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CONTEMPORARY STATUS OF HISTORIC
GARDENS
(value determination of garden artworks
and their preservation)
WSPÓŁCZESNA RANGA OGRODÓW
ZABYTKOWYCH
(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 twórczości ogrodowej epok minionych. Wiele z nich, zachowanych w dobrym stanie, objętych jest stałą opieką konserwatorską, inne – opuszczone i zaniedbane – podlegają
postępującej degradacji. Wiele uległo całkowitemu zniszczeniu, jednak źródłowo
udokumentowana pamięć ich istnienia wzbogaca europejskie dziedzictwo kulturowe o te materialnie utracone elementy.
W myśl zapisów Karty Florenckiej (1981) ogrody stanowią manifestację nierozerwalnych związków cywilizacji ludzkich z przyrodą. Urządzane są jako miejsca przyjemności, 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 poszczególnych 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 osiągnął 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 specyficznego 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 kulturotwórczą. Na przykład w starożytnej Grecji ogrody powstawały jako centra nauki
i kształcenia naukowego, a w średniowiecznych ośrodkach cysterskich służyły rozpowszechnianiu 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
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ON THE VALUE AND VALUATION OF GARDENS
– ON VARIOUS ASPECTS OF GARDENS
– “THE PUREST OF HUMAN PLEASURES”
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– O RÓŻNYCH ASPEKTACH DZIEŁ STANOWIĄCYCH
„NAJCZYSTSZĄ LUDZKĄ PRZYJEMNOŚĆ”
Abstract
This article discusses the values and valuation of various types of gardens, both from the historical
and contemporary perspective. The importance and status of a historic garden or park have been
analyzed on many levels, including aesthetic, environmental, cultural and historical; they have also
been viewed as a city-forming factor. The article is devoted to the assessment of gardens as significant
components of cultural heritage and identity. The importance of a residential garden in a changing
urbanised space is analyzed on the basis of Lobzow near Krakow. This assessment, which focuses
on the status of gardens, was carried out by referring to universal canons and standards, such as
beauty, living standard, and quality of landscapes. Furthermore, gardens are also described
as important elements of the cultural landscape, which generate not only social, but also economic
consequences. The role of the public park in the green area system has been analyzed on the basis
of an innovative activity conducted by Olmsted.
Keywords: historic gardens, preservation, status, identity, Lobzow, Olmsted parks

Streszczenie
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wartości i wartościowania różnego rodzaju ogrodów w historii i współcześnie. Znaczenie i status zabytkowego ogrodu czy parku rozpatrywano na wielu płaszczyznach: estetycznych, środowiskowych, kulturowych, historycznych, a także jako czynnika
miastotwórczego. W artykule oceniano ogrody jako istotny element dziedzictwa kulturowego i ważny
składnik tożsamości. Przeanalizowano znaczenie ogrodu rezydencjonalnego w zmieniającej się przestrzeni urbanizowanej na przykładzie podkrakowskiego Łobzowa. Dokonano wartościowania pozycji
ogrodu, odnosząc ją do uniwersalnych kanonów i standardów, m.in. piękna, ale także poziomu życia
i jakości krajobrazu. Opisano ogród jako ważny element krajobrazu kulturowego, który może generować nie tylko efekty społeczne, ale i ekonomiczne. Rozważano rolę parku publicznego w systemie
terenów zieleni w oparciu o nowatorską w swoim czasie działalność Olmsteda.
Słowa kluczowe: ogrody zabytkowe, ochrona, ranga, tożsamość, Łobzów, parki Olmsteda
* Assoc. Prof. PhD Eng. Arch. Agata Zachariasz, Department of Landscape Architecture, Faculty
of Architecture, Cracow University of Technology.
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1. INTRODUCTION
Historic gardens represent the past, express the peculiarity of time and space,
and reflect the status of society and its members. Gardens were created with a view
to a variety of goals, such as beauty and grandeur, but also those related to collecting
and recreation1, which affected their image and importance. The creators, including
Le Nôtre, Brown, Nash and Olmsted, to whom the art of gardening owes revolutionary
changes, were well-versed in the rules of perspective or illusion; they appealed to
the human psyche and were masters of manipulating space and creating landscape.
Evanescence is part and parcel of the topos of a garden. Many gardens known
in the past disappeared or have been transformed; in many cases, their function
changed, which affected their status.
Based on the literature of the subject, historical studies and revalorization projects2,
the article discusses issues related to values and valuation of various types of gardens,
both in the past and in contemporary times. The importance and value of a historic
garden is analyzed in various historical, aesthetic, environmental and city-forming
aspects. Gardens are discussed as an important constituent of cultural heritage and
a significant component of identity. The status of the garden is assessed by reference
to universal canons such as beauty, but also to living standards and the quality
of the space. The role and importance of the public park was analyzed in relation to
the system of green areas. Furthermore, an innovative activity conducted by Olmsted
is described. A public park is deemed to serve as an indicator of a certain living
standard and quality of space, as well as an important component of city structure
and designed landscape. It is also concluded that it can generate not only social,
but also economic effects. The importance of the garden in the art of gardening
and the functions it performs in the urbanised space are analyzed considering
the transformations of Lobzow, a former royal residence near Krakow.
2. ON THE VALUE OF GARDENS AND PARKS IN DIFFERENT EPOCHS
A garden can be a work of art3 or an outstanding, timeless and universally
recognised place, while the nature on display in parks can be presented in many
different ways. On the other hand, it is not always beauty that determines its value,
and the observation made by Francis Bacon (1561–1626), a philosopher and statesman,
who wrote: “God almighty first planted a garden. And indeed it is the purest of human
pleasures. It is the greatest refreshment to the spirits of man”4, is still valid. Nowadays,
these words can be applied both to private gardens and public green areas.
Renaissance creators of gardens would make use of perspective, apply
geometric disposition, oftentimes also symmetry in the arrangement, complex water
features, and rich scultural decorations. The beauty of the landscape and nature
1

A. Zachariasz, Ogród za oknem jako dzieło sztuki, [in:] Ogród za oknem – dzieło sztuki, Warszawa 2010, 12-27

2

C.f. References − garden revalorization projects carried out with the author’s participation, including
the former royal residence in Lobzow and the Wawel garden.

3

Jan Białostocki writes that “what determines whether a specific item is a work of art is nothing else but
the function of art, that is, the place it occupies in the social context and in the value hierarchy defined by
a community”. After: P.O. Rave, A review from a book by R. Zeitler, Klassizismus und Utopia, [in:] Kunstchronik,
vol. VII, 1954, 354.

4

Essay F. Bacon, Of Gardens, 1625, [in:] F. Bacon, Selections, (ed.) P.E. and E.F. Matheson, Oxford 1952.
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associated with the idyllic, pleasurable and happy life was of equal importance
in the course of setting gardens5. In 1679, Jakub Kazimierz Haur lists an Italian garden
among eight things desired by everybody6, which reflects how important it was at
that time. A garden was regarded as a very significant complement to a residence,
whereas its programme was subject to changes with the coming of new styles.
Classic French gardens reflected domination over nature, which domination would
reveal itself in splendour, superfluity, formality, theatricality and loftiness. This style
was modelled on Versailles which in itself was a glorification of monarchy and at
the same time depicted the hegemony of France in those days. The 18th-century
landscape revolution in England gave rise to an utterly different image for the park,
which reflected the order of things in nature. According to the designers of that time,
the entire world was supposed to become a garden. A free style was adapted for
public parks and squares. Changes in the art of gardening along with the increasing
popularity of free gardens gave rise to a new profession related to the shaping
of landscape. It all started with 19th -century reformers related to the park movement,
whose members, including Loudon and Olmsted, believed that parks could serve
as antidote to the evils brought by urbanisation. The movement gained popularity
with real estate owners, who were aware of the increasing value of their estates
located in the vicinity of parks, and with politicians who were concerned about
the need to give people work and gain their support. Another stakeholder involved
in the action was social groups which believed that parks could increase the beauty
of adjacent areas. Thanks to this coalition, a programme to create designed green
areas was realised.
3. PUBLIC PARK AS A BEAUTIFUL PLACE AIMED AT INCREASING THE ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC VALUES OF ITS SURROUNDINGS
The increasing needs of developing cities and the necessity to protect the natural
landscape provided those that handled landscape shaping professionally with
greater opportunities. The status of the public park was defined in the 19th century by
John Nash, the designer of the famous Regent’s Park in London, set in an area owned
by the Crown7. Nash set three goals for himself: a maximum income for the Crown,
increased beauty of the capital, and improved health and comfort of the people8.
The establishment of Regent’s Park (1811–1826) was combined with a venture aimed
at generating income, i.e. with the anticipated construction of an elegant residential
development both in and around the park. The investment resulted in an increase
in terms of land value, while the sales of plots of land helped to fund the erection
of the buildings and the establishment of the park. This method of handling
the matter became typical of many city parks in the 19th and 20th centuries in England
and the United States of America, and laid the foundations for a new profession
5

C.f. M. Szafrańska, Ogród renesansowy. Antologia tekstów, Warszawa 1998, passim.

6

J.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna, Kraków 1744, 88 (1st ed. 1679): “1. Divine and human grace,
2. High dignity, 3. A decent household, 4. A cart, 5. A comfort-loving cook, 6. A wine barrel, 7. Ready
money, 8. An Italian garden”; c.f. J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji,
Warszawa 2000, 58.

7

D. Jacques, Georgian Gardens, London 1990, 201-203.

8

A. Böhm, Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Kraków 1994, 50.
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– that of landscape architect9. Charles William Eliot (1834–1926) defined landscape
architecture primarily as art, and, according to him, its major function wasto create
and protect beauty in the vicinity of human settlements and, in more general terms,
in the natural landscape of the country; the second objective was to promote and
protect the comfort and health of the citizens10. This definition shows the importance
of the discipline and sites representing it, as well as aspects of the designing process
important to the creators, including beauty, increased environmental quality, but also
economic value.
A good example of the clash between material value and beauty is the activity
conducted by Frederick Law Olmsted (1822–1903), who is known as FLO and
considered the founding father of landscape architecture. He observed and
analyzed ways in which the setting of parks could affect the value of estates located
in their vicinity. He did this with a view to justifying the need to spend 13 million dollars
for the establishment of Central Park. As a result of this investment, made between
1856 and 1873, the value of the estate surrounding the park increased by a total
of 209 million dollars. At a later stage, Olmsted, inspired by Avenue Foch in Paris
and the magnificent Unter den Linden in Berlin, proposed a new solution, i.e. scenic
drives to be created in places such as Brooklyn, Chicago, Buffalo and Boston.
In 1868, together with Vaux, he coined the term parkway when planning to connect
Prospect Park with the ocean using scenic drives, and with Central Park through
the East River11. The idea of parkways, i.e. separate lanes intended for various users,
allowed for the integration of communication routes and open areas, in other words
– the integration of technology with nature. It was the beginning of a long tradition
of setting linear parks. Living in the vicinity of a parkway was far more desirable than
in places with narrow streets, though this type of road did not always provide access
to the estate. The value of an estate located by parkways increased faster than
in distant and densely developed places. FLO made this solution one of the basic
structural elements of American cities. Regarding Boston, Olmsted along with Charles
Eliot (1859–1897) suggested that a system of parks of over 8 kilometres in length be
created along rivers such as the Charles, Stony Brook and Muddy Rivers. In 1887
the creation of the system of parks known as the Emerald Necklac12 was initiated.
This way they solved the hydrotechnical problems the city had been suffering
in connection with the landscape composition of the metropolitan recreational areas.
In the case of Boston, a major role was played by the shaping and protection of sights,
which provided Olmsted13 and Eliot with an exceptional opportunity to arrange areas
intended for recreational purposes14. By making use of unattractive, marshy areas
which posed the threat of epidemic, they created a magnificent system of parks
which contributed to the development of the city and became an example to be
followed by others later.
9

Olmsted and Vaux Landscape Architects” is an expression used for the first time by F.L. Olmsted and C. Vaux
in 1863, after: W.A. Mann, Landscape Architecture, New York 1993; xiii.

10

Ch.W. Eliot, a letter to the publisher (24.09.1910), [in:] Landscape Architecture, IX/1910, 40.

11

C. Zaitzesky, Frederick Law Olmsted and the Boston Park System, Cambridge 1992, 31.

12

The system was formed by: Boston Public Garden, Boston Commons, Commonwealth Avenue, Back Bay
Fens, Riverway, Olmsted Park, Jamaica Park, Arnold Arboretum and Franklin Park.

13

In 1886 Olmsted wrote an article devoted to this issue in which he recommended the protection of areas
and places located along rivers and water flows that provided good views over the city.

14

F.L. Olmsted, A Healthy Change in the Tone of the Human Heart, Century, Illustrated Monthly Magazine,
vol. 32, October 1886, 963-964.

13
Parkways provided extensive opportunities related to travelling by more modern
means of both public transport and cars; they also inspired the development
of recreational areas. They joined diverse open areas, places boasting significant
natural, cultural, landscape and scenic values. Routes created networks and were
designed in a manner which allowed for viewing protected areas while travelling.
Regarding parks and arranged green areas as an important factor which exerts
influence on the overall development of the city was typical of American reformers
of the cities, such as the Olmsteds15 and H.W.S. Cleveland, who believed that using
public funds to set parks was a good way of investing in public health and welfare.
They came to the conclusion that the money spent on parks and public areas would
return to the state budget in the form of higher taxes on the real value of estates
located near areas of this kind. They thought that in some sense parks did not burden
the taxpayers. On the contrary – green areas are a source of income for the city
and the money could be used to nurture and equip parks16.
Nowadays, specialist publications and reports compiled by the Trust for Public
Land (TPL) and the City Parks Forum17 enable analysis regarding the experiences
of social and local government leaders in handling issues related to the maintenance
and nurturing of green areas.
Table 1
Selected factors related to economic development attesting to a positive influence exerted
by green areas on the development of cities:
–

–
–

–

Increased value of estates. The development of city parks increases the attractiveness
of estates located in their vicinity. Owners are ready to pay higher real estate taxes.
Tenants, on the other hand, agree to pay more to be able to live close to parks and
recreational areas.
Increased costs of lease or rent: the analysis of case studies demonstrates that fees for
renting apartments overlooking a park increase additionally by 10 to 40%.
Green and open areas as tools for controlling increased dispersion. Arranged green areas
(e.g. greenbelts) favour the development of a nucleated city. Costs of dispersion exceed
tax incomes from the estates under development. An increase in terms of dispersion
requires more space than low-intensity development, but it also requires additional, cost-generating infrastructure, i.e. roads and sewage system18. Arranged green areas increase
the quality of life.
Revitalisation of city parks, gardens and recreational areas as a stimulus for commercial
development of the city and inspiration to renew and develop historic city centres. It also
includes the introduction of new functions. In this respect, historical protection also plays
a major role.

15

Frederick Law Olmsted Senior (1822-1903), his son, Frederick Law Olmsted Junior (1870–1957), as well as
nephew and step son, John Charles Olmsted (1852–1928). See also: A. Zachariasz, Architekt krajobrazu
Frederick Law Olmsted oraz amerykańskie parki i systemy parków miejskich, Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury, vol. XXXV, 2003, 153-166.

16

J. Tibbetts, Open Space, Cambridge 1998, 4. See also: A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik
miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006, passim.

17

TPL Report, The Economic Benefits of Parks and Open Space, 1999, passim; J.L. Crompton, Parks and
Economic Development, Chicago 2001, 2-3. C.f. A. Zachariasz, Zieleń jako…, passim.

18

E. Brabec, On the Value of Open Spaces, Scenic America, Technical Information Series, vol. 1, No 2,
Washington DC 1992, 2.
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Table 1 (continued)
–

–

–
–
–

Attractiveness for business and industry: city parks stimulate other activities, they contribute
to the creation of workplaces, e.g. services accompanying parks, on which the city can
make profit. This type of activity meets with a favourable response particularly in the places
serving as entries to green areas, where car parks are created, gastronomic services are
provided, tourist information or sport equipment rental points are established.
Attractiveness in terms of tourism: urban green areas contribute to the development
of tourism. Income generated by tourism is multiplied by way of offering products and
services from other sectors, e.g. entertainment and businesses related to natural and
cultural heritage of the region. Attractiveness of parks and open areas in terms of tourism
increases, when they form an easily recognisable system, which can be accessed by many
different means of transport. Diversity of parks and the way they are equipped increase
their attractiveness, which, in turn, is reflected in the number of tourists and frequency
of using these areas. Furthermore, an important role in this case is also played by efficient
advertising campaigns.
Healthy lifestyle: adequately prepared parks promote a healthy lifestyle. A growing
popularity of this manner of living is visible, while green areas are identified with it. Citizens
are willing to pay for living in a healthy city.
Fire protection: the development of green areas is nearly always connected with
fire protection. Attractive waterside areas are transformed into linear parks that play
recreational and commercial functions.
Protection of natural environment: people turn to natural environment protected
in the form of parks, forests and other similar areas. The quality of life is conditioned
upon environmental balance and aesthetic pleasure derived from natural environment.
Protection and conservation of open areas frequently prove cheaper way to secure
the quality of drinking water, clean air and meet other environmental objectives.

Compiled by A. Zachariasz

The factors presented above clearly point to the city-forming nature of green
areas, also in terms of the economy.
4. A HISTORIC GARDEN IN THE URBANISED SPACE
Revitalization of parks and gardens promotes the restoration and development
of historic city centres. It also exerts influence on the commercial development
of cities. In this context, it is worth emphasising the role of protecting historic gardens,
where, as a result of a change in terms of use it becomes essential to implement new
functions, which, in turn brings about further transformations. In Poland, the role played
by green areas in cities is still undervalued. Weaknesses related to their management
results from inconsistent behaviours, lack of programmes tailored to specific needs,
and lack of funds for maintenance.
If historic gardens and parks are analyzed from psychic perspective of urban
composition, they can be divided into three groups: 1. complexes of greenery
formed as unintentional component of an urban arrangement, e.g. a public park;
2. complexes which were not designed as components of an urban development
or city greenery system, but were absorbed by a city in a harmonious manner without
detriment to the complex, e.g. a manor garden transformed into a public park,
a garden by an official building; 3. complexes degraded and destroyed as a result
of urbanisation or a change in terms of the functions performed, e.g. a residential
garden subject to secondary divisions.
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It is important to maintain a historic boundaries of a garden in the course
of determining borders in the register of historic monuments, although it tends to prove
difficult as a result of transformations. Certain arrangements supported by relevant
regulations covered by local spatial development plans are the most efficient manner
of protection.
Revalorization of parks, improved conditions in the area and activation there
of bring many economic and social benefits, as well as favouring the development
of a specific location. Following revalorization, complexes have new life breathed
into them, just as in the case of New York’s Bryant Park or Krakow’s Debnicki Park
(a former palace garden, currently a public park); at times, they complement the
image of a certain place, as in the case of the Wawel Royal Castle. It is essential that
a garden’s historic borders are included in its entry in the register of historic monuments.
Such an entry, along with the relevant regulations provided for in the local land
development plans, proves the best method of protection. The role played by green
areas in the city is still undervalued in Poland. The inadequate management activities
carried out with regard to such places results from inconsistency – schemes related
to individual cases are not in place; furthermore, there is not enough money to set
and maintain green areas.
Table 2
Information important in the course of making decisions regarding a park revalorisation
project:
–
–
–
–
–
–
–

Level of preservation of the complex and the cultural message it conveys; funds facilitating
conservation, restoration and maintenance.
Evaluation of function currently performed by a park and assessment with regard
to the number of users. Do they pose a threat to a historic complex?
Age of trees: from the point of view of greenery management, the age of designed green
complexes is important due to renewal, reconstruction and maintenance thereof; plant
species should be selected and species continuity should be maintained.
Anticipated access – is the park closed at night?, if not – should it be closed?
Social support for the action, results of consultations and surveys conducted with
participation of the visitors.
Is there any association working for the benefit of a park?, if not, should there be one?
Security, safety – have existing security – and safety-related problems been identified?
Is it necessary to draw up a new security and safety plan?

Compiled by A. Zachariasz

There are also interesting examples to follow, including an initiative taken
by English Heritage19 in 1999 regarding comprehensive care of historic sites. The
campaign, known as the Contemporary Heritage Garden Scheme, also aimed
to set new gardens in historic residences. What was set were the design standards
that provided for the creation of contemporary gardens following the historical
arrangement, improvements to the image and aesthetics of the residence aimed at
increasing visitor knowledge and satisfaction, selecting projects which would provide
solutions and materials suited to the site, defining the design standards for future
heritage work, applying the highest historically justified standards of finishing and
19

English Heritage is the popular name of the Historic Buildings and Monuments Commission for England
established in 1984 with a view to protecting heritage sites. The organisation cares for over 400 residences.
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construction in the purely historical zone, promoting the best landscape designers
and the profession itself, increasing the number of visitors, and, thus, increasing taxes
and tax deductions for the heritage sector. Garden designers were selected in open
competitions. Several interesting projects were completed20, and the initiators have
been very satisfied with the results.
This example shows that policy regarding the shaping of various types of green
areas requires the existence of standards related to issues such as arrangement,
maintenance and care, which should be suited to the needs, preferences and
specifics of a specific green area. As complexes with a limited scope for possible
use that require adequate materials, composition of species and plant forms, historic
gardens are one of the most demanding types of areas like this. The aforementioned
standards depend on the status of the complex at the local, national and global
levels, as well as on its uniqueness and representative nature. Regarding users, what
is important is proper maintenance, and ensuring that these places are friendly,
peaceful, clean and safe.
5. THE HISTORIC GARDEN BY THE LOBZOW ROYAL RESIDENCE, CURRENTLY
A PUBLIC PARK
Historic gardens boasting rich traditions usually reflect changes in terms of functions
and forms, as well as the importance and value of the garden. The former royal garden
in Lobzow is an example of this. Created in the Renaissance, it has been subject to
a number of transformations, while its status has been affected by the changing
fortunes of the residence21, which, in turn, contributed to the loss of the beautiful
gardens. Significant and irreversible changes were brought about during the post-war
period (e.g. transferring the title to the garden to the armed forces and constructing
a stadium – destruction of the mound, and erecting a petrol station in the foreground).
The area was destroyed and then parcelled out among many different users.
Lobzow is mentioned in all the key publications and handbooks devoted to
the art of gardening. The residence is also referred to by Józef Drége, Kazimierz
Buczkowski, and Edmund Jankowski, who believes Lobzow to be the first decorative
garden22. In post-war handbooks23 and other specialist publications24, it is presented
20

21

22

23

24

www.english-heritage.org.uk (access: 15.05.2011). Work was supervised by the English Heritage Historic Parks
and Gardens Advisory Committee. Historical and, where necessary, archaeological studies were carried
out; furthermore, the admissible scope of changes was evaluated. The resulting projects include Portland
Castle in Dorset (proj. Ch. Bradley-Hole).
Entered in the register of historic monuments (A-127 and A-645, 18.11.1983) as a royal palace in Lobzow,
later a Cadet School along with a garden at ul. Podchorążych 1, XVI, XVII, 1856, also protected under
the local spatial development plan “Młynówka Królewska – Grottgera” (2012).
J. Drége, Ogrody w Polsce, [in:] Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, series II, vol. IV, Warszawa
1904, 906-908; K. Buczkowski, Z ogrodów stylowych w Polsce, Kraków 1924, 13-14; E. Jankowski, Dzieje
ogrodnictwa w Polsce w zarysie, Warszawa 1923, 8, 31-33.
G. Ciołek, Ogrody polskie, 1st ed., Warszawa 1954, 33-36; G. Ciołek, Ogrody polskie, (ed.) J. Bogdanowski,
Warszawa 1978; L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1981; L. Majdecki, Ochrona i konserwacja
zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 1993; J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa
2000.
Inter alia J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Krakowem, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, special
issue no 1, Kraków 1968, 59-121; L. Majdecki, Rejestr ogrodów polskich, from. 2, Warszawa 1964, 68-69;
G. Ciołek, Polskie ogrody renesansowe XVI wieku, Biuletyn Historii Sztuki, Y XV, no. 3-4, 1953, 56-67; Rejestr
ogrodów polskich, (ed.) L. Majdecki, issue no. 2, Warszawa 1964, 72-73; G. Ciołek, W. Plapis, Materiały do
słownika twórców ogrodów polskich, Warszawa 1968, passim.
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by Gerard Ciołek, Longin Majdecki and Janusz Bogdanowski. Ciołek made an
attempt to perform reconstruction on the gardens, which served as the basis for
Henryk Dąbrowski to paint a marvellous idealised picture featuring a panorama
of Krakow in the background. Lobzow was described in guidebooks, dictionaries
regarding Krakow and works devoted to Krakow gardens25. Because of the glorious
past of the Lobzow residence, many researchers devoted their attention both to
the residence26 and the gardens surrounding it27. Witold Kieszkowski28 lists crucial dates
from the history of the residence (major renovation of the royal castle in Lobzow –
1585–1587 and 1594–1595 – Santi Gucci; extensions 1602–1605, 1642–1646 – Jan
Trevano). Of particular importance are the works of Ambroży Grabowski29, who quotes
original sources that allow us to gain an insight into the transformations of the gardens,
the first gardeners, and the manner in which the residence was designed. He mentions
endowments granted by Stefan Batory, letters by his wife, Anna Jagiellonka, writings
by Szymon Starowolski and Tadeusz Czacki, and publishes some drawings.
The history of the former royal residence and subsequent transformations from
the Middle Ages to the 20th century were presented by Jan Władysłąw Rączka30
and Janusz Bogdanowski31 following their research and analyses. The latter listed
12 stages during which the complex was shaped – Casimir’s Castellum (ca. 1357–
–1440); the mediaeval “curia regalis” (ca. 1440–1522); the Renaissance “curia regalis”
(ca. 1522–1585); the mannerist residence of Stefan Batory (ca. 1586–1600); the baroque
25

26

27

28
29

30

31

Inter alia J. Maczyński, Pamiątki z Krakowa, Kraków 1845; Słownik historyczno-geograficzny województwa
krakowskiego w średniowieczu, part III, vol. 4, (ed.) J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa,
F. Sikora, A. Gąsiorowski, Wrocław–Kraków 2003, 954-957; Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, 1033;
J. Lepiarczyk, O krakowskich ogrodach i parkach, [in:] Zieleń Krakowa, (ed.) J. Dobrzycki, Kraków 1955,
24-26; B. Stępniewska-Janowska, Ogrody Krakowa, Kraków 1977, 83-88, 113-116.
K. Radwański, Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w 1960 roku, Biuletyn
Krakowski, vol. III, Kraków 1961; A. Kadłuczka, E. Frankowska-Cząstka, Adaptacja dawnego pałacu
królewskiego w Łobzowie dla potrzeb wyższej uczelni architektonicznej, [in:] Zabytki architektury i urbanistyki
ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu, Kraków 1996, 168; J. Banach, Dawne
widoki Krakowa, 2nd ed., Kraków 1983, 66-68; T. Zarębska, Warszawskie rezydencje królewskie oraz ich
ogrody w drugiej połowie XVI wieku, [in:] Pałac w ogrodzie, (ed.) B. Wierzbicka, Warszawa 1999, 35-83;
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, 3rd ed., Warszawa 1978, 146; A. Miłobędzki, Architektura
polska XVII wieku, part 1, Warszawa 1980, 69-75; H. and S. Kozakiewicz, Renesans w Polsce, Warszawa 1976,
180.
S. Tomkowicz, Łobzów, Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, vol. 2, Kraków 1906, 118-121; K. Sinko,
Santi Gucci Fiorentini i jego szkoła, Kraków 1933; W. Kieszkowski, Zamek Królewski w Łobzowie, Biuletyn Historii
Sztuki i Kultury, Y IV, no 1, 1935, 6-25; A. Fischinger, Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku,
Kraków 1969, 14-18 and passim.
W. Kieszkowski, Zamek Królewski…, 6-25.
A. Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 1822, 271; A. Grabowski, Kraków i jego
okolice, 4th ed., Kraków 1844, 293-314; A. Grabowski, Kraków i jego okolice, 5th ed., Kraków 1866, 213-225;
A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, Kraków 1840; A. Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii,
Lipsk 1853; A. Grabowski, Ogrody i parki dawnego Krakowa, Kraków 2008.
J.W. Rączka, Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Kraków 1996; J.W. Rączka, Królewska
rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne, Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury (further TKUiA), vol. XVI, part I: (1367-1586), Kraków 1982, 17-30; vol. XVII,
part II: (1585‒1655), Kraków 1983, 25-40; vol. XVIII, part III: (1655-1980), Kraków 1984, 47-58; B. Krasnowolski,
J.W. Rączka, Królewska rezydencja w Łobzowie, [in:] Pałace i wille podmiejskie Krakowa, Kraków 2007,
79-100.
J. Bogdanowski, Ogrody włoskie…; J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, TKUiA, part I: Historia
przemian. Okres świetności (XIV-XVII w.), vol. XXIV, 1990, 15-25; vol. XXV, part II: Historia przemian. Okres
stagnacji (XVII-XX w.), vol. XXVI, 1992, 7-17; part III: Określenie zasobu, waloryzacja i wytyczne do projektu
rewaloryzacji, 1993–1994, 71-83; J. Bogdanowski, A. Zachariasz, Królewski ogród na Łobzowie. Część IV –
projekt rewaloryzacji, TKUiA, vol. XXVII, Kraków 1996, 147-159; entire work – 4 articles – regarding the Lobzow
garden was published – J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Kraków 1997; 2nd ed. 2001.
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residence of the House of Vasa (ca. 1600–1655); the Sarmatian garden of King John
III Sobieski (1655–1710), followed the years of decline: the ruination of the residence
during the reign of Stanisław August Poniatowski (1710–1787); revalorization resulting
from the efforts made by the Krakow Academy (1788–1809); revalorization resulting
from the efforts made by the Senate of the Free City of Krakow and the Shooting
Association (1815–1830); transformation into a garden by the Cadet School (from
approx. 1850 – the beginning of the 20th c.), the park by “Podchorążówka” [the Officer
Cadet School] (beginning of the 20th c. – 1945) and the post-war period (from 1945
– present). The history of the residence reflects transformations, urbanisation, and
the gradual disappearance of this significant element of the panorama from the city’s
landscape.
The rich iconographic sources, preserved plans, various designers and gardeners
active in this area, notes and descriptions, as well as the relics found there – all these
elements reflect the transformations to which the area surrounding the Lobzow
residence was subject in the times when it served as a royal residence and then
when the functions of the complex changed. Sources confirm the transformations
of the royal residence and its subsequent gradual decline. In the initial period,
the Lobzow residence was also an important centre that exerted influence on the art
of gardening in Poland. Over the centuries, the residence reflected all the major
styles typical of specific eras. It is interesting to compare subsequent panoramas
featuring the Lobzow garden and juxtapose them with the descriptions, surveys and
all the changes taking place in the art of gardening art at specific points in time. It is
the panorama of Krakow of 1603–1605 from Civitates orbis terrarum (1617) by Braun
and Hogenberg and its later copies (e.g. M. Merian, 1619) that has proven to be most
important for revalorization projects.
During the post-war period, the Lobzow residence was subject to several
revalorization projects. A re-composition project regarding the Lobzow residence
drawn up in 199032 provided for the development of the entire area covered by the
historic garden and the main assumption was that the whole area was owned by the
city. The garden was to become a kind of museum reflecting the history of the art of
gardening from the Middle Ages to the present day.
In 2013, another revalorization project regarding the former royal residence was
prepared; this time it took into consideration contemporary reality and ownership
status33. Currently, the complex, with a surface area exceeding 10 ha, is in bad shape.
The former residence has been transformed many times; it has also been subject
to secondary parcelling out among various users, which is irreversible. In the area
of the historic garden, a stadium (commissioned in 1953, when the Esterka mound
disappeared), stand, sports hall, low-standard pavilion-like buildings, a petrol station
in the foreground, and concrete fences, all of which resulted in the destruction
32

33

J. Bogdanowski, A. Zachariasz – cooperation between authors, Dawna Rezydencja Królewska w Łobzowie.
Projekt rekompozycji ogrodów, Kraków 1990; comissioned by the Office for the Protection of Historic
Monuments by the Krakow Municipal Office.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – Młynówka Królewska
w Krakowie, authors: A. Zachariasz (supervisor), I. Sykta, W. Bobek, K. Fabijanowska, J. Gancarz-Żebracka,
M. Klimkiewicz-Kozak, J. Konopacki, F. Suchoń, students of Landscape Architecture, Faculty of Architecture at
the Cracow University of Technology (WAPK): Z. Kawa, M. Gurdak, G. Młyńska, consultations on architecture
for WA PK J. Gyurkovich, A.A. Kantarek; prepared at the Department of Landscape Architecture, Faculty of
Architecture, Cracow University of Technology, 2013; archive of the Department of Landscape Architecture,
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology.
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Ill. 1. Lobzow. The most famous panorama of the residence. “Lobzovia” – from Civitates orbis terrarum, Theatri
praecipuarum totus mundi urbium by G. Braun and F. Hogenberg. (1603–1605), table 43, Cologne 1617
Il. 1. Łobzów. Najsłynniejszy widok rezydencji w Łobzowie. „Lobzovia” – z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga
Civitates orbis terrarum, Theatri praecipuarum totus mundi urbium (1603–1605), tablica 43, Kolonia 1617

Ill. 2. The development plan for the former Lobzow residence, authors: A. Zachariasz, I. Sykta, J. Gancarz-Żebracka, M. Klimkiewicz, K. Fabijanowska, W. Bobek, J. Konopacki, F. Suchoń, consultations
on architecture for WA PK J. Gyurkovich, A.A. Kantarek, Krakow 2013, prepared at the Department
of Landscape Architecture of the Cracow University of Technology
Il. 2. Koncepcja zagospodarowania dawnej rezydencji w Łobzowie, autorzy: A. Zachariasz, I. Sykta,
J. Gancarz-Żebracka, M. Klimkiewicz, K. Fabijanowska, W. Bobek, J. Konopacki, F. Suchoń, konsultacje
w zakresie architektury dla WA PK J. Gyurkovich, A.A. Kantarek, Kraków 2013, opracowano w Instytucie
Architektury Krajobrazu PK
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of historical axes and scenic associations, were constructed. The greenery
demonstrates no features of a designed arrangement; on the contrary, self-sown
plants are prevalent. There are remnants of tree rows behind the Podchorążówka
building, probably from the times of the Cadet School, as well as rows of plants
in the foreground of the complex, whose age is estimated to be several years.
Traces of the historic complex are barely visible. However, the outline of historical
borders marked with a wall and the course of the Młynówka have been preserved.
The area of the designed park is neglected and unequipped. Nevertheless, it has
great potential and provides a great opportunity for setting an attractive public park
there. One significant factor that needs to be taken into consideration in the project
is the present-day use of the area, namely, the fact that it is used by WKS Wawel as
a sports complex and a public park, as well as by the Krakow University of Technology
with a park which also serves as a didactic garden for the university. Hence it is
necessary to tailor the area to the needs of users, which will affect the functional
solutions, including those regarding communications. Current users declare that
removing the secondary divisions, tearing down and organising the barrack buildings,
and also providing the general public with access to the park wold bring about
a positive qualitative change.
The 2013 project, just like that of 1990, provides for restoring past values and adding
new ones; displaying what was typical of the former royal residence, preserving the
historical changes as a means of reflecting the history of the residence, and showing
their form and sequence to the greatest extent possible. Lobzow, a former royal
residence, is a unique place for Polish culture34. The complex was an important centre
of horticulture and for at least two centuries, the 16th and 17th, it constituted a specific
model for an Italian garden, i.e. the arrangement dubbed by Janusz Bogdanowski
a “Sarmatian garden”35. The analysis of subsequent stages of transformations reflects
changes in terms of style, which result primarily from the way,in which the complex has
been used and the status of the owners. An Italian garden with clearly visible axes,
quarter arrangement, and ad quadratum forms is deemed the most significant and
representative stage. Full integration, recreation of historic axes, and the introduction
of a clear arrangement that would refer to the composition from the most magnificent
period of the residence are the elements that provide an opportunity to restore
at least some former splendour to the complex. It is also crucial to adapt it to the
needs of present-day users. The assumptions provided for in the project revolve
around a reference to the glory days of the Lobzow residence, i.e. the geometrical
garden mentioned in the sources as the Italian (the 16th and 17th c.). This project aims
to preserve the historic compositional axes in the form of internal communication
layout as recommended in the local spatial development plan entitled “Młynówka
Królewska – Grottgera” (2012). Making the axes more visible both in the foreground
and in the section with the historic garden part located in the northern area will
improve the quality of internal scenic associations within the former palace and park
complex. It also takes into consideration a prohibition related to obscuring historic
compositional axes so as to preserve the scenic associations within the complex.
This can be achieved by way of removal of certain trees and the introduction
of communication paths with the use of historic scenic routes.
34
35

J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie…, passim.
J. Bogdanowski, Ogrody sarmackie, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury,
sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, 391-397.
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Paths for pedestrians and cyclists along the Młynówka Królewska promenade have
been extended with a new attractive site. Owing to the stylish furnishings, the Lobzow
garden will become one of the key elements of the city greenery system in the district
and in the entire city, thus forming one of the parks by the river and complementing
the Młynówka Królewska river park.
Basic assumptions made with a view to restoring the Lobzow garden to its proper
status include: the maintenance of the site’s historical and cultural traditions, hence
the Italian garden became the inspiration for the project concept; restoration
of social awareness regarding a site important to the city and one of the first
decorative gardens in Poland; ensuring better conditions for meeting the needs
of present-day users of the area, taking current functions into consideration; meeting
the needs of those who live in the district with regard to everyday recreation
and, in general terms, all the citizens of Krakow as part of the greenery system
in the city; adaptation to the environmental features of the site and so taking into
consideration the arrangement of Młynówka Królewska and its historical associations
with the complex; taking advantage of the location’s scenic values with particular
emphasis on the display of natural and cultural values of the landscape; and
increasing the quality of aesthetics and furnishings.
Owing to its new function and new uses, the execution of the designed arrangement
is feasible. The solution proposed in the project provides for a historic axial arrangement
by implementing elements of a quartered arrangement typical of a Renaissance
garden, to the extent allowed for by the plants and lie of the land currently existing.
By making use of the quartered arrangement, the composition becomes geometrical,
and the entire arrangement is well-ordered. The quarters introduce a geometrical
framework to the composition and organise the entire arrangement. With a view to
emphasising the historic axes, achieving a better exposure and making internal views
more attractive, the following measures have been taken: corrections with regard
to plantations, communication arrangement modelled on the historic one, emphasis
regarding the axes and views with the use of gates (e.g. topiary forms, hedges, scenic
windows, gates at the closing of the axes). The image of Lobzow in the work by
Braun and Hogenberg and its later copies and descriptions served as major sources
of inspiration. The project takes into consideration the historical axes and emphasises
the axis of the former royal palace. It also makes use of the existing tree stands, whose
arrangement is coincidental and free in nature and which have been preserved
to the extent possible (depending on health, functional and fire protection-related
conditions).
The revalorization project provides for a fairly rich functional programme, and
diverse ways of arranging the area with an important role played by squares formed
by quarters with parterres, didactic gardens in the foreground, and sports equipment
behind Podchorążówka (e.g. tennis courts, beach volleyball court, racing track
with outdoor fitness equipment and the gym, climbing wall and playground for
children). The project also provides for the integration of the area by way of removing
secondary fences and connecting areas owned by different users in a more efficient
way by improving communication routes. Different parts of the project, which is
divided into several stages by type of intended user, will probably not be carried out
simultaneously. It is very important not to lose the coherence of the entire residence,
its stylistic homogeneity and historical spatial arrangement.
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6. CONCLUSION
The history of gardens reflects changing attitudes towards nature, perception
of beauty and lifestyle. When interpreting a piece of gardening art, it is crucial
to consider its close relation to local tradition and historical context, as well as its
connection with the development of architecture, culture and the entire society.
The value of every historic garden may be analyzed on many levels, starting from
the measurable and economic to those which prove more difficult to evaluate, such
as beauty, aesthetics or environment. There is also a historical plane related to the
place, people or legends, which is evidenced by the Lobzow garden. Every historic
garden performs a number of didactic functions. History and events from the past
are used to perform many present-day functions; one of them includes the creation
of places of identity and gardens are, undoubtedly, one of these.
Areas covered by parks may bring economically measurable benefits, of which
the 19th-century designers of public parks were well aware. Nowadays, “greenery”,
in particular historic complexes, frequently determines the status of a specific
place, and the price of neighbouring land; they also increase spatial standards
and attract more tourists as a result. Maintenance of green areas is one of a local
municipality’s own tasks. However, frequently in the face of other tasks related to
primary needs (e.g. health, education, safety etc.) and those which bring specific
commercial benefits, the need to create and maintain green areas is pushed aside.
Therefore, it is crucial to stress its role without forgetting the economic arguments.
Knowhow regarding the many different values of green areas and the influence
they exert on the economy should be applied in practice. Economic calculations
prove useful in the course of creating and defining values important for the entire
society. In many regions, the development of green areas contributes to the
creation of jobs, the activation of other sectors of the economy, and also performs
a city-forming function.
Gardens and parks serve not only as symbols that determine the status of a place;
they also reflect the past and beauty, serve as shelter, and for many people are “the
purest of human pleasures”.
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1. WSTĘP
Historyczne ogrody są wyrazem przeszłości. Zawierają w sobie specyfikę czasu
i miejsca, odzwierciedlają status społeczeństwa oraz reprezentują ludzi, którzy je tworzyli. Ogrody kreowano z myślą zaspokajania rozmaitych potrzeb – piękna, okazałości,
kolekcjonerskich czy odpoczynku36, co miało wpływ na ich wizerunek i rangę. Twórcy,
którym sztuka ogrodowa zawdzięczała rewolucyjne przemiany, m.in. Le Nôtre, Brown,
Nash czy Olmsted, znali zasady perspektywy, iluzji, odwoływali się do psychiki, byli mistrzami w kształtowaniu przestrzeniu i kreowaniu krajobrazu. W topos ogrodu wpisane
jest przemijanie. Wiele ogrodów znanych w przeszłości zniknęło lub zostało przekształconych, często zmieniła się ich funkcja, co nie pozostaje bez wpływu na ich status.
W artykule przedstawiono, na podstawie literatury przedmiotu, studiów historycznych i projektów rewaloryzacji37, rozważania dotyczące wartości i wartościowania
różnego rodzaju ogrodów w historii i współcześnie. Rangę i wartość zabytkowego
ogrodu rozpatrywano na różnych płaszczyznach: historycznych, estetycznych, środowiskowych czy miastotwórczych. Oceniono ogrody jako istotny element dziedzictwa kulturowego i ważny składnik tożsamości. Dokonano wartościowania pozycji
ogrodu, odnosząc się do uniwersalnych kanonów, m.in. piękna, ale także standardów poziomu życia oraz jakości przestrzeni. Poddano rozważaniom rolę i znaczenie parku publicznego w systemie terenów zieleni. Opisano nowatorską działalność
Olmsteda. Park publiczny uznano za wyznacznik poziomu życia i miernik jakości przestrzeni, ważny element kompozycji miasta i zaprojektowanego krajobrazu oraz obiekt,
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A. Zachariasz, Ogród za oknem jako dzieło sztuki, [w:] Ogród za oknem – dzieło sztuki, Warszawa 2010, 12-27.
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Por. References – projekty rewaloryzacji ogrodów, w których uczestniczyła autorka, m.in. dawna rezydencja
królewska w Łobzowie, ogród na Wawelu.
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który może generować nie tylko efekty społeczne, ale i ekonomiczne. Na przykładzie
przekształceń Łobzowa – pierwotnie podkrakowskiej rezydencji królewskiej – analizowano znaczenie tego ogrodu w sztuce ogrodowej oraz jego funkcje w przestrzeni
urbanizowanej.
2. O WARTOŚCI OGRODÓW I PARKÓW W RÓŻNYCH EPOKACH
Ogród może być dziełem sztuki38, obiektem wybitnym, ponadczasowym i powszechnie uznanym, a natura w parkach może być pokazywana na wiele różnych
sposobów. Z drugiej strony nie zawsze piękno jest tym, co stanowi o jego wartości
i ciągle aktualna jest opinia Francisa Bacona (1561–1626), filozofa i męża stanu – „Bóg
wszechmogący pierwszy założył ogród i rzeczywiście to jest najczystsza ludzka przyjemność. To jest największe pokrzepienie ducha człowieka”39. Współcześnie możemy
te słowa odnosić zarówno do ogrodów prywatnych, jak i do urządzonych publicznych terenów zieleni.
Renesansowi twórcy ogrodów wykorzystywali perspektywę, stosowali dyspozycję
geometryczną, często symetrię układu, skomplikowane układy wodne i bogatą dekorację rzeźbiarską. Równoważne miejsce w tworzeniu ogrodu zajęły piękno krajobrazu i natury, kojarzone z sielanką, przyjemnością i radością życia40. Jakub Kazimierz
Haur w 1679 roku spośród ośmiu rzeczy „każdemu pożądanych” wymienia również
ogród włoski41, co pokazuje jego ówczesną rangę. Ogród stanowił niezwykle ważne uzupełnienie rezydencji, a jego program zmieniał się wraz z kolejnymi stylami.
Klasyczne ogrody francuskie pokazywały dominację nad naturą, która przejawiała się
w przepychu, zbytku, paradności, teatralności i dostojeństwie. A wszystko to na wzór
Wersalu, który stanowił apoteozę monarchii i jednocześnie obrazował hegemonię
Francji w ówczesnym świecie. W XVIII wieku angielska rewolucja krajobrazowa dała
odmienny, wzorowany na naturze obraz parku. Według ówczesnych projektantów
cały świat miał stać się ogrodem. Styl swobodny zaadaptowano do parków publicznych i skwerów. Zmiany, które nastąpiły w sztuce ogrodowej, i niezwykła popularność
ogrodów swobodnych dały początek profesji związanej z kształtowaniem krajobrazu.
Zaczęło się od XIX-wiecznych reformatorów związanych z tzw. ruchem parkowym,
m.in. Loudona i Olmsteda, którzy wierzyli, że parki mogą stać się antidotum na zło
urbanizacji. Przyłączali się do nich właściciele nieruchomości, dostrzegający rosnącą wartość ich posiadłości, zlokalizowanych w pobliżu parków, oraz politycy, którzy
myśleli o sposobności dostarczenia pracy i uzyskania poparcia. Kolejni zaangażowani
w tego rodzaju przedsięwzięcie to grupy społeczne, które wierzyły, że parki mogą
podnieść walory estetyczne otoczenia. Dzięki takiej koalicji program tworzenia terenów zieleni w mieście został osiągnięty.
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Jan Białostocki pisze: „dopiero funkcja sztuki, a więc miejsce, jakie zajmuje ona w kontekście społecznym
i w ustalonej przez jakąś społeczność hierarchii wartości, czyni z przedmiotu dzieło sztuki”, za: P.O. Rave,
recenzja z książki R. Zeitlera, Klassizismus und Utopia, Kunstchronik, t. VII, 1954, 354.
Esej F. Bacona, Of Gardens, 1625, [w:] F. Bacon, Selections, (red.) P.E. i E.F. Matheson, Oxford 1952.
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Por. M. Szafrańska, Ogród renesansowy. Antologia tekstów, Warszawa 1998, passim.
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J.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna, Kraków 1744, 88 (wyd. I 1679): „1. Łaska u Boga y ludzi,
2. Godność wysoka, 3. Dom porządny, 4. Wóz naprawny, 5. Kucharz wygodny, 6. Wina beczka, 7. Pieniądze
gotowe, 8. Ogród włoski”. Por. J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji,
Warszawa 2000, 58.
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3. PARK PUBLICZNY JAKO MIEJSCE PIĘKNE, PODNOSZĄCE WALORY ŚRODOWISKOWE
I EKONOMICZNE OTOCZENIA
Rosnące potrzeby rozwijających się miast oraz konieczność ochrony krajobrazu
naturalnego dawały coraz szersze możliwości ludziom, zajmującym się profesjonalnie
kształtowaniem krajobrazu. Status parku publicznego określił w XIX wieku John Nash,
projektant słynnego londyńskiego Regent’s Park, zaprojektowanego na terenach stanowiących własność królewską42. Nash postawił sobie trzy cele: maksymalny dochód
dla Korony, podniesienie piękna stolicy oraz poprawę zdrowia i wygody ludności43.
Powstanie Regent’s Park (1811–1826) połączono z przedsięwzięciem, mającym przynieść dochód, a mianowicie z planowaną budową eleganckiej zabudowy mieszkaniowej dookoła i wewnątrz parku. Planowana inwestycja przyczyniła się do wzrostu
wartości ziemi, a sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę pomogła w sfinansowaniu budynków i parku. Taki sposób postępowania stał się charakterystyczny dla
wielu parków miejskich w XIX i XX wieku w Anglii i Stanach Zjednoczonych i stanął
u podstaw nowego zawodu – architekta krajobrazu44. Architektura krajobrazu, zdefiniowana przez Charlesa Williama Eliota (1834–1926), uznana została przede wszystkim
za sztukę, a jej najważniejszą funkcją stało się tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu
siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju. Drugi cel to promowanie oraz
ochrona wygody, komfortu i zdrowia ludności miast45. To pokazuje rangę dyscypliny
i dzieł ją reprezentujących oraz aspekty projektowania, które były ważne dla twórców, takie jak: piękno, poprawa jakości środowiska, ale także walor ekonomiczny
inwestycji.
Dobrym przykładem zderzenia wartości materialnej terenów zieleni z pięknem
jest działalność Fredericka Law Olmsteda (1822–1903), zwanego FLO, uznanego za
ojca architektury krajobrazu. Obserwował on i badał, w jaki sposób zakładanie parków może wpływać na wartość okalających je nieruchomości. Wynikało to z faktu,
że chciał uzasadnić potrzebę wydatkowania 13 mln dolarów na założenie Central
Parku. W efekcie tej realizacji w latach 1856–1873 wartość nieruchomości wokół parku wzrosła ogólnie o 209 mln dolarów. W późniejszym okresie Olmsted, inspirowany
przez Avenue Foch w Paryżu i wspaniałą berlińską Unter den Linden, zaproponował nowe rozwiązanie – krajobrazowe drogi parkowe m.in. dla Brooklynu, Chicago,
Buffalo i Bostonu. W 1868 roku wraz z Vauxem stworzył termin parkway, planując połączenie Prospect Park z oceanem za pomocą „krajobrazowej drogi” (scenic drive)
i z Central Park przez East River46. W koncepcji parkwayu – wydzielonych dla różnych
użytkowników pasm ruchu – dokonała się integracja tras komunikacyjnych i terenów
otwartych – integracja technologii i natury. Był to początek długiej tradycji tworzenia parków linearnych. Mieszkanie w sąsiedztwie parkwayu było znacznie bardziej
pożądane niż przy wąskich ulicach, choć ten typ drogi nie zawsze dawał dostęp do
posesji. Wartość nieruchomości przy parkwayach rosła znacznie szybciej niż w miejscach oddalonych od nich i gęsto zabudowanych. FLO uczynił z tego typu rozwiązań
jeden z podstawowych elementów strukturalnych miast amerykańskich. W Bostonie
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D. Jacques, Georgian Gardens, London 1990, 201-203.

43

A. Böhm, Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Kraków 1994, 50.
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„Olmsted and Vaux Landscape Architects” to określenie pierwszy raz zastosowane przez F.L. Olmsteda
i C. Vauxa w 1863 r., za: W.A. Mann, Landscape Architecture, New York 1993, xiii.
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Ch.W. Eliot, list do wydawcy (24.09.1910), [w:] Landscape Architecture, IX/1910, 40.
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C. Zaitzevsky, Frederick Law Olmsted and the Boston Park System, Cambridge 1992, 31.
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Olmsted wraz z Charlesem Eliotem (1859–1897) zaproponowali ponadośmiokilometrowy system parków wzdłuż rzek: Charles, Stony Brook i Muddy River. Od 1887 roku
tworzono tzw. Szmaragdowy Naszyjnik47. W ten sposób rozwiązane zostały problemy
hydrotechniczne miasta w połączeniu z kompozycją krajobrazową metropolitalnych
terenów rekreacyjnych. W Bostonie dużą rolę odegrało kształtowanie i ochrona widoków, co dawało Olmstedowi48 i Eliotowi wspaniałą możliwość tworzenia terenów
odpowiednich do rekreacji49. Na nieatrakcyjnych, podmokłych i stanowiących zagrożenie epidemiczne terenach stworzyli wspaniały system parków, który przyczynił
się do rozwoju miasta i stał się wzorem dla innych.
Parkways stwarzały duże możliwości poruszania się udoskonalonym transportem
publicznym i prywatnymi samochodami, pobudziły rozwój terenów rekreacyjnych.
Łączyły różnorodne tereny otwarte, obszary o znaczących walorach naturalnych i kulturowych, krajobrazowych i widokowych. Trasy tworzyły sieci i były tak prowadzone,
że dawały możliwość oglądania w ruchu terenów chronionych. Traktowanie parków
i urządzonych terenów zieleni, jako ważnego czynnika mającego wpływ na całościowy rozwój miast, było charakterystyczne dla amerykańskich reformatorów miast, m.in.
Olmstedów50 czy H.W.S. Clevelanda, którzy wierzyli, że przeznaczane na parki fundusze publiczne są dobrą inwestycją dla zdrowia publicznego i dobrobytu. Uznali, że wydawanie pieniędzy na parki i przestrzenie publiczne spowoduje zwrot tych pieniędzy
do kasy publicznej przez rosnące podatki od realnych wartości nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu. Uważali, że w pewnym sensie parki nic nie kosztują płacących
podatki. Przeciwnie – tereny zieleni wytwarzają dla miasta określone dochody, które
mogłyby zostać przeznaczone na ich urządzanie i pielęgnację51.
Współcześnie specjalistyczne publikacje i raporty organizacji Trust for Public Land
(TPL) i The City Parks Forum52 pozwalają przeanalizować doświadczenia liderów społecznych i samorządowych, zajmujących się kosztami utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni.
Tablica 1
Wybrane czynniki związane z rozwojem ekonomicznym, świadczące o pozytywnym wpływie
terenów zieleni na rozwój miasta:
–

Wzrost wartości nieruchomości. Rozwój parków miejskich powoduje zwiększenie atrakcyjności okolicznych nieruchomości. Właściciele gotowi są płacić większe podatki od nieruchomości. Lokatorzy gotowi są płacić więcej, by mieszkać w pobliżu urządzonych terenów parkowych i rekreacyjnych.

47

System ten tworzyły: Boston Public Garden, Boston Commons, Commonwealth Avenue, Back Bay Fens,
Riverway, Olmsted Park, Jamaica Park, Arnold Arboretum i Franklin Park.
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Olmsted w 1886 r. napisał artykuł na ten temat, zalecając w nim ochronę terenów i miejsc wzdłuż rzek
i cieków wodnych dających widoki na miasto.
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F.L. Olmsted, A Healthy Change in the Tone of the Human Heart, Century, Illustrated Monthly Magazine,
vol. 32, October 1886, 963-964.
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Frederick Law Olmsted Senior (1822-1903), jego syn Frederick Law Olmsted Junior (1870–1957) oraz bratanek
i pasierb John Charles Olmsted (1852–1928). Por. A. Zachariasz, Architekt krajobrazu Frederick Law Olmsted
oraz amerykańskie parki i systemy parków miejskich, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XXXV, 2003,
153-166.
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miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006, passim.
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TPL Report, The Economic Benefits of Parks and Open Space, 1999, passim; J.L. Crompton, Parks and
Economic Development, Chicago 2001, 2-3. Por. A. Zachariasz, Zieleń jako…, passim.
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Tablica 1 (ciąd dalszy)
–
–

–
–

–

–
–
–

Wzrost kosztów dzierżawy lub czynszu: analiza przypadków studialnych pokazuje, że opłaty za wynajem mieszkań z widokiem na park dodatkowo wzrastają od 10 do 40%.
Tereny zieleni i tereny otwarte stają się narzędziem kontroli wzrostu rozproszenia. Zaplanowane tereny zieleni (np. greenbelts) sprzyjają rozwojowi zwartego miasta. Koszty rozproszenia przewyższają dochody podatkowe z powstających nieruchomości. Powiększanie
się rozproszenia nie tylko pochłania więcej terenu niż rozwój o małej intensywności, ale
wymaga też tworzenia dodatkowej kosztochłonnej infrastruktury – dróg i kanalizacji53.
Urządzone tereny zieleni tworzą lepszą jakość życia.
Rewitalizacja miejskich parków, ogrodów i terenów rekreacyjnych stymuluje komercyjny
rozwój miasta oraz promuje odnowę i rozwój historycznych centrów miejskich. Obejmuje
też wprowadzanie nowych funkcji. W tym aspekcie ważna jest też ochrona historyczna.
Atrakcyjność dla biznesu i przemysłu: parki w mieście pobudzają inne aktywności, dają
miejsca pracy, np. usługi towarzyszące parkom, z czego miasto może czerpać zysk. Podatne na ten rodzaj aktywności są zwłaszcza strefy wejściowe na tereny zielone, gdzie
powstają zwykle parkingi, usługi gastronomiczne, informacje turystyczne, wypożyczalnie
sprzętu sportowego.
Atrakcyjność turystyczna: tereny zieleni miejskiej przyczyniają się do rozwoju turystyki. Korzyści z turystyki są zwielokrotnianie dzięki dostarczeniu produktów i usług z innych sektorów, np. rozrywki czy biznesów związanych z naturalnym i kulturowym dziedzictwem regionu. Atrakcyjność turystyczna parków i terenów otwartych wzrasta, gdy tworzą system
łatwo rozpoznawalny, po którym można przemieszczać się różnymi środkami lokomocji.
Różnorodność parków i ich wyposażenie przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności,
wzrasta też liczba turystów i częstotliwość korzystania z tych terenów. Wpływ na to ma też
skuteczna reklama.
Zdrowy styl życia: odpowiednio przygotowane parki promują zdrowy styl życia. Obserwuje
się rosnące uznanie takiego sposobu życia, a tereny zieleni są silnie z nim identyfikowane.
Mieszkańcy skłonni są płacić za mieszkanie w zdrowym mieście.
Ochrona przeciwpowodziowa: prawie regułą jest łączenie rozwoju terenów zieleni
z ochroną przeciwpowodziową. Atrakcyjne tereny nadbrzeżne przekształcane są w parki
linearne z funkcjami rekreacyjnymi i komercyjnymi.
Ochrona środowiska naturalnego: ludzie zwracają się ku naturalnemu środowisku, chronionemu jako parki, lasy czy inne tereny. Jakość życia zależy od ekologicznej równowagi i estetycznej przyjemności czerpanej ze środowiska. Ochrona i konserwacja terenów
otwartych jest często tańszym sposobem zabezpieczenia jakości wody pitnej, czystości
powietrza i osiągnięcia innych celów środowiskowych.

Oprac. A. Zachariasz

Przedstawione czynniki wyraźnie wskazują, także w kategoriach ekonomicznych,
na miastotwórczy charakter terenów zieleni.
4. OGRÓD ZABYTKOWY W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ
Rewitalizacja parków i ogrodów promuje odnowę i rozwój historycznych centrów
miejskich. Ma także wpływ na komercyjny rozwój miasta. W tym kontekście ważna jest
ochrona ogrodów zabytkowych, w których na skutek zmiany użytkowania konieczne
jest wprowadzanie nowych funkcji, co niesie za sobą przekształcenia. W Polsce ciągle
53

E. Brabec, On the Value of Open Spaces, Scenic America, Technical Information Series, vol. 1, No 2,
Washington DC 1992, 2.
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jeszcze niedoceniana jest rola, jaką odgrywają w miastach tereny zieleni. Słabość
zarządzania nimi wynika z braku konsekwencji działania, brakuje programów opracowanych dla konkretnych przypadków oraz pieniędzy na utrzymanie.
Oceniając zabytkowe ogrody i parki z punktu widzenia kompozycji urbanistycznej,
można by je podzielić na trzy grupy: 1. zespoły zieleni ukształtowane jako świadomy
element układu urbanistycznego, np. park publiczny; 2. zespoły, które nie zostały zaprojektowane jako element urbanistyki lub systemu zieleni miejskiej, ale zostały przez
miasto wchłonięte w sposób harmonijny bez szkody dla obiektu, np. ogród dworski przekształcony w park publiczny, ogród przy instytucji; 3. zespoły zdegradowane
i zniszczone, co stanowi wynik urbanizacji lub zmiany funkcji, np. wtórnie podzielony
ogród rezydencjonalny. Istotne jest, by historyczne granice ogrodu były również granicą wpisu do rejestru zabytków, choć to na skutek przemian nie zawsze jest możliwe.
Ustalenia i zapisy, poparte odpowiednimi regulacjami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, stanowią najlepszy sposób ochrony.
Rewaloryzacja parków, poprawa stanu i aktywizacja terenu przynosi wiele ekonomicznych i społecznych korzyści oraz sprzyja rozwojowi miejsca. Obiekt po rewaloryzacji często zyskuje nowe życie, tak jak nowojorski Bryant Park czy krakowski Park
Dębnicki (dawny ogród pałacowy, a obecnie park publiczny), czy też uzupełnia wizerunek obiektu, np. Zamku Królewskiego na Wawelu.
Tablica 2
Informacje ważne przy podejmowaniu decyzji w przypadku projektu rewaloryzacji parku:
–
–
–
–
–
–
–

Stopień zachowania obiektu i jego przesłania kulturowego. Środki finansowe ułatwiające
konserwację, restaurację i pielęgnację.
Ocena funkcji, jaką obecnie pełni park, oraz oszacowanie liczby użytkowników. Czy stanowią zagrożenie dla obiektu historycznego?
Wiek drzew: dla gospodarki zielenią wiek komponowanych zespołów zieleni ma znaczenie z uwagi na jej odnowę, odbudowę i pielęgnację; odmiany roślin powinny być selekcjonowane; należy zachować ciągłość gatunków.
Planowany dostęp – czy park jest zamykany na noc? Jeśli nie – czy istnieje taka konieczność?
Społeczne poparcie działań, rezultaty konsultacji i badań wśród odwiedzających.
Czy istnieje jakieś stowarzyszenie skupione wokół parku? Jeśli nie – to, czy powinno powstać?
Ochrona i bezpieczeństwo – czy obecne problemy bezpieczeństwa są zidentyfikowane?
Czy istnieje konieczność opracowania nowego planu ochrony?

Oprac. A. Zachariasz

Istnieją także interesujące modele postępowania, dotyczące kompleksowej opieki nad miejscami historycznymi, np. podjęta w 1999 roku inicjatywa organizacji English
Heritage54. Przedsięwzięcie, nazwane Contemporary Heritage Garden Scheme
(Współczesny Program Dziedzictwa Ogrodowego), obejmowało również tworzenie
w zabytkowych założeniach nowych ogrodów. Opracowano standardy projektowania, zakładające: tworzenie współczesnych ogrodów zgodnie z historycznym rozplanowaniem; poprawę wyglądu i estetyki posiadłości, mające na celu podniesienie
54

English Heritage to popularna nazwa powstałej w 1984 r. organizacji – The Historic Buildings and Monuments
Commission for England, zajmującej się ochroną dziedzictwa historycznego. Pod swoją opieką ma ponad
400 obiektów.
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poziomu wiedzy i zadowolenia odwiedzających; wybór projektów, w których pomysły i materiały są odpowiednie do miejsca; przygotowanie standardów projektowania dla przyszłego dziedzictwa; stosowanie najwyższych jakościowo i uzasadnionych
historycznie standardów wykończenia i konstrukcji w strefie stricte historycznej; promowanie najlepszych projektantów krajobrazu i ich profesji; wzrost liczby odwiedzających, a tym samym podatków i odliczeń podatkowych dla sektora dziedzictwa.
Projektanci ogrodów wyłonieni zostali w otwartych konkursach. Powstało kilka interesujących realizacji55, a inicjatorzy są bardzo zadowoleni z efektów przedsięwzięcia.
Jak pokazuje powyższy przykład, polityka kształtowania różnego rodzaju terenów
zieleni wymaga opracowania standardów, m.in. urządzania, utrzymania i pielęgnacji – w zależności od potrzeb, preferencji i specyfiki. Ogrody zabytkowe znajdują się
w grupie o najwyższych wymaganiach jako obiekty specyficzne, o ograniczonych
sposobach użytkowania, wymagające odpowiednich materiałów, składu gatunkowego i form roślinności. Standardy uzależnione są też od rangi obiektu – lokalnej,
krajowej czy światowej, a także od jego unikatowości i reprezentatywności. Dla użytkowników zaś ważne jest, by miejsca te były dobrze utrzymane, przyjazne, spokojne,
czyste i bezpieczne.
5. ZABYTKOWY OGRÓD PRZY REZYDENCJI W ŁOBZOWIE (OBECNIE PARK PUBLICZNY)
Ogrody zabytkowe o bogatej historii są zwykle świadectwem zmieniającej się
funkcji i formy, a co za tym często idzie rangi i wartości ogrodu. Przykładem może być
dawny królewski ogród w Łobzowie. Ukształtowany w epoce renesansu, przechodził
liczne przeobrażenia, a na jego status miały wpływ zmienne losy rezydencji56, w czasie
których przepadły piękne ogrody. Znaczące i nieodwracalne zmiany przyniósł okres
powojenny (m.in. przekazanie terenu wojsku i budowa stadionu, trybun – zniszczenie
kopca, lokalizacja stacji benzynowej na przedpolu). Teren uległ zniszczeniom i wtórnym podziałom między różnych użytkowników.
Łobzów wzmiankowany jest we wszystkich podstawowych publikacjach i podręcznikach z zakresu sztuki ogrodowej. O rezydencji piszą Józef Drége, Kazimierz
Buczkowski i Edmund Jankowski, który uznaje Łobzów za pierwszy ogród ozdobny57.
Po wojnie prezentują go zarówno w podręcznikach Gerard Ciołek, Longin Majdecki
i Janusz Bogdanowski58, jak też autorzy innych publikacji specjalistycznych59. Łobzów
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www.english-heritage.org.uk (dostęp: 15.05.2011). Prace monitorował English Heritage Historic Parks
and Gardens Advisory Committee. Wykonano studia historyczne, w zależności od potrzeb badania
archeologiczne, oceniano dopuszczalny zakres zmian. Powstało wiele projektów, m.in. Portland Castle
w Dorset (proj. Ch. Bradley-Hole).
Wpisany do rejestru zabytków (A-127 i A-645, 18.11.1983) jako pałac królewski na Łobzowie, później
Szkoła Kadetów wraz z ogrodem, ul. Podchorążych 1, XVI, XVII, 1856, chroniony też przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „Młynówka Królewska – Grottgera” (2012).
J. Drége, Ogrody w Polsce, [w:] Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, seria II, t. IV, Warszawa 1904,
906-908; K. Buczkowski, Z ogrodów stylowych w Polsce, Kraków 1924, 13-14; E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa
w Polsce w zarysie, Warszawa 1923, 8, 31-33.
G. Ciołek, Ogrody polskie, wyd. I, Warszawa 1954, 33-36; G. Ciołek, Ogrody polskie, (red.) J. Bogdanowski,
Warszawa 1978; L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1981; L. Majdecki, Ochrona i konserwacja
zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 1993; J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa
2000.
M.in. J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Krakowem, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, zeszyt
specjalny nr 1, Kraków 1968, 59-121; L. Majdecki, Rejestr ogrodów polskich, z. 2, Warszawa 1964, 68-69;
G. Ciołek, Polskie ogrody renesansowe XVI wieku, Biuletyn Historii Sztuki, R. XV, nr 3-4, 1953, 56-67; Rejestr
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opisano w przewodnikach, opracowaniach słownikowych traktujących o Krakowie
i pracach poświęconych ogrodom krakowskim60. Z racji wspaniałej przeszłości rezydencji łobzowskiej wielu badaczy zajmowało się jej losami, zarówno pałacem61, jak
i otaczającymi go ogrodami62. Kluczowe dla obiektu daty podał Witold Kieszkowski63:
gruntowna przebudowa zamku królewskiego w Łobzowie – 1585–1587 i 1594–1595 –
Santi Gucci; rozbudowy – 1602–1605 i 1642–1644 – Jan Trevano. Szczególnie cenne
są publikacje Ambrożego Grabowskiego64, który cytuje oryginalne źródła, dające
pogląd na przekształcenia ogrodów, pierwszych ogrodników, a także sposób urządzenia rezydencji.
Najpełniej jednak dzieje otoczenia dawnej królewskiej rezydencji i kolejnych przekształceń – od średniowiecza aż po XX wiek – zaprezentowali po badaniach i analizach Jan Władysław Rączka65 oraz Janusz Bogdanowski66. Ten ostatni wyodrębnia
12 faz kształtowania zespołu – castellum „kazimierzowskie” (ok. 1357–1440); średniowieczna „curia regalis” (ok. 1440–1522); renesansowa „curia regalis” (ok. 1522–1585);
manierystyczna rezydencja Stefana Batorego (ok. 1586–1600); barokowa rezydencja Wazów (ok. 1600–1655); sarmacki ogród króla Jana III Sobieskiego (1655–1710);
następnie lata gorsze: okres rujnacji rezydencji za czasów panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego (1710–1787); rewaloryzacja staraniem Akademii Krakowskiej
(1788–1809); rewaloryzacja staraniem Senatu Wolnego Miasta Krakowa i Towarzystwa
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ogrodów polskich, (red.) L. Majdecki, z. 2, praca zbiorowa pod kierunkiem W. Plapisa, Warszawa 1964, 72-73;
G. Ciołek, W. Plapis, Materiały do słownika twórców ogrodów polskich, Warszawa 1968, passim.
M.in. J. Maczyński, Pamiątki z Krakowa, Kraków 1845; Słownik historyczno-geograficzny województwa
krakowskiego w średniowieczu, cz. III, t. 4, (red.) J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa,
F. Sikora, A. Gąsiorowski, Wrocław–Kraków 2003, 954-957; Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, 1033;
J. Lepiarczyk, O krakowskich ogrodach i parkach, [w:] Zieleń Krakowa, (red.) J. Dobrzycki, Kraków 1955,
24-26; B. Stępniewska-Janowska, Ogrody Krakowa, Kraków 1977, 83-88, 113-116.
K. Radwański, Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w 1960 roku, Biuletyn
Krakowski, t. III, Kraków 1961; A. Kadłuczka, E. Frankowska-Cząstka, Adaptacja dawnego pałacu
królewskiego w Łobzowie dla potrzeb wyższej uczelni architektonicznej, [w:] Zabytki architektury i urbanistyki
ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu, Kraków 1996, 168; J. Banach, Dawne widoki
Krakowa, wyd. II uzupełnione, Kraków 1983, 66-68; T. Zarębska, Warszawskie rezydencje królewskie oraz ich
ogrody w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Pałac w ogrodzie, (red.) B. Wierzbicka, Warszawa 1999, 35-83;
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. III, Warszawa 1978, 146; A. Miłobędzki, Architektura
polska XVII wieku, cz. I, Warszawa 1980, 69-75; H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976,
180.
S. Tomkowicz, Łobzów, Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 2, Kraków 1906, 118-121; K. Sinko,
Santi Gucci Fiorentini i jego szkoła, Kraków 1933; W. Kieszkowski, Zamek Królewski w Łobzowie, Biuletyn Historii
Sztuki i Kultury, R. IV, nr 1, 1935, 6-25; A. Fischinger, Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku,
Kraków 1969, 14-18 i passim.
W. Kieszkowski, Zamek Królewski…, 6-25.
A. Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 1822, 271; A. Grabowski, Kraków i jego
okolice, wyd. IV, Kraków 1844, 293-314; A. Grabowski, Kraków i jego okolice, wyd. V, Kraków 1866, 213-225;
A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, Kraków 1840; A. Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii,
Lipsk 1853; A. Grabowski, Ogrody i parki dawnego Krakowa, Kraków 2008.
J.W. Rączka, Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Kraków 1996; J.W. Rączka, Królewska
rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne, Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury (dalej TKUiA), t. XVI, cz. I: (1367-1586), Kraków 1982, 17-30; t. XVII, cz. II: (1585-1655),
Kraków 1983, 25-40; t. XVIII, cz. III: (1655-1980), Kraków 1984, 47-58; B. Krasnowolski, J.W. Rączka, Królewska
rezydencja w Łobzowie, [w:] Pałace i wille podmiejskie Krakowa, Kraków 2007, 79-100.
J. Bogdanowski, Ogrody włoskie…; J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, TKUiA, cz. I: Historia
przemian. Okres świetności (XIV-XVII w.), t. XXIV, 1990, 15-25; cz. II: Historia przemian. Okres stagnacji
(XVII–XX w.), t. XXV, 1992, 7-17; cz. III: Określenie zasobu, waloryzacja i wytyczne do projektu rewaloryzacji, t. XXVI, 1993-1994, 71-83; J. Bogdanowski, A. Zachariasz, Królewski ogród na Łobzowie. Część IV – projekt rewaloryzacji, TKUiA, t. XXVII, Kraków 1996, 147-159; całość – 4 artykuły – dotyczące ogrodu łobzowskiego opublikowano – J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Kraków 1997; wyd. II 2001.
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Strzeleckiego (1815–1830); przekształcenie w ogród Szkoły Kadetów (od ok. 1850 do
początku XX w.); park „Podchorążówki” (początek XX w. – 1945) oraz okres powojenny (od 1945 do współczesności). Historia obiektu jest świadectwem przemian, urbanizacji, a w jej konsekwencji sukcesywnego znikania z krajobrazu miasta tego ważnego
elementu panoram.
Bogata ikonografia, zachowane plany, postaci działających tu różnych projektantów i ogrodników, wzmianki i opisy, wreszcie istniejące w terenie relikty – wszystko
to ukazuje obraz przekształceń, jakim podlegało otoczenie rezydencji łobzowskiej
w czasie, gdy była ona siedzibą królewską i później, gdy obiekt zmieniał funkcje.
Przekazy źródłowe stanowią świadectwo przeobrażeń rezydencji królewskiej i jej
późniejszego powolnego upadku. W początkowym okresie założenie łobzowskie
było bez wątpienia ważnym ośrodkiem, który oddziaływał na polską sztukę ogrodową. Wszystkie bez mała style znalazły tu w ciągu stuleci swe odzwierciedlenie.
Interesujące jest porównanie kolejnych panoram, na których pokazano wizerunek ogrodu łobzowskiego, i zestawienie ich z opisami i lustracjami oraz tym, co
działo się ówcześnie w europejskiej sztuce ogrodowej. Dla koncepcji rewaloryzacji największe znaczenie ma panorama Krakowa z lat 1603–1605 z dzieła Brauna
i Hogenberga Civitates orbis terrarum (1617) oraz jej późniejsze naśladownictwa
(m.in. M. Merian, 1619).
W okresie powojennym Łobzów doczekał się kilku projektów rewaloryzacji.
Sporządzony w 1990 roku projekt67 zakładał zagospodarowanie terenu historycznego
ogrodu, przy założeniu, że całość stanowi własność miejską. Ogród miał być swoistym muzeum historii sztuki ogrodowej od średniowiecza po czasy współczesne.
W 2013 roku opracowano kolejny projekt rewaloryzacji dawnej rezydencji królewskiej, który uwzględnia współczesne realia i stan własnościowy68. Obiekt o powierzchni ponad 10 ha nie przedstawia się obecnie najlepiej. Dawne założenie,
wielokrotnie przekształcane, zostało wtórnie podzielone między różnych użytkowników i są to zmiany nieodwracalne. Na terenie historycznego ogrodu wybudowano m.in.: stadion (oddany do użytku w 1953 roku – wówczas zniknął kopiec Esterki),
trybuny, halę sportową, pawilonowe niskostandardowe budynki, stację benzynową na przedpolu, wprowadzono betonowe pełne ogrodzenia, skutecznie przerywając historyczne osi i powiązania widokowe. Zieleń nie wykazuje cech układu
komponowanego, dominują samosiewy, widoczne są pozostałości szpalerowych
nasadzeń za budynkiem Podchorążówki, prawdopodobnie sięgające czasów
Szkoły Kadetów, oraz kilkunastoletnie rzędowe nasadzenia na przedpolu obiektu.
Ślady historycznego założenia są nieczytelne. Zachował się narys historycznych
granic, utrwalony murem i przebiegiem Młynówki. Teren projektowanego parku
jest zaniedbany i nieurządzony. Mimo to posiada duży potencjał i stwarza nadal
wielką szansę utworzenia tu atrakcyjnego parku publicznego. Ważne znaczenie
dla koncepcji ma współczesny sposób użytkowania obiektu – przez WKS Wawel
– jako obiektu sportowego i parku publicznego, oraz Politechnikę Krakowską
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J. Bogdanowski, A. Zachariasz – współpraca autorska, Dawna Rezydencja Królewska w Łobzowie. Projekt
rekompozycji ogrodów, Kraków 1990; na zlecenie Wydziału Ochrony Zabytków UM Krakowa.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – Młynówka Królewska
w Krakowie, autorzy: A. Zachariasz (kierownik tematu), I. Sykta, W. Bobek, K. Fabijanowska, J. GancarzŻebracka, M. Klimkiewicz-Kozak, J. Konopacki, F. Suchoń, studenci architektury krajobrazu WAPK: Z. Kawa,
M. Gurdak, G. Młyńska, konsultacje w zakresie architektury dla WA PK J. Gyurkovich, A.A. Kantarek;
opracowano w Instytucie Architektury Krajobrazu WA Politechniki Krakowskiej, 2013; archiwum IAK PK.
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– szkołę wyższą z dostępnym parkiem, który jest również ogrodem dydaktycznym
towarzyszącym uczelni. Stąd konieczność dostosowania go do potrzeb użytkowników, co ma wpływ na rozwiązania funkcjonalne, w tym również komunikacyjne.
W projekcie z 2013 roku postuluje się: przywrócenie założeniu walorów dawnych
i nadanie nowych; eksponowanie tego, co stanowi o tradycji dawnej królewskiej rezydencji, zachowanie perspektywy historycznych przemian jako wyrazu dziejów własnych
założenia, z ukazaniem – na ile to możliwe – ich postaci i sekwencji. Łobzów, dawna rezydencja królewska, to miejsce dla polskiej kultury wyjątkowe69. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił
swoisty wzorzec ogrodu włoskiego, kompozycji, która przez Janusza Bogdanowskiego
określana była jako „ogród sarmacki”70. Analiza kolejnych faz przekształceń pokazuje
zmieniającą się stylistykę, co wynika przede wszystkim ze sposobu użytkowania i kondycji
właścicieli. Za fazę najbardziej znaczącą i reprezentacyjną uznano ogród włoski z wyraziście nakreślonymi osiami, z układem kwaterowym i formami ad quadratum. Szansą na
przywrócenie choćby części dawnej świetności jest maksymalne scalenie, odtworzenie
historycznych osi i wprowadzenie czytelnego układu, nawiązującego do kompozycji
z okresu najbardziej znaczącego w historii rezydencji. Ważne jest też dostosowanie obiektu do potrzeb współczesnych użytkowników. Przyjęte w projekcie założenia opierają się
na nawiązaniu do okresu najświetniejszego w historii rezydencji łobzowskiej. Zmierza to
do zachowania, zgodnie z zaleceniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Młynówka Królewska – Grottgera” (2012), historycznych osi
kompozycyjnych w postaci wewnętrznego układu komunikacyjnego. Uczytelnienie osi,
zarówno na przedpolu, jak i w historycznej części ogrodowej od północy, poprawia powiązania widokowe wewnętrzne w obrębie dawnego zespołu pałacowo-parkowego.
Uwzględnia też zakaz przesłaniania historycznych osi kompozycyjnych w celu zachowania powiązań widokowych w obrębie zespołu. Można to osiągnąć przez częściowe
usunięcie drzew i wprowadzenie komunikacji na historycznych ciągach widokowych.
Pieszy i rowerowy szlak spacerowy wzdłuż deptaku Młynówka Królewska został
poszerzony o nowy atrakcyjny obiekt. Dzięki reprezentacyjnemu urządzeniu ogród
w Łobzowie stanie się jednym z ważniejszych elementów systemu zieleni miejskiej
dzielnicy i miasta, wpisując się w system parków rzecznych jako dopełnienie parku
rzecznego Młynówka Królewska. W celu przywrócenia rangi łobzowskiemu ogrodowi
jako podstawowe założenia dla projektu przyjęto: kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca i w związku z tym inspiracją dla kompozycji projektowej stał
się ogród włoski; przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta
obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce; dążenie do lepszego
zaspokojenia potrzeb współczesnych użytkowników terenu z uwzględnieniem aktualnych funkcji; dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców dzielnicy w zakresie
codziennego wypoczynku oraz mieszkańców Krakowa w ramach ogólnomiejskiego
systemu zieleni; dostosowanie się do przyrodniczych właściwości miejsca i w związku
z tym uwzględnienie układu Młynówki Królewskiej i jej historycznych związków z obiektem; maksymalne wykorzystanie walorów widokowych miejsca ze szczególnym
uwzględnieniem ekspozycji walorów naturalnych i kulturowych krajobrazu; podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia.
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J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie…, passim.
J. Bogdanowski, Ogrody sarmackie, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury,
sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, 391-397.
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Zaprojektowano układ, który z uwagi na nową funkcję i nowy sposób użytkowania
terenu jest możliwy do realizacji. Proponowane rozwiązanie projektowe parku zakłada historyczny układ osiowy, co osiągnięto przez wprowadzenie charakterystycznych
dla ogrodu renesansowego elementów układu kwaterowego, na tyle, na ile pozwala
dzisiaj roślinność i układ terenu. Kwatery wprowadzają geometryczne ramy kompozycji i porządkują układ. Do podkreślenia historycznych osi i w celu lepszej ekspozycji oraz uatrakcyjnienia widoków wewnętrznych wprowadzono korektę nasadzeń,
zaprojektowano układ komunikacyjny wzorowany na historycznym, akcentowanie
osi i widoków za pomocą bram (np. z form topiarycznych, żywopłotów) oraz okien
widokowych, a także bram na ich zamknięciach. Główną inspiracją jest wizerunek
Łobzowa z dzieła Brauna i Hogenberga oraz jego późniejsze naśladownictwa i opisy.
W projekcie uwzględniono historyczne osi oraz podkreślono oś dawnego pałacu królewskiego. Wykorzystano istniejący drzewostan, o przypadkowym, raczej swobodnym
układzie, który w miarę możliwości (w zależności od uwarunkowań zdrowotnych, funkcjonalnych, jak też przeciwpożarowych) zachowano.
Projekt rewaloryzacji zakłada dość bogaty program użytkowy i różnorodne urządzenie terenu, w którym ważne są kwadraty kwater z parterami, ogrody dydaktyczne na przedpolu oraz urządzenia sportowe za Podchorążówką (m.in. korty tenisowe,
boisko do piłki plażowej, trasa biegowa z urządzeniami do ćwiczeń – outdoor fitness i
siłownia, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci). Koncepcja zakłada też scalenie terenu przez likwidację wtórnych ogrodzeń i lepsze komunikacyjnie związanie
terenów należących do różnych użytkowników. Ponieważ projekt skierowany jest do
różnych użytkowników, zapewne nie będzie realizowany jednocześnie. Ważne jest,
by nie zatracić spójności całego założenia, jednorodności stylistycznej i historycznego
układu przestrzennego.

6. PODSUMOWANIE
Historia ogrodów pokazuje zmieniający się stosunek człowieka do natury, postrzegania piękna i stylu życia. W interpretacji dzieła sztuki ogrodowej uwzględnić trzeba
też jego głębokie zakorzenienie w lokalnej tradycji i osadzenie w historii, ale równie
istotne są związki z rozwojem architektury, kultury i społeczeństwa. Wartość każdego
zabytkowego ogrodu może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach począwszy
od mierzalnych, ekonomicznych, po te, które trudniej wartościować piękna, estetycznych czy środowiskowych. Jest jeszcze aspekt historyczny związany z miejscem, osobami czy legendami, co jest dobrze widoczne na przykładzie ogrodu łobzowskiego.
Każdy z ogrodów historycznych pełni szereg funkcji dydaktycznych. Historia, wydarzenia przeszłości, są powszechnie wykorzystywane do wypełniania wielu nowoczesnych
funkcji, jedną z nich jest kształtowanie miejsc tożsamości, do których bez wątpienia
należą ogrody.
Tereny parkowe mogą mieć postać ekonomicznie wymierną, z czego doskonale zdawali sobie sprawę XIX-wieczni projektanci parków publicznych. Także współcześnie wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że „zieleń”, a zwłaszcza obiekty zabytkowe, decydują o randze miejsca, cenach pobliskich gruntów, podnoszą standard
przestrzeni i stanowią czynnik przyciągający turystów. Utrzymanie terenów zieleni
należy do zadań własnych samorządów miejskich. Często jednak w obliczu innych
ważnych zadań, dotyczących potrzeb pierwszego rzędu (np. zdrowie, edukacja,
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bezpieczeństwo itp.) oraz tych dających wymierne zyski komercyjne, potrzeba tworzenia i utrzymywania terenów zieleni spychana jest na plan dalszy. Dlatego należy
podkreślać wagę tego zadania, nie pomijając przy tym argumentacji ekonomicznej.
Warto wykorzystywać wiedzę na temat różnorodnej wartości terenów zieleni miejskiej
i ich wpływu na ekonomię. Obliczenia ekonomiczne stają się zasadnym dowodem
i użytecznym sposobem tworzenia i definiowania wartości istotnych dla społeczeństwa. W wielu regionach rozbudowa terenów zieleni przyczynia się do tworzenia
miejsc pracy, aktywizuje inne działy gospodarki, spełnia swą miastotwórczą funkcję.
Ogrody i parki to nie tylko symbol statusu miejsca – są obrazem przeszłości i piękna,
schronieniem, ostoją, stanowią dla wielu „najczystszą ludzką przyjemność”.
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1. INTRODUCTION
The degradation of historic urban greenery observed in numerous Polish towns
and cities is intensifying. Among the host of reasons for this, neglect of many years’
standing leads the way, resulting in the fact that the damaged parks and greens rarely
recall the magnificent achievements of gardening art they used to be. Their themes
and meanings have been sinking into oblivion or have been completely forgotten,
making them incomprehensible and alienated from the present time. Knowledge
about them is scarce and their value is hard to assess. This in turn hinders appropriate
planning decisions regarding them. The neglect is also caused by changes in customs
and the appearance of a variety of interesting forms of spending free time, unknown
in the past and competing gradually with these incomprehensible monuments
of bygone epochs, which in consequence leads to abandonment by their users.
The spiral of negative phenomena has been given an impetus which synergistically
speeds up the process of further degradation.

2. CAUSES OF DEGRADATION
The state of urban gardens in Polish cities is generally poor. Their wounded
compositions are perceived as natural spontaneous clusters of greenery. In this
condition they cannot attract anybody’s interest. Citizens of towns would rather
embark on a campaign to defend a particular tree than a compositional layout they
do not understand.
The prevailing majority of urban parks, greens and avenues have already reached
an old age. They came into existence during the period of intensive urbanization
in the 19th century. The oldest trees are approximately 200 years old. Their poor
condition is going to worsen and the process of natural elimination will increase.
Hence, the destructive influence of time must be accepted as the most essential
cause of the degradation of these historic compositions. There is not much of this
time left due to the ageing of the historic substance. In a few years’ time, they may
disappear from the city landscape of their own accord and there will be nothing
to discuss. Their precious location, as they are very well situated, will instantaneously
be replaced by lucrative new investments. Green monuments lose the competition
against these as their value is non-material, and the benefits arising from their
existence – immeasurable. Moreover, the restoration of their magnificence is related
to financial expenditures, which municipal authorities are not ready to cover. They
are neither interested in studying nor maintaining the damaged monuments. Instead,
there is a growing tendency of disdain.
Historic urban greenery is also unsatisfactorily protected by law. Although three acts
regulate its protection, owing to the complexity of the procedures there is practically
no way to enforce them. The posts for conservation officers are very limited, e.g. in the
Pomeranian province (voivodeship), only one person cares for green heritage. There
is also a shortage of experts.
In recent years, an escalatiion in the felling of avenue trees has been observed,
usually in compliance with the law. The reasons are various. The cause might be
lack of knowledge which prevents recognition of their historic composition, but
mostly it is ignorance, or other relatively minor things. Meanwhile, substitute planting
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is suggested, theoretically compensation for tree felling, which will be able to replace
them in 100 years more or less, and only in the natural sense. Nothing, however,
will replace the historic spatial layout destroyed by their removal.
In the areas that used to be situated within the borders of Germany there is still
lingering reluctance about the German past, which causes a serious obstacle
in the revitalization of historic parks.
3. HISTORIC GREEN AS THE COMMON GOOD
The historic urban greenery is a cultural achievement and part of our cultural
heritage, which, regardless of its property status, makes it a common good. In most
cases, it is also an essential element of urban public spaces, which arose thanks to the
community’s efforts to reshape the so called common free good that is the space
given to us by nature1, and therefore it should be supervised by the community. It
also arises from thanks to Polish legal regulations2.
Attempts to privatize the historic green do not guarantee its survival, since
managing it, due to the public role it plays, has to be limited, which as an
outcome leads to conflict between private and public interests. On the one
hand, the monument is handed over to a private owner, on the other hand the
costly obligations enforced upon the proprietor as well as the restrictions mean
that they can only benefit from the purchased property to a small extent. In
this situation, they try to withdraw their property from the conservation officer’s
supervision. No wonder the owners, increasingly frequently after the seizure of the
monument, choose to destroy rather than save it, and therefore release it from
the troublesome control of the conservation officer’s supervision. They then re-sell
the allotment purged of the unwanted burden (at a considerably higher price), or
deal with it in any other way they wish. It is not especially difficult to reach a state
of complete ruin, encouraged by the fact that this facilitates deletion from the
Register of National Heritage. It is enough to leave the historic place unattended.
As a consequence, historic greenery vanishes more and more frequently from the
urban landscape.
4. PRIVATIZATION AND THE SACRED OWNERSHIP RIGHTS
The deteriorating monuments, along with the absence of solutions concerning how
to manage them and the shortage of resources for their maintenance, are perceived
by the municipal authorities as a problem they would be happy to get rid of through
privatization, giving local government income while the costs of maintaining and
revalorizing historic places would become the responsibility of private property owners.
However, they are neither able nor want to meet these obligations. Meanwhile,
the authorities tolerate this state, explaining their lack of response by sacred
1

T. Markowski, Przestrzeń publiczna wobec braku procesu metropolizacji (http://www.urbanista.pl/
arch/1307.php).

2

The Law on the protection of monuments and care of monuments on 23 July 2003, The Law on Spatial
Planning and Development of 27 March 2003.
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ownership rights, which according to them excuse such behaviour3. Notwithstanding
this, nowadays this way of defining ownership rights is an anachronism and not
substantiated by the current law. This is explained by Huber Izdebski, who wrote that
treating ownership on principle as absolute, total and unlimited was a 19th century
myth, rejected as soon as the middle of the century due to intensifying urbanization.
Since then, ownership has not been treated as a sacred right, and it began instead
to play a special social function. According to the Church’s social teaching, since
the declaration of the Rerum Novarum Encyclical in 1891, proprietorship has been
treated as a social function – naturally limited. A similar standard can be derived from
the constitution, according to which the social market economy assumes the social
role of ownership, which means that not only does the owner have rights, but also
obligations towards the society. Hence, property ownership cannot be defined purely
as rights, but also obligations4.

5. APPROPRIATION OF THE COMMON GOOD
The case of the manor-garden complex at Migowo should serve as an example
(area 2.3 ha)5. It is one of a very few Gdansk baroque gardens preserved till today,
and purely due to its location in the centre of a vigorously developing Gdansk
residential district should perform the function of the public space. In 1997, it was sold
by the local government6 for social and cultural purposes. In the agreement signed
with City Hall, the private owner promised to undertake supervision of the monument,
but instead it was re-sold to another party, who in turn brought it to ruin, and as
a result it was deleted from the Polish Heritage Register7 and then demolished. In 2006,
the then owner of the park applied twice for permission to build a residential estate.
Meanwhile, the garden, still in the Polish Heritage Register, was undergoing gradual
degradation, and 200-year-old trees had begun to wither in a curious way. In spite
of this, the municipal authorities ignored it8. The same year, in the plans for local
development, the park area was rezoned as intended for housing development.
Fortunately, the conservation officer withdrew from the initial agreement. Then,
instead of defining clear-cut principles for the supervision of the park9, the contentious
3

The argument is often raised as an explanation for failure of the power of control over misappropriated
public spaces.

4

H. Izdebski, Granice ingerencji w wolności obywatelskie. Własność zobowiązuje, „Dziennik Gazeta Prawna”,
25-27 October 2013, 208 (3598), A4.

5

The history of the manor garden in Migowo, [in:] D. Trela-Godzwon, Migowski dwór, „30dni”, 4(66), 2006, 51-53.

6

M. Aszyk, Dworek przy ul. Myśliwskiej na Morenie, „Dziennik Bałtycki”, 24.08.2005.

7

In August 2005, „Dziennik Bałtycki” reported: „There once was an enchanted garden. And in the beautiful
old country house. Already there is no mansion, no enchanted garden, was a pile of bricks and tightly enclosed tree” (M. Aszyk, Dworek…).

8

Submitted to the Regional Conservator of Monuments opinion from two projects: Guidelines for conservation zoning plan or decision building for plot Nr. 108/1 Myśliwska Street in Gdansk, design. PhD. Daniel
Zaluski, January 2006 and the project of multi-family buildings at Myśliwska Street in Gdansk, design. Group 5
Dziedziejko Kadłubowski Leszczynski Mycielski – Architects, Warsaw, December 2006.

9

What undertakes Act on spatial planning and development of the March 27, 2003, Art. 15.2.3 and 4: „In
the local plan shall be mandatory 3) the principle of the protection of the environment, nature and cultural
landscape; 4) rules for the protection of cultural heritage and monuments and treasures of contemporary”.
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area was excluded from the development10. Establishment of its explicit purpose was
avoided, as well as definition of the possible conditions for development11. Excluding
the area of the park from the local development plans paved the way for an
application on the decision regarding conditions on development in accordance
with administrative procedures. This encouraged further destruction of the monument,
since the more it fell into ruin, the easier it would be to receive permission to build
the housing settlement.
In December 2007, a project entitled “The Study of Conditions and Trends
for the Spatial Development of the City of Gdansk”12 was put forward for public
consultation, in which housing within the park area was permitted (the park area
is marked brown in the plan – this is the housing development area)13. The owners’
conviction that their actions were right had been confirmed. Fortunately, as a result
of an intense public campaign, the regulation in the “Study…” succeeded in being
changed and the extent of the plans for building was limited to the area of the
former backyard.
If this had failed, together with the regulation proposed in the “Study…”
and the simultaneous lack of local plans, the way for applying for a decision
about the conditions for building the residential area would have been open.
The consequences for the park could have been even more menacing if the procedures
for developing local plans had started anew. Then, the regulations accepted
in the “Study…” (for the housing and services area) would have been binding, and
the designers of the project would have had to reclassify the park area according to
the functions indicated in the “Study…”14. So far, the construction of the residential
area has been prevented. The park remains, but has been degrading rapidly. The
chance that City Hall will take it over is close to zero.
6. SLOW DEGRADATION
The next instance, this time demonstrating the mechanism of slow degradation
in a public park, is the Wood Park in the Jaśkowa Valley in Wrzeszcz. The decision
on its construction was made by the Gdansk authorities in 1832, and in 1837 its
opening was celebrated. Throughout the whole 19th century it was a favourite place
for strolling and a significant element in Gdansk’s image15. After 1945, despite its
tremendous historic, aesthetic and functional value, the park disappeared from
public awareness, mainly for political reasons. Its German past was key in this, as
10

What the authors of the plan requires the local law of the Planning and Development of 27 March 2003,
Art. 4 points 1.

11

According to the Regulation of the Minister of Infrastructure dated 26 August 2003 on setting requirements
for new buildings and land in the absence of local zoning plan.

12

The project Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
ver. Development Office of Gdansk, gen. Draft. Marek Piskorski, Gdańsk 2007.

13

More: K. Rozmarynowska, Notes on the project „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska”, Gdańsk 2007 (Available at the Office of the Development of Gdansk).

14

Pursuant to Art. 9 points 4 of the Law on Spatial Planning and Development dated 27 March 2003: „The
findings of the study are binding for the municipal authorities in the preparation of local plans”.

15

More information about the history of the park, [in:] K. Rozmarynowska, Park leśny Jaśkowej Doliny, „30 dni”,
No 5 (61), 2005, 10-19; K. Rozmarynowska, Park miejski w Jaśkowej Dolinie, [in:] Szczepańska K., Szczepański J.
(eds.), Wędrówki po Wrzeszczu, Gdańsk 2011, 84-109.
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Ill. 1. Gdańsk-Wrzeszcz. Jaśkowa Valley Park. The most important field in the Festival Meadow – the place
where numerous walkways began. The local plan recorded the location of the plots marked out at this
point (photo by K. Rozmarynowska)
Il. 1. Gdańsk-Wrzeszcz. Park Jaśkowej Doliny. Najważniejsza polana tzw. Festynowa Łąka – miejsce, z którego
brały swój początek liczne dróżki spacerowe. Plan miejscowy utrwalił lokalizację wydzielonej w tym
miejscu działki (fot. K. Rozmarynowska)

was its relation to the Prussian royal family present in the meaning layer. The neglect,
which had been going on for years, resulted in a decline in the park’s attractiveness.
Well-kept vantage points disappeared and uncontrolled trees obscured the view.
At the same time the once numerous park cafes were converted into something
else. The park is cut off from the public space by the boundaries of urban settlement
areas which are difficult to pass. In the view of many people it is a dangerous place.
Abandonment by users causes further devastation. This state may enable planning
decisions that can hamper or prevent its future revalorization. This is noticed in the
current plan for local spatial development16, which covers only a fragment of the
park. The need for it to be protected by the conservation officer has not been
taken into account – a submission to enter it in the Heritage Register is missing, as
is reclassification of the area, which in the geodetic documentation appears as
‘woods’, and unfortunately has been used as such. Within the area of the most
important park glade, and instead of the former Zingler’s restaurant terraces, a
housing development was allowed which will engulf the attractive observation
terraces17. Fortunately, thanks to efforts undertaken over the last few years by a
group of Wrzeszcz community activists, the history of the park has become more
widely known. The word ‘woods’ is no longer used, which brings some hope for
bringing further degradation to a halt.
16

The local development plan „Wrzeszcz Region Jaśkowa Dolina w Gdańsku 0828”, ver. Development Office
of Gdansk, design. Monika Thurau, Gdańsk 2008.

17

K. Rozmarynowska, Notes to the local zoning plan Wrzeszcz Jaśkowa Dolina area   0828 Gdańsk, Gdańsk
2008 (Available in the Office of the Development of Gdansk).
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Ill. 2. Gdańsk-Migowo. Withering trees in a privatised park, which the owner is attempting to transform into
an investment area (photo by K. Rozmarynowska)
Il. 2. Gdańsk-Migowo. Usychające drzewa w sprywatyzowanym parku, który próbuje się przekształcić w teren
inwestycyjny (fot. K. Rozmarynowska)

7. CONCLUSIONS
Historic urban greenery should remain in the public sphere because it is a common
good and a part of public spaces. Any attempts to privatize it only intensify its
degradation. Its survival can be ensured by care from local communities and the
commitment of citizens who comprehend that they need it and are willing to devote
their time, engagement and effort to save it and begin to participate in the decision
making process – most usefully at the planning phase18. However, they have to
be convinced that this is worth doing. They must be supported by the necessary
knowledge. The emphasis should be placed on education and popularization,
in addition to media campaigns that would help to arouse interest in heritage
greenery, both among adults and the young, and provide the knowhow to put
pressure on the decision-makers.
REFERENCES
Aszyk M., Dworek przy ul. Myśliwskiej na Morenie, „Dziennik Bałtycki”, 24.08.2005.
Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013.
Izdebski H., Granice ingerencji w wolności obywatelskie. Własność zobowiązuje, „Dziennik Gazeta
Prawna”, 25-27.10.2013, nr 208 (3598).
Markowski T., Przestrzeń publiczna wobec braku procesu metropolizacji (http://www.urbanista.
18

Under the Law on Spatial Planning and Development March 27, 2003.

42
pl/arch/1307.php).
Trela-Godzwon D., Migowski dwór, 30 dni, 4(66), 2006, 51-53.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina
w mieście Gdańsku 0828”, Biuro Rozwoju Gdańska, proj. Monika Thurau, Gdańsk 2008.
Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdańska”, Biuro Rozwoju Gdańska, gen. proj. Marek Piskorski, Gdańsk 2007.
Rozmarynowska K., Uwagi do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska”, Gdańsk 2007 (maszynopis w Biurze Rozwoju Gdańska).
Rozmarynowska K., Park miejski w Jaśkowej Dolinie, [in:] Wędrówki po Wrzeszczu, (ed.)
K. Szczepańska, J. Szczepański, Gdańsk 2011, 84-109.
Rozmarynowska K., Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz
rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku 0828”, Gdańsk 2008 (manuscript in Biuro
Rozwoju Gdańska).

1. WSTĘP
Zjawisko degradacji zabytkowej zieleni miejskiej, obserwowane w wielu polskich
miastach, nasila się. Wśród wielu przyczyn tego stanu na czoło wysuwają się wieloletnie zaniedbania, sprawiające, że uszkodzone parki i zieleńce rzadko dziś przypominają wspaniałe osiągnięcia sztuki ogrodowej, jakimi były w przeszłości. Ich wątki
znaczeniowe ulegają lub już uległy zapomnieniu, przez co stały się niezrozumiałe i wyalienowane ze współczesności. Niewiele też o nich wiadomo i trudno jest ocenić ich
wartość, co z kolei utrudnia podejmowanie wobec nich prawidłowych decyzji planistycznych, projektowych i konserwatorskich. Do zaniedbań przyczynia się też zmiana
obyczajowości oraz pojawienie się wielu, nieistniejących przed laty, ciekawych form
spędzania wolnego czasu, w coraz większym stopniu konkurujących z niezrozumiałymi zabytkami minionych epok, które w konsekwencji są opuszczane przez swoich
użytkowników. Nakręca to spiralę negatywnych zjawisk, które synergicznie przyspieszają proces dalszej degradacji.
2. PRZYCZYNY DEGRADACJI
Stan zabytkowych miejskich ogrodów w polskich miastach jest na ogół zły. Ich okaleczone kompozycje sprawiają, że są postrzegane jako samoistne skupiska naturalnej
zieleni. W takim stanie nie mogą wzbudzić niczyjego zainteresowania. Mieszkańcy
miast chętniej podejmują działania w obronie konkretnego drzewa niż układu kompozycyjnego, którego nie rozumieją.
W zdecydowanej większości miejskie parki, zieleńce i aleje weszły już w okres starości, gdyż powstały w XIX wieku – okresie nasilonej urbanizacji. Najstarsze drzewa liczą
około 200 lat i ich stan będzie się pogarszał, a proces naturalnego wypadania nasilał. Tak więc za najistotniejszą przyczynę degradacji zabytkowych kompozycji trzeba
uznać destrukcyjne działanie czasu. Czasu, którego pozostało już bardzo niewiele.
Za kilka lat może się okazać, że zabytki same znikną z miejskiego krajobrazu i nie będzie już o czym rozmawiać. Na ich miejsce, cenne, bo bardzo dobrze zlokalizowane,
natychmiast wcisną się nowe, dochodowe inwestycje. Zielonym zabytkom trudno
z nimi konkurować, ponieważ ich wartość jest niematerialna, a korzyści płynące z ich
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istnienia niewymierne. Ponadto przywrócenie ich do dawnej świetności jest związane
z nakładami finansowymi, których władze miast nie chcą ponosić. Nie są one zainteresowane ani badaniami, ani utrzymaniem uszkodzonych zabytków. Coraz częściej
pojawia się tendencja do ich lekceważenia.
Zabytkowa zieleń miejska jest też niedostatecznie chroniona prawem. I choć dotyczące jej przepisy znajdują się aż w trzech ustawach, to ze względu na skomplikowane procedury w praktyce nie ma możliwości ich egzekwowania. Obsada urzędów
konserwatorskich jest na ogół zbyt skromna, np. w województwie pomorskim zabytkami zieleni zajmuje się tyko jedna osoba. Brakuje też specjalistów.
Od kilku lat obserwuje się nasiloną wycinkę drzew alejowych, na ogół zgodnie
z prawem. Powody są różne. Przyczyną może być brak wiedzy, uniemożliwiający rozpoznanie zabytkowej kompozycji, ale najczęściej jest to ignorancja lub inne całkiem
błahe powody. Tymczasem proponowane „nasadzenia zastępcze”, które mają zrekompensować wycięcie drzew, będą je w stanie zastąpić dopiero za jakieś 100 lat
i to tylko w sensie przyrodniczym. Zabytkowego układu przestrzennego, który ich wycięcie zniszczyło, nic już nie zastąpi.
Na terenach, które niegdyś znajdowały się w granicach państwa niemieckiego,
poważną przeszkodą, stojącą na drodze rewitalizacji zabytkowych parków, jest ciągle jeszcze silna niechęć do przypominania ich niemieckiej przeszłości.
3. ZABYTKOWA ZIELEŃ JAKO DOBRO PUBLICZNE
Zabytkowa zieleń miejska jest dobrem kultury i częścią dziedzictwa kulturowego,
co, niezależnie od jej statusu własnościowego, czyni z niej dobro publiczne. W większości jest ona także istotnym elementem miejskich przestrzeni publicznych, które
powstały dzięki społecznemu wysiłkowi nad przekształceniem tzw. dobra wolnego,
jakim jest przestrzeń dana nam przez przyrodę19, i dlatego powinny podlegać społecznej kontroli. Wynika to także z obowiązujących przepisów prawnych20.
Próby prywatyzacji zabytków zieleni nie gwarantują im przetrwania, ponieważ
władanie nimi, ze względu na pełnienie przez nie roli społecznej, musi być ograniczone, a wtedy dochodzi do konfliktu pomiędzy interesem prywatnym i publicznym. Z jednej strony oddaje się zabytek w ręce prywatne, a z drugiej nakłada
na właściciela kosztowne obowiązki i takie ograniczenia, że w niewielkim stopniu
może on wykorzystać kupiony obiekt do własnych celów. W takiej sytuacji stara się
on wyłączyć swoją własność spod kurateli konserwatora. Trudno się zatem dziwić
coraz częściej obserwowanej praktyce, polegającej na przejęciu zabytku nie po
to, aby go uratować, lecz po to, by go zniszczyć i uwolnić się od kłopotliwej kontroli konserwatorskiej, a potem odsprzedać „oczyszczoną” z niechcianego balastu
działkę (po odpowiednio wyższej cenie) lub zagospodarować ją w dowolny sposób. Do takich działań zachęca fakt, że osiągnięcie stanu kompletnej ruiny, umożliwiające wykreślenie z Rejestru Zabytków, nie jest specjalnie trudne. Wystarczy pozostawić zabytek bez opieki. W konsekwencji zabytki zieleni coraz częściej znikają
z miejskiego krajobrazu.
19

T. Markowski, Przestrzeń publiczna wobec braku procesu metropolizacji (http://www.urbanista.pl/
arch/1307.php).

20

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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4. PRYWATYZACJA I „ŚWIĘTE PRAWO WŁASNOŚCI”
Niszczejące zabytki, przy braku pomysłów na ich zagospodarowanie i środków
na utrzymanie, postrzegane są przez władze miejskie jako kłopot, którego warto
się pozbyć przez prywatyzację, przynoszącą dochód gminie i przerzucającą koszty
utrzymania i rewaloryzacji zabytków na prywatnych właścicieli. Jednak ci albo nie
mogą, albo nie chcą wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków. Tymczasem
przedstawiciele władz tolerują ten stan, tłumacząc swój brak reakcji „świętym prawem własności”, które w ich mniemaniu stanowi usprawiedliwienie takiego postępowania21, mimo iż takie rozumienie prawa własności jest już dziś anachroniczne i nie
ma umocowania w obowiązujących przepisach. Wyjaśnia to Hubert Izdebski, który
napisał, że traktowanie prawa własności jako „absolutnego, bezwzględnego i nieograniczonego co do zasady” jest XIX-wiecznym mitem, który już w połowie wieku na
skutek nasilającej się urbanizacji musiał zostać odrzucony. Odtąd własność przestała
być traktowana jako „święte prawo”, a zaczęła pełnić określoną funkcję społeczną.
W społecznym nauczaniu Kościoła, od ogłoszenia w 1891 roku encykliki Rerum novarum, własność także jest traktowana jako funkcja społeczna – z natury rzeczy ograniczona. Podobną zasadę można wywieść z Konstytucji, w której społeczna gospodarka rynkowa zakłada społeczną rolę własności, czyli że własność jest nie tylko prawem,
ale i zobowiązaniem wobec społeczeństwa. Tak więc własność nieruchomości nie
może być rozumiana wyłącznie jako uprawnienie, ale także jako zobowiązanie22.
5. ZAWŁASZCZENIE DOBRA PUBLICZNEGO
Jako przykład niech posłuży przypadek zespołu dworsko-ogrodowego w Migowie
(pow. 2,3 ha)23, jednego z niewielu zachowanych do dziś gdańskich barokowych ogrodów, który tylko z racji swego położenia w centrum żywiołowo rozwijającej się gdańskiej
dzielnicy mieszkaniowej powinien przejąć funkcję przestrzeni publicznej. W 1997 roku został on sprzedany przez gminę24 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (sic!).
W umowie z miastem prywatny właściciel zobowiązał się do opieki nad zabytkiem, po
czym odsprzedał go kolejnej osobie, a ta doprowadziła dwór do ruiny, a następnie do
jego wykreślenia z Rejestru Zabytków25 i do... rozbiórki. W 2006 roku ówczesny właściciel
parku dwukrotnie wystąpił o udzielenie zgody na budowę osiedla mieszkaniowego26.
W tym czasie ogród, ciągle wpisany do Rejestru Zabytków, podlegał systematycznej degradacji, a 200-letnie drzewa w „dziwny” sposób zaczęły usychać. Pomimo to władze
21

Argument często podnoszony przez urzędników jako
zawłaszczanymi przestrzeniami publicznymi (przyp. autora).

wytłumaczenie

zaniechania

22

H. Izdebski, Granice ingerencji w wolności obywatelskie. Własność zobowiązuje, „Dziennik Gazeta Prawna”,
25-27 października 2013, nr 208 (3598); H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa
2013, 144-148.
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Szerzej o historii parku: D. Trela-Godzwon, Migowski dwór, 30 dni, 4(66), 2006, 51-53.
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M. Aszyk, Dworek przy ul. Myśliwskiej na Morenie, „Dziennik Bałtycki”, 24.08.2005.
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Ibidem.
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Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków złożono do zaopiniowania dwa projekty: Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji zabudowy dla
dz. Nr. 108/1 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku, autor: dr inż. Daniel Załuski, styczeń 2006, oraz Projekt zespołu
budynków wielorodzinnych przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku, autor: Grupa 5 Dziedziejko Kadłubowski
Leszczyński Mycielski – Architekci, Warszawa, grudzień 2006.
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miasta nie reagowały. W tym samym roku w projekcie planu miejscowego teren parku
został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Na szczęście służby konserwatorskie wycofały się ze wstępnego uzgodnienia. Wówczas, zamiast jasno określić zasady ochrony parku27, sporny teren został wyłączony z opracowania. Uniknięto jednoznacznego ustalenia jego przeznaczenia i określenia sposobu zagospodarowania oraz
warunków ewentualnej zabudowy28. Wyłączenie terenu parku z planu miejscowego
otworzyło drogę do ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na drodze administracyjnej29. Zachęciło to do dalszego niszczenia zabytku, ponieważ czym
bardziej zostanie on zniszczony, tym łatwiej będzie uzyskać zgodę na budowę osiedla.
W grudniu 2007 roku przedstawiony został do społecznej konsultacji projekt
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”30, który dopuścił na terenie parku funkcję mieszkaniową (na rysunku
planu teren parku oznaczono kolorem brązowym – tereny zabudowy mieszkaniowej)31. Utwierdziło to właściciela w przekonaniu o słuszności prowadzonych działań.
Na szczęście, na skutek szeroko zakrojonej akcji społecznej udało się zmienić zapis
w „Studium...” i ograniczyć zasięg planowanej zabudowy do terenu dawnego dziedzińca gospodarczego.
Gdyby się to nie udało, to przy zaproponowanym w „Studium…” zapisie i jednoczesnym braku planu miejscowego, droga do ubiegania się o wydanie na decyzji o warunkach zabudowy osiedla mieszkaniowego stanęłaby otworem. Konsekwencje dla parku
mogłyby być jeszcze groźniejsze, gdyby po uprawomocnieniu się „Studium…” ponownie rozpoczęto procedurę sporządzenia planu miejscowego. Wtedy bowiem przyjęte
w „Studium…” zapisy (tereny mieszkaniowo-usługowe) stałyby się wiążące i projektanci
planu musieliby przekwalifikować teren parku na funkcje wskazane w „Studium…”32.
Na razie budowę osiedla udało sie powstrzymać. Park pozostał, ale w przyspieszonym
tempie ulega degradacji. Nadzieja na przejęcie go przez miasto jest bliska zeru.
6. POWOLNA DEGRADACJA
Drugim przykładem, tym razem pokazującym mechanizm powolnej degradacji
parku publicznego, jest Park Leśny w Jaśkowej Dolinie we Wrzeszczu. Decyzję o jego
budowie władze Gdańska podjęły w 1832 roku, a w 1837 roku uroczyście oddano go
do użytku. Przez cały XIX wiek był on ulubionym miejscem przechadzek i znaczącym
elementem wizerunku Gdańska33. Po 1945 roku, mimo olbrzymich walorów historycz27

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, Art. 15.2.3 i 4.

28

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, Art. 4., pkt. 1.

29

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 roku.

30

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, wyk.
Biuro Rozwoju Gdańska, gen. projektant Marek Piskorski, Gdańsk 2007.
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K. Rozmarynowska, Uwagi do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, Gdańsk 2007 (maszynopis do wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska).
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Na mocy Art. 9., pkt. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku: „Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”.
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Szerzej o historii parku: K. Rozmarynowska, Park Leśny Jaśkowej Doliny, 30 dni, nr 5(61), 2005, 10-19;
K. Rozmarynowska, Park miejski w Jaśkowej Dolinie, [w:] Wędrówki po Wrzeszczu, (red.) K. Szczepańska,
J. Szczepański, Gdańsk 2011, 84-109.

nych, estetycznych i użytkowych, park został wyparty ze społecznej świadomości,
przede wszystkim z powodów politycznych. Zadecydowała o tym jego niemiecka
przeszłość oraz obecny w warstwie znaczeniowej związek z pruską rodziną królewską. Z powodu wieloletnich zaniedbań atrakcyjność parku spadła. Zniknęły starannie
utrzymane punkty widokowe, niekontrolowane drzewa zasłoniły widoki, a liczne niegdyś kawiarnie parkowe przekształcone zostały na inne funkcje. Park został odcięty
od przestrzeni publicznej trudną do przebycia granicą miejskiej zabudowy. Sprawia
to, że przez wiele osób jest postrzegany jako miejsce niebezpieczne, a opuszczenie
przez użytkowników przyczynia się dalszej dewastacji. Stan ten ułatwia podejmowanie decyzji planistycznych, które mogą utrudnić lub zablokować jego przyszłą rewaloryzację. Zjawisko to jest widoczne w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego34, którym objęto tylko fragment parku. Nie uwzględniono
potrzeby objęcia go ochroną konserwatorską – zabrakło postulatu o wpis do Rejestru
Zabytków i zmianę klasyfikacji terenu, który w dokumentacji geodezyjnej figuruje jako
„las” i niestety tak też jest użytkowany. W obrębie najważniejszej polany parkowej oraz
na miejscu tarasów dawnej restauracji Zinglera dopuszczono zabudowę mieszkaniową, która „pochłonie” atrakcyjne tarasy widokowe35. Na szczęście, dzięki wysiłkom
podejmowanym od kilku lat przez grono wrzeszczańskich społeczników, historia parku
zaczyna być coraz lepiej znana. Przestano już mówić o nim „las”, a to rodzi nadzieję
na powstrzymanie jego degradacji.
7. WNIOSKI
Zabytkowa zieleń miejska powinna pozostać w sferze publicznej, ponieważ jest
dobrem publicznym i częścią przestrzeni publicznych, a próby jej prywatyzowania
nasilają degradację. Przetrwanie może jej zapewnić opieka społeczności lokalnych
oraz zaangażowanie mieszkańców, którzy zrozumieją, że jest im ona potrzebna, i zaangażują się w próbę jej ratowania, włączając się w proces decyzyjny najlepiej już na
etapie planowania36. Muszą być jednak o tym przekonani, a może w tym dopomóc
dostarczenie potrzebnej wiedzy. Nacisk powinien zostać położony na działalność
edukacyjną i popularyzacyjną oraz akcje medialne, które pomogą rozbudzić zainteresowanie zabytkową zielenią wśród dorosłych i młodzieży oraz dostarczą wiedzy na
temat możliwości wywierania nacisku na decydentów.

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz Rejon Ulicy Jaśkowa Dolina w mieście
Gdańsku 0828”, wyk. Biuro Rozwoju Gdańska, proj. Monika Thurau, Gdańsk 2008.
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K. Rozmarynowska, Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz rejon ulicy
Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku 0828”, Gdańsk 2008 (maszynopis w Biurze Rozwoju Gdańska).
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Na mocy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.
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Abstract
The beneficial influence of designed green spaces on human health and well-being is widely known
and indisputable. Aspects of landscape design are analyzed with regards to human sciences, such
as medicine, psychiatry, psychology and sociology in particular. In this context heritage gardens play
a vital and specific role influencing quality of life, as they are examples of harmoniously designed
landscapes: diverse and rich in cultural meanings. As such, they have a particular therapeutic
significance, especially that they stand in opposition to an ongoing process of chaotic urbanization.
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Streszczenie
Dobroczynny wpływ terenów zielonych na ludzkie zdrowie i jakość życia jest bezdyskusyjny i szeroko
badany. Aspekty projektowe analizowane są w odniesieniu do nauk o człowieku, zwłaszcza medycyny, psychiatrii, psychologii czy socjologii. Zabytkowe ogrody i parki odgrywają w tym kontekście
rolę szczególnie istotną i mają ważny wpływ na jakość życia, ponieważ są przykładami krajobrazów
harmonijnie komponowanych, różnorodnych i bogatych w znaczenia. Jako takie mają duże znaczenie terapeutyczne, zwłaszcza w opozycji do chaosu przestrzennego wynikającego z postępujących
procesów urbanizacyjnych.
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1. INTRODUCTION
Various measurements of quality of life are being given increasingly more prominent
place in scientific research as it is now widely recognized that the pursuit of happiness
and a certain state of well-being is one of the fundamental human needs. The efforts
to measure the quality of life in fact amount to trying to determine the degree to which
this pursuit has been successful. Reducing the impact of monuments of horticulture
to the sole aesthetic pleasure they provide does not do justice to their full value.
The latest research shows that there is a clear connection between a person’s health
(both physical and mental) and even a very short stay in a harmonious landscape
composed of natural elements. Model examples of such areas are heritage gardens
and parks, which have gained the status of historic monuments because of their
highest values.
2. THE AIM OF THE STUDY
Heritage gardens and parks are examples of carefully designed landscapes
composed of natural elements, diverse and rich in cultural meanings. The fusion
of architectural elements and nature creates “a place of enjoyment suited to
meditation […] acquiring the cosmic significance of an idealized image of the world”
(see: The Florence Charter, 1981, Art. 5). Apart from their significance for history,
culture and art, gardens have an important influence on the quality of life, which
is particularly clearly perceived when they are set against the spatial chaos resulting
from ongoing urbanization. This article presents the current state of research, drawn
from publications on the subject, on selected aspects of the contemporary use
of heritage gardens with reference to the quality of life.
3. THE STATE AND DESCRIPTION OF RESEARCH ON THE QUALITY OF LIFE AND ITS RELATION
TO LANDSCAPE
In the field of landscape architecture, a direct reference to the issue of quality
of life has been included in the European Landscape Convention, which states in its
preamble that “the landscape is an important part of the quality of life for people
everywhere”. The concept of quality of life itself has been the subject of scientific
and methodological dispute (Trzebiatowski 2011) as it is ambiguous and applied
simultaneously in several fields of science: in social sciences, economics and medicine.
Its definitions are numerous – existential, which include the context of realising life
goals, objective – referring to the degree in which certain specific basic needs have
been fulfilled, and finally subjective – resulting from the assessment of the fulfilment
of individual aspirations. A combination of many indicators is used for defining the
parameters of quality of life, including precisely measurable ones, such as: gross
national product per capita, average life expectancy, access to specific services
etc. Extensive reports are commissioned by public authorities1, various institutions
1

The report by the Polish Central Statistical Office (GUS), The Quality of Life… or The Social Diagnosis subsequent
editions, see: http://www.diagnoza.com (access: 30.10.2013).
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and non-governmental organisations2. Medical sciences use a concept of quality
of life that is related to health – Health Related Quality of Life (HRQL), which takes
into account relevant areas of patients’ lives: their physical condition and motricity,
their mental state, social and economic situation as well as somatic sensations, frame
of mind and the spiritual sphere (Kochman 2007).
From the point of view of analysing the influence of landscape on the quality
of life, significant are definitions which also take into account the options of spending
free time, relaxation and recreation, the condition of surroundings and environment,
as well as ecological security (Campbell et al. 2007) in addition to general living
standards (housing, work, salary, access to medical and educational services,
health) and social context (satisfaction from family life and relationships, civic
activity, personal development etc.). In the face of the world economic crisis, a high
quality of life is becoming an element in cities’ marketing and promotion strategies3.
The latest European report presenting the results of research into the quality of life
in 79 cities in the EU demonstrates that there is a strong correlation between general
life satisfaction in a given city and the satisfaction from the amount and condition
of green areas in that city (Quality of life in cities, 2013, 118). It has been shown
in Holland that a view from a window over a park increases a flat’s market value by
8%, and having a park in the close vicinity by 6% (Luttik 2000).
Although the beneficial influence of designed green spaces on human health and
well-being is indisputable, widely known, and intuitively used practically for centuries,
a revival of systematic research into the correlation between green areas and health
may be observed over the last 30 years (Velarde et al. 2007, Brown and Cummins 2013).
Design aspects are analyzed from the perspective of the sciences of man, especially
environmental psychology, medicine, psychiatry and psychology. Research methods
include numerous case studies, observational research, research on preferences
and satisfaction as well as clinical studies of an organism’s vital functions when
exposed to a specific type of natural landscape as opposed to urbanized areas,
which, according to prognoses, will attract more and more inhabitants4.
The published research referred to later in this article pertains to green areas
in general, but it may be referred to heritage gardens too, as they are special
examples of the art of shaping the surrounding space with the use of vegetation
for the purpose of making it human-friendly. The reason for their creation was
often care for the health and wellbeing of the people living at the time of their
creation. Historic monasteries which have survived to our times in cities of mediaeval
origin (e.g. in Krakow: Hodor 2012) used to have cloister garth gardens with
medicinal herb gardens. Numerous public gardens, now already of historic heritage
value, such as the oldest London parks, were created by the 19th-century hygiene
promotion movement trying to combat the effects of pollution in cities resulting
from the development of industry, and to improve living conditions and health
2

E.g. Human Development Index HDI by the United Nations Programme for Development (UNDP), more
information on the rules for calculation of the index: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi, Better Life Index
(OECD), http://www.oecdbetterlifeindex.org (access: 30.10.2013); Quality of Life Index (developed in 2005
by the British weekly The Economist), http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf (access:
30.10.2013).

3

The report on great Polish cities (Orłowski 2011) includes an indicator called Quality of Life Capital measuring
access to the health service and education, the condition of the environment, and safety.

4

The UN forecast that by 2050 almost 82% of the European population will have moved to towns and cities
(UN, 2012).
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(e.g. Victoria Park, 1841–1843, designed by James Pennethorne). What is more,
survival of historic gardens until our times and granting them heritage status in order
to preserve them speaks for their profound impact on the quality of life.
4. THE BENEFICIAL INFLUENCE OF GARDENS ON QUALITY OF LIFE. A REVIEW OF RESEARCH
RESULTS WITH THE FOCUS ON CONTEMPORARY FUNCTIONING OF HERITAGE GARDENS
As with other historic monuments, heritage gardens may be valued for their
antiquity, authenticity of substance (plan, idea, choice of plants etc.), uniqueness,
historic importance, and aesthetic and landscape features. Pawłowska and
Swaryczewska (2002) also mention the importance of the informative and symbolic
and emotional values they carry, as well as the integral role they may play. Aesthetic
and compositional values are usually confirmed by research and expert evaluation.
Utility and economic values are often considered peripheral, although in countries
with long gardening and democratic traditions, there are examples of the commercial
opening of such complexes to the public in a sustainable way in order to meet
the demands of the fast developing cultural heritage garden tourism. Great Britain
is clearly in the lead in this field, as parks here record 1.8 billion visits every year5.
This part of the article is a review of significant examples of the research on
the correlation between contemporary ways of using green areas and quality
of life. To illustrate the review, several heritage gardens have been selected
that have the status of historic value gardens (recognized by the relevant legal
regulation of the country they are in) and are at the same time open to the public.
In this discussion it has been assumed that the renown of historic heritage gardens
also results from their impact on quality of life. And that is why the issues below are
of particular weight with reference to historic gardens, although not unique to them.
In other words, calling a historic garden a heritage monument does not fundamentally
change its influence, yet this is a legal recognition of its particular meaning. Source
materials have been provided by publications on the history of horticulture,
informational publications on particular gardens, guidebooks and websites.
Relaxation amongst greenery is the main motivation for visiting parks, including
heritage gardens (research by A. Chiesura on Vondelpark in Amsterdam, established
in 1865). The desire to break away from everyday routine occupations and the rhythm
of daily life (especially urban life) is an important need, whose fulfilment by staying
in natural surroundings makes it possible to regenerate physically and psychologically.
Even a short visit to a garden enables us to reduce stress and tension levels.
The distinctive features of historic gardens in this field are cultural features connected
with their history, the circumstances of their establishment, or the their designer and/or
owner. Immersion in history coupled with the uniqueness of landscaping and the first
class compositional qualities of classic garden styles (which is the basis for recognition
of a historic garden) is a far more interesting experience and distinguishes the rest
of heritage from the contemporary park. Furthermore, according to experimental
research, just the view over a harmonious landscape with a majority of natural
elements has a soothing effect and accelerates regeneration from mental fatigue
5

Data from HLF funding for public parks 1st April 1994 – 31st March 2009, Heritage Lottery Fund Policy and
strategic development department data briefing, 2009, cited after: Urban green nation: Building the
evidence base, CABE Space, 2010, 22.
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(Kaplan and Kaplan 1989). A designed landscape of historic parks and gardens may
have such an impact, especially so since they usually feature aged trees, beautiful
compositions of vegetation, ponds or gentle hills, completed by an appropriate
arrangement of paths and relaxation spots offering the most attractive views.
The defining characteristic of historic gardens in this matter is their setting in a particular
era of garden art and the use of solutions typical of that time. Their uniqueness can
involve either the use of elements which are contemporarily rarely used (e.g. French
embroidery flower parterres), or may be based on elements of the composition which
strongly depend on the plants’ mature shape resulting from their age (rows, bosquets
or alleys composed of trees which, because of their age, are fully formed). The visual
appeal of natural panoramas also enhances the ability to concentrate, as well as
select and absorb information (Berto et al. 2010), which is particularly important
in the modern world, where we are under constant attack from countless sensations.
It is worth noting that in the compact structure of the centres of many modern cities
such oases of calm lifting the quality of life tend frequently to be just historic parks
such as Central Park in New York, Hyde Park and the other Royal Parks in London,
Łazienki Królewskie Park /Royal Baths Park/ in Warsaw, historic botanical gardens
(the Jagiellonian University Botanical Garden in Kraków, London Kew Gardens)
or monastery gardens made accessible to the public (e.g. the Archaeological
Museum Gardens in Kraków).
The influence a landscape exerts over human physical and mental health,
resulting from its intentional composition as well as from the vegetation itself, justifies
the opinion that there are medicinal and therapeutic landscapes. At the beginning
of the 19th century, gardens and parks were an integral part of many British mental
hospitals (‘asylums’), such as Brislington House (Hickman 2005), in compliance with
the theories of treating mental disorder prevailing at the time. The oldest Polish
hospitals for “nervous” patients (erected even during the Partitions, such as Świecie,
Owińsk, Kochanówka, Tworki or Kobierzyn) also included extensive parks, now
more than a hundred years old. The latest research on mental health indicates the
therapeutic role of landscape (Wolf and Flora 2010), presenting results showing that
there has been an improvement in the mental condition of patients suffering from
various psychiatric complaints6 (e.g. depression7) who spent time and worked in
a garden (MIND report, 2013). The report emphasizes that eco-therapy, i.e. garden
therapy, may be an effective remedy helping to relieve the problem in the face of
long waiting lists for psychotherapy and the high costs involved, as well as common
overuse of pharmacological antidepressants (MIND, 2007). The same situation may
be observed in the case of ailments connected with aging (Ottoson and Grahn 2005)
or Alzheimer’s disease (Mooney and Nicell 1992), in which a stay in green surroundings,
such as a garden, contributes to improved powers of concentration. For many
Polish historic gardens, which require regular care and meticulous maintenance,
6

In Poland, according to a survey called EZOP, 27% of the surveyed people suffer from various mental
conditions, nearly 10% of them (2.5 million) suffer from neurotic disorders, and almost a million struggle with
affective disorders such as depression, dysthymia or mania. The survey was carried out by the National
Institute of Public Health – National Institute of Hygiene within the project Epidemiology of Psychiatric
Disorders and Accessibility of Psychiatric Health Care (EZOP), financed by Norway Grants. The report was
intended to demonstrate on a large statistical sample (10 thousand respondents, from 18 to 64 years of age)
the real scale of mental disorders in Poland; more information at: http://www.ezop.edu.pl/index.html
(access: 30.10.2013).

7

It is estimated by the WHO that in 2030 it will be the most commonly occurring disease.
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the use of ecotherapy would be a beneficial opportunity, although it would involve
organizational effort and require training. Such solutions are currently being used on
a small scale – a vocational school for the deaf in the Warsaw Institute of the Deaf
is working with the Royal Baths (Łazienki Królewskie), where students take practice
and work as gardeners8.
Although the contemplation of scenic beauty and daily care in historic
gardens prevail, it appears that even such an undemanding physical activity as
walking has health benefits. Green surroundings positively influence blood pressure
and heart rhythm (Tsunetsugu et al. 2013) and accelerate recovery of patients
in hospitals (Ulrich 1984). Historic gardens which are public parks often offer place
for open air activities or physical exercise and games (e.g. the famous London
Royal Parks or Jordan’s Park in Kraków, which was intended to promote physical
stamina in the young). A separate group of medicinal parks and gardens are
the complexes accompanying spa resorts: the sanatorium parks, e.g. Szczawnica
Zdrój, Krynica, Ciechocinek or Jesenik (Majdecka-Strzeżek 2012) and others
(Węcławowicz-Bilska 2008).
Historic gardens also have an enormous cognitive value as living testimony to
the times they were created in, and as such they contribute to the development
of cultural tourism (Zachariasz 2008). Some of them became training centres for
landscape architects and gardeners, such as e.g. the Royal Vegetable Garden
(Le Potager du Roi), which is part of the École nationale supérieure du paysage
(ENSP)9. Getting professional qualifications, satisfaction from work done, and pursuing
one’s passions in leisure time all increase the sense that life is meaningful. Historic
gardens are also a matter of fascination for a multitude of garden art lovers who
are active in the field of their preservation and prosperity – especially in the UK (like:
The Garden History Society (GHS)10, The Historic Gardens Foundation11, The Association
of Garden Trusts12).
In an era when most of the population live in towns and cities, a historic
garden has a chance of becoming a place for contact with nature, which is
one of the fundamental human needs, researched and described in studies on
the cityscape (64% cases in publications on the subject, Matsuoka and Kaplan 2008).
What is more, such gardens often take great pride in their mission of promoting
traditional gardening skills and cultivation of old plant species and cultivars (the historic
Thomas Jefferson Garden in Monticello in the United States, numerous arboreta and
botanic gardens – both historic and contemporary, but founded in old palace and
park complexes, such as Kórnik, Pawłowice and others). Such activities contribute
to the preservation of biodiversity, not only due to the number of taxa grown, but
also bird and insect habitats (in particular bees and butterflies). Extremely important
from the environmental point of view are the ancient trees frequently found in historic
gardens13, which are unique ecological niches for many organisms. Ancient trees
8

https://www.instytut-gluchoniemych.waw.pl/pliki/www2/zawodowa.html (access: 30.3.2014).

9

The school website: www.ecole-paysage.fr (access: 30.10.2013).

10

Established in 1966, counts 1500 members, http://www.gardenhistorysociety.org (access: 3.4.2014).

11

http://historicgardens.org/about-hgf (access: 3.4.2014).

12

http://www.gardenstrusts.org.uk (access: 3.4.2014).
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Ancient Tree Guides No. 2: Trees in Historic Parks and Landscape Gardens, http://www.ancient-treeforum.org.uk/ancient-tree-forum/atfresources/images/2848%20historic%20parks%20and%20landscape%20
gardens.pdf.
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were used in English landscape parks (Lancelot “Capability” Brown and Humphrey
Repton used them in their designs14). Comparable specimens of similar meaning can
be only found in relict fragments of primeval forests in Europe15.
All historic value gardens are of ecological significance – regardless of whether
they are accessible to the public or closed. In cities, they are an important part
of the ecosystems and they influence the climate, reducing “urban heat islands”
and producing oxygen (Whitford et al. 2001).
5. CONCLUSIONS
Former private gardens surrounding residences and palace-park complexes are
now accessible to the public and perform diverse functions, which is beneficial for
local communities and garden enthusiasts. In the past their beauty emphasized
the prestige of the owner and improved the quality of his and his family’s life.
At present they are protected, just like historic parks, first of all, because of their value
and significance for the history and art of gardening. Their heritage value is evidenced
by their beauty and preserved original composition. Recognition of the contribution
heritage parks and gardens make to the quality of life provides additional arguments
for their effective protection.
At the beginning of the 19th century, the concern for quality of life became
the motivation for creating public parks. Today heritage gardens may become
another field of experimental study on the influence of landscape on humans.
The research summarised in this article, which was carried out as part of subject no A8/74/2013/
DS, has been financed by the subsidy for science granted by the Polish Ministry of Science and
Higher Education.
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1. WSTĘP
Pomiarom jakości życia poświęca się w badaniach naukowych coraz więcej
miejsca, uznając, że dążenie do szczęścia i swoistego dobrostanu jest jedną z fundamentalnych potrzeb ludzkich. Próby zmierzenia jakości życia to wysiłki zmierzające
do określenia stopnia spełnienia tego pragnienia. Zredukowanie oddziaływania zabytków sztuki ogrodowej do samej przyjemności estetycznej nie oddaje w pełni ich
wartości. Najnowsze badania dowodzą, iż istnieje silny związek między stanem zdrowia
(tak fizycznego, jak i psychicznego) a choćby krótkotrwałym przebywaniem w harmonijnym krajobrazie, skomponowanym z elementów naturalnych. Modelowymi
przykładami takich przestrzeni są historyczne ogrody i parki, które w uznaniu swoich
walorów zyskały status zabytku.
2. CEL BADAŃ
Zabytkowe ogrody i parki są przykładami krajobrazów o bogatej historii, pieczołowicie zaplanowanych i harmonijnie komponowanych z elementów przyrodniczych,
różnorodnych i bogatych w znaczenia. Przenikanie się elementów architektonicznych
i natury tworzy „przeznaczony do rozmyślań […] kosmiczny obraz świata” (por. Karta
florencka, 1981). Prócz znaczenia dla historii, kultury i sztuki, ogrody mają ważny wpływ
na jakość życia, który uwydatnia się zwłaszcza w opozycji do chaosu przestrzennego, wynikającego z postępujących procesów urbanizacyjnych. Artykuł ma na celu
przedstawienie analizy wybranych aspektów współczesnego funkcjonowania ogrodów zabytkowych w odniesieniu do zagadnień badanych w ramach pomiarów jakości życia na podstawie stanu badań zawartego w literaturze przedmiotu.
3. STAN I OPIS BADAŃ NA TEMAT JAKOŚCI ŻYCIA I ICH ZWIĄZKI Z KRAJOBRAZEM
Na polu architektury krajobrazu bezpośrednie odniesienie do kwestii jakości życia zawiera Europejska Konwencja Krajobrazowa, która w preambule stwierdza, że
„krajobraz jest ważną częścią jakości życia ludzi zamieszkujących wszędzie”. Samo
pojęcie jakości życia jest przedmiotem sporów naukowych i metodologicznych
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(Trzebiatowski 2011), ponieważ jest wieloznaczne i stosowane w kilku dziedzinach
jednocześnie: w naukach społecznych, ekonomii oraz w medycynie. Liczne są jego
definicje – od egzystencjalnych, przez ujmujące kontekst realizacji zadań życiowych,
aż po obiektywne, odnoszące się do zakresu spełnienia pewnych określonych podstawowych potrzeb i subiektywne wynikające z oceny spełnienia indywidualnych
aspiracji jednostek. Do określania parametrów jakości życia stosuje się kombinacje
wielu wskaźników (np. poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca, przeciętna oczekiwana długość życia, dostęp do konkretnych usług itp.).
Obszerne raporty na temat jakości życia sporządzane są z inicjatywy władz publicznych16, rozmaitych instytucji i organizacji pozarządowych17. W naukach medycznych
stosowane jest pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia Health Related
Quality of Life (HRQL), które bierze pod uwagę istotne obszary życia pacjentów: stan
fizyczny i sprawność ruchową, stan psychiczny, sytuacje społeczną i warunki ekonomiczne oraz doznania somatyczne i obszar duchowy (Kochman 2007).
Z punktu widzenia analiz wpływu krajobrazu (a w nim zabytkowych ogrodów)
na jakość życia znaczące są te definicje, które biorą pod uwagę, oprócz ogólnych
standardów bytowych i kontekstu społecznego (satysfakcja z życia rodzinnego, relacje, aktywność społeczna, rozwój osobisty itp.), także możliwości spędzania czasu
wolnego, wypoczynku i rekreacji, stan najbliższego otoczenia i środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego (Campbell i in. 2007). W obliczu światowego kryzysu ekonomicznego wysoka jakość życia staje się elementem marketingu i promocji miast18.
Najnowszy europejski raport badający jakość życia w 79 miastach UE wykazuje, że istnieje silna korelacja między satysfakcją z życia w danym mieście a zadowoleniem
z ilości i stanu przestrzeni zielonych (Quality of life in cities 2013, 118). W Holandii dowiedziono, że widok parku z okna mieszkania podnosi jego wartość rynkową o 8%, a jego
bliskość o 6% (Luttik 2000).
Mimo że dobroczynny wpływ terenów zielonych na ludzkie zdrowie i jakość życia
jest bezdyskusyjny, znany i intuicyjnie używany praktycznie od wieków, to renesans
systematycznych badań w obszarze związków terenów zielonych i zdrowia datuje się
od 30 lat (Velarde i in. 2007, Brown i Cummins 2013). Aspekty projektowe analizowane są na polu nauk o człowieku, a zwłaszcza psychologii środowiskowej, medycyny,
psychiatrii czy psychologii. Metody badawcze obejmują liczne studia przypadków,
badania obserwacyjne, badanie preferencji i satysfakcji, a także badania kliniczne
funkcji życiowych organizmu w warunkach ekspozycji na działanie konkretnego typu
krajobrazu o cechach naturalnych w opozycji do obszarów zurbanizowanych, które
według prognoz przyciągać mają coraz więcej mieszkańców19.
Przywoływane poniżej publikowane badania dotyczą terenów zielonych w ogóle, jednak można je odnieść do ogrodów zabytkowych jako szczególnych przykładów kunsztu kształtowania przestrzeni przyjaznej człowiekowi za pomocą naturalnych
16

Raport GUS: Jakość życia… czy Diagnoza Społeczna – kolejne edycje, http://www.diagnoza.com (dostęp:
30.10.2013).
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Np. Human Development Index HDI, mierzony przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
Więcej informacji na temat zasad obliczania: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi (dostęp: 30.10.2013);
Better Life Index (OECD), http://www.oecdbetterlifeindex.org (dostęp: 30.10.2013); Quality of Life Index
(opracowany w 2005 r. przez brytyjski tygodnik „The Economist”) http://www.economist.com/media/pdf/
QUALITY_OF_LIFE.pdf (dostęp: 30.10.2013).
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W raporcie na temat wielkich polskich miast (Orłowski 2011) mierzony jest Kapitał Jakości Życia, obejmujący
dostęp do służby zdrowia i edukacji, stan środowiska i bezpieczeństwo.
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ONZ prognozuje, że w 2050 roku w Europie w miastach będzie mieszkać prawie 82% ludzi (ONZ, 2012).
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materiałów (por. definicja ogrodów zabytkowych wg Karty florenckiej), co często
było motywowane troską o zdrowie i dobre samopoczucie ludzi danej epoki, w której założenie powstało. Częścią składową historycznych ogrodów klasztornych,
które przetrwały do naszych czasów w miastach o rodowodzie średniowiecznym
(np. w Krakowie: Hodor 2012), były wirydarze z ogrodami ziół leczniczych. Wiele publicznych ogrodów, dziś już zabytkowych, takich jak najstarsze parki londyńskie, powstało na fali ruchu higienicznego w obliczu zanieczyszczenia miast na skutek rozwoju przemysłu, aby poprawić warunki życia i zdrowia w XIX wieku (np. Victoria Park,
1841–1843, proj. James Pennethorne). Po drugie, fakt przetrwania tych założeń do
naszych czasów i nadanie im zabytkowego statusu w celu ochrony świadczą o wyjątkowej sile ich oddziaływania.
4. DOBROCZYNNY WPŁYW OGRODÓW NA JAKOŚĆ ŻYCIA. PRZEGLĄD WYNIKÓW I ICH
ODNIESIENIA DO WSPÓŁCZESNEGO FUNKCJONOWANIA OGRODÓW ZABYTKOWYCH
Wartość ogrodów zabytkowych, podobnie jak innych zabytków, może być rozpatrywana w kilku kategoriach: dawności, autentyczności substancji (plany, zamysł,
kontynuacja gatunków itp.), wartości historycznej, wartości estetycznych, wartości
krajobrazowej, wyjątkowości, treści – informacji i symboliki, wartości emocjonalnej i roli
integracyjnej (za: Pawłowska i Swaryczewska 2002). Ich walory estetyczne i kompozycyjne są zwykle potwierdzone badaniami oraz oceną ekspercką. Na dalszy plan
zwykle wysuwają się wartości użytkowe i ekonomiczne, choć w krajach o długich
tradycjach ogrodniczych i demokratycznych funkcjonują dobre przykłady zrównoważonego komercyjnego udostępniania takich założeń w ramach rozwijającej się
ogrodowej turystyki kulturowej. Prym wiedzie tu Wielka Brytania, gdzie ogółem w parkach odnotowuje się rocznie 1,8 miliarda wizyt20. Wzięcie pod uwagę wkładu ogrodów i parków historycznych w jakość życia dostarcza kolejnych argumentów dla
efektywnej ochrony (poza niezbywalnymi cechami kompozycyjnymi, decydującymi
o ich randze w dziedzinie historii sztuki ogrodowej).
Poniżej dokonano przeglądu znaczących przykładów przebadanych związków
sposobów użytkowania terenów zieleni, które mają odniesienie do jakości życia.
Do jego zilustrowania wybrano ogrody historyczne, które mają status ogrodów zabytkowych (uznany regulacją prawną odpowiedniego kraju, w którym się znajdują) i jednocześnie są udostępnione publiczności. W rozważaniach przyjęto, że swoją
rangę ogrody zabytkowe zawdzięczają także uznaniu ich oddziaływania na jakość
życia. Dlatego też poruszone zostały zagadnienia, które w ogrodach zabytkowych
mają szczególną wagę, choć nie są właściwe jedynie dla nich. Innymi słowy, to nie
ogród zmienia swoje oddziaływanie w momencie uznania go za zabytek, lecz nadanie statusu zabytku jest uznaniem jego szczególnego znaczenia. Materiałów dostarczyły publikacje z zakresu historii sztuki ogrodowej, publikacje informacyjne na temat
poszczególnych ogrodów, przewodniki oraz witryny internetowe.
Odpoczynek w zieleni jest główną motywacją odwiedzin w parkach – także tych
zabytkowych (badania A. Chiesury dotyczące Vondelparku w Amsterdamie, założonego w 1865 r.). Chęć oderwania się od codziennych zajęć i rytmu życia (zwłaszcza
20

Dane z: HLF funding for public parks 1st April 1994 – 31st March 2009, Heritage Lottery Fund Policy and
strategic development department data briefing, 2009, cytowane za: Urban green nation: Building
the evidence base, CABE Space, 2010, 22.
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miejskiego) to istotna potrzeba, której zaspokojenie przez pobyt w otoczeniu natury
pozwala na regenerację fizyczną i psychiczną organizmu. Nawet krótkie odwiedziny
w ogrodzie pozwalają zredukować stres i napięcie. Czynnikiem, który wyróżnia na tym
polu ogrody zabytkowe, są ich walory kulturowe, związane z historią miejsca, okolicznościami powstania czy osobą właściciela i/lub projektanta. Zanurzenie w historii w
połączeniu z unikatowością założenia i pierwszorzędnymi walorami kompozycyjnymi
klasycznych stylów ogrodowych (co jest podstawą uznania za ogród zabytkowy) jest
zdecydowanie ciekawszym doznaniem i odróżnia odpoczynek w ogrodzie zabytkowym od pobytu w założeniu współczesnym. Co więcej, zgodnie z badaniami doświadczalnymi, sam widok krajobrazu o cechach harmonijnych z przewagą elementów roślinnych daje ukojenie i przyspiesza regenerację ze zmęczenia umysłowego
(Kaplan i Kaplan 1989). Komponowany krajobraz zabytkowych parków i ogrodów
może mieć takie działanie, zwłaszcza że jego elementami są zazwyczaj wiekowe
okazy drzew, piękne kompozycje roślinne, tafle stawów czy łagodne wzniesienia, uzupełnione odpowiednim przebiegiem ścieżek i miejscami odpoczynku, powiązanymi
z najatrakcyjniejszymi widokami. Cechą właściwą ogrodom zabytkowym w tej materii
jest ich osadzenie w konkretnej epoce sztuki ogrodowej i właściwe dla niej rozwiązania. Ich niezwykłość może polegać albo na rzadkości zastosowania współczesnego
(np. partery haftowe), albo na wynikającym z wieku roślinnego tworzywa dojrzałym
kształcie elementów kompozycji (szpalery, boskiety czy aleje uformowane z drzew,
które ze względu na wiek mają w pełni uformowany pokrój). Atrakcyjność wizualna widoków natury ma także wpływ na poprawę zdolności koncentracji uwagi oraz
selekcji i przyswajania informacji (Berto i in. 2010), co jest wyjątkowo istotne w natłoku wrażeń we współczesnym świecie. Warto podkreślić, że w zwartej strukturze centrów wielu współczesnych miast takimi oazami spokoju, podnoszącymi jakość życia,
bywają wielokrotnie właśnie parki historyczne, jak np. Central Park w Nowym Jorku,
Hyde Park i inne parki królewskie w Londynie, Łazienki Królewskie w Warszawie, historyczne ogrody botaniczne (ogród botaniczny UJ w Krakowie, londyński Kew Garden)
czy nawet udostępnione ogrody klasztorne (np. ogrody Muzeum Archeologicznego
w Krakowie).
Oddziaływanie krajobrazu na zdrowie fizyczne i psychiczne, wynikające z jego
celowej kompozycji i samej materii roślinnej, pozwala mówić o krajobrazie leczniczym i terapeutycznym. W początkach XIX wieku ogrody i parki były – w myśl ówczesnych teorii leczenia zaburzeń psychicznych – integralną częścią wielu brytyjskich szpitali psychiatrycznych, jak np. Brislington House (Hickman 2005). Najstarsze
polskie szpitale dla nerwowo chorych (wznoszone jeszcze w czasie zaborów, takie
jak Świecie, Owińsk, Kochanówka, Tworki czy Kobierzyn) także obejmowały rozległe
założenia parkowe, dziś już ponadstuletnie. Systematyczne badanie zagadnień ich
kompozycji i jej wpływu na terapię jest nowym polem badawczym. Współcześnie
dowiedziono, że terapeutyczna rola krajobrazu (Wolf i Flora 2010) przejawia się poprawą stanu psychicznego u osób dotkniętych różnymi problemami psychicznymi21
21

W Polsce, według badania EZOP, 27% badanych cierpi na różnorodne dolegliwości psychiczne, prawie
10% badanych (2,5 mln osób) cierpi na zaburzenia nerwicowe, a blisko milion boryka się z zaburzeniami
afektywnymi, takimi jak depresja, dystymia czy mania. Badanie „Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych
i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (EZOP)” zostało przeprowadzone przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy
Norweskich. Raport ten miał za zadanie pokazanie na dużej próbie statystycznej (10 tys. respondentów od
18 do 64 lat) rzeczywiste rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce. Więcej informacji na stronie:
http://www.ezop.edu.pl/index.html (dostęp: 30.10.2013).
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(np. depresją22) dzięki przebywaniu i pracy w ogrodzie (raport MIND, 2013). Raport
podkreśla, że ekoterapia, czyli terapia ogrodowa, może nieść skuteczną pomoc
w obliczu długiego oczekiwania i wysokich kosztów psychoterapii oraz powszechnego przesadnego stosowania farmakologicznych środków antydepresyjnych
(MIND, 2007). Podobnie rzecz ma się ze schorzeniami wieku starczego (Ottosson
i Grahn 2005) czy chorobą Alzheimera (Mooney i Nicell 1992), gdzie pobyt w zieleni
przyczynia się do poprawy koncentracji. Dla wielu polskich zabytkowych ogrodów,
które wymagają systematycznej pielęgnacji i znacznych nakładów pracy na utrzymanie, wykorzystanie tej szansy, jaką stwarza ekoterapia, byłoby korzystne, choć wiązałoby się z wysiłkiem organizacyjnym i przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń. Tego
typu rozwiązania stosowane są obecnie na niewielką skalę – szkoła zawodowa dla
osób głuchoniemych w warszawskim Instytucie Głuchych współpracuje z Łazienkami
Królewskimi, gdzie uczniowie odbywają praktyki i pracują jako ogrodnicy23.
Jakkolwiek dominującym zajęciem w historycznych ogrodach jest kontemplacja
ich piękna i prace pielęgnacyjne, to okazuje się, że nawet tak spokojna aktywność
fizyczna jak spacery ma wymiar zdrowotny. Zielone otoczenie korzystnie wpływa na
parametry ciśnienia oraz rytmu serca (Tsunetsugu i in. 2013) i przyspiesza powrót do
zdrowia rekonwalescentów w szpitalach (Ulrich 1984). Historyczne ogrody, będące parkami publicznymi, w swoim programie użytkowym często przewidywały ruch
na świeżym powietrzu czy ćwiczenia lub gry (np. londyńskie słynne parki królewskie,
krakowski Park Jordana, który miał się przyczynić do budowy tężyzny fizycznej wśród
młodzieży). Osobną grupę parków i ogrodów leczniczych stanowią założenia towarzyszące uzdrowiskom, tzw. parki zdrojowe (Szczawnica Zdrój, Krynica, Ciechocinek
czy Jesenik) (Majdecka-Strzeżek 2012) i inne (Węcławowicz-Bilska 2008).
Historyczne ogrody niosą też ze sobą ogromną wartość poznawczą jako świadectwo swojej epoki i są katalizatorami rozwoju turystyki kulturowej (Zachariasz 2008).
Niektóre stały się ośrodkami kształcenia architektów krajobrazu i ogrodników, jak np.
Królewski Warzywnik w Wersalu (Le Potager du Roi), który jest częścią École nationale supérieure du paysage (ENSP24). Zdobycie zawodu, satysfakcja z wykonywanej
pracy i kultywowanie swojej pasji w wolnym czasie zwiększają poczucie sensu życia. Ogrody zabytkowe to także przedmiot fascynacji rzeszy miłośników sztuki ogrodowej, którzy aktywnie działają na rzecz ich trwania i rozkwitu, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii (np. The Garden History Society (GHS)25, The Historic Gardens Foundation26,
The Association of Gardens Trusts27).
W epoce, w której większość społeczeństw żyje w miastach, ogród historyczny ma
szansę stać się miejscem kontaktu z przyrodą, który jest jedną z podstawowych ludzkich
potrzeb badanych i opisywanych w studiach nad krajobrazem miejskim (64% przypadków w literaturze; Matsuoka i Kaplan 2008). Co więcej, ogrody takie często szczycą
się misją upowszechniania tradycyjnej wiedzy i kultywują hodowlę dawnych gatunków (historyczny ogród Thomasa Jeffersona w Monticello w Stanach Zjednoczonych,
liczne arboreta i ogrody botaniczne historyczne i założone współcześnie w dawnych
22

Według WHO cierpi na nią obecnie 350 mln ludzi, co daje 3 miejsce wśród chorób, a przewiduje się,
że w 2030 roku będzie to najczęstsza choroba.

23

https://www.instytut-gluchoniemych.waw.pl/pliki/www2/zawodowa.html (dostęp: 3.4.2014).

24

Witryna internetowa uczelni: www.ecole-paysage.fr (dostęp: 30.10.2013).

25

Założone w 1966 roku liczy 1500 członków, http://www.gardenhistorysociety.org (dostęp: 3.4.2014).

26

http://historicgardens.org/about-hgf (dostęp: 3.4.2014).

27

http://www.gardenstrusts.org.uk (dostęp: 3.4.2014).
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zespołach pałacowo-parkowych, np. Kórnik czy Pawłowice). Działalność taka przyczynia się do utrzymania bioróżnorodności nie tylko ze względu na ilość uprawianych
taksonów, ale także ze względu na siedliska ptaków i owadów (zwłaszcza pszczół
i motyli). Niezwykle istotne z przyrodniczego punktu widzenia są często występujące w ogrodach zabytkowych drzewa sędziwe – pomniki przyrody28, które są osobliwymi zbiorowiskami nisz ekologicznych dla licznych organizmów. Wiekowe drzewa
były wkomponowywane w układy krajobrazowych parków angielskich (używali ich
w swoich kompozycjach np. Lancelot „Capability” Brown czy Humprey Repton29).
Porównywalne okazy o podobnym znaczeniu znajdują się jedynie w reliktowych fragmentach pierwotnych lasów Europy30.
Znaczenie ekologiczne mają wszystkie ogrody zabytkowe – niezależnie od tego,
czy są dostępne publicznie, czy zamknięte. W miastach stanowią ważną część ekosystemów i wpływają na klimat, redukując „wyspy gorąca” i produkując tlen (Whitford
i in. 2001).
5. WNIOSKI
Zabytkowe ogrody rezydencjonalne i założenia pałacowo-parkowe stały się często dostępne publicznie, z pożytkiem dla lokalnych społeczności i miłośników sztuki
ogrodowej, pełniąc różne funkcje. Niegdyś ich walory stanowiły o prestiżu właściciela
i podnosiły jakość życia jego i najbliższej rodziny. Podobnie jak historyczne parki publiczne, współcześnie są chronione przede wszystkim ze względu na swoją wartość
i znaczenie dla historii i sztuki ogrodowej. O ich zabytkowości świadczą piękno i zachowana oryginalna kompozycja.
Biorąc pod uwagę jednak przytoczone powyżej wyniki badań, dotyczące wpływu otoczenia na zdrowie psychiczne i dobre funkcjonowanie człowieka, nie sposób
pominąć faktu, iż piękno ogrodów zabytkowych ma swój wymierny wkład w jakość
życia. W początkach XIX wieku stał się on motywacją do tworzenia parków publicznych. Dziś ogrody zabytkowe mogą być kolejnym polem doświadczalnych badań
wpływu krajobrazu na człowieka. Znaczenie mają zawarte w nich ponadczasowe
symbole i treści. Te krajobrazy zadumy i wytchnienia mają związek z całą gamą
podstawowych potrzeb ludzkiego ciała i ducha, decydujących o poczuciu życia
w równowadze.
Badania podsumowane w niniejszym artykule, które zrealizowano w ramach tematu
nr A-8/74/2013/DS, zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

28

Ancient Tree Guides No. 2: Trees in Historic Parks and Landscape Gardens, http://www.ancient-treeforum.org.uk/ancient-tree-forum/atfresources/images/2848%20historic%20parks%20and%20landscape%20
gardens.pdf (dostęp: 3.4.2014).

29

What Are Veteran Trees And Why Are They Important?, [w:] Veteran Trees: A guide to good management,
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/75035 (dostęp: 3.4.2014).

30

Ancient British woodlands and their epiphytes, http://www.britishwildlife.com/classic_articles/BW%205-8393%20Ancient%20British%20Woodlands%20and%20their%20Epiphytes.pdf (dostęp: 3.4.2014).
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Abstract
The value of water systems in Ukrainian historic gardens and parks (founded in the 17th–19th
centuries), which are formed on the natural beds of rivers and creeks, is disclosed on the example of
their general planning structure and composite construction. The main principles of garden art works
in these parks had a strong influence on the methodology of planning contemporary green areas,
particularly in and around the “energy independence” of water systems. The modern trend of the
integrated approach in architectural-landscape organization of streamside territories are shown in
the author’s projects proposals.
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Streszczenie
Wartości systemów wodnych w ukraińskich historycznych ogrodach i parkach (zakładanych w XVIII
i XIX w.), które uformowane zostały w naturalnych korytach rzek i potoków, zostały ukazane na przykładach ich ogólnej struktury planistycznej i konstrukcji kompozycji. Główne zasady dzieł sztuki ogrodowej tych parków miały wielki wpływ na współczesną metodologię planowania trenów zielonych,
a zwłaszcza zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów wodnych jako niezależnych źródeł
energii. Nowoczesne trendy zintegrowanego podejścia do architektoniczno-krajobrazowego planowania terenów przystrumienowych zostaną przedstawione na przykładach autorskich projektów.
Słowa kluczowe: historyczne parki i ogrody, parki dendrologiczne, systemy wodne, naturalne koryta
rzeczne, wąwóz, urządzenia hydrotechniczne, osie złożone, centrum, węzeł, scenariusz,
perspektywa wodna, powiązania wizualne, architektura wody, niezależne źródła
energii, architektoniczno-krajobrazowa organizacja terenów przystrumienowych
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1. INTRODUCTION
Recent trends and social intentions regarding environmental protection and
restoration, and widespread of sustainable technologies now emphasize the possibility
of applying the legacy of landscape architecture achievements of the past. From this
point of view it’s very interesting to investigate the experience of historical landscape
park architects concerning their use of natural environmental conditions.
2. THE AIM OF RESEARCH
River watercourses, these very important components of the natural environment,
always played a significant role in forming park territories. The main aim of this study
is identification and disclosure the importance of water systems in historic gardens.
In it the main attention has been focused on historic landscape parks founded
in the 17th–19th centuries in Ukraine.
3. THE WATER SYSTEMS OF HISTORIC PARKS
The experience of park culture illustrates how the exploitation of existing natural
water basins, accompanied by wide usage of favourable environmental conditions,
allowed unique extraordinary park water systems to be created. Flowing basins, such
as rivers, streams, ponds, canals etc., actively influenced the planning structures
of parks; and they often became important compositional elements such as axes,
centers or nodes (connections, links). Parks also give us examples of exceptional
planning decisions in the case of individual scenarios of varying the impression while
moving along the main compositional axis, coinciding with river basins, panoramic
landscape views, water perspectives, visual links with surrounding buildings, etc.
There are important examples of using the aesthetic qualities and physical features
of the water in various water implements, artificial hydro structures and devices:
cascades of ponds, waterfalls, fountains, grottos, pools and creeks. While being an
essential part of the landscape, these engineering implements play a significant
role in the composition of the water basin and surrounding territories.
The “Trostyanets” state dendropark was founded by Ivan Skoropatskiy in 1832–
–1833. The park was sited on the territory of a steppe. First, the Great pond was formed
based on springs1. The first period of park creation took about 30 years. The next step
was the foundation of the relief of the territories. Thus today we have a 35 m height
difference between the upper and lower marks of the territory2. The park’s water system
consists of the Great pond and two basins on a more moderate scale – Swan lake
and the Kuziha pond. These ponds are the main elements in the general composition
of the garden. Due to the absence of any architectural landmarks inside the park,
all the compositional diversity is achieved by the integration of greenery, relief
and water3.
1

The quick reference of architect: landscape architecture, (ed.) I.D. Rodichkin, Budivelnik, Kiev 1990, 45.

2

The Gems of the Eastern Chernihiv region. The popular science edition, (ed.) V. Ochered’ko, Gamma-print,
Kiev 2010, 56.

3

V. Gosrev, N. Juskevich, Garden and park planning, Strojizdat, Мoscow 1991, 49.

63

Ill. 1. The historic landscape parks, founded in the 17th-19thcenturies in Ukraine: a – “Trostyanets” State
Dendropark; b – “Sofiyevka” National landscape park; c – “Alexandria” Dendropark
Il. 1. Historyczne parki krajobrazowe zakładane w XVIII-XIX w. na obszarze Ukrainy: a – Państwowy park
dendrologiczny Trostyanets; b – Narodowy park krajobrazowy Sofiyevka; c – Park dendrologiczny
Alexandria

The most famous monument of landscape architecture in Ukraine is the Sofiyevka
historic park, which was established by Earl Pototsky as a gift for his wife Sofia4.
The main compositional element of the park is the artificially improved natural
riverbed of the Kamianka. All park objects and scenes are either inscribed into
the riverbed or oriented towards it. The improved natural riverbed plays the role of axis
for the variation in impressions and step-by-step uncovering of the park’s theme –
Ancient Greek myths and legends5.
Another example of historic park is the Alexandria dendropark, established
in Bila Tserkva in 1784. This was a kind of suburban residence for the Branitsky family.
The general inclination of park territories towards the riverbed of the main river Ros and
the existence of 3 ravines determined the main compositional solution in the park6.
It consists of 4 landscape zones. The system of ponds and dams created along each
ravine play the role of space planning axes, which finally connected with the water
space of Rosriver on the south measuring of the park.

4

I. Kosenko, G. Hraban, V. Mitin, V. Garbuz, Dendropark Sofiyevka. 200 years anniversary, Naukovadumka,
Kiev 1996, 66.

5

The quick reference…, 44; S. Ozhegov, History of Landscape Architecture: the tutorial for spec. ”Architecture”,
Strojizdat, Мoscow 2003, 148.

6

L. Mordatenko, V. Gaydamak, S. Galkin, Dendropark Alexandria. Guide-book, Naukova dumka, Kiev 1990,
47-50.
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Ill. 2. “Alexandria” Dendropark, the spatial decisions in the park territory along the middle ravine (photo by
L. Ruban)
Il. 2. Park dendrologiczny Alexandria, decyzje przestrzenne (fot. L. Ruban)

4. A COMPARISON OF THE WATER SYSTEMS OF HISTORIC PARKS
Water resources play an important role in planning. The examples described
above illustrate the great value of water systems for the composition of each park.
Water dominates in these parks with all its possible appearances: through basins,
waterfalls, and water surfaces to tiny fountains and wellsprings. The water system
of a park defines the compositional centre or axis of the park’s general plan and
unites various hydro technical facilities, serves as a leitmotif for varying the impression
while walking through the park, and reveals the unique features of every ensemble7.
Combining the hydro technical and aesthetic approaches in the territory
of the park allows the creation of varied landscape images with the assistance
of water realisations and architecture, and unforgettable impressions from colossal
or chamber park spaces.
The comparison of the water systems of various historic parks shows that
the park water system can be formed from a simple combination of several ponds
and lakes (as shown by the “Trostyanets” dendropark), or be developed on the basis
of transformation and improvement of the natural riverbed (e.g. the “Sofiyevka”
landscape park), or may be quite complex: by combining several compositional
planning axes (like the “Alexandria” dendropark).
In each case, the creation of the water system was founded on the basis
of a thorough investigation of the existing natural conditions, such as water flows and
sources, territory relief and local vegetation. Deep utilization of the natural conditions
of water resources made it possible to create unique water systems for every park
ensemble.

7

L. Ruban, The water systems of historic parks: to the question of principle arrangement, The modern problems
of architecture and town planning. The scientific collected volume, № 31, KNUCA, Kiev 2012, 169-180.
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Ill. 3. The description of the water systems of Ukrainian historic parks: a – “Trostyanets”State Dendropark;
b – “Sofiyevka” National landscape park; c – Alexandria Dendropark
Il. 3. Charakterystyki systemów wodnych ukraińskich historycznych parków: a – Państwowy park dendrologiczny
Trostyanets; b – Narodowy park krajobrazowy Sofiyevka; c – Park dendrologiczny Alexandria

5. THE ARCHITECTURAL-LANDSCAPE ORGANIZATION OF STREAMSIDE TERRITORIES
Historic parks – monuments of horticultural and park architecture – are the gems
of their regions; not only do they reflect the local natural landscapes, but they are
world famous national and humanity treasures. Historic parks require guarding,
protection, support and further development. Guided by such protection politics
historic areas have a great impact on the planning of bordering territories. The analysis
of the planning practice in the riverstream territories of the Kamianka river in Uman’,
dating from different periods, shows this fact. The historic layout of the “Sofiyevka”
park, dating from the 19th c., is protected in accordance with the proposals for
a general plan for its improvement, renovation and widening worked out in 19908,
several years before the 200-year anniversary of the park.
The author’s project proposals for the architectural-landscape organization
of the streamside territories of the Kamianka river in Uman’ city concerned the spatial
organization of the landscape, functional planning organization, their inclusion in city
structures, establishing the link between the open spaces of the tributary and the city’s
main river – the Umanka – enhancing the city’s environment and improving the level
of city beautification, discovering the historic cultural potential of the territories,
and the use of various methods of water architecture9. These proposals are valued
for their integrated approach to the riverside territories of Kamianka10.
8

I. Kosenko, G. Hraban, V. Mitin, V. Garbuz, Dendropark Sofiyevka…, 100-125.

9

L. Ruban, The principles of town-planning use of territories under conditions of degraded rivers, Ph.D. thesis,
specialisation 18.00.04 “Town planning and landscape architecture”, KNUCA, Kiev 2000, 163.

10

L. Ruban, The architectural-landscape organization of streamside territories: the tutorial, (ed.) T.F. Panchenko,
KNUCA, Kiev 2013, 63.
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Ill. 4. The architectural-landscape organization of the streamside territories of the Kamianka river in Uman’,
Ukraine, project by arch. L.I. Ruban: a – the organization of landscape areas; b – panoramic view
of river valley; c – the planning of the separate plot; d – the functional-planning organization of riverside
territories
Il. 4. Architektoniczno-krajobrazowa organizacja terenów przystrumienowych rzeki Kamianka w Uman
na Ukrainie, autor projektu arch. L.I. Ruban: a – organizacja stref krajobrazowych: b – widok panoramiczny
na dolinę rzeki; c – projekt wyodrębnionej parceli; d – funkcjonalno-planistyczne rozwiązania terenów
przyrzecznych

6. CONCLUSIONS
So, with this material in mind, it’s possible to conclude, that:
1. The design of landscape parks is consistently tied to natural features of the
environment and also the water resources. The water systems of each park were
built on the basis of a deep analysis of local conditions, respective transformation
in accordance to the artist’s creative conception, and a high quality of construction
activities and general environmental development. Each water system serves
to water the territories in order to create a unique park complex.
2. River watercourses – very important components of the natural environment
– always played a significant role in forming park territories. Each park gives us
an example of exceptional planning decisions, individual scenarios which vary
the view while the visitor moves along the main compositional axis, coinciding
with river basins, panoramic landscape views, water perspectives, visual links with
surrounding buildings, etc. Unique and various by their design complexity, the water
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systems were created in parks – through an uncomplicated, almost natural system
of ponds in Trostyanets to complex engineering solutions in Alexandria.
3. While being an essential part of the landscape, these engineering solutions play
a significant role in the composition of the water basin and surrounding territories.
Thus besides its utilitarian practical value, the architecture of hydro structures
complements and harmonizes the direction of the general style and high
requirements for the design of the architectural landscape environment.
4. On the example of analysis of various historical park water systems it’s possible to
determine the common features of their energy independent principle design:
efficient usage of existing local water balance; establishment of self-flowing sluice
ways, use of height differences and other specifics of the landscape in order to
create unique water emphases, “pictures”, views, internal sceneries, diversity
of engineering hydro technical implementations of water systems, and their high
architectural stylish expression. All the elements in the hydro technical structures
of water systems operate without consuming external energy, only natural water
pressure, as a result of proper use of the local conditions and features of the natural
landscape elements during the design and construction of the parks.
5. With the aim to preserve valuable landscapes, and protect and use them for
aesthetic, educational and recreational purposes, historical parks motivate us to
think about the modern possibilities for sustainable and energy-independent hydro
technical systems in green territories. Today there is a modern project practice
of an integrated approach in architectural-landscape organization of streamside
territories.
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The beauty of our historic parks is not just a matter of aesthetic experience. It is also
our obligation to preserve this beauty for future generations.
Janusz Bogdanowski, Polish ornamental gardens. History and restoration problems,
Warszawa 2000.

1. INTRODUCTION
This short quote which captivates the essence of protecting historic gardens opens
my speech on the new role which, in my opinion, historic gardens can and should
take in the 21st century, seen as a potential educational environment or, in the wider
context, a social space which should be subject to special care and protected by
society as it is of particular worth and brings cultural valueswith it. For obvious reasons
these values are contrary to the values of globalization which typify contemporary
culture. In turn, the inclusion of the category of “space” in the centre of pedagogical
discourse significantly alters it completely, opening it up to new possibilities
of interpretation, and discloses aspects that would otherwise remain hidden1.
As noted by Tuan Yi-Fu, the Chinese geographer, space and place are mutually
intertwined: “Events take place in a particular space. Space is the place where events
occur. Space is also abstract and expansive (world space)”2. “When we become
acquainted with space and accustomed to it, it transforms into a closed place, but we
are familiar with it”3. Leszek Koczanowicz says that the pedagogy of space is also the
pedagogy of tradition4. Every human being is born heir to a social tradition5.Thanks to
social transmission, heritage is recalled and animated. Animation occurs when there
is a connection between the sender (former generations) and the recipient, in other
words people who are alive today. This animation and communication takes place
in a number of ways, including through social institutions that educate the younger
generation6. Ziemski further writes, “In today’s highly developed societies there
is a different way of communicating between previous and modern generations. This
is due to considerable socio-political diversity. In such societies, there is a constant
struggle for the appropriation of tradition, manifested primarily in the shaping of social
consciousness so as to match the political objectives of the social and political elite,
whilst the role of schools in the shaping of personality and consciousness is of prime
significance”7.
If a place is not to be just a conjunction of time and space, but part of a divided
and tamed space, and therefore accepted or rejected, then this space must have its
history inscribed into it. This history, after all, expresses the emotional aura of the place
1

Pedagogika miejsca, (ed.) M. Mendel, Wrocław 2006, 138.

2

I. Wentzel-Winther, Dom jako własna przestrzeń dziecka, [in:] Pedagogika miejsca, (ed.) M. Mendel,
Wrocław, 138.

3

Tuan Yi-Fu, Space and Place – the Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis–
-London 1977/1997.

4

Leszek Koczanowicz, cited from a fragment of the book cover, Pedagogika miejsca, (ed.) M. Mendel,
Wrocław 2006.

5

F. Ziemski, Wybrane problemy tradycji wychowania, [in:] Dziecko w świecie tradycji, (ed.) B. Dymara, Vol. XII:
Nauczyciele – Nauczycielom, Impuls, Kraków 2010, 240.

6

Ibidem, 239.

7

Ibidem, 240.
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and fills it with meanings that render it unique. This place is conducive to bonding
and the building of relationships. Wiesław Theiss uses the expression associative
landscape8.
Taking into account the fact that a historic garden space is a space legacy,
the pedagogy of place, which is a pedagogy of tradition, constitutes a viable
proposition for education as an opportunity to build the cultural identity of humanity,
after first deciphering space, especially the cultural space in which humanity lives.
According to the distinguished cultural educationalists Sergei Hessen, Bogdan
Nawroczyński and Bogdan Suchodolski, cultural continuity was dependent on human
activities supporting the continuation of tradition.
In recent years in Poland one may refer to a kind of renaissance in the use of the word
“garden” in social space. The mass media are paying closer attention in various
cities to the growing popularity of café gardens, contests organized in garden areas
surrounding housing estates, as well as garden festivals or even art gardens, as for
example, the recently opened Malopolska Garden of Art in Krakow. Alternative tourist
routes are also being developed – gardens which may be viewed to which access
is restricted; monastery gardens which may be viewed from staircases. For example,
the purpose of the project carried out in Krakow was to show people that there are
beautiful green areas near the streets that they cross each day9.
The concept of cultural education, understood as cultural values, developed and
flourished against the backdrop of European education in the interwar period. Cultural
education embraces its contemporary and practical aspects, of which one branch
is cultural ecology. In Europe, especially in Italy, the conservation of monuments,
including historic gardens, is treated on a wider scale as part of compulsory education.
Concerning Poland, it is worth recalling the emergence of regional education
(introduced into school education in 1995), followed by landscape education, which
appears to best reflect the topic of this conference. Currently landscape education,
as well as the teaching of the Polish language and lessons on literature and culture,
takes place in primary schools from as early as Form IV; this form of education focuses
on topics relating to the beauty of the native landscape.
After many years of conducting research on historical parks in Krakow and treating
them as works of art and places of education, I have come to the view that historical
parks constitute a special kind of work of art which is located in the place of origin
(and at the same time in humanity’s natural environment), based on the history
of art, known as an in situ monument. A garden/park as a work of art is a specific
structure, as its beauty constitutes not only inanimate matter – as is the case with
the majority of monuments – but also living matter (plant life – trees, bushes, flowers
etc.). One should also take into account the social environment of the park, in other
words, the broad group of users. In addition each park, apart from its users, has its
“inhabitants” (representatives of park fauna) who shape the atmosphere of the park
and significantly affect its individual character. One should also remember the different
8

W. Theiss, Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca), [in:] Pedagogika
miejsca, (ed.) M. Mendel, 55-74. “Associative landscape” (Loew 2004) is the result of surmounting, although
partially, difficulties by adopting a triangular approach which involves different mutually completing views
and sources of recognition; such as for example: local history and national (regional) history, individual and
collective memory, personal and official documents, archives and works of art, spoken narratives, and iconic
materials, events and places, etc. (Theiss 1991, 91-121). The result of such a routine is a multidimensional,
generally incoherent picture of a Place – some sort of “associative landscape”.
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M. Kursa, Podglądacze ogrodów, „Gazeta Wyborcza”, 17 September 2012, 2.
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types of park furniture (such as statues, summer houses, and other elements of park
architecture) which enhance the beauty of „interior landscaping”10. We should also
recall all the historic buildings in the immediate vicinity of the park. An additional
advantage of the historic park is that it is often located in the central part of the city –
in the town centre or within its immediate vicinity. In addition to easy access to the park,
the largest number of historic buildings are very often located nearby11. At the same
time, one may find the essential components of this work of art – the historic park
– the intangible characteristics which embrace concepts of spaciousness, scenery,
the genius loci, the voices of nature, and the natural tranquility and atmosphere
prevailing there12. The historic park as part of the environment is also a special place,
conducive to people opening up towards matters transcendental.
There are many social, aesthetic, cultural and nature-related values hidden
in old parks13.
2. THE PURPOSE OF RESEARCH
The purpose of my research was to establish whether the schools in Krakow which
are closest to selected historic public parks make use of their proximity in terms of their
historical and cultural values in the process of teaching and upbringing; in this respect
the parks are understood as a potential educational environment. In considering
these parks and carrying out preliminary research, I intended to sketch their history by
describing each one from its beginnings to the present day. In describing the parks I
used historical and ethnographical methods.
3. STATE OF RESEARCH
Krakow: “Parks for education” (two-year project) and „Krakow Planty and their
cultural heritage” (one-year project) as a form of school cultural education, aimed
at teachers and pupils from the Małopolska Region (cooperation with the Ośrodek
Kultury im. C.K. Norwida (C.K. Norwid Cultural Centre) as part of environmental studies).
In all, about 50 schools participated in the project. Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Publishers; a series published by Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, entitled
“Krakow Parks” (to date 11 issues have appeared in print) and other publications
dedicated to gardens.

10

Landscape interior is an expression taken from garden art and town planning (garden interior) and refers to
the “entire physiognomic place from which the landscape is viewed”. Compare M. Siewniak, A. Mitkowska,
Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 279. The notion of interior was introduced into a bibliography
by J. Bogdanowski, who is the author of architecture-landscape interiors, of which he writes in many of his
publications among which Polish decorative gardens (2000).
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Definition approved after analysing the work Management Policies U.S. Department of Interior National
Park Service, Washington 1990, 1-4.

12

J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzdowa, Z. Novàk, Architektura krajobrazu, Warszawa–Kraków 1981.
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J. Rylke, Wartości starych parków, Warszawa 1987.
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4. DESCRIPTION OF RESEARCH
The starting point of my research was the preparation of a monograph on Park
Jordana in Krakow14. In 1990, when I started my research15 on Krakow schools, education
in historic parks was hardly ever undertaken by teachers. I carried out a survey
(questionnaires, interviews) on the teachers and pupils of ten schools located closest
to five historic 19th-century parks in Krakow. At the same time, the preliminary research
I carried out on material published on parks in Krakow indicated that references are
no longer than just a few sentences; these appear in publicly available studies (Zieleń
Krakowa, edited by J. Dobrzycki (1955) and Ogrody Krakowa by B. Stępniewska (1977)).
Generally, one of the best works concerns Krakow fortifications (J. Bogdanowski,
Warownie i zieleń twierdzy Kraków (1979)). Preliminary research on unpublished
materials carried out in the Department for the Protection of Monuments, Krakow
Municipality, showed that there are a huge amount of materials, mainly prepared
by employees of the Department of Landscape Architecture, at the local University
of Technology.
At the same time I embarked on an in-depth historical and ethnographic study
of the five selected 19th-century parks of Krakow, which helped me conclude
that these parks have an intriguing history and display enormous cultural values
unknown to the general public. The chosen parks were as follows: Planty Krakowskie
(Krakow “Planty”), dating back to the 1820s, later developed and transformed on
a number of occasions; Ogród Strzelecki (1837), located on ul. Lubicz, connected
with the history of Poland’s oldest “Marksmen’s Fraternity” (Bractwo Kurkowe); Park
Krakowski (1887), Park im. Dr. Henryka Jordana (1889) and Park im. Wojciecha
Bednarskiego (1896). It should also be noted that the educational aspects associated
with parks were not at all recognized in pedagogical terms; at this time no studies
were conducted on this issue. The only parks that were taken into account were
culture parks. It must be added that these parks were only referred to as potential
places for amusement16.
The final phase of my study on the five historical parks of Krakow involved
cooperation with the Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (C.K. Norwid Cultural Centre)
in order to make my research available to a wider audience, mainly the teachers and
pupils of Krakow schools, covering all levels of education. Together with the Ośrodek
Kultury im. C.K. Norwida in Krakow, I embarked on the “Parks for education”17project.
Interest in this project among the teachers and pupils to whom it was directed
exceeded our expectations. The project involved lectures and fieldwork which took
14

Park im. Dr Henryka Jordana (Jordan Park) in Krakow serves as an example of an institution offering
extracurricular education for children and adolescents, carried out under the supervision of Dr Jan Samek
(Associate Professor) at the Jagiellonian University Institute of Education (1989), awarded by distinction
of the City Mayor in 1990.
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The research was entitled “Zabytkowe parki i ogrody Krakowa jako dzieła sztuki i ośrodki wychowania”
(Historic parks and gardens of Krakow as works of art and centres of education) – this was also the title
of the PhD thesis prepared at the Institute of Pedagogics of the Jagiellonian University, supervised by Jan
Samek (Associate Professor), editor of the Katalog Zabytków Miasta Krakowa.
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J. Torowska, Zabytkowy park jako środowisko wychowawcze, [in:] Wybrane problemy edukacji i wychowania
dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, Impuls Publishers, Kraków 1996, 109-124.
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Earlier, the text on the history of parks received a positive review and recommendation by Professor Janusz
Bogdanowski as well as a positive opinion by Jan Samek (Associate Professor). Use was made of available
published materials relating to architecture located near these parks; this was particularly important
in the case of the surroundings of the Krakow Planty.
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place near or inside the selected parks. I prepared a special folder dedicated to
the history of the given park for each meeting that took place. A variety of specialists
from different disciplines cooperated in the “Parks for education” project, including
a dendrologist (Katarzyna Fabijanowska MSc.), an art historian (Zbigniew Beiersdorf
PhD.), a landscape architect (Agata Zachariasz PhD.), and an ethnographer (Ryszard
Kantor PhD.). This initiative was co-financed by the Regional Environmental Protection
and Water Management Fund (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej) in Krakow. The project was completed with an Environmental Knowledge
Tournament on the history of the gardens visited over the last year, including aspects
of nature and history as well as practical measures. Pupils also wrote poems and songs
about the parks, showing considerable enthusiasm in all of the topics.
Furthermore, in 2009, also in cooperation with the Ośrodek Kultury im. C.K.
Norwida, I prepared a one-year project entitled “The Krakow Planty and their
cultural heritage”. Much the same as the first project, it was also aimed at teachers
and pupils, covering all levels of education in the Małopolska Region. In all, 12 schools
participated in this project. This project was also supported by a methodologist from
the Małopolska Centre for Teachers (Magdalena Kuciel, MA). Fieldwork and lectures
were also offered by a dendrologist (Katarzyna Fabijanowska, MSc.) and an art
historian (Zbigniew Beiersdorf PhD.). After a year of meetings devoted to the Planty
pupils prepared presentations, made several albums documenting the beauty
of the selected Planty historic gardens, designed educational routes or trails on
various topics, such as the towers and gates around the Planty, Planty monuments
and churches, dendrology trails and others18.
In addition to working on the projects I also published my research. To date,
I have published five works dedicated to Krakow parks. These are as follows: Parki
Krakowa. Część pierwsza (Krakow Parks. Part One), Sponta Publishers, Krakow
2002; Planty Krakowskie. Przewodnik dla nauczycieli (Krakow Planty. Guide for
Teachers), Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publishers, Krakow 2003;
Parki i ogrody Krakowa. Przestrzenie edukacyjne (Parks and Gardens of Krakow.
Educational Spaces), Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publishers,
Krakow 2005; Park im. Dra Henryka Jordana w Krakowie (Jordan Park), Ośrodek
Kultury im. C.K. Norwida, Krakow 2006; Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa
(Krakow Planty and their Cultural Space), Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, Krakow
2012. Furthermore, publications have appeared in the local Hejnał Oświatowy, aimed
at teachers from the Małopolska Region; these are dedicated to forms of education
in historic parks (using Krakow as an example), part I and part II19; on many occasions,
at sessions and conferences, I have stressed the need for this kind of education20.
In 2011 I presented both projects at the 33rd World Congress of the International
18

I would like to take this opportunity to thank everyone who participated and helped organise my projects,
and in particular the following: Ms Danuta Szymońska, Director of the Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida,
Ms Joanna Pirowska and Ms Elżbieta Urbańska-Kłapa of the Garden Environmental Workshop, in particular:
PhD. Agata Zachariasz, Professor of Cracow University of Technology and Katarzyna Fabijanowska, MSc
of Krakow University of Technology, PhD. Zbigniew Beiersdorf and PhD. Ryszard Kantor for their participation
in conducting the lectures and fieldwork.
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J. Torowska, Formy edukacji w zabytkowych parkach (na przykładzie Krakowa), “Hejnał Oświatowy”,
No. 10/96, 2010, 4-5.
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Association for Education through Art, InSEA where I emphasised the aesthetic values
of the historic parks of Krakow.
Recently, in May, I also had a meeting during the Polish Academy of Children
at the Jagiellonian University, where I explained various legends and told stories about
the Planty to a group of 400 children, thus encouraging them to visit this beautiful
garden. Each child was also given a coloured map of the Planty indicating the most
important statues and towers etc. Primary school children were particularly interested
to find out more about the Planty.
Since 2005, the Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida has been publishing a series
dedicated to Krakow Parks. So far, a total of eleven booklets have appeared in print.
These are as follows: Grażyna Fijałkowska, Zespół Pałacowo-Parkowy im. Erazma
Jerzmanowskiego, No. 1, Krakow 2005; the above-mentioned booklet on Park
Jordana written by me, Grażyna Fijałkowska, Park im. Lilli Wenedy, No. 3, Krakow
2007; Katarzyna Żółciak, Jarosław Żółciak, Park im. Wojciecha Bednarskiego, No. 4,
Krakow 2007; Zygmunt Kiszka, Park w Wadowie, No. 5, Krakow 2008; Zygmunt Kiszka,
Park w Łuczanowicach, No. 6, Krakow 2008; Barbara Miszczyk, Aneta Morawiec,
Mieczysław M. Stachura, Park Młynówka Królewska, No. 7, Krakow 2009; Agata
Zachariasz, Park Krakowski, No. 8, Krakow 2009; Zygmunt Kiszka, Park przy ul. Klasztornej,
No. 9, Krakow 2010; Mieczysław Marek Stachura, Park Decjusza, No. 10, Krakow 2011;
Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa, No. 11, Krakow 2012, written by me.
5. CHARACTERISTICS OF A HISTORIC GARDEN
A historic garden is usually one which has been in existence for at least 30 years21.
A historic garden is one which has historic and cultural value, in other words content,
functionality and formal (compositional) values. The above gardens undergo a legal
and administrative process registering them as heritage locations in the Register
of Monuments. Historic gardens, much the same as other monuments, are subject
to statutory conservation protection. In historic gardens, plants (bearing garden
nature value), much the same as the historic and cultural value, are also provided
with conservation protection22.
The definition of the historic garden was devised at the first international conference
of historic gardens in Fontainbleau in 1971 and developed in Florence Charter,and
reads as follows: “A historic garden is an architectural and horticultural composition
of interest to the public from the historical or artistic point of view As such, it it is to be
considered as a monument”23.
6. CONTEXTS ON THE EXISTENCE OF THE HISTORIC GARDEN
Without going into further divisions that could be presented when discussing
the historic garden, for the purposes of this paper I would like to highlight two contexts
in which the historic garden may occur:
21
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1) the Polish/local/regional context – in other words historic gardens in Poland, to
which almost every visitor has access and which, to a certain degree, are relatively
easy to recognise, e.g. the Park in Puławy, Krakow Planty, Park Jordana or other
parks next to residences or other structures, e.g. the Park in Kórnik and many others.
Apart from being open to specialists, these parks are also open to the common
visitor who wishes to see the garden;
2) the European, global context – in this case I have in mind all gardens which are
known or could be known to potential audiences who travel, watch films or,
generally speaking, read literature relating to this topic.
Concerning the Polish context, we may strive to make the most of our regional
heritage, of which our historic gardens are the bearers and communicators; these
gardens also act as environmental “catalysts” when dealing with matters relating
to education. By attempting to increase the reception of garden art, as well as
the degree of its availability and popularising it amongst more and more social groups,
we increase its level of impact and the awareness of its existence. One of the most
important aspects concerning the protection of garden monuments, much the same
as other monuments, is their social reception. In other words this is understood as cultural
education, knowledge surrounding a given garden, and its rank and status in the
hierarchy of gardens, permitting their effective protection and care. These gardens
may also be used in education on a larger scale during nature lessons, lessons on
history, and other subjects, such as arts and crafts, music, etc. After all, “maybe it is only
gardens that are capable of reflecting the past by doing this in a unique manner”24.
It must be remembered, however, that in former works in Poland, even in catalogues
(except the 7-volume Polish Register of Gardens, issued between 1964-1969, edited
by W. Plapis), the existence of monastery gardens or of other historic gardens was
not taken into account by many authors. Following the publication of the first volume
of Katalog parków i ogrodów w Polsce (Catalogue of parks and gardens in Poland),
v. I: Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem (Krakow parks
and gardens near the Planty, the Planty and Wawel castle), ed. J. Bogdanowski,
Warsaw 1997, one might say that a turning point took place in publications dedicated
exclusively to gardens. With the publication of successive volumes of the catalogue
one might expect the social reception of historic gardens to increase. There still
remains, however, social awareness, in other words education on the monumental
environment of the park, covering various levels.
7. PRECURSORS OF EDUCATION IN THE GARDEN AND IN THE PARK IN THE HISTORY
OF EDUCATIONAL THOUGHT
A review of the literature on the development of educational thought concerning
this topic – the use of the garden in education, has allowed me to make draw
a number of important conclusions.
First of all, for obvious reasons, there are no written sources depicting
the education of children and adolescents in the earliest times. However, even
in the earliest concepts of teaching where there are written sources, there is emphasis
on certain aspects of education that can be combined with modern concepts,
primarily dating back to the eighteenth century; these concepts were already more
24
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mature theories dealing with the education of children and adolescents and relating
primarily to issues of physical education, play, citizenship education, etc.
The concepts relating to these aspects of education date back to the educational
views of Socrates (On the values of health and physical exercise), Plato (The Concept
of Education) and Aristotle (On Education). An overview of sources on the subject
showed that as early as in ancient times gardens were seen as sanctuaries of health,
whilst walks, play and learning in peristyles, gardens, palaestrae and sacred groves
helped regenerate the body fatigued by urban life. In those times the garden had
already started to be understood as an important factor in social hygiene and this led
to the concept of the garden of health25.
Secondly, considerable interest in these topics emerged as late as the 18th century.
The leading representatives in the history of educational thought in this regard were,
in England, John Locke (1632–1704), who in his book, Some Thoughts Concerning
Education (1693), also included a chapter on the justification and need for physical
education needs26. One should also mention Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
in France, who in his work, Emil, or On Education, also spoke on the topic27.
Some aspects of education in the garden also appeared in Poland. Above all,
concerning education in Poland in the mid-18th century, according to Hugo Kołłątaj
(1750–1812), it was important to notice the role of physical education28. This topic was
also of great importance to the National Education Committee (Komisja Edukacji
Narodowej), which was interested in physical education29. The same can be said
of the work by Grzegorz Piramowicz (1735–1801) O powinnościach nauczyciela
(The Duties of a Teacher), where Chapter VII is of particular interest, entitled:
O rolnictwie i ogrodnictwie (On Agriculture and Gardening)30.
However, the idea of bringing up children and adolescents in the garden should
be combined with the more mature theories of education that developed most fully
in the 18th century and clearly saw the need to educate the younger generation from
the earliest stages of a child’s life. The first serious concept concerning the above
is the pedagogical thought of Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), the Swiss
pedagogue; admittedly, this concept does not refer to a garden or park as a place
of education, but the overall ideas it contains excellently reflect the garden or park
environment as a place where educational activities may take place. This outstanding
educator is one of the most famous teachers, thinkers and practitioners in the history
of education. In his Letter to his friend Stans, which is a kind of credo of his as educator,
he writes:
“(…) – use only surrounding nature, the needs of daily life and always a child’s vital
activity as a means of education”.
In turn, in his work, How Gertrude Teaches Her Children, he presents a method
of elementary education, and in Mother and Child. Letters on Early Education,
he discusses the value of physical education in children (gymnastics). He stresses
25
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the need for gymnastics in children that suffer (in other words, those that are physically
less able). Of particular interest in this case are Letters XXII and XXIII (on how to plan
upbringing and education):
“However, it is because you can come up with exercises suitable for all ages
and for every body, even if very frail, that I consider it necessary that mothers
become familiar with the rules of gymnastics so that, from among the essential and
initial training, they can develop that which is best suited to the conditions and
can bring to their child the greatest advantage. (…)”31. In turn, in Letter XII he says
the following:
“gymnastics that are conducted well not only contribute significantly to the health
and happiness of children – which for moral education is extremely important – but
also contribute to forging a spirit of unity and brotherhood – furthermore, the observer
can note with joy the natural and lasting consequences of early and regular physical
exercise: diligence, honesty, loyalty, character, personal courage and a manly way of
bearing suffering”. In Letter XXIII of 18 February 1819, Pestalozzi noted and emphasised
the role of introducing into education appropriate games and music:
“(...) – consolidation of national feelings and – if carried out in the proper direction,
they are able to strike at the root of all evil or restricted feeling, every ignoble, base
tendency, every unworthy impulse of man”.
In turn Letter XXVIII of 27 March 1819 suggests the following:
“Explaining rather demonstratively, and not in words” and: “Rules imply a long and
arduous road, whilst examples are short and easy”.
Pestalozzi also stresses in his pedagogical views the attitude of the teacher
in teaching (see Letter XXX); for him the ultimate goal of education is committed
to raising the moral nature of man32.
It is worth noting that Pestalozzi’s Letters on Early Education appeared in print
in London as early as 1827, just a few months after his death. In this manner Pestalozzi’s
theories penetrated English and American pedagogical literature relatively quickly.
However, in Switzerland and the German countries this work appeared after almost
one hundred years, in 1924 in Leipzig.
The first pedagogical concept linking education directly to the garden is
the method of children’s gardens devised by Friedrich Froebel33. This German
educator, who was interested in pedagogical work, visited, amongst others, Pestalozzi’s
workshop. His work, as well as work in private schools, led him to the conviction that
the planned education of children should start between the ages of three and six.
Froebel opened an institute for small children, as well as an institute for educating
female carers for them; he also published the magazine Sonntagsblatter (“Sunday
Paper”) (1834–1840) dedicated to children’s education. He was a theoretician and
the creator of modern pre-school education, known as kindergarten. His theoretical
views were based on the conviction that the conditions of a child’s life during
the earliest period clearly impact the future character of the adult. Hence, by
emphasising the comprehensive and harmonious development of the child, he
recognized that the main method involved fun accounting, singing, drawing, cutting
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out things, embroidery, etc. This should be combined with the telling of stories34.
This pedagogue placed children in small groups known as gartens and allowed them
to have and look after their own gardens.
It is interesting to note that in Poland, Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa,
a propagator of pre-school education, founded a private Froebel garten in Warsaw
in 1887, including practical Froebel courses which she conducted till 191835.
One should also mention an additional factor – the development of physical
education in the 19th century and the early 20th century. Interest in the health
of the younger generation and its physical development, spurred by the educational
ideas of the Enlightenment, began to come to the fore at the turn of the 19th century.
The 19th century saw an intensive and multidirectional development of physical
education as a field of education that had often been neglected36.
More and more attention was also paid to physical education in schools. The number
of school playgrounds, amusement and games areas increased37. However, open air
(plain air) physical education was the strongest movement, and was also referred to as
the recreation movement. This movement found many advocates in many countries
in Europe and the United States of America38. These phenomena were encouraged
by social changes at the turn of the century: population growth in cities, and industrial
development, which resulted in environmental degradation and a significant
deterioration in the health conditions of urban life. In Poland, as in other countries, all
of these changes resulted in a return to the old idea of the health garden. Above all,
the city park was the “huge lungs of the city”39:
“The health of large numbers of the urban population and the successful
development of the city depend on the rational distribution of gardens”40.
The planting of trees along streets, in addition to being healthy, was also important
in terms of aesthetics41. The thoughts of theorists concerning the establishing
of gardens in the city are interesting to note.
Contact with artistically organized nature in a beautiful park was one
of the few aesthetic experiences available to the poor people of the modern city.
Bolesław Malecki wrote the following about the Krakow Planty, of which he was
a gardener:
“These plantations are a social institution par excellence, for all sections
of society without exception, available at any time of the day and even at night.
The plantations are used freely and fully, by both the rich and poor, and by people
of all ages”42.
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In the light of new social ideas there was a belief that a park can be: “a focus
of culture in all its varieties”43 improving the quality of life of those who do not have
the opportunity to communicate with spiritual values. It is also worth noting that as
early as 1860 in Lublin, there was a project to set up a crafts settlement with a games
and people’s leisure park area in the Piaski suburbs district. This park, which never
came into being, was to include roundabouts and devices for gymnastics44.
In the 19th century, outdoor activities fore children were recognized, especially
in the case of children living in the cities and spending the day at school45. In order
to educate children: “that are violent, excited, passionate, spoiled and grumpy
because of being kept within four walls” wrote W. Wojciechowski – it was necessary to
provide fun and work in the garden. These kinds of children may grow into: “nervous
adults, dissatisfied with life because of the lack of man’s affinity to nature, the world
of plants, animals and stones”46.
Close contact with plants is ennobling – claims Wacław Zaykowski47. It was
believed that the garden affects a child’s spiritual development because it contains
the rudiments of aesthetic creation, art that permeates nature and forms it, as well
as the world of man – health and beauty. For poor children in the modern city the
use of a park is “particularly important in terms of health”: it also permits “the impact
of plantation on stimulating in children a feeling for beauty”48.
One cannot fail to mention the excellent initiative of creating a park playground
for children by Dr Henryk Jordan in Krakow in 1889 and his thoroughly thought-out
concept of education in the park, which was realized under Austrian rule, and which
later gave birth to Jordan garden playgrounds.
In summary, it must be stated that in the 19th century the first concepts emerged
which linked education with the park or garden, though this idea was already known
in ancient times. In that educators mainly saw the garden or park as a place of pre-school education, and garden art theorists and gardeners saw these as places that
provide interaction for everyone; they emphasized the aesthetic, spiritual etc. values
of these places, in particular in cities. On the other hand, in the first half of the 20th
century, andragogues only perceived the allotment garden as a place for educating
both adults and children, and this still remains the case.
In mainstream ecological contemporary Christian ethics, concern for the
immediate environment of humans was repeatedly stressed:
“Man is called upon to be the wise and responsible steward of the natural world,
not a mindless destroyer”49. This trend which points towards the high value of man’s
environment clearly accentuates the need to provide role models, to find proximity
to culture etc. I have also adopted these assumptions as a guiding concept for
my research as a whole.
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Today in Krakow there are many initiatives to increase public awareness
of the historic garden, such as: the project to popularize the history of gardening
art: Everything about the art of Gardens (Garden carpets and portraits of flowers,
National Museum, September 2007), Garden themes and motifs in art and artistic
crafts, the past and the present, and the next in the series of Garden Festivals,
organized in June, probably the ninth time running. All of these events, projects
and activities enhance public awareness of the need to preserve historic gardens
and parks and to develop modern ones.
8. SUMMARY
In light of these considerations, it is worth noting the following proposals for raising
the rank of contemporary historic gardens:
–– the introduction on a larger scale into school curricula of aspects of protecting
historic gardens, combining this with the concept of protecting monuments,
aesthetic education, artistic education, and civic and environmental education,
as all these matters embrace the concept of “cultural heritage”. In implementing
the above we should be guided by the principle of organizing as many activities
of this nature as possible for pupils; this will favour the development of social
sensitivity and activity in the real environment (outdoor education);
–– the development of regional education, which should be carried out from pre-school through high school; this would provide a systematic series of educational
activities aimed at allowing the child to first understand its immediate surroundings
and later the social, cultural and natural heritage in the broader context50;
–– the combining of tourist and sightseeing activities with regional education in schools;
–– the use of computer skills and competence in the community may help
in the preparation of virtual tours of gardens, much the same as visiting exhibitions
and galleries, etc. These measures enable discovery of other cultures and
engagement in intercultural dialogue by learning new cultural values;
–– we can prepare a regional guide on historic gardens with the use of headphones,
various languages and cultural contexts may be offered, depending on
the audience of such a guide;
–– heritage documentation and digitization are becoming more common – these are
becoming an increasingly popular tool for raising awareness of historic gardens;
–– observations and publications, popularization through the vast number
of publications;
–– greater attention to the beneficial effect of gardens on man (horticultural
therapy);
–– there is a need for continued cooperation between teachers and garden
art experts, landscape architects and art historians, dendrologists and other
professionals involved in the maintenance of historic gardens.
By knowing the heritage of different nations, preserving heritage and determining
the values required to conduct maintenance work appropriately, it is necessary to strive
to preserve the value of historic gardens in the wider community. We need to clearly
express the importance of this aspect of human artistic creativity, underpinned by
experts, but at the same time easy to understand by those who are not specialists.
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It is important to explain to the general public that by preserving historic gardens we
significantly impact the quality of life of people and contribute to a culture based on
social consensus.
“Our epoch is defined by new technologies and new media. It is considered that
without connections with the past and the achievements of our ancestors the next
generations will not be able to shape their future. Reference to the past is both
required and indispensable: ‚If you want to possess that which you have inherited,
be sure to get it again’ says Goethe in his masterpiece, Faust. If we understand
the importance of protecting cultural heritage, our task is to find a way to keep it for
future generations. We need to develop instruments for the transmission of our past
to new generations”51.

Ill. 1. The statue of Grażyna and Litawor at Planty Krakowskie, Kraków (photo by J. Torowska)
Il. 1. Pomnik Grażyny i Litawora, Planty Krakowskie, Kraków (fot. J. Torowska)
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Ill. 2. The fragment of the Famous Poles Alley at Jordan’s Park, Kraków (photo by J. Torowska)
Il. 2. Fragment alei Wielkich Polaków XX wieku w Parku Jordana, Kraków (fot. J. Torowska)
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Janusz Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000.

1. WSTĘP
Tym krótkim cytatem, ujmującym istotę ochrony zabytkowych ogrodów, chciałabym rozpocząć moją wypowiedź, poświęconą nowej roli, jaką mogą i moim zdaniem
powinny podejmować w XXI wieku ogrody zabytkowe, rozumiane jako potencjalne środowiska wychowawcze lub szerzej przestrzeń społeczna, która powinna zostać
otoczona szczególną opieką i ochroną ze strony społeczeństwa, gdyż przestrzeń ta
posiada wyjątkowe walory kulturowe. Wartości te stoją ze względów oczywistych
w sprzeczności z wartościami globalizacyjnymi, którym podlega współczesna kultura.
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Z kolei wprowadzenie kategorii „przestrzeni” w centrum dyskursu pedagogicznego
zmienia znacząco cały jego charakter, otwierając go na nowe możliwości interpretacyjne, i ujawnia związki, które w innym przypadku pozostałyby ukryte52.
Jak zauważa chiński geograf Yi-Fu Tuan, przestrzeń i miejsce splatają się wzajemnie:
„Zdarzenia mają miejsce w konkretnej przestrzeni. Przestrzeń jest miejscem zdarzeń.
Przestrzeń jest przy tym abstrakcyjna i rozciągła (przestrzeń świata)”53. „Gdy zaznajamiamy się z przestrzenią, gdy ją oswajamy, przekształca się w miejsce zamknięte, ale
w miejsce znajome”54. Jak pisze Leszek Koczanowicz, pedagogika miejsca jest też pedagogiką tradycji55. Każdy człowiek przychodzi na świat jako spadkobierca pewnej
tradycji społecznej56. Dzięki transmisji społecznej dziedzictwo jest przypominane i ożywiane. Ożywienie następuje wtedy, gdy istnieje łączność między nadawcą (dawnymi
pokoleniami) a odbiorcą, to znaczy żyjącymi dzisiaj. To ożywienie i komunikowanie
następuje m.in. za pośrednictwem społecznych instytucji, zajmujących się edukowaniem młodego pokolenia57. Ziemski pisze dalej: „We współczesnych społeczeństwach
wysoko rozwiniętych istnieje odmienny sposób komunikowania pomiędzy dawnymi
a współczesnymi pokoleniami. Wynika to m.in. z faktu dużego zróżnicowania społeczno-politycznego. W takich społeczeństwach trwa nieustannie walka o zawłaszczenie tradycji, przejawiająca się przede wszystkim w takim kształtowaniu świadomości społecznej, aby odpowiadała politycznym celom elit społeczno-politycznych,
zatem rola szkoły w kształtowaniu osobowości i świadomości należy do pierwszoplanowych”58.
Jeśli miejsce nie ma być jedynie koniunkcją czasu i przestrzeni, ale staje się fragmentem przestrzeni, ograniczonym, oswojonym i przez to zaakceptowanym czy odrzuconym, to w ten fragment wpisana być musi jego historia. Ona wszak stanowi
o emocjonalnej aurze miejsca i napełnia je znaczeniami, które sprawiają, że staje się
ono jedyne i niepowtarzalne. Takie miejsce sprzyja tworzeniu więzi i budowaniu relacji.
Wiesław Theiss, stosuje też określenie pejzaż asocjacyjny59.
Biorąc pod uwagę fakt, że przestrzeń ogrodu zabytkowego jest przestrzenią dziedzictwa, to pedagogika miejsca, będąca pedagogiką tradycji, stanowi realną propozycję dla pedagogiki – jako możliwość budowania tożsamości kulturowej człowieka, po uprzednim odczytaniu przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni kulturowej, w której
człowiekowi przyszło żyć.
Zdaniem wybitnych pedagogów kultury, Sergiusza Hessena, Bogdana Nawro52

Pedagogika miejsca, (red.) M. Mendel, Wrocław 2006, 138.
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I. Wentzel-Winther, Dom jako własna przestrzeń dziecka, [w:] Pedagogika miejsca, (red.) M. Mendel,
Wrocław 2006, 138.
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Tuan Yi-Fu, Space and Place – the perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis–
-London 1977/1997.
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Leszek Koczanowicz, z fragmentu okładki do książki, Pedagogika miejsca, (red.) M. Mendel, Wrocław 2006.
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F. Ziemski, Wybrane problemy tradycji wychowania, [w:] Dziecko w świecie tradycji, (red.) B. Dymara, t. XII:
Nauczyciele – Nauczycielom, Impuls, Kraków 2010, 240.
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Ibidem, 239.
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Ibidem, 240.
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W. Theiss, Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca), [w:] Pedagogika
miejsca, (red.) M. Mendel, Wrocław 2006, 55-74. „Pejzaż asocjacyjny” (Loew 2004) to wynik pokonania,
choćby częściowego, trudności dzięki badawczemu podejściu triangulacyjnemu, uruchamiającemu
różne, wzajemnie dopełniające się perspektywy i źródła poznawcze, jak np. historia lokalna i ponadlokalna
(krajowa), pamięć indywidualna i zbiorowa, dokumenty osobiste i oficjalne, archiwalia i dzieła sztuki, relacje
mówione i materiały ikonograficzne, wydarzenia i miejsca etc. (Theiss 1991, 91-121). Efektem tego rodzaju
postępowania jest wielowymiarowy, na ogół niespójny obraz Miejsca – swego rodzaju „pejzaż asocjacyjny”.
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czyńskiego i Bogdana Suchodolskiego, zapewnienie ciągłości kultury uzależnione
było od aktywności człowieka w zakresie kontynuowania tradycji.
W ostatnich latach w Polsce można mówić o pewnego rodzaju renesansie
użycia słowa „ogród” w przestrzeni społecznej. Coraz powszechniejsze są w języku mediów w różnych miastach ogródki kawiarniane, organizowane są konkursy
ogrodów przyblokowych, przyszkolnych, jak również festiwale ogrodów czy ogrody
sztuki, np. ostatnio otwarty w Krakowie Małopolski Ogród Sztuki. Opracowywane
są też alternatywne trasy turystyczne – ogrodów, które ogląda się, podglądając
ogrody niedostępne, np. klasztorne, obserwując je z klatek schodowych. Na przykład celem takiego projektu, przeprowadzonego w Krakowie, było uświadomienie
krakowianom, że przy ulicach, które przemierzają każdego dnia, znajdują się piękne
tereny zieleni60.
Na gruncie europejskiej pedagogiki w dwudziestoleciu międzywojennym rozwinęła się i rozkwitła koncepcja pedagogiki kultury, odwołująca się do wartości kulturowych. Edukacja kulturalna to jej część współczesna i praktyczna, której jedną z gałęzi
stanowi ekologia kulturalna. W skali Europy, zwłaszcza we Włoszech, zagadnienia
ochrony zabytków, w tym zabytkowych ogrodów, podejmowane są na szerszą skalę
w ramach kształcenia obowiązkowego. W naszym polskim kontekście warto w tym
miejscu przypomnieć edukację regionalną (wprowadzoną do szkół w 1995 roku),
a później w jej obrębie edukację krajobrazową, która wydaje się być najbliżej zaproponowanego tematu konferencji. Zatem obecnie w ramach edukacji krajobrazowej,
a równolegle w ramach języka polskiego i kształcenia literacko-kulturowego, prowadzonego już od czwartej klasy szkoły podstawowej, dzieci w polskiej szkole poznają
zagadnienia związane z pięknem rodzimego krajobrazu.
Prowadząc od kilkunastu lat badania nad zabytkowymi parkami Krakowa, jako
dziełami sztuki i miejscami edukacji, przyjęłam założenie, że zabytkowy park stanowi szczególny przypadek dzieła sztuki, znajdujący się w pierwotnym miejscu swego
przeznaczenia (i jednocześnie w naturalnym środowisku życia człowieka), na gruncie
historii sztuki zwany zabytkiem in situ. Ogród/park jako dzieło sztuki jest bardzo wyjątkowym obiektem, gdyż na jego piękno składa się nie tylko forma materialna nieożywiona – jak to bywa w przypadku większości zabytków – ale i materia ożywiona (szata
roślinna – drzewa, krzewy, kwiaty itd.). Należy też uwzględnić środowisko społeczne
parku, czyli szeroką grupę jego użytkowników. Ponadto każdy park, obok użytkowników, posiada swoich mieszkańców (przedstawiciele fauny parkowej), którzy kształtują
atmosferę parku i znacząco wpływają na jego indywidualny charakter. Nie należy
również zapominać o różnego rodzaju obiektach małej architektury parkowej (takich
jak pomniki, altany i inne elementy małej architektury parkowej), upiększające tzw.
wnętrza krajobrazowe61. Pamiętać też trzeba o wszystkich zabytkowych obiektach,
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie parku. Dodatkową zaletę zabytkowego
parku stanowi fakt, iż często jest on usytuowany w części centralnej miasta – śródmieściu, lub jego najbliższej okolicy. Poza łatwym do niego dostępem, w jego pobliżu
znajduje się najczęściej największa ilość zabytkowych budowli62. Jednocześnie istotny60

M. Kursa, Podglądacze ogrodów, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17 września 2012, 2.
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Wnętrze krajobrazowe to termin przejęty wtórnie ze sztuki ogrodowej i z urbanistyki (wnętrze ogrodowe)
i oznacza „całe fizjonomiczne otoczenie miejsca, z którego oglądany jest krajobraz”. Por. M. Siewniak,
A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 279. Pojęcie wnętrza wprowadził do literatury
przedmiotu J. Bogdanowski, który jest autorem metody wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, o której
pisze w wielu swoich publikacjach, m.in. Polskie ogrody ozdobne (2000).

62

Definicja przyjęta po analizie pracy Management Policies U.S. Department of Interior National Park Service,
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mi składnikami dzieła sztuki, jakim jest zabytkowy park, są również wszelkie niewymierne charakterystyki, ujmowane takimi określeniami jak przestrzenność, sceneria, genius
loci, głosy natury oraz naturalny spokój i atmosfera tam panujące63. Zabytkowy park,
jako element środowiska naturalnego, jest też szczególnym miejscem sprzyjającym
otwarciu człowieka na transcendencję.
W starych parkach ukrytych jest również wiele wartości społecznych, estetycznych, kulturowych i przyrodniczych64.
2. CEL BADAŃ
Celem moich badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w szkołach
krakowskich, położonych najbliżej wybranych zabytkowych parków publicznych,
wykorzystuje się ich wartości historyczne i kulturowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przy czym parki rozumiałam jako potencjalne środowiska wychowawcze.
Poznawszy te parki i przeprowadziwszy kwerendę, chciałam opracować ich historię,
opisując losy każdego parku od powstania aż po czasy współczesne. Przy opisie parków posłużyłam się metodą historyczno-etnograficzną.
3. STAN BADAŃ
Doświadczenia krakowskie: projekty „Parki dla edukacji” (projekt dwuletni) i „Planty Krakowskie i ich dziedzictwo kulturowe” (projekt roczny), jako forma
szkolnej edukacji kulturalnej skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół z terenu
Małopolski (współpraca z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w ramach edukacji
ekologicznej). W obu projektach wzięło udział łącznie około 50 szkół. Drugi aspekt
to Wydawnictwa Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, seria Ośrodka
Kultury im. C.K. Norwida „Parki Krakowa” (dotychczas ukazało się 11 numerów) i inne
publikacje poświęcone ogrodom.
4. OPIS BADAŃ
Muszę zaznaczyć, że punktem wyjścia moich poszukiwań badawczych było przygotowanie monografii poświęconej Parkowi Jordana w Krakowie65. W 1990 roku,
kiedy rozpoczęłam dalsze badania66 w krakowskich szkołach, edukacja w zabytkowych parkach praktycznie nie była w ogóle podejmowana przez nauczycieli. Wśród
nauczycieli i uczniów dziesięciu szkół, położonych najbliżej pięciu zabytkowych
XIX-wiecznych parków Krakowa, przeprowadziłam badania sondażowe (ankiety,
Washinghton 1990, 1-4.
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J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzdowa, Z. Novàk, Architektura krajobrazu, Warszawa–Kraków 1981.
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J. Rylke, Wartości starych parków, Warszawa 1987.
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Park im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie jako przykład placówki wychowania pozaszkolnego dzieci
i młodzieży, przygotowanej pod kierunkiem doc. dr. hab. Jana Samka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1989) i nagrodzonej wyróżnieniem Prezydenta Miasta Krakowa w 1990 roku.
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Tematem badań były „Zabytkowe parki i ogrody Krakowa jako dzieła sztuki i ośrodki wychowania” – to
jednocześnie tytuł pracy doktorskiej, przygotowanej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem dr. hab. Jana Samka, ówczesnego redaktora Katalogu Zabytków Miasta Krakowa.

88
wywiady). Jednocześnie przeprowadzona przeze mnie wówczas kwerenda w zakresie materiałów publikowanych, dotyczących parków Krakowa, utwierdziła mnie
w przekonaniu, że są to przede wszystkim krótkie teksty, jakie znajdowały się w ogólnie dostępnych opracowaniach – mam tu na myśli opracowania: Zieleń Krakowa,
(red.) J. Dobrzycki (1955) i B. Stępniewska, Ogrody Krakowa (1977). Stosunkowo najlepiej opracowano krakowskie fortyfikacje (J. Bogdanowski, Warownie i zieleń twierdzy
Kraków (1979)). Natomiast kwerenda materiałów niepublikowanych, przeprowadzona w ówczesnym Wydziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, dostarczyła
mi bardzo dużo materiałów, opracowanych przede wszystkim przez pracowników
Zakładu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
Jednocześnie podjęłam pogłębione badania historyczno-etnograficzne nad
wybranymi pięcioma XIX-wiecznymi parkami Krakowa, które jednoznacznie doprowadziły mnie do wniosku, iż obiekty te posiadają bardzo interesującą historię oraz
wysokie walory i wartości kulturowe, które są nieznane szerszemu gronu. Wybranymi
parkami były: Planty Krakowskie, powstałe w latach 20. XIX wieku, później rozwijane
i kilkukrotnie przekształcane; Ogród Strzelecki (1837) przy ul. Lubicz, związany z historią najstarszego w Polsce Bractwa Kurkowego; Park Krakowski (1887), Park im. Dra
Henryka Jordana (1889) i Park im. Wojciecha Bednarskiego (1896). Trzeba również
zaznaczyć, że na gruncie pedagogiki środowisko wychowawcze związane z parkami
nie było w ogóle rozpoznane i w tym czasie nie prowadzono badań nad tą problematyką. Jedyne parki, jakie były brane pod uwagę, to parki kultury. Dodać należy,
że parki te wymieniano jedynie jako potencjalne miejsca rozrywki67.
W końcowej fazie opracowania pięciu monografii zabytkowych parków Krakowa
podjęłam współpracę z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida, chcąc wyniki moich
badań udostępnić szerszemu gronu odbiorców, zwłaszcza nauczycielom i uczniom
szkół krakowskich wszystkich szczebli. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida
w Krakowie przystąpiłam do realizacji projektu „Parki dla edukacji”68. Zainteresowanie,
jakim cieszył się ten projekt wśród nauczycieli i uczniów, do których był skierowany,
przerosło nasze oczekiwania. W ramach projektu realizowane były wykłady i zajęcia
terenowe, które odbywały się w pobliżu lub na terenie wybranych parków. Na każde spotkanie przygotowywałam specjalny folder poświęcony historii danego parku.
Z projektem „Parki dla edukacji” współpracowali specjaliści innych dyscyplin, m.in.
dendrolog (mgr inż. Katarzyna Fabijanowska), historyk sztuki (dr Zbigniew Beiersdorf),
architekt krajobrazu (wówczas dr inż. Agata Zachariasz) i etnograf (dr Ryszard Kantor).
Inicjatywę współfinansował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Projekt wieńczył „Turniej wiedzy o środowisku”, odnoszący się
do historii zwiedzanych w ciągu roku ogrodów, łączący elementy wiedzy przyrodniczej i historycznej o tych miejscach, jak też odnoszący się do działań praktycznych.
Młodzież układała też wiersze i piosenki o parkach, bardzo angażując się w podejmowane tematy.
Ponadto w 2009 roku zrealizowałam, również przy współpracy z Ośrodkiem Kultury
im. C.K. Norwida, jednoroczny projekt „Planty Krakowskie i ich dziedzictwo kulturowe”. Podobnie jak pierwszy projekt skierowany był on do nauczycieli i uczniów
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J. Torowska, Zabytkowy park jako środowisko wychowawcze, [w:] Wybrane problemy edukacji i wychowania
dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, Impuls, Kraków 1996, 109-124.
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Wcześniej tekst poświęcony historii parków zyskał pozytywną recenzję i rekomendację prof. dr. hab. inż. arch.
Janusza Bogdanowskiego oraz pozytywną opinię dr. hab. Jana Samka. Do opracowań tych wykorzystane
zostały dostępne publikowane materiały. dotyczące obiektów architektury znajdujących się w pobliżu tych
parków, co było bardzo istotne w przypadku otoczenia krakowskich Plant.
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szkół wszystkich szczebli z terenu Małopolski. W projekcie tym wzięło udział 12 szkół.
Współpracował z nami również metodyk z Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (mgr Magdalena Kuciel), wspierający projekt od strony metodycznej. Odbyły się też zajęcia terenowe i wykłady z dendrologiem (mgr inż. Katarzyną
Fabijanowską) i historykiem sztuki (dr Zbigniewem Beiersdorfem). Po rocznych spotkaniach poświęconych Plantom młodzież przygotowała prezentacje, wykonała kilka
albumów dokumentujących piękno wybranego zabytkowego ogrodu Plant, projektowała ścieżki dydaktyczne czy szlaki dydaktyczne o różnej tematyce, np. baszty
i bramy wokół Plant, zabytki na Plantach, kościoły wokół Plant, szlak dendrologiczny
i inne69.
Obok działalności w projektach podjęłam publikowanie moich opracowań.
Łącznie dotychczas udało mi się opublikować pięć prac poświęconych parkom
Krakowa. Są to: Parki Krakowa. Część pierwsza, Kraków 2002; Planty Krakowskie.
Przewodnik dla nauczycieli, Kraków 2003; Parki i ogrody Krakowa. Przestrzenie edukacyjne, Kraków 2005; Park im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, Kraków 2006;
Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa, Kraków 2012. Ponadto ukazały się publikacje na łamach lokalnego „Hejnału Oświatowego”, skierowanego do nauczycieli
z Małopolski, poświęcone formom edukacji w zabytkowych parkach (na przykładzie
Krakowa)70, a wcześniej wielokrotnie akcentowałam potrzebę takiej edukacji na sesjach i konferencjach pedagogicznych71. W 2011 roku zaprezentowałam oba projekty na Światowym Kongresie Wychowania przez Sztukę, skupiając się na walorach
estetycznych zabytkowych parków Krakowa.
Ostatnio miałam też spotkanie w ramach Polskiej Akademii Dzieci na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie grupie 400 dzieci opowiadałam o Plantach różne legendy
i opowieści, zachęcając do odwiedzenia tego pięknego ogrodu. Każde dziecko zostało też obdarowane kolorową mapką Plant z naniesionymi ważniejszymi pomnikami, basztami itp. Dzieci ze szkół podstawowych były bardzo zainteresowane bliższym
poznaniem Plant.
Jednocześnie od 2005 roku Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida podjął się wydawania serii poświęconej Parkom Krakowa. Dotychczas ukazało się jedenaście zeszytów.
Były to: G. Fijałkowska, Zespół Pałacowo-Parkowy im. Erazma Jerzmanowskiego,
Nr 1, Kraków 2005; J. Torowska, Park im. Dra Henryka Jordana, Nr 2, Kraków 2006;
G. Fijałkowska, Park im. Lilli Wenedy, Nr 3, Kraków 2007; K. Żółciak, J. Żółciak, Park
im. Wojciecha Bednarskiego, Nr 4, Kraków 2007; Z. Kiszka, Park w Wadowie, Nr 5,
Kraków 2008; Z. Kiszka, Park w Łuczanowicach, Nr 6, Kraków 2008; B. Miszczyk,
A. Morawiec, M.M. Stachura, Park Młynówka Królewska, Nr 7, Kraków 2009;
A. Zachariasz, Park Krakowski, Nr 8, Kraków 2009; Z. Kiszka, Park przy ul. Klasztornej, Nr 9,
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Kraków 2010; M.M. Stachura, Park Decjusza, Nr 10, Kraków 2011; J. Torowska, Planty
Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa, Nr 11, Kraków 2012.
5. CHARAKTERYSTYKA ZABYTKOWEGO OGRODU
Zabytkowy ogród to zwyczajowo ogród istniejący co najmniej od 30 lat72.
Historyczny ogród (historic garden) to ogród mający wartości historyczno-kulturowe,
a więc treściowe, funkcjonalne i formalne (kompozycyjne). Obiekty takie w drodze
postępowania prawno-administracyjnego uznawane są za zabytki przez wpisanie ich
do Rejestru Zabytków. Ogrody zabytkowe, podobnie jak pozostałe zabytki, podlegają ustawowej ochronie konserwatorskiej. W ogrodach zabytkowych, równolegle
z ochroną wartości historyczno-kulturowych, opiece konserwatorskiej poddawane
jest również tworzywo roślinne73.
Definicja ogrodu historycznego, sformułowana przez pierwszą międzynarodową
konferencję ogrodów historycznych w Fontainbleau w 1971 roku, rozwinięta w Karcie
Florenckiej, brzmi: „Ogród historyczny stanowi kompozycję architektoniczno-roślinną,
która – z punktu widzenia historii lub sztuki – posiada wartość ogólnospołeczną. Jako
taka jest ona uznana za zabytek”74.
6. KONTEKSTY WYSTĘPOWANIA ZABYTKOWEGO OGRODU
Nie zagłębiając się w dalsze podziały, jakie można by przedstawić w celu omawiania ogrodów zabytkowych, na potrzeby niniejszego artykułu chciałabym wyróżnić dwa konteksty, w jakich dany ogród zabytkowy może występować:
1) kontekst polski/lokalny/regionalny – ogrody zabytkowe w Polsce, dostępne prawie
każdemu zwiedzającemu, które w pewnym stopniu są zapewne stosunkowo najlepiej rozpoznawalne, np. Park w Puławach, Planty Krakowskie, Park Jordana czy
inne przy rezydencjach lub innych obiektach, np. Park w Kórniku i wiele innych.
Oprócz grona specjalistów, dostępne są one każdemu przeciętnemu zwiedzającemu, każdemu, kto chciałby poznać taki ogród;
2) kontekst europejski/światowy – wszystkie ogrody, które są znane lub mogą być
znane potencjalnemu odbiorcy z podróży, filmów czy – ogólnie mówiąc – literatury przedmiotu.
W przypadku kontekstu polskiego możemy na większą skalę starać się wykorzystywać nasze regionalne dziedzictwo, którego zabytkowe ogrody są nośnikami, przekazicielami, a dla edukacji i pedagogiki cennymi „katalizatorami” pracy w środowisku. Starając się o szerszy odbiór obiektów sztuki ogrodowej, zwiększając stopień ich
udostępniania oraz popularyzując wśród coraz to szerszych grup społecznych, zwiększamy stopień ich oddziaływania i świadomość odbioru. Wszak jednym z najważniejszych aspektów ochrony zabytków ogrodowych, tak jak i innych zabytków, jest ich
społeczny odbiór. Inaczej mówiąc, edukacja kulturalna, wiedza o danym ogrodzie,
o jego randze i statusie w hierarchii ogrodów, pozwalają w efekcie na ich skuteczną ochronę i opiekę nad nimi. Ogrody te możemy także wykorzystywać w procesie
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dydaktycznym na szerszą skalę w trakcie lekcji przyrody, historii i innych przedmiotów,
takich jak plastyka, muzyka itd. Wszak „może tylko ogrody potrafią odtworzyć przeszłość, czyniąc to w niepowtarzalny sposób”75.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce w dawniejszych pracach, nawet katalogowych (poza 7-tomowym Rejestrem ogrodów polskich, wydawanym w latach 1964–
–1969), szersza problematyka istnienia ogrodów przy klasztorach czy innych obiektach
zabytkowych nie była uwzględniania. Po ukazaniu się pierwszego tomu Katalogu
parków i ogrodów w Polsce, t. I: Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami
i Wawelem, nastąpił przełom w opracowaniach poświęconych tylko problematyce
ogrodów. Mając nadzieję na edycję kolejnych tomów katalogu, można planować,
iż społeczny odbiór ogrodów zabytkowych będzie się zwiększał. Pozostaje jeszcze
kwestia świadomości społeczeństwa, czyli edukacji w środowisku zabytkowego parku
na różnych szczeblach.
7. PREKURSORZY WYCHOWANIA W OGRODZIE I W PARKU W DZIEJACH MYŚLI
PEDAGOGICZNEJ
Przegląd literatury z zakresu rozwoju myśli pedagogicznej w tym zakresie (wykorzystania ogrodu w pedagogice) pozwolił mi sformułować kilka ważnych wniosków.
Po pierwsze, z oczywistych względów nie ma źródeł pisanych przedstawiających
wychowanie dzieci i młodzieży w czasach najdawniejszych. Jednak już w najwcześniejszych koncepcjach pedagogicznych, posiadających źródła pisane, pojawiło się
akcentowanie pewnych elementów wychowania, które łączyć można z nowożytnymi, zwłaszcza XVIII-wiecznymi, bardziej już dojrzałymi teoriami wychowania dzieci
i młodzieży, odnoszącymi się przede wszystkim do zagadnień wychowania fizycznego, zabawy, wychowania obywatelskiego itd.
Pierwsze koncepcje odnoszące się do tych dziedzin wychowania pojawiły się już
w poglądach pedagogicznych Sokratesa (O wartości zdrowia i ćwiczeń fizycznych),
Platona (O pojęciu wychowania) oraz Arystotelesa (Wychowanie dzieci). Przegląd
źródeł na ten temat wykazał, że już w starożytności widziano w ogrodzie przybytek
zdrowia, a w spacerach, zabawach i nauce w perystylach, ogrodach, palestrach
i świętych gajach – możliwość regeneracji organizmu zmęczonego życiem miejskim.
Już wówczas ogród zaczął być rozumiany jako ważny czynnik higieny społecznej i powstała idea ogrodu zdrowia76.
Po drugie, znaczne zainteresowanie tymi dziedzinami wychowania pojawiło się
dopiero w XVIII wieku. Czołowym przedstawicielem w dziejach myśli pedagogicznej w tym względzie był w Anglii John Locke (1632–1704), który w swej książce Myśli
o wychowaniu (Some Thoughts concerning Education, 1693) zawarł również rozdział
na temat słuszności i potrzeby wychowania fizycznego77. Wymienić należy również
Jana Jakuba Rousseau (1712–1778), który w swej pracy Emil, czyli o wychowaniu, także wypowiadał się na ten temat78.
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Pewne wątki myśli o wychowaniu w ogrodzie pojawiły się też na gruncie polskim. Przede wszystkim, oceniając stan oświaty w Polsce w połowie XVIII wieku, Hugo
Kołłątaj (1750–1812) podkreślił problem wychowania fizycznego79. Tym zagadnieniem pochłonięta była również Komisja Edukacji Narodowej, zajmując się również
edukacją fizyczną80. Także w pracy Grzegorza Piramowicza (1735–1801) O powinnościach nauczyciela pojawił się interesujący rozdział VII, zatytułowany: O rolnictwie
i ogrodnictwie81.
Samą jednak ideę wychowania dzieci i młodzieży w ogrodzie łączyć należy z bardziej już dojrzałymi teoriami wychowania, które rozwinęły się najpełniej w XVIII wieku
i jasno dostrzegały potrzebę wychowania młodego pokolenia już od najwcześniejszych faz życia dziecka. Pierwszą, liczącą się na tym polu koncepcją jest myśl pedagogiczna Johanna Heinricha Pestalozziego (1746–1827), szwajcarskiego pedagoga,
która – co prawda – nie określała ogrodu czy parku jako miejsca oddziaływań wychowawczych, lecz zawarte w niej idee ogólne świetnie odpowiadały środowisku
ogrodu czy parku jako miejscu realizacji działań wychowawczych. Ten wybitny pedagog należy do grona najsłynniejszych pedagogów, myślicieli i praktyków w dziejach
wychowania. W liście do przyjaciela Stans, będącym rodzajem credo pedagogicznego autora jako wychowawcy, pisze on m.in.:
„(…) – wykorzystać jako środek wychowawczy jedynie otaczającą przyrodę, powszednie potrzeby życiowe oraz zawsze żywotną dziecięcą aktywność”.
Z kolei w swoim dziele Jak Gertruda uczy swoje dzieci przedstawił metodę nauczania początkowego, a w Matka i dziecko. Listy o wychowaniu małych dzieci
omówił wartość fizycznego wychowania dzieci (gimnastyki). Akcentuje on potrzebę
gimnastyki wśród dzieci cierpiących (czyli mniej sprawnych fizycznie). Szczególnie
interesujące są tu listy XXII, XXIII (dotyczące planowania działań wychowawczych
i dydaktycznych):
„Właśnie dlatego jednak, że można wymyślić ćwiczenia odpowiednie dla każdego wieku i dla każdego, nawet bardzo wątłego organizmu, uważam za konieczne,
aby matki zapoznały się z zasadami gimnastyki, aby wśród zasadniczych i wstępnych
ćwiczeń mogły wyrabiać te, które najlepiej odpowiadają danym warunkom oraz
dziecku ich największą przynieść mogą korzyść (…)”82.
Z kolei w Liście XII pisze:
„(…) ćwiczenia gimnastyczne, dobrze prowadzone, nie tylko przyczyniają się
znacznie do zdrowia i radości dzieci – co dla wychowania moralnego posiada niesłychanie ważne znaczenie – lecz przyczyniają się również do wytworzenia wśród nich
ducha jedności i braterstwa – dalej, że obserwator może z radością zauważyć naturalne i trwałe następstwa wczesnych i regularnych ćwiczeń gimnastycznych: pilność,
szczerość, lojalność charakteru, osobistą odwagę oraz męski sposób znoszenia cierpień”. Pestalozzi w Liście XXIII, z dnia 18 lutego 1819 roku, dostrzegał i akcentował rolę
wprowadzania do wychowania odpowiednich zabaw oraz muzyki:
„(…) – utrwalanie narodowych uczuć i – jeśli się ją prowadzi w należytym kierunku,
wtedy potrafi ona uderzyć w korzenie każdego złego lub ciasnego uczucia, każdej
nieszlachetnej, niskiej skłonności, każdego odruchu niegodnego człowieka”.
Z kolei List XXVIII z 27 marca 1819 roku sugeruje:
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„Objaśniać raczej poglądowo, a nie słownie”, a także: „Droga prawideł jest długa
i żmudna, natomiast przykładów jest krótka i łatwa”.
Pestalozzi podkreśla w swoich poglądach pedagogicznych również postawę nauczyciela w nauczaniu (zob. List XXX), a za ostateczny cel wychowania stawia sobie
podniesienie moralnej natury człowieka83.
Warto zauważyć, że Listy o wychowaniu początkowym ukazały się w Londynie
już w 1827 roku, kilka miesięcy po śmierci Pestalozziego. W ten sposób teorie
Pestalozziego trafiły do literatury pedagogicznej angielskiej i amerykańskiej stosunkowo szybko. Natomiast w Szwajcarii i w krajach niemieckich dzieło to ukazało się
dopiero po blisko stu latach w Lipsku w 1924 roku.
Pierwszą koncepcją pedagogiczną, łączącą wychowanie bezpośrednio
z ogrodem, jest metoda ogródków dziecięcych Fryderyka Froebla84. Ten niemiecki pedagog, interesując się pracą pedagogiczną, przebywał m.in. w zakładzie
Pestalozziego. Praca ta, jak i praca w szkołach prywatnych, utwierdziła go w przekonaniu, że należy objąć planową opieką wychowawczą dzieci w wieku od trzech
do sześciu lat. Froebel założył zakład dla małych dzieci, a także zakład kształcący
opiekunki dla nich. Wydawał też w latach 1834–1840 czasopismo „Sonntagsblatter”
(„Gazeta Niedzielna”) poświęcone pedagogice dziecięcej. Był on teoretykiem
i twórcą nowoczesnego wychowania przedszkolnego, znanego jako ogródki dziecięce. Swoje poglądy teoretyczne opierał na przekonaniu, że warunki życia dziecka w najwcześniejszym okresie zdecydowanie wpływają na przyszłą osobowość
człowieka dorosłego. Stąd też, kładąc nacisk na wszechstronny i harmonijny rozwój
dziecka, uznawał, że główną metodą jest zabawa rachunkowa, śpiew, rysowanie,
wycinanie, wyszywanie itp. w połączeniu z opowiadaniem85. Ten pedagog łączył
dzieci w grupki zwane ogródkami oraz pozwalał dzieciom prowadzić i pielęgnować
własne ogródki.
Co ciekawe, na gruncie polskim Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, propagatorka wychowania przedszkolnego, w 1887 roku założyła w Warszawie prywatny
ogródek freblowski, a przy nim praktyczne kursy freblowskie, które prowadziła do
1918 roku86.
Należy również wspomnieć o dodatkowym czynniku, jakim był rozwój wychowania fizycznego w XIX i na początku XX wieku. Zainteresowanie sprawami zdrowia
młodego pokolenia i jego rozwoju fizycznego, pobudzone ideami wychowawczymi
oświecenia, coraz silniej zaczęło dochodzić do głosu u progu XIX wieku. Na XIX wiek
bowiem przypadł intensywny i wielokierunkowy rozwój wychowania fizycznego jako
dziedziny wychowania często dotychczas zaniedbywanej87.
Coraz więcej uwagi poświęcano też sprawom wychowania fizycznego w szkołach. Zwiększała się liczba boisk szkolnych, terenów gier i zabaw88. Największe jednak
rozmiary osiągnął ruch wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni (plain air), zwany też ruchem rekreacyjnym. Znalazł on licznych rzeczników w wielu krajach Europy
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i Stanów Zjednoczonych Ameryki89. Zjawiskom tym sprzyjały przemiany społeczne na
przełomie wieków, wzrost liczby mieszkańców miast, rozwój przemysłu, które powodowały degradację środowiska naturalnego i znaczne pogorszenie warunków zdrowotnych życia w mieście. Na gruncie polskim, tak jak i w innych krajach, wszystkie te
zmiany spowodowały zwrot ku dawnej idei ogrodu zdrowia. Przede wszystkim park
miejski był „olbrzymimi płucami miasta”90:
„Od racjonalnego rozmieszczenia ogrodów zależy zdrowie wielkich rzesz ludności
miejskiej i pomyślny rozwój miasta”91.
Obsadzanie drzewami ulic miało, oprócz zdrowotnego, również znaczenie estetyczne92. Interesujące są w tym względzie myśli teoretyków zakładania ogrodów
w mieście.
Kontakt z przyrodą artystycznie zorganizowaną w pięknym parku był jednym z nielicznych przeżyć estetycznych dostępnych ubogim mieszkańcom nowoczesnego
miasta. Bolesław Malecki tak pisał o krakowskich Plantach, których był ogrodnikiem:
„Są plantacje instytucją par excellence społeczną, dla wszystkich warstw społecznych bez wyjątku przystępną w każdej porze dnia, a nawet w nocy. Korzystają też
z plantacyj swobodnie, w całej pełni, ubodzy i zamożni, różnego wieku”93.
W nurcie nowych idei społecznych pojawiło się przekonanie o tym, że park może
być: „ogniskiem kultury we wszystkich jej odmianach”94, podnosząc jakość życia tych,
którzy nie mają możliwości kontaktu z wartościami duchowymi. Warto także odnotować, że już w 1860 roku w Lublinie powstał projekt osady rzemieślniczej z „parkiem
zabaw i wygody ludu” na przedmieściu Piaski. W tym niezrealizowanym parku miały
znaleźć się m.in. karuzele i przyrządy gimnastyczne95.
W XIX wieku doceniono ruch na świeżym powietrzu dzieci, zwłaszcza żyjących
w miastach i spędzających dni w szkole96. Dla wychowania dzieci: „gwałtownych,
fantastycznych, namiętnych, rozpieszczonych i zgrymaszonych życiem w czterech
ścianach” – pisał W. Wojciechowski – niezbędne są zabawy i prace w ogrodzie.
Z dzieci takich wyrastają dorośli: „nerwowi i niezadowoleni z życia, bo zatracił się związek człowieka ze światem przyrody, światem roślin, zwierząt i kamieni”97.
Bliski kontakt z roślinami uszlachetnia – twierdził z kolei Wacław Zaykowski98.
Uważano, że ogród wpływa na rozwój duchowy dziecka, bo zawiera rudymenty wartości estetycznych, tworzenia, sztuki, która przenika naturę i formuje, wraz z nią, świat
człowieka – zdrowy i piękny. Dla ubogich dzieci nowoczesnego miasta korzystanie
z parku, „poza nader ważną kwestią zdrowia”, umożliwiało także „wpływ plantacji
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na rozbudzanie w nich poczucia piękna”99.
Nie można też choćby wspomnieć o znakomitej inicjatywie założenia parku zabaw dla dzieci młodzieży przez doktora Henryka Jordana w Krakowie w 1889 roku
i wszechstronnie przemyślanej koncepcji wychowania w parku, która zrealizowana
została w warunkach zaboru austriackiego oraz zaowocowała powstaniem późniejszych ogrodów jordanowskich.
Reasumując, wypada stwierdzić, że w XIX wieku pojawiły się pierwsze koncepcje
łączące wychowanie z miejscem, jakim jest park czy ogród, choć idea ta znana była
już starożytnym. Z tym, że pedagodzy widzieli głównie ogród czy park jako miejsce
edukacji przedszkolnej, a teoretycy sztuki ogrodowej i ogrodnicy jako miejsce oddziaływania na wszystkich, akcentując wysokie walory tych miejsc, właśnie w mieście: estetyczne, duchowe i inne. Andragodzy zaś w 1 połowie XX wieku postrzegali jedynie
ogród działkowy jako miejsce wychowania zarówno dorosłych, jak i dzieci. I tak jest
nadal.
W nurcie ekologicznym współczesnej etyki chrześcijańskiej wielokrotnie akcentowana była troska o najbliższe środowisko życia człowieka:
„Człowiek jest powołany do tego, aby być roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem”100. W tym nurcie
wysokiej wartości środowiska człowieka akcentowana jest także wyraźnie potrzeba
podania wzorów do naśladowania, bliskości z kulturą itd. Te założenia przyjęła też
autorka jako przewodnie dla całej badawczej koncepcji swoich działań.
Współcześnie w Krakowie podejmowanych jest wiele inicjatyw, które zwiększają
społeczną świadomość co do zabytkowego ogrodu, na przykład projekt popularyzujący historię sztuki ogrodowej Wszystko o sztuce ogrodów Muzeum Narodowego,
Tematy i motywy ogrodowe w sztuce i rzemiośle artystycznym, dawniej i dziś czy kolejny już Festiwal Ogrodów, organizowany w czerwcu. Wszystkie te akcje, projekty
i działania wzmacniają społeczną świadomość potrzeby zachowania zabytkowych
i tworzenia współczesnych ogrodów i parków.
8. PODSUMOWANIE
W świetle przedstawionych rozważań warto zwrócić uwagę na następujące propozycje podnoszenia rangi współczesnych ogrodów zabytkowych przez:
–– na większą niż dotychczas skalę wprowadzanie do programów szkolnych problematyki ochrony zabytkowych ogrodów, łącząc ją z ideą ochrony zabytków, edukacją estetyczną, edukacją artystyczną i edukacją obywatelską oraz edukacją
ekologiczną, gdyż w obszarze tej problematyki mieści się pojęcie „dziedzictwa kulturowego”. W realizacji takich treści kierować się zasadą organizowania jak największej liczby godzin w środowisku życia ucznia, co sprzyja budzeniu zaangażowanej wrażliwości społecznej i aktywności w realnym środowisku (outdoor education);
–– rozwijanie edukacji regionalnej, która powinna być prowadzona od przedszkola aż
do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, co zapewniałoby systematyczny ciąg
99

B. Malecki, Plantacje krakowskie… Piotr Hoser wprowadził w 1904 r. święto sadzenia kwiatów przez uczniów
szkół powszechnych na wzór amerykańskiego święta sadzenia drzew przez dzieci szkolne. Por. M. Szafrańska,
Ogród polski…, 38.
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Jan Paweł II, fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni,
Toruń, 7 czerwca 1999 r. (http://mateusz.pl, dostęp: 7.10.2013).
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działań edukacyjnych, ukierunkowanych na poznanie przez dziecko początkowo
tego, co najbliższe, a ostatecznie – środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego w szerokim aspekcie101;
–– łączenie działalności organizacji turystyczno-krajoznawczych z realizacją edukacji
regionalnej na terenie szkół;
–– wykorzystując umiejętności i kompetencje komputerowe społeczności, można prowadzić wirtualne zwiedzanie ogrodów, na wzór zwiedzania wystaw i ekspozycji, galerii itp. Działania takie umożliwiają poznawanie innych kultur i zbliżanie do prowadzenia dialogu międzykulturowego przez poznawanie innych wartości kulturowych;
–– regionalnie można przygotować przewodnik po zabytkowych ogrodach, opracowując różne wersje językowe i konteksty kulturowe, w zależności, do kogo będzie
skierowany tekst takiego przewodnika czy informatora;
–– dokumentacja dziedzictwa i jego cyfryzacja stając się coraz powszechniejsze –
są coraz szerzej wykorzystywanym narzędziem w celu upowszechniania wiedzy
o zabytkowych ogrodach;
–– obserwacje i publikacje, popularyzacja przez liczne wydawnictwa;
–– zwrócenie większej uwagi na dobroczynne działanie ogrodu na człowieka (hortinoterapia);
–– wreszcie potrzeba kontynuacji współpracy znawców sztuki ogrodowej, architektów
krajobrazu i historyków sztuki, dendrologów i innych specjalistów zajmujących się
zabytkowymi ogrodami z pedagogami.
Przez poznanie dziedzictwa różnych narodów, zachowanie dziedzictwa i określenie wartości, służących działaniom zmierzającym do prawidłowo prowadzonych
prac konserwatorskich, trzeba dążyć do utrwalania wartości zabytkowych ogrodów
w szerszej społeczności. Potrzebne jest wyraziste artykułowanie wartości rangi tego
obszaru artystycznej twórczości człowieka, podbudowane specjalistycznie, a jednocześnie łatwe do zrozumienia przez niespecjalistów, a także uświadomienie szerszemu
gronu, iż zachowanie zabytkowych ogrodów wpływa znacząco na jakość życia ludzi
i sprzyja tworzeniu kultury opartej na konsensusie społecznym.
„Naszą epokę określają nowe technologie i nowe media. Uważa się, że bez związków z przeszłością i dorobkiem naszych przodków następne pokolenie nie będzie
w stanie kształtować swej przyszłości. Potrzebne i konieczne są odwołania do przeszłości: «To, coś odziedziczył w spadku, jeśli chcesz posiąść, zdobądź jeszcze raz» –
mówi Goethe w swoim życiowym dziele, tragedii Faust. Jeśli rozumiemy, jak ważna jest
ochrona dziedzictwa kulturowego, naszym zadaniem jest znalezienie sposobu jego
zachowania dla przyszłych pokoleń. Musimy opracować instrumentarium służące
przekazywaniu naszej przeszłości nowym pokoleniom”102.
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Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Kraków 2010, 49.
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J. Torowska, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 95.
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Abstract
The article discusses the use of augmented reality technology for visual reconstructions
of architectural and landscape designs. The author presents the possibilities of using this technology
in research on historic architectural or landscape complexes and presents how it may affect
the public awareness of the rank of historic gardens. The article also contains a description
of the main premises of the technology as well as the equipment used for ensuring intuitive perception
of the reconstructions in the form of interactive visualisations. The potential of the technology has
been illustrated with a few hitherto implemented experimental projects.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono kwestię wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości w zagadnieniach związanych z wizualizowaniem rekonstrukcji obiektów architektoniczno-krajobrazowych.
Omówiono możliwości wykorzystania tej technologii w badaniach zespołów historycznych i zaprezentowano, w jaki sposób może ona wywrzeć wpływ na społeczną świadomość rangi historycznych
założeń ogrodowych. Opisano główne założenia technologii i rozwiązania sprzętowe, zapewniające
intuicyjny odbiór rekonstrukcji w formie interaktywnych wizualizacji. Przedstawiono też potencjał technologii w oparciu o nieliczne jak dotąd przykłady eksperymentalnych wdrożeń.
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1. INTRODUCTION
The question of using augmented reality technology in spatial projects, with
a special emphasis on its use as a tool supporting the processes of public participation
and its educational role, is one of the new aspects of European spatial policy2. This
technology, if used creatively, makes an invaluable cognitive and educational
tool for exploring objects or complexes that no longer exist in reality. It may also
present – in the form of intuitively perceived 3D images – objects or complexes
which are still at the design stage or their alternative variants which have not been
realised. The application of this technology, discussed in the article, as a method for
visualising reconstructions of architectural or landscape objects or designs is based
on the concept of using virtual 3D models for this purpose3. The examples presented
of hitherto rather sparse experimental reconstructions of architectural and landscape
designs illustrate the potential of this dynamically developing technology. It makes
possible what has been so far unattainable, i.e. creation and virtual exploration
of non-existing objects. An exceptionally valuable feature of this technology is that
it uses popular portable devices, such as e.g. smartphones, for performing cognitive
and educational tasks. The use of these devices and implementation of the method
of dynamic three-dimensional visualisations which take place against the background
of the real spatial context and vary depending on the adopted observation point
offer vast opportunities for observing in situ the historic layers built up one upon
another which is a distinguishing feature of old gardens.
2. THE AIM OF THE RESEARCH
The aim of the research is to demonstrate the potential and possible applications
of augmented reality technology in reconstructions of architectural and landscape
objects and designs. The author’s research programme and experiments carried out
within this framework were aimed at identifying the limitations of the implemented
system and presenting solutions, suggested by the author, which would enable
their elimination. Another objective, realised alongside the abovementioned, is to
popularise the technology of augmented reality among specialists dealing with
landscape design and conservation. The main objective of this research project is to
articulate and substantiate the need for vigorous implementation of this technology
for widespread use both as a tool supporting professional design, including renovation
projects, and as a tool promoting development of public awareness.
3. THE PRESENT STATE OF RESEARCH
The beginnings of augmented reality technology can be traced back to
the 1960s4, when first experiments with its application were carried out for the needs
2

Integrated Project on Interaction and Presence in Urban Environments; www.ipcity.eu.

3

The use of visualisations of two-dimensional historic data, such as plans or photographs, has been intentionally
disregarded in this article. The author presents experiments using three-dimensional spatial models for
visualising non-existing objects. The choice to the 3D technology was based on the conviction that it has
a significantly higher potential for perception and interaction on the part of the user, which translates into
a higher cognitive value, than is the case of using two-dimensional images for the same purpose.

4

The main co-creator of the first AR system based on a head-mounted display device developed in 1966 was
Ivan Sutherland of Harvard University.

99
of the army. However, its dynamic development for civil applications, observed
since 2011, is directly related to technological advancement, which has resulted
in the popularisation of mobile devices such as tablets and smartphones and earlier
– portable computers. Present research projects dealing with augmented reality
technology and the few actual implementations are only marginally related to
the issues of garden reconstruction, however. There are only a small number of texts
related to the technology, and these are all foreign-language scientific papers written
by a very small circle of international specialists dealing with creating and developing
augmented reality technology; none of them, however, is directly related to the issues
presented in this article5. The following scientific centres are considered significant as
regards the work, research and development connected with augmented reality for
the needs of potential application in landscape design or conservation: HITLabNZ
at the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand; VTT Finland – a technical
research centre, NAi – Netherlands Architecture Institute as well as several academic
centres in the USA (MIT, Berkley) and a few other research projects, including some
conducted by Chinese scientists. The conclusions as to the possibility and the need
to implement the technology of augmented reality (AR) on a larger scale also as
a tool for virtual reconstructions are based on some selected instances of its practical
application and on interviews carried out by the author of this article with the creators
of this dynamically evolving technology6.
4. THE RESEARCH DESCRIPTION
The diagram below presents the principles of the method of visualising objects
in an augmented reality environment. It depicts the basic ways to visualise virtual
objects and distinguishes four types of images. One of these is the mixed reality type,
illustrating the general principle of visualisation in augmented reality.
As for the equipment, the system of augmented reality (AR)7 uses a mobile device,
such as a smartphone or tablet, for the actual visualisations, but its operations are
based on a camera, a computational unit, compass, gyroscope and a satellite signal,
which is of particular importance when the technology is used for reconstructions
of landscapes. The implementation of geo-locating systems of global range functioning
alongside each other – Russian GLONASS and NAVSTAR GPS USA – as well as other
systems at present operating only locally – Gallileo (Europe), Beidou (Asia, the Pacific)
– has made it possible to locate virtual objects in space with increasing accuracy.
In a schematic formulation, the AR system comprises superimposing an animated8
5

G. Schall, J. Schöning, V. Paelke, G. Gartner, A survey on augmented maps and environments: Approaches,
interactions and applications, London 2011.

6

The research and the interviews were carried out at the turn of 2012 and 2013 in scientific centres and
institutions which are world leaders in the implementation and development of augmented reality
technology – VTT Finland: Charles Woodward, HITLab NZ: Gun Lee, NAi: Marlies den Hartogh. Conducted
within the framework of project NCN 2011/01/N/HS2/02295 Application of digital spatial models in landscape
design and conservation.

7

R.T. Azuma, A Survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual Environments, 6, 4 (August 1997), 355385; http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf.

8

The animation of the virtual object results from the user’s motion in the real environment. The movement,
registered by the sensors of the device, e.g. smartphone or tablet, and calculated on the basis
of the satellite signal, prompts perspective adjustments of the object location displayed on the screen to
the current position of the observer as if the object actually existed in reality.
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Ill. 1. The Reality-Virtuality continuum, according to Milgram. On the left – a completely real picture,
in the middle – an image of mixed reality, on the right – a completely virtual environment. The central
part of the diagram presents the image in which real and virtual elements are intertwined. A more
precise classification distinguishes two types of imaging within mixed reality. In the case of augmented
reality, the real picture (left) is complemented with virtual elements (right), and in the other approach
the virtual image (right) is complemented with real elements (left). Author: J. Konopacki, based
on Milgram, G. Shall, J. Schöning, V. Paelke, G. Garnter
Il. 1. The Reality-Virtuality continuum wg Milgram. Od lewej – obraz w pełni rzeczywisty, w części środkowej
– obraz mieszanej rzeczywistości, po prawej – środowisko w pełni wirtualne. Centralna cześć schematu
przedstawia odwzorowanie, w którym przenikają się elementy realne i wirtualne. Dokładniejsze
przyporządkowanie uwzględnia dwa rodzaje odwzorowania w ramach mieszanej rzeczywistości.
W przypadku rozszerzonej rzeczywistości obraz rzeczywisty (lewa) uzupełniany jest o elementy wirtualne
(prawa), natomiast w drugim ujęciu obraz wirtualny (prawa) jest uzupełniany elementami realnymi
(lewa). Autor: J. Konopacki na podstawie Milgram, G. Schall, J. Schöning, V. Paelke, G. Gartner

visualisation of virtual objects on a moving picture from the camera of the device.
Due to the highly desirable potential of interaction on site, it works best with portable
devices. There is also the possibility of using head-mounted displays9 or a Spatial
Augmented Reality system10 for the same purpose, the latter of which projects virtual
models onto other objects existing in the real environment. Since the AR technology
displays the virtually reconstructed model on the screen of the device, it offers
the capability of looking at it from any freely selected vantage point. The perspective
in which it is presented depends solely on the location of the observer in relation
to the actual real location assigned to the virtual object. Perception occurs as
if naturally and intuitively by looking at the screen of the mobile device where
the reconstructed image is displayed in depth against the background of its actual
surroundings. The object may be viewed from an unlimited number of static points,
9

An example of head-mounted display use is the ARTHUR system: A Collaborative Augmented Environment
for Architectural Design and Urban Planning, Fraunhofer Institute for Applied Information Technology,
Germany, the Bartlett, University College London, Linie 4 Architekten, Germany. The author of the article
has done some research on the use of AR head-mounted displays in the design process. Experiments
were carried out in the Computer Lab of the CUT Landscape Architecture Institute, where two designers
were working on the same model alongside each other with the use of the Vuzix wrap 920 AR displays.
The experiments and conclusions formulated on the basis of the results thereof have been described
in J. Konopacki’s doctoral dissertation now in preparation entitled: Application of digital spatial models
in landscape design and conservation, due to be published in 2014.

10

R. Raskar, G. Welch, M. Cutts, A. Lake, L. Stesin, H. Fuchs, The Ofﬁce of the Future: A Uniﬁed Approach to
Image-Based Modeling and Spatially Immersive Displays, July 19-24, 1998 Computer Graphics Proceedings,
Annual Conference Series, Siggraph 98, Orlando, Florida 1998.
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or in motion, e.g. while the observer moves around or inside the virtual object.
This offers the possibility of swift and effective perception of objects and compositions,
while at the same time being an advanced tool also applicable at the design stage
or in actual reconstruction projects11.
Virtual reconstruction of architectural elements, Yuanmingyuan Gardens, China12
This project undertaken by a team of Chinese researchers from Sun-Yat Sen University
consisted of an attempt to create a virtual reconstruction of some architectural
elements of the Yuanmingyuan Gardens. The aim of the research conducted
within the Digital Yuanmingyuan project was to create virtual reconstructions in AR
technology of no longer existing architectural and landscaping objects, and thus
offer the general public visiting the ruins of the Gardens the opportunity to see them
in their original form. The garden complex, destroyed in 1860 by the joint armed forces
of England and France, was considered to be the most splendid in China. Described
as “the Garden of Gardens”, it was an exceptional example of the Chinese art
of horticulture and architecture. The renovation project undertaken at present does
not include plans to reconstruct the formerly existing valuable works of architecture.
These will be reconstructed in virtual reality instead.

Ill. 2. J. Konopacki on the basis of: Y. Liu, Y. Wang, Y. Li, J. Lei, L. Lin, Key Issues for AR-Based Digital Reconstruction
of Yuanmingyuan Garden, Presence, Vol. 15, No 3, June 2006, 336-340
Il. 2. Opracowanie J. Konopacki na podstawie: Y. Liu, Y. Wang, Y. Li, J. Lei, L. Lin, Key Issues for AR-Based Digital
Reconstruction of Yuanmingyuan Garden, Presence, Vol. 15, No. 3, June 2006, 336-340

A portable AR system was constructed for the purposes of the project. Due to
the deficiencies in the equipment offered by the technology of the time (2006),
the system and software created did not go beyond the research stage. Nevertheless,
in spite of the fact that it was not fully mobile, the system, based on a stationary
computer and head-mounted displays, met the expectations of its creators in respect
of the quality of visualisation and perception of objects by potential users. The scientists
used an image recognition technology which precluded the use of the satellite
location system. This technology, which created a hybrid system using data from
inter alia accelerometers, was considered effective although it put a heavy burden
upon the computational units. In the case in question, recognition of uncomplicated
geometric forms against a relatively uniform background of vegetation brought
satisfactory results in the aspect of the precise location of the reconstructed elements
in the existing ruins.
11

X. Wang, N. Gu, D. Marchant, Y. Gong, M. Jeong Kim, Perceptions of Augmented Reality in the Design
Sector, Procedings of 7th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, October
22-23, 2007.
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Y. Liu, Y. Wang, Y. Li, J. Lei, L. Lin, Key Issues for AR-Based Digital Reconstruction of Yuanmingyuan Garden,
Presence, Vol. 15, No 3, June 2006, 336-340.
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The visitors to the gardens who were asked to test the suggested method
of object visualisation expressed particular appreciation of its educational and visual
values.
Virtual reconstruction of Ypres Salient Palace, Belgium13
Virtual reconstruction of the Beukenhorst Palace was conducted within
the framework of the Ypres Salient research project. In order to achieve the aim
of making the virtual reconstruction available for the broadest possible group
of potential users, the research team used the generally accessible and free tools
offered by the Layar service14. This choice enabled them to create the MARS
application (Mobile Augmented Reality System), thus considerably simplifying the
whole undertaking with respect to the information technology used. The team
precisely reconstructed the form of the non-existent palace on the basis of historic
data. The equivalent of the real object – thus created – was georeferenced and
transformed into a file in the native format of the three-dimensional Layar environment.
The representation of the model was supplemented with some text providing
additional information on the object. The data prepared in this way were subsequently
uploaded into the server. The Layar service uses the data made available to it if there
is a request for them reported from a client application installed in a user’s device.
The communication between the servers and the device takes place in real time
through the Internet. The model is sent to the device, where it is visualised. In order
to place the virtual object correctly in the real location assigned to it, the system
uses the data taken from the sensors of the device and the signal from the satellite
positioning system.
Several limitations resulting from the software framework used were identified
during the experiment.
–– The first shortcoming is the manner of model visualisation, which is superimposed
in the foreground. The absence of any screening by real objects situated in front
of the reconstructed model makes it considerably more difficult to perceive
it correctly in its real context.
–– Another deficiency of the system is the method of reconstructing the object
location, calculated on the basis of a GPS signal, which leads to considerable
inaccuracies in positioning the object in relation to the expected place which had
been originally assigned to it.
Nevertheless, the research revealed great potential in the solution. It was agreed
that visualisations using the technology of augmented reality may considerably
influence the interest of the public in learning more about historic heritage, which
may indirectly affect the possibilities of their conservation and reconstruction.

13

R. Joye, S. De Muelenaere, S. Heyde, J. Verbeken, H. Libbrecht, On the Aplicability of Digital Visualization
and Analysis Methods in Context of Historic Landscape Research, Peer Reviewed Proceedings of Digital
Landscape Architecture 2010, Berlin 2010, 331-340.

14

http://layar.com/what-is-layar/ (access: 10.09.2013).
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The MLBE V4 research experiment, perception of the AR technology on the basis
of the author’s original application, CUT Faculty of Architecture15
An experiment was carried out as part of the research into the possible
application of augmented reality technology in landscape architecture, which was
to examine the perception of visualisations of this type. For this purpose, the author
of the article – within the framework of his international cooperation with HitLab
NZ University of Canterbury – developed a pioneer mobile application which was
designed to meet the expectations of professionals in landscape planning and
management. The objective was from the outset to create an application eliminating
the deficiencies of currently existing AR systems designated for the visualisation
of virtual objects in their planned locations. The co-creator of the application
operating in the Android system and at the same time the person responsible for
the software part of the project is Prof. Gun Lee – an experienced AR technology
creator. A virtual model of the building of the Małopolskie Sustainable Construction
Living Laboratory (Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego –
MLBE) was used for the purposes of visualisation since at that time it had not yet
been built16.
The characteristic features of the solution, which are of particular importance for
the quality of the virtual object perceived in its real location and spatial context, are
the following:
–– Four available ways of visualising the virtual object in its proposed real context.
1. The traditional method, the object is visualised as an overlay in the foreground.
2. Visualisation of the object together with virtual equivalents of real objects.
This type of visualisation allows simulations of the designed object partly
screened by real objects in its surroundings. Virtualised accompanying objects
are represented in the form of opaque simplified spatial forms.
3. Visualisation of the object with virtual semi-transparent equivalents of real
objects. This method is a modification of the one described above in the aspect
of the accompanying object display. Such semi-transparent spatial forms
facilitate precise calibration of the model for viewers with poorer spatial
imagination.
4. Visualisation of the object in the form that represents its true impact, if in fact
constructed at the site. Methods 2 and 3 – described above – allowed partial
screening of the designed object by virtual equivalents of the objects actually
existing in the real surroundings. In the case of the fourth method, these objects
are not visible on the screen of the mobile device. Acting like a mask, they
allow viewing the designed form partly screened by simulations of the actual
accompanying objects. This innovative method allows an exceptionally intuitive
perception of the designed object by simulating precisely the real impact
of the object in the existing spatial context.
–– Two methods of user location, of key importance for the precision of nesting
the virtual object in its real context.
15

A research experiment carried out within the framework of the research done by J. Konopacki, Institute
of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Krakow University of Technology; the planned
publication of the doctoral dissertation entitled Application of digital spatial models in landscape design
and conservation – now in preparation – in 2014.

16

The MLBE is going to be located in the campus of Krakow University of Technology in Warszawska Street.
The project is due to be completed in 2014.

104
1. The classic method using the satellite signal, offering satisfactory results as regards
the precision of object location.
2. Apparent (simulated) location. The author’s original method of apparent
location offering the possibility of very precise setting of virtual objects in their
real surroundings. The application simulates the precise geographic coordinates
of the previously registered location. When placed at the pre-programmed
point, its real coordinates are loaded from the previously inserted data
disregarding the satellite signal. The accuracy of this method oscillates within
the range of a dozen or so centimetres, which is sufficient for objects on the scale
of urban development.
The research into the usefulness of this system of object visualisation in the AR
technology was carried out in two rounds: in May and in June 2013. It included a group
of 80 people: representatives of academic circles (CUT Faculty of Architecture, Faculty
of Civil Engineering and Faculty of Physics), students doing courses of architecture
or architecture-related, representatives of architectural studios and potential
stakeholders, i.e. passers-by. The stakeholders had three mobile devices at their
disposal. By using them they were able to become familiar with the technology and to
see the virtual equivalent of the structure, which had not yet been constructed, in its
proposed real location. The users’ observations were recorded during the experiment
and so was the way in which they interacted with the devices and the virtual model.
Each of the participants had to answer questions asked by the research team.
Answering closed questions, respondents evaluated the usefulness of the AR
technology on a scale from 1 to 5, where 1 was a negative evaluation, 3 – neutral,
and 5 – the most positive. For the needs of this article, only the results of certain
selected questions referring to the specific subject of reconstruction discussed here
have been presented below:
–– Is the partial screening of the object by the existing buildings helpful in perceiving
the real context of the proposed structure?
The users of the application evaluated this function as highly useful. The average
evaluation was 4.52, where 60% was grade 4, and the remaining 40% grade 5.
–– Are the predefined locations from which the object may be viewed useful?
The experiment participants evaluated the opportunity to view the object from
a predefined location for the purpose of obtaining a precise setting of the virtual
object in the real context as useful. The average grade was 4.24, where 20% was
the neutral grade 3, 45% – grade 4, and 35% of the respondents evaluated this
function as very useful and gave it 5.
–– How do you evaluate the usefulness of this technology as a tool supporting
the procedures of public consultations in spatial issues?
The respondents evaluated the tool as highly useful for application in the procedures
of public consultations. The average grade was 4.76, where 10% evaluated it as
neutral (3), 5% as positive (4) and the remaining 85% as highly useful (5).
–– How do you evaluate the usefulness of this technology – virtual reconstructions
– as an educational and cognitive tool for learning more about cultural
heritage?
The respondents evaluated the technology as highly useful as a tool supporting
the cognitive process and education in the field of cultural heritage. The average
grade was 4.58, where 15% evaluated it as neutral (3), 15% as positive (4) and
the remaining 70% as highly useful (5).
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The experiment shows that the technology of augmented reality may be an
effective tool supporting the work of landscape architects, both for examination
of perception and landscape analysis and for the actual design process. Applying
the suggested solutions in three-dimensional visualisation of non-existing virtual objects
in their actual proposed spatial context is a highly desirable form of presenting design
concepts. It has been appreciated both by professionals dealing with examination,
design, management and planning of landscapes and by the general public, who are
potential stakeholders in undertakings affecting the appearance of the surrounding
space.
5. CONCLUSIONS
The examined implementations and the experiments conducted indicate
the high potential of this technology. As demonstrated by the MLBE V4 experiment,
present limitations may be eliminated and the technology may become an
excellent source of spatial information presented in an intelligible way, and this is
appreciated by potential users. At the same time it is an effective professional support
tool for a landscape architect in landscape design and analysis. The potential
of the technology, if used appropriately, may contribute to better verification
of proposed designs and to taking better decisions as regards landscape design.
The increasing popularity of mobile devices and the interactive form of learning
about cultural heritage with the use of the presented technology may considerably
influence the level of education of the public and their spiritual development related
to the perception of historic monuments. Visualisations of this type may contribute
to a significant increase in the level of spatial education and the development
of civil society appreciating their cultural heritage in the form of historic objects and
architectural and landscape designs more than previously. It is particularly important
in the case of objects of horticulture art, which have as a rule been repeatedly
transformed in the course of their history to suit new styles or to follow seasonal fashions.
Being able to show visitors, with the use of the augmented reality technology, several,
sometimes more than a dozen, stages of development of a given garden, or e.g.
seasonal changes in the parterres, would undoubtedly positively affect the awareness
of the public as regards those monuments, and it would reassert their rank.
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1. WSTĘP
Tematyka zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented
Reality – AR) w przedsięwzięciach przestrzennych, ze szczególnym naciskiem na jej
wykorzystanie jako narzędzia wspomagającego procesy partycypacji społecznej
oraz roli edukacyjnej, jest jednym z nowych aspektów europejskiej polityki przestrzennej17. Ta kreatywnie wykorzystana technologia stanowi nieocenione narzędzie poznawczo-edukacyjne w odniesieniu do nieistniejących już w rzeczywistości
obiektów czy założeń. Może jednocześnie przekazywać przez intuicyjnie odbierany
obraz trójwymiarowy obiekty lub założenia, będące jeszcze w fazie projektu, lub
przedstawiać warianty niezrealizowane. Rozpatrywane w artykule zastosowanie jej
jako metody mającej na celu wizualizowanie rekonstrukcji obiektów architektoniczno-krajobrazowych czy też założeń ogrodowych, opiera się na zastosowaniu w tym
celu wirtualnych modeli 3D18. Przedstawione przykłady nielicznych jak dotąd eksperymentalnych rekonstrukcji założeń architektoniczno-krajobrazowych ilustrują potencjał tej dynamicznie rozwijającej się technologii. Pozwala ona na niedostępne
dotąd możliwości tworzenia i wirtualnego eksplorowania nieistniejących obiektów.
Wyjątkowo wartościową cechą opisywanych rozwiązań jest implementacja w celu
realizacji zadań poznawczo-edukacyjnych popularnych urządzeń przenośnych
typu smartfon. Dzięki ich zastosowaniu oraz wdrożonej metodzie dynamicznej wizualizacji trójwymiarowej, obywającej się na tle rzeczywistego kontekstu przestrzennego i zależnej od przyjętego punktu obserwacji, istnieją szerokie możliwości naturalnego odczytywania in situ nawarstwień historycznych, które są cechą szczególną
założeń ogrodowych.
2. CEL BADAŃ
Celem badań jest wskazanie potencjału i metod zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości w rekonstrukcjach obiektów i założeń architektoniczno-krajobrazowych. Podjęte działania badawcze i wykonane eksperymenty autorskie mają
za zadanie wskazanie ograniczeń wynikających z zastosowanych rozwiązań oraz
przedstawienie proponowanych przez autora metod pozwalających na ich wyeliminowanie. Równoległym celem jest popularyzacja technologii rozszerzonej rzeczywistości w gronie specjalistów zajmujących się kształtowaniem i ochroną krajobrazu.
Wyartykułowanie potrzeby jej dynamicznego wdrażania do szerokiego użytku, zarówno w warstwie profesjonalnego wspomagania projektowania, również w zakresie rewaloryzacji, jak i narzędzia wspomagającego rozwój świadomości społecznej
– to główne cele realizowanego projektu badawczego.

17

Integrated Project on Interaction and Presence in Urban Environments; www.ipcity.eu.

18

Rozważania dotyczące zastosowania wizualizacji dwuwymiarowych danych historycznych w postaci
planów czy fotografii zostały celowo pominięte w powyższym artykule. Autor przedstawia eksperymenty,
wykorzystujące trójwymiarowe modele przestrzenne w celu zwizualizowania nieistniejących obiektów.
Wybór został dokonany ze względu na znacznie większy potencjał percepcji, interakcji, wywołanej
u użytkownika, co przekłada się na wyższą wartość poznawczą, aniżeli w przypadku zastosowania w tym
celu obrazów dwuwymiarowych.

107
3. STAŃ BADAŃ
Technologia rozszerzonej rzeczywistości ma swoje początki w latach 60. XX wieku19,
kiedy to rozpoczęto doświadczenia nad jej zastosowaniem do celów wojskowych.
Jednakże jej dynamiczny rozwój do celów cywilnych, obserwowany od 2011 roku,
jest bezpośrednio związany z postępem technologicznym, który przyczynił się do spopularyzowania urządzeń mobilnych typu tablet i smartfon, a wcześniej komputerów
przenośnych. Obecne nieliczne wdrożenia20 technologii rozszerzonej rzeczywistości
i badania nad nią w bardzo niewielkim stopniu dotyczą zagadnień związanych z rekonstrukcją założeń ogrodowych. Istniejące w niewielkiej liczbie opracowania tekstowe poświęcone temu zagadnieniu są dziełem bardzo wąskiej grupy międzynarodowych specjalistów, zajmujących się tworzeniem i rozwijaniem tej technologii, jednak
nie dotyczą bezpośrednio badanej tematyki. Za znaczące ośrodki naukowe w zakresie badań i rozwoju techniki rozszerzonej rzeczywistości, na potrzeby związane z potencjalnym zastosowaniem w zakresie kształtowania czy tez ochrony krajobrazu, należy uznać: HitlabNz, uniwersytet Cantenbury Christchurch Nowa Zelandia, VTT Finland
ośrodek badawczo rozwojowy, NAi Nederland Institute of Architecture oraz ośrodki
akademickie z USA (MIT, Berkley). Wnioski dotyczące możliwości oraz potrzeby wdrożenia technologii rozszerzonej rzeczywistości na szeroką skalę, również jako narzędzia
wirtualnych rekonstrukcji, opierają się na wybranych przykładach praktycznego jej
zastosowania oraz przeprowadzonych przez autora artykułu wywiadach z twórcami
tej dynamicznie ewoluującej technologii21.
4. OPIS BADAŃ
W celu wprowadzenia w zasady funkcjonowania metod wizualizowania obiektów w środowisku rozszerzonej rzeczywistości przedstawiono poniższy schemat graficzny. Opisuje on podstawowe sposoby wizualizacji obiektów wirtualnych, rozróżniając
cztery typy obrazowania. Wśród nich znajduje się mieszana rzeczywistość, obrazująca
ogólną zasadę wizualizowania w technologii rozszerzonej rzeczywistości.
System rozszeronej rzeczywistości22, wykorzystując do wizualizowania urządzenie
mobilne typu smartfon/tablet, opiera się sprzętowo na kamerze, jednostce obliczeniowej, kompasie, żyroskopie oraz sygnale satelitarnym, który jest szczególnie istotny w przypadku wykorzystania go w zagadnieniach związanych z rekonstrukcjami
w krajobrazie. Dzięki wdrożeniu funkcjonujących równolegle systemów geolokalizacyjnych o pokryciu globalnym – rosyjskiego GLONASS, NAVSTAR GPS USA oraz aktualnie dostępnych wyłącznie lokalnie systemów Gallileo (Europa), Beidou (Azja, Pacyfik)
19

Głównym współtwórcą pierwszego systemu AR, opierającego się o wyświetlacz nagłowny, był w 1966 r.
Ivan Sutherland z Harvard University.

20

G. Schall, J. Schöning, V. Paelke, G. Gartner, A survey on augmented maps and environments: Approaches,
interactions and applications, London 2011.

21

Badania oraz wywiady indywidualne odbyły się na przełomie 2012/2013 r. w ośródkach naukowych
i instytucjach, będących światowymi liderami we wdrażaniu i rozwoju technologii rozszerzonej rzeczywistości:
Vtt Finland: Charles Woodward, HitLab NZ: Gun Lee, NAi: Marlies den Hartogh. Odbyły się one w ramach
projektu NCN 2011/01/N/HS2/02295 Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w kształtowaniu
i ochronie krajobrazu.

22

R.T. Azuma, A Survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual Environments, 6, 4 (August 1997), 355385; http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf.
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– możliwe jest coraz dokładniejsze lokalizowanie wirtualnych obiektów w przestrzeni.
System AR w ujęciu schematycznym funkcjonuje na zasadzie nakładania na ruchomy obraz, pochodzący z kamery urządzenia, animowanej23 wizualizacji obiektów
wirtualnych. Ze względu na wysoce pożądane możliwości interakcji w terenie najlepiej sprawdza się w przypadku urządzeń mobilnych. Istnieje również możliwość zastosowania w tym celu wyświetlaczy nagłownych24 lub systemu Spatial Augumented
Reality25, który dokonuje projekcji wirtualnych modeli na innych obiektach istniejących w rzeczywistej przestrzeni. Technologia AR, wyświetlając wirtualny model rekonstrukcji na ekranie urządzenia, oferuje możliwość obserwowania go z dowolnego
punktu widzenia. Ujęcie, w jakim jest prezentowany, zależy wyłącznie od położenia
obserwatora względem przyporządkowanej wirtualnemu obiektowi rzeczywistej lokalizacji. Percepcja następuje w sposób niejako naturalny i intuicyjny przez wyświetlanie
na ekranie, należącym do urządzenia mobilnego, przestrzennego obrazu wirtualnej
rekonstrukcji na tle jej rzeczywistego otoczenia. Obserwacja obiektu może być realizowana z nieograniczonej ilości punktów statycznych lub w ujęciu dynamicznym,
np. podczas poruszania się w wokół bądź wewnątrz wirtualnego obiektu. Oferuje
możliwość szybkiej i efektywnej percepcji obiektów i założeń kompozycyjnych26, stanowiąc jednocześnie zaawansowane narzędzie, mające zastosowanie również w fazie projektowej czy też w przypadku realizacji rzeczywistych rekonstrukcji.
Wirtualna rekonstrukcja elementów architektonicznych, Yuanmingyuan Garden,
Chiny27
Działania podjęte przez zespół chińskich badaczy z uniwersytetu Sun-Yat Sen,
polegały na próbie wirtualnej rekonstrukcji fragmentów obiektów małej architektury ogrodów Yuanmingyuan. Celem badań w ramach projektu The Digital
Yuanmingyuan było udostępnienie szerokiemu gronu zwiedzających możliwości
poznania przez wirtualne rekonstrukcje, wykonane w technologii AR, nieistniejących
obiektów architektoniczno-krajobrazowych. Zniszczony w 1860 roku przez angielsko-francuskie siły zbrojne, uznawany był za najwspanialszy w Chinach i określany jako
„Ogród nad ogrodami”, stanowiąc wyjątkowy przykład chińskiej sztuki ogrodowej
23

Animacja bryły wirtualnego obiektu następuje w wyniku poruszania się użytkownika w rzeczywistej
przestrzeni. Ruch rejestrowany przez czujniki urządzenia typu smartfon/tablet oraz obliczany na podstawie
sygnału satelitarnego powoduje perspektywiczne dopasowanie wyświetlanego na ekranie układu obiektu
do aktualnej pozycji obserwującego, tak jakby ten obiekt istniał niejako w rzeczywistości.

24

Przykładem zastosowania wyświetlaczy nagłownych może być system ARTHUR: A Collaborative
Augmented Environment for Architectural Design and Urban Planning, Fraunhofer Institute for Applied
Information Technology, Germany, the Bartlett, University College London, Linie 4 Architekten, Germany.
Autor niniejszego artykułu prowadził badania z zastosowaniem wyświetlaczy nagłownych AR w procesie
projektowym. Przeprowadzono eksperymenty w pracowni komputerowej Instytutu Architektury Krajobrazu
PK z użyciem dwóch równolegle pracujących na tym samym modelu projektantów, z zastosowaniem
wyświetlaczy Vuzix wrap 920 AR. Eksperymenty oraz wnioski z przeprowadzonych doświadczeń zostały
opisane w przygotowywanej pracy doktorskiej J. Konopackiego: Zastosowanie cyfrowych modeli
przestrzennych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu.

25

R. Raskar, G. Welch, M. Cutts, A. Lake, L. Stesin, H. Fuchs, The Ofﬁce of the Future: A Uniﬁed Approach to
Image-Based Modeling and Spatially Immersive Displays, July 19-24, 1998 Computer Graphics Proceedings,
Annual Conference Series, Siggraph 98, Orlando, Florida 1998.

26

X. Wang, N. Gu, D. Marchant, Y. Gong, M. Jeong Kim, Perceptions of Augmented Reality in the Design
Sector, Procedings of 7th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, October
22-23, 2007.

27

Y. Liu, Y. Wang, Y. Li, J. Lei, L. Lin, Key Issues for AR-Based Digital Reconstruction of Yuanmingyuan Garden,
Presence, Vol. 15, No. 3, June 2006, 336-340.
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i architektury. Obecnie podjęte działania renowacyjne i konserwatorskie nie zakładają odbudowy dawnych cennych dzieł architektonicznych. Rolę tę mają spełniać
wirtualne rekonstrukcje.
W celu realizacji założonego celu skonstruowano przenośny system AR. Ze względu na dostępne wówczas (2006) zasoby sprzętowe, wynikające z aktualnego poziomu rozwoju technologii, powstały system i rozwiązania programistyczne pozostały
w fazie badawczej. Mimo to system, oparty na komputerze stacjonarnym oraz wyświetlaczach nagłownych, pomimo braku pełnej mobilności, spełnił oczekiwania
twórców w kwestii jakości wizualizowania i percepcji obiektów przez potencjalnych
użytkowników. Zastosowane rozwiązanie, oparte o technologie rozpoznawania
obrazu, wykluczyło tym samym system lokalizacji satelitarnej. Technika ta, tworząc
hybrydowy system z wykorzystaniem danych z czujników (m.in. akcelerometrów),
została uznana za efektywną, choć mocno obciążającą jednostki obliczeniowe.
W badanym przypadku rozpoznawanie nieskomplikowanych form geometrycznych na stosunkowo jednorodnym tle w postaci roślinności przyniosło zadowalające wyniki w postaci precyzyjnego lokalizowania elementów rekonstruowanych
na ruinach.
Zwiedzający ogrody, poddani badaniom percepcji proponowanej metody wizualizowania obiektów, wyrażali się wyjątkowo pozytywnie o jej walorach edukacyjnych i wizualnych.
Wirtualna rekonstrukcja pałacu Ypres Salient, Belgia28
Wirtualna rekonstrukcja Pałacu Beukenhorst została zrealizowana w ramach
projektu badawczego Ypres Salient. W celu realizacji zadania, jakim było udostępnienie wirtualnej rekonstrukcji jak najszerszemu gronu potencjalnych użytkowników,
skorzystano z ogólnodostępnych nieodpłatnych narzędzi serwisu Layar29. Wybór ten
umożliwił stworzenie aplikacji MARS (Mobile Augmented Reality System), znacznie
upraszczając przedsięwzięcie pod względem informatycznym. Podjęte działania
kolejno polegały na precyzyjnym odtworzeniu na postawie danych historycznych
bryły nieistniejącego pałacu. Tak utworzony odpowiednik rzeczywistego obiektu
został zgeoreferowany i przetworzony do natywnego formatu pliku trójwymiarowego środowiska Layar. Prezentacja modelu została uzupełniona o warstwę tekstową,
która pełni rolę informacji uzupełniających. Przygotowane dane zostały następnie
umieszczone na serwerze. Serwis Layar korzysta z udostępnionych mu danych w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na nie z aplikacji klienckiej, zainstalowanej na
urządzeniu użytkownika. Komunikacja między serwerami i urządzeniem odbywa się
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci internetowej. Model zostaje przesłany
do urządzenia, w którym następuje jego wizualizacja. W celu poprawnego zlokalizowania wirtualnego obiektu w rzeczywistej przypisanej mu lokalizacji, system korzysta
z danych odczytywanych z czujników urządzenia oraz sygnału satelitarnego systemu
pozycjonującego.
W trakcie eksperymentu zwrócono uwagę na pewne ograniczania wynikające
z wykorzystanej platformy programistycznej.

28

R. Joye, S. De Muelenaere, S. Heyde, J. Verbeken, H. Libbrecht, On The Aplicability of Digital Visualization
and Analysis Methods in Context of Historic Landscape Research, Peer Reviewed Proceedings of Digital
Landscape Architecture 2010, Berlin 2010, 331-340.

29

http://layar.com/what-is-layar/ (dostęp: 10.09.2013).
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1. Pierwszą z wad jest sposób wizualizowania modelu, który odbywa się przez naniesienie go na pierwszy plan. Brak przysłonięć przez rzeczywiste obiekty, znajdujące
się przed elementem rekonstruowanym, znacząco utrudnia jego prawidłowy odbiór w rzeczywistym kontekście.
2. Kolejną z wad systemu jest metoda lokalizowania rekonstruowanego obiektu, obliczana na podstawie sygnału GPS, która prowadzi do powstawania znacznych
niedokładności w umieszczaniu obiektu w odniesieniu do pozycji, jaka została mu
pierwotnie przypisana.
Mimo to podczas badań wskazano na olbrzymi potencjał zastosowanego
rozwiązania. Postawiono tezę, iż wizualizacje tego typu rekonstrukcji z wykorzystaniem
technologii rozszerzonej rzeczywistości mogą znacząco wpłynąć na społeczne zainteresowanie poznawaniem historycznych dóbr kultury, co pośrednio może wpłynąć
na decyzje dotyczące ich konserwacji i rekonstrukcji.
Eksperyment badawczy MLBE V4, percepcja technologii AR na podstawie autorskiej
aplikacji, Wydział Architektury PK30
W ramach badań nad zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
na potrzeby architektury krajobrazu przeprowadzono eksperyment, który zbadał percepcję tego typu wizualizacji. W tym celu autor artykułu stworzył w ramach międzynarodowej współpracy z HitLab NZ University of Canterbury pionierską aplikację mobilną,
która w całości została podporządkowana oczekiwaniom profesjonalistów z zakresu
planowania i zarządzania krajobrazem. Powstała aplikacja założenia jest stworzona
w celu wyeliminowania wad istniejących aktualnie systemów AR, przeznaczonych
do wizualizowania wirtualnych obiektów w ich planowanej lokalizacji. Współtwórcą
aplikacji, działającej pod kontrolą systemu Android, a zarazem osobą odpowiedzialną za część programistyczną jest profesor Gun Lee, doświadczony twórca technologii AR. Do celów wizualizacji wykorzystano wirtualny model nieistniejącego wówczas
obiektu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego31.
Wśród cech charakterystycznych stworzonego rozwiązania, mających szczególny
wpływ na jakość percepcji wirtualnego obiektu w jego rzeczywistej lokalizacji i kontekście przestrzennym, należy wymienić:
–– cztery sposoby wizualizowania wirtualnego obiektu w rzeczywistym kontekście projektowym:
1. metoda tradycyjna, obiekt jest wizualizowany jako nakładka na pierwszym
planie;
2. wizualizowanie obiektu wraz z wirtualnymi odpowiednikami obiektów rzeczywistych. Tego rodzaju wizualizacja pozwala na symulowanie przysłonięć obiektu
projektowanego przez rzeczywiste obiekty towarzyszące. Zwirtualizowane obiekty towarzyszące są przedstawione w formie nieprzejrzystych uproszczonych brył;
3. wizualizowanie obiektu wraz z wirtualnymi półprzejrzystymi odpowiednikami
obiektów rzeczywistych. Metoda ta, pochodna od uprzednio opisanej, stanowi
jej modyfikację w warstwie wyświetlania obiektów towarzyszących. Tego typu
półprzezroczyste bryły ułatwiają precyzyjną kalibrację modelu osobom o mniej
rozwiniętej wyobraźni przestrzennej;
30

Eksperyment badawczy w ramach badań prowadzonych przez J. Konopackiego (Instytut Architektury
Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska). Planowana publikacja przygotowywanej pracy
doktorskiej: Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu (2014).

31

MLBE zostanie zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 2014 r.
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4. wizualizowanie obiektu w formie, która odpowiada jego rzeczywistemu oddziaływaniu w wypadku realizacji. W metodzie drugiej i trzeciej dokonywano przysłonięć projektowanej bryły przez wirtualne odpowiedniki istniejących obiektów
w rzeczywistym otoczeniu. W przypadku wyboru czwartej metody wizualizowania
obiekty te nie są widoczne na ekranie urządzenia mobilnego. Działając na zasadzie maski, pozwalają na obserwowanie projektowanej bryły, symulując przesłonięcia przez rzeczywiste obiekty towarzyszące. Ta innowacyjna metoda pozwala
na wyjątkowo intuicyjny odbiór inwestycji, symulując w precyzyjny sposób rzeczywiste oddziaływanie obiektu w zastanym kontekście przestrzennym;
–– dwie metody lokalizacji użytkownika, mające kluczowy wpływ na zagnieżdżanie
wirtualnego obiektu w rzeczywistym kontekście:
1. klasyczna metoda wykorzystująca sygnał satelitarny, oferująca dostateczne rezultaty pod względem precyzji lokalizacji obiektów;
2. lokalizacja pozorna – symulowana. Autorska metoda lokalizowania pozornego,
która daje możliwość bardzo precyzyjnego osadzania obiektów wirtualnych
w rzeczywistym otoczeniu. Aplikacja symuluje dokładne koordynaty geograficzne uprzednio zapisanej lokalizacji. Znajdując się w zaprogramowanym punkcie,
jego rzeczywiste koordynaty są pobierane z uprzednio wprowadzonych danych
z pominięciem sygnału satelitarnego. Uzyskana dzięki tej metodzie dokładność
kształtuje się w granicach kilkunastu centymetrów, co przy obiektach w skali zabudowy miejskiej jest całkowicie satysfakcjonujące.
Badania nad przydatnością stworzonego systemu wizualizowania obiektów
w technologii AR przeprowadzono w dwóch turach, w maju i czerwcu 2013 roku.
Objęły one grupę 80 osób, będących przedstawicielami środowiska akademickiego (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Fizyki Politechniki
Krakowskiej), studentów kierunków architektonicznych, przedstawicieli pracowni architektonicznych oraz potencjalnych interesariuszy w postaci przechodniów.
Interesariusze mieli do dyspozycji trzy urządzenia mobilne. Ich użycie dawało możliwość zaznajomienia się z technologią i obejrzenia wirtualnego odpowiednika niepowstałej jeszcze inwestycji w jej realnej projektowanej lokalizacji. Podczas badań
odnotowywano spostrzeżenia użytkowników, sposób interakcji z urządzeniem i wirtualnym modelem. Każdy z uczestników eksperymentu odpowiadał na pytania ankietowe, zadawane przez zespół prowadzący badania.
Ankietowani, odpowiadając na pytania zamknięte, oceniali przydatność technologii AR w przyjętej skali od 1 do 5, gdzie: 1 – ocena negatywna, 3 – ocena neutralna, 5 – ocena bardzo dobra. Na potrzeby artykułu przedstawiono wyniki zebrane
na postawie wybranych pytań, mających swe odniesienie w omawianej specyficznej
tematyce rekonstrukcji.
–– Czy zasłanianie nowego wirtualnego obiektu przez istniejące budynki jest pomocne w odczytaniu rzeczywistego kontekstu inwestycji?
Użytkownicy aplikacji ocenili tę funkcję jako wysoce przydatną. Średnia uzyskanych ocen wyniosła 4,52, gdzie 60% stanowiła ocena (4), pozostałe 40% ocena (5).
–– Czy predefiniowane lokalizacje, z których można oglądać obiekt, są przydatne?
Uczestnicy eksperymentu ocenili możliwość obserwowania obiektu z predefiniowanej lokalizacji w celu uzyskania precyzyjnego posadowienia wirtualnego obiektu
w rzeczywistym kontekście jako przydatną. Średnia uzyskanych ocen to 4,24, gdzie
20% stanowiła ocena neutralna (3), pozostałe 45% ocena (4), a 35% respondentów
oceniło tę funkcję jako bardzo przydatną (5).
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–– Jak ocenia Pani/Pan przydatność technologii jako narzędzia wspomagającego
procedury konsultacji społecznych w zagadnieniach przestrzennych?
Respondenci ocenili narzędzie jako wysoce przydatne w przypadku zastosowania
go w procedurach konsultacji społecznych. Średnia uzyskanych ocen to 4,76, gdzie
10% oceniło ją neutralnie (3), 5% pozytywnie (4), a pozostałe 85% jako wysoce przydatną (5).
–– Jak ocenia Pani/Pan przydatność technologii jako narzędzia edukacyjnego – poznawczego – zasób dziedzictwa kulturowego – wirtualne rekonstrukcje?
Badani ocenili przydatność technologii w kwestii zastosowania jej jako narzędzia
wspomagania procesów poznawczych i edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego jako wysoce przydatne. Średnia uzyskanych ocen to 4,58, gdzie 15% oceniło ją
neutralnie (3), 15% pozytywnie (4), a pozostałe 70% jako wysoce przydatną (5).
Przeprowadzony eksperyment dowodzi, iż technologia rozszerzonej rzeczywistości
może stanowić efektywne narzędzie warsztatu pracy architekta krajobrazu zarówno
w zakresie badań percepcji, analiz krajobrazu, jak i projektowania. Zastosowanie proponowanych rozwiązań trójwymiarowego wizualizowania nieistniejących wirtualnych
obiektów w ich rzeczywistym projektowanym kontekście przestrzennym jest oczekiwaną formą przekazu koncepcji projektowych. Zostało docenione zarówno przez
grono fachowców, związanych zawodowo z badaniem, projektowaniem, zarzadzaniem i planowaniem krajobrazu, jak też przez społeczeństwo, będące potencjalnym
interesariuszem przedsięwzięć, mającym wpływ na kształt otaczającej ich przestrzeni.
5. PODSUMOWANIE
Zbadane wdrożenia i przeprowadzone eksperymenty dowodzą wysokiego potencjału omawianej technologii. Jak dowodzi eksperyment MLBE V4, istniejące ograniczenia można wyeliminować, dzięki czemu technologia może stanowić doskonałe
źródło informacji przestrzennej, prezentowanej w oczekiwanej przez obiorców przystępnej formie. Jednocześnie może być efektywnym profesjonalnym narzędziem
wspomagającym architekta krajobrazu w zakresie projektowania i analiz krajobrazu.
Odpowiednio wykorzystany potencjał technologii może przyczynić się do weryfikowania projektów i podejmowania lepszych decyzji w zakresie kształtowania krajobrazu.
Rosnąca popularność urządzeń mobilnych oraz interaktywna forma poznawania
zasobu dziedzictwa kulturowego przy użyciu opisywanej technologii, może znacząco wpłynąć na poziom edukacji społeczeństwa i rozwój sfery duchowej związanej
z postrzeganiem zabytków. Oddziaływanie tego typu wizualizacji może przyczynić się do znaczącego podniesienia poziomu edukacji przestrzennej oraz budowy
społeczeństwa obywatelskiego, doceniającego w wyższym niż dotychczas stopniu
dobra kulturowe w postaci historycznych obiektów i założeń architektoniczno-krajobrazowych. Jest to wyjątkowo ważne dla obiektów sztuki ogrodowej, które w swym
historycznym rozwoju zwykle były przekształcane, ulegały przekształceniom stylowym
i sezonowym modom. Pokazanie zwiedzającym w technologii rozszerzonej rzeczywistości czasem nawet kilkunastu faz rozwoju zespołu ogrodowego czy na przykład
sezonowych zmian parterów bez wątpienia wpłynęłoby na świadomość społeczną
dotyczącą tych zabytków i wzmocniłoby ich rangę.
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Abstract
The assessment of historic values of garden compositions is both very important and difficult. The suggested
method is based on precise evaluative tables and the final results are listed as numerical data, which are
relatively easy to summarise and compare. The table was initially tested on several dozen selected park and
garden estates from the Wielkopolska region. The estates were selected from different groups of historical
garden compositions. Here are examples of the results: Edwardowo (villa) – 43 points, Kociałkowa Górka
(manorial) – 32 points, Srebrna Góra (palace) – 60 points, Konarzewo (palace) – 57 points, Rogalin (palace)
– 78 points, Kórnik (castle) – 87 points.
The diversification in the general scoring system (the maximum score – 100 points) shows the hierarchy
allowing for the current historic and cultural values and simultaneously for the degree of their conservation
(devastation).
Keywords: analysis of spatial composition, historic estate evaluation, valorisation of historic garden estates

Streszczenie
Ocena wartości zabytkowych kompozycji ogrodowych jest bardzo ważna i trudna zarazem. Proponowana
metoda jest oparta na precyzyjnych tabelach wartościujących, a wyniki końcowe wykazywane są w formie
danych liczbowych, stosunkowo łatwych do zestawień i porównań. Tabela została wstępnie przetestowana na kilkudziesięciu wybranych obiektach parkowych i ogrodowych z terenu Wielkopolski. Obiekty wyselekcjonowano z różnych grup historycznych kompozycji ogrodowych. Przykładowe wyniki są następujące:
Edwardowo (willowe) – 43 punkty, Kociałkowa Górka (dworskie) – 32 punkty, Srebrna Góra (pałacowe) –
60 punktów, Konarzewo (pałacowe) – 57 punktów, Rogalin (pałacowe) – 78 punktów, Kórnik (zamkowe)
– 87 punktów.
Zróżnicowanie w ogólnej punktacji (na 100 maksymalnych punktów) ukazuje hierarchię, uwzględniającą
jednocześnie aktualne wartości zabytkowe i kulturowe obiektu oraz stopień jego przetrwania (zniszczenia).
Słowa kluczowe: analiza kompozycji przestrzennej, wartościowanie obiektu zabytkowego, waloryzacja
zabytkowego założenia ogrodowego
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1. INTRODUCTION
The evaluation of historic gardens is both a difficult and particularly important
problem. Determining the value of a monument is significant not only for its cultural
heritage but is also particularly important for revalorization and conservation work.
Simultaneously, as far as the vital problem of valorization is concerned, at present
there are numerous methods of valorization applied to different monuments. The vast
majority of them are related to architectural objects. However, even in this area there
is not one generally accepted and objective method. The methodologies which
have been applied so far are imprecise and usually coincidental. The application
of a large number of variable criteria in evaluation usually results in the absence
of objective results, which makes it impossible to collate and compare the objects
with one another. In conservatorial documentation the values of a monument are
usually described rather than analyzed1. Trying to understand and organize the world
around us, we create a natural need to analyze, describe and evaluate objects2.
There are still numerous magnificent garden estates of great historic value
in the cultural landscape of Poland. Of more than 6000 historic parks and gardens
in Poland a very large number are in poor condition, unfortunately3. In this case
the problem of analysis and assessment of historic values is even more complicated.
Historic garden estates combine a wide range of different spatial elements in their
composition. These are architectural elements, landform, water systems, road
systems and, above all, plant arrangements. Usually the plant material in such estates
is the main mass of the monument, whereas its dynamic variation resulting from
the passing of time and from the fact that it is living matter causes a wide range
of problems related to correct evaluation and assessment.
The aim of this research is to formulate and present a proposition for a method
of evaluating historic garden estates with the use of evaluative tables, where the final
results can be listed as numerical data, which are relatively easy to summarise and
compare.
The formulation of the evaluative table was inspired by an earlier simple table used
in studies by the provincial conservation officers in the 1980s and 1990s. However,
it omitted a large number of important aspects regarding the complexity of historic
gardens and the final result was not easy to interpret.
2. MATERIAL AND METHOD
Among the different garden studies which are generally accepted and
applied in the process of valorization of historic gardens, some are evaluative
in nature or include elements of valorization. Such methods as historical analysis,
1

B. Szmygin, Słowo wstępne, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin,
PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika
Lubelska, Warszawa–Lublin 2012, 5.

2

B.J. Rouba, Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji
zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012, 203.

3

According to data from 2007, only 13% of them do not need conservation work. A. Böhm, P. Dobosz,
P. Jaskanis, J. Purchała, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989,
Międzynarodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.
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dendrochronological analysis4, and spatial composition analysis5 more or less
distinguish the value of spatial elements composing a historic garden. They
differentiate between historic and contemporary elements of composition, giving
these appropriate value or not. In dendrochronology, investigations of age and
species structure differentiate between historic tree stands, which are an integral
part of the estate, and random compositions and self-sown trees.
In order to determine the value of individual elements in a spatial composition
it is necessary to apply graphic analyses6, which are usually extended by textual
and tabular sections. The evaluation of individual garden interiors and their formal
structure is well presented in a tabular form, where a specific grading scale with
a points scoring system can be assumed7.
The usefulness of graphic analyses results from the fact that these systems
were first created as planning and design solutions and then they were implemented
in the field. This reversal of the process, i.e. making drawings based on the existing
state of affairs (e.g. inventories) enables a relatively easy analysis and understanding
of the specific character of the composition. Field work, real identification, and
verification of existing elements against historical reports are all important8.
These methods are good and they prove to be effective in the process of estate
revalorization. However, they do not provide a holistic view of a historic estate,
especially from the garden perspective. The elements of composition examined
with these methods are considered as a whole system, but the results are difficult to
compare. This is usually caused by the fact that they are usually descriptive and only
some data can be compared mathematically as percentage data.
The analysis and valorization of historic values in historic green space arrangements
were based on an evaluative table, where the specific results are data which
can easily be processed in statistical analyses. Thus, it is measurable and relatively
easy to summarise and compare the values of historic estates. Apart from that, it
4

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, 127.

5

J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000. See also: M. Walerzak, Analiza kompozycji
przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów ogrodowych
na wybranych przykładach z terenu Polski, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.)
B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa,
Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012, 238.

6

M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [in:] Wartościowanie
w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012, 234.
As far as badly damaged or almost non-existent historic estates are concerned, graphic ideograms of
reconstruction based on archival materials are sometimes the only material for research and analysis of the
spatial composition value, which has usually been lost. M. Walerzak, P. Urbański, M. Krzyżaniak, D. Świerk,
Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu
pałacowo-parkowego w Naramowicach, [in:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast, (ed.)
A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 126.

7

A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:]
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin
2012, 131.

8

M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [in:] Wartościowanie
w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012, 234.
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is very important that the method was created for field work directly in the estate.
The effect is a reliable analysis of the current state of the existing historic garden
and, in consequence, it produces precise results.
The table, which is the basis applied in the method, is divided into four major
sections (Ill. 1).
The first section of the table, i.e. the header, contains all the basic criteria
characterising the type of green space arrangement, the type of park or garden,
its stylistic form, date of origin, and area. The criteria include ready answer options
for selection.
For the type of green space arrangement category the options are as follows:
park, garden, avenue, cemetery, accompanying green area.
For the type of park or garden category the options are as follows: monastic,
castle, palatial, manorial, residential, urban.
For the date of establishment and area categories it is necessary to enter
specific data for the estate under investigation (its age or century of establishment
and number of hectares).
The second section contains general administrative and proprietary data
of the estate, i.e. the name, address, commune, county, province, and current users.
The third section in the table is the most important because this is where
the assessment of the state of conservation, evaluation and determination
of the importance of individual elements of the composition all begin. Apart from this,
the section also includes the identification and valorization of dangers to the estate.
This section of the table consists of segments 3A, 3B and 3C (Ill. 1).
Section 3A, which collects historic values, contains three subgroups of criteria
related to: the determination of the degree of conservation of historic elements
in the spatial arrangement, the value of the historic spatial arrangement, and
the cultural value in terms of its potential tourist assets. Each of the three subgroups
has specific criteria defining its value. The first contains a grading scale ranging from
0 to 4, which defines the condition as: poor, mediocre, satisfactory, good and very
good, for the following eleven elements:
–– composition axes (their legibility and relations with the architecture),
–– road system,
–– historic stand of trees,
–– regular plant arrangements (such as alleys, rows of trees, bosquets, parterres,
quarters, floral carpets),
–– naturalist plant arrangements (such as solitary trees, groups, massifs, interiors,
flowerbeds),
–– elements of the water system (such as: ponds, lakes, rivers, streams, fountains, pools,
canals),
–– landform elements (such as: terraces, escarpments, gorges, mounds, scenic hills,
embankments),
–– residential architecture,
–– garden architecture, street furniture,
–– farmhouse architecture,
–– scenic connections and openings.
The second subgroup contains a grading scale ranging from 0 to 5, which defines
the value as: none, minimal, average, high, very high, unique for the following
elements:
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–– the homogeneity of the style of composition in the entire arrangement or good
legibility of accumulations of historic styles,
–– the historic value of the composition arrangement (its antiquity),
–– the value of the items of garden architecture and street furniture (their antiquity),
–– the value of the items of farmhouse architecture (their antiquity),
–– the values of the estate in the landscape (its beauty),
and the following criteria, graded from 1 to 5:
–– the value of the items of residential architecture (their antiquity) – graded from
1 to 5,
–– the representativeness on the regional or national scale (its uniqueness) – graded
from 1 to 5.
The third subgroup contains a grading scale ranging from 1 to 5, which defines
the value as: none, minimal, average, high, very high and unique for one expanded
aspect connected with the relations between the estate (green space arrangement)
and other historic estates, historical events or figures.
The evaluation of the state of spatial elements is also graded from 0 to 5. This can
be performed as in the following example:
Poor/None (0 points) – this option should be marked if the element is very strongly
or completely devastated. If a particular spatial element no longer exists or it cannot
be found in the estate at all, the option should also be marked with a cross and a note
should be added, e.g. The architectural element is devastated, only its remains are
visible (foundation, ruins). The alley is completely devastated (no trees or individual
trees), its composition is illegible.
Mediocre/Negligible (1 point) – the option should be marked if the element is
strongly devastated and its presence is only fragmentarily visible in the composition,
e.g. The architectural element is strongly devastated. It cannot be used and needs
immediate repair. There are only fragments of the alley (several trees) left. It is very
poorly legible.
Satisfactory/Average (2 points) – the option should be marked if the state
of conservation of the element is sufficient. It is visible in the composition, e.g.
The architectural element needs to be repaired in the near future. or There are a lot
of missing elements from the alley (more than 25%), but it is noticeable in the estate.
Good/High (3 points) – the option should be marked if the element is well legible
in the composition and its state of conservation is good, e.g. The building (palace,
annex) is in use. It needs to be partly but not urgently repaired. There are some
trees missing from the alley (less than 25%), but this does not affect the legibility of its
composition.
Very good/Very high (4 points) – the option should be marked if the spatial
elements are in perfect condition and they do not need conservation, e.g. The
architectural element (palace, gazebo, bridge) is in perfect condition. The alley with
trees is in perfect condition – there are 97–100% of the trees.
Unique (5 points) – the option should be marked only in four sections in the table
– when the estate is of unique residential architecture value, when it is unique
in the region, when it is related to well-known or famous historical figures or events
and/or when it contains rare species of trees, which are at the same time natural
monuments.
According to the applied scale, there are 0–4 (5) points awarded to each marked
element. The points need to be totalled and written in the appropriate section.

118
Section 3B valorizes the natural and ecological values of a historic garden.
In the first group titled Natural and ecological significance there are five problems to
be graded 0–4 (in some cases 0–5).
This subgroup contains the following elements:
–– unique species of trees and bushes,
–– trees which are natural monuments,
–– tree density (including self-sown trees),
–– the general state of health of the tree stand (especially historic stands of trees),
–– ecological values.
In this section of the table the scoring criteria are as follows: none, minimal,
average, high, very high and unique. Points ranging from 0 to 4 (5) are awarded
for each element marked according to the scale. The score must be totalled and
written in the appropriate section. As far as the first two criteria are concerned
(unique species of trees and bushes and trees which are natural monuments)
a special grading scale ranging from 1 to 5 was applied when both conditions are
met simultaneously. For example, 5 points can be awarded in the Unique section
if the estate meets two conditions – there are rare species of trees in it and they are
natural monuments.
The maximum score an estate may reach in the evaluation is 100. The score
is easy to interpret and compare. Apart from this, this part of the analysis contains
additional sections for possible remarks with a short description or characterisation
of the element or its value. The data may be very useful in further processing
of the results of the analysis.
The table also includes a section for possible suggestions and remarks concerning
the need for immediate intervention to change the way the estate is used,
the need to apply conservation to trees, water circulation system and architectural
elements. This information may be used in further analytical studies and more
detailed descriptions.
Section 3C contains the analysis of dangers to the estate. The dangers have been
divided into five groups as follows:
–– agriculture (this usually applies to the contamination of surface water with fertilisers
and pesticides),
–– industry (its presence and influence in the near and more distant neighborhood),
–– transportation (the presence and influence of main thoroughfares, routes,
motorways),
–– urbanisation (i.e. the uncontrolled expansion of development areas, especially
in the near neighborhood of an historic estate),
–– destruction (the destructive activity of the estate users or owners).
These are graded from 1 to 5 and refer to the degree of danger, e.g. none,
low, medium, high, very high and disastrous. By contrast, in this section of the table
the degree of danger and its influence are expressed with negative points. The dangers
may be characterised briefly in the Remarks section. The maximum score referring
to the degree of danger and its influence is 25. However, the score is not added
or subtracted from the score concerning the historic values. This score is additional
information for statistical analysis.
Section 4 of the table, which can be found on the reverse side, provides space
for a simplified drawing of the general state of the existing historic estate (Ill. 2).
The drawing should include the most important elements of the composition, keeping
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the size and proportions of individual elements, and it should be oriented along
the cardinal directions. The spatial elements of outstanding composition, composition
axes and scenic connections which were evaluated in the main table should be
colour-marked on the map. In addition to this, it is necessary to mark the location
and the zone of influence of the dangers from the near neighbourhood.
3. RESULTS
The suggested table was initially tested in the assessment of the historic values
of several dozen selected park and garden estates from the Wielkopolska region.
The examples for the table testing were selected from different groups of historic
green space estates. They include both very small parks near villas and manors, with
various degrees of conservation, and much larger garden estates near palaces and
castles.
Having visited the estates and having made evaluative analyses the estates
achieved the following scores. The examples are as follows:
–– villa estates: Edwardowo – 43 points,
–– manorial estates: Kociałkowa Górka – 32 points,
–– palatial estates: Srebrna Góra – 60 points, Konarzewo – 57 points, Rogalin – 78 points,
–– castle estates: Kórnik – 87 points.
The diversification in general scoring (0–100 points) shows the hierarchy which
simultaneously allows for current historic and cultural values and their degree
of conservation (devastation).
4. SUMMARY
The table was developed and tested as a suggested tool which might be useful
for evaluation of monuments of horticultural art. The final result in the form of points
scored (0-100) is simple and legible and helps to group the estates under investigation
very rapidly. The hierarchy of historic estates may result from their historic value on
its own as well as from their cultural significance and the degree of their conservation,
i.e. the general condition of the monument. Simultaneously, the table enables
statistical summaries and comparisons. At any time the data included in different
individual sections of the table can be checked and analyzed in more detail. A wide
range of additional sections with remarks enables a more detailed description
of individual elements of the composition. The information included in the sections
may be used for more detailed studies.
Appropriate evaluation of the monument is significant for the cultural heritage
and is particularly important for conservation work and possible revalorization
of the monument.
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Ill. 1. The first sheet of the table for analysis and valorization of historic values in historic green space
arrangements includes a descriptive section with detailed and cumulative scoring (by M. Walerzak 2012)
Il. 1. Pierwszy arkusz tabeli do analizy i waloryzacji zabytkowych wartości w historycznych układach zieleni,
zawierający część opisową wraz ze szczegółową i zbiorczą punktacją (oprac. M. Walerzak 2012)
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ll. 2. The second sheet of the table for analysis and valorization of historic values in historic green space
arrangements includes a graphic section and general rules how to fill in the table (by M. Walerzak 2012)
Il. 2. Drugi arkusz tabeli do analizy i waloryzacji zabytkowych wartości w historycznych układach zieleni,
zawierający część graficzną oraz ogólne zasady wypełniania tabeli (oprac. M. Walerzak 2012)
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1. WSTĘP
Wartościowanie zabytków ogrodowych jest trudnym, a jednocześnie niezwykle ważnym zagadnieniem. Określenie wartości zabytku jest istotne dla dziedzictwa
kulturowego, ale również niezwykle ważne dla prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich. Jednocześnie istnieje wiele stosowanych aktualnie sposobów waloryzacji
różnych zabytków. Zdecydowana większość dotyczy obiektów architektonicznych,
jednak i w tym zakresie brak jest jednej, ogólnie przyjętej i obiektywnej metody.
Wykorzystywane dotychczas metodologie są nieprecyzyjne i niejednokrotnie przypadkowe. Stosowanie dużej liczby zmiennych kryteriów w ocenie powoduje niejednokrotnie brak obiektywnych wyników, uniemożliwiających porównania i zestawienia
obiektów względem siebie. Wartości zabytku najczęściej w dokumentacjach konserwatorskich są opisywane, a nie analizowane9. Próbując zrozumieć i uporządkować
otaczającą nas rzeczywistość, tworzymy naturalną potrzebę analizowania, opisywania i wartościowania obiektów10.
9

B. Szmygin, Słowo wstępne, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin,
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zabytków, (red.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2012, s. 203.
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W krajobrazie kulturowym Polski nadal znajduje się wiele wspaniałych obiektów
ogrodowych, mających dużą wartość zabytkową i historyczną. Spośród ponad
6000 historycznych parków i ogrodów z terenu kraju bardzo duża część jest niestety
w złym stanie11. Problem analizy i oceny wartości zabytkowych w ich przypadku jest
jeszcze bardziej skomplikowany. Zabytkowe założenia ogrodowe w swojej kompozycji wiążą wiele przeróżnych elementów przestrzennych. Są to elementy architektoniczne, ukształtowanie terenu, układy wodne, drogowe oraz – przede wszystkim
– roślinne. Najczęściej tworzywo roślinne w tego typu obiektach stanowi główną masę
zabytku, a jego dynamiczna zmienność, związana z upływającym czasem oraz z faktem, że jest to materia żywa, nastręcza wiele problemów związanych z prawidłowym
wartościowaniem i oceną.
Celem badań jest sformułowanie i zaprezentowanie propozycji metody wartościowania zabytkowego założenia ogrodowego z wykorzystaniem tabel oceniających, których końcowe wyniki można wykazać w formie danych liczbowych, stosunkowo łatwych do zestawiania i porównania.
Tabela mogłaby być uzupełnieniem do rutynowo sporządzanych ewidencji ogrodów zabytkowych, ponadto umożliwia sporządzanie opracowań wartościujących
i zestawień obiektów historycznych.
Inspiracją do opracowania tabeli wartościującej była wcześniejsza prosta tabela
stosowana w opracowaniach wykonywanych dla urzędów wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 80. i 90. XX wieku. Jednak pomijała ona wiele istotnych
aspektów związanych ze złożonością zabytków ogrodowych, a uzyskany ostateczny
wynik nie był łatwy w interpretacji.
2. MATERIAŁ I METODA
Wśród różnych badań ogrodowych, ogólnie przyjętych i stosowanych w procesie rewaloryzacji zabytkowych ogrodów, kilka z nich ma charakter wartościujący lub
zawiera elementy waloryzacji. Metody, takie jak analiza historyczna, analiza dendrochronologiczna12 oraz analiza kompozycji przestrzennej13, w mniejszym lub większym
stopniu rozróżniają wartość elementów przestrzennych tworzących zabytek ogrodowy. Różnicują elementy kompozycji: historyczne od współczesnych, nadając im stosowną wartość lub jej brak. W dendrochronologii, przez badania struktury wiekowej
i gatunkowej, historyczny drzewostan, stanowiący integralną część obiektu, różnicowany jest od przypadkowych kompozycji oraz samosiewów.
W określaniu wartości poszczególnych elementów kompozycji przestrzennej
obowiązkowe są analizy kompozycji przestrzennej, w tym opracowania graficzne14,
11

Według danych z 2007 r. zaledwie 13% z nich nie wymaga prac konserwatorskich. A. Böhm, P. Dobosz,
J. Purchała, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989,
Międzynarodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

12

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
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J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000. Patrz również: M. Walerzak, Analiza
kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów
ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji
zabytków, (red.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta
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rozbudowane o część tekstową oraz tabelaryczną. Wartościowanie poszczególnych
wnętrz ogrodowych i ich budowę formalną dobrze prezentuje forma tabelaryczna,
w której można przyjąć określoną skalę oceny w punktach15.
Przydatność analiz graficznych wynika z faktu, że układy te najpierw były tworzone jako rozwiązania planistyczno-projektowe, a następnie realizowane w terenie.
Odwrócenie tego procesu, czyli sporządzenie rysunków na podstawie stanu istniejącego (np. inwentaryzacje), pozwala dość łatwo przeanalizować i rozpracować
specyfikę kompozycji. Ważna jest tu praca w terenie oraz rzeczywista identyfikacja
i weryfikacja elementów istniejących w stosunku do historycznych przekazów16.
Metody te są dobre i sprawdzają się w procesie rewaloryzacji obiektu. Badane
z ich pomocą elementy kompozycji są rozpatrywane w kontekście całego układu.
Wyniki są trudne do zestawienia porównawczego, gdyż są najczęściej opisowe, a tylko niektóre dane można zestawiać procentowo.
Metoda analizy i waloryzacji zabytkowych wartości w historycznych układach
zieleni oparta została na tabeli wartościującej, w której konkretne wyniki są danymi
łatwymi do przetwarzania w analizach statystycznych. Tym samym zestawienia i porównania wartości obiektów zabytkowych są stosunkowo łatwe i wymierne. Ponadto,
co jest bardzo ważne, jest ona stworzona do pracy w terenie, bezpośrednio w obiekcie. Przekłada się to na miarodajną analizę aktualnego stanu istniejącego historycznego ogrodu i tym samym na precyzyjne wyniki.
Tabelę sporządzać powinna osoba lub zespół z wiedzą z zakresu historii ogrodów
oraz konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych (np. architekci
krajobrazu, architekci, historycy sztuki). Tabela może stanowić uzupełnienie opracowań ewidencji ogrodu zabytkowego.
Opracowana tabela, będąca podstawą zastosowaną w metodzie, jest podzielona na cztery główne części (Il. 1).
W pierwszej części tabeli zamieszczonej w jej nagłówku zawarte są podstawowe
kryteria charakteryzujące rodzaj układu zieleni, rodzaj parku lub ogrodu, jego formę
stylową, czas powstania oraz powierzchnię. Wśród tych kryteriów zastosowano dla
każdego gotowe odpowiedzi do wyboru.
Dla kategorii – rodzaj układu zieleni – istnieją możliwości wyboru pomiędzy: park,
ogród, aleja, cmentarz, zieleń towarzysząca.
Dla kategorii – rodzaj parku lub ogrodu – istnieją możliwości wyboru: klasztorny,
zamkowy, pałacowy, dworski, willowy, miejski.
w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
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Dla kategorii – forma stylowa – istnieją możliwości wyboru: geometryczny, geometryczno-krajobrazowy, krajobrazowy.
Dla kategorii – czas powstania oraz wielkość/powierzchnia – należy podać konkretne dane odnoszące się do badanego obiektu (lata lub wiek powstania oraz liczbę hektarów).
W drugiej części umieszczane są ogólne dane administracyjne i własnościowe dotyczące obiektu, czyli: jego nazwa, adres, gmina, powiat, województwo oraz aktualni
użytkownicy.
Trzecia część tabeli jest najważniejsza, ponieważ tu właśnie zaczyna się ocena
stanu przetrwania, wartościowanie i określanie znaczenia poszczególnych części
kompozycji. Ponadto zawarta jest tam również identyfikacja waloryzacji zagrożeń dla
obiektu. Ten fragment tabeli składa się z segmentów 3A, 3B i 3C (Il. 1).
W części 3A, zbierającej wartości zabytkowe, zawarte są kryteria w trzech podgrupach związanych z: określeniem stopnia zachowania historycznych elementów układu przestrzennego, wartością historycznego układu przestrzennego oraz wartością
kulturową w kontekście potencjalnych walorów turystycznych. Każda z tych trzech
podgrup ma konkretne kryteria określające jej wartość. Pierwsza z nich zawiera ocenę w skali 0–4 (określając odpowiednio stan: zły, mierny, zadowalający, dobry i bardzo dobry) dla następujących jedenastu elementów:
–– osie kompozycji (ich czytelność i relacje z architekturą),
–– układ dróg (stan zachowania i czytelność historycznego układu drogowego),
–– starodrzew,
–– regularne układy roślinne (np. aleje, szpalery, boskiety, partery ogrodowe, kwatery,
kobierce kwiatowe, wnętrza regularne),
–– naturalistyczne układy roślinne (np. solitery, grupy, masywy, klomby, rabaty, wnętrza naturalistyczne),
–– elementy układu wodnego (np. stawy, jeziora, rzeki, strumienie, fontanny, baseny,
kanały),
–– elementy ukształtowania terenu (np. tarasy, skarpy, wąwozy, kopce, wzgórza widokowe, nasypy),
–– architektura rezydencjonalna,
–– architektura ogrodowa, elementy małej architektury,
–– architektura folwarczna,
–– powiązania widokowe (czytelność osi i otwarć widokowych pomiędzy: architekturą
↔ ogrodem/parkiem ↔ krajobrazem).
Druga podgrupa zawiera ocenę w skali 0–4 (określając odpowiednio wartość:
brak, znikoma, przeciętna, duża i bardzo duża, unikatowa) dla następujących
elementów:
–– jednorodność stylu kompozycji całego układu lub dobra czytelność nawarstwień
stylów historycznych,
–– wartość historyczna układu kompozycji,
–– wartość obiektów architektury ogrodowej, małej architektury,
–– wartość obiektów architektury folwarcznej,
–– wartości założenia w krajobrazie (jego estetyka, znaczenie w kontekście otoczenia),
oraz w skali 0–5 kryteria:
–– wartość obiektów architektury rezydencjonalnej (ich dawność),
–– reprezentatywność w skali regionu, kraju (jego unikatowość).

126
Trzecia podgrupa zawiera ocenę w skali 0–5 (określając odpowiednio wartość:
brak, znikomą, przeciętną, dużą, bardzo dużą oraz unikatową) dla jednego rozbudowanego aspektu związanego z relacjami obiektu (układu zieleni) z innymi obiektami
zabytkowymi, z wydarzeniami lub postaciami historycznymi.
Wartościowanie stanu elementów przestrzennych oceniane jest również według
skali 1–5 i wykonać je można według przykładu:
Zły/Brak (0 punktów) – należy zaznaczyć w przypadkach, gdy element jest bardzo
mocno lub całkowicie zniszczony. Jeżeli dany element przestrzenny już nie istnieje lub
w ogóle nie występuje w obiekcie, należy zaznaczyć również krzyżyk w tej rubryce,
a obok umieścić stosowną uwagę. Np. Zniszczony element architektoniczny, widoczne są zaledwie szczątki (fundamenty, ruiny). Aleja całkowicie zniszczona (brak drzew
lub pojedyncze sztuki) nieczytelna w kompozycji.
Mierny/Znikoma (1 punkt) – należy zaznaczyć, jeżeli element jest mocno zniszczony, a jego obecność jest szczątkowo widoczna w kompozycji. Np. Mocno zniszczony element architektoniczny, nie nadaje się do użytkowania i wymaga natychmiastowego remontu. Aleja w stanie szczątkowym, pozostało kilka drzew, bardzo słabo
czytelna.
Zadowalający/Przeciętna (2 punkty) – należy zaznaczyć w przypadku dostatecznego stanu przetrwania elementu. Jest on widoczny w kompozycji. Np. Element architektoniczny wymaga w najbliższym czasie remontu. Aleja, która ma liczne ubytki
(powyżej 25%), jednak jest zauważalna w obiekcie.
Dobry/Duża (3 punkty) – należy zaznaczyć, gdy element jest dobrze czytelny
w kompozycji, jego stan przetrwania jest dobry. Np. Budynek (pałac, oficyna) jest
użytkowany, wymaga częściowego remontu, ale nie jest on pilny. Aleja, w której brakuje kilku sztuk drzew (poniżej 25%), ale nie wpływa to na czytelność jej układu.
Bardzo dobry/Bardzo duża (4 punkty) – należy zaznaczyć w przypadku doskonale
zachowanych elementów przestrzennych, niewymagających działań konserwatorskich. Np. Doskonale zachowany element architektoniczny (pałac, altana, mostek).
Aleja drzew w idealnym stanie – 97–100% drzew istnieje.
Unikat (5 punktów) – należy zaznaczyć tylko w czterech miejscach w tabeli – kiedy obiekt przedstawia unikalną wartość architektury rezydencjonalnej, jest unikalny
w skali regionu, związany jest ze znanymi, sławnymi postaciami lub wydarzeniami historycznymi, lub/i występują tam rzadkie gatunki drzew jednocześnie o charakterze
pomników przyrody.
Za każdy zaznaczony element, zgodnie z zastosowaną skalą, są przyznawane
punkty, od 0–4(5), które trzeba podliczyć i wpisać do stosownej rubryki.
W części 3B waloryzowane są wartości przyrodnicze i ekologiczne historycznego ogrodu. W pierwszej grupie, zatytułowanej: znaczenie przyrodnicze i ekologiczne, znajduje się pięć zagadnień do oceny w skali 1–4 (oraz niektórych przypadkach 1–5).
Podgrupa ta zawiera następujące elementy:
–– unikatowe gatunki drzew i krzewów (wyjątkowe i rzadko spotykane okazy dendrologiczne),
–– drzewa o charakterze pomników przyrody (wyjątkowe okazy drzew mogących
kwalifikować się jako pomnik przyrody),
–– gęstość zadrzewienia (również z uwzględnieniem samosiewów),
–– ogólny stan zdrowotny drzewostanu (zwłaszcza starodrzew),
–– wartości ekologiczne.
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W tej części tabeli kryteria punktacji są następujące: brak/niewielkie/przeciętnie/duże/bardzo duże/unikatowe. Za każdy zaznaczony element, zgodnie z zastosowaną skalą, są przyznawane punkty, od 0–4(5), które trzeba podliczyć i wpisać do stosownej rubryki. W przypadku dwóch pierwszych kryteriów (unikatowe gatunki drzew
i krzewów oraz drzewa o charakterze pomników przyrody) zastosowano skalę oceny
0–5 w szczególnym przypadku, kiedy oba te punkty zostaną spełnione jednocześnie.
Przykład: w rubryce „Unikat” można przyznać 5 punktów, jeżeli spełnione są dwa warunki: w obiekcie obecne są rzadkie gatunki drzew i mają one charakter pomników
przyrody.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać obiekt w tym wartościowaniu,
wynosi 100. Daje to łatwy do interpretacji i porównań wynik. Ponadto w tej części
analizy zawarto dodatkowe rubryki, przeznaczone na ewentualne uwagi związane
z krótkim opisem lub charakterystyką elementu lub jego wartości. Dane te mogą być
bardzo przydatne w dalszym przetwarzaniu wyników analizy.
W tabeli znajduje się także rubryka, w której można wpisać wnioski i uwagi dotyczące konieczności doraźnej interwencji w zakresie zmiany sposobu użytkowania
obiektu oraz potrzeb zastosowania działań konserwatorskich w odniesieniu do zadrzewienia, stosunków wodnych i obiektów architektonicznych. Informacje te mogą być
wykorzystywane w dalszych opracowaniach analitycznych i w bardziej szczegółowych zestawieniach.
W części 3C umieszczono analizę zagrożeń dotyczących obiektu. Zagrożenia
te podzielono na pięć grup:
–– rolnictwo (dotyczy zwłaszcza zanieczyszczenia wód powierzchniowych nawozami
i pestycydami),
–– przemysł (jego obecność i oddziaływanie w bliższym i dalszym sąsiedztwie),
–– komunikacja (jej obecność i oddziaływanie tras komunikacyjnych, autostrad),
–– urbanizacja (czyli niekontrolowany rozrost terenów zabudowy, zwłaszcza w bliskim
sąsiedztwie obiektu historycznego),
–– destrukcja (czyli działalność destrukcyjna użytkowników, często też właścicieli
obiektu).
Oceniane są one w skali od 0 do 5 i odpowiednio określają one stopień zagrożenia, np. brak, słabe, średnie, duże, bardzo duże oraz katastrofalne. W tej części tabeli
określenie zagrożeń i ich oddziaływanie wyrażane jest, dla odróżnienia, w punktach
ujemnych. Zagrożenia można krótko scharakteryzować w uwagach. Maksymalna
liczba punktów określająca stopień zagrożeń i ich oddziaływanie wynosi 25, jednak
nie są one dodawane ani odejmowane od punktów dotyczących wartości zabytkowych. Stanowią one dodatkowy materiał informacyjny do badań statystycznych.
W ostatecznej klasyfikacji obiektów historycznych przyjęto następujący podział
i kryteria:
0–20 punktów – obiekt o bardzo silnie zdegradowanych wartościach:
–– założenie ogrodowe lub parkowe mocno lub całkowicie zniszczone,
–– brak lub szczątkowe pojedyncze elementy kompozycji,
–– kierunek działań – konserwacja przez dokumentację;
21–40 punktów – obiekt o zdegradowanych wartościach:
–– założenie ogrodowe lub parkowe mocno zniszczone,
–– czytelne szczątkowe elementy kompozycji,
–– kierunek działań – natychmiastowa, pełna rewaloryzacja;
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41–60 punktów   – obiekt bliski degradacji, z zachowanymi wartościami:
–– założenie ogrodowe lub parkowe o dostatecznym stanie przetrwania,
–– czytelne elementy struktury oraz czytelna cała kompozycja,
–– kierunek działań – rewaloryzacja;
61–80 punktów   – obiekt z zachowanymi wartościami:
–– założenie ogrodowe lub parkowe dobrze zachowane,
–– kompozycja czytelna,
–– kierunek działań – konserwacja i częściowa rewaloryzacja;
81–100 punktów – obiekt z zachowanymi bardzo wysokimi wartościami:
–– założenie ogrodowe lub parkowe bardzo dobrze zachowane,
–– kompozycja doskonale czytelna,
–– kierunek działań – konserwacja zapobiegawcza.
Część 4 tabeli, znajdująca się na drugiej stronie, przeznaczona jest na rysunek
ogólnego planu obiektu historycznego (Il. 2). Rysunek powinien zawierać najważniejsze części kompozycji, z zachowaniem wielkości i proporcji poszczególnych elementów, i być zorientowany względem stron świata. Na planie należy wyróżnić wyjątkowe
kompozycyjnie elementy przestrzenne, osie kompozycji oraz powiązania widokowe,
które zostały zwartościowane w głównej tabeli. Ponadto należy zaznaczyć lokalizację
i strefę oddziaływania zagrożeń znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.
3. WYNIKI
Zaproponowana tabela została wstępnie przetestowana w ocenie zabytkowych
wartości wybranych kilkudziesięciu obiektów parkowych i ogrodowych z terenu
Wielkopolski. Przykłady do testów tabeli zostały wyselekcjonowane z różnych grup
obiektów historycznej zieleni. Wśród nich znajdują się zarówno bardzo małe parki przy
willach i dworach o różnym stopniu przetrwania, jak również dużo większe założenia
ogrodowe przy pałacach i zamkach.
Po wizji lokalnej na terenie obiektu i przeprowadzeniu analiz wartościujących uzyskano punktacyjne wyniki dla poszczególnych założeń.
Dla przykładu są one następujące:
–– willowe: Edwardowo – 43 punkty,
–– dworskie: Kociałkowa Górka – 32 punkty,
–– pałacowe: Srebrna Góra – 60 punktów, Konarzewo – 57 punktów, Rogalin – 78 punktów,
–– zamkowe: Kórnik – 87 punktów.
Zróżnicowanie w ogólnej punktacji (0-100 punktów) ukazuje hierarchię, uwzględniającą aktualne wartości zabytkowe i kulturowe oraz ich stopień przetrwania (zniszczenia) zarazem.
4. PODSUMOWANIE
Opracowana i testowana tabela jest propozycją narzędzia, które może stać się
przydatne przy wartościowaniu zabytków sztuki ogrodowej. Prosty i czytelny wynik
końcowy w formie zebranych punktów (0-100) pozwala bardzo szybko pogrupować badane obiekty. Uszeregowanie obiektów zabytkowych według uzyskanych
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wyników z tabeli wynika z ich wartości zabytkowej, znaczenia kulturowego oraz ich
stopnia przetrwania, czyli z ogólnej kondycji zabytku. Tabela umożliwia jednocześnie
wykonywanie zestawień i porównań statystycznych, a w każdej chwili można w niej
sprawdzić i przeanalizować bardziej szczegółowo dane zawarte w różnych jej pośrednich etapach. Wiele dodatkowych rubryk z uwagami pozwala na dokładniejszą
charakterystykę poszczególnych elementów kompozycji. Informacje tam zawarte
mogą być wykorzystywane w dokładniejszych opracowaniach.
Prawidłowe wartościowanie zabytku jest cenne dla spuścizny dziedzictwa kulturowego oraz niezwykle ważne dla prac związanych z konserwacją i ewentualną rewaloryzacją zabytku.
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1. INTRODUCTION
The image of tourism is becoming increasingly different from the one we are
used to. New types of tourism have emerged such as questing, geocaching or
live action role-playing games which are played using GPS technology1. Garden
tourism is a rapidly growing trend, which is related to a fascination with garden art
and landscape architecture. It is, most of all, perfectly visible in Western European
countries, as well as in the United States and Canada, and is also becoming
increasingly noticeable in Poland. Garden tourism is classified as a type of ecotourism2
and mostly encompasses sightseeing in parks, historic gardens and arboreta, as well
as participating in garden festivals and exhibitions.
Garden tourism is not a new form of activity – it was already known in ancient
times. It was first mentioned, for example, in texts describing the gardens of ancient
Egypt. According to Alix Wilkinson, Rameses II showed his guests around temple
gardens3. During antiquity, travellers often visited the gardens of Babylon, as well as
Roman and Greek gardens. There are many mentions of visits to gardens in travel
diaries from past centuries which have been preserved (e.g. Ibn Batuta’s memories
recorded in his journal, i.e. “A gift to those who look at the curiosities of cities and the
wonders of journeys” [own translation] dated 1355)4. Visiting the most famous Italian
and French gardens became one of the components of educational programmes
over time. Memories of visiting famous gardens are presented, for example, as part
of memoirs written by the Polish travellers Wacław Rzewuski and Jan Potocki. The 19th
and the 20th centuries saw a rapid development of garden tourism, which was related
to the emergence of new types of garden complexes and their public accessibility.
It was not only gardens surrounding historic mansions and palaces, but also botanical
and zoological gardens as well as spa parks and garden complexes presented during
great exhibitions that became leisure destinations.
In recent years the fascination with gardens has been growing. Research carried
out in Canada, New Zealand and the U.S. concerning ways to spend leisure time
has shown that gardening is the second most popular leisure activity after walking.
Surprising as it may seem, garden tourism has recently become the dominant form
of tourism in the United States. Every year there are more people who visit gardens
than go to Disney World or Disneyland. As the study entitled “Travel activities and
motivation survey”, which was conducted in 2007, has shown, botanical gardens
alone were visited by over 265 m Americans during a period of two years5.
National Geographic reported that among the most famous gardens which
attract large numbers of visitors and are prepared for garden tourism are the following:
the Gardens of Versailles, Kew Garden, Powerscourt Gardens, Butchart Gardens,
Villa d’Este, Dumbarton Oaks, Gardens of the Villa Éphrussi de Rothschild, Stourhead,

1

http://www.map4u.pl/pl/cms/artykuly/inspiracjeturysty/nowe_trendy/ (access: 1.09.2013).

2

According to the Quebec Declaration on Ecotourism (2002), ecotourism is a form of sustainable tourism
which stands out in that it actively contributes to the protection of natural as well as cultural heritage,
and involves local communities in planning and development, thus improving their well-being. D. Zaręba,
Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 49.

3

R.W. Benfield, Garden Tourism, CABI, Oxfordshire 2013, 30.

4

P. Hobhouse, The Story of Gardening, London 2002.

5

R.W. Benfield, Garden Tourism…
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The Master-of-Nets Garden, and Sans Souci6. In Poland the most famous gardens
often visited by tourists are, for example, the garden in Wilanów, the Ogród Saski
(the Saxon Garden), the Ogród Łazienkowski (Łazienki Garden), the garden in Natolin,
the Park Ujazdowski (Ujazdów Park), the Skaryszewski park in Warsaw, Arkadia park,
the garden in Puławy, the park in Żelazowa Wola, the park in Oliwa, the Szczytnicki
park in Wrocław, the garden in Łańcut, the park in Pszczyna, and the Mużakowski
park, as well as botanical gardens in Warsaw, Krakow, Wrocław, Łódź and Lublin7.
These are the real elite of garden complexes, but smaller and less well-known gardens
are also becoming increasingly popular. Lately, many display gardens have been
established near large garden centres, as well as private gardens whose owners make
them available to the public. Regardless of the styles they represent and the time
when they were set up, gardens enjoy a constantly growing popularity.
Judging by the current trends in tourism in Western Europe and all over the world,
we can say that there will be a growing interest in visiting gardens as well as in garden
tourism as a form of spending leisure time in the nearest future in Poland, too. Data
obtained from the National Heritage Board of Poland indicates that as many as 7,089
sites are listed in the register of objects and sites of historical interest in the category
of vegetation in Poland. According to an overview presented in Parki i ogrody
zabytkowe w Polsce (Historic Parks and Gardens in Poland) (1991, with a supplement
dated 1994), 9,182 parks had been registered by 1993, out of which 5,430 had been
entered in the register of objects and sites of historical interest. Among historic gardens
there were 5,859 manor gardens, 2,267 palace gardens and 136 castle gardens. This
means that the sector has great recreational and tourism potential (even if one takes
into account the fact that the majority of sites need restoring8). Both the growing
popularity of gardens as visiting sites and the unfulfilled potential of Polish garden
complexes show that it would be reasonable to take a closer look at issues related to
providing access to and using historic gardens. Soon it might be necessary to prepare
special strategies and programmes to make parks and gardens available to visitors,
which will both promote a city as well as local cultural and natural heritage and raise
the awareness of the threats to valuable garden complexes posed by their increased
use.

2. AIM OF THE RESEARCH
The aim of this research was to identify user needs as well as threats to the functioning
of gardens, especially historic ones, that are posed by intensified use and the growth
of garden tourism, and to propose new requirements related to developing gardens
in order to reconcile the need to preserve garden complexes with the growing need
for commercialisation and “product consumption”.

6

http://travel.nationalgeographic.com/travel/top-10/gardens/#page=1 (access: 20.08.2013).

7

A. Pawlikowska-Piechotka, Turystyka ogrodowa w zabytkowych parkach i ogrodach, „Problemy Ekologii”,
vol. 13, no. 4, July–August 1999, 218.

8

Only 823 sites do not require repairs. Website of the National Heritage Board of Poland: http://www.nid.pl/
pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ (access:
20.08.2013).
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3. STATE OF THE RESEARCH – USING HISTORIC GARDENS IN ACCORDANCE WITH
THE FLORENCE CHARTER
The issue of preserving historic garden complexes was addressed in the Florence
Charter, which was adopted on 21 May 1981 by the ICOMOS-IFLA International
Committee and the International Committee on Historic Gardens.
According to the Florence Charter, a historic garden is an architectural garden
composition which is evaluated from a historical or artistic perspective and which
is a testimony to culture, a given style and an artist’s original vision. A historic
garden is designed to be visited and viewed; however, access to such a garden
is limited in order to protect culture, history and nature from destruction. This is why
historic gardens should only be used as places of recreation and fun in exceptional
circumstances. The active forms of recreation and entertainment that are exceptionally
allowed in such places should raise a garden’s value and not destroy it. Additionally,
the Florence Charter recommends that sport and recreation facilities be located
next to historic gardens, which are traditionally oriented towards tranquility and quiet
leisure, so as to provide complementary recreational experiences. The adjustment
of a historic garden’s functional programme, though important, should always be
secondary to preservation and conservation, which is the main priority. Therefore,
sightseeing should be organized with the aim of keeping the right atmosphere and
mood9. Any decisions regarding the form of using historic gardens should be made
following a detailed analysis of whether activities undertaken in order to adapt
a given site to the users’ needs might compromise its genius loci. Ongoing treatments
should also be carried out with due care. Regenerated species of trees and shrubs
must be subjected to appropriate selection so as to ensure the continuity of species,
and restoration work should be preceded by a thorough study concerning all phases
of a given garden complex’s development.
4. DESCRIPTION OF THE RESEARCH
Due to the limited amount of source data about garden tourism participants,
the following research methods were used – field research involving observations
of the behaviour of garden users, and interviews conducted with visitors based on
a previously prepared questionnaire. The study related to observing garden users was
carried out in a rose garden (the Różanka) in Szczecin in August and September 2013
among 50 people.
The information collected in this way was supplemented with a review
of the literature on the use of historic gardens and related problems as well as
the visible directions of development of garden tourism. On this basis, the following
were identified:
–– the motivations and needs of garden users,
–– threats to garden complexes and the protective measures that will be necessitated
by the growing popularity of gardens.

9

COMOS, ICOMOS-IFLA International Charter for Historic Gardens, Florence 1981.
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5. RESULTS
Ogród Różany (Rose Garden) in Szczecin
The rose garden in Szczecin, i.e. Różanka (Rosengarten) was set up in order to
celebrate a gardeners’ meeting in 1928. The small garden, which has an area of
2 ha and where 10,000 rose bushes have been planted in rose beds, is furnished
with the Ptasia Studnia (A Bird’s Well) fountain created by Kurt Schwerdtfeger and
presenting four geese taking wing. The garden survived the turmoil of the war without
serious damage. In the 1950s a detailed inventory of the roses was made and measures
were taken to replace all the plants and, at the same time, keep the layout of beds
unchanged. In the middle of the garden, several small, circular, interconnected
pools with a fountain were built. The garden had its heyday until the early 1970s, but
unfortunately it fell into ruin at the beginning of the 1980s. Not one rose bush was left
growing and the garden turned into a neglected wasteland, where it was difficult
to find traces of its former glory. In 1983 the area where Różanka was located was
handed to the Archdiocese of Szczecin and Kamień. The city of Szczecin became
the garden’s owner again in 2005. Różanka was entered into the register of objects
and sites of historical interest and renovation work was commenced. Its image from
the 1930s was recreated and it was opened publicly on 20 April 2007. 9,000 roses, and
99 varieties of roses, have been planted there, as well as rare trees and shrubs such
as the American buckeye, Amur cork tree, Serbian spruce and American hornbeam.
The garden has been adapted to the needs of people with physical disabilities as
well as equipped with lighting and landscaping elements. It also has a playground,
a summer stage, and a pergola lane where exhibitions are held. It has become
a tradition to organise concerts there at weekends in the summer season – they
transform Różanka into the Różany Ogród Sztuki (Rose Garden of Art). In the future,
a year-round place to eat is to be established there.
As field research has shown, the rose garden in Szczecin is very popular. Both
the way in which the land is used there and its attractive location (the garden is a part
of a triangle-shaped green area linking the Jasne Błonia green and Kasprowicz’s
park with the Lasek Arkoński wood) cause Różanka to be visited “by accident” and
“on one’s way somewhere” as well as intentionally as a leisure destination. The garden
primarily functions as a kind of city park, but its programme is more interesting and
sophisticated – the vast majority of the garden’s users are inhabitants of Szczecin,
among whom there are mostly women, especially the retired. Mothers with small
children constitute the second largest group of users. The vast majority of people
visiting the garden in summer go there once a week or more. The motivation behind
spending time there is mainly the peace and quiet, the possibility of communing
with nature and art as well as admiring the scenery, and also the fact that there
are good conditions for spending time with family or friends. While visiting Różanka
people attend concerts, watch exhibitions, and meet up to talk with friends and
acquaintances, or for more prosaic reasons, for example, to take a walk with a child.
The majority of visitors spend more than an hour in the garden. As for the weaknesses
in the manner the place has been developed, the users mainly point to insufficient
parking space and the lack of a year-round place to eat or a café. The lack
of public toilets is also noticeable. The majority of the garden’s users also stress its
seasonal nature and the limited possibility of using the garden at times other than
summer. When asked what they like the most about the way in which Różanka has
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been developed, the users mention the large number of rose beds, the fountain,
and comfortable paths. The vast majority of visitors emphasise Różanka’s uniqueness,
i.e. the special mood and atmosphere that prevails there.
User needs in the context of preserving garden complexes
As the research carried out in Różanka has shown, the user needs which a garden
complex may have to satisfy are very diverse. The specific character of a historic
garden makes it possible to meet even the most sophisticated needs, for example,
those related to self-improvement. The garden does not really function as a tourist
attraction; it is rather a place with great potential for satisfying the recreational
needs of the city’s inhabitants. This is connected with the poor marketing of Różanka
(for example, it does not have a website) as well as the lack of ideas for its operation
in the off-season, and also with the lack of similar, competitive garden complexes.
A more in-depth analysis shows that the needs to be satisfied in gardens can
be divided into groups corresponding to levels of the hierarchy of needs. One
of the most popular classifications of needs in people’s lives was proposed by
A. Maslow. According to this conception, needs are hierarchical in nature and can
be divided into seven groups10.
At the most basic level, a garden complex can satisfy one’s physiological needs
related to the improvement of the state of the body by allowing one to rest both
physically and emotionally. In the context of a garden, the group of needs associated
with safety corresponds to the possibility of meeting the needs that are related
to “escaping” from everyday life, the city and noise, etc. The need for belonging
is the next in the hierarchy. As for using gardens, it manifests itself as a need for
recreation with family or friends and activity leading to social integration. A need
for esteem is related to undertaking such forms of activities that help in gaining
acceptance or even admiration. As for cognitive needs, a garden complex can
satisfy these by performing didactic functions. Maslow placed the need for aesthetics
and self-actualisation at the very top of the hierarchy of needs. These are reflected
in the needs for contact with beauty, nature, landscape and the cultural aspects
of a given space as well as in the need for pursuing one’s passions and hobbies,
and self-improvement.
Given the hierarchical nature of needs, it can be assumed that those who visit
gardens can be divided into groups based on their motivations and thus into groups
in terms of their requirements. People mostly come to gardens in order to simply
improve their physical or mental state and rest. The remaining groups are made
up, in the following order, by: users who are focused on themselves and withdrawn,
users who are open to meeting other people, and those who look for challenges,
knowledge, information and beauty. The research that has been carried out indicates
that the users of historic gardens are strongly motivated by the need for knowledge,
beauty, or even self-actualisation, i.e. needs that are high in the hierarchy. Historic
gardens are more often visited by demanding than “mass” tourists, and the sense
of belonging to a kind of group of “elite tourists” is not rare among them.
The potential possibility of meeting even those needs that are high in the hierarchy
causes historic gardens to easily attract a large number of users. Unfortunately, a large
crowd of visitors may pose a threat to gardens, both in cultural and environmental
terms. Too many tourist attractions (concerts, exhibitions) and a programme that
10

J. Sankowski, T. Gracz, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań 2001.
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is too extensive (numerous service points and places to eat) as well as insufficient
development of the site (lack of toilets, parking places or rest areas) may contribute
to a garden’s degradation. An excessive number of tourist attractions generate an
excess of users having a very diverse range of needs and expectations. On the one
hand, this leads to a reduction in the site’s value and the disappearance of its
characteristic features; on the other hand, it simply destroys its natural features (picking
flowers, breaking branches, etc.) and distorts the historical image of a garden. This
situation is exacerbated by the fact that, over time, the negative impact of exceeding
the natural tourist capacity (even if the number of users remains at the same level) gets
stronger as the environment’s natural regeneration capacity becomes compromised.
This leads to progressive environmental degradation which manifests itself in lowered
species biodiversity and the expansion of stronger non-native species. Given these
threats, it is necessary that a garden’s tourist capacity be controlled and respected11.
The maximum number of users which is safe for a historic park is 50 people per 1 ha.
This number is, however, unrealistic in the case of well-known parks and gardens,
and is usually highly exceeded. Is it possible, though, to adopt a certain standard
for historic gardens which would specify the elements of a programme that are
necessary given the users’ needs?
6. CONCLUSIONS
It seems that the uniqueness of a garden complex and its genius loci should always
be treated as a priority. However, without promotion, the historic garden complex is
only doomed to function locally as a city park and an everyday recreation area for
local citizens. The popularisation of a site and extension of a programme as well as
its adaptation to contemporary recreational needs usually entails weaker protective
measures. On the other hand, restrictive protective measures generally limit a garden
complex’s functional programme, which consequently reduces its attractiveness for
potential users.
The motivations behind visiting gardens are certainly very diverse, although one
can clearly identify a dominant group of users, i.e. women. The specific character
and mood of a historic garden as well as its environmental and cultural value allow
it to properly satisfy the needs associated with beauty, knowledge or even self-improvement. The rising popularity of gardens as places where people can spend
their time, and even as a tourist attraction, also makes it necessary to cater for the
most mundane and basic needs, which are often marginalised for protective reasons.
Therefore, every historic garden or park should have a programme which would
regulate access to it while taking into account preservation rules and which would
detail the possibilities of its development as a tourist site.
As for adapting gardens to the needs of contemporary users and expanding their
functional and spatial programmes, it is necessary that gardens be made accessible
to all age groups as well as to people with different interests and different levels
of physical ability. The introduction of special equipment for people with disabilities
might face difficulties; nonetheless, it should be treated as a priority – as an ideological
objective aimed to popularise garden tourism.
11

Tourist capacity – the maximum number of tourists that will not disturb the balance of the natural, social,
and cultural environment. A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, 1st ed.,
Novae Res, Gdynia 2001, 26.
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It should also be standard practice to cater for the users’ basic needs such as
convenient communications and access (while taking into account the needs
of people with disabilities), rest areas (gazebos, benches) as well as access to toilets
and a place to eat. Toilets and places to eat should be located in a garden’s
immediate vicinity if it is not possible to place them within the garden itself.
In order to minimise the negative impact of users on a garden, an individual
preservation programme should be prepared for every such site pointing to the
limitations related to its use, for example, unacceptable forms of activity (e.g.
organising mass events), objects and facilities which may not be located within
its area, or potential requirements concerning time limits on using such a site.
Certainly, it is not that every historic garden should cater for the tastes and needs
of every user. The somewhat elitist character of such gardens, or rather the attempt
to underline the specificity and nature of a given garden complex, should also result
from the available forms of use. However, every site requires individual analysis and
evaluation of the forms of activity which can and should be offered to people.
Undoubtedly, walking and sightseeing while maintaining a safe distance should not
be regarded as the only acceptable form of activity in a historic garden. Attending
concerts, watching exhibitions, participating in photography, painting or gardening
workshops, and family picnicking are just some of the activities which are worth taking
into account when preparing a conservation project for a given garden complex.
One should consider the following as the acceptable elements of land development,
depending on the character and area of a given site: routes for running, rapid walk,
and Nordic walking, cycle lanes, health paths, squares for playing table games and
field chess, places for concerts and dancing, swings for both children and adults as
well as lawns for picnics, flying kites and practising tai-chi, etc.
The topics that are discussed here certainly do not exhaust the subject
of the growing and changing needs of those who use historic gardens, which are
exceptionally sensitive and demanding sites. Further large-scale research is required
in order to allow us to better understand the motivations of garden users, meet their
needs and, at the same time, preserve valuable garden complexes.
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1. WSTĘP
Oblicze turystyki, do którego przywykliśmy, zmienia się coraz wyraźniej w ostatnich
latach. Pojawiają się nowe jej odmiany jak questing, geocaching czy też gry terenowe z technologią GPS12. Turystyka ogrodowa to kolejny dynamicznie rozwijający się
trend, związany z fascynacją sztuką ogrodową i architekturą krajobrazu, doskonale
widoczny przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, ale też coraz wyraźniej w Polsce. Zaliczana jest ona do jednej z odmian
ekoturystyki13, w ramach której mieści się przede wszystkim zwiedzanie parków, zabytkowych ogrodów i arboretów, ale też uczestniczenie w festiwalach i wystawach
ogrodowych.
Turystyka ogrodowa nie jest nową formą aktywności i znana była już w starożytności. Jedną z pierwszych wzmianek o turystyce ogrodowej znajdziemy w opisach ogrodów starożytnego Egiptu. Według Alix Wilkinson ogrody świątynne Ramzes II wykorzystywał do oprowadzania gości14. W okresie antycznym podróżni odwiedzali ogrody
babilońskie, rzymskie i greckie. W dziennikach z podróży, zachowanych z ubiegłych
stuleci, możemy znaleźć wiele wzmianek o wizytach w ogrodach (np. wspomnienia
Ibn Battuty, zawarte w dzienniku Podarunek dla patrzących na osobliwości miast i dziwy podróży z 1355 roku)15. Zwiedzanie najsłynniejszych włoskich i francuskich ogrodów
stało się z czasem jednym z elementów programów edukacyjnych. Wspomnienia
z odwiedzin słynnych ogrodów znajdziemy m.in. w dziennikach polskich podróżników:
Wacława Rzewuskiego i Jana Potockiego. XIX i XX wiek przyniosły dynamiczny rozwój
turystyki ogrodowej, związany z pojawieniem się nowych form założeń ogrodowych
oraz ich upublicznianiem. Nie tylko ogrody przy zabytkowych rezydencjach i pałacach stały się miejscem wycieczek, ale też ogrody botaniczne, zoologiczne, parki
zdrojowe oraz założenia towarzyszące wielkim wystawom.
W ostatnich latach możemy mówić o rosnącej fascynacji ogrodami. Jak wykazały
przeprowadzone w Kanadzie, Nowej Zelandii i USA badania dotyczące spędzania
wolnego czasu, ogrodnictwo zajmuje drugie po spacerowaniu miejsce w rankingu aktywności rekreacyjnych. W Stanach Zjednoczonych turystyka ogrodowa, choć może
się to wydać zaskakujące, stała się w ostatnich latach dominującą formą turystyki.
Co roku więcej turystów odwiedza ogrody niż Disneyworld i Disneyland. Jak wykazały przeprowadzone w 2007 roku badania The 2007 Travel Activities and Motivation
Survey, w ciągu dwóch lat ponad 265 mln Amerykanów odwiedziło same ogrody
botaniczne16.
Według National Geographic do najbardziej znanych ogrodów, przyciągających ogromne rzesze odwiedzających i przygotowanych dla turystyki ogrodowej,
należą: Ogrody Wersalskie, Kew Garden, Powerscourt Gardens, Butchart Gardens,
Villa d’Este, Dumbarton Oaks, Gardens of the Villa Éphrussi de Rothschild, Stourhead,
12
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The Master-of-Nets Garden, Sans Souci17. W Polsce do najbardziej znanych i często odwiedzanych przez turystów należą: Ogród w Wilanowie, Ogród Saski, Ogród
Łazienkowski, Ogród w Natolinie, Park Ujazdowski i Park Skaryszewski w Warszawie, Park
Arkadia, Ogród w Puławach, Park w Żelazowej Woli, Park w Oliwie, Park Szczytnicki
we Wrocławiu, Ogród w Łańcucie, Park w Pszczynie, Park Mużakowski oraz ogrody
botaniczne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie18. To prawdziwa elita
założeń ogrodowych, ale również mniejsze i mniej znane ogrody cieszą się rosnącą
popularnością. W ostatnim czasie pojawiło się wiele ogrodów pokazowych przy dużych centrach ogrodniczych oraz ogrodów prywatnych, których właściciele udostępniają je zwiedzającym. Niezależnie od prezentowanego stylu i czasu powstania
ogrody cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem.
Ze względu na panujące aktualnie trendy w turystyce w Europie Zachodniej
i na świecie należy sądzić, że również w Polsce w najbliższych latach zaczniemy coraz wyraźniej obserwować wzmożone zainteresowanie odwiedzaniem ogrodów
i turystyką ogrodową jako formą spędzania wolnego czasu. W Polsce, według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w rejestrze zabytków w kategorii zieleń wyszczególnionych jest aż 7089 obiektów. Według przeglądu zamieszczonego w Parki
i ogrody zabytkowe w Polsce (1991, suplement 1994) do 1993 roku spisem objętych
zostało 9182 parki, z czego 5430 obiekty wpisano do rejestru zabytków. Wśród ogrodów zabytkowych znalazły się: 5859 ogrodów dworskich, 2267 pałacowych, 136 zamkowych. Stanowi to ogromny (nawet wobec faktu konieczności remontu większości
obiektów19) potencjał tak rekreacyjny, jak i turystyczny. Zarówno wzrastające zainteresowanie zwiedzaniem ogrodów, jak i niewykorzystany potencjał polskich założeń
ogrodowych wskazuje na zasadne, aby przyjrzeć się bliżej problemom udostępniania
i użytkowania ogrodów zabytkowych. Być może w krótkim czasie konieczne stanie się
opracowanie specjalnych strategii i programów udostępniania parków i ogrodów
zwiedzającym, które będą łączyć w sobie zarówno promocję miasta i lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, jak i świadomość zagrożenia, jakie niesie dla cennych założeń ogrodowych wzrastająca intensywność użytkowania.
2. CEL BADAŃ
Celem badań było zidentyfikowanie potrzeb użytkowników oraz zagrożeń dla
funkcjonowania ogrodów, zwłaszcza zabytkowych, jakie wnosi wzmożone użytkowanie i rozwój turystyki ogrodowej, a także odkrycie nowych wymagań dla zagospodarowania ogrodów, tak by pogodzić potrzeby ochrony założeń ogrodowych z rosnącymi potrzebami komercjalizacji i „konsumpcji produktu”.
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3. STAN BADAŃ – UŻYTKOWANIE OGRODÓW HISTORYCZNYCH WEDŁUG KARTY
FLORENCKIEJ
Problem ochrony zabytkowych założeń ogrodowych stał się przedmiotem Karty
Florenckiej uchwalonej 21 maja 1981 roku przez Międzynarodowy Komitet ICOMOS‐
-IFLA i Międzynarodowy Komitet Historycznych Ogrodów.
Według Karty Florenckiej ogród historyczny jest kompozycją ogrodową i architektoniczną ocenianą z historycznego lub artystycznego punktu widzenia, stanowiącą
świadectwo kultury, stylu oraz autorskiej wizji artysty. Przeznaczony jest do oglądania
i do zwiedzania przy jednoczesnym jednak ograniczeniu swobody dostępu, która ma
na celu ochronę wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych przed zniszczeniem. Z tego względu ogród historyczny jako miejsce rekreacji i zabawy powinien być
użytkowany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dopuszczone w sytuacjach wyjątkowych aktywne formy rekreacji i zabawy powinny podnosić walory ogrodu, a nie powodować ich degradację. Jednocześnie Karta Florencka zaleca, aby przy ogrodach
historycznych, zorientowanych tradycyjnie na cichy i spokojny wypoczynek, lokalizować tereny sportu i rekreacji, które będą stanowić uzupełniającą ofertę programową. Dostosowanie programu funkcjonalnego ogrodu historycznego, choć ważne,
powinno stanowić zawsze zagadnienie drugorzędne wobec traktowanej priorytetowo ochrony i konserwacji. Z tego też względu organizowanie zwiedzania ogrodu
powinno mieć na celu utrzymanie właściwej atmosfery i nastroju20. Wszystkie decyzje
odnośnie do form użytkowania ogrodu zabytkowego powinny być podejmowane po
uprzedniej szczegółowej analizie, czy związane z tym działania dostosowujące obiekt
do potrzeb użytkowników nie spowodują naruszenia genius loci. Również bieżące zabiegi pielęgnacyjne muszą odbywać się z należytą ostrożnością. Odnawiane gatunki
drzew i krzewów muszą podlegać odpowiedniej selekcji, aby zachować ciągłość gatunków, podejmowane zaś prace restauracyjne poprzedzić powinny wnikliwe studia
z uwzględnieniem wszystkich faz rozwoju założenia.
4. OPIS BADAŃ
Ze względu na ograniczone dane źródłowe dotyczące uczestników turystyki ogrodowej wśród wykorzystanych metod badawczych znalazły się: badania terenowe
obejmujące obserwacje zachowania użytkowników ogrodów, oraz wywiady z odwiedzającymi, oparte o przygotowany wcześniej kwestionariusz. Badanie dotyczące obserwacji użytkowników ogrodów przeprowadzono w ogrodzie różanym (tzw.
Różance) w Szczecinie, w miesiącach sierpień – wrzesień 2013 roku, i objęto nim 50
osób.
Informacje zebrane na tej podstawie uzupełniono o przegląd literatury dotyczący
użytkowania ogrodów zabytkowych i problemów z tym związanych oraz widocznych
kierunków rozwoju turystyki ogrodowej. Na tej podstawie określono:
–– jakie są motywacje i potrzeby użytkowników ogrodu,
–– jakie są zagrożenia dla założeń ogrodowych oraz jakich działań ochronnych wymagać będzie zwiększające się zainteresowanie ogrodami?
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5. WYNIKI
Ogród Różany w Szczecinie
Szczeciński ogród różany – Różankę (Rosengarten) założono z okazji zjazdu
ogrodników w 1928 roku. Niewielki ogród o powierzchni 2 ha oprócz kwater różanych, w których zasadzono 10 tysięcy krzewów różanych, wyposażono w fontannę
Ptasia Studnia autorstwa Kurta Schwerdtfegera, przedstawiającą zrywające się do
lotu cztery gęsi. Ogród zawieruchę wojenną przetrwał bez większego uszczerbku.
W latach 50. XX wieku wykonano szczegółową inwentaryzację róż oraz podjęto
działania związane z całkowitą wymianą materiału roślinnego, zachowując jednocześnie niezmieniony układ rabat. Pośrodku ogrodu wybudowano kilka niewielkich
połączonych ze sobą okrągłych basenów z fontanną. Do początku lat 70. XX wieku
ogród przeżywał swój okres świetności. Niestety, na początku lat 80. XX wieku ogród
popadł w zupełną ruinę. Nie zachował się ani jeden krzak róży, a ogród stał się zaniedbanym nieużytkiem, w którym trudno było się dopatrzeć śladów jego dawnej
świetności. W 1983 roku teren Różanki został przekazany Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a w 2005 roku miasto stało się ponownie właścicielem ogrodu. Obiekt
został wpisany do rejestru zabytków i rozpoczęto prace nad jego rewaloryzacją.
20 kwietnia 2007 roku oddano do użytku Różankę w odtworzonej z lat 30. XX wieku postaci. W ogrodzie znalazło się 9 tysięcy róż w 99 odmianach, a także rzadkie
drzewa i krzewy, m.in. kasztanowiec gładki, korkowiec amurski, świerk serbski, grab
amerykański. Ogród dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
wyposażono w oświetlenie i małą architekturę. W ogrodzie znalazł się też plac zabaw, letnia scena i alejka z pergolą, która stanowi miejsce prezentowania wystaw.
Tradycją stały się tu weekendowe koncerty w sezonie letnim, które zamieniają
Rożankę w Różany Ogród Sztuki. W przyszłości ma tu także powstać całoroczny lokal gastronomiczny.
Jak wykazały badania terenowe, ogród różany w Szczecinie cieszy się dużą popularnością. Zarówno jego sposób zagospodarowania, jak i atrakcyjna lokalizacja
(ogród stanowi część zielonego klina łączącego Jasne Błonia i Park Kasprowicza
z Laskiem Arkońskim) sprawiają, że Różanka odwiedzana jest zarówno „przypadkiem” i „po drodze”, jak też jako docelowe miejsce wycieczek. Ogród funkcjonuje przede wszystkim jako rodzaj parku miejskiego, jednak o bardziej interesującym
i wyrafinowanym programie – użytkownicy to w zdecydowanej większości szczecinianie, wśród których przeważają kobiety, większość w wieku emerytalnym.
Drugą z kolei pod względem wielkości grupę użytkowników stanowią matki z małymi dziećmi. Zdecydowana większość odwiedzających ogród w sezonie letnim
przychodzi tu raz w tygodniu lub częściej. Motywacją do spędzenia w nim czasu
jest dla użytkowników przede wszystkim spokój, możliwość obcowania z przyrodą
i ze sztuką, podziwianie scenerii, a także warunki do spędzania czasu z rodziną lub
przyjaciółmi. Odwiedzający Różankę chętnie uczestniczą w koncertach, oglądają
wystawy, spotykają się też, aby porozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi, bądź z bardziej prozaicznych względów, takich jak spacer z dzieckiem. Większość odwiedzających spędza w Różance ponad godzinę. Wśród słabych stron zagospodarowania
użytkownicy przede wszystkim wskazują na niedostatek miejsc parkingowych oraz
brak całorocznego punktu gastronomicznego lub kawiarni. Odczuwalny jest też
brak publicznych toalet. Większość użytkowników podkreśla również sezonowość
ogrodu i małe możliwości jego użytkowania poza sezonem letnim. Na pytanie zaś,
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co w zagospodarowaniu Różanki podoba im się najbardziej, użytkownicy wymieniają: dużą ilość rabat różanych, fontannę i wygodne ścieżki. Zdecydowana większość
podkreśla unikatowość Różanki, jej specyficzny nastrój oraz klimat.
Potrzeby użytkowników a ochrona założeń ogrodowych
Jak wykazały przeprowadzone w Różance badania, potrzeby użytkowników, jakie może zaspokajać założenie ogrodowe, są bardzo zróżnicowane. Specyfika zabytkowego ogrodu pozwala na zaspokojenie często nawet tych najbardziej wyrafinowanych potrzeb, związanych np. z samodoskonaleniem. Ogród nie funkcjonuje
praktycznie jako atrakcja turystyczna, a bardziej jako miejsce mające duży potencjał w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych mieszkańców. Jest to związane
ze słabym marketingiem Różanki (brak chociażby strony internetowej obiektu), brakiem pomysłu na funkcjonowanie obiektu poza sezonem, ale też brakiem konkurencji
w zakresie podobnych założeń.
Przy głębszej analizie potrzeby realizowane w ogrodach można posegregować
w grupy odpowiadające hierarchii potrzeb. Jedna z najpopularniejszych klasyfikacji
potrzeb życiowych człowieka, koncepcja A. Maslowa, zakłada hierarchiczność potrzeb życiowych i ujmuje je w siedem grup21.
Na poziomie najbardziej podstawowym założenie ogrodowe może realizować
potrzeby fizjologiczne związane z regeneracją organizmu, umożliwiając odpoczynek
fizyczny i psychiczny. Grupie potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa w kontekście ogrodu odpowiada możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z „ucieczką” od codzienności, miasta, hałasu itp. Kolejna w hierarchii potrzeba przynależności
w użytkowaniu ogrodów objawia się potrzebą rekreacji rodzinnej lub w grupie przyjaciół, aktywnością prowadzącą do integracji społecznej. Potrzeba uznania wiąże
się z podejmowaniem w ogrodach form aktywności, które pomagają w zdobyciu
akceptacji, a nawet podziwu. Potrzeby poznawcze z kolei założenie ogrodowe może
zaspokajać przez pełnienie funkcji dydaktycznych terenu. Na samej górze hierarchii
potrzeb Maslow umiejscowił potrzebę estetyki i samorealizacji. Znajdują one odzwierciedlenie w motywacji, jaką jest dla użytkowników ogrodów potrzeba kontaktu z pięknem, naturą, walorami krajobrazowymi i kulturowymi przestrzeni oraz potrzeba rozwijania zainteresowań, hobby i doskonalenie się.
Biorąc pod uwagę hierarchiczność potrzeb, możemy przyjąć, że odwiedzający
ogrody, tak jak dzielą się na grupy pod względem motywacyjności, dzielą się też
na grupy pod względem wymagań. Najczęściej możemy się zetknąć z użytkownikami
poszukującymi po prostu regeneracji i odpoczynku. Pozostałe grupy tworzą kolejno
użytkownicy skupieni na sobie, zamknięci, użytkownicy otwarci na kontakty społeczne, poszukujący wyzwań, wiedzy i informacji oraz piękna. Przeprowadzone badania
wskazują, że dla użytkowników ogrodów zabytkowych silną motywacją jest potrzeba
poznawcza piękna, a nawet samorealizacji, a zatem potrzeby znajdujące się wysoko
w hierarchii potrzeb. Więcej w ogrodach zabytkowych znajdziemy turystów wymagających niż „masowych”, a posiadanie poczucia przynależności do swego rodzaju
„elity turystycznej” nie jest wcale odosobnionym przypadkiem.
Potencjalna możliwość zaspokojenia nawet wysoko stojących w hierarchii potrzeb sprawia, że ogrody zabytkowe mogą z łatwością generować dużą liczbę użytkowników. Niestety, duża rzesza odwiedzających może stanowić zagrożenie dla
ogrodów zarówno pod względem kulturowym, jak i przyrodniczym. Do degradacji
21

J. Sankowski, T. Gracz, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań 2001.
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przez zwiedzających może przyczyniać się zarówno nadmiar atrakcji turystycznych
(koncerty, wystawy) i zbyt bogata oferta programowa (liczne punkty usługowe i gastronomiczne), jak i zbyt ubogie zagospodarowanie (brak toalet, parkingów czy też
miejsc wypoczynku). Pierwszy przypadek generuje nadmiar użytkowników o bardzo
zróżnicowanym spektrum potrzeb i oczekiwań. Prowadzi to z jednej strony do obniżania rangi obiektu i zaniku jego specyfiki, a z drugiej – w prosty sposób niszczy walory
przyrodnicze (zrywanie kwiatów, łamanie gałęzi itp.) oraz narusza tkankę historyczną
ogrodu. Sytuację pogarsza fakt, że w miarę upływu czasu negatywny wpływ przekraczania chłonności środowiska (nawet przy stale utrzymującym się poziomie użytkowników) wzmaga się, ponieważ zakłóceniu ulegają mechanizmy naturalnej regeneracji środowiska. Prowadzi to do postępującej degradacji przyrodniczej, objawiającej
się obniżeniem bioróżnorodności gatunków, ekspansją gatunków silniejszych i obcych. Wobec powyższych zagrożeń konieczne jest kontrolowanie i egzekwowanie
chłonności turystycznej ogrodu22. Za bezpieczną dla terenu zabytkowego parku ilość
użytkowników przyjmuje się maksymalnie 50 osób na 1 ha. Jednak jest to wielkością
nierealną w przypadku znanych parków i ogrodów i z reguły znacznie przekraczaną.
Czy można jednak przyjąć pewien standard zagospodarowania dla ogrodów zabytkowych, który określałby wymagane ze względu na potrzeby użytkowników elementy
programowe?
6. WNIOSKI
Wydaje się, że unikatowość założenia i ochrona jego genius loci powinny być zawsze traktowane priorytetowo. Jednak bez pewnej promocji zabytkowe założenie
ogrodowe skazywane jest tylko na funkcjonowanie lokalne jako park miejski i miejsce
rekreacji codziennej okolicznych mieszkańców. Popularyzacja obiektu, poszerzanie
programu i dostosowanie do współczesnych potrzeb rekreacyjnych na ogół oznacza
słabsze działania ochronne. Z drugiej strony, restrykcyjne działania ochronne ograniczają na ogół program funkcjonalny założenia, co skutkuje zmniejszeniem jego atrakcyjności dla potencjalnych użytkowników.
Motywacje odwiedzających ogrody są z pewnością bardzo zróżnicowane, choć
wyraźnie można wyodrębnić tu dominującą grupę użytkowników – kobiety. Specyfika
i nastrój ogrodu zabytkowego oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe pozwalają
mu dobrze zaspokajać potrzeby związane z pięknem, wiedzą, a nawet samodoskonaleniem. Wzrastające zainteresowanie ogrodami jako miejscem spędzania czasu,
a nawet jako atrakcją turystyczną, sprawiają, że konieczne staje się zadbanie również
o zaspokojenie tych bardziej przyziemnych, podstawowych potrzeb, które ze względów ochronnych są często marginalizowane.
Z tego też względu każdy ogród lub park historyczny powinien posiadać program
udostępniania i promocji z uwzględnieniem zasad jego ochrony, przedstawiający
szczegółowo możliwości rozwoju jako obiektu turystycznego.
Za niezbędne w zakresie dostosowania do potrzeb współczesnych użytkowników
i związanego z tym poszerzenia programu funkcjonalno-przestrzennego należy uznać
udostępnianie dla wszystkich grup wiekowych, osób o różnych zainteresowaniach
22
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i różnym stopniu sprawności. Wprowadzanie urządzeń specjalistycznych dla osób
niepełnosprawnych i szeroko pojęte udostępnianie może napotykać w ogrodach
historycznych pewne trudności, jednak powinno być traktowane priorytetowo jako
założenie ideowe, popularyzujące turystykę ogrodową.
Standardem powinno być też zadbanie o tak podstawowe potrzeby użytkowników jak: dogodny dojazd i dojście (z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych),
miejsca wypoczynku (altany, ławki) oraz dostęp do toalet i punktu gastronomicznego. Te ostatnie, gdy nie jest to możliwe w ramach samego ogrodu, powinny być lokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Z kolei w ramach minimalizowania negatywnego wpływu użytkowników na teren należy w każdym przypadku przygotować indywidualnie program ochrony, który
wskaże ograniczenia w użytkowaniu: np. jakie formy aktywności są niedopuszczalne (np. organizowanie imprez masowych), jakie obiekty i urządzenia terenowe nie
mogą być lokalizowane oraz czy wymagane są ograniczenia czasowe w korzystaniu
z obiektu.
Z pewnością nie każdy ogród historyczny powinien pod względem oferty trafiać
w gusta i potrzeby każdego użytkownika. Pewna elitarność, a raczej próba eksponowania specyfiki i charakteru założenia, powinna wynikać również z dostępnych form
użytkowania. Każdy jednak obiekt wymaga indywidualnej analizy i oceny, jakie formy
aktywności może i powinien w swej ofercie proponować. Z pewnością spacerowanie
i oglądanie z zachowaniem bezpiecznego dystansu nie powinno kojarzyć się dłużej jako jedyna dopuszczalna w ogrodzie historycznym forma aktywności. Słuchanie
koncertów, oglądanie wystaw, udział w warsztatach fotograficznych, malarskich czy
też ogrodniczych, rodzinne piknikowanie to tylko niektóre z aktywności, które warto
wziąć pod uwagę przy opracowywaniu projektu konserwacji założenia. Wśród dopuszczalnych elementów zagospodarowania, w zależności od charakteru i wielkości
obiektu, warto rozważyć: trasy dla biegów, szybkich marszów, jazdy na rowerze, nordic walking, ścieżki zdrowia, place do gier stolikowych, szachów terenowych, miejsca
do słuchania koncertów, miejsca do tańca, huśtawki dla dorosłych i dzieci, trawniki
do piknikowania, puszczania latawców, ćwiczeń tai-chi itp.
Poruszone zagadnienia z pewnością nie wyczerpują tematu rosnących i dynamicznie zmieniających się potrzeb użytkowników ogrodów zabytkowych, które stanowią wyjątkowo wrażliwe i wymagające obiekty. Wymagane są dalsze, prowadzone
w dużej skali badania, które pozwolą lepiej zrozumieć motywacje użytkowników ogrodów, zaspokajać ich potrzeby i jednocześnie chronić cenne założenia.
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Abstract
The village of Siemianice is located in the county of Kępno in Greater Poland. It can boast a palace
and park complex which represents the tradition of 19th-century landscape establishments.
In the western part of the park there is a palace built by Count Piotr Szembek in 1835 and totally rebuilt
in the Neo-Renaissance style in 1894. Since 1951 it has been the home of the Forest Experimental
Department of the University of Life Sciences in Poznań. The palace is in very good condition but
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Streszczenie
Siemianice położone są w Wielkopolsce, w powiecie kępińskim. We wsi znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który reprezentuje tradycję XIX-wiecznych założeń krajobrazowych. W zachodniej części
parku usytuowany jest pałac, wybudowany w 1835 roku przez hrabiego generała Piotra Szembeka,
a w 1894 roku całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym. Od 1951 roku mieści się w nim
Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pałac jest w bardzo dobrym
stanie, natomiast park wymaga przywrócenia dawnej świetności. Przeprowadzone badania obejmowały kilka etapów analitycznych, których celem było sporządzenie koncepcji rewaloryzacji parku, aby uczytelnić jego XIX-wieczną genezę, pełniej wyeksponować walory i przywrócić utracone
wartości
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1. INTRODUCTION
The village of Siemianice is located in the southern part of Greater Poland,
in the rural district of Łęka Opatowska, the county of Kępno. There is a 19th-century
palace and park complex in the village. The landscape park in which the Neo-Renaissance palace of the Szembek family is situated covers an area of approximately
4.49 hectares.
The concept of landscape parks developed in the 18th and 19th centuries.
Their form was based on motifs derived from the natural landscape. The spatial
arrangement consisted of individual garden interiors, created mainly with
the help of plant and water components of natural character1. The earlier trends
in the development of gardening art combined plant and architectural elements
into a compositional whole. In the parks of landscape character the solid mass
of palaces based on linear, synthetic systems found no reflection in gardening
forms whose composition was inspired by painters’ artistic vision of space and by
nature itself2. Garden paths ran freely: joining individual parts of the garden, they
were intended to disclose picturesque views. The role of palaces and manors
also became smaller – they no longer dominated the whole complex but mainly
performed residential functions3.
2. HISTORICAL BACKGROUND OF SIEMIANICE ESTATE
The site’s history is connected with the Szembeks, a patriotic Polish gentry family
who became owners of the estate in 1700. In the first half of the 19th century,
the property was inherited by General Piotr Szembek4. He took part in the November
Insurrection, became a bachelor of the Virtuti Militari Order and one of the first
members of the Society of the Friends of Science in Poznań5.
The palace was built in the late classical style in 1835 and totally rebuilt in 1894,
gaining a Neo-Renaissance appearance6. Today the remains of the building
constructed for Piotr Szembek in 1835 are a compact one-storey structure covered
with a hip-roof. Decorations in the form of pinnacles, dormer windows, and
magnificent porticos on the axes of both elevations revert to the North European
Renaissance7.
The landscape park was founded by General Piotr Szembek on the basis
of the existing stand of trees. The farm (including, among others, a granary, barns,
alcohol distillery, coach-house and living quarters for farm workers) also dates
back to the Szembeks’ times8. Moreover, General Piotr Szembek was the founder
1

A. Mitkowska, M. Siewniak, Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998, 119-120.
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L. Durczykiewicz, Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskiem, Nakładem L. Durczykiewicza w Czempiniu,
Poznań 1912, 34.
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of a brick Neo-Romanesque church built in 18569 as a part of the palace-park-house
of worship architectural complex10. Inside the church, under the chancel, the crypts
of the Szembek family are situated.
Until 1939, Siemianice was inherited by the Szembeks’ successors. During World
War II the place became property of the German Reich and after the war it was
converted into a state-owned farm11.
In 1951 the palace and the park were taken over by the Academy of Agriculture
(today’s University of Life Sciences) in Poznań and became the seat of its Forest
Experimental Department, which has been functioning there until the present day.
In the years 1969 and 1973 the palace was listed in the register of historical
monuments12 and in 1983 the park was recognized as a natural monument13.
3. AIM OF RESEARCH
The main aim of the research was to determine the park’s precise original
compositional layout and to make it more attractive by underlining the features typical
of the time it was established. Therefore, a revalorisation concept for the historical
garden was prepared, anticipating the reconstruction of the sequence of irregular
interiors which would facilitate contemplation of the beauty of nature in accordance
with the 19th-century landscape park tradition.
4. STATE OF RESEARCH
The related literature devotes relatively little space to Siemianice’s palace and
park complex. A valuable contribution is an article by Czekalski and Kuświk which
describes the dendroflora of the site14, an paper by Błaszyk15 concerning the palace-park-church complex, and a Master’s thesis by Malinowska, devoted to the historic
garden16.
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5. DESCRIPTION OF RESEARCH
Examinations conducted in the years 2011 and 2012 comprised chamber studies
and fieldwork. As part of these, the following analyses were carried out: historical,
dendrochronological (based on the previously made inventory), analysis of spatial
composition, and evaluation of the condition of the historic arrangement. These
studies were treated as the basis for preparing the concept of the park’s revalorisation.
The research started from collecting source materials concerning the historic
palace and park complex at Siemianice: conservation documentation, aerial
photographs, orthophotomaps, a Mestischblatter topographic map, and existing
publications concerning the area being studied. Fieldwork was conducted
in the summer of 2011, and chamber studies were continued simultaneously.
The historical background of the establishment was examined on the basis
of the collected source materials obtained from the Provincial Office for Historic
Monuments Preservation in Poznań (Branch in Kalisz), the National Museum
of Agriculture in Szreniawa, the State Archives in Poznań, and the Centre for Geodetic
and Cartographic Documentation in Warsaw. As part of the tree stand analysis,
a dendrochronological inventory was made, based on a previous one prepared by
Malinowska17. The age of the trees was calculated using L. Majdecki’s table. Based
on the previously conducted research, an analysis of spatial composition was carried
out. This analysis comprised only the oldest trees, dating from before World War II,
which made it possible to determine individual garden interiors, the course of the axes
of view, and points where scenic openings could be found. When the analysis
of spatial composition was completed, preparation of the concept for the park’s
revalorisation began.
6. RESULTS
This section includes the analysis of spatial composition of the park and palace
complex, evaluates the condition of the historic tissue, and presents the concept
for the park’s revalorisation. Detailed results of individual analyses were described
in a Master’s thesis drawn up at the University of Life Sciences in Poznań in 201218.
Analysis of the park’s composition
Originally the park was surrounded by a brick wall with a row of hornbeam trees
along it. The main entrance gate was situated in the eastern part of the wall. A slightly
distorted axis of view ran towards it from the palace’s porch and balcony19. There was
an orangery close to the park, thanks to which the driveway in front of the palace was
decorated with exotic plants in containers20.
The park lacked bodies of water. This might have resulted from the fact that
the Szembeks owned a summer residence in a place called Wesoła, over the Prosna
River21. The general’s grandson and his wife Maria (maiden name Fredro) had made
17
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a significant contribution to the shape of the park. They greatly enriched the stand
of trees, introducing colourful varieties of beeches and oaks, which made a pleasant
contrast with the deep green of the existing trees. Moreover, under the Szembek
family’s management, the courtyard, driveway in front of the palace, and system
of alleys in the park (e.g. an internal path to St. Giles church) were created22.

Ill. 1. Analysis of spatial composition, viewing connections (author A. Rosada)
Il. 1. Analiza kompozycji przestrzennej, powiązania widokowe (autor A. Rosada)
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B. Kamiński, Ewidencja parku pałacowego…, 3, 6-7, 16.

154
Unfortunately, World War II and later on the state-owned farm to which
the estate belonged left an extremely negative impression on the whole site.
The park underwent substantial degradation: excessive growth of numerous self-sown plants in the historic garden interiors blurred the whole original composition.
An important moment for Siemianice came when the park and palace complex
was taken over by the Forest Experimental Department of the University of Life Sciences
in Poznań (1951). The palace was gradually renovated and the park was enriched
with exotic species of trees and shrubs suitable for an experimental dendrological
institution.
Results of the analysis of the park’s historic spatial composition are presented
graphically (Ill. 1). It became clear that the old stand of trees constituted the walls
of irregular garden interiors with more or less ornamental openings. A cut hedge
running along the brick wall was the only regular element in the park.
Five axes of view were distinguished: Three of them run from the porch and
balcony of the palace towards: 1. the old entrance gate (the main axis); 2. the present
entrance gate; 3. St. Giles Church. The remaining two axes were identified at other
places and run from: 4. the right wing of the palace towards the abovementioned
church, and 5. from the façade of the palace, through the farm and the linden
alley, towards the figure of Our Lady (the longest axis).
Evaluation of the estate’s condition
The study shows that the park and palace establishment at Siemianice is relatively
well preserved. The palace, renovated by its present user, is in good condition.
The same applies to the old stand of trees and to the system of 19th-century alleys,
which is fairly easy to see. The paths divide the park into 19 sections of different sizes.
The garden interiors, however, are hardly recognizable today, especially in those
sections which are situated at a longer distance from the palace. Self-sown plants
and overgrown tree-crowns are responsible for the fact that the axes of view are
practically unreadable.
From the northern, southern and western side the park is still surrounded by a brick
wall, partly covered with plaster. The eastern side with the main entrance gate
(unused now) is damaged and fenced with wire netting. The present entrance gate
is situated in the brick wall which surrounds the establishment from the north. Two
wicket doors, one leading to St. Giles Church and the other to the farm, are jammed.
Unfortunately, the hornbeam hedge which used to surround the whole establishment
did not survive, but it is being reconstructed.
In the eastern part of the park there is a small artificial swell of the ground. Slight
surface irregularities can also be observed in the sites where the cellars are located
and in the garden interior behind the palace. Apart from these, the terrain of the park
is flat.
Concept for revalorisation
The concept for revalorisation provides for clearing the park of a large number
of self-sown plants and for occasional pruning down of the old tree crowns in order
to make the historic interiors more legible and reconstruct the axes of view. It also
recommends removal of some of the post-war trees, leaving only those which
represent interesting or exotic species, with interesting habits, and well matched to
the surrounding old stand.
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Moreover, the slight swell of the land in the eastern part of the park might be used
as the site for a lapidary. A new driveway must also be designed to lead to the car
park included in the plans. It is suggested that the surface of the paths should be
covered with a biologically active substance – Hanse Grand.
Revalorisation should include transforming the shape of the lawn in the driveway
area into one more elliptical. In its centre, plants grown seasonally in a carpet-bed should be maintained. In the summer, on the outline of the lawn and in front

Ill. 2. Concept for revalorisation of a fragment of the park (author A. Rosada)
Il. 2. Koncepcja rewaloryzacji fragmentu parku (autor A. Rosada)
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of the palace, bucket plant pots should be placed. Old photographs show that
people did so in the past23because there was an orangery in the close vicinity
of the park. This solution will make the driveway more attractive and elegant.
The profile of the palace was brought out by placing arabesques at
the lengthened axis by its northern and southern elevation. The arabesque on
the northern side additionally accentuates the historic well. From the garden side
of the elevation, by the balcony of the palace, it is recommended to create another
carpet bed which would mark the entrance to the park’s largest interior. Carpet
flower beds and arabesques were popular forms in 19th-century landscape gardens.
These will add charm and beauty to the whole place, indicating the character
of the times it originates from.
The palace accommodates offices and rooms for the guests, and therefore
in the south-eastern part of the park construction of a car park for FED employees
and guests is recommended. This seems to be a good site for the location of the car
park because it is situated out of the way and masked by tree crowns.
Besides these, the revalorisation project provides for a complete reconstruction
of the hornbeam hedge which used to run along the brick wall surrounding the park.
The suggestion of the revalorisation concept concerning the fragment of the park
close to the palace is presented graphically (Ill. 2).
7. CONCLUSIONS
The palace and park complex at Siemianice possesses all the features of a 19th-century landscape garden. The old stand of trees and the system of alleys and
footpaths have been well preserved until today, although the trees are much denser
as a result of a large number of self-sown plants. The Siemianice establishment is,
above all, a living monument of history. Apart from this, it is a valuable collection
of plants because for some time it played the role of a dendrological site.
The aim of the proposed revalorisation concept is to make the primary
composition of the complex more readable by emphasizing those features
characteristic of landscape gardens.
Today, as uncontrolled urbanization develops at an unprecedented rate, such
complexes as Siemianice continue the traditions of the period in which they were
established, being a valuable heritage and a true wealth of the national culture.
The residential complex at Siemianice is also a unique natural enclave, which
in the modern, urbanized world raises ecological awareness and offers people
a place to relax and regenerate their physical and spiritual reserves, weakened by
the “benefits” of our civilization.
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1. WSTĘP
Siemianice leżą w południowej części Wielkopolski, w gminie Łęka Opatowska,
w powiecie kępińskim. We wsi znajduje się XIX-wieczny zespół pałacowo-ogrodowy.
Park ma charakter krajobrazowy i zajmuje powierzchnię około 4,49 ha. W jego granicach znajduje się neorenesansowy pałac Szembeków.
Idea parków krajobrazowych rozwinęła się w XVIII i XIX wieku. Ich forma oparta
była na motywach wywodzących się z krajobrazu naturalnego. Układ przestrzenny
tworzyły poszczególne wnętrza ogrodowe, zbudowane przede wszystkim za pomocą
elementów roślinnych i wodnych o charakterze naturalnym24. Wcześniejsze kierunki
rozwoju sztuki ogrodowej ujmowały roślinne i architektoniczne elementy w kompozycyjną całość. W parkach o charakterze krajobrazowym bryły pałaców, oparte o linearne, syntetyczne układy, nie znalazły odzwierciedlenia w formach ogrodowych,
których kompozycję inspirowała malarska wizja przestrzenna i przyroda25. Układ komunikacyjny miał charakter swobodny: drogi, łącząc poszczególne części ogrodu,
miały odsłaniać malownicze widoki. Zmniejszyła się również rola pałaców i dworów,
które nie dominowały nad całym kompleksem, a pełniły przede wszystkim funkcję
mieszkalną26.
2. RYS HISTORYCZNY MAJĄTKU W SIEMIANICACH
Historia obiektu związana jest z patriotyczną rodziną Szembeków, którzy byli właścicielami majątku od 1700 roku. W 1 połowie XIX wieku właścicielem Siemianic został
generał Piotr Szembek27. Był on uczestnikiem powstania listopadowego, kawalerem
Orderu Virtuti Militari oraz jednym z pierwszych członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Poznaniu28.
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Pałac wybudowano w stylu późnoklasycystycznym w 1835 roku, a w 1894 roku
całkowicie przebudowano, nadając mu neorenesansowy charakter29. Obecnie
pozostałość po budowli wzniesionej dla generała Szembeka stanowi zwarta bryła
piętrowego korpusu, nakrytego czterospadowym dachem. Dekoracje w postaci
obeliskowych sterczyn, lukarn oraz okazałe portyki na osiach obu elewacji stanowią
nawiązanie do renesansu północnoeuropejskiego30.
Krajobrazowy park został założony przez generała Piotra Szembeka na bazie istniejącego drzewostanu. Z czasów gospodarowania rodziny Szembeków pochodzi
również folwark, obejmujący m.in.: spichlerz, stodoły, gorzelnię, wozownię pałacową
oraz budynki mieszkalne dla pracowników31. Szembek był także fundatorem murowanego, neoromańskiego kościoła, wybudowanego w 1856 roku32. Był on kiedyś częścią zespołu architektonicznego pałac–park–kościół33. W świątyni pod prezbiterium
znajdują się krypty hrabiów Szembeków.
Do 1939 roku Siemianice dziedziczone były przez spadkobierców Szembeków.
W trakcie II wojny światowej stały się własnością skarbu Rzeszy Niemieckiej, a po jej
zakończeniu weszły w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego34. Od 1951 roku
pałac wraz z parkiem przejęła Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)
w Poznaniu, umieszczając w nim Leśny Zakład Doświadczalny, który funkcjonuje
w tym miejscu do dziś. Pałac w 1969 i 1973 roku został wpisany do rejestru zabytków35,
natomiast park w 1983 roku uznano za pomnik przyrody36.
3. CEL BADAŃ
Głównym celem badań było określenie precyzyjnego, oryginalnego układu kompozycyjnego parku, nadanie mu większej atrakcyjności i podkreślenie cech świadczących o przynależności do epoki, w której powstał. W związku z tym sporządzono
koncepcję rewaloryzacji zabytkowego ogrodu, przewidującą odtworzenie sekwencji nieregularnych wnętrz, ułatwiających kontemplację piękna natury, zgodnie
z XIX-wieczną tradycją kształtowania ogrodów krajobrazowych.
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4. STAN BADAŃ
Literatura przedmiotu poświęca stosunkowo niewiele miejsca zespołowi pałacowo-parkowemu w Siemianicach. Cenny wkład stanowi artykuł Czekalskiego
i Kuświka opisujący dendroflorę obiektu37, opracowanie Błaszyka38 dotyczące zespołu pałac–park – kościół oraz poświęcona zabytkowemu ogrodowi praca magisterska
Malinowskiej39.
5. OPIS BADAŃ
Przeprowadzone w 2011 i 2012 roku badania obejmowały studia kameralne i prace terenowe. W ich ramach wykonano następujące analizy: historyczną, dendrochronologiczną (na sporządzonej wcześniej inwentaryzacji), kompozycji przestrzennej
oraz oceny stanu zachowania historycznego układu. Badania te stanowiły podstawę
do sporządzenia koncepcji rewaloryzacji parku.
Prace rozpoczęto od zebrania materiałów źródłowych, dotyczących zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Siemianicach: dokumentacji konserwatorskiej,
zdjęć lotniczych, ortofotomap, mapy topograficznej Mestischblatter oraz dotychczasowych publikacji dotyczących omawianego obiektu. Prace terenowe wykonano
w okresie letnim w 2011 roku, prowadząc równolegle studia kameralne.
Historię założenia zbadano na podstawie materiałów źródłowych, pozyskanych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu (Delegatura w Kaliszu),
Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
Archiwum Państwowym w Poznaniu i Centralnym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. W ramach analizy drzewostanu przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną, opierając się na wcześniejszej, wykonanej
przez Malinowską40. Przeprowadzono również analizę dendrochronologiczną. Wiek
drzew obliczono, korzystając z tabeli wiekowej Majdeckiego. W oparciu o wcześniej
przeprowadzone badania powstała analiza historycznej kompozycji przestrzennej.
Wzięto w niej pod uwagę jedynie najstarsze drzewa, pochodzące sprzed II wojny
światowej, co pozwoliło na wyznaczenie poszczególnych wnętrz ogrodowych, przebiegu osi widokowych oraz miejsc występowania otwarć widokowych. Po przeanalizowaniu kompozycji przestrzennej przystąpiono do sporządzenia koncepcji rewaloryzacji parku.
6. WYNIKI
W rozdziale tym zaprezentowano analizę kompozycji przestrzennej zespołu pałacowo-ogrodowego, oceniono stan zachowania zabytkowej tkanki oraz przedstawiono
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koncepcję rewaloryzacji parku. Szczegółowe wyniki poszczególnych analiz opisano w pracy magisterskiej, wykonanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
w 2012 roku41.
Analiza kompozycji parku
Park pierwotnie otoczony był ceglanym murem, wzdłuż którego przebiegał szpaler grabowy. Główna brama wjazdowa umieszczona była we wschodniej części
ogrodzenia. W jej kierunku z werandy pałacu biegła lekko skrzywiona oś widokowa42.
Przy parku znajdowała się oranżeria, dzięki czemu podjazd przed pałacem ozdabiano egzotycznymi roślinami w pojemnikach43.
W parku brakowało elementów wodnych. Mogło to wynikać z tego,
że Szembekowie posiadali letnią rezydencję w miejscowości Wesoła nad rzeką
Prosną44. Znaczący wkład w ukształtowanie parku wnieśli: wnuk generała, hrabia
Piotr Szembek i jego żona – Maria z domu Fredro. Znacznie wzbogacili oni drzewostan
parku, wprowadzając barwne odmiany buków i dębów, które swoją formą i barwą
kontrastowały z ciemną zielenią istniejących nasadzeń. Za czasów gospodarowania
rodziny Szembeków powstał podjazd przed front pałacu, a także układ komunikacyjny parku (m.in. wewnętrzna dróżka do kościoła św. Idziego)45.
Niestety, II wojna światowa i późniejsza przynależność do Państwowego
Gospodarstwa Rolnego odcisnęły negatywne piętno na całym obiekcie. Park uległ
degradacji: pojawiła się duża liczba samosiewów, które pozarastały historyczne wnętrza ogrodowe, zakłócając całość pierwotnej kompozycji.
Istotnym momentem dla zespołu pałacowo-ogrodowego w Siemianicach
było przejęcie go przez Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu (1951). Pałac stopniowo odrestaurowano, a drzewostan parku urozmaicono, nasadzając egzotyczne gatunki drzew i krzewów, które nadały mu charakter
doświadczalnego obiektu dendrologicznego.
Wyniki analizy historycznej kompozycji przestrzennej parku przedstawiono graficznie na ilustracji 1. Stwierdzono, że starodrzew tworzył mniej lub bardziej ażurowe ściany nieregularnych wnętrz ogrodowych. Jedynym regularnym elementem w parku był
strzyżony żywopłot grabowy, który biegł wzdłuż muru otaczającego założenie.
Wyróżniono pięć osi widokowych. Trzy z nich wychodzą z werandy i balkonu pałacu: 1. w kierunku starej bramy wjazdowej (główna oś widokowa); 2. w kierunku obecnej bramy wjazdowej; 3. w kierunku kościoła św. Idziego; kolejne dwie zlokalizowano
w innych miejscach: 4. z prawego skrzydła pałacu na wyżej wspomniany kościół;
5. z frontu pałacu, przez folwark i aleję lipową; na figurę Najświętszej Marii Panny (najdłuższa oś widokowa).
Ocena stanu zachowania
Z przeprowadzonych badań wynika, że założenie pałacowo-parkowe
w Siemianicach jest stosunkowo dobrze zachowane. Świadczy o tym stan pałacu odrestaurowanego przez obecnego użytkownika, zachowany starodrzew oraz czytelny
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przebieg XIX-wiecznego układu komunikacyjnego. Ścieżki dzielą park na 19 kwater
różnej wielkości. Stwierdzono jednak, że wnętrza ogrodowe są dziś słabo rozpoznawalne, zwłaszcza w kwaterach oddalonych od budynku pałacu. Samosiewy oraz
rozrośnięte korony drzew powodują, że osie widokowe są praktycznie nieczytelne.
Od strony północnej, południowej i zachodniej park nadal otacza ceglany mur,
który częściowo otynkowano. Zniszczeniu uległa natomiast wschodnia jego część,
w której znajduje się nieczynna główna brama wjazdowa. Od tej strony park ogrodzony jest drucianą siatką. Obecna brama wjazdowa usytuowana jest w murze
ograniczającym teren od strony północnej. Dwie furty – do kościoła św. Idziego oraz
przejście do folwarku – są dziś nieczynne. Niestety, nie przetrwał grabowy żywopłot
otaczający całość założenia, jednak w ostatnich latach jest on odtwarzany.
We wschodniej części parku znajduje się małe, sztuczne wzniesienie. Niewielkie
nierówności terenowe można zauważyć także w miejscach występowania piwniczek
oraz we wnętrzu ogrodowym za pałacem. Poza tym teren parku jest płaski.
Koncepcja rewaloryzacji
Koncepcja rewaloryzacji przewiduje oczyszczenie parku z dużej ilości samosiewów
oraz sporadyczną regulację koron starodrzewu w celu uczytelnienia historycznych
wnętrz ogrodowych i odtworzenia osi widokowych. Zaleca się również usunięcie części nasadzeń powojennych, zostawiając te, które reprezentują ciekawe lub egzotyczne gatunki, mają interesujący pokrój i komponują się z otaczającym starodrzewem.
Ponadto zaleca się wykorzystanie niewielkiego wzniesienia we wschodniej części
parku w celu utworzenia na nim lapidarium. Wytycza się także nową ścieżkę dojazdową na projektowany parking. Na nawierzchnię dróg proponuje się biologicznie czynną Hanse Grand.
Przewidziano zmianę kształtu gazonu na terenie podjazdu na bardziej eliptyczny.
W jego środku usytuowano sezonowo obsadzany kwietnik kobiercowy. Latem na obrysie gazonu i przed budynkiem pałacu proponuje się wystawiać rośliny kubłowe.
Z dawnej fotografii wiadomo, iż czyniono tak w przeszłości46, ponieważ w pobliżu parku na terenie folwarcznym znajdowała się oranżeria. Takie rozwiązanie uczyni podjazd bardziej reprezentacyjnym i atrakcyjnym.
Bryłę pałacu zaakcentowano, umieszczając – przy jego północnej i południowej elewacji – na przedłużeniu osi arabeski. Arabeska po stronie północnej dodatkowo podkreśla zabytkową studnię. Od strony elewacji ogrodowej, przy balkonie
pałacu, zaproponowano utworzenie drugiego kwietnika kobiercowego, który będzie akcentował wyjście do największego wnętrza parkowego. Kwietniki kobiercowe i arabeski były formami roślinnymi stosowanymi w XIX-wiecznych ogrodach krajobrazowych. Dodadzą one całemu założeniu uroku i podkreślą charakter epoki,
w której powstało.
W pałacu znajdują się biura oraz pokoje gościnne, dlatego w południowo-zachodniej części parku zaleca się utworzenie parkingu dla pracowników i gości LZD.
Jest to dobre miejsce na lokalizację parkingu, ponieważ znajduje się na uboczu i zamaskowane jest przez korony drzew. Koncepcja przewiduje też całkowite odtworzenie strzyżonego szpaleru grabowego, który pierwotnie biegł wzdłuż muru okalającego
park. Propozycję koncepcji rewaloryzacji fragmentu parku przy pałacu przedstawiono graficznie na ilustracji 2.
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7. PODSUMOWANIE
Omawiany zespół pałacowo-ogrodowy w Siemianicach ma charakter XIX-wiecznych ogrodów krajobrazowych. Do dziś dobrze zachował się starodrzew i przebieg układu drogowego, jednak drzewostan jest mocno zagęszczony przez dużą liczbą zbędnych samosiewów. Zespół w Siemianicach to przede wszystkim żywy pomnik
historii. Ponadto stanowi cenną kolekcję roślin, gdyż przez pewien czas pełnił funkcję
kompleksu dendrologicznego.
Zaproponowana koncepcja rewaloryzacji ma na celu uczytelnienie pierwotnej kompozycji przez podkreślenie cech charakterystycznych dla ogrodów
krajobrazowych.
W obecnych czasach, gdy niekontrolowana urbanizacja rozwija sięw bezprecedensowym tempie i skali, obiekty – takie jak ten w Siemianicach – kontynuują tradycję
epoki, w której powstały, stanowią cenne dziedzictwo i są prawdziwym bogactwem
kultury narodowej. Zespół rezydencjonalny w Siemianicach to również swoista enklawa przyrody, która we współczesnym zurbanizowanym krajobrazie budzi świadomość
ekologiczną, oferując człowiekowi miejsce wytchnienia, pozwalające na regenerację sił fizycznych i duchowych, nadwątlonych „dobrodziejstwami” cywilizacji.
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Abstract
Villa Rosea – previously known as the Villa of Nagórscy – situated at Lipowa Street in Nałęczów, was
designed by Adam Nagórski and Michał Górski and built at the end of the 19th century. In its heyday
it was at the centre of the vibrant cultural life of Nałęczów. However, during the German occupation
as well as due to unlawful confiscation by the communist government it gradually fell into decay.
In 2006 the villa was bought by Stanisław and Barbara Burzyńscy, carefully renovated and renamed
Villa Rosea. In order to bring back its former splendour and to adapt the building so as to suit its new
hotel function, an attempt was made to renew the old garden complex with an area of 1 ha which
surrounds the villa. This article is devoted to the question of adapting the plant composition design to
the new function of the building while taking into account its historical importance.
Keywords: garden complex, villa, Nałęczów (Naleczow)

Streszczenie
Willa Różana – dawna willa Nagórskich – usytuowana przy ulicy Lipowej w Nałęczowie, wybudowana
została pod koniec XIX w. według projektu Adama Nagórskiego i Michała Górskiego. W czasach
swojej największej świetności znajdowała się w centrum wartko toczącego się życia kulturalnego
Nałęczowa. Niestety, w czasie niemieckiej okupacji oraz w wyniku bezprawnych konfiskat z ramienia władzy komunistycznej, uległa znacznej dewastacji. W 2006 r. willa została zakupiona przez
Stanisława i Barbarę Burzyńskich i poddana pracom restauratorskim. Wówczas nadano jej nazwę
Willa Różana. Aby przywrócić pełen blask temu obiektowi oraz dostosować go do nowych funkcji
hotelowo-gastronomicznych, podjęto próbę rewaloryzacji dawnego założenia ogrodowego, towarzyszącego willi, zajmującego powierzchnię 1 ha. Artykuł poświęcony jest prezentacji problemów
dostosowania projektowanych kompozycji roślinnych do nowych funkcji obiektu, w kontekście jego
historycznych wartości.
Słowa kluczowe: założenie ogrodowe, willa, Nałęczów
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1. INTRODUCTION
Nałęczów (until recently – Nałęczów Zdrój) is a small town of about 14 thousand
inhabitants situated in the Lubelskie Province and known for its distinctive therapeutic
microclimate. What gives the health resort its great potential are numerous mineral
water springs, the climate, and a convenient location inside the Kazimierski Landscape
Park. However, it is the weakly stimulative bioclimate alongside with ferruginous waters
used for treating circulatory conditions which constitute Nałęczów’s most valuable
assets. The town’s features result from its location on the bottom of the deeply cut
valleys of the Bystra and Bochotniczanka rivers. Their slopes are cut by an intricate
net of gorges which have the quality of modifying the surrounding climate. What
affects the climate on a noticeable level even more strongly is the lush vegetation,
especially the centuries-old forest stand which makes Nałęczów a green island in an
area of high exploitation1. This small town’s historical architecture, impressive history
and opulent vegetation are greatly captivating, and attract numerous tourists and
health resort patients.
Nałęczów is one of the oldest health resorts in Poland. Although it obtained
its municipal charter in 1963, its beginnings date back to the 18th century, when
the therapeutic properties of the ferruginous waters were first observed. Springs were
located in a park not far from the newly built palace of the town’s founder – Stanisław
Małachowski, who used Nałęcz as his coat of arms. From the end of the 19th century,
Nałęczów became one of the most popular health resorts in Poland, especially
among writers and artists. To this day it has been one of the most important cultural
centres in the region, and its high standing goes beyond the borders of the Lubelskie
Province2.
The heart of Nałęczów is the Spring Park (Park Zdrojowy) situated in the ‘A’
health resort zone under strict conservation protection. The park occupies 21 ha and
includes a valuable forest stand, and elements of landscaping (such as bridges and
the health resort pond), as well as historical sanatorium buildings with accompanying
facilities dating back to the 18th and 19th centuries (e.g. Old Bath-house, Sanatorium
no 1, Małachowski Palace, Palace Outbuilding, Gothic House), which together form
the historical palace and park complex. Lipowa Street, with its century-old villas with
unique architectural qualities, constitutes the main viewing axis from the Małachowski
Palace, as well as the extension of the main axis of the park3.
2. THE STUDY SUBJECT IN THE CONTEXT OF THE TOWN’S DEVELOPMENT
Nałęczów gained its importance and popularity as early as in the middle
of the 19th century, thanks to a medical facility operating on the basis
of the local mineral water springs. The year 1800 is regarded as the official date
of the commencement of the health resort’s operation. No historical documents
have been found to confirm this date, but an entry in the diary of Castellan Leon
1
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Dembowski from 1807 states that the water in the Nałęczów area is rich in ferric
compounds. The spring water had probably undergone a makeshift chemical
analysis carried out by some iron ore expert. Moreover, from Dembowski’s diary we
learn that in the summer of 1807 Bishop Cieciszowski from the Diocese of Łódź was
treated in the palace. At the same time a patient in Nałęczów was Prince Adam
Czartoryski. Back then the town was not ready to accommodate a large number
of prominent guests. It can be assumed that the health resort developed rapidly
during the Congress Poland period, 1815-1830.
In 1878 a company was set up to operate the medical facility in Nałęczów.
The Facility’s new administrator, Dr. Fortunat Nowicki, immediately started developing
the health resort. An architect from Warsaw, Karol Kozłowski, designed buildings
adapted specifically so as to suit the sanatorium needs. In 1878 Nowicki approached
the Lublin governor for permission to open the medical facility to the general public.
After obtaining positive opinions from the construction and medical departments,
permission to open the health resort was granted in July 1878. Nowicki’s dream
was to turn the neglected town into a model health resort4. When Michał Górski
took over the Nałęczów estate, considerable development of the remaining part
of the health resort followed.
In March 1880, when engineer Michał Górski purchased the Nałęczów estate,
redevelopment and adjustment of the park buildings to suit their new functions were
complete. The new owner paid extra attention to make sure that the land outside
the park was appropriately used and protected in order to preerve Nałęczów’s
natural beauty. Górski undertook to honour the terms of the lease agreement made
between F. Nowicki and K. Czemierzina in October 1877 and, because of the plans
to create a district of villas around the Medical Facility, he started to divide the land
immediately after acquiring the estate. He reserved the closer parts of the estate for
building plots and further parts for agricultural holdings for peasants. The latter part
was named Kolonia Nałęczów. The plots around the health resort where villas were
to be built had an area of roughly one morgen5.
In the aforementioned agreement, Dr. Nowicki stipulated that during the term
of the lease the area outside the park would also get proper protection. Among
other things it was not permitted to remove trees from Lipowa Avenue. New villas built
around the park were to have proper exteriors and could under no circumstances
be thatched. There could be no breweries, distilleries, brickyards or other kinds
of industrial plants in the vicinity of the health resort. Striving to create a ‘garden
town’, the founders of the new resort decided that only as much as 1/6 of each
plot could be built-up area and the remainder was to stay green. In the purchase
agreements concerning plots of land situated along Lipowa Avenue, Górski specified
that front fences should be put up in such a way so as to leave a space of 1.5 rods
between linden trees and a fence for public use. In 1880 Henryk Wiercieński built the
first house at the fork of the roads leading to Charz and Chruszczów. In the same
year Dr. K. Chmielewski started to build the Villa Oktawia on Armatnia Góra Street,
and notary Dominik Maślakiewicz – the Villa Aurelia on Lipowa Avenue. By the end
of the 19th century almost the whole left side of Lipowa Avenue had been developed6.
4

A. Żuraw, Nałęczów – historia powstania uzdrowiska, http://teatrnn.pl/leksykon/node/3110/nałęczów_
historia_powstania_uzdrowiska (access: 25.05.2013).

5

Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy, Warszawa 1897, 26.

6

A. Żuraw, Nałęczów…

166
3. THE GARDEN AT VILLA ROSEA (WILLA RÓŻANA) IN THE ARCHITECTURAL
AND LANDSCAPE COMPOSITION OF NAŁĘCZÓW
Pursuant to the decision of 7th May 1985, the Villa Rosea complex together with
the garden and the outbuilding was entered in the Register of Historical Monuments
for the Lubelskie Province under register number A/907. However, it is not exactly
known how the building came into being and what the stages of its formation were.
On the basis of its form and the architectural trends employed in the development
of Nałęczów, it may be assumed that the villa was built soon after 1880, during
the period of the town’s biggest investment boom connected with the development
of the new health resort and accompanying villas – probably for new inhabitants
as well as for the owners of the resort7. According to the data on the historical
monument record sheet, the villa’s designers were its first owner, Adam Nagórski,
and Michał Górski. This is quite probable, since the houses of the Górski and Nagórski
families were being built at the same time and show similar features8.
The Villa Rosea was most likely built on the site of another building whose traces
can be seen in the villa’s cellar where a brick wall dividing two routes is incorporated
into a masonry structure. The original form of the building, although not far from its
contemporary shape, is also not known. The building’s current form was shaped
at the turn of the 20th century. Subsequent redevelopments, including the construction
of a concrete terrace on the east side of the building, were conducted in the interwar
period. A pergola on the south terrace, which can still be seen in old photographs,
slowly fell into ruin after the Second World War. Later, the villa underwent no major
reconstruction, and together with its interior furnishings survived until today in relatively
good condition9. In 2006 it found a new owner.
The historical monument record sheet describes a summer villa with pitched roof
and a crow-stepped gable; the roof ridge running parallel to Lipowa Street, built
on a rectangular plan. To the west it was accompanied by an outbuilding functioning
as a carriage house and a summer kitchen. The record sheet also informs us that
the villa was surrounded by an “arranged” garden10. Unfortunately, that is the only
evidence of the fact that the garden constituted a vital part of the whole complex.
Some details can also be found in old photographs kept by the villa’s owners, which
show a picturesque building emerging from lush vegetation.
4. CONTEMPORARY FUNCTION OF THE BUILDING
In 2006 the villa and the run-down garden were acquired by Stanisław and
Barbara Burzyńscy, residents of Houston, Texas. Although at that time the building
did not offer much hope of successful restoration to its former splendour, they made
an attempt to revitalise the whole complex and renovate the existing buildings.
The restoration work was preceded by numerous analyses whose aim was to estimate
the chances of adapting and possibly redeveloping the Villa Rosea and its outbuilding
7
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for the service industry. At the same time a dendrological inventory of the stand
in the historical garden as well as composition analyses in the form of sketches were
made. As a result, in 2006 the final design was ready. The Villa Rosea was to be
redeveloped into a hotel, and the outbuilding, which had once served as a summer
kitchen, into a restaurant. New plans for restoring the building’s former splendour
involved providing for an appropriate setting in the form of a neat organized garden.
The plan for the arrangement of the garden paths was prepared by
the architect Tomasz Stankiewicz, a designer also responsible for the adaptation
plans of the existing buildings. Sadly, the arrangement of paths is quite chaotic and ill-considered. Apparently, the plan did not take into account the perfectly discernible
compositional axes of the garden complex. A pool, currently situated south of the villa
and along its compositional axis, was also designed at that time. It is a very decorative
element, yet completely foreign in the context of the original layout.
The work also included maintaining the existing historical stand and creating a new
landscape layout for the garden. Unfortunately, apart from the effect of seemingly
organized space, the goal of a compositionally and visually attractive setting for
the newly renovated buildings was not accomplished.
In 2012 the owners of the Villa Rosea decided to employ services of a professional
garden maintenance company, since, due to badly planned plantings, the garden
had become difficult to take care of, did not meet the owners’ aesthetic expectations,
and was not frequently visited by hotel or restaurant guests. It soon turned out that in
spite of the great amount of maintenance work, what the garden really needed was a
new planting plan adjusted to the specific conditions and nature of the garden space.
The owners hoped that the style of the garden would reflect the one seen in the old
photographs from the beginning of the 20th century, which show a multitude of plant
species and a subtle shape of beds, especially those with flowers. The photographs
became the basis for the new planting plan.
The idea which inspired the designers was that of a sensuous garden, experienced
not only visually. Making the changes necessary to organize the space and obtain
particular aesthetic and visual results required many analyses and a carefully
prepared revitalization design with regard to functional and spatial solutions,
which would include the new owners’ needs. The garden was divided into areas,
clearly representing the character and composition of particular garden parts:
representative, recreational and functional. The planting pattern was to emphasize
the function and nature of the particular areas, but first and foremost its aim was
to organize the whole complex and give it the quality of an ornamental garden
in every season. Integrating new plants into the already existing path layout (which
was to be left intact because of the previously borne cost of its construction)
posed a big challenge for the designers. However, their most important goal was
to expose the historic compositional axes, which would eventually have the effect
of neutralizing the confusing and stylistically foreign communication layout. Above
all, the new planting plan involved increasing the number of ornamental elements
and creating a welcoming space for guests of the Villa Rosea hotel and restaurant.
The plants chosen were checked with the investor, and that is why the species and
varieties finally selected were slightly more exotic than those which would have been
picked by the designers. This was a result of the owner’s numerous travels abroad
and his fascination with other types of gardens. Another fact which highly influenced
the owner’s interference in particular parts of the design was the fact that he was
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used to living in different climate and economic conditions. Thus, the investor’s role
was a dominant one, and the designers’ objective was to meet his expectations
and at the same time create a composition which would highlight the historic value
of the complex. Fundamentally, it was a major adaptation. Regrettably, the main
composition elements – the swimming pool and compositional framework imposed
by the communication layout – had to be incorporated from the previous, rather
aggressive design. ‘Dampening’ the investor’s enthusiasm for overly decorative
parterres in favour of more unobtrusive seasonal patch compositions can be seen as
the designers’ accomplishment. It made it possible to neutralize the aggressiveness
of the modern path layout, landscape furniture and applied colour scheme, including
the colour of the elevation.
5. SUMMARY
In the heyday of the Nałęczów health resort, the villa of Nagórscy, as it was
originally called, was at the centre of the town’s vibrant cultural life. In the history
of Nałęczów the period before the outbreak of the First World War is marked as its
golden age. At that time the health resort was visited by outstanding writers and artists
who gave the town its unofficial name – the artists’ colony. Famous guests included
Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zofia Nałkowska, Felicjan Faleński,
Artur Oppman, a poet and editor of ‘Tygodnik Ilustrowany’ (The Illustrated Weekly),
Walery Przyborowski, as well as Henryk Sienkiewicz, who stayed in the Małachowski
Palace. The picturesque surroundings attracted many artists, who became indelibly
imprinted in the cultural history of Nałęczów11. Bolesław Prus, who travelled to
Nałęczów almost every year, frequently wrote about the health resort in ‘Kroniki
Tygodniowe’ (The Weekly Chronicle), where the following assertion can be found:
“Nałęczów is a charming valley covered in villas and gardens, surrounded by hills
and woods. I cannot make anyone go there; however, I remind all those who are
of sensible mind and care for their health that the season is already starting. What an
abundance of greenery is waiting there, what sunlight, and what nightingales (…)”12.
Prus remained under the spell of Nałęczów and constantly marvelled at its unique
atmosphere and opulent vegetation.
The Villa Rosea also received many distinguished representatives of the Polish and
foreign intelligentsia. Walentyna Nagórska herself was a talented actress, a patron
of the arts, and the life and soul of the party during meetings of famous artists, writers
and actors. In the old photographs, among the guests on the terrace of the villa
you can see many well-known figures from Nałęczów, such as Bolesław Prus, Stefan
Żeromski, Gustaw Daniłowski, Michał Elwiro Androlli, a young Zofia Rygiel Nałkowska,
Marceli Handelesman, and Władysław Tatarkiewicz.
These days the cultural life of Nałęczów might not be as vibrant as it used to be. Yet
the scenic, almost unique atmosphere of the place and its characteristic microclimate
still draw many tourists and patients, including contemporary artists and writers.
As a consequence, there is a need to renovate the old, sometimes quite dilapidated
buildings, and restore their former appearance and character, often giving them
11
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a new function in response to visitor expectations. Thus, many such buildings can be
saved. However, what needs to be taken into account during their renovation are
the characteristic qualities of a given building and its surroundings, also perceived
in the context of the whole town. The architectural and landscape layout of Nałęczów,
as well as its environmental system, is shaped by various factors, ruled in turn by their
different functions. Some green areas, such as the Spring Park, are carefully maintained
and inventoried. Others, including the gardens in the historical part of the town, with
similar ecological, therapeutic and landscape functions, and presenting analogous
dendrological, compositional and historic values, have not benefited from a consistent
management plan. One of the problems is definitely treating private green areas as
separate, isolated entities13. That is why each interference in the compositional layout
of any historical complex should be preceded by numerous analyses and research,
which helps not only to avoid possible errors but also to preserve the character and
prestige of the buildings immersed in the unique landscape of Nałęczów.

ll. 1. A view of the Villa Rosea from the main gate, showing the position of the villa in the garden, as of 2006,
[in:] T. Stankiewicz, Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska willi „Różana”, Lublin 2006
Il. 1. Widok Willi Różana z drogi prowadzącej od bramy wjazdowej, ukazujący usytuowanie budynku
w ogrodzie, stan z 2006 r., [w:] T. Stankiewicz, Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska willi
„Różana”, Lublin 2006
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Ill. 2. A view of the Villa Rosea from the south; remains of the terrace still visible, as of 2006, [in:] T. Stankiewicz,
Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska willi „Różana”, Lublin 2006
Il. 2. Widok Willi Różana od strony południowej z widocznymi pozostałościami tarasu, stan z 2006 r., [w:]
T. Stankiewicz, Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska willi „Różana”, Lublin 2006

Ill. 3. A view of the Villa Rosea from the Lipowa Street entrance, with the new compositionally aggressive
communication layout visible in the picture, as at August 2012 (Widelska 2012)
Il. 3. Widok Willi Różana od strony wjazdu z ul. Lipowej z widocznym, zbyt agresywnym kompozycyjnie, nowym
układem komunikacyjnym, stan z sierpnia 2012 r. (Widelska 2012)
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Ill. 4. A view of the Villa Rosea from the south, with the newly introduced swimming pool along the main
compositional axis of the complex, as of August 2012 (Widelska 2012)
Il. 4. Widok Willi Różana od strony południowej z nowo wprowadzonym basenem na głównej osi kompozycyjnej
założenia, stan z sierpnia 2012 r. (Widelska 2012)

Ill. 5. Plant composition plan at the Villa Rosea in Nałęczów – M. Milecka, E. Widelska, The project
of revalorisation the garden complex of the Villa Rosea in Naleczow, Lublin 2013
Il. 5. Koncepcja kompozycji roślinnych przy Willi Różana w Nałęczowie – M. Milecka, E. Widelska, Projekt
rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego przy willi Różana w Nałęczowie, Lublin 2013
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1. WSTĘP
Nałęczów (do niedawna Nałęczów Zdrój) to niewielkie, bo liczące około 14 tysięcy mieszkańców miasteczko, ze specyficznym leczniczym mikroklimatem, położone w województwie lubelskim. Bogactwem tego uzdrowiska są liczne źródła
wód mineralnych, klimat oraz dogodne położenie w otulinie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. „Głównym walorem Nałęczowa jako uzdrowiska, oprócz wód żelazistych, jest słabobodźcowy klimat, wykorzystywany w leczeniu chorób układu krążenia. Jego cechy wynikają w dużej mierze z położenia w dnie głęboko wciętych dolin:
Bystrej i jej dopływu Bochotniczanki. Zbocza ich rozcięte są gęstą siecią wąwozów,
które wyraźnie modyfikują klimat. Jeszcze silniejszym elementem, wpływającym na
klimat na poziomie odczuwalnym, jest roślinność, zwłaszcza wielowiekowy drzewostan, który czyni z Nałęczowa zieloną wyspę w obszarze intensywnie użytkowanym”14
rolniczo. Ta niewielka miejscowość urzeka bogactwem zabytkowej architektury, imponującą historią i bogatą roślinnością, co sprawia, że jest chętnie odwiedzana przez
kuracjuszy i turystów.
Nałęczów jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce, bowiem, o ile prawa miejskie otrzymał w 1963 roku, jego początki sięgają XVIII wieku, kiedy zauważono lecznicze właściwości wód żelazistych, wydobywających się ze źródeł leżących w parku nieopodal powstałego wówczas pałacu założyciela Nałęczowa – Stanisława
Małachowskiego herbu Nałęcz. Od końca XIX wieku miejscowość ta stała się jednym
z najmodniejszych uzdrowisk w Polsce, zwłaszcza w kręgach literacko-artystycznych.
Do dzisiaj miasto jest jednym z głównych centrów kulturowych w regionie, a jego ranga wykracza daleko poza granice województwa lubelskiego15.
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Sercem Nałęczowa jest Park Zdrojowy, usytuowany w strefie uzdrowiskowej „A”,
objętej ścisłą ochroną konserwatorską. Na terenie parku, zajmującego powierzchnię 21 ha, znajduje się wartościowy drzewostan, elementy małej architektury (m.in.
mostki, staw zdrojowy), a także zabytkowe obiekty sanatoryjne i obiekty towarzyszące z XVIII i XIX wieku (w tym m.in. sanatorium Stare Łazienki, sanatorium nr 1,
pałac Małachowskich, Oficyna, Domek Gotycki) oraz układ wodny, tworzące razem zabytkowy zespół pałacowo-parkowy. Przedłużenie głównej osi kompozycyjnej parku, a jednocześnie główną oś widokową z pałacu Małachowskich stanowi ulica Lipowa, przy której prezentują się stuletnie wille o unikatowych walorach
architektonicznych16.
2. PRZEDMIOT BADAŃ W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
„Swoje znaczenie i rozgłos już w pierwszej połowie XIX wieku Nałęczów zawdzięczał utworzonemu tu zakładowi leczniczemu, opartemu na miejscowych źródłach mineralnych. Powszechnie jako początek istnienia uzdrowiska przyjmuje się rok 1800”17.
Żadnych źródeł informujących o tym nie udało się odnaleźć, jednak już w 1807 roku
kasztelan Leon Dembowski odnotował w swoich pamiętnikach, iż wody nałęczowskie są zasobne w związki żelaza. Źródła najprawdopodobniej badano chemicznie
w sposób prowizoryczny, być może przez jakiegoś znawcę rud żelaznych. Ponadto
z pamiętników Dembowskiego dowiadujemy się, iż latem 1807 roku przebywał w pałacu nałęczowskim na kuracji biskup łucki Kasper Cieciszowski. W tym samym czasie
z kuracji korzystał książę Adam Czartoryski. Nałęczów w tym czasie nie był przygotowany na taką liczbę znacznych osobistości. Istnieją ślady, iż znaczny rozwój przyniosły
uzdrowisku czasy Królestwa Polskiego (1815-1830).
W 1878 roku powołano do prowadzenia zakładu leczniczego w Nałęczowie spółkę udziałową. Jako administrator Zakładu Leczniczego doktor Fortunat Nowicki energicznie zajął się rozbudową uzdrowiska. Plany budynków, dostosowanych do potrzeb
uzdrowiska, zostały wykonane przez warszawskiego architekta Karola Kozłowskiego.
W połowie 1878 roku Nowicki zwrócił się do gubernatora lubelskiego o zezwolenie
na otwarcie zakładu leczniczego dla szerokiej publiczności. Po przychylnej opinii
wydziału budowlanego i lekarskiego, w lipcu 1878 roku wyrażono zgodę na uruchomienie uzdrowiska. Nowicki pragnął zmienić zaniedbaną miejscowość w uzdrowisko z prawdziwego zdarzenia. Wraz z przejęciem dóbr nałęczowskich przez Michała
Górskiego nastąpiła znaczna rozbudowa pozostałej części uzdrowiska.
Gdy w marcu 1880 roku inżynier Michał Górski nabył dobra Nałęczów, przebudowa i przystosowanie budowli parkowych do potrzeb uzdrowiska były już ukończone.
Nowy właściciel zwracał jednak szczególną uwagę na to, aby dodatkowo tereny
poza parkiem były odpowiednio gospodarowane, ale przede wszystkim chronione
z myślą o zachowaniu walorów przyrodniczych Nałęczowa. Górski zobowiązał się
honorować warunki umowy dzierżawy między F. Nowickim a K. Czemierziną z października 1877 roku. Wokół Zakładu Leczniczego miała powstać dzielnica willowa,
dlatego też inżynier Górski niezwłocznie po nabyciu dóbr przystąpił do ich parcelacji. Bliższe części majątku przeznaczył na działki budowlane, dalsze na gospodarstwa
16
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rolne dla chłopów. Część przeznaczona na gospodarstwa rolne otrzymała nazwę
Kolonii Nałęczów. Parcele wokół uzdrowiska, przeznaczone pod budowę willi, miały
powierzchnię około jednej morgi18.
We wspomnianej umowie doktor Nowicki zastrzegał, że w czasie dzierżawy również tereny poza parkiem będą odpowiednio chronione. Nie wolno było np. usunąć
drzew z alei Lipowej. Powstające wokół parku wille musiały mieć odpowiednie fasady
i pod żadnym pozorem nie mogły być kryte słomą. Wykluczano także istnienie browarów, gorzelni, cegielni i innych zakładów przemysłowych w sąsiedztwie uzdrowiska.
Założyciele nowego uzdrowiska, zmierzając do utworzenia swoistego miasta-ogrodu,
przewidywali, że najwyżej 1/6 obszaru każdej parceli mogła być zabudowana, a resztę musiał zajmować teren zielony. Inżynier Górski w umowach sprzedaży parceli przy
alei Lipowej zastrzegał, że nabywcy powinni tak stawiać ogrodzenia frontowe, aby
między lipami i granicą posesji tworzyć drogę o szerokości 1 i 1/5 pręta, przeznaczoną do użytku publicznego. Już w 1880 roku Henryk Wiercieński wzniósł pierwszy dom
w rozwidleniu dróg wiodących do Charza i Chruszczowa. W tym samym roku doktor
K. Chmielewski rozpoczął budowę willi „Oktawia” przy ul. Armatnia Góra, a notariusz
Dominik Maślakiewicz – willi „Aurelia” przy alei Lipowej. Do końca XIX wieku zabudowano prawie całą lewą stronę alei Lipowej19.

3. ZAŁOŻENIE OGRODOWE PRZY WILLI RÓŻANA NA TLE KOMPOZYCJI
ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ NAŁĘCZOWA
Decyzją z dnia 7 maja 1985 roku zespół Willi Różana wraz z ogrodem i oficyną
został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/907.
Jednak historia powstania i etapy przekształceń tego obiektu nie są dokładnie znane.
Na podstawie analizy formy i założeń, towarzyszących rozwojowi Nałęczowa, należy
przypuszczać, iż budynek willi powstał wkrótce po 1880 roku, w okresie największego
rozwoju inwestycyjnego Nałęczowa, związanego z budową uzdrowiska i towarzyszących mu willi – wznoszonych zapewne na potrzeby nowo przybyłych mieszańców
i właścicieli uzdrowiska20. Według danych zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku
projektantem willi był jej pierwszy właściciel – Adam Nagórski oraz Michał Górski. Jest
to o tyle prawdopodobne, iż domy dla Górskich i Nagórskich powstawały w tym samym czasie, zachowując często podobne formy21.
Willa Różana została wybudowana prawdopodobnie w miejscu, gdzie stał poprzednio inny obiekt, którego ślad w postaci inkorporowanej w murowaną strukturę
ceglanej ściany, dzielącej dwa trakty, możemy odnaleźć w piwnicy. Pierwotna forma
budynku, chociaż nie odbiegająca zasadniczo od zachowanej do dziś, nie jest bliżej
znana. Obecny stan budynku został nadany na przełomie XIX i XX wieku. Kolejne
przebudowy, obejmujące m.in. wzniesienie betonowego tarasu wschodniego, odbyły się w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej dewastacji uległa, widoczna
na zachowanych starych fotografiach, pergola na tarasie południowym. Ponadto
18
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willa nie uległa już większej przebudowie i w całości, wraz z elementami wyposażenia wnętrza, zachowała się w dość dobrym stanie22. W 2006 roku zyskała nowego
właściciela.
W karcie ewidencyjnej znajdujemy informacje, iż była to willa letnia, usytuowana
kalenicowo przy ul. Lipowej, wniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem dwuspadowym ze szczytami uskokowymi. Od strony zachodniej towarzyszyła jej wolno
stojąca oficyna, która pełniła funkcję wozowni i letniej kuchni, także z dachem dwuspadowym. W karcie widnieje też zapis, że willa otoczona była „komponowanym”
ogrodem23. Niestety, to jedyna informacja, świadcząca o tym, iż ogród stanowił ważny element całego założenia. Szczątkowe informacje można też odnaleźć na starych
fotografiach, będących w posiadaniu obecnych właścicieli, gdzie spośród bujnej zieleni malowniczo wyłaniał się budynek willi.
4. WSPÓŁCZESNE FUNKCJE OBIEKTU
W 2006 roku willa wraz z zaniedbanym ogrodem została zakupiona przez Stanisława
i Barbarę Burzyńskich, którzy na stałe mieszkają w Huston w Texasie. Pomimo iż obiekt
w tym czasie nie rokował wielkich nadziei na przywrócenie mu dawnej świetności,
podjęli próbę rewaloryzacji całego założenia z restauracją istniejących budynków.
Prace te poprzedzone były wieloma analizami, które miały przede wszystkim ocenić szansę adaptacji i ewentualnej przebudowy Willi Różana i towarzyszącej oficyny
na potrzeby usługowe. W tym samym czasie równolegle sporządzona została inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w zabytkowym założeniu ogrodowym oraz
szkicowo – analizy kompozycyjne. W efekcie, w tym samym roku, powstał projekt
przebudowy Willi Różana – pod kątem obiektu pełniącego funkcje hotelowe oraz
oficyny pełniącej w pewnym okresie funkcje kuchni letniej – na obiekt restauracyjny.
Realizacja planów, związanych z przywróceniem obiektowi dawnej świetności, musiały zakładać także nadanie odpowiedniej oprawy w postaci uporządkowanego
i zadbanego ogrodu.
Autorem rozplanowania dróg i ścieżek na terenie założenia jest architekt Tomasz
Stankiewicz, projektant, który sporządził dokumentację adaptacyjną istniejących
budynków do współczesnych funkcji. Niestety, układ dróg i alejek spacerowych jest
poprowadzony w dość chaotyczny, nieprzemyślany sposób. Projekt nie uwzględniał
osi kompozycyjnych założenia, które są doskonale czytelne w przestrzeni założenia.
Na tym etapie zaprojektowany został także basen, który znajduje się aktualnie na osi
kompozycyjnej willi, po stronie południowej. Jest to element bardzo ozdobny, chociaż
w kontekście dawnego rozplanowania – zupełnie obcy.
Prace w obrębie założenia zakładały także pielęgnację istniejącego zabytkowego drzewostanu oraz nowe rozplanowanie ogrodu. Niestety, oprócz efektu pozornego
uporządkowania przestrzeni, nie osiągnięto zamierzonych rezultatów, zmierzających
do stworzenia atrakcyjnej kompozycyjnie i wizualnie oprawy nowo odrestaurowanych budynków.
W 2012 roku właściciele Willi Różana postanowili zatrudnić profesjonalną firmę
ogrodniczą do pielęgnacji ogrodu, który w efekcie wprowadzenia nieprzemyślanych
nasadzeń był trudny w utrzymaniu, a ponadto nie spełniał oczekiwań właścicieli
22
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w zakresie wizualno-estetycznym i nie był także miejscem chętnie odwiedzanym
przez gości hotelu czy restauracji. Okazało się jednak, że pomimo wielu wykonanych
prac pielęgnacyjnych ogród wymaga nowego projektu nasadzeń24, dostosowanych
do panujących w tej przestrzeni warunków oraz charakteru założenia. Właściciele
oczekiwali, że ogród stylistycznie będzie nawiązywał do tego, co widoczne jest na
archiwalnych zdjęciach z początku XX wieku, na których widać bogactwo w doborze gatunkowym i subtelną formę rabat przede wszystkim kwiatowych. Stało się to
podstawą opracowania nowego projektu nasadzeń.
Ideą przyświecającą projektantom był ogród zmysłowy, odbierany nie tylko wizualnie. Wprowadzenie zmian, umożliwiających jednoczesne uporządkowanie przestrzeni oraz uzyskanie określonych efektów estetyczno-wizualnych, wymagało wielu
analiz i dobrze opracowanej koncepcji rewaloryzacji w zakresie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych założenia, uwzględniających potrzeby nowych właścicieli. Ogród
został podzielony na określone strefy, które w czytelny sposób miały oddawać charakter i kompozycję poszczególnych wnętrz ogrodowych o funkcji reprezentacyjnej,
wypoczynkowej, ale także użytkowej. Forma nasadzeń miała przede wszystkim podkreślić funkcję i charakter wnętrz, ale przede wszystkim miała uporządkować całą
przestrzeń założenia, nadając mu charakter ogrodu ozdobnego we wszystkich porach roku. Dość dużym wyzwaniem dla projektantów było wkomponowanie nasadzeń w istniejący układ dróg (które zgodnie z zaleceniem właścicieli miały pozostać
zachowane, ze względu na poniesiony już koszt ich budowy), jednak nadrzędnym
celem było uwidocznienie historycznych osi kompozycyjnych, co umożliwiło także
zniwelowanie niezrozumiałego i stylistycznie obcego układu komunikacyjnego. Nowy
projekt nasadzeń zakładał przede wszystkim podniesienie walorów ozdobnych i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla gości korzystających z hotelu czy restauracji przy Willi
Różana. Wybór roślin był korygowany na życzenie inwestora, dlatego zastosowane
gatunki i odmiany musiały być nieco bardziej egzotyczne, niż widzieliby to projektanci, ale jest to wynik fascynacji właściciela innymi założeniami, które miał okazję
oglądać podczas licznych podróży zagranicznych. Nie mniejszy wpływ na ingerencję
właściciela w poszczególne elementy projektu ma fakt, że na co dzień żyje w innych
warunkach klimatycznych i gospodarczych. Rola inwestora była tu zatem rolą dominującą i starano się sprostać jego oczekiwaniom, jednocześnie komponując układ,
który uwypukliłby historyczny walor założenia. Z gruntu rzeczy jest to daleko posunięta
adaptacja. Dość przykry jest fakt, że główne elementy kompozycji – szkielet kompozycyjny, jaki wytycza układ komunikacyjny, oraz basen – musiały zostać adaptowane
z wcześniejszego, zbyt agresywnego rozwiązania projektowego. Przekonanie inwestora o słuszności zastosowania bardziej dyskretnych, sezonowo przemiennych, układów
plamowych zamiast zbyt dekoracyjnych parterów roślinnych to główne zdanie, jakie
udało się tu wykonać. Umożliwiło to zniwelowanie „swoistej” agresywności nowoczesnych form kompozycyjnych nawierzchni i małej architektury oraz zastosowanej kolorystyki, w tym także kolorystyki elewacji.
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5. PODSUMOWANIE
Willa Nagórskich, jak była oryginalnie nazywana, w okresie największego rozkwitu uzdrowiska Nałęczów znajdowała się w centrum wartko toczącego się życia
kulturalnego. Nałęczów do wybuchu I wojny światowej przeżywał swój złoty okres.
W tym czasie uzdrowisko odwiedzali wybitni literaci i artyści, dzięki czemu zyskało
sobie ono miano tzw. kolonii literackiej. Przebywali tam m.in.: Stanisław Witkiewicz,
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zofia Nałkowska, Felicjan Faleński, Artur Oppman,
Walery Przyborowski, a także Henryk Sienkiewicz, który zajmował pokój w pałacu
Małachowskich. Malownicze okolice Nałęczowa przyciągały licznych artystów, którzy
na stałe zapisali się w kulturalniej historii Nałęczowa25. Bolesław Prus, który przybywał
do Nałęczowa niemalże co roku, niejednokrotnie opisywał uzdrowisko w Kronikach
Tygodniowych, gdzie pojawia się taki zapis: „Nałęczów jest to urocza dolinka zasypana willami i ogrodami, otoczona wzgórzami i lasami. Nie zmuszam nikogo, ażeby
tam jeździł: wszystkim jednak ludziom rozważnym a dbałym o zdrowie przypominam,
że sezon już się zaczyna. Jaka tam ma być teraz zieloność, jakie słońce, a jakie słowiki
(…)”26. Prus pozostawał pod nieustannym urokiem Nałęczowa, zachwycając się jego
niepowtarzalnym klimatem i bujną roślinnością.
Willa Różana gościła również wielu znakomitych przedstawicieli polskiej, i nie tylko,
inteligencji. Duszą spotkań znanych artystów, aktorów i pisarzy była utalentowana
aktorka Walentyna Nagórska. Archiwalne zdjęcia pokazują także, że taras willi gościł wybitne postacie Nałęczowa – bywali na nim: Bolesław Prus, Stefan Żeromski,
Gustaw Daniłowski, Michał Elwiro Androlli, młodziutka Zofia Rygiel Nałkowska, Marceli
Handelesman czy Władysław Tatarkiewicz.
Życie kulturalne Nałęczowa nie jest już zapewne tak bogate jak dawniej, jednak
malowniczy, unikatowy wręcz charakter miejscowości i specyficzny mikroklimat nadal
przyciąga tu wielu turystów, kuracjuszy, w tym także współczesnych twórców i artystów. Powoduje to potrzebę przywracania niekiedy już bardzo zniszczonym obiektom
ich dawnego wyglądu i charakteru, nadając często nowe funkcje, które odpowiadają aktualnym potrzebom i oczekiwaniom przyjezdnych. To pozwala ocalić wiele
obiektów, przywrócić im dawny wygląd i charakter. Jednak w tej praktyce należy
przede wszystkim mieć na względzie określone walory obiektu, jego otoczenia, także
w kontekście całej miejscowości. Funkcjonujący jako całość układ architektoniczno-krajobrazowy, ale także przyrodniczy Nałęczowa jest kształtowany przez różnorodne
czynniki, podporządkowane różnym funkcjom. Niektóre fragmenty zieleni, takie jak
park zdrojowy, są pielęgnowane i szczegółowo zinwentaryzowane. Inne, do których
zaliczyć należy ogrody w zabytkowej części miasta, pełniące podobną rolę ekologiczną, zdrowotną i krajobrazową, posiadające również wysokie walory dendrologiczne, kompozycyjne oraz historyczne, nie mają spójnej koncepcji zagospodarowania. Jedną z przeszkód stanowi z pewnością traktowanie zieleni prywatnej w sposób
fragmentaryczny i jednostkowy27, dlatego każda ingerencja w układ kompozycyjny
zabytkowego założenia powinna być poprzedzona licznymi badaniami i pracami
analitycznymi, które pozwolą uniknąć wielu błędów oraz utrzymać charakter i prestiż
obiektu, wpisując się jednocześnie w unikatowy krajobraz Nałęczowa.
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Abstract
Article is about the history and natural specifics and its influence to the composition and historic
garden scene. As an example of research is chosen a historic garden in Turčianska Štiavnička, which
is one of the most specific historic areas in Slovakia – but still not enough appreciated by professional
community. Research is target especially to natural specifics like a relief, water and potential
vegetation. It studies heir interest on garden historic composition progress.
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Streszczenie
Artykuł dotyczy historii i wpływu roli przyrody na kompozycję ogrodów historycznych. Jako przykłady
poddane badaniom wybrano ogrody zabytkowe z rejonu Turčianska Štiavnička. Obszar ten stanowi
jeden z bardziej wyjątkowych historycznych rejonów w Słowacji, nadal jednak niedoceniany i słabo
przebadany. W przeprowadzonych badaniach skupiono się na naturalnej specyfice krajobrazu, takiej
jak ukształtowanie terenu, woda czy potencjalna roślinność. Starano się określić ich rolę w przemianach kompozycji ogrodu historycznego.
Słowa kluczowe: ogrody historyczne, architektura krajobrazu, rodzina Revay, Turčianska Štiavnička,
specyfika środowiska naturalnego
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1. INTRODUCTION
Historic garden is one of the phenomenons, which has arisen thanks to human
wisdom and respect to the landscape. One of the specifics, which have got
a marked influence on gardens development, has been the natural elements. Manor
in Turčianska Štiavnička (established in 18th century) is an important demonstration
of human aesthetic participation on land use in Slovakia.
This article is about the history, natural specifics and how they have influenced
the composition and historic garden scene.
Historic garden in English style is situated in Turiec region, 12 km on the east from
the town Martin. Its today’s area is about 15,36 km2. Since 1963 is signed in the Register
of National Heritage. The father of this beautiful garden is Baron Simon Revay. Revay
family came from Sriem1. They came to Turiec in 1532. The emperor Ferdinand I.
has given the title of district administrator in Turiec to František I. Revay after the battle
of Mohács.
2. AIM OF RESEARCH
Research is target especially to three natural specifics – relief, water and potential
vegetation and their role in garden history. They have mostly influenced the garden
composition. The main scope is to search the historic garden not only as a closed
composition, but as a component of the historic landscape. In case of Revay manor
we could talk about the historic composed landscape. The garden is just a part of this
whole unit.
3. PRESENT STATE OF RESEARCH
There is no a lot of authors who has target their research to historic garden
in Turčianska Štiavnička. Most distinguished author is prof. Vreštiak: He worked
in the garden meanwhile its restoration (1970-1973). Other authors have mostly
appeared from his research (Maťovčík, Maťovčíková [2], Tomaško [4]). Author
Novák [1] deals with the history of Revays fish farming. The fish farming has been
regarded as one of the best in upper Austria-Hungary in 19th century. A lot of facts
about the family are collected in National archive. The historic master plan
of the garden has been unpreserved, but some facts have been available in maps
of I., II., III. historic mapping and concretual maps.
Garden history
The first part of the garden was designed at the end of 18th century. It was
designed as a simply meadow rectangular area, edged by lime trees. The manorhouse has been situated on the front of this garden. Most of its future area was
fenny in that time [5]. The Revays developed the garden composition from east to
west. The composition was ended by a summer house on the western slope called
Filagória [3].
An orangery in Empire style between was built between the years 1838 and
1841. This element was a first step to great garden development. Since this moment
1

Sriem was the historic area in east Slavonia – in today’s Serbia and Croatia.
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the garden composition has strongly risen to the south. Since 1870 Simon Revay
started to build a pond system, which influenced also the garden composition.
The pond system has been mostly fit for fish business. On the other side, all technical
works have been situated with the great sense of terrain and natural specifics. Most
of the ponds (together seven) have risen on hillslope called Teplica. The hill has
bordered the garden east side. The rest – tree ponds have been built in the lower
garden part – in visual connection to orangery.
Big water serpentine, which has connected upper and lower ponds, has been
built between years 1870-1875 [1]. Eminent influence on today’s garden design
has got two gardeners, Gerhard Křivánek (1815-1896) and his son Gustáv Křivánek
(1846-1931) [5].
The 19th century could be called as an eclectic era of the garden. It was
accompanied by a figural art. Two fountains were built near the manor-house and
orangery. Both of them were damaged through the Second World War.
After Simon Revay era (since 1880), the garden composition has consisted of two
main composition units. Both of them have been oriented from the north to south
side. The orangery has governed to larger one and a manor-house to smaller one.
Both have been divided by the stream called Kantor. The stream has been one
of the most important elements in garden composition. It has got its own water
program (cascades) and also it has been the main inflow of lower ponds.
After Simon Revay death, under Julius Revay (Simon’s son), some objects has
been built in the garden, but the composition hasn’t changed. In that era the tennis
court (in the south garden part) and a fountain in Art Nouveau style have risen [5].
Under the last baron, Ladislav Revay, to whom belonged the manor since 1920,
the figural gardening has been eliminated. Ladislav has also established great rosary
in front of the orangery. It has consisted of about 160 rose species [5]. The southern
part of the garden has been illusionistic lengthen by lime trees alley in south direction
to castle Sklabiňa.
Revays have left their manor in Turiec in 1944, after shooting incident with partisans.
They have never come back. During the war the manor-house have been used like
a hospital. After the war all area has declined – mostly used for farming operations
(fish farming). In 1970 the professionals from the Comenius University in Bratislava
started the garden restoration. After the 1989, the all area has been privatized.
Because of uncertain proportionate ownerships the garden has started to decline
again.

4. DESCRIPTION OF RESEARCH
Garden research appear from the actual literature, which is supplemented or
corrected by own research. As a main research sources are used historic founds from
State archive in Bytča, historic photographs of Slovak National Library in Martin, Slovak
Institute for Remains and other photographs from private collections. Other searched
sources were historic maps – mapping sections from I., II. III. military mapping (1769,
1819, 1882), the concretual maps from years 1855 and 1868 and special maps from
the years 1952, 1955, 1957, 1973 and 1990.
The scope of research is target to garden composition and how is it influenced by
natural landscape specifics – landscape relief, water and potential vegetation.
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5. THE RESULTS OF RESEARCH
Garden composition in relation to the landscape relief
This specific mostly influences the garden composition. Historic garden is sensitive
inserted into the Kantor valley, which is spread from the Turčianska Štiavnička to
the south – 3,3 km. Garden composition is naturally bordered by slope lines of mountain
range Veľká Fatra. Difference in elevation between lower and upper garden site is
about 60 m. Walleye’s horizon is lined by wood. Thanks to the rugged topography,
the composition is enriched by lots of bird’s-eye views crossing the west site with
east site. Most of elements are composed in contour lines (Ill. 1). Terraced layering is
an identical mark of this garden.
Garden composition in relation to the water in landscape
Water net has a major value in garden composition. A dominant water element
of garden is Kantor stream. It springs in Veľká Fatra Mountains and flows along
the Kantor valley. Additional two springs, which flow from a hill Sviňacia, meet
a Kantor stream in southern part of garden. One of them never freezes. That is
the reason why Baron Simon Revay built in these area also two water mills. Mills were
used for flour grinding. It could be provided during all year, because a warm – never
frozen water. These technical works also fit the composition and raised the Genius
loci of the garden. The mills have been demolished at the beginning of 20th century,
because of light railway building for wood production.
One of the streams, which have flowed from the Sviňacia hill, has been designed
as a great serpentine. Special path has run by the serpentine line, from the lower part
of garden to the great seven Teplica ponds (built in 1873) (Ill. 2). After The Second
World War the serpentine has been damaged. It has been restored again in 2001, but
not at all of its previous scale.
Teplica ponds are not a part of the garden now. All the area is private, but it is still
in visual and compositional connection with a garden.
Streams haven’t been only the utilities for Revay economy, but also important
element of garden aesthetic. Also the pond system has got the same role (seven
ponds in area Teplica and three ponds in a lower part of the garden). Water lines
have mirrored the surroundings and helped to underline the English style of the garden
– mythical Arcadia land.
Garden composition in relation to the potential vegetation
Wood was the main article of Revays economy. They owned many woodlands
areas in Turiec region.
For this vegetation zone has been significant beech (Fagus sylvatica) and fir (Abies
alba). All the composition is based on common tree species. During the garden
designing have become original wood as a part of composition. This tree layer is
the oldest one. It forms something like a traverse amongst to garden and woodland.
It is also a great importance for ecological sustainability.
The second layer is based on the tree species, which are introduced, and common
tree cultivars, for example Liriodendron tulipifera, Quercus rubra, Thuja plicata, Ginkgo
biloba, and cultivars of Fagus silvatica ´Asplenifolia´, ´Atropunicea´, ´Pendula´, and
´Roseomarginata´. The textures, habits and colours are inseparable part of the garden
composition.
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The third layer has been linked to this heritage in 1973. In these years the
introduced and collecting trees species has strongly increased. Lot of trees have
been unfortunately set in conflict with the composition. The result is visible especially
at the present.
6. CONCLUSION
An unrepeatable landscape masterpiece can be created by lot of specifics.
They can influence the landscape scene. Historic composed landscape is one
of the phenomenons, which has arisen thanks to human wisdom and respect to
the landscape. Revays manor in Turčianska Štiavnička is a great demonstration
of human aesthetic participation on land use.
In case of garden masterpiece in Turčianska Štiavnička – the landscape
composition – thanks to landscape relief – sinks to the surrounding woodland.
The composition elements are convexly layered up the terrain. All the aesthetic
value and the identity consist in that sophisticated overlays. Lower and also upper
situated garden parts (thanks to visual connection) form ideal three-dimensional
views. It seems like ideal, amply rugged micro landscape in the landscape. Its detail is
circumscribed by surrounding range horizon, but in some places, the views interfere till
Malá Fatra Mountain, which is a tithes kilometer far from here. By ideal words we can
say, that the garden composition gets a possession of landscape.
The water is such as significant phenomenon in garden composition as a previous
landscape attribute. It is very interesting to see, how naturally it becomes an identical
member of garden composition. In case of Turčianska Štiavnička – the ponds, flourmills,
lumber-mills, which are run by water – all of these, indicate the strong economic
addition of this natural element. But the water does not mean just the economic
factor for this manor. It is patronized to the aesthetic element, presented by great
ponds systems, water cascades and waterfalls, water serpentines – all with the motion
to maximize the terrain use. The composition evokes also many audio perceptions not
only visual presentation. It bears witness of Revays sense for a detail.
Integral parts of the composition are plants. In this garden is used the natural
forest as significant and also neutral element (later used as production forest).
The composition from the lower garden part falls into upper part, which is presented
by woodland. The forest is promoted to “Compose forest” with lots of idyllic paths
to nearest localities (for example Teplica ponds, Bôrová, castle Sklabiňa) and views.
Plant species use has typical concentric character. In lower garden part dominates
gardened or introduced plants, upper garden part is represented by most of common
plants and woodland character.
Even though a historic unique and functional landscape pattern is today almost
the memory, it’s clear that the work with terrain, water and visual tricks is really
excellent. Revays composed the landscape hand in hand with commercial land use.
That is an immense value of this historic landscape masterpiece. It seems like a special
landscape in the country. All functional is also aesthetic. This great idea is a challenge
for our society in time of globalism, consume and ecological problems.
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Ill. 1. The cross section (from west to east) represents a terrain dynamic and its influence on the garden
composition. Garden is closed by Kantor valley. The composition is diffusive infiltrated to surrounding
natural woodland (source: M. Heinrichová)
Il. 1. Przekrój pionowy (z zachodu na wschód) uwidaczniający dynamikę ukształtowania terenu w kompozycji
ogrodowej. Ogród znajduje się w pobliżu doliny rzeki Kantor. Kompozycja przenikająca w otaczający
teren zalesiony (oprac. M. Heinrichová)

Ill. 2. An analyze of garden composition (source: M. Heinrichová)
Il. 2. Analiza kompozycji ogrodu (oprac. M. Heinrichová)
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Abstract
The largest development in sepulchral culture came at the time of the Enlightenment, when an
architectural type of cemetery was created. This type of burial grounds often currently constitutes
significant areas of historical greenery in our cities. The quantity and quality of the greenery
in cemeteries, however, have decreased significantly in recent decades. The maintenance of these
historical cemeteries requires in particular the protection and restoration of the paths. The article
is focused on an evaluation of the greenery in the two eldest cemeteries in the town of Nitra.
On the basis of the results of this evaluation, we have proposed principles for a framework methodology
for restoring greenery and maintaining woody plant management in historical cemeteries.
Keywords: cemetery, greenery, alleys, woody plants, preservation

Streszczenie
Największy rozwój kultury sepulkralnej nastąpił w epoce oświecenia, kiedy to stworzony został architektoniczny typ cmentarza. Ten rodzaj terenów grzebalnych stanowi w naszych miastach często znaczące tereny zieleni historycznej. Jednak ilość i jakość zieleni cmentarnej w ostatnich dekadach znacząco spadła. Dlatego też utrzymanie historycznych cmentarzy wymaga przede wszystkim ochrony
oraz rewaloryzacji istniejących na nich alei. Niniejszy artykuł skupiać się będzie na ewaluacji zieleni na
dwóch najstarszych cmentarzach w Nitrze. Na podstawie wyników badań zaproponowane zostały
ramowe zasady metodologii dla rewaloryzacji zieleni i zarządzania utrzymywaniem roślin drzewiastych
w historycznych przestrzeniach sepulkralnych
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1. INTRODUCTION
Cemetery areas represent a significant proportion of urban greenery and an
interesting part of the city’s history. Greenery as an element of cemetery landscape
composition integrates burial grounds into the country or city, improves visitor
orientation in the area of the cemetery, creates an appropriate pious atmosphere,
and has a positive effect on the human psyche [5]. Cemetery greenery has
aesthetic, ecological and climatic functions, and provides an opportunity for
peaceful recreation [4]. The greenery of burial places and tombs has mainly symbolic
significance, and in the past identified the location of a tomb. Later, the significance
of greenery is mainly as a composition element related to the type of burial place,
i.e. architect, park or forest cemeteries. In this perspective, architectural cemeteries
are the prevailing type in Slovakia.
2. THE AIM OF RESEARCH
The aim of this study was to conduct a dendrological evaluation of the current
state of greenery, and proposals for restoration and maintenance management
of greenery in two historical cemeteries in Nitra in Slovakia.
3. THE PRESENT STATE OF RESEARCH
The older architectonic burial places where the greenery is diminished on tree-lined paths because of spatial limitations represent the most widespread type
of cemetery in Slovak towns. At present, this type of cemetery is confronted with
the problems of surrounding urbanisation, [6] and they are disproportionately
overcrowded with graves. The existence of woody plants in these conditions is
affected by various negative factors such as lack of maintenance of the vegetation,
lack of plant disease control, and damage to trees by the cemetery service,
which result in decreasing vitality and a poor aesthetic standard of woody plants
in burial places. At present, however, professional care and protection of woody
plants in cemeteries in Slovakia is not assured. Therefore it is necessary to establish
the principles of restoration and care of woody plants in cemeteries, especially
those of historical significance.
4. THE DESCRIPTION OF RESEARCH
Research materials
The evaluation of the current state of greenery, and proposals for restoration
and maintenance management of greenery were drawn up for the Main Municipal
Cemetery in Nitra (3.64 hectares, 5800 graves) and the Cemetery in Nitra – Chrenova
(1.5 hectares, 1600 graves). These are burial grounds of the architectural type with
regular geometric segmentation of the burial fields which are defined by tree
avenues.
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The methodology for the inventory and evaluation of woody plants
Following the method of Machovec (1987) [3], data were collected on the basis
of dendrometric values (height, canopy width, trunk circumference, and age)
and using non-measurable values for woody plants, their landscape value was
determined using a 5-point classification. For the assessment of the greenery condition
in the cemetery, plant vitality (lifetime) and plant health status using Juhásová’s
method (2003) were selected. The inventory was developed in 2012 and its results
were compared with the results of the inventory of both cemeteries from 2002 [1, 2].
Various measures were adopted for greenery maintenance, such as the felling
of woody plants, treatment of plants, special maintenance of trees, elaboration
of expertise, and new tree planting. Special maintenance was proposed as a set
of measures that would result in improvement or preservation of the landscape
value of the woody plants, their health, stability and security. This set of measures
is proposed for those woody plants with a higher landscape value that we want to
keep in the cemetery for as long as possible, especially for compositional reasons,
regardless of their health status, age or degree of damage. Expert examination
was recommended especially for those woody plants for which phytopathological
expertise or tree stability expertise is necessary.

5. RESEARCH RESULTS
Representation of woody plant species and landscape composition
The results of the representation of woody plant species in the Main Municipal
Cemetery show that there are totally 366 woody plants at the burial ground representing
37 species of trees and shrubs. The species composition of woody plants is poor, and
the three most abundant tree species together represent 73% of the burial ground.
The conifers Thuja occidentalis L. and Thuja orientalis L. represent more than half
of the trees (55%). Deciduous trees are mainly represented by avenue trees such
as Tilia cordata Mill. (18%), Aesculus hippocastanum L. (5%) and Acer platanoides
L. (3%), making a total of only 26% of woody plants in the cemetery. Poor species
diversity represents a high risk in the case of possible damage by disease or pests.
Based on a comparison of the inventory results with the last survey of tree condition
at the cemetery in 2002 [2], it was found that the number of woody plants had
decreased from 565 (2002) [1] to 366 (2012). This means 199 plants were removed,
which is 35.2% of the total plants. The number of avenue trees decreased in the case
of Tillia cordata Mill. from 90 (2002) to 65 (2012) and for Aesculus hippocastanum
L. (Ill. 1) from 23 (2002) to 18 (2012). New tree planting and avenue restoration at
the cemetery have not yet taken place. We assume that this intensity of tree
removal will result in the total elimination of avenue trees.
The analysis of woody plants species in the Cemetery in Nitra – Chrenova shows
that there are a total of 267 woody plants representing 32 species of trees and shrubs.
The most abundant tree species are Thuja orientalis (26%), Thuja occidentalis (21%)
and Tilia cordata (17%). In comparing the inventory results with those of the last survey
at the cemetery in 2002 [1], it was found that the number of woody plants had not
decreased significantly, and the number of avenue trees had decreased in the case
of Tillia cordata Mill (only 1).
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In terms of landscaping composition, the avenue deciduous trees in particular
are very valuable as they form the main compositional axis of the cemetery, help to
organise space, and improve visitor orientation. We consider the individual planting
of conifers, especially non-native plants of the genus Thuja, inside the grave fields
to be a negative landscape composition factor. These woody plants have been
introduced and they cause problems with cemetery maintenance, but also with
visitor orientation and safety.
Results of woody plant landscape evaluation
The results of the analysis of landscape value for woody plants indicate that
those with average and below-average landscape value together form 94.1%
of all the trees in the Main Municipal Cemetery and 88.2% in the Cemetery in Nitra
– Chrenova. The landscape value of woody plants is reduced mainly due to their
minimal or unprofessional maintenance, which is significantly reflected in the health
and appearance of these trees. In the case of avenue trees, in spite of their worse
health, their landscape value is still considered to be average because they are
a very valuable element of the landscape composition. In view of the small number
of avenue trees in the burial ground, they should be maintained as much as possible,
even if this requires the higher cost of demanding professional maintenance.
Results of woody plant health assessment and degree of damage
Based on the assessment of the health of woody plants conducted in the Main
Municipal Cemetery, it was found that almost half of the woody plants at the burial
ground are healthy (47.4%). In the Cemetery in Nitra – Chrenova 76.5% of woody
plants are healthy, with no sign of disease. Trees with a degree of damage of 3 and
4 represent 11.4% of all the woody plants in the Main Municipal Cemetery and only
0.6% in the Nitra – Chrenova Cemetery. The cemeteries have no trees with the highest
damage rating (degree 5), as a consequence of intensive and regular tree felling.
The most common kinds of damage to avenue trees are unprofessional cutting, tree
trunk cavities, or damage to tree roots during burials and construction work.
Results of the vitality evaluation of woody plants
A tree vitality (lifetime) of 40 years or over is estimated at only 3.1% of woody plants
in both cemeteries. For almost half of the woody plants in the burial grounds we assume
lifetime of up to 30 years. For the other woody plants, 50.1% in the Main Municipal
Cemetery and 45% in the Cemetery in Nitra – Chrenova, there is an estimated lifetime
of only 10 to 20 years if burial continues in the area of the tree root.
Proposal for cultivation measures and treatment of woody plants
The felling of woody plants is mostly proposed for trees inside the grave fields,
namely Thuja orientalis L., because of the risk of grave damage. Of the deciduous
plants it has only been proposed to fell trees in the avenue because of their poor state
of health and the danger to visitors. There was further proposed the felling of a few
seeding trees. Plants with low vitality which do not endanger the safety of visitors are
recommended to be kept.
Treatment of woody plants includes proposals for different kinds of tree cut back,
removal of seeding trees, cavity treatment, and chemical spraying. Most of these
measures have been proposed for avenue trees. It is also recommended to observe
the expansion of the vine Hedera helix L. and ensure its removal from avenue trees.
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Special maintenance has been proposed for 23.5% of woody plants in the Main
Municipal Cemetery and for 15.3% in the Cemetery in Nitra – Chrenova, mostly for
the species Tilia cordata Mill. and Aesculus hippocastanum L. located in the tree
avenue.
Expert examination has been proposed for woody plants which need
phytopathological assessment or analyses of tree stability before expert systems
of measures for improving and maintaining their health is carried out.
Planting of new woody plants is proposed for the reconstruction of avenues.
We propose 39 Tillia cordata Mill. in the Main Municipal Cemetery and 18 Tillia
cordata and Tillia platyhyllos Scop. in the Nitra – Chrenova Cemetery. Reconstruction
of avenues is problematic mostly because of the lack of space for new planting.
6. CONCLUSION
The evaluation results enable us to propose the following methodology for restoring
landscape composition in cemeteries, which can be used to restore greenery in old
cemeteries:
–– restoration of original landscaping compositions in cemeteries by avoiding
inappropriate individual planting of woody plants inside the grave fields,
–– implementation of substitute planting of avenue trees at the original site by using
milled tree stumps, or in other locations after the abolition of graves,
–– preventing root damage by abolishing graves, removing paved road surfaces,
building unpaved roads, or narrowing roads,
–– improving the health of existing avenue trees by regular maintenance carried out
by arborists and by protection from disease and pests,
–– management of tree maintenance requires the introduction of special maintenance
represented by a set of measures leading to the maintenance and improvement
of the most valuable trees,
–– the cemetery operator should hold insurance against damage caused by woody
plants under special maintenance (damage to tombstones, personal injury claims).

This paper has been drawn up with support from the grant projects VEGA 1/0769/12 and VEGA
1/0744/13.
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Ill. 1. Current state of the Aescuculus hippocastanum L. avenue in the Main Municipal Cemetery in Nitra
(photo by D. Halajová, 2012)
Il. 1. Stan obecny alei kasztanowców (Aescuculus hippocastanum L.) na głównym cmentarzu miejskim
w Nitrze (fot. D. Halajová, 2012)
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Abstract
This paper presents activities undertaken by the Garden Trust in Hampshire (Southern England).
The Trust is an organisation which is a part of the Association of Garden Trusts (AGT), a charity
supported by volunteers. Its aims are to prevent the destruction of historic parks and gardens, their
maintenance, and promotion of their opening to the public. In this paper we analyse the re-creation
of Queen Eleanor’s Garden in Winchester designed by Sylvia Landsberg and the design of King John’s
Garden in Romsey. The basis of this paper is the author’s study visits.
Keywords: re-creation, gardens

Streszczenie
W artykule przedstawiono działania podejmowane przez Garden Trust w Hampshire w południowej
Anglii, który wchodzi w skład Association of Gardens Trusts. AGT jest organizacją charytatywną, wspieraną przez wolontariuszy. Jej celem jest zapobieganie niszczeniu zabytkowych parków i ogrodów,
ich konserwacja oraz promocja ich udostępniania dla ogółu społeczeństwa. W pracy przeanalizowane zostaną: wykonany przez Sylwię Landsberg projekt odtworzenia ogrodu Królowej Eleonory
w Winchesterze oraz projekt King John’s Garden w Romsey. Podstawą niniejszej pracy są studialne
wyjazdy autorki
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The historic environment matters to all of us.
It tells us about who we are and where we have come from.
It gives identity to our villages, towns and cities.
It has shaped the distinctive character of our countryside1.

1. INTRODUCTION
After World War II, both in Poland and in Europe the problem of preservation and
restoration of historic gardens took on special significance. As a result of devastating
warfare, many of them had been damaged or destroyed. The development
of environmental protection of human life led to interest in the value of natural
systems, including historic gardens, which are not only living monuments of culture,
but also contribute to the growth of society. The need for environmental protection
was proclaimed as early as 1998 in the New Charter of Athens: “Planning should seek
to safeguard the traditional elements and the identity of the urban environment,
including buildings, historic quarters, open spaces, and green areas. These elements
should be incorporated into continuous networks, based on urban design principles”2.
The Athens Charter of 2003 states: “European cities are distinguished by a long history
of development (…). It is this history and diversity which has made them different”.
And further “The future is built at every moment of the present through our actions.
The past provides invaluable lessons for the future. In many respects, the city
of tomorrow is already with us. There are many features of present city life which we
cherish and value, and which we hope to bequeath to future generations”3.
In England, the protection and preservation of historic complexes is taken care
of by the National Trust, a public institution, the purpose of which is the protection and
preservation of historic gardens and places of special interest throughout the country.
In 1984 a record of historic parks and gardens of England was established. This list
contains more than 1,600 objects of all sizes – from large public gardens to small
home gardens.
Protection and preservation of historical sites is also dealt with by the Association
of Gardens Trusts, which is a charity supported by volunteers. Founded in 1993, AGT
represents 35 County Garden Trusts. The CGTs claim that green spaces play an
important role in creating a healthy society. The organisation supports volunteers
in activities aimed at research, preservation and use of parks, gardens and green
areas, both historical and contemporary. The CGTs cooperate closely with many
similar organisations involved in environmental protection activities in England, such
as the Garden History Society, the Garden Museum, Green Space, the Historic Houses
Association, the National Trust, English Heritage, CABE, NADFAS, the Heritage Alliance,
and the Woodland Trust. The CGT’s main task is to support programmes that help
transfer skills and knowledge of current and future generations, both at county and
national level.
The Association of Gardens Trusts responds to government initiatives, helps to solve
planning problems, is involved in knowledge transfer programs, promoting gardening
1

Heritage Protection for the 21st Century: White paper, Department of Culture, Media and Sport, 2008, 4.

2

New charter of Athens 1998, European Council of Town Planners’ principles for planning cities, Municipality
of Athens/European Council of Town Planners in Athens, 1998, 13.

3

The New Charter of Athens 2003, The European Council of Town Planners’ Vision for Cities in the 21st century,
Lisbon, 20 November 2003, 2-3.
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skills in schools and adult education centres, and enabling teachers and planners
to conduct field research4. Following the government planning strategy: “England is
particularly rich in parks and gardens, and their human-created and natural features
are as important to national, and indeed international, culture as are our greatest
buildings”5.
The importance of historic gardens cannot be overestimated. They are an important
element that affects the character of a city and is associated with the local population
and history. They often contain valuable historic elements. It should be remembered
that historic gardens are valuable not only because of their high aesthetic value, but
also because of the social and educational value. The importance of the historic
environment is clearly emphasised in the official documents of the Government of the
United Kingdom. “It is fundamental to the Government’s policies for environmental
stewardship that there should be effective protection for all aspects of the historic
environment. The physical survivals of our past are to be valued and protected for their
own sake, as a central part of our cultural heritage and our sense of national identity.
They are an irreplaceable record which contributes, through formal education and
in many other ways, to our understanding of both the present and the past. Their
presence adds to the quality of our lives, by enhancing the familiar and cherished
local scene and sustaining the sense of local distinctiveness which is so important
an aspect of the character and appearance of our towns, villages and countryside.
The historic environment is also of immense importance for leisure and recreation”6.
2. BACKGROUND
Hampshire, with its capital in Winchester, is located in the south of England and
covers an area of 3769 km2. The county includes eleven districts. As a ceremonial
county it includes two additional single administrative units (Southampton and
Portsmouth). On its territory there are 58 gardens and parks of historical importance
registered with the National Trust (representing approximately 5% of all gardens on
the register). In addition to the gardens registered with the National Trust, Hampshire
has a large number of historic parks and gardens of local importance that substantially
determine the nature, diversity and distinctiveness of its landscape. Most of these are
privately owned. Dating from the mediaeval period to the present day, Hampshire’s
historic parks, gardens and other designed landscapes include:
1. remains of mediaeval deer parks,
2. earthworks, providing evidence of former parks and gardens,
3. landscapes of country houses, including parks, pleasure grounds, kitchen gardens
and ornamental woodlands,
4. designed gardens and house grounds,
5. plant collections,
6. public parks and open spaces,
7. cemeteries and churchyards,
8. designed landscapes forming the grounds of institutional or business premises.
4

S. Shields, About The Association of Gardens Trusts, http://www.gardenstrusts.org.uk/5-countygardenstrustslist.html.

5

Planning Policy Guidance 15: Planning and the Historic Environment, Department of the Environment and
Department of National Heritage, 1994, 36.

6

Planning Policy…, 6.
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Documents relating to the cultural heritage state that parks and gardens have
a historical significance when they:
1. illustrate an aspect of the history of parks, gardens and landscape design, represent
the work of a particular designer or were created in a particular period or style,
2. contain historic features that are valuable not only because of the archaeological,
architectural or artistic features, but also have cultural or social values,
3. have significant historical connotations (associated with a particular person or
event),
4. are part of a group of buildings or a site of historical importance,
5. illustrate historical changes in the landscape.
Historic parks and gardens are multi-dimensional, which results from overlapping
features, events and design purposes. They are dynamic environments that are
subject to change and if the development of these spaces is not controlled, they
may be degraded. Protection policy for historic parks and gardens is usually included
in local development plans. Local authorities cooperate with the Garden History
Society that supports the creation of a list of sites in the local plans. In Hampshire, local
lists have been created by five districts: Fareham, Gosport, Hart, Havant and the New
Forest. The register is based on research carried out since 1981 and includes more
than 900 sites, including those that have been forever lost or exist in rudimentary form7.
3. RESEARCH GOALS
We have relatively little information about the gardens of the Middle Ages,
which, unlike the Islamic and Roman gardens of the classical era, have not affected
the garden forms of subsequent ages. The incomplete knowledge that we now
have about mediaeval gardens does not allows us to reproduce the full picture.
As Stępniewska writes, information about the Middle Ages is provided in archival
sources, literature, illustrations, archaeological excavations and the latest research
techniques, such as aerial photography, chemical analysis and isotope analysis8.
Lack of documentation of historic gardens makes the term “reconstruction”
inappropriate. In such cases only a “re-creation” is possible. Re-creation is a term
introduced by Sylvia Landsberg in the design of mediaeval gardens. She proposes
a creative synthesis of different historical layers and adding, if necessary, an additional
contemporary layer.
An analysis of the register of Hampshire parks and gardens revealed there are
no surviving mediaeval gardens in the county. Many (dated before 1540) were
most frequently deer parks, created in the 13th and 14th centuries. Most of these
were in the districts of Basingstoke, East Hampshire, New Forest, Test Vavenue and
Winchester. Currently, mostly of these are places of historical importance, and a few
are privately or institutionally owned9.
After analysis of the register of Hampshire historic parks and gardens, two sites
have been selected: Queen Eleanor’s Garden, designed by S. Landsberg (a small
7

Hampshire’s Historic Parks and Gardens, Landscape Planning and Heritage Group, Environment Department,
Hampshire County Council, 2007.
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B. Stępniewska, Kompozycja zieleni, Part II: Średniowiecze, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993, 7.
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Hampshire Register of Historic Parks and Gardens, http://www3.hants.gov.uk/landscape-and-heritage/
historic-environment/parks-gardens/hampshire-register/hampshire-register-basingstoke.htm.
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garden within a conservation area) and King John’s House together with a recently
created garden (which includes a few small spaces in different historical styles).
One of the advantages of the selected gardens is their availability to the public.
4. QUEEN ELEANOR’S GARDEN IN WINCHESTER10
The initiator of the re-creation of the mediaeval castle garden was the Garden
Trust and the Hampshire Department of Architecture. The garden was designed by
Sylvia Landsberg and John Harvey and opened on July 8, 1986.
The garden, which is in the form of a trapezoid measuring about 9 × 27 m, adheres
to the south wall of the Great Hall. From the south, it is enclosed by a high wall (2.5 m),
a remnant of a former palace built by Sir Christopher Wren, and from the east by the
new building of the Low Court (Ill. 1).
The aim of the designers was not to create a garden that is utilitarian, but one,
“(…) in which a queen such as Eleanor of Castile might sit and play chess (…). There
would have to be sitting space for her six or seven damsels-in-waiting too, perhaps
a shady arbour to walk in, and herbs to pick and bruise in the hand, while servants
beneath a pentice carried dishes from the nearby kitchens to the great dining hall”11.
The authors of the re-creation considered two variants of the garden. The first
is the “merrie” garden, in mediaeval colours, with patterned tiled paving, flowers,
decorated with gilt heraldic symbols. The second option is a raw garden reflecting
the purity of a knight, in accordance with Henry III’s fondness for whitewashed houses
and white flowering trees, such as cherries and pears. Eventually, it was decided to
create the mood of the past with evergreen plants such as grass, holly, laurel and
ivy, which symbolise knightly fidelity. Thanks to this, the appearance of the garden
does not depend on seasonal flowers, and colour accents have been achieved by
introducing flowers that blossom at different times (irises, roses and lilies).
The central part of the garden is grass, playing the same role in the garden
composition as a pause does in music. In front of the exit from the Great Hall there
is an octagonal fountain with a column, which is a copy of the 13th-century tomb
of Peter de Sancto Mario from the nearby Hospital of the Holy Cross. At the top
of the column there is a falcon looking toward the exit. A channel by the fountain was
inspired by Spanish-Arabic poems and symbolises a writhing snake. A similar solution
can be found in the garden at Wolvesley Palace in Winchester where Queen Eleanor
of Castile stayed in 1306.
A green passage for walks in the shade, 10 m in length, was built in the form
of a curved barrel construction with chestnut poles, spaced every 45 cm and
connected together by horizontal poles. The passage was planted with vines
alternating with rose bushes. Vines have also been planted at the wall of the Great
Hall. In addition to the passage, shadow is provided by a fig-tree and hawthorn
(a Glastonbury variety, which blooms twice a year – in winter and spring).
10

Winchester is the capital of the county of Hampshire. The heyday of the castle in Winchester occurred
in the second half of the 13th century. It was the seat of two queens: Eleanor of Provence (wife of King
Henry III) and Eleanor of Castile (wife of King Edward, son of Henry III). In 1235, the Great Hall was built and
established three herb gardens. However, both the exact size and position of all three gardens is unknown,
because the buildings between which they lay were not preserved. What is known is that the area covered
by turf lay south of the Great Hall, near the kitchen. Currently, of entire castle complex only the Great Hall
has survived. After: S. Landsberg, The Medieval Garden, The British Museum Press, 2009, 120-121.

11

Idibem, 121.
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Shelter at the eastern edge of the garden is provided by a roof connecting
the kitchen and Henry III’s hall in nearby Clarendon Palace. It is roofed with oak
shingles, as the Great Hall once was, and the steep slope of the roof and end
rafters have been copied from a mediaeval merchant’s house at French Street
in Southampton. By the wall of the Great Hall a small herbarium with a peat bench is
constructed. Its entrance is through an arch topped with the coat of arms of Eleanor
of Castile – a purple lion on a white background and a gold castle on red, according
to the coat of arms on her tomb in Westminster Abbey.
All stone elements (curbs, benches, fountain, and pavement) are made of Purbeck
limestone, the same as was used for the construction of the Great Hall. Benches have
also been copied from window sills in the Great Hall. In the selection of plants for
the restoration, “Mediaeval Gardens” by J. Harvey12 was used, as it provides a list
of mediaeval plants available in the present day.
5. KING JOHN’S GARDEN IN ROMSEY
Located in the vavenue of the River Test, Romsey Old Town includes a historic
centre with a Norman Abbey. The city centre is intersected by streams flowing into
the River Test. King John’s Garden is located behind the building of the current
Heritage Centre at 13 Church Street, surrounded by historic houses. In the past, there
was a garden, but this had fallen into disrepair. At the end of the 1980s, in the new
spatial development plan for Romsey town centre, the area was earmarked for public
green areas13. Through the efforts of Hampshire Garden Trust in 1990, the property was
purchased by the municipality of Test Vavenue.
Gilly Drummond, president of the Hampshire Garden Trust, played an important
role in the garden’s restoration. The work was financed by the local council, English
Heritage (a government agency caring for monuments in England) and grants, but
most of all thanks to the efforts of volunteers gathered around the “Friends of King
John’s Garden”. In 1993 the design team (R. Bebb, G. Moore, M. Ricketts, D. and
D. Hargreaves) decided that the garden should have a historical reference but could
not be a duplication of the gardens of the mediaeval period, and that the plants
should be limited to those available before 1700s. The garden was officially opened
in April 199514.
The garden is fenced by a brick wall, only a small part on the south is surrounded
by a wooden fence. It has two entrances – one from the east over a footbridge
over a stream and one from the west through a gate located behind the Heritage
12

J. Harvey’s research was based itself on Aelfric schoolboy vocabulary lists of 995; an English version
of the poem Floridus Macer (1395), a 14th-century description of the “Square Garden” by Henry the Poet;
a 14th-century translation of Palladius; poem by royal gardener John Gardener (XIV century), the list of plants
drawn up in the 14th century by the Dominican Fromond Daniel, and the Fromond list of about 1525. After:
S. Landsberg, The Medieval…, 7.
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Romsey – a town in the UK which lies in the district of Test Vavenue in Hampshire in southern England. Look
at Romsey: Romsey Old Town, Test Vavenue Borough Council, 2008, 3.
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J. Denham, The Friends of King John’s Garden, Romsey and District Society, N°84, 2003, 14. Initially only
the northern part of the garden was opened. The next part was successfully handed over for use in 1998,
when shelter over the entrance near the bridge over the stream was constructed, and in 2000, the roof and
supporting wall of the demolished the 18th-century houses, and in 2001, the Victorian-style garden. In 2002
the driveway and a fountain in the courtyard were finished. After: A. Burn, King John’s Garden, Romsey and
District Society, N°95, 2006, 6.
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Centre. The eastern border of the garden is one of the tributaries of the River Test
– Holbrook stream. A rectangular funnel-shaped plot has been divided into two
separate gardens: north and south. The northern part is irregular and the southern
section has the shape of a narrow elongated rectangle. On the plot there are two
historic buildings: the house of King John and the Tudor House15.
On the south side there is a path along which a number of gardens are placed.
The northern part of the garden is more casual. There is an entrance courtyard
(Medwell Court), an inner courtyard, a Spring Meadow and a Summer Meadow.
The southern part of the garden stretches out as a series of spaces and includes
a herb garden, an ornamental garden, a rock garden with a fountain, and a Victorian
garden (Ill. 2).
In front of the Tudor House there is a rectangular courtyard entrance, which was
built using Purbeck limestone. On the axis of the building, on a raised semi-circular
bed, a fountain has been placed. The dominant plants are boxwood and Christmas
box (sarcococca hookeri). The inner courtyard is located in place of the houses
demolished in the eighteenth century, of which only the rear wall remains.
The courtyard is paved with stones from the church of St. Mary and from an early
seventeenth-century house, and a pump is located there.
The oak arcade wall in the north-east corner supports roses (Moschata, Alba,
Eglanteria and Kazanlik). The dominant element is the quince tree. The “Spring
Meadow” contains plants such as old apple varieties (Orleans Reinette, Cornish
Aromatic) and flowers blooming in spring (Bluebells, Snowdrops), on the wall there
are spanned vines (Vitus Chasselas), and in the western corner a fig tree has been
planted. In the central part of the “Summer Meadow” there is a holly tree, which
is a remnant of the former garden. Other plants growing here include apple and
pear trees, typical summer plants (Musk Mallow, Greater Knapweed, Moon Daisy,
Wild Carrot flower, Rose), and on the wall splitting the garden into the northern
and southern parts, a cherry tree is stretched on a trellis.
In the southern part of the garden there is a small herb garden where you can
find many medicinal plants as well as rose beds. Behind this there is a decorative
garden with clematis, lilies and roses. Along the path on the wall separating two parts
of the garden pear trees grow (a black variety from Worcester, cultivated as early as
the thirteenth century and a Jargonelle variety). The newest is a Victorian garden,
containing plants known in the 19th-century with dominating reds of roses, peonies
and blue lavender.

15

King John’s House is the oldest brick building in the easternmost building complex on 13 Church Street. This
was confirmed in the 20th century when a study of the wood used in the building was carried out, which
dated it to 1256. In 1530, the building and the surrounding area belonged to the Benedictine nunnery and
was a guesthouse for men. The name King John’s House was used for the first time in 1927, because it was
thought that the building belonged to King John (1167-1216) and served him as a hunting lodge. Over its
750-year history, the building has undergone numerous changes. In the 17th and 18th centuries it was, among
other things, a brewery, and at the end of the 18th century it was transformed into refuge for the poor.
At the end of the 16th century, on the west side was added a second timber frame building (Tudor Cottage).
In the 18th century to the eastern wall of the building were built the Queen Ann Cottages. The whole area
functioned as a Church Court. In 1938 Queen Ann Cottages were demolished, retaining only the back
wall, currently serving as garden furnishings. King John’s House entered the register of Grade I buildings for
the first time on 28.08.1951. At present the building houses a museum. http://www.parksandgardens.org;
http://www.english-heritage.org.uk.
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6. CONCLUSION
King John’s Garden in Romsey hosts a “Beggar’s Fair” every year, an event where
musicians and dancers perform madrigals and read poetry. An important area
of activity is education. A special educational programme for schools has been
developed, covering topics from the history of England. In addition to the cultural
life in the garden, there is a tea room, the rooms in the buildings are rented out
for various events, and twice a year citizens can also buy seedlings. In Winchester,
the Great Hall and the adjoining gardens host various conferences and events, as
well as a mediaeval feast and classes for students.
The method of re-creating historic gardens presented in the article creates new
opportunities for exhibiting cultural heritage to the wider population. It enables visitors
to learn more about history and its impact on modern times. Gardens are not stagnant
museum spaces, but spaces in which, as in the Middle Ages, life goes on.

Ill. 1. Queen Eleanor’s Garden in Winchester (photo by K. Asanowicz)
Il. 1. Ogród Królowej Eleonory w Winchesterze (fot. K. Asanowicz)
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ll. 2. King John’s Garden in Romsey: 1 – King John’s House, 2 – Tudor Cottage, a – Medwell Court, b – Spring
Meadow, c – Courtyard, d – Summer Meadow, e – herb garden, f – flower garden, g – rockery with
fountain, h – Victorian garden (edited by K. Asanowicz)
Il. 2. Ogród Króla Jana w Romsey, 1 – King John’s House, 2 – Tudor Cottage, a – dziedziniec wejściowy,
b – łąka wiosenna, c – dziedziniec wewnętrzny, d – łąka letnia, e – ogród ziołowy, f – ogród kwiatowyy,
g – ogród skalny z fontanną, h – ogród wiktoriański (oprac. K. Asanowicz)
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Zabytkowe środowisko jest ważne dla nas wszystkich.
Mówi nam o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.
Określa tożsamość naszych wsi, miasteczek i miast.
Kształtuje wyjątkowy charakter naszego krajobrazu16.

1. WSTĘP
Po II wojnie światowej, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy, problem ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych nabrał szczególnego znaczenia. W wyniku
wyniszczających działań wojennych wiele z nich uległo zagładzie lub dewastacji.
Rozwój ochrony środowiska życia człowieka przyczynił się do zainteresowania wartością układów przyrodniczych, w tym i ogrodów zabytkowych, które nie tylko stanowią żywe pomniki kultury, ale też przyczyniają się do wzrostu wartości społecznej.
Konieczność ochrony elementów środowiska głosiła już w 1998 roku Nowa Karta
Ateńska: „Planowanie urbanistyczne musi zapewnić ochronę tożsamości i tradycyjnych elementów środowiska miejskiego, takich jak budynki, dzielnice zabytkowe, tereny zielone i otwarte”17. W 2003 roku w Karcie Ateńskiej czytamy: „Miasta europejskie
wyróżniają się długą historią swego rozwoju (…). To właśnie historia i różnorodność
czyni miasta Europy odmiennymi od miast innych części świata”. I dalej: „Przyszłość
kształtują nasze dzisiejsze działania. Przeszłość daje nam nieocenione nauki na przyszłość. Pod wieloma względami miasto przyszłości istnieje już dzisiaj. Współczesne
miasto ma wiele cech, które cenimy i pielęgnujemy i chcemy przekazać przyszłym
pokoleniom”18.
W Anglii ochroną i konserwacją zabytkowych założeń zajmuje się trust narodowy
(National Trust), instytucja użyteczności publicznej, której celem jest ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych oraz miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie całego kraju. W 1984 roku powstał rejestr historycznych parków i ogrodów Anglii, na którego liście znajduje się ponad 1600 obiektów różnej wielkości – od dużych ogrodów
publicznych po małe ogrody domowe.
Ochroną i konserwacją zabytkowych założeń zajmuje się również Association
of Gardens Trusts, które jest organizacją charytatywną, wspieraną przez wolontariuszy.
16

Heritage Protection for the 21st Century: White paper, Department of Culture, Media and Sport, 2008, 4.

17

New charter of Athens 1998, European Council of Town Planners’ principles for planning cities, Municipality
of Athens/European Council of Town Planners in Athens, 1998, 13.

18

Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI w., Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa 2003, 6-7.
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Założone w 1993 roku AGT reprezentuje na szczeblu krajowym 35 oddziałów (County
Gardens Trusts), działających w hrabstwach. CGT uważa, że tereny zielone odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowego społeczeństwa. Organizacja wspiera wolontariuszy w działaniach służących badaniom, zachowaniu i użytkowaniu parków, ogrodów
i terenów zielonych, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. CGT ściśle współpracują z wieloma podobnymi organizacjami, zajmującymi się terenami zielonymi
w Anglii, takimi jak Garden History Society, Garden Museum, Green Space, Historic
Houses Association, National Trust, English Heritage, CABE, NADFAS, Heritage Alliance
i Woodland Trust. Głównym zadaniem CGT jest wspieranie programów, które służą
przekazywaniu umiejętności i wiedzy obecnym oraz przyszłym pokoleniom, zarówno
na poziomie powiatu, jak i kraju.
Association of Gardens Trusts odpowiada na inicjatywy rządowe, pomaga w rozwiązywaniu problemów planistycznych, jest zaangażowana w promowanie programów przekazywania cennych umiejętności ogrodniczych i wiedzy w szkołach oraz
kształceniu dorosłych i umożliwieniu nauczycielom i planistom prowadzenie badań
terenowych19.
We wskazówkach do strategii rozwoju oraz planowania i ochrony środowiska
z września 1994 roku czytamy: „Anglia jest szczególnie bogata w zaprojektowane
przez człowieka parkowe krajobrazy i ogrody, a stworzone przez ludzi oraz naturalne
ich cechy są równie ważne dla naszej, a nawet międzynarodowej kultury, jak nasze
najsłynniejsze budynki”20.
Znaczenie ogrodów historycznych trudno przecenić. Są one ważnym elementem,
który ma wpływ na charakter miasta i wiąże się z miejscową ludnością i lokalną historią. Często zawierają wartościowe zabytkowe elementy. Pamiętać należy o tym,
że ogrody historyczne są cenne nie tylko ze względu na swoją dużą wartość estetyczną, ale również ze względu na wartość społeczną i edukacyjną. Znaczenie ochrony
środowiska historycznego jest dobitnie podkreślane w oficjalnych dokumentach rządu Wielkiej Brytanii. „Fundamentalne znaczenie dla polityki rządu w zakresie dbałości
o środowisko ma skuteczna ochrona wszelkich aspektów środowiska historycznego.
Relikty przeszłości powinny być doceniane i chronione jako główny element naszego dziedzictwa kulturowego i naszego poczucia tożsamości narodowej. Są niezastąpionym zapisem, który przyczynia się, przez edukację formalną i na wiele innych
sposobów, do zrozumienia zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości. Ich obecność
przyczynia się do poprawy jakości naszego życia, podtrzymania poczucia lokalnej
odrębności, która jest tak ważnym aspektem charakteru i wyglądu naszych miast, wsi
i terenów wiejskich. Zabytkowe otoczenie ma również ogromne znaczenie dla wypoczynku i rekreacji”21.
2. DZIEDZICTWO OGRODOWE HRABSTWA HAMPSHIRE
Hrabstwo Hampshire ze stolicą w Winchesterze leży w południowej Anglii i zajmuje powierzchnię 3769 km2. W skład hrabstwa wchodzi jedenaście dystryktów. Jako
19

S. Shields, About The Association of Gardens Trusts, http://www.gardenstrusts.org.uk/5-countygardenstrustslist.html.

20

Planning Policy Guidance 15: Planning and the Historic Environment, Department of the Environment and
Department of National Heritage, 1994, 36.

21

Ibidem, 6.
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hrabstwo ceremonialne obejmuje dodatkowo dwie jednolite jednostki administracyjne (Southampton i Portsmouth). Na jego terenie zarejestrowanych w National Trust
jest 58 ogrodów i parków o znaczeniu historycznym (co stanowi ok. 5% wszystkich
ogrodów znajdujących się w rejestrze). Oprócz zarejestrowanych w National Trust,
Hampshire ma dużo zabytkowych parków i ogrodów o znaczeniu lokalnym, które determinują w znacznym stopniu charakter, różnorodność i odrębność jego krajobrazu.
Większość z nich jest własnością prywatną. Poczynając od średniowiecza, zabytkowe
parki, ogrody i krajobrazy Hampshire obejmują:
1. pozostałości po średniowiecznych zwierzyńcach,
2. obiekty ziemne, będące dowodem istnienia parków i ogrodów w przeszłości,
3. wiejskie krajobrazy, w tym parki, tereny rekreacyjne, ogrody kuchenne i obszary
leśne (ornamental woodland),
4. projektowane ogrody,
5. kolekcje roślin,
6. publiczne parki i tereny otwarte,
7. cmentarze i place przykościelne,
8. zaprojektowane tereny zielone przy obiektach użyteczności publicznej.
Dokumenty dotyczące dziedzictwa kulturowego mówią, że parki i ogrody mają
znaczenie historyczne, gdy:
1. ilustrują pewien aspekt historii parków, ogrodów i krajobrazu, są dziełem określonego autora lub zostały utworzone w danym okresie czy stylu,
2. zawierają zabytkowe elementy, które są cenne nie tylko ze względu na wartości
archeologiczne, architektoniczne, sztuki ogrodniczej, ale mają również wartości
kulturowe lub społeczne,
3. mają znaczące historyczne konotacje (związane z konkretną osobą lub wydarzeniem),
4. są częścią grupy budynków lub terenu o znaczeniu historycznym,
5. są ilustracją historycznych zmian krajobrazu.
Historyczne parki i ogrody charakteryzują się wieloaspektowością, wynikającą
z nakładających się cech, zdarzeń i celów projektowych. Są to dynamiczne środowiska, które podlegają zmianom i, jeśli nie kontrolujemy ich rozwoju, to przestrzenie
te ulegają degradacji. Polityka ochrony zabytkowych parków i ogrodów zwykle jest
zawarta w lokalnych planach rozwoju. Władze lokalne współpracują z Garden History
Society, które wspiera tworzenie listy obiektów w planach miejscowych. W hrabstwie
Hampshire lokalne listy zostały utworzone przez rady pięciu dystryktów: Fareham,
Gosport, Hart, Havant i New Forest. Rejestr powstał na podstawie badań wykonywanych od 1981 roku i obejmuje ponad 900 miejsc, w tym takie, które zostały na zawsze
utracone lub istnieją w formie szczątkowej22.
3. CEL BADAŃ
Zachowało się stosunkowo niewiele informacji na temat ogrodów z okresu średniowiecza, które w odróżnieniu od ogrodów islamskich czy rzymskich ogrodów epoki klasycznej, nie wpłynęły na formy ogrodowe zakładane w epokach późniejszych.
Niepełna wiedza, jaką dysponujemy obecnie o ówczesnych ogrodach, nie pozwala
22

Hampshire’s Historic Parks and Gardens, Landscape Planning and Heritage Group, Environment Department,
Hampshire County Council, 2007.
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na odtworzenie pełnego obrazu. Jak pisze Barbara Stępniewska, wiadomości o średniowieczu dostarczają nam zarówno źródła archiwalne, literatura, ilustracje, prace archeologiczne, jak i najnowsze techniki badawcze, takie jak fotografia lotnicza,
analizy chemiczne czy badania izotopowe23.
Brak dokumentacji historycznych ogrodów powoduje, że termin „odbudowa”
jest terminem niewłaściwym. W takich przypadkach możliwe jest jedynie „ponowne
utworzenie”. Od-tworzenie (re-creation) jest to określenie wprowadzone przez Sylvię
Landsberg przy projektowaniu średniowiecznych ogrodów. Proponuje ona twórczą
syntezę różnych zachowanych warstw historycznych oraz dodanie, w przypadkach
tego wymagających, dodatkowej współczesnej warstwy.
Analiza rejestru parków i ogrodów hrabstwa Hampshire pozwoliła stwierdzić,
że w hrabstwie nie zachowały się ogrody średniowieczne. Liczne (datowane w rejestrze na okres przed 1540 r.) były najczęściej zwierzyńcami, zakładanymi w XIII
i XIV wieku. Najwięcej było ich na terenie dystryktu Basingstoke, East Hampshire, New
Forest Test Valley i Winchester. Obecnie w większości są to miejsca o znaczeniu historycznym, nieliczne są we władaniu prywatnym lub instytucjonalnym24.
Po analizie rejestru historycznych parków i ogrodów hrabstwa Hampshire wybrano do omówienia Queen Eleanor’s Garden, zaprojektowany przez S. Landsberg
(mały ogród publiczny leżący w strefie konserwatorskiej), oraz King John’s House wraz
z ogrodem utworzonym współcześnie, w którym zaprojektowano kilka małych przestrzeni w różnych stylach historycznych. Jedną z wartości wybranych ogrodów jest ich
publiczna dostępność.
4. QUEEN ELEANOR’S GARDEN W WINCHESTERZE25
Inicjatorem idei odtworzenia średniowiecznego ogrodu zamkowego był Garden
Trust i departament architektury hrabstwa Hampshire. Zaprojektowany został przez
Sylwię Landsberg wspólnie z Johnem Harveyem. Ogród oddano do użytku 8 lipca
1986 roku.
Przestrzeń w formie trapezu o wymiarach około 9 × 27 m przylega do południowej ściany Wielkiej Sali (Great Hall). Od południa zamknięty jest wysoką na około
2,5 m ścianą, pozostałością dawnego pałacu zbudowanego przez Ch. Wrena, a od
wschodu nowym budynkiem Low Court (Il. 1).
Założeniem projektantów nie było stworzenie ogrodu typowo użytkowego, ale takiego, „(…) w którym królowa mogłaby siedzieć i grać w szachy (…). Przestrzeń powinna zapewnić miejsce dla sześciu lub siedmiu dam dworu, mieć zacienioną altanę do spacerów i zioła, które można było zerwać i rozetrzeć w dłoni, podczas gdy
23

B. Stępniewska, Kompozycja zieleni, Cz. II: Średniowiecze, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993, 7.
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Hampshire Register of Historic Parks and Gardens, http://www3.hants.gov.uk/landscape-and-heritage/
historic-environment/parks-gardens/hampshire-register/hampshire-register-basingstoke.htm.
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Winchester jest stolicą hrabstwa Hampshire. Okres rozkwitu zamku w Winchesterze przypada na 2 połowę
XIII w. Był siedzibą dwóch królowych: Eleonory Prowansalskiej (żony króla Henryka III) i Eleonory Kastylijskiej
(żony króla Edwarda I, syna Henryka III). W 1235 r. wybudowano Wielką Salę (Great Hall) i założono trzy
ogrody ziołowe. Jednakże zarówno dokładne rozmiary, jak i położenie wszystkich trzech ogrodów jest
nieznane, gdyż budynki, między którymi się znajdowały, nie zachowały się. Wiadomo jednak, że obszar
pokryty murawą leżał na południe od Great Hall, w pobliżu kuchni. Obecnie z całego kompleksu
zamkowego zachowała się jedynie Wielka Sala. Za: S. Landsberg, The Medieval Garden, The British Museum
Press, 2009, 120-121.
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służący pod pulpitowym zadaszeniem serwowali potrawy z kuchni znajdującej się
w pobliżu wielkiej sali jadalnej”26.
Autorzy projektu odtworzenia rozważali dwa warianty ogrodu. Pierwszy to ogród
„odświętny”, w średniowiecznej kolorystyce, z nawierzchnią z płyt, kwiatami, ozdobiony pozłacanymi symbolami heraldycznymi. Wariant drugi to surowy ogród, odzwierciedlający czystość rycerską, zgodny z upodobaniem Henryka III do bielonych
budynków i biało kwitnących drzew, takich jak wiśnie czy grusze. Ostatecznie zdecydowano się na przywołanie nastroju przeszłości przez wprowadzenie jako tematu przewodniego zimozielonych roślin, takich jak murawa, ostrokrzew, wawrzyn oraz
bluszcz, które miały symbolizować wierność rycerską. Dzięki temu wygląd ogrodu nie
zależał od sezonowych kwiatów, a swój koloryt uzyskał przez wprowadzenie akcentów kwiatowych kwitnących w różnych okresach (irysów, róż i lilii).
Centralna część ogrodu to murawa, pełniąca w kompozycji ogrodu taką samą
rolę jak pauza w muzyce. Na wprost wyjścia z Wielkiej Sali umieszczono ośmiokątną
fontannę z kolumną wysokości człowieka, która jest kopią XIII-wiecznego grobowca Petera de Sancto Mario z pobliskiego szpitala St. Cross. Zwieńczenie kolumny to
sokół patrzący w stronę wyjścia. Kanalik przy fontannie powstał z inspiracji hiszpańsko-arabskimi poematami i symbolizuje wijącego się węża. Podobne rozwiązanie
można znaleźć w ogrodzie w Wolvesley Palace w Winchesterze, gdzie w 1306 roku
przebywała królowa Eleonora Kastylijska. Zielony pasaż, pozwalający na spacery
w cieniu, o długości około 10 m, zbudowano w formie kolebkowej konstrukcji z wygiętych żerdzi kasztanowca, rozstawionych co 45 cm i połączonych ze sobą za pomocą poziomych żerdzi. Pasaż został obsadzony winoroślą na przemian z krzewami
róży. Winoroślą została obsadzona również ściana Wielkiej Sali. Oprócz pasażu cień
zapewnia również figowiec i głóg odmiany Glastonbury (kwitnie dwa razy w roku –
zimą i wiosną). Zadaszenie przy wschodniej krawędzi ogrodu powtarza zadaszenie
łączące kuchnię i salę Henryka III w pobliskim Clarendon Palace. Jest ono pokryte
gontem dębowym, tak jak w przeszłości Wielka Sala, a strome pochylenie dachu
i zakończenia krokwi zostały skopiowane ze średniowiecznego domu kupca z French
Street w Southampton. Przy ścianie Wielkiej Sali urządzono małe herbarium z ławką
torfową. Wejście do niego wiedzie przez łuk zwieńczony herbem Eleonory Kastylijskiej
– purpurowy lew na białym tle i złoty zamek na czerwonym, zgodnie z herbem na jej
grobowcu w opactwie Westminster. Wszystkie elementy kamienne (krawężniki, ławki,
fontanna, nawierzchnia) wykonane zostały z wapienia z Purbeck, takiego samego
jakiego użyto do budowy Wielkiej Sali. Ławki ponadto skopiowano z parapetów znajdujących się w Wielkiej Sali. Przy doborze roślin do prac odtworzeniowych wykorzystano pracę Harveya27 Mediaevial Gardens, który sporządził listę średniowiecznych roślin
dostępnych współcześnie.

26

Ibidem, 121.
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W swoich badaniach J. Harvey oparł się na Aelfric schoolboy vocabulary list z 995 r.; angielskiej wersji
poematu Macer Floridus (1395); XIV-wiecznym opisie „Square Garden” autorstwa Henry the Poet;
XIV-wiecznym tłumaczeniu Palladiusza; poemacie królewskiego ogrodnika Johna Gardenera (XIV w.); liście
roślin sporządzonej w XIV w. przez dominikanina Daniela oraz listście Fromonda z ok. 1525 r. Za: S. Landsberg,
The Medieval…, 7.
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5. KING JOHN’S GARDEN W ROMSEY
Położone w dolinie rzeki Test Stare Miasto w Romsey obejmuje zabytkowe jądro
z romańskim opactwem w centrum. Centrum miasta przecinają strumienie wpadające do rzeki Test. Ogród króla Jana znajduje się za budynkiem obecnego Centrum
Dziedzictwa (Heritage Centre) przy Church Street 13 w otoczeniu zabytkowych
domów. W przeszłości istniał tutaj ogród, jednak popadł w ruinę. Pod koniec lat
80. XX wieku w zapisach nowego planu rozwoju przestrzennego centrum Romsey
teren ten przeznaczono na publiczne tereny zielone28. Dzięki staraniom Hampshire
Garden Trust w 1990 roku działka została zakupiona przez gminę Test Valley. Dużą rolę
w odtworzeniu ogrodu odegrała Gilly Drummond, prezydent Hampshire Garden Trust.
Prace finansowane były zarówno ze środków gminy, jak i ze środków agendy rządu brytyjskiego, opiekującego się zabytkami w Anglii (English Heritage), grantów, ale
przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy skupionych wokół „Przyjaciół
Ogrodu Króla Jana”. W 1993 roku powołano zespól projektowy (R. Bebb, G. Moore,
M. Ricketts, D. i D. Hargreaves), który zdecydował, że ogród powinien mieć historyczne odniesienia, ale nie może być powielaniem ogrodu z epoki, oraz że nasadzenia
powinny ograniczać się do wprowadzenia roślin sprzed 1700 roku. Ogród oficjalnie
został otwarty w kwietniu 1995 roku29.
Ogród jest otoczony ceglanym murem, jedynie niewielki fragment od południa
ogrodzony jest płotem drewnianym. Prowadzą do niego dwa wejścia – od strony
wschodniej przez kładkę nad strumieniem i od strony zachodniej przez bramę znajdującą się za budynkiem Centrum Dziedzictwa. Wschodnią granicę ogrodu stanowi jedno z odgałęzień strumienia rzeki Test – strumień Holbrook. Prostokątną działkę
z lejkowatym zwężeniem od strony zachodniej podzielono na dwa ogrody: północny
i południowy. Część północna jest nieregularna, a południowa ma kształt wąskiego wydłużonego prostokąta. Na działce znajdują się dwa zabytkowe budynki: Dom
Króla Jana oraz Dom Tudorów30.
Od strony południowej zaprojektowano ścieżkę, wzdłuż której rozmieszczono szereg ogrodów. Północna część ogrodu ma bardziej swobodny charakter. Wyróżnić
w niej można dziedziniec wejściowy (Medwell Court), dziedziniec wewnętrzny
28

Romsey – miasto w Wielkiej Brytanii, leżące w dystrykcie Test Valley, w hrabstwie Hampshire w południowej
Anglii. Look at Romsey: Romsey Old Town, Test Valley Borough Council, 2008, 3.
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J. Denham, The Friends of King John’s Garden, Romsey and District Society, N°84, 2003, 14. Początkowo
otwarta została tylko północna część ogrodu. Sukcesywnie oddawano do użytku kolejne części: w 1998 r.
zrobiono zadaszenie (shelter) nad wejściem w okolicach mostku nad strumieniem; w 2000 r. zadaszenie
podtrzymujące ścianę po rozebranych XVIII-wiecznych domach; w 2001 r. ogród w stylu wiktoriańskim,
a w 2002 r. wykonano podjazd i fontannę na dziedzińcu wejściowym. Za: A. Burn, King John’s Garden,
Romsey and District Society, N°95, 2006, 6.
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King John’s House jest najstarszym murowanym budynkiem wysuniętym na wschód w kompleksie zabudowy
przy Church Street 13. Potwierdziły to przeprowadzone w XX w. badania drewna użytego do budowy,
które datują go na 1256 r. Do 1530 r. dom wraz z otaczającym go terenem należał do żeńskiego klasztoru
benedyktynek i był domem gościnnym dla mężczyzn. Nazwa Dom Króla Jana została użyta po raz pierwszy
w 1927 r., gdyż sądzono, że budynek należał do króla Jana (1167-1216) i służył mu jako domek myśliwski.
W ciągu 750 lat historii przechodził wiele zmian. W XVII i XVIII w. znajdował się w nim m.in. browar, a pod
koniec XVIII w. przekształcono go w przytułek dla ubogich. Pod koniec XVI w. od strony zachodniej
dobudowano do niego drugi budynek w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem cegłą (Tudor Cottage).
W XVIII w. do wschodniej ściany dobudowano budynek, tzw. Queen Ann Cotages. Cały obszar funkcjonował
jako Church Court. W 1938 r. Queen Ann Cotages rozebrano, zachowując jedynie tylną ścianę, służącą
obecnie jako ogrodowe wyposażenie. King John’s House wpisano po raz pierwszy do rejestru zabytków
klasy I 28 sierpnia 1951 r. Obecnie w obiekcie mieści się muzeum. http://www.parksandgardens.org;
http://www.english-heritage.org.uk.
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(Courtyard), „Łąkę wiosenną” (Spring Meadow) i „Łąkę letnią” (Summer Meadow).
Południowa część ogrodu, rozplanowana jako ciąg kilku przestrzeni, składa się m.in.
z ogrodu zielarskiego, ozdobnego, skalnego z fontanną, wiktoriańskiego (Il. 2).
Przed Domem Tudorów znajduje się prostokątny w planie dziedziniec wejściowy,
do budowy którego wykorzystano wapień z Purbeck. Na osi budynku, na podwyższonej półokrągłej rabacie, usytuowano fontannę. Dominującą roślinnością jest bukszpan i sarcococca hookeriana. Dziedziniec wewnętrzny leży w obrębie wyburzonych
XVIII-wiecznych domów, po których pozostała jedynie tylna ściana (obecnie zadaszona) z oknami. Dziedziniec wyłożony jest kamieniem pochodzącym m.in. z kościoła św. Marii i domu z początku XVII wieku. Znajduje się tu również pompa. Dębowa
arkadowa ścianka w północno-wschodnim narożniku podtrzymuje róże (piżmową,
białokwiatową, rdzawą, Kazanlik). Dominującym elementem jest pigwa pospolita.
„Łąka wiosenna” obsadzona jest starymi gatunkami jabłoni (złote renety, cornish
aromatic) oraz kwiatami kwitnącymi wiosną (szafirki, przebiśniegi), na ścianie rozpięto
winną latorośl (vitus chasselas), a w zachodnim narożniku posadzono drzewo figowe.
Centralną część „Łąki letniej” zajmuje drzewo ostrokrzewu, będące pozostałością
po poprzednim ogrodzie. Rośnie tu również jabłoń, grusza oraz typowe rośliny letnie
(ślaz piżmowy, chaber, złocień, dzika marchew, róża), a na ściance przedzielającej
część północną od południowej rozpięte na treliażu jest drzewo wiśni.
W południowej części ogrodu znajduje się niewielki ogród ziołowy, w którym odnaleźć można wiele roślin leczniczych oraz rabaty różane. Za nim rozpościera się
ogród ozdobny z powojnikiem, liliami i różami. Wzdłuż ścieżki, rozpięta na ścianie
oddzielającej obie części ogrodu, rośnie grusza (odmiana czarna z Worcester, uprawiana już w XIII wieku oraz odmiana Jargonelle). Najnowszy jest ogród wiktoriański
z XIX-wiecznymi roślinami, w którym dominują czerwone kolory róż, piwonii, a także
niebieskie lawendy.
6. PODSUMOWANIE
W ogrodzie Króla Jana w Romsey co roku odbywają się „Targi Żebraków”, na których występują muzycy, tancerze, wykonywane są madrygały i czytana jest poezja.
Ważnym obszarem działań jest edukacja. Opracowano specjalny program edukacyjny dla szkół, obejmujący tematy z historii Anglii. Oprócz działalności kulturalnej
w ogrodzie dwa razy w roku prowadzona jest sprzedaż sadzonek roślin, działa w nim
herbaciarnia, a sale w budynkach są wynajmowane na różnego rodzaju uroczystości.
Z kolei w Winchesterze w Wielkiej Sali z Okrągłym Stołem Króla Artura i w przylegającym do niej ogrodzie organizowane są konferencje i przyjęcia, a także średniowieczne uczty. Również w Ogrodzie Królowej Eleonory prowadzone są zajęcia dla młodzieży szkolnej.
Przedstawiony w artykule sposób od-twarzania ogrodów zabytkowych stanowi
interesujący nurt w zakresie przybliżenia dziedzictwa kulturowego szerokim rzeszom
społeczeństwa. Pozwala on na poznanie historii i jej wpływu na czasy współczesne.
Stworzone ogrody nie są martwymi przestrzeniami muzealnymi, ale obszarami, w których tak jak w średniowieczu toczy się życie.
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Abstract
Eduard Petzold was a German landscape architect and creator of dozens of landscaped gardens
in Silesia. The Park in Kliczków is today one of the few examples of his Silesian gardens which, after
years of neglect, has regained its former shape. The eventful past of this park, ending happily in its
recent restoration, prompts considerations on the history of other Silesian creations by Petzold.
The field research confirmed that currently most of these are significantly neglected. Furthermore,
in many of them the former composition has blurred and the historic plant substance is severely
damaged. Their condition poses questions about perspectives for preventing further destruction
of these valuable layouts.
Keywords: Kliczków, landscape park, Eduard Petzold, restoration

Streszczenie
Eduard Petzold był niemieckim architektem krajobrazu, autorem kilkudziesięciu ogrodów krajobrazowych na Śląsku. Park w Kliczkowie jest dziś jednym z niewielu przykładów śląskich ogrodów jego
autorstwa, które po latach zaniedbania odzyskały swój dawny kształt. Burzliwe dzieje tego parku,
zakończone szczęśliwie jego niedawną rewaloryzacją, prowokują do rozważań na temat losu innych
śląskich realizacji Petzolda. Przeprowadzone badania terenowe potwierdziły, że większość z nich jest
obecnie w stanie poważnego zaniedbania. W wielu dawny układ kompozycyjny uległ zatarciu, a zabytkowa substancja roślinna jest poważnie naruszona. Ich stan rodzi pytania o perspektywy powstrzymania dalszego niszczenia tych cennych obiektów.
Słowa kluczowe: Kliczków, park krajobrazowy, Eduard Petzold, rewaloryzacja
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1. INTRODUCTION
Kliczków (German Klitschdorf) is located in Lower Silesia, in the district of Bolesławiec
and on the right bank of the Kwisa River. This village happens to be placed in the Bory
Dolnośląskie, Poland’s largest forest complex, with an area of about 165 thousand
hectares.
The history of the property dates back to the 13th century. Until the end
of the fourteenth century it was under the rule of the Piast dynasty, who built a border
castle. In the following centuries, the estate was owned by the Seidlitz, Rechenberg,
Schellendorf, Frankenberg, and Promnitz families, and also by the Earls zu SolmsBaruth1. The residence was constantly changing its character along with subsequent
owners. Its last reconstruction, in an eclectic style, took place in the years 1881-18832.
In 1880-1883 the accompanying garden was also transformed to create a large
landscape park3.
The architect of this transformation was Eduard Petzold4, a German garden
designer who also participated in the creation of 48 different landscape parks
in the former Silesia5. Till today, 40 of those (35 in Lower Silesia, 3 in Lubuskie
Province and 2 in Opole Province) have survived. The park in Kliczków (Ill. 1) is one
of the most famous and best preserved of Petzold’s creations in Silesia. Thanks to
the recent restoration, it occupies a unique place among the designer’s Silesian
garden layouts as an example of activity aimed at protecting the legacy of this
outstanding artist.

2. AIM OF THE RESEARCH
The aim of the research was to trace the history of the park in Kliczków and define
the scope and nature of the restoration carried out. Subsequently, the objective was
to determine what remained of Petzold’s Silesian implementations and what their
condition is6.

1

The history of the Kliczków estate is described in: P. Napierała, Zamek Kliczków: historia i współczesność,
Integer, Wrocław 2004; M. Olczak, Kliczków: zamek, kościół, posiadłość, Oppidum, Warsaw 2002; B. Sobota,
Zamek Kliczków: przewodnik, Integer, Wrocław 2006.

2

The architects of this reconstruction were from Berlin: Kayser and Großheim. F(ritsch), Der Umbau des Schlosses
Klitschdorf in Schlesien, Deutsche Bauzeitung, Jg. 18, H. 1, Kommissions-Verlag von Ernst Toeche, Berlin 1884,
1-2; H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 3: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Verlag
von Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1891, 568-569.

3

E. Petzold, Erinnerungen aus meinem Leben, Poeschel &Trepte, Leipzig 1890, 203, 205, 208.

4

Carl Eduard Petzold (1815-1891) – German designer of gardens and a theorist of garden art, Prince Hermann
von Pückler-Muskau’s student. The creator of almost 200 landscape parks in today’s Europe (e.g. Weimar,
Greiz) and Poland (e.g. Przemyśl, Krasiczyn). Associated mostly with his activities in the Mużakowski Park
(Muskauer Park).

5

This is about the part of Silesia belonging to Poland since 1945. Determining the number of gardens relating
to the Petzold’s activities in the area – we can present it all thanks to the designer’s preserved projects and
publications, especially his memoirs published in 1890, E. Petzold, Erinnerungen...

6

The basis of this study are the studies carried out in the context of the dissertation on the works of E. Petzold
in Silesia, the promoter of which is PhD. Eng. Arch. Marzanna Jagiełło.
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3. RESEARCH STATUS
The work of Eduard Petzold in Silesia has not yet been studied in detail. Its general
characteristics were presented in the publication of W. Irrgang Bemerkenswerte
Parkanlagen in Schlesien7. The first work to contain a list of the Silesian designer’s
creations is M. Rohde’s book8. The issue of Petzold’s activity in Silesia was also briefly
discussed in an earlier paper by the author of this article on the designer’s life
and work9.
An important group of studies on the subject are conservation studies, mainly
records of individual parks. Most of these were conducted in the 1970s and 80s, and
therefore do not include the current state of the facilities, as well as source materials
available today. A common drawback of these studies is either erroneous attribution
of parks or no attribution at all. They do not contain detailed descriptions of the work
carried out by the designer in the different gardens.
The best known of Petzold’s parks in Silesia are the gardens in Kliczków and
Henryków. The knowledge about them comes not only from conservation studies10,
but also from numerous monographs11. Most of Petzold’s remaining Silesian garden
layouts have not yet reached monograph studies.

4. RESEARCH DESCRIPTION
48 facilities were included in the research (44 residential gardens and 4 city parks).
For this study, 6 gardens were excluded from this group, including layouts executed
by Petzold to Rehder’s12 designs (Siedlisko, Maciejowiec), as well as those where he
acted only in a counselling capacity (Bukowiec, Bożków, Szczytniki on the Kaczawa,
Chojnów).
The basis of the research was the analysis of extant source materials relating to
the designer’s Silesian creations, and also to the park in Kliczków. Among the materials
studied, a particularly valuable source happened to be Petzold’s designs13, and his

7

W. Irrgang, Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Forschungsstelle Ostmitteleuropa, Dortmund 1978,
163-167, 219-227.

8

M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler 1815–1891,
Verlag der Kunst Dresden, Dresden 1998.

9

A. Bieleń-Ratajczyk, Eduard Petzold – twórca malowniczych założeń ogrodowych, Architectus, 2(34), 2013,
45-58.

10

E.g. K. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne zespołu dworskiego w Kliczkowie, manuscript
PKZ, Wrocław 1978; H. Wrabec, E. Jurkowska, H. Ciesielski, Park Kliczków, gmina Osiecznica, manuscript
PKZ, Wrocław 1980; H. Ciesielski, H. Wrabec, Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie,
manuscript Wojewódzki Konserwator Zabytków w Wałbrzychu, Wrocław 1994; H. Dziurla, Studium historycznoarchitektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie, manuscript PKZ, Wrocław 1965; K. Eysymontt,
Studium historyczno-stylistyczne ogrodów w Henrykowie, manuscript PKZ, Wrocław 1970.

11

E.g. P. Napierała, Zamek Kliczków…; M. Olczak, Kliczków…; B. Sobota, Zamek Kliczków…; H. Grüger,
Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserkloster, Böhlau Verlag, Köln 1978; T. Konietzny,
Kloster Heinrichau, Münsterberger Zeitung, Münsterberg 1927; B. Stephan, Kloster Heinrichau und seine
Kunstschätze, Flemmings Verlag, Breslau 1935.

12

Jacob Friedrich Rehder (1790–1852) – gardener and garden designer, Petzold’s teacher.

13

These projects are kept in Landesamt für Denkmalpflege Sachsen in Dresden, under signature 7614.
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theoretical work14, as well as his memoirs15. The source analysis was accompanied
by a review of previous scientific studies and publications in Polish and German.
Field research was also carried out, including an analysis of the condition
of the parks and an overall inventory. The comparison of the conclusions of all
the studies gave a picture of the extent and the nature of the designer’s activities
in Silesia. It also enabled a determination of the conservation status of individual
gardens.
5. RESULTS
As mentioned before, the present shape of the park in Kliczków is the result
of its transformation in the 1880s. During the research, on the basis of analysis
of the preserved design16 and other available materials, it was found that the
fundamental credit attributable to Petzold was a significant expansion of the park,
together with its spatial and scenic relations with the surrounding landscape. The
Kwisa and the area on its right bank, previously used for farming, were included in
the layout, as well as glades to the east of the palace. This area was connected
to the surrounding forests by paths. In the south-western part of the park, Petzold
conducted extensive felling of trees and bushes to reveal a view of the river,
creating a vast glade. A palace terrace also comes from this time – this is the main
viewpoint from which you can admire the most important parts of the park and
the surrounding landscape17.
During World War II, the palace and park was not damaged, but just after most
of it was devastated. Successive owners carried out no major work in the park, which
contributed to its slow destruction. Only in 2000-2001 was the castle renovated and
adapted to conference and leisure facilities. Soon after, the restoration of the garden
was carried out based on a project by Anna Ornatek18.
As already mentioned, the park designed by Petzold in Kliczków occupied a vast
area, related scenically and communicatively with the surrounding landscape.
This suggests the main difficulty that emerged in the restoration work. Since World
War II, the boundaries of this area have changed significantly. In the 1980s, the area
occupied nearly 20 hectares, but currently only around 12 hectares. Beyond
the boundaries of the parkwere the most valuable natural features in its former
composition, the Kwisa River and the glades to the east of the palace. Today
the park in Kliczków is only part of its old layout.
To meet contemporary demands, a playground and car park were established
within the garden. These were located in the south-western part of the park, which
was formerly occupied by a glade with an attractive view over the river. During
restoration, an attempt was made to recreate, on the basis the Petzold’s preserved
design, the original spatial layout; however, due to a significant reduction in the area
it was not possible to restore all communication and scenic relationships. Therefore,
14

E.g. E. Petzold, Die Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten und Freunde der
Gartenkunst, H. Haessel, Leipzig 1888.

15

E. Petzold, Erinnerungen...

16

This project is kept in Landesamt für Denkmalpflege Sachsen in Dresden, under signature 7614/19.

17

E. Petzold, Die Landschaftsgärtnerei..., 130-132.

18

P. Napierała, Zamek Kliczków…, 32.
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the restoration works were limited to laying out paths delimiting individual glades.
The restoration also covered the park pond and supplementation of planting. Some
scenic relations within the garden were recreated, too. A well-preserved forest stand
was enriched with genres popular in the nineteenth century: London plane (Platanus
x hispanica), London ginkgo (Ginkgo biloba) and American tulip tree (Liriodendron
tulipifera)19. Unfortunately, the current form of planting to some degree interrupts
the old links with the scenic surroundings and makes it difficult to enjoy the view from
the palace terrace (Ill. 2).
Field research conducted by the author confirmed that the composition
of the restored part of the garden is largely consistent with Petzold’s project.
The concessions that had to be made with reference to reduction in the area
of the park and the need to adapt it to modern requirements made it impossible
to reconstruct the impression of breadth and depth in the garden, so important
for Petzold. As a result, it has lost part of its original character. The restoration
conducted is therefore a compromise between the designer’s original intention and
contemporary circumstances.
The park in Kliczków is one of the few well-maintained Petzold Silesian gardens.
Also added should be the parks in: Henryków, Targoszyn, Udanin, Brunów, Legnica,
Bolesławiec and Sława. In all of these there are clear remains of the old planning
system. Also a large proportion of the old planting has been saved. These are
subjected to regular treatments.
A different fate overtook Petzold’s other Silesian gardens. Field studies have shown
that 8 of them no longer exist. Five remain in private hands; and the rest are mostly
owned by municipalities. Particularly worrying is the state of the latter. Although
almost all have been entered in the register of historical monuments, no conservation
work is being carried out in any of them. A big hindrance here is in some cases
the lack of preserved residences (including Bartoszówek, Jerzmanki, Pogwizdów,
Kwietniki, Goczałków, Brzezinka Średzka, and Małomice). In all the parks a significant
blurring of the original layout may be observed, mainly due to uncontrolled growth
of vegetation. A common problem is the lack of concern for the water system,
resulting in a number of floods (including in Bartoszówek, Proboszczów, Pogwizdów,
Goczałków and Brzezinka Średzka). Another problem is the improper use of these
site ds. Very often, there is illegal logging and storage of waste.
6. CONCLUSIONS
As shown in the study, most of the Silesian parks by one of the most prolific garden
designers, Eduard Petzold, are currently in poor condition. This situation is worsened
by the fact that they are mainly located in rural areas away from popular tourist
routes, and thus outside the scope not only of tourists, but also of the authorities.
In many of the described facilities the palatial building has not been preserved, which
significantly affects their value and attractiveness. In the face of such a situation,
Petzold’s Silesian research work may be the key. The appearance of the designer’s
legacy may be the first step on the road to protecting it. Perhaps there is a slight
chance for the restoration of all the gardens; however, it is certainly possible to neaten
them and to protect the remains of Petzold’s original compositions.
19

Ibidem, 84.
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Ill. 1. Kliczków, view of the castle from the side of the park (photo by A. Bieleń-Ratajczyk 2013)
Il. 1. Kliczków, widok zamku od strony parku (fot. A. Bieleń-Ratajczyk 2013)

Ill. 2. Kliczków, view from the palace terrace (photo by A. Bieleń-Ratajczyk 2013)
Il. 2. Kliczków, widok z tarasu zamkowego (fot. A. Bieleń-Ratajczyk 2013)
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1. WSTĘP
Kliczków (niem. Klitschdorf) położony jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, na prawym brzegu Kwisy. Wieś ta znajduje się na obszarze Borów
Dolnośląskich, największego w Polsce kompleksu leśnego o powierzchni około 165 tysięcy ha.
Historia majątku sięga XIII wieku. Do końca XIV wieku pozostawał on pod rządami
Piastów, którzy zbudowali tu gród graniczny. W następnych wiekach posiadłość była
własnością Seidlitzów, Rechenbergów, Schellendorfów, Frankenbergów, Promnitzów
oraz hrabiostwa zu Solms-Baruth20. Wraz z kolejnymi właścicielami rezydencja zmieniała swój charakter. Ostatnia jej przebudowa, w stylu eklektycznym, objęła lata
20

Historię majątku w Kliczkowie opisują m.in.: P. Napierała, Zamek Kliczków: historia i współczesność, Integer,
Wrocław 2004; M. Olczak, Kliczków: zamek, kościół, posiadłość, Oppidum, Warszawa 2002; B. Sobota,
Zamek Kliczków: przewodnik, Integer, Wrocław 2006.
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1881–188321. W latach 1880-1883 przekształcono też towarzyszący jej ogród, tworząc rozległy park krajobrazowy22.
Autorem tego przekształcenia był Eduard Petzold23, niemiecki projektant ogrodów,
który uczestniczył również w tworzeniu 48 innych założeń krajobrazowych z terenu
dawnego Śląska24. Do dnia dzisiejszego zachowało się 40 z nich (35 w województwie
dolnośląskim, 3 w lubuskim i 2 w opolskim). Park w Kliczkowie (Il. 1) jest jedną z najbardziej znanych i najlepiej zachowanych realizacji Petzolda na Śląsku. Dzięki niedawnej
rewaloryzacji zajmuje on wyjątkowe miejsce wśród śląskich dzieł projektanta, stanowiąc przykład działań, mających na celu ochronę spuścizny tego wybitnego twórcy.
2. CEL BADAŃ
Celem badań było prześledzenie dziejów parku w Kliczkowie oraz określenie zakresu i charakteru przeprowadzonej w nim rewaloryzacji. W dalszej kolejności za cel
przyjęto ustalenie, jakie były losy pozostałych śląskich realizacji Petzolda i jaki jest stan
ich zachowania25.
3. STAN BADAŃ
Działalność Eduarda Petzolda na Śląsku nie była dotąd przedmiotem szczegółowych badań. Jej ogólną charakterystykę przedstawił W. Irrgang w publikacji
Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien26. Pierwszą pracą, zawierającą listę śląskich
realizacji projektanta, jest książka M. Rohdego27. Zagadnienie działalności Petzolda
na Śląsku zostało skrótowo omówione także we wcześniejszej publikacji autorki niniejszego artykułu, dotyczącej życia i twórczości projektanta28.
Ważną grupę opracowań dotyczących tematu stanowią studia konserwatorskie,
zwłaszcza ewidencje poszczególnych parków. Większość z nich powstała w latach
21

Autorami tej przebudowy byli berlińscy architekci Kayser i Großheim. F(ritsch), Der Umbau des Schlosses
Klitschdorf in Schlesien, Deutsche Bauzeitung, Jg. 18, H. 1, Kommissions-Verlag von Ernst Toeche, Berlin 1884,
1-2; H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 3: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Verlag
von Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1891, 568-569.

22

E. Petzold, Erinnerungen aus meinem Leben, Poeschel &Trepte, Leipzig 1890, 203, 205, 208.

23

Carl Eduard Petzold (1815-1891) – niemiecki projektant ogrodów i teoretyk sztuki ogrodowej, uczeń księcia
Hermanna von Pückler-Muskau. Twórca blisko 200 parków krajobrazowych na terenie dzisiejszej Europy
(np. Weimar, Greiz), w tym również w Polsce (np. Przemyśl, Krasiczyn). Kojarzony jest przede wszystkim
z działalnością w Parku Mużakowskim (Muskauer Park).

24

Mowa tu o części Śląska należącej od 1945 r. do Polski. Ustalenie liczby założeń związanych z działalnością
Petzolda na tym terenie umożliwiają zachowane projekty oraz publikacje projektanta, zwłaszcza wydane
w 1890 r. wspomnienia. E. Petzold, Erinnerungen...
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Podstawę niniejszego opracowania stanowią badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej
dotyczącej twórczości E. Petzolda na Śląsku, której promotorem jest dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło,
prof. nadzw.

26

W. Irrgang, Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Forschungsstelle Ostmitteleuropa, Dortmund 1978,
163-167, 219-227.

27

M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler 1815–1891,
Verlag der Kunst Dresden, Dresden 1998.

28

A. Bieleń-Ratajczyk, Eduard Petzold – twórca malowniczych założeń ogrodowych, Architectus, 2(34), 2013,
45-58.
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70. i 80. XX wieku, a więc nie uwzględnia aktualnego stanu opisywanych obiektów,
jak również dostępnych współcześnie materiałów źródłowych. Częstą wadą tych
opracowań jest błędna atrybucja założeń lub też jej brak. Nie zawierają one również
szczegółowego opisu prac przeprowadzonych przez projektanta w poszczególnych
ogrodach.
Najlepiej zbadanymi parkami Petzolda na Śląsku są obiekty w Kliczkowie
i Henrykowie. Stan wiedzy na ich temat prezentują nie tylko opracowania konserwatorskie29, ale też liczne monografie30. Zdecydowana większość pozostałych śląskich
założeń Petzolda nie doczekała się dotąd opracowania monograficznego.
4. OPIS BADAŃ
Badaniom poddano 48 obiektów (44 ogrody rezydencjonalne i 4 parki miejskie).
Na potrzeby niniejszego opracowania z grupy tej wyłączono 6 ogrodów, wśród których znalazły się założenia zrealizowane przez Petzolda według projektu Rehdera31
(Siedlisko, Maciejowiec), jak również te, przy których tworzeniu służył on jedynie poradą (Bukowiec, Bożków, Szczytniki nad Kaczawą, Chojnów).
Podstawą badań była analiza zachowanych materiałów źródłowych, dotyczących śląskich realizacji projektanta, w tym parku w Kliczkowie. Wśród przebadanych
materiałów szczególną wartość źródłową miały zachowane projekty Petzolda32, jego
prace teoretyczne33, jak również wspomnienia projektanta34. Analizie źródeł towarzyszyły studia wcześniejszych polskich i niemieckich opracowań naukowych i publikacji
dotyczących tego tematu.
Przeprowadzono także badania terenowe, obejmujące analizę stanu poszczególnych parków oraz ich ogólną inwentaryzację. Konfrontacja wniosków ze wszystkich
badań dała obraz zakresu i charakteru działalności projektanta na Śląsku. Pozwoliła
również na określenie stanu zachowania poszczególnych ogrodów.
5. WYNIKI BADAŃ
Jak już wspomniano, dzisiejszy kształt parku w Kliczkowie jest wynikiem jego przekształcenia w latach 80. XIX wieku. Podczas badań, na podstawie analizy zachowanego projektu35 i innych dostępnych materiałów, stwierdzono, że podstawową
29

M.in. K. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne zespołu dworskiego w Kliczkowie, mps PKZ,
Wrocław 1978; H. Wrabec, E. Jurkowska, H. Ciesielski, Park Kliczków, gmina Osiecznica, mps PKZ, Wrocław
1980; H. Ciesielski, H. Wrabec, Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Wałbrzychu, Wrocław 1994; H. Dziurla, Studium historyczno-architektoniczne
zespołu pocysterskiego w Henrykowie, mps PKZ, Wrocław 1965; K. Eysymontt, Studium historyczno-stylistyczne
ogrodów w Henrykowie, mps PKZ, Wrocław 1970.

30

M.in. P. Napierała, Zamek Kliczków…; M. Olczak, Kliczków…; B. Sobota, Zamek Kliczków…; H. Grüger,
Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserkloster, Böhlau Verlag, Köln 1978; T. Konietzny,
Kloster Heinrichau, Münsterberger Zeitung, Münsterberg 1927; B. Stephan, Kloster Heinrichau und seine
Kunstschätze, Flemmings Verlag, Breslau 1935.

31

Jacob Friedrich Rehder (1790-1852) – ogrodnik i projektant ogrodów, nauczyciel Petzolda.

32

Projekty te są przechowywane w Landesamtfür Denkmalpflege Sachsen w Dreźnie, pod sygnaturą 7614.

33

M.in. E. Petzold, Die Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten und Freunde der
Gartenkunst, H. Haessel, Leipzig 1888.

34

E. Petzold, Erinnerungen...

35

Projekt przechowywany w Landesamt für Denkmalpflege Sachsen w Dreźnie, sygnatura 7614/19.
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zasługą Petzolda było znaczne powiększenie terenu parku oraz przestrzenne i widokowe powiązanie go z otaczającym krajobrazem. W obręb założenia włączono Kwisę
i obszar położony na jej prawym brzegu, wcześniej użytkowany gospodarczo, oraz
polany na wschód od pałacu. Opisywany teren połączono komunikacyjnie z okolicznymi lasami. W południowo-zachodniej części parku Petzold przeprowadził szeroko
zakrojoną wycinkę drzew i krzewów w celu odsłonięcia widoku na rzekę, tworząc przy
tym obszerną polanę. Z tego czasu pochodzi też taras przypałacowy – główny punkt
widokowy założenia, z którego można było podziwiać najważniejsze części parku
oraz okoliczny krajobraz36.
W czasie II wojny światowej zespół pałacowo-parkowy nie uległ zniszczeniu, ale
tuż po jej zakończeniu znaczna jego część została zdewastowana. Kolejni właściciele
nie przeprowadzali w parku żadnych ważniejszych prac konserwatorskich, co przyczyniało się do jego powolnego niszczenia. Dopiero w latach 2000–2001 zamek
poddano konserwacji, adaptując go na centrum konferencyjno-wypoczynkowe.
Niedługo potem przeprowadzono również rewaloryzację ogrodu na podstawie projektu Anny Ornatek37.
Jak już nadmieniono, park zaprojektowany przez Petzolda w Kliczkowie zajmował rozległy teren, powiązany widokowo i komunikacyjnie z okolicznym krajobrazem.
Z tego faktu wynika podstawowa trudność, jaka pojawiła się podczas prac rewaloryzacyjnych. Od czasu II wojny światowej granice obiektu uległy znaczącym zmianom.
W latach 80. XX wieku jego powierzchnia zajmowała blisko 20 ha, obecnie zaś około
12 ha. Poza granicami parku znalazły się najcenniejsze elementy naturalne, składające się na jego dawną kompozycję, czyli Kwisa oraz polany na wschód od pałacu.
Dzisiejszy park w Kliczkowie to jedynie fragment dawnego układu.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego użytkowania, w obrębie
ogrodu utworzono parking oraz boisko. Znalazły się one w południowo-zachodniej
części parku, którą dawniej zajmowała obszerna polana z atrakcyjnym widokiem
na rzekę. Podczas działań rewaloryzacyjnych starano się odtworzyć, w oparciu o zachowany projekt Petzolda, dawny układ przestrzenny ogrodu, jednak z racji znacznego zmniejszenia jego powierzchni, nie można było odtworzyć wszystkich powiązań
komunikacyjnych i widokowych. Prace rewaloryzacyjne ograniczono zatem do wytyczenia ścieżek parkowych, wydzielających poszczególne polany. Konserwacją
objęto także staw parkowy oraz uzupełniono nasadzenia. Odtworzono też część
powiązań widokowych w obrębie ogrodu. Dobrze zachowany stary drzewostan
wzbogacono o popularne w XIX wieku gatunki: platan klonolistny (Platanus x hispanica), miłorząb japoński (Ginkgobiloba) i tulipanowiec amerykański (Liriodendron
tulipifera)38. Niestety, obecna forma nasadzeń w pewnym stopniu zaburza dawne
powiązania widokowe z okolicą oraz utrudnia podziwianie widoków z przypałacowego tarasu (Il. 2).
Badania terenowe przeprowadzone przez autorkę potwierdziły, że kompozycja
zrewaloryzowanego fragmentu ogrodu jest w znacznym stopniu zgodna z projektem
Petzolda. Ustępstwa, jakie trzeba było poczynić w związku ze zmniejszeniem się powierzchni obiektu oraz koniecznością jego dostosowania do współczesnych wymagań użytkowych, sprawiły, że niemożliwe stało się jednak odtworzenie, tak istotnego
36
37
38

E. Petzold, Die Landschaftsgärtnerei..., 130-132.
P. Napierała, Zamek Kliczków…, 32.
Ibidem, 84.
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dla Petzolda, wrażenia rozległości i głębi parku. W wyniku tego zatracił on częściowo
swój pierwotny charakter. Przeprowadzona rewaloryzacja stanowi zatem kompromis
między oryginalnym zamysłem projektanta a współczesnymi uwarunkowaniami.
Park w Kliczkowie jest obecnie jednym z nielicznych dobrze utrzymanych śląskich
założeń Petzolda. Dołączyć do niego należy także parki w Henrykowie, Targoszynie,
Udaninie, Brunowie, Legnicy, Bolesławcu i Sławie. We wszystkich widoczne są wyraźne pozostałości dawnego układu przestrzennego, zachowała się również znaczna część starego drzewostanu. Są one także poddawane regularnie zabiegom
pielęgnacyjnym.
Odmienny los spotkał pozostałe śląskie ogrody Petzolda. Badania terenowe
wykazały, że do dziś nie zachowało się 8 z nich. 5 obiektów jest obecnie w rękach
prywatnych, a pozostałe są w większości własnością gmin. Szczególnie niepokojący jest stan tych ostatnich. Choć prawie wszystkie wpisano do rejestru zabytków,
nie przeprowadza się w nich żadnych prac konserwatorskich. Utrudnieniem w ich
prowadzeniu jest w niektórych przypadkach brak zachowanej rezydencji (m.in.
w Bartoszówku, Jerzmankach, Pogwizdowie, Kwietnikach, Goczałkowie, Brzezince
Średzkiej, Małomicach). We wszystkich parkach można zauważyć znaczne zatarcie
pierwotnego układu przestrzennego, przede wszystkim wskutek niekontrolowanego
rozwoju roślinności. Częstym problemem jest brak troski o układ wodny, co powoduje
liczne podtopienia (m.in. w Bartoszówku, Proboszczowie, Pogwizdowie, Goczałkowie
i Brzezince Średzkiej). Problemem jest też niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie
opisywanych obiektów. Bardzo często są one miejscem nielegalnej wycinki drzew
oraz składowania odpadów.
6. PODSUMOWANIE
Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość śląskich parków autorstwa jednego z najbardziej płodnych projektantów ogrodów, Eduarda Petzolda, jest obecnie
w złym stanie. Stan ten potęguje fakt, że zlokalizowane są one głównie na terenach
wiejskich, w oddaleniu od popularnych szlaków turystycznych, a więc poza obszarem zainteresowania nie tylko turystów, ale również władz. W wielu opisywanych
obiektach nie zachował się budynek pałacowy, co znacznie wpływa na ich wartość
i atrakcyjność. W obliczu takiego stanu rzeczy badania śląskiej twórczości Petzolda
mogą mieć kluczowe znaczenie. Ukazanie wartości spuścizny tego projektanta może
stanowić pierwszy krok na drodze do jej ochrony. Być może istnieje niewielka szansa
na rewaloryzację wszystkich obiektów, z całą jednak pewnością możliwe jest ich uporządkowanie oraz ochrona reliktów oryginalnych kompozycji Petzolda.
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1. INTRODUCTION
Using tangibles such as plants, trees and particularly shrubs, man has developed
public urban greenery in a manner that is strongly correlated with architecture and
garden art. Town-planning changes that have taken place over the course of history
have largely influenced the green areas incorporated into the urban landscape.
Currently, parks, promenades and avenues constitute a significant part of Wrocław’s
natural resources, which also include forests and various cultivated greenery.
Protected areas occupy 12.5% of the urban space in the city, i.e. 4178.40 ha in total
area. As of 2013, there are 8 city parks subject to conservation policy: Szczytnicki Park,
Brochowski Park, Leśnicki Park, Grabiszyński Park, South Park, Juliusz Slowacki Park, OldTown Promenade, and a hill called Mała Sobótka (“Górka Skarbowców” City Park).
These parks occupy 201.04 ha1 in total area.
2. TRANSFORMATION OF PUBLIC GREEN AREAS IN WROCŁAW
Between the 16th and 18th centuries there were an increasing number of designs
of gardens aimed at entertainment in the bosom of nature, which combined
geometric elements of parterres, fountains, and sometimes orangeries, and were
often embellished with landscape architecture such as porches and sculptures
corresponding to the architecture of the palaces and townhouses2. Garden
compositions were usually located adjacent to aristocratic mansions (royal and
ducal) as well as church and monastery estates. It bears noting that ornamental
gardens were in the private domain until the beginning of 19th century. Their owners
were usually affiliated with social elites, so the common people had very limited
access to this kind of design. Therefore, small gardens created within city walls as
well as in the suburbs gained in importance. Few people could afford to possess
ornamental gardens because they were a huge investment. This was the reason why
small gardens in the backyards of middle-class townhouses were usually usable3.
Making private gardens accessible to a wider circle of fellow residents was
the first step towards creating city parks and gardens. The number of private gardens
accessible by all social groups for entertainment purposes was gradually growing.
Those gardens followed the pattern of English pleasure gardens, where people mostly
enjoyed themselves dancing and bowling. At the end of the 18th century, Duke Friedrich
Ludwig von Hohenlobe-Ingelfingen opened a part of his garden, along with the park
in Szczytniki, to be visited and enjoyed by the residents of Wroclaw4. Similar activities
were undertaken with regard to parks in Maślice and Leśnica, where flower gardens
were opened to visitors5. Wrocław residents’ growing awareness of the necessity to
1

Environmental Protection Programme for City of Wrocław for years 2012-2015, 132, 144, 174, www.bip.
um.wroc.pl (access: 5.10.2013).

2

The Maltzan’s garden, created at the beginning of 18th century in Łaciarska Street (Altbüsserstrasse) and
the Oppersdorff’s garden which replaced Scholtz’s, or the Baroque garden situated at the back of the Royal
Palace (the former Spätgen Palace) may serve as examples here.

3

I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku,
Wrocław 2011, 81.

4

Breslauischer Erzähler, 1809, 1174.

5

K.Ch. Nencke, Eine Wegweiser für Fremde und Einheimische, Breslau 1808, 410-411.
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improve the quality and appearance of promenades, streets and squares strongly
contributed to the development of urban garden art at the turn of the 19th century.
This, indeed, was due to ongoing changes in other European centres, as well as a critical
approach to functional and sanitary conditions in the city. These Enlightenment-related tendencies to follow practical, hygienic and aesthetic considerations led to
the publication of Prussian regulations in the second quarter of 18th century which
imposed an obligation to plant trees along suburban roadways leading to Wroclaw.
From 1742 onwards, this obligation was partly fulfilled, as some tree lanes were
planted along the external bank of the moat. The regulations governed the roads
to be afforested and recommended tree species (lindens, willows, oaks, beeches,
elms and fruit trees). Consequently, the undertaking encompassed the roadways
in the suburbs of Odrzańskie, Świdnickie and Oławskie and the roadway to Szczytniki6.
Before the end of 18th century, public places in Wrocław were not complemented
with greenery, and the biggest city squares: the Market Square, Solny Square (Salt
Square) or Nowy Targ Square (New Market Square) were deprived of greenery mainly
because of the economic functions they served at that time. Only in a document
dating back to 1810 was it observed that there was a need to plant trees around
public buildings, river banks and the dike. Urban space planning which disregarded
representatives of the nobility emerged at the beginning of 19th century.
Old-Town Promenade
A breakthrough to the extent of urban planning, reflecting the manner in which
greenery was set within the urban fabric, entailed partial demolition of modern
fortifications in the period from 1807 to 1813. The space thus obtained made it
possible to devise the first plan of arranged greenery available to all residents. It was
an idea aiming to transform a fortress into an open city. Although the creation of the
promenade stirred some emotions, it was for the first time that development of green
areas was treated on equal terms with squares, streets and other kinds of urban space.
The need for walking spaces was perceived much earlier, which may be testified to
by the promenade in Świdnickie Suburbs designed in 1756 by Alexander Neuwertz7.
Architect Johann Friedrich Knorr8 was a forerunner of designs for the promenade
and several other less extensive walkways. Concurrently with the plan
of the promenade, he presented a design of a public park called Lasek (Wäldcheim),
situated in the southern part of the Odrzańskie Suburbs, jointly with Johann
Wolfgang Moriz-Eichborn. Laid out in 1813 and opened three years later, Lasek
was the first square to follow the English style9.
Nowadays, the Old-Town Promenade encircles the Old Town from the west,
south and east, whereas in the north the Odra River completes this circular lay-out.
The Promenade constitutes the green strip running along the town moat, down from
the General Władysław Sikorski Bridge up to the Muzealna footbridge and further
along the Odra River down to Piaskowy Bridge. Tree-lined walking avenues account
for the primary form of greenery arrangement.
6

I. Bińkowska, Natura i miasto…, 84-85.

7

The design laid out two avenues parallel to the walls of the fortifications and five roadways radiating into
the suburbs, out of which each one was lined with three or four double rows of trees on both sides.

8

I. Bińkowska, Natura i miasto…, 18.

9

I. Bińkowska, Promenada wrocławska. Geneza powstania i pierwsze lata istnienia, „Roczniki Sztuki Śląskiej”,
Vol. 15, 1991, 107-108.
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Juliusz Slowacki Park
The Juliusz Slowacki Park is located in the very city centre, and is an extension
of the promenade towards the north-east. It was created around the outskirts
of the former New Town, in the place where the town fortifications used to be.
The park areas towards the east of the former Bernardine monastery were the first to
be arranged. This area, along with the existing Polish Square (plac Polski) had already
been planted with trees. Today’s Polish Hill (Wzgórze Polskie), that is, the remnant
of the former Ceglarski Bastion, was greened and turned into a place of leisure.
Only later were the trees planted in the eastern part of the Juliusz Slowacki Park,
which at that time was situated on the other side of the moat. The moat connected
the rivers Oława and Odra. It was buried after 1878, and in 1884 a new mouth
of the river Oława was cut through. Since then, it has flowed into the Odra River
in front of the Grunwaldzki Bridge.
Nowadays, the park adjoins the Museum of Architecture (the former Bernardine
monastery), the Racławice Panorama Museum and the National Museum.
Undoubtedly, the Gulf of Gondola (Zatoka Gondoli) is one of the attractions. It has
been successfully reused for several years now. In this small park there are several
interesting species of trees and shrubs, e.g. Japanese catalpas, ginkgo trees, platanus
trees, and shrubby yews. Several special tree specimens having been declared
Monuments of Nature, namely the London plane trees, which rarely grow in large
clusters.
Szczytnicki Park
This park dates back to 1259 when Henry III sold a village called Szczytniki to his
mint Henry Słup. In 1318, the lands altogether with the village and the forest were
acquired by the town authorities, while in the years 1720-1740 some part was resold
to private owners. At that time private gardens were also created in this area, which
later laid the grounds for today’s park. In the 18th century some gardens were made
public for the townsfolk, as has already been mentioned. In 1783, Duke F.L. Hohenlohe-Ingelfingen bought Szczytniki Village for the purpose of establishing a private
residence. The garden adjoining it was opened in August 1789 and, since it was not
enclosed, became a commonly accessible place. Its auxiliary facilities comprised
several dozen smaller buildings, monuments and other park amenities. After the siege
of the town by French troops and the demolition of the premises in 1815, the town
authorities bought plots of the Duke’s garden and combined them with the municipal
land with the intention to create a town park.
In 1861 Joseph Peter Lenné (the Chief Royal Gardener in Berlin) developed
a design arranging the former ducal gardens. Work in the park started in the autumn
of 1865. It was superintended by Julius Lösener, and Gustaw Heinze was appointed
the chief gardener. From 1865 to 1945 the area of the park expanded from 40 to
100 ha, which makes it the largest park in Wrocław nowadays.
Commencement of site development procedures involved clearing up the former
ducal gardens. Plants were cut out or replanted and the park area changed because
new plots and parcels were constantly being annexed. Avenues and leisure sites were
created and, as time went on, a school botanical garden was finally established. For
years, the park served educational, sports, representative, profit-oriented and, above
all, leisure purposes. Park designers made an effort to endow it with an individual
profile and high artistic quality, both in terms of plants and the amenities situated
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on its premises. It is a kind of landscape park with great advantages in terms of its
composition and dendrology (approximately 400 species of trees and shrubs grow
there). Although as a result of the siege of the town by Napoleon’s army in 1806
the park was demolished, all the damage was remedied and as soon as 1833
the first sports horse race in Wrocław was held there. Horse races were organised
on the grounds adjoining the existing Centennial Hall (Hala Stulecia) until 1907.
In the park there also is a Japanese Garden (Ogród Japoński), created in
1909‑1912 on the occasion of the Centennial Exhibition in 1913 and upon the initiative
of Fritz von Hochberg. It was designed by the Japanese gardener Mankichi Arai.
In January 1913, on grounds earmarked for a future garden, stones from Sobótka
were installed and, a month later, an irrigation system and paths were built. In March
1913, a bamboo pergola and arbours were erected. Construction was begun on
bridges, the pavilion of the tea-house, and the main entrance. Once the Centennial
Exhibition was over, the garden was closed down and only the paths, the pond and
some plants remained. Most of the detailing that accounted for the Japanese profile
of the garden was also removed. Only in 1999, within the framework of international
cooperation, did the Japanese government delegate two experts to Wrocław –
Hitoshi Tomita and Ikuo Taniguchi – and the outcome of their work is discernible to
this day. The park flora was enhanced by 31 species from East Asia and Japan and
15 species of trees and shrubs which naturally grow only in Japan. Some of them
comprise a remnant of the original layout of the garden, e.g. the Pagoda tree growing
beside Kabuka’s gate. There are also gingko, Katsura, Osage orange, golden larch,
and Japanese vine or Hornbeam maples, which rarely grow in Poland. Besides these
there are oaks over a century old, beeches, plane trees, common hornbeams, red-horse chestnuts, Western red cedars and Sawara Cypresses.
Nowadays, the park is integrated with the Szczytnicki Nature and Landscape
Complex spreading over 1131.0 ha in area. It also encompasses two islands called
“Great Island” (Wielka Wyspa) situated on the Odra River between the Old Odra and
its Flood Tunnel (Kanał Powodziowy), and Opatowicka Island (Wyspa Opatowicka)10.
The strategic objective of this undertaking was to protect precious artefacts of nature
– Szczytnicki Park and the Japanese Garden – as well as culturally significant facilities
found in the urban space, such as the Zoological Garden, the Centennial Hall and
the Sępolna Estate and its related residential district including the garden.
South Park
South Park exemplifies 19th-century garden art. Unlike other parks in Wrocław, it was
all designed within the framework of urban development planning. In 1890, Julius
Schottländer, who owned parts of the Borek and Partynice Districts, gave a piece of his
land to the city authorities in return for connecting Borek to the city’s gas transmission
system, sewage disposal system, and water-pipe network. On these lands, in the years
1892-1987, Hugo Richter, the director of city gardening, and botanist Ferdinand
Cohn jointly established a landscape-like park with glades and a big pond. In an
area of 25 ha, amongst avenues surrounding the pond, lime trees, oaks, hornbeams,
chestnut trees, beeches, thujas and yews were planted. Today, American tulip trees,
bald cypresses and shagbark hickory trees also grow there. The park’s conceptual
framework followed the pattern of the typical nineteenth-century folk park called
the Volksgarten Garden in Cologne, Germany. The restaurant funded by a brewer
10
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named Georg Hasse attracted strollers. Unfortunately, the building no longer exists.
It is known only thanks to iconographic resources, including archive photographs.
At the beginning of the 20th century, Landsberg’s Terrace, the Schöttlander Pavilion
and a gardener’s hut were also erected. On Bender’s Hill, scenic little bridges and
an arbour sprang up. Most of these were destroyed after 1945. South Park attracts
mainly with its numerous avenues and abundance of flora: neat flower parterres and
a perennial garden. It is the second largest park in Wrocław. In 1995 it was listed on
the register of historic places as South Park I under the entry number A/1490/549/Wm,
and a year later – as South Park II under the entry number A/1489/556/Wm11.
Grabiszyński Park and Mała Sobótka Hill
These two parks, listed on the register of historic places, will only be touched
upon briefly. Grabiszyński Park was set up due to certain urban transformations on
the site of the former German cemetery. It consists of two parts: the northern part
and southern part situated by the River Ślęza. They are both linked by a walking
avenue and a tree-covered lane. The southern part combines with the green belt
running along the Grabiszynka brook and Ślusarska Street down to Mała Sobótka
Hill. The Ślęza and Grabiszynka Rivers, as well as the neatly maintained beech-lined
avenues, constitute major assets found in these area. The park creates an extensive
ecosystem with the river, the Grabiszyński Cemetary, the Cemetery of Italian Soldiers,
and the hill, on which there are the Cemetery of Polish Soldiers, allotment gardens
and the Oporowski Forest.
Mała Sobótka Hill (Ger.: Kinderzobten) in the Grabiszynek District is usually called
“Górka Skarbowców” (due to the name of the street nearby). Dating back to 19th
century, it was a man-made hummock of 136 m above sea level that was piled up
with excess soil left for the rail freight bypass embankment. From the very beginning
it served leisure purposes: during winter it was usually used as a ski slope or a sleigh ride
hill. Originally, on top of the hill a wooden pavilion was built, but this was destroyed
during the war and never rebuilt. Grabiszynka brook springs from the northern slope.
At first, Mała Sobótka Hill was a vantage point since it enabled a view of the whole
panorama of the Sudeten Mountains. However, local residential development
and fast growing trees obscured this view. The hill lost its asset as a vantage point.
Breslauer Verschönerungsverein – the City Beautification Society in Wrocław12 –
initiated the creation of this artificial hill. Mała Sobótka was entered into the register
of historic places on 12th September 2005 under the entry number 570/A/05, as
a facility requiring protection13.
Leśnicki Park
In Leśnica District, situated in the western part of Wroclaw by the Bystrzyca
River, there is a palace and park complex occupying approximately 21 ha. Its
value stems from both the landscape and the architecture of the Baroque palace.
The conceptual framework of Leśnica as a place of residence dates back to the
11

Register of Historic Places in City of Wrocław (legal status as of August 2013), www.bip.um.wroc.pl (access:
5.10.2013).
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The City Beautification Society in Wrocław (Breslauer Verschönerungsverein), which took as its objective to
complement actions undertaken by the city authorities to the extent of creation and protection of green
areas, was established in 1892. It seems to be quite a late initiative, bearing in mind the public greenery
undertakings.
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first half of the 13th century. The original design assumed it to be a ducal diocese
which in the 15th century may have been transformed into a stone castle, and
in the first half of the 16th century it was rebuilt by new owners14. It was completely
reconstructed in the 18th century. Similarly to the changing architecture of the castle,
its adjoining garden underwent numerous changes throughout the centuries. Leśnicki
Park represents a group of parks available for strolls and leisure. A map from 1795
presents the mansion of those days, with a surrounding garden of naturalistic features
following the pattern of Chinese gardens. Taking advantage of the assets of the local
landscape, it was possible to create a beautiful composition comprising ponds, dropshaped islands, small bridges, hills with a scenic view, and a promenade with a small
holiday palace by the river bank. Further changes in the park’s landscape were made
by J.P. Lenné at the beginning of the 19th century. He designed a park winding along
the banks of the Bystrzyca River, incorporating a layout of paths, picturesque glades,
and vantage points. He also designed other amenities in the garden: arbours and
a gardener’s hut. A well-developed network of watercourses with tunnels and ponds
are complemented by extraordinary tree stands, e.g. oaks or tulip trees15, Canadian
spruces, eastern white pines, and blossoming shrubs – a jasmine, a spiraea or dog
rose, and perennial plants (wood anemone). At the turn of the 20th century, shady
oak, hornbeam and ash groves were created. This is also probably the time when
a hornbeam maze was created, and it is be well-preserved up to the present day.
Hornbeam is a type of plant which, thanks to its patulous crown, is perfect for trimmed
hedgerows. Besides, it is resistant to low temperature and drought. Trimming does
not cause it much harm because it has excellent restorative capability and tolerates
shadow. Glades also appeared, with clusters of shrubs such as false spiraea and
snowberry. The moat around the castle was filled in, the water layout was changed,
and the park’s paths were straightened.
During World War II, not only the palace, but also the park was destroyed
in as much as it lost its historical composition. Reclamation work was necessary.
The picturesque value of Leśnicki Park is additionally enhanced by two ponds
of 6.2 ha in area, which are linked by a shallow and narrow tunnel. One of them is
3.8 ha in area and 8.5 m deep, whereas the smaller is shallower, at 3 m deep. Both
ponds are overgrown with reed and floating water weeds, and since 2004 they have
been regularly stocked with fry of such species as rainbow trout, carp, tench, grass
carp, eel, Prussian carp, pike, and catfish. Furthermore, it is possible to catch perch,
white bream, and common rudd.
Currently, it is intended to restore the splendour of the palace and park complex
to the extent of reproducing the park’s composition from its heyday in accordance
with J.P. Lenné’s design from 1836.
Brochowski Park
Brochowski Park’s story is long and dates back to the end of 18th century. It was
established as a palace-adjoining park (c. 1725-1735). From the very beginning,
its form, with its neatly cropped lawns and precisely delineated lodgings, followed
14

When the ruler was travelling across the district, the diocese was his stopping place. It was usually one
of the country houses situated around the capital city, [see:] M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne
na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003, 63.
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In 2001 the tulip tree in Leśnicki Park was declared the Monument of Nature by the City Board in Wrocław
because it is the largest specimen of Liriodendron tulipifera in Wrocław.
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the Baroque style. The park of that time was depicted in Werner’s drawing of c. 1750.
Not much was left of its greatness. The palace was also destroyed in 1945, and its
ruins were pulled down in 1970. Within the framework of renovation work in the 1990s,
some of the most interesting elements of the former complex were restored, e.g.
a hornbeam maze. The maze is large and rectangular (on Werner’s drawings it was
cylindrical), and the hornbeam trees reach 2 m tall. It is best visible from a bird’s eye
view. In the park there have been also some interesting arrangements implemented
regarding the irrigation system, which consists of a network of drainage canals with
paths running alongside, and numerous footbridges and small bridges which only
add beauty to the picturesque landscape of the park.
3. SUMMARY
The history of the development of the historic parks of Wrocław is a very broad
subject that certainly goes beyond the scope of this study. The manner in which
they have evolved from private parks, the first attempts to make them available to
residents, and a general social need to “open” to nature, have resulted in numerous
interesting city park designs. The parks are arranged in a well-thought manner, usually
by landscape planners who have followed contemporaneous European trends.
Green areas certainly improve the quality and comfort of residents’ living standards
as they look for some asylum in the hubbub of a large city. The plants that grow are
similar, but the parks attract with the artistry of their original design and the complexity
of composition. Above all, every park constitutes a living work of art which is subject
to unremitting change. The diversity and individual profile that stem from the tradition
of a particular place (not to mention a history going back to the 18th century and
numerous transformations) are characteristic features of Wrocław’s parks. Although
a number of them have been destroyed or run down, some systematic attempts are
being made to revitalise those green areas under protection.
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1. WSTĘP
Człowiek, posługując się materialnym tworzywem, jakim są rośliny, a zwłaszcza
drzewa i krzewy, ukształtował przestrzeń publiczną miejskich terenów zielonych w ścisłej korelacji architektury i sztuki ogrodowej. Historyczne przemiany urbanistyczne
wpłynęły w znaczący sposób na ukształtowanie zieleni jako elementu pejzażu miejskiego. Parki, promenady oraz aleje stanowią obecnie znaczący element zasobów
przyrodniczych Wrocławia, których skład obejmuje także lasy oraz inne tereny zieleni urządzonej. Ogółem obszary chronione zajmują 12,5% powierzchni miasta, czyli
4178,4 ha. W 2013 roku ochronie konserwatorskiej podlegało 8 parków miejskich: Park
Szczytnicki, Park Brochowski, Park Leśnicki, Park Grabiszyński, Park Południowy, Park
Juliusza Słowackiego, Promenada Staromiejska, Mała Sobótka (Park Miejski „Górka
Skarbowców”). Parki te zajmują łącznie powierzchnię 201,04 ha16.
2. PRZEKSZTAŁCENIA ZIELENI PUBLICZNEJ WROCŁAWIA
W okresie od XVI do XVIII wieku rosła liczba założeń ogrodowych służących rozrywce w otoczeniu przyrody, z elementami geometrycznych parterów, fontann, niekiedy też oranżerii, wzbogaconych elementami małej architektury: altanami i rzeźbami,
podobnych do architektury pałaców lub kamienic17. Kompozycje ogrodowe najczęściej zakładano przy rezydencjach arystokratycznych (królewskich i książęcych)
oraz majątkach kościelnych i klasztornych. Warto w tym miejscu podkreślić, że ogrody ozdobne do początku XIX wieku pozostały domeną prywatną. Ich właściciele
z reguły należeli do elity społeczeństwa i dostęp do tego typu założeń był znacznie
ograniczony dla przeciętnego mieszkańca. Tym samym rosła ranga ogrodów zlokalizowanych na niewielkich obszarach w obrębie murów miejskich, wraz z tendencją do
ich zakładania na przedmieściach. Na posiadanie ogrodów ozdobnych mogli sobie
pozwolić nieliczni, gdyż była to poważna inwestycja, dlatego też niewielkie ogrody
za kamienicami mieszczańskimi zwykle posiadały funkcje użytkową18.
Pierwszymi przejawami tworzenia parków i ogrodów miejskich było udostępnianie ogrodów prywatnych szerszemu gronu współmieszkańców. Stopniowo wzrastała
liczba udostępnianych prywatnych ogrodów, służących rozrywce wszystkich grup
społecznych, nawiązujących do angielskich wzorców pleasure garden, gdzie zabawiano się m.in. tańcząc i grając w kręgle. Pod koniec XVIII wieku część swojego
ogrodu wraz z parkiem w Szczytnikach udostępnił wrocławianom książę Friedrich
Ludwig von Hohenlohe-Ingelfingen19. Podobne działania były prowadzone w parku
w Maślicach i Leśnicy, gdzie udostępniono do zwiedzania ogrody kwiatowe20. Na rozwój miejskiej sztuki ogrodowej na przełomie XVIII i XIX wieku miała wpływ coraz większa
16
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świadomość wrocławian o konieczności podniesienia estetyki promenad, ulic i placów. Spowodowała to obserwacja przemian zachodzących w innych ośrodkach
europejskich oraz krytyczna postawa wobec warunków funkcjonalnych i sanitarnych
miasta. Te oświeceniowe wytyczne, kierowane względami praktycznymi, higienicznymi i estetycznymi, skłoniły do opublikowania w 2 ćwierci XVIII wieku zarządzeń pruskich,
dotyczących obowiązku zadrzewiania podmiejskich dróg wiodących do Wrocławia.
Od 1742 roku realizowano częściowo nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż zewnętrznego brzegu fosy. W rozporządzeniach określono, które drogi mają zostać obsadzone,
i wymieniano zalecane gatunki drzew (lipy, wierzby, dęby, buki, wiązy i drzewa owocowe). W rezultacie skala przedsięwzięcia objęła zasięgiem drogi na przedmieściach:
Odrzańskim, Świdnickim i Oławskim, oraz wzdłuż drogi prowadzącej do Szczytnik21.
Jeszcze do końca XVIII wieku we Wrocławiu nie ozdabiano miejsc publicznych
zielenią, a największe place miejskie: Rynek, Plac Solny czy Nowy Targ, były jej pozbawione, przede wszystkim ze względu na funkcje gospodarcze, jakie wówczas pełniły. Dopiero w dokumencie z 1810 roku zwrócono uwagę na potrzebę zadrzewiania
otoczenia budowli publicznych oraz brzegów rzek i grobli. Możliwość samodzielnego
kreowania procesów urbanistycznych, z pominięciem przedstawicieli arystokracji, pojawiła się na początku XIX wieku.
Promenada Staromiejska
Przełomowym działaniem w skali urbanistycznej, mającym swoje odzwierciedlenie
w kształtowaniu zieleni w tkance miejskiej, było częściowe wyburzenie nowożytnych
fortyfikacji w latach 1807-1813. Uwolniona wówczas przestrzeń dała możliwość stworzenia pierwszego założenia komponowanej zieleni, dostępnego dla ogółu mieszkańców. Była to idea przekształcenia twierdzy w miasto otwarte. Chociaż powstanie
promenady wzbudzało emocje, to po raz pierwszy potraktowano elementy kształtowania zieleni na równi z placami, ulicami i innymi wnętrzami urbanistycznymi. Potrzeby
tworzenia miejsc spacerowych pojawiały się znacznie wcześniej, widoczne chociażby w niezrealizowanym projekcie promenady na Przedmieściu Świdnickim z 1756 roku
autorstwa Alexandra Neuwertza22.
Prekursorem projektu promenady oraz kilku mniej rozległych terenów spacerowych był architekt Johann Friedrich Knorr23. Równolegle z tworzeniem promenady
zaprezentował wraz z Johhannem Wolfgangiem Moriz-Eichbornem projekt parku publicznego, tzw. Lasku (Wäldcheim), w zachodniej części Przedmieścia Odrzańskiego.
Wytyczony w 1813 roku, a udostępniony już w 1816 roku Lasek, był pierwszym wrocławskim skwerem w stylu angielskim24.
Obecnie Promenada Staromiejska otacza Stare Miasto pierścieniem od zachodu,
południa i wschodu, a od północy zamyka ten pierścień Odra. Stanowi ciąg zieleni
wzdłuż fosy miejskiej od mostu generała Władysława Sikorskiego do kładki Muzealnej
i dalej wzdłuż Odry do mostu Piaskowego. Podstawową formą kształtowania zieleni
pozostały aleje spacerowe obsadzone rzędami drzew.
21
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Park Juliusza Słowackiego
Park Słowackiego położony jest w ścisłym centrum miasta i stanowi przedłużenie promenady w kierunku północno-wschodnim. Powstał na obrzeżach dawnego
Nowego Miasta oraz w miejscu odcinka zburzonych fortyfikacji miejskich. Najwcześniej
urządzono fragmenty parku na wschód od byłego klasztoru bernardyńskiego. Teren
ten wraz z dzisiejszym pl. Polskim był już wówczas zadrzewiony. Obecne Wzgórze
Polskie, będące pozostałością dawnego bastionu Ceglarskiego, zazieleniono, nadając mu także charakter wypoczynkowy. Dopiero później posadzono drzewa we
wschodniej części obecnego parku Juliusza Słowackiego, znajdującego się wówczas
po drugiej stronie fosy. Fosa ta łączyła Oławę z Odrą. Zasypana została po 1878 roku,
a w 1884 roku przekopano nowe ujście Oławy, wpływającej odtąd do Odry przed
mostem Grunwaldzkim.
Dzisiaj park sąsiaduje z Muzeum Architektury (dawnym klasztorem bernardyńskim), Panoramą Racławicką i Muzeum Narodowym. Do atrakcji z pewnością należy Zatoka Gondoli, od kilku lat ponownie użytkowana z powodzeniem. W niewielkim
parku rośnie wiele interesujących gatunków drzew i krzewów, m.in. japońska katalpa,
miłorząb, platany, krzewiaste cisy. Znajduje się tam także kilka szczególnych okazów
drzew, które zyskały miano pomników przyrody – są to stare platany klonolistne, występujące rzadko w większych skupiskach.
Park Szczytnicki
Początki Parku Szczytnickiego datowane są na rok 1259, kiedy to panujący Henryk
III sprzedał swojemu menniczemu Henrykowi Słupowi wieś Szczytniki. W 1318 roku tereny wraz z wsią i lasem kupiło miasto, a w latach 1720-1740 ich część odsprzedano
właścicielom prywatnym. To również okres powstawania na tym terenie prywatnych
ogrodów, będących późniejszym zalążkiem dzisiejszego parku. W XVIII wieku część
powstałych ogrodów udostępniono mieszkańcom miasta, o czym już wspomniano
w tekście. W 1783 roku Szczytniki zakupił książę F.L von Hohenlohe-Ingelfingen z przeznaczeniem na prywatną rezydencję. Założony przy niej ogród otwarto w sierpniu
1789 roku, a ponieważ nie był otoczony żadnym ogrodzeniem, stał się ogrodem
ogólnodostępnym. Na jego zaplecze składało się kilkadziesiąt mniejszych budynków,
pomników i pozostałych urządzeń parkowych. Po oblężeniu miasta przez wojska francuskie i zniszczeniu terenów założenia w 1815 roku, gmina odkupiła parcele ogrodu
książęcego i połączyła z własnymi gruntami z przeznaczeniem na park miejski.
Projektem urządzenia i zagospodarowania dawnych ogrodów książęcych zajął
się Joseph Peter Lennè (Generalny Ogrodnik Królewski w Berlinie) w 1861 roku. Prace
w parku ruszyły jesienią 1865 roku. Nadzór nad nimi sprawował Julius Lösener, a funkcję głównego ogrodnika pełnił Gustaw Heinze. Od 1865 aż do 1945 roku park rozrósł
się z 40 do 100 ha i do tej pory jest największym wrocławskim parkiem.
W początkowym okresie zagospodarowania terenów porządkowano dawne
ogrody księcia. Dokonywano wycinek i przesadzeń roślinności, a park zmieniał powierzchnię, gdyż dodawano wciąż nowe działki i parcele. Stworzono aleje i tereny rekreacyjne, a z czasem powstał także szkolny ogród botaniczny. Park przez lata pełnił
funkcję edukacyjną, sportową, komercyjną, reprezentacyjną, a przede wszystkim wypoczynkową. Twórcy parku zadbali o jego indywidualny charakter i wysoką wartość
artystyczną, tak pod względem zieleni, jak i obiektów znajdujących się na jego terenie. Park ma charakter krajobrazowy i duże walory kompozycyjne oraz dendrologiczne. Rośnie w nim około 400 gatunków drzew i krzewów. W trakcie oblężenia miasta
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przez wojska napoleońskie w 1806 roku park został zdewastowany. Szkody naprawiono i już w 1833 roku w parku Szczytnickim odbyły się pierwsze sportowe wyścigi konne
we Wrocławiu. Wyścigi organizowano aż do 1907 roku na terenach przylegających
do obecnej Hali Stulecia.
W parku znajduje się także Ogród Japoński, założony w latach 1909-1912 w związku z Wystawą Stulecia z 1913 roku z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga i zaprojektowany przez japońskiego ogrodnika Mankichiego Araia. W styczniu 1913 roku
na terenie przyszłego ogrodu zostały ustawione kamienie przywiezione z Sobótki,
a miesiąc później powstał system nawadniający i ścieżki. W marcu 1913 roku wybudowano bambusową pergolę i altany. Zaczęto budowę pawilonu herbaciarni, mostów oraz głównego wejścia. Po zakończeniu Wystawy Stulecia ogród zlikwidowano,
pozostawiając jedynie ścieżki, staw i część roślinności, zabrano też większość detali decydujących o japońskim charakterze ogrodu. Dopiero w 1999 roku, w ramach
międzynarodowej współpracy, rząd Japonii wydelegował do Wrocławia dwóch
specjalistów: Hitoshi Tomita i Ikuo Taniguchi. Efekty ich pracy są widoczne do dziś.
W parku posadzono 15 gatunków drzew i krzewów, występujących w naturalnych
warunkach tylko w Japonii, oraz 31 gatunków drzew i krzewów, pochodzących z Azji
Wschodniej i Japonii. Część z nich jest pozostałością po pierwszym założeniu ogrodu, m.in. stary szupin japoński, rosnący przy bramie Kabuki. Rosną tu także: miłorząb
japoński, grujecznik japoński, żółtnica pomarańczowa, modrzewik chiński, a także
rzadkie w Polsce klony: palmowe, okrągłolistne, grabolistne. Poza tym ponadstuletnie
dęby, buki, platany, graby pospolite, kasztanowiec czerwony, żywotniki olbrzymie,
cyprysik groszkowy.
Obecnie Park Szczytnicki stanowi fragment Szczytnickiego Zespołu PrzyrodniczoKrajobrazowego, obejmującego 1131,0 ha, a w jego skład wchodzą też dwie wyspy
– Wielka Wyspa (położona miedzy Odrą, Starą Odrą i Kanałem Powodziowym Odry)
oraz Wyspa Opatowicka25. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ochrona cennych obiektów przyrodniczych, w tym Parku Szczytnickiego z Ogrodem Japońskim,
oraz wyróżniających się obiektów przestrzennych o znaczeniu kulturowym, w tym m.in.
Ogrodu Zoologicznego, Hali Stulecia czy zabudowy osiedlowo-ogrodowej Sępolna.
Park Południowy
Park Południowy jest przykładem XIX-wiecznej sztuki ogrodowej. W przeciwieństwie
do innych parków wrocławskich został zaprojektowany od podstaw w ramach planowanego rozwoju przestrzennego. W 1890 roku Julius Schottländer, właściciel części
Borku i Partynic, oddał miastu część swoich ziem w zamian za przyłączenie Borku
do miejskiej sieci gazowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na przekazanych
miastu ziemiach dyrektor ogrodnictwa miejskiego Hugo Richter i botanik Ferdinand
Cohn stworzyli wspólnie w latach 1892-1897 park w stylu krajobrazowym z polanami
i dużym stawem. Na 25 ha między alejkami okalającymi staw zasadzono lipy, dęby,
graby, kasztanowce, buki, tuje i cisy. Obecnie rośnie tu również tulipanowiec amerykański, cypryśnik błotny i orzesznik pięciolistkowy. W koncepcji wzorowano się na typowym XIX-wiecznym parku mieszczańskim Volksgarten w Kolonii. Ciekawym obiektem,
który przyciągał spacerowiczów, była restauracja, ufundowana przez browarnika
Georga Hasse. Niestety, obiekt już nie istnieje i znany jest jedynie z materiałów ikonograficznych, w tym z archiwalnych fotografii. Na początku XX wieku powstały także:
25

Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015, 142, www.bip.um.wroc.pl (dostęp:
5.10.2013).
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umieszczony nad stawem Taras Landsberga, Pawilon Schottländera oraz dom ogrodnika. Pojawiły się też malownicze mostki i altanka na wzgórzu Bendera. Większość
z nich zlikwidowano po 1945 roku. Park Południowy przyciąga przede wszystkim mnogością alejek i bogactwem roślinności: zadbanymi parterami kwiatowymi oraz ogrodem bylinowym. Jest drugim co do wielkości parkiem wrocławskim, który w 1995 roku
został wpisany do rejestru zabytków: Park Połudnowy I pod nr A/1490/549/Wm,
a w następnym roku – Park Południowy II pod nr A/1489/556/Wm26.
Park Grabiszyński i Mała Sobótka
Kolejne dwa parki wpisane do rejestru zabytków omówione zostaną bardzo
pobieżnie.
Park Grabiszyński powstał na miejscu dawnego cmentarza niemieckiego i składa
się z dwóch części: północnej i południowej, położonej nad rzeką Ślęzą. Obie części
parku łączy aleja spacerowa i pas zadrzewień. W południowej części park łączy się
z pasem zieleni, położonym wzdłuż Grabiszynki i ulicy Ślusarskiej, ciągnącym się aż
do Małej Sobótki. Walorami tych obszarów są utrzymane w dobrym stanie aleje lipowe oraz dwie rzeki: Ślęza i Grabiszynka, płynące przy obrzeżach parku. Park tworzy
większy ekosystem wraz z rzeką, Cmentarzem Grabiszyńskim, Cmentarzem Żołnierzy
Włoskich, ze wzgórzem, na którym położony jest Cmentarz Żołnierzy Polskich, ogródkami działkowymi oraz z Lasem Oporowskim.
Mała Sobótka (Kinderzobten), położona na osiedlu Grabiszynek, nazywana jest
najczęściej „Górką Skarbowców” (od nazwy przebiegającej obok ulicy). Została
utworzona w XIX wieku w formie sztucznego wzniesienia o wysokości 136 m n.p.m.,
usypanego z nadwyżek gruntu przeznaczonego do budowy nasypu kolejowej obwodnicy towarowej, i od początku pełniła funkcje rekreacyjne – w zimie wykorzystywana najczęściej jako stok narciarski lub górka saneczkowa. Pierwotnie na szczycie
wzgórza wybudowano drewniany pawilon, który – zniszczony w trakcie wojny – nie został już odbudowany. Na północnym stoku swoje źródło ma też strumień Grabiszynka.
Początkowo Mała Sobótka była punktem widokowym, widoczna z niej była pełna
panorama Sudetów. Rozwój pobliskiej zabudowy, podobnie jak szybki wzrost drzew,
całkowicie to uniemożliwił. Wzgórze straciło swoje walory widokowe. Inicjatorem
utworzenia sztucznego wzgórza było Breslauer Verschönerungsverein – Wrocławskie
Towarzystwo Upiększania27. Małą Sobótkę wpisano do rejestru zabytków 12 września
2005 roku pod nr 570/A/05 jako obiekt wymagający ochrony28.
Park Leśnicki
W dzielnicy Leśnica, położonej w zachodniej części Wrocławia nad rzeką
Bystrzycą, znajduje się założenie pałacowo-parkowe o powierzchni około 21 ha,
cenne zarówno ze względu na walory krajobrazowe, jak i architekturę barokowego pałacu. Tradycja Leśnicy, będącej miejscem rezydencjonalnym, sięga 1 połowy
XIII wieku. Pierwotnie założenie było kurią książęcą, przekształconą prawdopodobnie
w XV wieku w murowany zamek, który już w 1 połowie XVI wieku poddany został
26

Rejestr zabytków miasta Wrocławia, 54; stan prawny: sierpień 2013, www.bip.um.wroc.pl (dostęp: 5.10.2013).
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Wrocławskie Towarzystwo Upiększania (Breslauer Verschönerungsverein), które za cel stawiało uzupełnianie
działań władz miejskich w zakresie tworzenia i ochrony zieleni, powstało dopiero w 1892 r., analizując
inicjatywy związane z zielenią publiczną.
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przebudowom przez nowych właścicieli29. Całkowita zmiana wyglądu obiektu nastąpiła w XVIII wieku. Podobnie jak zmienna była architektura zamku, tak też otaczający
go ogród zmieniał się w ciągu wieków. Park Leśnicki należy do grupy parków spacerowo-wypoczynkowych. Na planie z 1795 roku ówczesną rezydencję otaczał ogród
z cechami naturalistycznymi, wzorowany na ogrodach chińskich. Wykorzystując walory miejscowego krajobrazu, udało się stworzyć piękną kompozycję, składająca się
ze stawów, z wyspami w kształcie kropli wody, mostków, wzgórz widokowych mieszczących się na wyspach oraz promenady nad rzeką z pałacykiem wypoczynkowym.
Kolejne zmiany w ukształtowaniu parku wprowadzone zostały przez J.P. Lenné na
początku XIX wieku. Lenné zaprojektował park wijący się wzdłuż brzegów Bystrzycy,
a w nim układ dróg, polany krajobrazowe, a także punkty widokowe. Jego autorstwa były również inne elementy ogrodowe: altany czy domek ogrodnika. Rozwinięty
układ cieków wodnych z kanałami i stawami uzupełniają wyjątkowe drzewostany,
m.in. dębów, tulipanowca30, jodeł kanadyjskich, sosen wejmutek oraz kwitnących
krzewów – jaśminu, tawułów czy dzikich róż i bylin (zawilca gajowego). Na przełomie
XIX i XX wieku w parku utworzono cieniste zagajniki dębowe i grabowo-jesionowe.
Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi też zachowany do dziś labirynt grabowy.
Pojawiły się polany dopełnione grupami krzewów – tawlina jarzębolistna, śnieguliczka. Została też zasypana fosa wokół zamku, zmieniony został układ wodny, a drogi
parku wyprostowano.
W trakcie II wojny światowej ucierpiał zarówno budynek pałacu, jak i park, który utracił historyczną kompozycję, co spowodowało konieczność przeprowadzenia
prac rekultywacyjnych. Malowniczość parku leśnickiego podkreślają także dwa stawy
pałacowe o powierzchni 6,2 ha, połączone płytkim, wąskim kanałem. Jeden z nich,
o powierzchni 3,8 ha, ma głębokość sięgającą 8,5 m, drugi – mniejszy – jest także
płytszy, a jego głębokość sięga 3 m. Oba stawy porośnięte są trzciną i roślinnością
wodną pływającą, a od 2004 roku są regularnie zarybiane gatunkami takich ryb jak:
pstrąg tęczowy, karp, lin, amur, węgorz, karaś srebrzysty, szczupak i sum. Dodatkowo
w stawach można złowić okonie, krąpie i wzdręgi.
Obecnie planowane jest przywrócenie świetności założeniu pałacowo-parkowemu, które zakłada odtworzenie kompozycji parku z okresu jego rozkwitu według zachowanego planu J.P. Lenné z 1836 roku.
Park Brochowski
Park Brochowski ma długą historię, sięgającą końca XVIII wieku. Powstał jako park
przypałacowy (ok. 1725-1735). Forma od początku była utrzymana w stylistyce barokowej, z równo przystrzyżonymi kobiercami i starannie wytyczonymi kwaterami. Widok
parku z tego okresu został także uwieczniony na rysunku Wernera z około 1750 roku.
Z ówczesnej świetności nie zostało wiele, także pałac został zniszczony w 1945 roku,
a jego pozostałości rozebrano w 1970 roku. W ramach rewitalizacji w latach 90.
XX wieku przywrócono najciekawsze elementy dawnego założenia parkowego,
m.in. labirynt grabowy. Labirynt jest duży, najlepiej widoczny na zdjęciach lotniczych, posiada prostokątną formę (na przedstawieniach Wernera labirynt miał formę
29

Kuria była miejscem postoju władcy podczas objazdu dzielnicy, najczęściej jednym z wiejskich dworów,
skupionych wokół stołecznej siedziby. Za: M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki,
pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003, 63.

30

W 2001 r. zarząd miasta Wrocławia uznał drzewo tulipanowca w Parku Leśnickim za pomnik przyrody, gdyż
jest on największym we Wrocławiu okazem Liriodendron tulipifera.
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cylindryczną), a wysokość grabów dochodzi do 2 m. Park posiada również ciekawe
rozwiązania wodne, złożone z sieci kanałów melioracyjnych, wzdłuż których biegną
ścieżki, a w wielu miejscach umieszczono kładki i mostki, które potęgują malowniczy
krajobraz parku.
3. PODSUMOWANIE
Historia rozwoju zabytkowych parków Wrocławia jest tematem bardzo obszernym i z pewnością wykraczającym poza ramy powyższego opracowania. Sposób
ich ewolucji od parków prywatnych, pierwsze próby ich udostępniania mieszkańcom
oraz ogólna potrzeba społeczna „otwarcia się” na naturę zaowocowała wieloma
ciekawymi realizacjami parków miejskich. Urządzonych w sposób przemyślany, najczęściej przez architektów krajobrazu, czerpiących wzory z aktualnych trendów europejskich. Tereny zieleni z pewnością podnoszą komfort życia mieszkańców, szukających enklawy spokoju w zgiełku dużego miasta. Materiał roślinny w nich zastosowany
jest podobny, ale zwracają na siebie uwagę kunsztem pierwotnego projektu i złożonością kompozycją. Nade wszystko każdy park jest żywym dziełem sztuki, który podlega nieustannym zmianom. Cechą charakterystyczną wrocławskich parków, o historii
sięgającej końca XVIII wieku, wielokrotnie przekształcanych, jest ich różnorodność
i indywidualizm, wynikający z tradycji miejsca założenia. Chociaż wiele z nich uległo
destrukcji bądź zaniedbaniom, sukcesywnie podejmowane są próby rewitalizacji terenów zielonych objętych ochroną.
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Abstract
The first public parks in Opole Silesia were established in the 1st half of the 19th c. after the demolition
of the city walls and the transformation of these grounds into public green areas. Other public
parks were established in the 2nd half of the 19th c. along with the development of the bigger towns
in the region, including planning public green areas for inhabitants’ to be able to relax. Parks in Nysa
and Prudnik are among those founded in the 19th c., and at the beginning of the 20th c. parks in Brzeg,
Kluczbork and Opole were established. Their landscape layouts are characterised by allées, trees
and bushes, glades, ponds, and gazebos, pavilions and monuments preserved to a greater or lesser
extent. In this paper selected monumental public parks in Opole Silesia are presented with an analysis
of their state, historic values, contemporary functions, and the revitalization carried out.
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Streszczenie
Pierwsze parki miejskie Śląska Opolskiego powstały w 1 połowie XIX wieku po likwidacji obwarowań miejskich i przekształcaniu tych terenów w zieleń publiczną. Następne parki zaczęto zakładać
w 2 połowie XIX wieku wraz z rozwojem większych miast regionu, uwzględniającym planowanie zieleni
publicznej służącej wypoczynkowi mieszkańców. Do parków założonych w XIX wieku należą parki
w Nysie i Prudniku, a na początku XX wieku powstały parki w Brzegu, Kluczborku i Opolu. Ich krajobrazowe układy zawierają aleje, zieleń wysoką, polany, elementy wodne i w różnym stopniu zachowane altany, pawilony i pomniki. W artykule przedstawiono wybrane zabytkowe parki miejskie Śląska
Opolskiego, analizując ich stan zachowania, wartości zabytkowe, współczesne funkcje oraz kierunki
rewaloryzacji.
Słowa kluczowe: zieleń publiczna, park, Śląsk Opolski
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1. INTRODUCTION
Town garden layouts for public use and of a recreational character began
to be founded in the 19th century. This process initially connected with the towns’
regulation and organisation, and soon became an essential element of town
planning in Europe. Public gardens started to influence the customs, life and hygienic
conditions of the towns’ inhabitants1. As far as the spatial arrangements of the parks
are concerned, in the first half of the 19th century mixed landscape and geometric
layouts appeared, while in the 2nd half of the 19th century uniform landscape layouts
predominated2. In Germany, in the 1st half of the 20th century one might observe the
regular arrangements used in large parks, while geometric arrangements were used
in small home gardens3. In Poland at that time, a conservative trend predominated at
first, followed by a modernising trend appeared4. The utility programme of the gardens
underwent differentiation too, apart from parks, planty parks and boulevards, health-spring spa parks, botanical, zoological and exhibitions gardens were also founded.
Historical public garden layouts are an essential part of the cultural heritage; many
of them are protected by law in various ways. Monumental gardens are distinguished
by a variety of values finally leading to a unified whole. According to L. Majdecki,
in order to establish the value of garden work, historical, scientific, artistic, natural
and utilitarian values need to be considered5. The analysis of the content, form,
function, and the state of both the artificial and natural matter creating the garden
may emerge in the process of assessing content and symbolical values, landscape,
biocenotic and ecological values6.
The biggest group among the registered parks in Opole province, more than
a hundred parks, make up residential parks forming parts of palace and manor
house complexes located mostly in rural areas. A group of historic public gardens
form planty parks surrounding the old town districts of Brzeg, Byczyna, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Paczków, and over a dozen parks founded in the 19th century and at
the beginning of 20th century inter alia in Kluczbork, Namysłów, Opole, Brzeg, Nysa
and Głuchołazy. Furthermore, the 19th-century Health-Spring Spa Park in Głuchołazy
and the Zoological Garden in Opole founded in the 1930s also deserve attention.
2. SCOPE OF THE PAPER, AIM AND STATE OF RESEARCH
The paper concerns four historic parks in Opole Province situated in Brzeg,
Kluczbork, Opole and Prudnik. The spatial form and scale of the parks are described,
their location in the contemporary urban spatial structures in the towns is indicated,
and historic values are defined. Also, the state of preservation of the original park
arrangements was analyzed along with the range of revitalization work conducted.
1

L. Majdecki, Historia ogrodów, vol. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 312.
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Ibidem, 428-430.
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L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, 19-20.
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A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:]
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej,
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The historical public parks of Opole Province are poorly recognized
in the literature; indeed they are still awaiting a complete monograph. Most
information is provided by survey records, drawn up individually for each park, mainly
in the 1980s, and also contemporary revitalization projects. The preserved archive
cartography and iconography captures the historical development of the parks,
now partially non-existent. Better documented are the province’s residential parks
which form the complexes of palaces and manor houses, and which have been
presented in albums and monographs.
3. HISTORICAL BACKGROUND
The first public green areas in Opole Province were the planty parks founded
in the 19th century on the sites of demolished systems of defensive walls surrounding
the old town districts of Brzeg, Nysa, Paczków and Koźle. The establishment of public
parks was the next stage in the process of forming public green areas in developing
towns. Of the four parks examined, two were founded at the end of the 19th century,
and the other two in the first two decades of the 20th century, in the Opole Regency,
constituting part of the Province of Silesia in the Prussian administration system.
The Public Park in Prudnik was founded at the end of the 19th century on
the initiative of the Society of Town’s Beautification (German: Verschönerungsverein)7
in a 5-hectare area. The site was enlarged to its present area of 11.5 ha in 18858.
The establishment of the park in Kluczbork located on the drained site of a former
castle pond between the old and new beds of the Stobrawa River began in a similar
period9. The first public park in Brzeg was the planty park founded as early as the 1920s
on the site of the demolished fortification system surrounding the old town. However,
the town, which was developing dynamically in the 19th century, needed new public
green areas. At the beginning of the 19th century a decision was made to create
a new park. Work on establishing the Julius Peppel Park in Brzeg (at present the Julius
Peppel Wolności Park) was commenced in 1908. In the interwar period the park
layout was fully completed10. In Opole, at the end of the 19th century two small parks
operated, both situated on Pasieka Island: a narrow, riverside park layout located
between the Odra river and a flood embankment now called the Nadodrzański Park
and the Zamkowy Park (German: Schlosspark), which existed in its original form till
the end of 1920s, formed on the grounds of the former defensive system of the Piast
family castle11. At the beginning of the 20th century, in 1913, the present Public Park
on Bolko Island (originally Volkspark), located in the central part of Bolko Island,
formed by the Odra river and its channels, was put into operation. In the interwar
7

The Societies of Town’s Beautification (German: Verschönerungsvereins) complemented work by
the municipal authorities in Germany and Silesia within the scope of creating and protecting greenery
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period the functional programme of the park was enriched with a zoo – the origin
of the present Zoological Garden with an area of 20 hectares. In the 1970s the park
was extended in a southerly direction.
The historical parks of Opole Province are mostly registered monuments. The first
decisions to list them in the province’s register of historic sites were taken as early
as the 1950s (the Health-Spring Spa Park in Głuchołazy). The “youngest” monument
is the Nadodrzański Park, entered on the register in 2002. The analyzed parks in Brzeg,
Kluczbork, Opole and Prudnik were listed in the province’s register of historic sites from
the 1970s to the 1990s.
4. SCALE OF PARK LAYOUTS AND THEIR LOCATION IN THE TOWN’S STRUCTURE
The Public Park in Prudnik, the smallest of the parks examined, occupies
a trapezium-shaped area of 11.5 ha. The park is located close to the old town,
300 m from the market square. Residential areas and a municipal cemetery are
the nearest contemporary neighbourhood of the park. From the park, following
a hiking route, you can visit a Franciscan monastery located 3 km away in a nearby
forest. The Kościuszko Public Park in Kluczbork is located similarly in relation to the
old town, situated on its eastern side. Only a few hundred metres separate the park
from the market square in Kluczbork, which is one of the factors enhancing the park’s
attractiveness. Originally, the park covered a triangular area one third of the area
of the contemporary layout. At present, enlarged to the east in the postwar period,
the park has a regular almost rectangular shape and an area of 22 ha. The park
borders on a sports complex and allotments, behind which is an urban forest and
a storage reservoir on the Stobrawa River.
The biggest in area of the parks analyzed is the Julius Peppel Freedom Park in Brzeg
covering an area of 66 ha and located on the outskirts of the town, some distance
from the old town. Its northern border is marked with railway areas, and the southern
by the town’s ring road. From the west, the park adjoins the town boundary and fields,
and from the east low density residential areas and a sports complex.
Opole’s largest green layout, the Public Park on Bolko Island, is distinguished by
its special location on an island marked formerly by the Odra river and the Wiński
Channel, while presently, after the completion of hydrotechnical anti-flood work, also
by the Ulga Canal. Bolko Island, although located a certain distance from the town
centre, is situated within walking distance leading through the Nadodrzański Park on
Pasieka Island. The Zoological Garden, also located on Bolko Island, with an area
of 20 ha, was listed in 1993, along with the 45-hectare park, on the province’s register
of historic sites. The attractiveness of the park is increased by grounds along the Odra
River and Ulga Canal located nearby, which form together the system of public green
areas in Opole.
5. PARK SPATIAL, COMPOSITIONAL AND FUNCTIONAL LAYOUTS
The park in Prudnik was founded about 1880 on slightly sloping ground, originally
with a view of the Opawskie Mountains. The layout of paths was based on gentle arcs
creating closed loops constituting the park’s development. Concerts were performed
in a preserved openwork pavilion, and it was possible to have have something to eat
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in a now destroyed Swiss cottage before a hike to the public forest. A fountain and
well-maintained lawns with flower beds added splendour to the monuments in the park.
The streets delimiting the boundaries of the park are old promenades with lines
of trees. A tennis court located in the central part of the park in the interwar period
is still used today. Furthermore, there are contemporary projects in the southeastern
section of the park: a children’s playground and a multifunctional sports field.
The original preserved spatial layout of the park in Kluczbork founded in the years
1880-1890 consists of a triangular composition of allées situated on top of old dykes,
with a main allée leading towards the town forest. The allées are accompanied by
lines of trees: English oaks (Quercus robur L.) and northern red oaks (Quercus rubra L.),
small-leaved limes (Tilia cordata Mill.) and European ashes (Fraxinus excelsior L.),
which are largely original planting. In the interwar period, the park layout was
enriched with a composition axis, between Parkowa and Sportowa streets, with
a rectangular, reflecting pool and a glorietta (Ill. 1), situated on a man-made hill
in memory of Kluczbork’s citizens killed in World War I12.
Despite its geometrical arrangement of allées and dewatering ditches, the
park has the characteristic features of landscape composition. Vast park glades
delimited by allées are framed by composed groups of trees: spruces, beeches,
birches, thujas and also naturally growing black alders (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.).
The formal composition of the new, southern part of the park dating back to the
beginning of the 1980s refers to axial compositions, and its characteristic element is
a monumental allée.
The Wolności Park in Brzeg consists of a northern park section and a southern forest
section. A scheme of park paths based on mild arcs forms picturesque loops in both
parts, their connected fragments creating a ring allée. There is a viewpoint hill called
Saint’s George Hill in the central section of the forest, from where allées lead out
through elongated, irregular glades. There is another viewpoint hill and an irregular
shaped pond (Ill. 2) with an island formed in the postwar period in the park section.
A picturesque, preserved rotunda, classical in form, is situated by the pond. The straight
scheme of paths in the northern part of the park constitutes a fragment of a no longer
extant war memorial layout erected in honour of the dead of World War I. The layout’s
composition was formed by five pillars flanked by two small buildings, a rectangular,
reflecting pool on the axis of the layout, lines of oaks and straight paths13. There is
a main allée originally leading to a restaurant (presently the Brzeg Forest Inspectorate),
closed with a round driveway and planted with northern red oaks and American
limes which stand out from the park’s composition. Apart from the restaurant, there
was originally a summer café in the park too – you could sail a boat on the pond.
In the interwar period a children’s playground, located in a glade in the eastern part,
enriched the park.
The composition of the landscape park in Opole on Bolko Island is based on wider
straight allées crossing narrower winding paths, and also glades framed by groups
of trees and shrubs. A compact stand in the park which is a shelter to hares and deer
requires comprehensive conservation. There are a pond with an island and a sledge
12
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hill located in the central part of the park, which are part of the original development
of the park. In 2013 a modern-style café was erected by the pond by a private investor,
which continues the previous function of this site. At the main entrance area, as part
of the revitalization project, a modern children’s playground was opened last year.
The park interiors, although presently of varied quality, are attractive for lovers
of active and leisurely recreation, encouraging walking, running, cycling or
rollerblading, or just a rest on a bench or in a glade.
6. HISTORIC VALUES AND THE STATE OF PRESERVATION OF THE PARKS
The varied values of monumental gardens, often resulting from each other and
related to each other, finally constitute a unified whole and allow us to define a rank
for the garden work being studied.
Historical values have a fundamental meaning among park monumental values
as a record of a time, a place and the creative thinking of gardeners and societies.
Scientific values are a derivative of historical values14. The public parks in Opole
Province founded in the 19th century and at the beginning of the 20th century
constitute not only an essential element of the spatial planning of the region’s towns,
but they also provide valuable evidence of trends, knowledge, and approaches to
public green space planning – a new urban function at that time. The original park
compositions have largely been conserved – their individual locations in the town
systems, their functional connections with the old town structures and with sports
and recreation areas comprise the parks’ artistic values. A combination of natural
values (greenery and water) and art (sculptural and architectural elements) positively
affects human emotions and develops an artistic sensitivity in visitors. The artistic value
of the parks presented in this paper also includes the diversity of flora resulting from
largely preserved original compositions, century-old and older planting, along with
new, planted trees and shrubs.
Original, architectural elements that add variety to the parks’ utilitarian functions
and artistic values are preserved to a limited extent. Among the park structures
preserved we should list the 19th-century openwork gazebo in Prudnik, used in the past
as a musical pavilion, or the classical rotunda at the pond in Brzeg. Other structures,
although preserved, do not continue their original functions. The former restaurant
in the Wolności Park in Brzeg ending the main allée and erected at the time of its
foundation is now the seat of the Brzeg Forest Inspectorate, a youth hostel built
in the 1930s on Bolko Island in Opole is part of the Zoological Garden. Unfortunately,
among the buildings that did not survive the postwar period are a summer café
in Brzeg, a Swiss cottage (German: Milchhaus) in Prudnik, and a restaurant and open-air stage in Opole. There were also monuments and architectural layouts of varied
forms and scales erected to commemorate historic persons or fallen soldiers, or exhibit
mythological characters. There were two obelisks erected in honour of fallen soldiers,
a statue of the Goddess Diana in the park in Prudnik, and a commemorative rock
in honour of German Emperor Wilhelm II in the park in Opole. The obelisks survived,
dedicated after World War II to other historic events, and the statue of the Goddess
Diana lost in 1945 was reconstructed in 2011. There is only the rock left in Opole
without a commemorative plaque. The monumental memorial layout in honour
14
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of the soldiers killed in WWI (Heldenheim) erected in the Wolności Park in Brzeg
has not been preserved. The citizens of Kluczbork killed during this war are still
commemorated today by a glorietta situated on a man-made hill.
The natural values of the parks are constructed by the floral material in the garden
compositions and the richness of species and kinds of plants used. Also important are
the connections with the local natural environment, the expressions of which become
unique ecosystems in the historic parks15.
The old growth in the park in Kluczbork forms lines of trees which accompany
allées, and a separate landscape stand connected by vast glades. The allées which
delimit the boundaries of the old part of the park were lined mostly with pure stand:
small-leaved limes (Tilia cordata Mill.), English oaks (Quercus robur L.) and European
ashes (Fraxinus excelsior L.). The planned planting of conifers – Austrian and Weymouth
pines (Pinus nigra Arn, Pinus strobes L.), Douglas firs (Pseudotsuga menziesii Carriere)
and Thuja occidentalis, as well as deciduous trees – beeches, birches and oaks –
accompany the vast glades. There are black alders (Alnus glutinosa L.) growing
along the canals and dewatering ditches, which represent a natural stand. In the
park in Prudnik the stand is mainly composed of deciduous species and varieties:
small-leaved limes, English oaks, European hornbeams (Carpinus betulus L.) with some
participation from European spruces (Picea abies L.). There are no monumental trees
in this park. The historical planting along the streets and the former promenades which
form the boundaries of the park is worth mentioning: small-leaved limes along Staszica
Street and hawthorns (Crataegus L.) along Mickiewicza Street. In the Wolności Park in
Brzeg the original layout and division into park and forest areas are preserved. In the
forested area, deciduous trees predominate, represented by native and acclimatized
species. The long-lived species of the original, preserved stand guarantee the layout’s
durability: English oaks, European beeches, hornbeams, and ashes. Among the
acclimatized species we can observe Turkey oaks (Quercus cerris L.) and a few
dozen American, Crimean and silver limes (Tilia Americana L., Tilia×euchlora K. Koch,
Tilia tomentosa Moench). As a result of negligence, improper new planting and lack
of control of self sown trees, the composition of the park glades’ interiors has been lost.
There are valuable specimens of northern red oak (Quercus rubra L.) and American
lime which accompany the main allée leading to the park in Brzeg. In the forest
area of the Wolności Park in Brzeg native species predominate, with an original
predominance of European spruce, presently considerably reduced due to bracket
fungi attacking, and have been replaced with deciduous trees16. The state of health
of the deciduous stand, especially the beeches and oaks, is also not very satisfactory
because of the high density of the trees. There are several natural monuments among
the trees in the park in Brzeg: Turkey oaks, silver and large-leaved limes, white chestnut
(Aesculus hippocastanum L.) and Austrian pine. In the landscape park on Bolko Island
in Opole, hundred-year-old trees form the frame of the stand. Among the species
of trees considered to be the remnants of original planting English oak predominates,
but there are also northern red oak, European hornbeam, small-leaved lime, and
black poplar. The stand of the historical area of the park is of multiple ages, which
secures the durability of the park’s spatial layout17.
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In the undergrowth of these parks we can distinguish anemones (Anemone
nemorosa L.) and Yellow Stars of Bethehem (Gagea Lutea) blooming in spring, and
violets (Viola reichenbachiana) and buttercups (Ranunculus repens L.) in summer.
The monumental parks of Opole Province are also places where plants and animals
form the biocenotic value of these gardens18. The park on Bolko Island in Opole is
the habitat of many species of bird; a few species of woodpeckers have been noted
there due to the abundance of old growth. Water arrangements make an excellent
habitat for freshwater fish, amphibians, and water fowl. Among the mammals are
hare and deer, which have been living for many years in the Park on Bolko Island
in Opole, and the red squirrels (Sciurus vulgaris) present in all the parks.
The important ecological value of the parks is expressed by the sum of positive
impacts on the landscape and its elements, both within the garden and also in its
surrounding19. The ecological value of the Public Park in Brzeg is, inter alia, its climatic
function; the park is located in the west of the town on the line of the most frequent
winds, and is an important factor creating the microclimate of Brzeg. The Public
Park in Kluczbork plays a spatial function as an element connecting the urban tissue
with recreational areas. The Bolko Island Park in Opole is also an important element
of the system of urban green areas connected by the Odra vavenue.
7. CONTEMPORARY REVITALIZATIONS OF THE PARKS
Starting from the first decade of the 21st century, there has been revitalization work
accomplished in these parks, based on up-to-date designs. The original architectural
elements of the parks have been renovated: the openwork gazebo in Prudnik,
the glorietta in Kluczbork, and the classical rotunda at the pond in Brzeg. As a result
of reconstruction, the statue of the Goddess Diana returned to the park in Prudnik.
Park paths and allées have been repaired with new lighting and monitoring systems
installed (Kluczbork, Opole). Work in the field of drainage and water management
has also been carried out: in the park in Brzeg the pond has been cleaned out, and
the culverts and water gates located in the Kościelna brook have been overhauled
and dewatering ditches rebuilt. A broad range of work connected with maintenance
of greenery was conducted in the Public Park in Kluczbork: nursing the tree stand
and planting new trees, shrubs and perennials; a new flower meadow has been
created in one of the park glades. In the parks in Brzeg and Prudnik, work on restoring
the natural values of the layout and improving the quality of park infrastructure is still
required.
8. CONCLUSIONS
The Public Parks in Kluczbork and Prudnik, the Wolności Park in Brzeg and the Public
Park on Bolko Island are landscape layouts with preserved spatial structures,
and varying scales and locations which provide a connection with the town’s
contemporary spatial arrangement. The parks in Kluczbork and Prudnik are not
only located attractively in the vicinity of the old town, but are well connected with
18
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recreational areas and urban forests too. The park in Opole occupies part of the Bolko
Island surrounded by the commons of the Odra River and the Ulga Canal, and remains
within the range of pedestrian access from the town centre. Only the park in Brzeg,
located on the outskirts, has a weaker connection with the town.
The spatial structures of the parks are compositions of free-shaped paths and
allées which determine the borders and axes of the layouts, with vast glades, stands
in the form of lines, and groups dominated by deciduous species. The park in Prudnik is
located on a sloping site, while the other parks are situated on flat grounds varied with
man-made hills (Brzeg, Opole), ponds with picturesque shorelines (Brzeg, Kluczbork,
Opole), and natural watercourses (Brzeg, Kluczbork, Opole). The park greenery,
of various ages, is enriched with preserved decorative structures of individual form,
statues, and monuments. The monumental parks in Brzeg, Kluczbork, Opole and Prudnik
provide evidence of the historical stages of their spatial development and planning
trends in designing public green areas. The parks, although requiring some further
revitalization work, are attractive and valuable green enclaves in the urban space.

Ill. 1. Kluczbork. Gloriette in the Public Park (photo by M.E. Adamska 2013)
Il. 1. Kluczbork. Glorietta w Parku Miejskim (fot. M.E. Adamska 2013)
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Ill. 2. Brzeg. Pond with irregular-shaped shore line in the Wolności Park (photo by M.E. Adamska 2013)
Il. 2. Brzeg. Staw o nieregularnej linii brzegowej w Parku Wolności (fot. M.E. Adamska 2013)
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1. WSTĘP
Miejskie obiekty ogrodowe, przeznaczone do użytku publicznego, przede wszystkim o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, zaczęto zakładać w XIX wieku.
Proces ten, związany początkowo z regulacją miast i ich porządkowaniem, wkrótce
stał się istotnym elementem planowania miast Europy. Ogrody publiczne zaczęły wywierać wpływ na obyczaje, życie i warunki higieniczne życia mieszkańców miast20.
Wśród rozwiązań przestrzennych 1 połowy XIX wieku pojawiały się mieszane układy
krajobrazowo-geometryczne, a w 2 połowie XIX wieku przeważały jednolite układy
krajobrazowe21. W 1 połowie XX wieku w Niemczech zauważa się stosowanie w dużych parkach rozwiązań regularnych, natomiast w małych ogrodach mieszkaniowych układów geometrycznych22. W Polsce w tym okresie dominował początkowo
nurt zachowawczy i rozwiązania krajobrazowe, a następnie nurt modernistyczny23.
Zróżnicowaniu ulegał również program użytkowy ogrodów, obok parków, plant i bulwarów zakładano parki zdrojowe, ogrody dydaktyczne: botaniczne i zoologiczne
oraz ogrody wystawowe.
Historyczne, publiczne założenia ogrodowe są istotną częścią dziedzictwa kulturowego, wiele z nich objętych jest ochroną prawną o różnej formie. Ogrody zabytkowe
cechuje różnorodność wartości tworzących finalnie jednolitą całość. Do ustalenia
wartości dzieła ogrodowego według L. Majdeckiego należy uwzględnić składowe
wartości historyczne, naukowe, artystyczne, przyrodnicze i użytkowe24. Analiza treści, formy, funkcji oraz stanu substancji sztucznej i naturalnej, tworzącej ogród, może
w procesie wartościowania wyłonić ponadto wartości treściowe i symboliczne, krajobrazowe, biocenotyczne i ekologiczne25.
Wśród wpisanych do rejestru zabytków parków województwa opolskiego największa grupa, ponad 100 parków, należy do zespołów pałacowych i dworskich, zlokalizowanych w większości na terenach wiejskich. Grupę zabytkowych ogrodów publicznych tworzą miejskie planty, otaczające układy staromiejskie Brzegu, Byczyny,
Kędzierzyna-Koźla, Nysy i Paczkowa, oraz kilkanaście parków miejskich założonych
w XIX i na początku XX wieku m.in. w Kluczborku, Namysłowie, Opolu, Brzegu, Nysie
i Prudniku. Ponadto na uwagę zasługują: XIX-wieczny park zdrojowy w Głuchołazach
oraz założony w latach 30. XX wieku ogród zoologiczny w Opolu.
2. ZAKRES OPRACOWANIA, CEL I STAN BADAŃ
Niniejsze opracowanie dotyczy czterech zabytkowych parków miejskich województwa opolskiego, znajdujących się w Brzegu, Kluczborku, Opolu i Prudniku.
Scharakteryzowano ich formę przestrzenną i skalę, wskazano usytuowanie we
20
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współczesnych układach miast oraz określono wartości zabytkowe. Analizie poddano również stan zachowania oryginalnych rozwiązań parków oraz zakres realizowanych rewaloryzacji.
Historyczne parki miejskie województwa opolskiego stanowią tematykę słabo zaznaczoną w literaturze i nie doczekały się zbiorczej monografii. Najwięcej informacji dostarczają indywidualne opracowania ewidencyjne, przede wszystkim z lat 80.
XX wieku oraz współczesne projekty rewitalizacji. Zachowana archiwalna kartografia
i ikonografia utrwaliła historyczne zagospodarowanie parków, częściowo już nieistniejące. Lepiej udokumentowane są parki rezydencjalne województwa, wchodzące
w skład zespołów pałacowych i dworskich, które przedstawione zostały w albumach
i opracowaniach monograficznych.
3. RYS HISTORYCZNY
Pierwsze obiekty zieleni publicznej miast województwa opolskiego to parki-planty, zakładane w XIX wieku na terenach likwidowanych systemów fortyfikacji, otaczających układy staromiejskie Brzegu, Nysy, Paczkowa i Koźla. Kolejnym etapem
w powstawaniu zieleni publicznej rozwijających się miast było zakładanie parków
miejskich. Wśród analizowanych założeń parkowych dwa powstały pod koniec XIX,
a kolejne dwa już w XX wieku, w jego pierwszej i drugiej dekadzie, w rejencji opolskiej,
stanowiącej część prowincji śląskiej w pruskim systemie administracyjnym.
Park Miejski w Prudniku został utworzony pod koniec XIX wieku z inicjatywy
Towarzystwa Upiększania Miasta26 na terenie o powierzchni 5 ha. W 1885 roku powiększono teren parku do 11,5 ha, jego aktualnej wielkości27. W podobnym okresie rozpoczęto realizację parku w Kluczborku, który powstał na terenie osuszonego
dawnego stawu zamkowego, pomiędzy starym i nowym korytem rzeki Stobrawy28.
Pierwszym parkiem miejskim Brzegu były planty urządzone już w latach 20. XIX wieku
na terenach likwidowanych fortyfikacji otaczających miasto. Jednak rozwijające się
w XIX wieku miasto potrzebowało nowych terenów zieleni publicznej. Na początku
XX wieku podjęto decyzję o realizacji nowego parku. Prace przy zakładaniu Julius
Peppel Park w Brzegu (ob. Park Wolności im. Juliusa Peppela) zostały rozpoczęte w 1908 roku. W okresie międzywojennym założenie było już w całości zrealizowane29. W Opolu pod koniec XIX wieku funkcjonowały już dwa niewielkie założenia parkowe, oba zlokalizowane na wyspie Pasieka: wąskie nadrzeczne założenie
położone między Odrą i wałem przeciwpowodziowym, zwane obecnie Parkiem
Nadodrzańskim, i istniejący w swojej pierwotnej formie do końca lat 20. XX wieku
Park Zamkowy (Schlosspark), utworzony na terenach obwarowań dawnego zamku książąt piastowskich30. Na początku XX wieku, w 1913 roku, oddano do użytku
26

Towarzystwa Upiększania Miasta (Verschönerungsvereins) uzupełniały działania władz miejskich w Niemczech i na Śląsku w zakresie tworzenia i ochrony zieleni w miastach. Pierwsze towarzystwa powstały
w 1 połowie XIX w. (Brzeg 1844), kolejne w 2 połowie XIX w. (Opole 1858, Prudnik 1879, Wrocław 1892).
I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku,
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2011, 77.

27

A. Skup, Ewidencja Parku Miejskiego w Prudniku, mps WUOZ Opole, 1981, 2.

28

P. Hermański, S. Zaleski, Ewidencja Parku Miejskiego w Kluczborku, mps WUOZ Opole, 1993, 3-5.

29

F. Czyżowski, Ewidencja Parku Wolności w Brzegu, mps WUOZ Opole, 1989, 3-7.

30

M. Adamska, Historyczne i współczesne założenia zieleni miejskiej Opola – od XIX-wiecznych skwerów
do realizacji z początku XXI wieku, Czasopismo Techniczne, z. 6-A/2012, 141-143.

249
Volkspark, obecnie Park Miejski na Wyspie Bolko, położony w środkowej części wyspy
Bolko, utworzonej przez Odrę i jej kanały. W okresie międzywojennym wzbogacono
funkcję parku urządzeniem zwierzyńca, który stał się zalążkiem obecnego Ogrodu
Zoologicznego o powierzchni 20 ha. W latach 70. XX wieku park został poszerzony
w kierunku południowym.
Historyczne parki miejskie województwa opolskiego są w większości rejestrowymi
zabytkami. Pierwsze decyzje w sprawie wpisania do rejestru zabytków podjęto już
w latach 50. XX wieku (Park Zdrojowy w Głuchołazach). „Najmłodszym” zabytkiem
jest Park Nadodrzański w Opolu, wpisany do rejestru w 2002 roku. Analizowane parki
w Brzegu, Kluczborku, Opolu i Prudniku wpisane zostały do rejestru zabytków województwa opolskiego w latach 70.-90. XX wieku.
4. SKALA ZAŁOŻEŃ PARKOWYCH I ICH USYTUOWANIE W STRUKTURZE MIASTA
Park Miejski w Prudniku, najmniejszy z analizowanych parków, zajmuje zbliżony
do trapezu obszar o powierzchni około 11,5 ha. Park położony jest w bliskości układu
staromiejskiego, w odległości około 300 m od rynku. Współczesnym, najbliższym sąsiedztwem parku są tereny mieszkaniowe oraz cmentarz komunalny. Z parku można
dotrzeć szlakiem turystycznym do odległego o 3 km klasztoru franciszkanów w prudnickim lesie. Podobnie, w stosunku do układu staromiejskiego, zlokalizowany jest Park
Miejski w Kluczborku im. T. Kościuszki, położony po jego wschodniej stronie. Jedynie
kilkaset metrów dzieli park od kluczborskiego rynku, co jest jednym z czynników stanowiących o atrakcyjności założenia. Początkowo park obejmował trójkątny teren,
stanowiący około 1/3 powierzchni współczesnego założenia. Obecnie park, powiększony w okresie powojennym w kierunku południowym, ma regularny kształt zbliżony
do prostokąta i powierzchnię około 22 ha. Park graniczy z kompleksem sportowym
i ogrodami działkowymi, za którymi znajdują się tereny lasu miejskiego i zbiornik retencyjny na rzece Stobrawa.
Największym obszarowo wśród analizowanych parków jest Park Wolności im.
J. Peppela w Brzegu o powierzchni około 66 ha, który jest zlokalizowany na krańcu
miasta, w oddaleniu od układu staromiejskiego. Jego północną granicę wyznaczają
tereny kolejowe, południową – obwodnica drogowa Brzegu. Od zachodu park przylega do granicy miasta i pól uprawnych, a od wschodu graniczy z terenami mieszkaniowymi o niskiej intensywności oraz kompleksem sportowym.
Szczególnym położeniem wyróżnia się największe założenie zielone Opola: Park
Miejski na Wyspie Bolko, wyznaczonej dawniej Odrą i Kanałem Wińskim, obecnie
po zakończeniu hydrotechnicznych prac przeciwpowodziowych również Kanałem
Ulgi. Wyspa Bolko, choć położona w pewnym oddaleniu od śródmieścia Opola,
znajduje się w zasięgu dojścia pieszego, prowadzącego przez Park Nadodrzański
na Wyspie Pasieka. Położony na Wyspie Bolko Ogród Zoologiczny o powierzchni
około 20 ha, utworzony w latach 30. XX wieku jako zwierzyniec, został wraz z parkiem
o powierzchni około 45 ha wpisany w 1993 roku do rejestru zabytków województwa opolskiego. Atrakcyjność Parku Miejskiego na Wyspie Bolko zwiększają położone
w sąsiedztwie tereny nad Odrą i Kanałem Ulgi, które wspólnie tworzą system zieleni
miejskiej Opola.
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5. UKŁADY PRZESTRZENNO-KOMPOZYCYJNE I FUNKCJONALNE PARKÓW
Park w Prudniku został założony około 1880 roku na lekko pochyłym stoku, pierwotnie z widokiem na pasmo Gór Opawskich. Park jest zagospodarowany układem
alejek o łagodnych łukach tworzących zamknięte pętle. W zachowanym ażurowym
pawilonie odbywały się koncerty muzyczne, a w nieistniejącym dzisiaj domku szwajcarskim można się było posilić przed wędrówką do lasu miejskiego. Monumenty i pomniki w parku uświetniała fontanna i starannie utrzymane trawniki z rabatami kwiatowymi. Ulice wyznaczające granice parku to dawne promenady z nasadzeniami
zieleni wysokiej. W okresie międzywojennym zlokalizowano w części środkowej parku,
funkcjonujący do dzisiaj, kort tenisowy. Ponadto w południowo-wschodniej części
parku znajdują się współczesne realizacje: plac zabaw dla dzieci, boisko typu Orlik
i skatepark.
Zachowany w Kluczborku pierwotny układ przestrzenny parku, założonego w latach 1880-1890, składa się z trójbocznego układu alei usytuowanych na dawnych
groblach oraz głównej alei prowadzącej w kierunku miejskiego lasu. Alejom towarzyszą szpalery zieleni wysokiej: dębów szypułkowych i czerwonych, lip drobnolistnych
i jesionów wyniosłych, w dużej części stanowiących pierwotne planowe nasadzenia.
W okresie międzywojennym układ ten wzbogacony został o oś kompozycyjną pomiędzy ulicami Parkową i Sportową, z prostokątnym placem z basenem wodnym oraz
gloriettą (Il. 1), usytuowaną na pagórku usypanym ku czci mieszkańców Kluczborka
poległych w I wojnie światowej31.
Park, mimo geometrycznego układu alei i rowów odwadniających, nosi cechy
kompozycji krajobrazowej. Wyznaczone alejami rozległe polany obramowane są
komponowanymi grupami świerków, buków, brzóz i żywotników oraz naturalnie rosnącej olchy czarnej. Układ formalny nowej, południowej części parku, pochodzący
z początku lat 80. XX wieku, nawiązuje do osiowych założeń, a jego wyróżniającym
się elementem jest monumentalna aleja.
Park Wolności w Brzegu składa się z północnej części parkowej i południowej leśnej. Układ dróg parkowych o łagodnych łukach tworzy w obu częściach malownicze pętle, a ich połączone fragmenty stanowią aleję – obwodnicę parku. W środkowej części parku leśnego znajduje się pagórek widokowy zwany Górką św. Jerzego,
skąd wyprowadzone są aleje – osie widokowe, poprowadzone przez wydłużone
nieregularne polany. W części parkowej znajduje się drugi pagórek widokowy oraz
staw o nieregularnej linii brzegowej (Il. 2) z utworzoną w okresie powojennym wyspą.
Nad stawem zachował się malowniczy pawilon widokowy o klasycyzującej formie.
Prostokreślny układ alejek w północnej części parku, wraz z basenem wodnym i szpalerami drzew, stanowi fragment nieistniejącego monumentalnego założenia pomnikowego ku czci poległych w I wojnie światowej. Kompozycję założenia tworzyło pięć
filarów flankowanych dwoma niewielkimi budynkami, prostokątny zbiornik wodny
na osi założenia, szpalery dębów oraz regularny układ alejek32. W kompozycji parku
wyróżnia się również główna aleja, prowadząca pierwotnie do restauracji (obecnie
Nadleśnictwo Brzeg), zamknięta okrągłym podjazdem i wysadzona dębami czerwonymi oraz lipami amerykańskimi. Pierwotnie w parku oprócz restauracji funkcjonowała
31
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również kawiarnia letnia, a po stawie można było pływać łódkami. Park w okresie
powojennym wzbogacony został o plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany na polanie
we wschodniej części parku.
Kompozycja krajobrazowego parku w Opolu na Wyspie Bolko opiera się o szersze,
prostokreślne aleje, przecinające je węższe ścieżki o swobodnym kształcie oraz polany, obramowane masywami drzew i kępami krzewów. Zwarty drzewostan parku,
będący miejscem schronienia dla zajęcy i saren, wymaga kompleksowej pielęgnacji.
W środkowej części parku zlokalizowane są: staw z wyspą oraz górka saneczkowa,
stanowiące oryginalne zagospodarowanie parku. W 2013 roku nad stawem zrealizowana została przez prywatnego inwestora kawiarnia o nowoczesnej architekturze,
kontynuująca dawną funkcję tego miejsca. Przy wejściu do parku, w ramach realizowanego w ostatnim roku projektu rewitalizacji, uruchomiony został nowoczesny plac
zabaw dla dzieci.
Wnętrza parkowe, choć obecnie o zróżnicowanej jakości, są atrakcyjne dla miłośników czynnego i biernego wypoczynku, zachęcają do spacerów, biegania, jazdy
na rowerze i rolkach czy odpoczynku na ławce lub polanie.
6. WARTOŚCI ZABYTKOWE I STAN ZACHOWANIA PARKÓW
Różnorodne wartości ogrodów zabytkowych, często wynikające z siebie oraz powiązane, stanowią ostatecznie formalnie jednolitą całość i pozwalają na określenie
rangi analizowanego dzieła ogrodowego.
Wartości historyczne mają zasadnicze znaczenie wśród wartości zabytkowych parków, dokumentując czas, miejsce i myśl twórczą twórców i społeczności. Pochodnymi
wartości historycznych są wartości naukowe33. Parki miejskie województwa opolskiego, zakładane w XIX i na początku XX wieku, stanowią istotny element rozwoju przestrzennego miast regionu. Są również cennym świadectwem nurtów, wiedzy i podejścia w kształtowaniu terenów zieleni publicznej – nowej funkcji miejskiej w tym okresie.
Zachowane w dużej mierze pierwotne układy kompozycyjne parków, ich indywidualne lokalizacje w strukturze miast, powiązania funkcjonalne, zarówno z układami staromiejskimi, jak i terenami sportu i rekreacji, składają się na wartość artystyczną parków.
Połączenie walorów natury (zieleń i woda) oraz sztuki (elementy rzeźbiarskie i architektoniczne) pozytywnie oddziałuje na emocje człowieka i rozwija jego wrażliwość
artystyczną. W przedstawianych w artykule parkach wartością artystyczną jest także
zróżnicowanie form roślinności, wynikające z kompozycji zachowanych w dużej mierze oryginalnych, stuletnich i starszych nasadzeń oraz planowych uzupełnień nowymi
drzewami i krzewami.
Oryginalne elementy architektoniczne parków, wzbogacające jego funkcje użytkowe i walory artystyczne, zachowały się w ograniczonym zakresie. Wśród zachowanych budowli parkowych należy wymienić XIX-wieczną ażurową altanę, pełniącą
funkcję muzycznego pawilonu w prudnickim parku, czy klasycyzujący pawilon widokowy nad stawem w parku w Brzegu. Inne obiekty, choć zachowane, nie kontynuują
pierwotnych funkcji. Dawna restauracja w brzeskim parku, zamykająca aleję wejściową, wzniesiona w okresie jego powstania, jest siedzibą Nadleśnictwa Brzeg, a schronisko młodzieżowe, wybudowane w latach 30. XX wieku na Wyspie Bolko w Opolu,
stanowi część Ogrodu Zoologicznego. Niestety, nie przetrwały okresu powojennego:
33
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kawiarnia letnia w parku brzeskim, domek w stylu szwajcarskim (Milchhaus) w parku
w Prudniku czy restauracja i muszla koncertowa w parku na Wyspie Bolko w Opolu.
W parkach miejskich lokalizowano również pomniki i założenia architektoniczne, zróżnicowane formą i skalą, upamiętniające historyczne osobistości, poległych żołnierzy czy przedstawiające postaci mitologiczne. W parku prudnickim wzniesiono dwa
obeliski ku czci poległych żołnierzy oraz pomnik bogini Diany, w Opolu zaś pamiątkowy głaz z tablicą ku czci cesarza Wilhelma II. Obeliski przetrwały, dedykowane po
II wojnie światowej innym wydarzeniom, a posąg bogini Diany, zaginiony w 1945 roku,
został zrekonstruowany w 2011 roku. W Opolu pozostał sam głaz pozbawiony pamiątkowej tablicy. Nie zachowało się monumentalne założenie pomnikowe poświęcone
żołnierzom poległym w I wojnie światowej (Heldenheim), wzniesione w Parku Wolności
w Brzegu. Mieszkańców Kluczborka poległych w tej wojnie upamiętnia do dzisiaj usytuowana na pagórku glorietta.
Wartości przyrodnicze parków publicznych buduje tworzywo roślinne kompozycji
ogrodowych oraz bogactwo wykorzystanych gatunków i rodzajów roślin. Istotne są
również powiązania z miejscowym środowiskiem przyrodniczym, których wyrazem stają się specyficzne ekosystemy zabytkowych parków34.
Starodrzew parkowy w Kluczborku tworzą szpalery nasadzeń towarzyszących alejom oraz luźne zadrzewienia o charakterze krajobrazowym, związane z rozległymi polanami. Aleje wyznaczające granice starej części parku obsadzone zostały w większości jednogatunkowo: lipami drobnolistnymi, dębami szypułkowymi i jesionami
wyniosłymi. Polanom towarzyszą planowe nasadzenia drzew iglastych: sosny czarnej
i wejmutki, jedlicy Douglasa, żywotnika zachodniego, oraz drzew liściastych: buków,
brzóz i dębów. Wzdłuż kanałów i rowów odwadniających rosną olchy czarne, stanowiące naturalne zadrzewienie. W prudnickim parku drzewostan składa się przede
wszystkim z gatunków i odmian liściastych: lipy drobnolistnej, grabu pospolitego i dębu
szypułkowego, przy nieznacznym udziale świerka pospolitego. Brak wśród drzew parku okazów pomnikowych. Wyróżniają się historyczne nasadzenia wzdłuż ulic stanowiących granicę parku i pełniących dawniej funkcje promenad: aleja lipowa przy ul.
S. Staszica czy głogowa przy ul. A. Mickiewicza. W Parku Wolności w Brzegu zachował
się pierwotny układ założenia z podziałem na część parkową i leśną. W części parkowej dominuje drzewostan liściasty, reprezentowany przez gatunki rodzime i aklimatyzowane. Zachowany pierwotny drzewostan to gatunki długowieczne, gwarantujące
trwałość założenia: dąb szypułkowy, buk pospolity, grab pospolity i jesion wyniosły.
Wśród drzew aklimatyzowanych wyróżnić należy dęby burgundzkie oraz kilkadziesiąt
egzemplarzy lipy amerykańskiej, srebrzystej i krymskiej. W wyniku zaniedbań pielęgnacyjnych, niewłaściwych nowych nasadzeń oraz braku kontroli samosiewów została
utracona kompozycja wnętrz polan parkowych. Głównej alei prowadzącej do parku
w Brzegu towarzyszą cenne okazy dębu czerwonego i lipy amerykańskiej. W części leśnej brzeskiego parku dominują gatunki pochodzenia rodzimego z pierwotną przewagą świerku pospolitego, współcześnie znacznie zredukowanego z powodu porażenia
tego drzewostanu hubą korzeniową i zastąpionego gatunkami liściastymi35. Stan zdrowotny drzewostanu liściastego, zwłaszcza bukowego i dębowego, jest również mało
zadawalający z powodu zjawiska silnego zwarcia drzew. Wśród zieleni wysokiej parku
w Brzegu znajduje się kilkanaście okazów drzew pomnikowych, m.in. dęby burgundz34
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kie, lipa srebrzysta i szerokolistna, kasztanowiec biały i sosna czarna. W krajobrazowym
parku na Wyspie Bolko w Opolu szkielet drzewostanu stanowią około stuletnie drzewa. Wśród gatunków uważanych za pozostałość pierwotnych nasadzeń dominuje
dąb szypułkowy, występują również dąb czerwony, grab pospolity, lipa drobnolistna
i topola czarna. Drzewostan historycznej części opolskiego parku jest drzewostanem
różnowiekowym, zapewniającym trwałość układu przestrzennego parku36.
W runie przedstawionych parków można wyróżnić kwitnący wiosną zawilec gajowy i złoć żółtą, a latem fiołek leśny i jaskier rozłogowy, ponadto barwinek i bluszcz
pospolity.
Zabytkowe parki województwa opolskiego to również miejsce przebywania organizmów roślinnych i zwierzęcych, tworzących biocenotyczną wartość tych ogrodów37.
Park na Wyspie Bolko w Opolu jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, zaobserwowano tu m.in. kilka gatunków dzięciołów, obecnych dzięki licznym zadrzewieniom.
Układy wodne parków stanowią doskonałe siedliska ryb słodkowodnych, płazów oraz
ptactwa wodnego. Spośród ssaków można wyróżnić zające szaraki i sarny, od wielu
lat zamieszkujące tereny parkowe Wyspy Bolko, oraz obecną we wszystkich parkach
wiewiórkę pospolitą.
Istotna wartość ekologiczna zabytkowych ogrodów wyraża się sumą pozytywnych
oddziaływań na krajobraz i jego elementy, zarówno w obrębie ogrodu, jak i jego otoczenia38. Wartością ekologiczną Parku Miejskiego w Brzegu jest m.in. jego funkcja klimatyczna: park położony po stronie zachodniej miasta, na linii najczęstszych wiatrów,
jest ważnym czynnikiem kształtującym mikroklimat miasta. Park Miejski w Kluczborku
pełni funkcję przestrzenną, stanowiąc element łączący zurbanizowaną tkankę miejską z terenami rekreacji, a Wyspa Bolko w Opolu jest ważnym elementem systemu
zieleni w mieście, powiązanym przez dolinę Odry.
7. WSPÓŁCZESNE REWITALIZACJE PARKÓW
W przedstawianych w artykule parkach, począwszy od pierwszej dekady XXI wieku, realizowane są działania rewitalizacyjne w oparciu o aktualne opracowania projektowe. Renowacjom poddawane są oryginalne elementy architektoniczne parków:
altana w Prudniku, glorietta w Kluczborku i pawilon widokowy nad stawem w Brzegu.
W wyniku rekonstrukcji do prudnickiego parku powróciła rzeźba Diany. Dokonywane
są remonty alejek parkowych z nowym oświetleniem i systemem monitoringu
(Kluczbork, Opole). Prowadzone są także prace w zakresie melioracji i gospodarki
wodnej: w brzeskim parku oczyszczono staw i przeprowadzono remont przepustów
i zastawek na potoku Kościelna oraz odbudowano rowy odwadniające. Szeroki zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni wykonano w Parku Miejskim w Kluczborku:
pielęgnacja drzewostanu oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin, a także realizacja
na jednej z polan łąki kwietnej. W parkach w Brzegu i Prudniku konieczne są nadal
liczne prace w zakresie przywrócenia walorów przyrodniczych założeń oraz poprawy
jakości parkowej infrastruktury.
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Ibidem.
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8. PODSUMOWANIE
Parki Miejskie w Kluczborku i Prudniku, Park Wolności w Brzegu oraz Park Miejski na
Wyspie Bolko w Opolu to krajobrazowe kompozycje o zachowanych układach przestrzennych, zróżnicowanej skali i położeniu zapewniającym połączenie ze współczesnym układem przestrzennym miasta. Parki w Kluczborku i Prudniku, atrakcyjnie położone w bliskości układów staromiejskich, są dobrze powiązane z terenami rekreacji
i lasów miejskich. Opolski park zajmuje część Wyspy Bolko, otoczonej błoniami Odry
i Kanału Ulgi i pozostaje w zasięgu pieszego dojścia ze śródmieścia. Tylko park brzeski,
zlokalizowany na obrzeżach, jest słabiej powiązany z miastem.
Układy przestrzenne parków to kompozycje swobodnych ścieżek oraz alei stanowiących granice lub osie kompozycyjne założeń, z polanami, drzewostanem w formie
szpalerów, grup i masywów, o przewadze gatunków liściastych. Park w Prudniku położony jest na pochyłym terenie, pozostałe parki na płaskim terenie, urozmaiconym
usypanymi górkami (Brzeg i Opole), stawami o malowniczej linii brzegowej (Brzeg,
Kluczbork, Opole) oraz naturalnymi ciekami wodnymi (Brzeg, Kluczbork, Opole).
Różnowiekową zieleń parków wzbogacają zachowane budowle ozdobne o indywidualnej formie, rzeźby i monumenty. Zabytkowe parki miejskie Brzegu, Kluczborka,
Opola i Prudnika to świadectwo historycznych etapów ich rozwoju przestrzennego
oraz tendencji planistycznych w kształtowaniu terenów zieleni publicznej. Parki, choć
wymagają dalszych działań rewitalizacyjnych, stanowią atrakcyjne i wartościowe
elementy systemów zieleni miejskiej.
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1. INTRODUCTION
According to the Report on the cultural heritage protection system in Poland after
1989 the historic parks are the third most endangered group of monuments – after
castles and manor houses1. Most are overgrown, have been altered in being adapted
to serve new purposes, have been distorted by contemporary modernisation (often
veiled as conservation), have divided ownership rights, and are seldom regarded as
valuable heritage assets. Yet they constitute important symbols of identity in the Polish
landscape as the appropriate setting for manor houses, palaces and monasteries, and
as an integral feature of urban and rural layouts. The substantial majority of these sites
are protected by law, though, sadly, this does not prevent their gradual deterioration.
2. INTRODUCTION: A BRIEF HISTORY OF THE PROTECTION OF HISTORIC PARKS
AND GARDENS IN POLAND
The earliest legal regulations relating to the protection of Polish manmade park
landscapes appear in a decree concerning the care of artistic and cultural heritage
issued on 31 October 1918. The guidelines to this decree, published two years later
under the title The care of antiquities and their conservation, drew attention to
the necessity of protecting old decorative gardens and commemorative woodlands,
tree avenues and individual notable trees. These recommendations were endorsed
by a Regulation of the President of the Republic of Poland of 6 March 1928, an Act
of Parliament of 25 January 1933 and a Regulation of the President of the Republic
of Poland of 28 December 1934. During the interwar period some of Poland’s historic
gardens were protected by law and a list of them was published in the Official Gazette
of the Republic of Poland, citing their land registration numbers. Another statute
of importance to the protection of manmade park landscapes was the Protection
of Cultural Heritage and Museums Act of 15 February 1962, which acknowledged
the necessity of providing legal protection for historic gardens and rare specimens
of living and inanimate nature not covered by nature conservation legislation.
At present, historic gardens are protected by the Heritage Protection and Preservation
Act of 23 July 2003. References to historic greenery also appear in numerous other
Polish legislative acts: the Spatial Planning and Land Development Act of 27 March
2003 (Dz. U. No. 80, item 717), the Nature Conservation Act of 16 April 2004 (Dz. U.
No.92, item 880) and the Building Law Act of 7 July 1994 (Dz. U. No. 243, item 1623).
3. RESEARCH AIMS
The aim of the author’s research was to compile an overview of the current state
of preservation of Poland’s historic parks and gardens and the principal threats faced
by these sites2. In presenting this alarming data, the author wants to pay attention to
the urgent need for systemic recognition of the present state of this part of the Polish
cultural heritage. Comprehensive inventorising the historic parks ceased at the end
1

A. Böhm, P. Dobosz, P. Jaskanis, J. Purchla, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego
w Polsce po roku 1989, (ed.) J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

2

A detailed appraisal of this subject would require analysis of the state of preservation of assets within
individual parks and gardens, which is a task beyond the scope of an individual researcher.
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of the 1990s. Presently there is no updated information on the condition of historic
green areas. Only the complete recognition of this group of monuments will allow
the creation of a solid base for the proper management and financing of this part
of the cultural heritage, and transferring it – following the declarations of the Venice
Charter – to future generations in the full richness of their authenticity3.
4. RESEARCH TO DATE
The recording and conservation of historic gardens in Poland began in the early
18th century, though these activities were undertaken primarily out of respect
for the legacy of previous owners rather than from a conscious effort to carry out
conservation measures based on scientific principles. In the late 18th century,
descriptions of the state of historic parks were drafted by Szymon Bogumił Zug and
Ignacy Krasicki. The concept of protecting and preserving heritage assets as works of
art in view of their historic significance and cognitive/scientific value took shape in the
19th century. Interest in historic gardens increased during this period. One of the most
active researchers into garden art at the turn of the 19th century was Józef Dregé, who
amassed an extensive collection of specialist books and garden plans4. In the early 20th
century, research into historic gardens became increasingly widespread at universities.
The eminent botanist Marian Raciborski lectured in natural heritage studies in both
Kraków and Lwów (now Lviv, Ukraine). Oskar Sosnowski established a Historic Parks
Section within the Department of Polish Architecture at the Faculty of Architecture
of Warsaw University of Technology, and Gerard Ciołek was nominated head
of the Section. During the interwar period, together with Krystyna Żelechowska, Ciołek
recorded several dozen palace parks in Wołyń (now Volhynia, Ukraine). The history
of many valuable assets was published in monographs written by authors including
Franciszek Szanior, K. Dębicki, Emanuel Świeykowski, and Władysław Tatarkiewicz5.
In post-war Poland, the typology and state of preservation of historic gardens, as
well as issues relating to their preservation, were investigated by three distinguished
representatives of the Polish school of historic garden conservation: Gerard Ciołek,
Janusz Bogdanowski and Longin Majdecki. The research and recording work carried
out by Gerard Ciołek and his colleagues in historic parks across almost all of Poland
is particularly noteworthy. To this day the materials which they collated, referred to
as the Ciołek Files, are one of the principal sources of information about Poland’s
stock of historic parks and their condition in the 1950s and ’60s. Assessing the state
of preservation of historic gardens in Poland was also the aim of a recording exercise
carried out from the late 1970s to the 1990s under the coordination of the Board for
the Preservation of Palace and Garden Complexes. It was also on the initiative of this
institution that numerous instructions were formulated regarding the conservation
methods used in historic parks6. Currently, research into the state of Poland’s historic
3

Venice Charter (International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites),
Venice 1964.

4

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, 90.

5

A. Gerquin, H. Gołda, Problemy konserwacji, rekonstrukcji adaptacji zabytkowych parków, Wydawnictwo
PKZ, Warszawa 1974, 9.

6

The Board produced a series of instructions pertaining to work carried out at historic gardens. These instructions
were distributed among conservation authority staff. Titles included: General principles of preliminary
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gardens is being carried out by numerous academic centres, conservation bodies
and cultural institutions (e.g. the National Heritage of Poland). However, the scope
of these studies rarely encompasses the entire country, most often concentrating on
a local scale or a selected group of sites.

5. DESCRIPTION OF RESEARCH
The present study focused on analysis of data concerning historic parks and
gardens listed on the national heritage register, in park records, and in the National
Heritage Board of Poland’s database. Further data for this analysis came from
the Report on the cultural heritage protection system in Poland after 19897 and from
a questionnaire on the state of historic greenery in particular Provinces (provinces),
devised by the author and completed by conservation authority staff8. The collated
materials were analyzed in order to obtain an overview of Poland’s stock of historic
parks and gardens and to identify the principal threats to these sites9.

6. RESULTS
Overview of historic parks, gardens and tree avenues on the national heritage register
The total number of historic parks in Poland in 1993 was estimated at 918210. There
are currently 6805 historic parks (not including historic tree-lined avenues) listed
on the heritage register11. Thus, approximately 24% of historic parks do not feature
in the national heritage register, assuming that over the course of 20 years only
a small number of them would have become so devalued as to be excluded.
The rate at which historic parks and gardens were entered on the national heritage
register fluctuated over the years. In the 1940s 136 parks were listed, in the 1950s – 449,
in the 1960s – 423, in the 1970s – 1417, in the 1980s – 2873, in the 1990s – 1239, and after
2000 – 407.
maintenance and protection of historic gardens, Instructions for social schemes conducting basic care
and conservation tasks at historic parks and gardens, Guidelines for drafting simplified implementation
plans for maintenance and protection of historic gardens, Guidelines for compiling simplified records of
tree protection and treatment in historic gardens, Instructions regarding the basic components of postcompletion records concerning groundswork carried out by the Board. In 1994 the restructured Board,
renamed the Centre for the Preservation of Historic Landscapes, commissioned and published a Model
procedure for conservation of degraded historic gardens taken over by the Agricultural Property Agency
of the State Treasury, drafted by Anna Mitkowska and her team.
7

A. Böhm, P. Dobosz, P. Jaskanis, J. Purchla, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony…

8

Unpublished material processed at the National Heritage Board.

9

The very valuable publications concerning historic parks are for example: M. Jagiełło, W. Brzezowski, Ogrody
na Śląsku, Part I, Wrocław 2013; A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich
ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie zabytków i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin,
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, PKN ICOMOS, Lublin 2012; K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...?
Z dziejów Gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.

10

Data taken from records processed at the Centre for the Preservation of Historic Landscapes, based on
information submitted by provincial heritage protection authorities. Published in: Parki i ogrody zabytkowe
w Polsce, Studia i Materiały, Suplement I, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1994.

11

In accordance with National Heritage Board data.
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The current list of assets linked to palace/garden and manor/garden complexes,
historic tree avenues, and other forms of historic greenery entered into the national
heritage register can be summarised as follows12:
–– palace parks – 1945,
–– castle parks – 119,
–– manorial parks – 3182,
–– city parks – 166,
–– villa gardens – 436,
–– monastery gardens – 95,
–– tree avenues – 132,
–– unclassified sites and those belonging to other, less numerous, categories grouped
under the heading ‘parks’ – 862.
The most numerous group among these categories comprises modestly sized
parks associated with historic residences: manorial parks and palace parks, covering
a surface area of no more than 20 hectares. The number of palace gardens exceeding
20 ha is much smaller; the smallest group of all being represented by large-scale parks
of over 50 ha.
The number of tree avenues listed on the national heritage register is relatively
small: 132. In Poland’s northern and western provinces, where avenues of this type
(often associated with a historic residence) frequently determine the character
of the cultural landscape, only a handful of these features have been listed: in Opolskie
Province – 3, Śląskie – 4, Warmińsko-Mazurskie – 4, Pomorskie – 1, Zachodniopomorskie
– 4. This situation is especially worrying in view of the mass felling of avenue trees
carried out in recent years by public road authorities.
The number of parks associated with historic residences where there is no landmark
building, or where such a building has not been listed on the national heritage register,
amounts to 163213, which accounts for around 25% of all parks in this category14.
This situation is particularly apparent in the following provinces:
–– Zachodniopomorskie – among the total of 683 parks associated with a historic
residence 391 are listed without a landmark building, representing 57.2% of this type
of park in this province,
–– Śląskie – among the total of 221 parks associated with a historic residence 116 are
listed without a landmark building, representing 52.5% of this type of park in this
province,
–– Lubuskie – among the total of 375 parks associated with a historic residence 142
are listed without a landmark building, representing 37.8% of this type of park in this
province.
The absence of a landmark building leaves historic parks at greater threat of being
altered or remodelled than in those instances where such a landmark survives.
Garden architecture associated with historic residences and listed on the national
heritage register – such as pavilions, fountains, monuments, gates and perimeter
walls/fences – amounts to 2930 items.
12

In accordance with National Heritage Board data.

13

The palaces, castles and manor houses included in the National Heritage Board’s database are those
which have been listed on the national heritage register.

14

The term ‘parks associated with a historic residence’ was used for all categories of garden that should have
featured a landmark building such as a palace, manor house, castle or villa. To simplify statistics, a small
group of monastery, sanatorium, school and hospital gardens were also included in this category.
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Only 186 historic parks have also had their surroundings entered into the national
heritage register, representing 2.9% of all parks listed on the national heritage
register.
State of preservation and reasons for degradation
According to the Report on the cultural heritage protection system in Poland
after 1989 historic parks are the third most threatened group of heritage assets – after
castles and manor houses15. The Report states that the sites under greatest threat are
those which no longer serve their original purpose. Prime among these are historic
residences, of which parks and gardens were an integral feature. In examining
the state of historic parks in greater detail, data obtained from province heritage
authorities revealed that16:
–– 41% of historic parks require a major overhaul,
–– 16% of historic parks require maintenance work,
–– 30% of historic parks require cultivation work,
–– 13% of historic parks require conservation work.
The state of preservation of historic gardens depends largely on how they are
entered into the national heritage register, and in particular on: correctly defining
the subject of the entry and the scope of protection, clearly delimiting the boundaries
of the protected area, justifying the reasons for the entry, defining the qualities for
which the site has been protected, and entering the site’s surroundings in the heritage
register (where warranted).
The author’s research has revealed that most national heritage register entries
for this category of site, in particular those drafted in the 1950s, ’60s, ’70s and ’80s,
do not unequivocally define the subject and extent of the protected property, and
the justification for entry is usually limited to a general statement about the site’s
“historic and artistic value”. No illustrations featuring plot numbers are included with
the entries, and the subject of the entry does not always encompass the entire site.
These omissions hinder the effective statutory protection of historic garden art.
In justified instances, the surroundings of historic parks should also be protected by
being listed on the national heritage register. The Florence Charter states that: “Whether
or not it is associated with a building in which case it is an inseparable complement,
the historic garden cannot be isolated from its own particular environment, whether
urban or rural, artificial or natural”17.
As earlier demonstrated, historic gardens are seldom protected together with their
surrounding landscapes. It is because of this failure to protect landscape contexts
that a multi-storey town council office building was raised in line with the main
axis of the Branicki Palace in Białystok (Ill. 2), the Siekierki Power Plant was built at
the end of one of the principal vistas from Wilanów Garden, Wilanów’s Royal Axis
has practically been eradicated having been progressively encroached on by
the housing development known as Miasteczko Wilanów, and the sea views stretching
out from Oliwski Park in Gdansk have been obscured by the planting of trees in ill-chosen locations.
Another problem is posed by the lack of consistency in Polish legislation, as
exemplified by the provisions of the Nature Conservation Act and the Heritage
15

A. Böhm, P. Dobosz, P. Jaskanis, J. Purchla, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony…, 95.

16

The terminology used in the Report is retained in this summary.

17

Historic Gardens (The Florence Charter), IFLA-ICOMOS, Florence 1981, art. 7.
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Protection and Preservation Act. This particular predicament means that not all forms
of nature conservancy are beneficial to the protection of historic parks. For example,
providing legal protection for a historic park by designating it as a nature reserve may
lead to the degradation of its cultural values (as witnessed in Morysin, Natolin and
Ursynów)18. No less a problem is posed by the complicated ownership rights affecting
many historic parks and gardens. Their privatisation after 1989, which was often carried
out at random, with no regard for the property’s fundamental values, has brought
about irrevocable changes. One example is that of the monastery in Henryków,
the historic grounds of which currently have over 70 co-owners19, making it virtually
impossible to carry out any cohesive or comprehensive conservation measures on
the entire site. As time goes by and the number of parties with inheritance rights
to the property increases, so this situation will become even more complicated.
Problems of a legal nature are compounded by a lack of public awareness
about the value of garden art. Historic gardens are most often regarded as
the ‘surroundings of a heritage site’, hence it is more socially acceptable to subject
them to contemporary alterations than is the case with architectural heritage. Public
protests are usually only prompted by the clearance of trees in historic city parks20.
The natural values of a historic park are more readily noticeable and more highly
prized than its cultural values. The need to raise public awareness of cultural heritage,
which includes historic gardens, is highlighted in both the Florence Charter and
the European Landscape Convention, of which Poland is a signatory.
In general in Poland – with certain limited exceptions21 – there is also an
absence of exemplary conservation work in historic parks, which, given the general
underfunding of this category of site, results in a very low level of restoration work on
a nationwide scale.
7. CONCLUSIONS
–– Parks associated with a historic residence, constituting over 80% of Poland’s
historic greenery, are one of the most severely threatened categories of heritage
asset. There is an urgent need to create the legislative and financial mechanisms
at the local level (e.g. the local foundations supporting restoration work, better
accessibility of financial support from regional monument conservators) as well
as on the central level (e.g. state programmes financing the historic garden
18

E. Nekanda-Trepka, Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego Warszawy – w praktyce, [in:] Ochrona
i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich
promocja w środowisku społecznym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa2006, 18-20.
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Based on information provided by Grzegorz Grajewski, Head of the Local Division of the National Heritage
Board in Wrocław.

20

Public consultations held in 2011 and 2012 in connection with restoration work at the Krasiński Garden
in Warsaw saw local residents calling for far-reaching alterations to be carried out (the creation of children’s
playgrounds, the construction of sealed-surface roads and the removal of the park’s perimeter fencing),
whilst at the same time protesting against the clearance of trees (including those obscuring the vista along
the palace’s principal axis).

21

Restoration work which can be considered as proper from the conservation point of view have, for example,
been undertaken in such historic gardens as the Muskau Park in Łęknica, the Branicki Garden in Białystok,
the Łazienki Park in Warsaw, and the castle garden in Łańcut. The absence of full recognition of the current
state of historic parks, and the lack of clear criteria for the appropriateness of restoration work makes it very
difficult to make a list of those historic gardens which could serve as models.
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documentation, recognition of the present condition and restoration work).
Such mechanisms will be conducive to the preservation of these sites for future
generations.
–– There is no comprehensive nationwide assessment of Poland’s stock of historic
gardens, including formal gardens of the 17th and 18th centuries, and their state
of preservation. The most recent survey of historic gardens was completed
in the 1990s, and only a full appraisal of these sites and the problems associated
with them will enable the effective management of this group of heritage assets.
The assembled data should be verified on a regular basis.
–– Steps must be taken to coordinate Polish legislation concerning heritage protection,
nature conservation, spatial planning and building legislation, and to bring
these legislative acts in line with international law and international conservation
conventions.
–– Historic residences and their grounds have played a significant role in shaping
the landscape in which they were set, most often serving as principal landmarks
and centres of decision-making for surrounding areas covering many thousands
of hectares. At present, few parks have their surroundings protected by law (through
entry on the national heritage register) which, in view of the absence of spatial
development plans and growing urbanisation pressure, leads to the landscape
context of heritage sites becoming increasingly obscure.

Ill. 1. 19th-century landscape park in Turowice with very valuable elements of garden architecture, presently
neglected and not listed on the national heritage register (photo by D. Sikora)
Il. 1. Dziewiętnastowieczny park krajobrazowy w Turowicach z zachowaną bardzo cenną architekturą
ogrodową, aktualnie niszczejący i niewpisany do rejestru zabytków (fot. D. Sikora)
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Ill. 2. The surroundings of the Branicki residence in Białystok – a multi-storey town council building situated
right on the palace axis (photo by D. Sikora)
Il. 2. Otoczenie rezydencji Branickich w Białymstoku – wielopiętrowy budynek Urzędu Miasta, wzniesiony
w latach 60. XX w. na pałacowej osi (fot. D. Sikora)
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1. WSTĘP
Zgodnie z danymi z „Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
po roku 1989” parki zabytkowe stanowią trzecią pod względem stopnia zagrożenia
grupę zabytków – po zamkach i dworach22. We wspomnianym raporcie oceniono, że
aż 50-60% obiektów z tego zasobu wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac
konserwatorskich i zabezpieczających. Często zarośnięte (zwłaszcza parki dworskie),
przekształcone na skutek adaptacji do nowych funkcji, własnościowo podzielone,
zniekształcone współczesną modernizacją, niekiedy ukrytą pod płaszczykiem konserwacji, nie zawsze bywają postrzegane jako cenne zabytki. Jedynie nieznaczna
ich część zachowała swoje historyczne wartości przestrzenne, autentyzm rozwiązań
materiałowych oraz integralność terytorialną. A stanowią przecież ważny wyznacznik tożsamości polskiego krajobrazu jako obowiązkowa oprawa dworów, pałaców,
klasztorów oraz jako integralny element układów urbanistycznych i ruralistycznych.
Znacząca ich większość jest chroniona prawnie, co niestety nie zapobiega ich stopniowej degradacji.
2. WPROWADZENIE: ZARYS HISTORII OCHRONY PARKÓW I OGRODÓW HISTORYCZNYCH
W POLSCE
Pierwsze prawne regulacje, dotyczące ochrony polskich parków i ogrodów zabytkowych, zostały zawarte w dekrecie „O opiece nad zabytkami sztuki i kultury” z dnia
31 października 1918 roku. Wytyczne do tego dekretu, zatytułowane „Opieka nad zabytkami i ich konserwacja”, wydane dwa lata później, zwracały uwagę między innymi
na potrzebę ochrony starych ogrodów ozdobnych i pamiątkowych zadrzewień, alei
czy też pojedynczych okazałych drzew. Zalecenia te zostały wsparte rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 roku, ustawą sejmową
z dnia 25 stycznia 1933 roku i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 grudnia 1934 roku. W okresie międzywojennym objęto ochroną prawną niektóre z polskich ogrodów historycznych i opublikowano ich wykaz w Monitorze Polskim
z podaniem numerów ksiąg wieczystych. Kolejnym ważnym dla ochrony założeń parkowych aktem prawnym była Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia
15 lutego 1962 roku, uznająca konieczność prawnej ochrony ogrodów zabytkowych
oraz rzadkich okazów przyrody żywej i nieożywionej, o ile nie podlegały przepisom
o ochronie przyrody. Aktualnie ogrody zabytkowe chronią przepisy Ustawy o ochronie
22
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w Polsce po roku 1989, (red.) J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009, 95.
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zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. Odniesienia do zieleni
zabytkowej znajdują się również w wielu innych polskich aktach prawnych: Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 243, poz. 1623).
3. CEL BADAŃ
Celem podjętych przez autorkę badań było zaprezentowanie na poziomie ogólnym aktualnej kondycji polskich parków i ogrodów zabytkowych oraz głównych
zagrożeń dla tej grupy zabytków23. Prezentując alarmujące dane na temat zasobu
parków zabytkowych w Polsce, autorka pragnie zwrócić uwagę na pilną potrzebę
dokonania systemowego rozpoznania aktualnego stanu tej części polskiego dziedzictwa kulturowego. Akcja systematycznego ewidencjonowania zabytkowych parków
ustała z końcem lat 90. XX wieku i obecnie brak jest w skali kraju danych na temat
stanu zachowania zieleni zabytkowej, a tylko pełne rozpoznanie stworzy wiarygodne
podstawy do zarządzania tym dziedzictwem i jego finansowania, mającymi na celu
przekazanie go, zgodnie z postanowieniami Karty Weneckiej, w pełnym bogactwie
jego autentyzmu kolejnym pokoleniom24.
4. STAN BADAŃ
Dokumentowaniem ogrodów zabytkowych i ich konserwacją zajmowano się
w Polsce już na początku XVIII wieku, przy czym były to raczej działania wynikające
z szacunku dla pamiątek po poprzednich właścicielach niż świadome, oparte na naukowych podstawach, prace konserwatorskie. Pod koniec XVIII wieku opisy stanu
historycznych parków sporządzali Szymon Bogumił Zug i Ignacy Krasicki. W XIX wieku
ukształtowało się pojęcie ochrony i konserwacji zabytku jako dzieła sztuki ze względu na jego znaczenie historyczne i naukowo-poznawcze. W tym też okresie nasiliło
się zainteresowanie ogrodami historycznymi. Jednym z najaktywniejszych badaczy
sztuki ogrodowej na przełomie XIX i XX wieku był Józef Dregé, który zgromadził obszerny specjalistyczny księgozbiór oraz bogaty zbiór planów ogrodów25. Na początku
XX wieku badania z zakresu ogrodów zabytkowych stawały się coraz powszechniejsze na uczelniach wyższych. Wykłady z zakresu „zabytkoznawstwa przyrodniczego”
prowadził w Krakowie i Lwowie wybitny botanik Marian Raciborski. Oskar Sosnowski
zorganizował Sekcję Parków Zabytkowych w ramach Zakładu Architektury Polskiej
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, której kierownikiem został mianowany Gerard Ciołek. Przeprowadził on w okresie międzywojennym, wspólnie
z Krystyną Żelechowską, inwentaryzację kilkunastu parków pałacowych na Wołyniu.
23

Szczegółowe rozpoznanie tej problematyki wymaga przeanalizowania stanu zasobu parków i ogrodów
na poziomie indywidualnym, co wykracza poza możliwości jednego badacza.
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– międzynarodowa konwencja, określająca zasady konserwacji i restauracji zabytków architektury.
Przyjęta została w 1964 r. przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków w Wenecji,
preambuła.

25

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, 90.

266
Historię wielu cennych obiektów ujęto w opracowaniach monograficznych, między
innymi autorstwa Franciszka Szaniora, K. Dębickiego, Emanuela Świeykowskiego,
Władysława Tatarkiewicza26. Typologia, stan zachowania i zagadnienia związane
z konserwacją ogrodów zabytkowych były w powojennej Polsce przedmiotem badań
trzech wybitnych przedstawicieli polskiej szkoły konserwacji ogrodów zabytkowych:
Gerarda Ciołka, Janusza Bogdanowskiego i Longina Majdeckiego. Na szczególną
uwagę zasługują tu badania i prace inwentaryzacyjne w parkach zabytkowych
przeprowadzone przez Gerarda Ciołka i jego współpracowników, które objęły terytorium niemal całej Polski. Do dziś materiał przez nich zgromadzony, określany jako
„Teki Ciołka”, stanowi jedno z głównych źródeł informacji o zasobie polskich parków
zabytkowych i jego stanie w latach 50. i 60. XX wieku. Rozpoznanie stanu zachowania
ogrodów zabytkowych w Polsce było też celem prowadzonej od końca lat 70. do
lat 90. XX wieku akcji ewidencjonowania ogrodów zabytkowych, której koordynatorem był Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych. Z inicjatywy tej instytucji powstawało również wiele instrukcji dotyczących metodyki działań konserwatorskich w parkach zabytkowych27. Współcześnie badania nad stanem
ogrodów zabytkowych w Polsce prowadzone są w wielu ośrodkach akademickich,
w środowiskach konserwatorskich i instytucjach kultury (np. w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa). Jednak ich zakres rzadko obejmuje terytorium całego kraju, a najczęściej dotyczą one skali lokalnej lub wybranych grup zabytków28.
5. OPIS BADAŃ
Przeprowadzone badania polegały na analizie danych dotyczących zabytkowych parków i ogrodów, zawartych we wpisach do rejestru zabytków, dokumentacjach ewidencyjnych parków, bazie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Dane do analizy pozyskano również z „Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989”29 oraz z ankiety przeprowadzonej przez autorkę
wśród pracowników służb konserwatorskich, poświęconej kondycji zieleni zabytkowej
26
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w poszczególnych województwach30. Zebrany materiał poddano analizie, której celem było określenie ogólnej charakterystyki zasobu parków i ogrodów zabytkowych
w Polsce i wskazanie podstawowych zagrożeń.

6. WYNIKI
Charakterystyka zasobu parków, ogrodów i alei w rejestrze zabytków
Ilość parków historycznych ogółem w Polsce w 1993 roku szacowana była na
918231. Wpisem do rejestru zabytków na dzień dzisiejszy objętych jest 6805 parków historycznych (nie licząc alei zabytkowych)32. Zatem wpis do rejestru zabytków nie obejmuje około 24% parków historycznych, przyjmując, że w ciągu 20 lat tylko niewielka
ich część mogła całkowicie utracić swoje wartości (Il. 1).
Wpisy do rejestru zabytków parków i ogrodów historycznych rozkładają się nierównomiernie w czasie. W latach 40. XX wieku wpisano 136 parków, w latach 50. – 449,
w 60. – 423, w 70. – 1417, w 80. – 2873, w 90. – 1239, a po 2000 roku – 407.
Zasób, związany z założeniami pałacowo-ogrodowymi, dworsko-ogrodowymi,
alejami zabytkowymi i innymi formami zabytkowej zieleni, wpisanej do rejestru zabytków, przedstawia się obecnie następująco33:
–– parki pałacowe – 1945,
–– parki zamkowe – 119,
–– parki dworskie – 3182,
–– parki miejskie – 166,
–– ogrody willowe – 436,
–– ogrody klasztorne – 95,
–– aleje – 132,
–– obiekty niesklasyfikowane i należące do innych, mało licznych kategorii, ujęte
w grupie „parki” – 862.
Największą liczebnie grupę wśród omawianych kategorii zabytków stanowią niewielkie założenia rezydencjonalne: dworsko-parkowe oraz pałacowo-parkowe o powierzchni od kilku do kilkunastu hektarów. Mniej liczna jest grupa założeń pałacowo-ogrodowych o powierzchni ponad 20 ha, najmniej zaś jest wielkoprzestrzennych
założeń parkowych o powierzchni ponad 50 ha.
Stosunkowo niewielka jest liczba alei wpisanych do rejestru zabytków: 132. W województwach północnej i zachodniej Polski, gdzie układy alejowe, często powiązane
z założeniami rezydencjonalnymi, w znacznej mierze decydują o charakterze krajobrazu kulturowego, wpisane są pojedyncze aleje: w opolskim – 3, w śląskim – 4, w warmińsko-mazurskim – 4, w pomorskim – 1, w zachodniopomorskim – 4. Sytuacja ta jest
wyjątkowo niepokojąca wobec współczesnych masowych wycinek nasadzeń alejowych, prowadzonych przez służby drogowe.
30
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Liczba zabytkowych parków rezydencjonalnych, w których brak jest dominanty
architektonicznej lub nie jest ona wpisana do rejestru zabytków, wynosi 163234, co stanowi około 25% wszystkich parków rezydencjonalnych35. Sytuacja ta jest szczególnie
widoczna w województwach:
–– zachodniopomorskim, gdzie na 683 zabytkowe parki rezydencjonalne 391 wpisanych jest bez głównej dominanty architektonicznej, co stanowi 57,2% tego typu
parków na terenie województwa,
–– śląskim, gdzie na 221 parków rezydencjonalnych 116 wpisanych jest bez głównej
dominanty architektonicznej, co stanowi 52,5% tego typu parków na terenie województwa,
–– lubuskim, gdzie na 375 parków rezydencjonalnych 142 wpisane są bez głównej dominanty architektonicznej, co stanowi 37,8% tego typu parków na terenie województwa.
Zasób elementów architektury ogrodowej, wpisanych do rejestru zabytków, związanych z założeniami rezydencjonalnymi – pawilony, fontanny, pomniki, bramy, ogrodzenia, to 2930 obiekty.
Tylko 186 założeń parkowych ma wpisane do rejestru zabytków otoczenie, co stanowi 2,9% ogółu wszystkich parków wpisanych do rejestru zabytków.
Stan zachowania zasobu i przyczyny degradacji
Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie danymi z „Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989” parki zabytkowe stanowią trzecią pod
względem stopnia zagrożenia grupę zabytków – po zamkach i dworach36. W raporcie
stwierdzono, że najbardziej zagrożone są te zabytki, które utraciły pierwotną funkcję.
Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwają się założenia rezydencjonalne, których nieodłącznym elementem są właśnie parki i ogrody. Oceniając szczegółowo stan parków zabytkowych stwierdzono, na podstawie danych zebranych od wojewódzkich
konserwatorów zabytków, że37:
–– 41% parków zabytkowych wymaga prac od porządkowych do rewaloryzacji,
–– 16% parków zabytkowych wymaga prac porządkowych,
–– 30% parków zabytkowych wymaga prac pielęgnacyjnych,
–– 13% parków zabytkowych nie wymaga prac konserwatorskich.
Stan zachowania ogrodu zabytkowego zależy w znacznej mierze od jakości wpisu do rejestru zabytków, a zwłaszcza od określonego poprawnie we wpisie do rejestru zabytków przedmiotu i zakresu ochrony, z jednoznacznym wskazaniem granic
ochrony, uzasadnienia wpisu, określającego wartości, dla jakich dany ogród jest
chroniony, dokonania wpisu do rejestru zabytków otoczenia parku (w uzasadnionych
przypadkach).
Z badań autorki wynika, że większość wpisów do rejestru zabytków dla opisywanych kategorii zabytków, zwłaszcza wpisów sporządzonych w latach 50.–80. wieku,
nie określa jednoznacznie przedmiotu i zakresu ochrony, a uzasadnieniem wpisu jest
lakoniczne stwierdzenie „wartości zabytkowe, artystyczne i historyczne”. Brak jest
34

Zasób pałaców, zamków, dworów w bazie danych NID obejmuje te, które są wpisane do rejestru zabytków.

35

Określenie „ogrody rezydencjonalne” objęło wszystkie kategorie ogrodów, w których z ich natury powinna
występować dominanta architektoniczna: pałac, dwór, zamek, willa. Dla uproszczenia statystyki w kategorii
tej zawarto również nieliczną grupę ogrodów klasztornych, sanatoryjnych, szkolnych i szpitalnych.

36

A. Böhm, P. Dobosz, P. Jaskanis, J. Purchla, B. Szmygin, Raport o systemie ochrony…, 95.

37

W zestawieniu zachowano terminologię zastosowaną w Raporcie.

269
załączników graficznych do wpisów z numerami ewidencyjnymi działek, a wpisy nie
zawsze obejmują całość założenia. Braki te uniemożliwiają skuteczną ochronę prawną zabytków sztuki ogrodowej.
W uzasadnionych przypadkach ochronie przez wpisanie do rejestru zabytków powinno podlegać również otoczenie zabytkowego parku. W Karcie Florenckiej stwierdzono: „Ogród sam w sobie czy też związany z budowlą zabytkową, której stanowi
nierozerwalne uzupełnienie, nie może być oddzielony od swojego otoczenia, czy będzie nim środowisko miejskie, czy wiejskie, sztuczne czy naturalne”38.
Jak wykazano w poprzednim podrozdziale, ogród zabytkowy rzadko chroniony
jest w powiązaniu z krajobrazem otaczającym. W wyniku braku ochrony kontekstu
krajobrazowego na osi pałacu Branickich w Białymstoku wzniesiono kilkunastopiętrowy Urząd Miasta (Il. 2), na zamknięciu jednego z kluczowych widoków Ogrodu
Wilanowskiego – elektrociepłownię „Siekierki”, wilanowska Oś Królewska praktycznie
przestała istnieć, sukcesywnie zacierana przez zabudowę osiedlową „Miasteczka
Wilanów”, natomiast otwarcie widokowe z Parku Oliwskiego w kierunku morza zostało
przysłonięte niefortunnie posadzonymi drzewami.
Odrębny problem stanowi brak spójności przepisów polskich aktów prawnych,
np. przepisów Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Ta konkretna sytuacja powoduje, że nie wszystkie formy ochrony
przyrodniczej terenu służą dobrze ochronie parków zabytkowych. Na przykład objęcie ochroną prawną obszaru parku zabytkowego w formie rezerwatu przyrody może
prowadzić do degradacji jego walorów kulturowych (jak stało się to w Morysinie,
Natolinie czy Ursynowie)39. Nie mniej istotnym problemem jest skomplikowana sytuacja
własnościowa wielu zabytkowych parków i ogrodów. Ich prywatyzacja po 1989 roku,
prowadzona często chaotycznie, bez poszanowania dla podstawowych wartości
obiektu, spowodowała nieodwracalne zmiany. Na przykład założenie klasztorne
w Henrykowie, w swoich historycznych granicach, ma obecnie ponad 70 współwłaścicieli40, co praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie spójnych, kompleksowych
działań konserwatorskich dla całego obiektu. Z upływem czasu, w miarę przybywania spadkobierców, sytuacja ta będzie ulegała dalszemu pogorszeniu.
Na problemy natury prawnej nakłada się brak świadomości społecznej co do wartości zabytków sztuki ogrodowej. Ogrody historyczne postrzegane są najczęściej jako
„otoczenie zabytku”, stąd większe niż w zabytkach architektury przyzwolenie społeczne na ich współczesne przekształcenia. Protesty społeczne budzą zazwyczaj jedynie
wycinki drzew w zabytkowych parkach miejskich41. Wartości przyrodnicze parku zabytkowego są łatwiej zauważalne i cenione niż wartości kulturowe. Na konieczność
popularyzacji w społeczeństwie dziedzictwa kulturowego, którego częścią są ogrody historyczne, zwrócono uwagę w Karcie Florenckiej oraz w Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej, której Polska jest sygnatariuszem.
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Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu, Pana Grzegorza
Grajewskiego.

41

W ramach konsultacji społecznych w 2011 i 2012 r., w związku z pracami rewaloryzacyjnymi w Ogrodzie
Krasińskich w Warszawie, okoliczni mieszkańcy domagali się daleko idących przekształceń, polegających
na budowie placów zabaw, budowie dróg o utwardzonej nawierzchni, likwidacji ogrodzenia parku, przy
jednoczesnym oprotestowaniu wycinki drzew (m.in. zasłaniających pałacową oś).
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W Polsce brak też dobrych, poza nielicznymi wyjątkami42, wzorcowych przykładów
prac konserwatorskich w parkach zabytkowych, co przy ogólnym niedofinansowaniu
tej grupy zabytków powoduje, że poziom prac rewaloryzacyjnych w skali kraju jest
bardzo niski.
7. WNIOSKI
–– Parki rezydencjonalne, stanowiące ponad 80% zasobu zieleni zabytkowej w Polsce,
są jednocześnie jedną z najbardziej zagrożonych grup zabytków. Konieczne jest
stworzenie mechanizmów prawno-finansowych, zarówno na poziomie lokalnym
(fundacje wspierające prace konserwatorskie, większa dostępność środków z puli
wojewódzkich konserwatorów zabytków), jak i centralnym (programy rządowe dotyczące rozpoznania stanu, dokumentacji i dofinansowania konserwacji), sprzyjających ich ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń.
–– Brak jest pełnego rozpoznania w skali Polski zasobu i stanu zachowania ogrodów
zabytkowych. Ostatnia akcja ewidencjonowania ogrodów zabytkowych zakończyła się w latach 90. XX wieku, a tylko pełne rozpoznanie zasobu i związanych
z nim problemów umożliwi efektywne zarządzanie tą grupą zabytków. Uzyskane
dane powinny być okresowo weryfikowane.
–– Konieczne jest podjęcie działań na rzecz koordynacji przepisów polskich aktów
prawnych, dotyczących ochrony zabytków, ochrony przyrody, planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, a także dostosowanie tych aktów do prawa
międzynarodowego i międzynarodowych konwencji konserwatorskich.
–– Założenia rezydencjonalne odegrały istotną rolę w organizacji krajobrazu, w którym powstały, pełniąc w nim najczęściej funkcję przestrzennej dominanty oraz centrum decyzyjnego dla otaczających terenów o powierzchni wielu tysięcy hektarów.
Obecnie niewiele parków zabytkowych ma prawnie chronione otoczenie (wpis do
rejestru zabytków), co wobec częstego braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i presji urbanizacyjnej powoduje, że kontekst krajobrazowy
obiektów zabytkowych staje się coraz mniej czytelny.

42

Za konserwatorsko poprawne realizacje konserwatorskie w parkach zabytkowych można uznać na przykład
działania przeprowadzone w Parku Mużakowskim w Łęknicy, Ogrodzie Branickich w Białymstoku, ogrodzie
zamkowym w Łańcucie, Parku Łazienkowskim w Warszawie. Wspomniany brak rozpoznania stanu zieleni
zabytkowej w skali całego kraju oraz brak czytelnych kryteriów oceny poprawności prac konserwatorskich
uniemożliwia wskazanie pełnej listy takich wzorcowych obiektów w Polsce.
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Abstract
The Municipality of Zabierzów is one of the largest in the Małopolska province. It has an attractive
location in relation to the Krakow agglomeration. It is also valuable in the natural and cultural sense.
Within the municipality there are residential buildings, now in various states of preservation. These
are the complexes that could, appropriately interpreted in the landscape, become an important,
feature of the local heritage, enriching the municipality’s offering and improving the quality
of the countryside where they are located.
Keywords: genius loci, tradition of the place, gardens, residential gardens

Streszczenie
Gmina Zabierzów jest jedną z większych gmin w województwie małopolskim. Charakteryzuje się
atrakcyjnym położeniem w stosunku do aglomeracji krakowskiej. Posiada również liczne walory przyrodnicze i kulturowe. Na jej terenie znajdują się obiekty rezydencjonalne, obecnie w różnym stanie
zachowania. Są to zespoły mogące, odpowiednio uczytelnione w krajobrazie, stać się ważną, rozpoznawalną cechą, świadczącą o lokalnym dziedzictwie, wzbogacając ofertę gminy i podnosząc
jakość przestrzeni wsi, w których się znajdują.
Słowa kluczowe: genius loci, tradycja miejsca, ogrody, ogrody rezydencjonalne
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1. INTRODUCTION
The Municipality of Zabierzów includes areas located to the west of Krakow with
an area of 99.6 km2. It is one of the largest municipalities in the Małopolska province,
characterised by natural and cultural values, and it includes 23 villages. The natural
resources include parks, sacred spots, nature reserves, and animate and inanimate
natural monuments. Cultural elements include historic churches, cemeteries, chapels,
mansions with gardens, villas, palaces, and rural buildings1.
The detailed study presented here relates to twelve residences with gardens
preserved in various states, on different scales, from small landscape sites to some
measuring several hectares. The gardens accompanying the various buildings forming
part of the residential complex were created from the 15th to the 19th centuries. They
were composed partly in the spirit of all’italiana and later English style, where numerous
ponds and landscaping elements harmoniously fit into the existing landscape.
Their splendour has gone forever – the transformations are given by descriptions,
historical cartography, and inventories carried out in the 2nd half of the 20th century at
the request of the conservation office.
2. STATE OF RESEARCH
Analyses related to the natural and cultural resources of the municipality
of Zabierzów are contained in numerous entries describing the landscapes
in the series Nature and Culture in the Jura Landscape2; information about localities
are included in the volumes of the Historical and Geographical Dictionary of the
Province of Krakow in the Middle Ages and the Geographical Dictionary of Polish
Kingdom and Other Slavic Countries3.
The authors who have describes the changes taking place in the villages in these
areas are Łobczowski, Polaczek, Łepkowski, and Kiryk4. Detailed information about
the families inhabiting the present area of the municipality can be found in The History
of the Florkiewicz Family of Ozdoba of Młoszowa in the 19th century5, and Suburban
Palaces and Villas of Krakow. Topics related to the gardens also occurring in these
areas have been raised by Janusz Bogdanowski and Anna Mitkowska6. The latest
publication covering in detail the Zabierzów’s resources is a monograph edited by
1

http://zabierzow.org.pl [access: 20.03.2014].

2

Natura i kultura w krajobrazie Jur. Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność,
(ed.) Z. Noga, Kraków 1997; Pradzieje i średniowiecze. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, Kraków 1995, 49-82.

3

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1-4, (eds.) W. Bukowski,
J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, A. Marzec, F. Sikora, M. Wilamowski, J. Wiśniewski,
M. Wolski, M. Zdanek, Wrocław–Kraków 1980-2006; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów
Słowiańskich, (ed.) F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.

4

J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863; S. Polaczek, Powiat
chrzanowski w Wielkim Księstwie Krakowskim, Kraków 1914; J. Łobczowski, Rudawa. Kościół, probostwo,
parafia, Kraków 1916; Rudawa. Z dziejów wsi podkrakowskiej (do 1945 r.), (ed.) F. Kiryk, Kraków 1983.

5

J. Brzózka, Dzieje rodziny Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku, Biblioteka Krakowska, nr 148,
Kraków 2006.

6

J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Krakowem, Zeszyt Specjalny, nr 1, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 1966; A. Mitkowska, Ogrody rezydencji podmiejskich Krakowa. Szkic problematyki, [in:]
Pałace i wille pod Krakowem, Kraków 2007, 71-78.
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Piotr Hapanowicz and Stanisław Piwowarski7. Some of the municipality’s resources,
from the region of the Krzeszowice gully, are covered by the monograph Suburban
Manor Garden Residences in the landscaping Krzeszowice Gully Microregion8.
An invaluable source of knowledge are the unpublished conservation office reports
carried out in the 1970’s and 80’s.
A general description of the current problems facing the protection of monuments
in Poland is included in items published by the ICOMOS branch in Poland, edited by
Bogusław Szmygin9.
3. STATE OF CONSERVATION
Ownership and functional divisions
Current usage directly affects the condition of these stately homes and gardens.
Of all the complexes, four gardens are in private hands: in Niegoszowice, Ujazd,
Bolechowice, and Karniowice. In the Pisary and Brzezie areas, historic gardens have
been divided into many parcels with varying ownership. The Granary in Pisary, which
once belonged to the entire manor and garden complex, entered in the register
of monuments, is owned by the village.
In the municipality, 100% of the area is covered by Local Spatial Development
Plans. The residential and garden complexes are under conservation protection, and
most are described as public green areas and parks with a prohibition on building.
In the case of Aleksandrowice’s Winna Góra, where there was a vineyard on the
southern slopes in the 16th century, it is now agricultural terrain surrounded by forest with
the natural and landscape protection. On the north, it borders an area designated
for housing which may truly threaten the visual perception of this historic landscape.
This remnant of the historic gardens, was classified by Professor Bogdanowski as an
example of an open composed landscape. One of the best kept residential gardens
of this area, located in Balice under strict conservation protection, has been saved as
a site for the development of service functions. In the post-war period was no intensive
division of ownership, despite which the new buildings had a significant impact on
the appearance of the whole complex. Since the mid-20th century, the function
that dominated here was associated with the activities of the Institute of Animal
Production, but now efforts are being made to transform the preserved residential
building and garden into a conference centre and restaurant. The intensification
of building surrounding the complex is a real threat: to the south there is a housing
development created in the post-war period, and to the north the current Local
Development Plan earmarks these areas for housing.
Mansions and gardens have different purposes, some of them have been described
as UC or commercial services (Ujazd). The composition of the garden in Kobylany
has been completely obliterated; now the area is the Institute of Animal Production.
This area in the Local Plan was recorded as land intended for development of services
and research related to the agricultural economy.
7

Monografia. Gmina Zabierzów, (ed.) P. Hapanowicz, S. Piwowarski, Zabierzów 2009.

8

K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 126.

9

System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, (ed.) B. Szmygin, Polski Komitet
Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa 2011; Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.)
B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa 2012.
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Of the twelve facilities, in six the destruction of the gardens was partially caused
by the destruction parcelling out of land and as a consequence of building for other
than traditional functions: housing in Pisary, Brzezie, Balice, and high-intensity building
in Karniowice, industrial production halls Niegoszowice, and breeding and research
establishments for the Animal Production Institute in Kobylany and Brzezie.
Tourist trails (walking, nature, riding, cycling) do not include residential areas over
most of their coverage. Illustration 1 marks buildings and routes with an indication
of their location and course. In this schema, it is apparent that of 12 complexes, 6 are
located outside the network. And just presenting heritage of these areas could be
an asset which at the same time would increase the value and importance of these
buildings, including them in a historical trail using information boards containing
reproductions of historical cartography and iconography.

Ill. 1. Map of the municipality of Zabierzów with residential and garden complexes and trails (ed. authors)
Il. 1. Mapa gminy Zabierzów z zespołami rezydencjonalno-ogrodowymi i szlakami turystycznymi (oprac.
autorzy)
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Manors, palaces, residences
Parts of the residential buildings have not survived to the present day. There remain
only a few buildings associated with the various functions of farming the estate’s land.
Within the municipality, several residences are severely devastated, with only
traces of the previously existing systems of composition. One such example is the
complex in Kobylany, where only the manor chapel from the 18th century remains.
Until 1964, there was a larch mansion with a gazebo and avenues of hornbeam, as
well as a granary10. The residences in Ujazd and Brzezie have also not been preserved.
In both, there remains fragmentary greenery and accompanying buildings. In Pisary,
the mansion has undergone irreversible destruction. The remaining buildings that
make up the whole complex, under protection, include the farm buildings, the manor
brewery, and the granary from the turn of the 17th century, which was completely
renovated in the beginning of the 2nd half of the 20th century. All of these are currently
slowly falling into ruin.
In eight villages, residential buildings have been listed in the register of monuments.
They were created at different times and have different artistic values. These are
the residences: in Karniowice from the beginning of the 18th century, referring to
baroque designs with its alcoves; the Palace in Balice of 1887-1894, an excellent
example inspired by baroque forms created by Tadeusz Stryjeński; and in Bolechowice
from the 18th century. From the 19th century, there are buildings in Niegoszowice,
Radwanowice and Więckowice, although their history dates back to the 16th century.
In Więckowice, the building in the eclectic style of the 2nd half of the 19th century, now
in the hands of the county, has no function. It is an important dominant of the entire
complex in which part of the buildings are earmarked for a National Nursing Home.
The entry in the register includes: a gatehouse from the 2nd half of the 19th century,
a coach house from the 2nd quarter of the 19th century, a brick granary from

Ill. 2. The importance of the residence on the local scale (ed. K. Hodor)
Il. 2. Znaczenie rezydencji w skali lokalnej (oprac. K. Hodor)
10

In the years 1964-1977 the entire compositional system was devastated, [in:] K. Hodor, Podmiejskie
rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, doctoral
thesis manuscript, promoter Prof. PhD. Eng. Arch. A. Mitkowska, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, 196.

276
the 1st half of the 19th century, and a brick barn from the beginning of the 20th century.
In Aleksandrowice, the preserved mansion in the neoclassical style was built around
1900, accompanied by brick outbuildings and farm buildings.
In relation to research items, buildings were divided into 4 groups: buildings
in good condition with outstanding architectural value; buildings in good condition
with interesting architecture established in the 18th to the 19th century; buildings
in satisfactory condition, with average architectural value, established from the 19th to
the 20th century; and a group of unpreserved buildings. Of the 12 residential buildings
which were located in the municipality, 33% of them have not been preserved;
the group of valuable buildings with interesting architecture represents another
25%; residential facilities in the group with average value are 34%; and one building,
in Balice, was built in the 19th century and has been assigned to the prominent group
among the buildings occurring here (8%).
Greenery
In the residential gardens the preserved ancient forest comprises the value
of the whole complex. At the same time, it bears witness to the former composition,
and the original species selections often allow for assessment of the original stylistics
of the complex. In none of the cases examined is any detailed restoration work
being carried out, despite the fact that these gardens had partially Renaissance
accommodation systems known as all’italiana11.

Ill. 3. Preservation of historical green areas in residential buildings in the municipality of Zabierzów (ed. K. Hodor)
Il. 3. Zachowanie historycznej zieleni w obiektach rezydencjonalnych gminy Zabierzów (oprac. K. Hodor)

11

Here, we might think of the documented complexes of residential gardens from: Pisary, Radwanowice,
Kobylany, Niegoszowice, Karniowice, Ujazd, [in:] K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe
w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, doctoral thesis manuscript…, 76. See also:
J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Krakowem…, 111.
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In the areas remaining after the parks and gardens, there are numerous
natural monuments testifying to their past glory. In Balice, 28 trees have this status,
predominantly oaks and lindens12. This is the best preserved garden, now belonging
to the Institute of Animal Production, and previously to the Jagiellonian University
(after nationalisation in the second half of the 20th century). The Radziwiłł Palace
buildings are now a conference centre and hotel. In Karniowice, the preserved
landscape park has a terraced layout, and is now cared for following the needs
of the new private owners13. On the north side of the mansion, there is a historic tomb
chapel dating from the 17th century, which has been completely restored in recent
years.
The uses and existing cultural values in the form of, inter alia, gardens and residential
complexes are fraught with problems. One of the many is the division of ownership
introduced after the Second World War, and which remain to this day.
Within the study area, in the case of well-preserved mansions, buildings have
been transformed for new purposes, strictly commercial, or for change of ownership.
Acquisition by private hands and the consequent adaptation of the buildings tends
to change them in accordance with short-term goals, where gardens and parks are
later looked after and revalorized.
4. CONCLUSIONS
The municipality of Zabierzów is an area rich in natural and cultural resources.
The destructive processes that have accompanied manor house complexes are
typical of those nationwide. Accelerating the development of construction and its
associated increasing pressure for styleless (astylish) buildings is blurring the values
of the site (genius loci) and local heritage. Economic considerations necessitate
an increasing amount of land officially allocated for development. The specificity
of villages is undergoing revolutionary change from year to year as the number
of agricultural operators decreases. Against the background of economic and
social change, these areas are still significant local heritage resources. Appropriate
emphasis in the terrain of residential complexes may contribute to accentuating and
promoting the identity of the site while simultaneously emphasising education and
information values14.
Using these buildings to brand the villages in which they are located could
contribute to increasing their attractiveness15. The material assets – residences, forest
stands, and accompanying buildings – as well as intangible assets such as: legends,
names of hills (Winna Góra), information about the history, owners and events, are an
important part of the local heritage. At a time of intense transformation of the Polish
12

Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012: http://bip.malopolska.pl/
ugzabierzow/Article/get/id,470645.html [access: 15.02.2014].

13

K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, doctoral thesis manuscript…, 190.

14

Those described in detail were: the subject of protection and ways to activate the historical buildings
described [in:] B. Szmyngin, System ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy, [in:] System ochrony
zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, (ed.) B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS,
Lublin–Warszawa 2011, 12.

15

Currently, the dominant approach whose goal is not to protect the monuments but to use them and their
cultural values, [in:] ibidem, 13.
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countryside, attention to preserving the memory of ancestors and the building history
of the genius loci should be one of the priorities of local authorities and residents, within
the principles of administering sites with documented cultural and natural traditions.
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1. WSTĘP
Gmina Zabierzów obejmuje tereny położone po zachodniej stronie Krakowa o powierzchni 99,6 km2. Jest to jedna z największych gmin województwa małopolskiego,
charakteryzująca się walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi, a na jej terenie znajdują się 23 sołectwa. W skład zasobów przyrodniczych wchodzą parki krajobrazowe,
uroczyska, rezerwaty, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Elementy kulturowe
to zabytkowe kościoły, cmentarze, kapliczki, dwory z ogrodami, wille, pałace i zabudowa wiejska16.
16

http://zabierzow.org.pl [dostęp: 20.03.2014].
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Prezentowane tu szczegółowe badania dotyczą dwunastu rezydencji z ogrodami, zachowanymi w różnym stanie, o różnej skali, od niewielkich do kilkuhektarowych
obiektów krajobrazowych. Ogrody towarzyszące różnorodnej zabudowie, wchodzącej w skład kompleksu rezydencjonalnego, powstawały od XV do XIX wieku.
Komponowane częściowo w duchu all’italiana, później w stylu angielskim, z licznymi
stawami i elementami małej architektury, zostały harmonijnie wpisane w zastany krajobraz. Ich świetność bezpowrotnie przeminęła, a o przemianach świadczą opisy, kartografia historyczna i inwentaryzacje wykonywane w 2 połowie XX wieku na zlecenie
urzędu konserwatorskiego.
2. STAN BADAŃ
Analizy związane z tematyką zasobów przyrodniczo-kulturowych gminy Zabierzów
zawierają liczne pozycje, opisujące walory krajobrazowe w serii Natura i Kultura
w Krajobrazie Jury17. Informacje o miejscowościach zawarte są w tomach Słownika
historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu oraz
Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich18.
Autorami, opisującymi przemiany zachodzące we wsiach z tych terenów, są:
Łobczowski, Polaczek, Łepkowski i Kiryk19. Szczegółowe informacje o rodach zamieszkujących obszary obecnej gminy znaleźć można w pozycjach: Dzieje rodziny
Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku20 oraz Pałace i wille podmiejskie Krakowa. Tematyka związana z ogrodami występującymi na tych terenach
poruszana była również przez Janusza Bogdanowskiego oraz Annę Mitkowską21.
Najnowsza publikacja, dotycząca zagadnień obejmujących szczegółowo zasoby gminy Zabierzów, to monografia pod redakcją naukową Piotra Hapanowicza
i Stanisława Piwowarskiego22. Część zasobów gminy z rejonu Rowu Krzeszowickiego
obejmuje monografia Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu
krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego23. Nieocenione źródło wiedzy stanowią niepublikowane opracowania konserwatorskie, wykonywane w latach 70. i 80.
XX wieku.
17

Natura i kultura w krajobrazie Jur. Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność, pod
red. Zdzisława Nogi, Kraków 1997; Pradzieje i średniowiecze. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, Kraków
1995, 49-82.
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Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, oprac.: W. Bukowski,
J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, A. Marzec, F. Sikora, M. Wilamowski, J. Wiśniewski,
M. Wolski, M. Zdanek, cz. 1-4, Wrocław–Kraków 1980-2006; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. I-XV, Warszawa
1880–1902.
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J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863; S. Polaczek, Powiat
chrzanowski w Wielkim Księstwie Krakowskim, Kraków 1914; J. Łobczowski, Rudawa. Kościół, probostwo,
parafia, Kraków 1916; Rudawa. Z dziejów wsi podkrakowskiej (do 1945 r.), pod red. F. Kiryka, Kraków 1983.
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J. Brzózka, Dzieje rodziny Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku, Biblioteka Krakowska, nr 148,
Kraków 2006.
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J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Krakowem, Zeszyt Specjalny nr 1, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 1966; A. Mitkowska, Ogrody rezydencji podmiejskich Krakowa. Szkic problematyki, [za:]
Pałace i wille pod Krakowem, Kraków 2007, 71-78.
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Monografia. Gmina Zabierzów, (red.) P. Hapanowicz, S. Piwowarski, Zabierzów 2009.
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K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 126.
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Ogólny opis obecnych problemów ochrony zabytków w Polsce zawierają pozycje publikowane przez oddział ICOMOS Polska, pod redakcją Bogusława Szmygina24.
3. STAN ZACHOWANIA
Podziały własnościowe i funkcjonalne
Obecny sposób użytkowania wpływa bezpośrednio na stan omawianych rezydencji i ogrodów. Spośród wszystkich zespołów w rękach prywatnych znajdują się cztery ogrody: w Niegoszowicach, Ujeździe, Bolechowicach i Karniowicach. W Pisarach
i Brzeziu tereny historycznych ogrodów zostały podzielone na wiele działek o różnej
przynależności. Lamus w Pisarach, należący niegdyś do całego zespołu dworsko-ogrodowego, wpisany do rejestru zabytków, jest własnością sołectwa.
W gminie 100% powierzchni posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obszary zespołów rezydencjonalno-ogrodowych są objęte ochroną konserwatorską i w większości opisane zostały jako tereny zieleni publicznej i parkowej
z zakazem wprowadzenia zabudowy. W przypadku Aleksandrowic Winna Góra, na
której południowych zboczach znajdowała się w XVI wieku winnica, obecnie jest
terenem rolnym, otoczonym lasem z ochroną wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Od północy graniczy z obszarem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, co może realnie zagrażać w wizualnym odbiorze tego historycznego krajobrazu.
Ta pozostałość po historycznych ogrodach zaklasyfikowana została przez profesora Bogdanowskiego jako przykład krajobrazu otwartego, komponowanego. Jeden
z najlepiej utrzymanych ogrodów rezydencjonalnych z tego obszaru, znajdujący się
w Balicach i objęty ścisłą ochroną konserwatorską, zapisany został jako teren przeznaczony do rozwoju funkcji usługowej. W okresie powojennym nie wprowadzono
intensywnych podziałów własnościowych, a pomimo to nowe zabudowania w sposób znaczący wpłynęły na wygląd całości zespołu. Od połowy XX wieku dominowała tu funkcja związana z działalnością Instytutu Zootechniki, a obecnie czynione
są starania, aby zachowany rezydencjonalny obiekt wraz z ogrodem pełnił funkcje
reprezentacyjne jako centrum konferencyjno-restauracyjne. Intensyfikacja zabudowy otaczającej zespół stanowi realne zagrożenie: od południa zabudowa mieszkaniowa wprowadzona w okresie powojennym, od północy w aktualnym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny te przeznaczono pod zabudowę
mieszkaniową.
Rezydencje i ogrody posiadają różne predestynacje. Część z nich opisana została jako UC, czyli usługi komercyjne (Ujazd). Całkowicie zatartą kompozycję posiada
ogród w Kobylanach, gdzie obecnie na tym terenie znajduje się Instytut Zootechniki.
Obszar ten w Planie Miejscowym zapisany został jako teren przeznaczony do rozwoju
funkcji usługowej i naukowo-badawczej związanej z gospodarką rolną.
Spośród dwunastu obiektów w sześciu na destrukcję ogrodów wpłynęły parcelacje terenów i w konsekwencji wprowadzenie zabudowy o innych niż tradycyjne
funkcjach: mieszkaniowej w Pisarach, Brzeziu, Balicach oraz zabudowy o wysokiej intensywności w Karniowicach, przemysłowych hal produkcyjnych w Niegoszowicach,
hodowlano-badawczej dla zakładu Zootechniki w Kobylanach i Brzeziu.
24

System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, (red.) B. Szmygin, Polski Komitet
Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa 2011; Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (red.)
B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa 2012.
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Szlaki turystyczne (spacerowe, dydaktyczne, konne, rowerowe) w większości swoim zasięgiem nie obejmują terenów rezydencjonalnych. Na ilustracji 1 zaznaczono
obiekty i trasy z oznaczeniem ich lokalizacji i przebiegu. Na schemacie tym widoczne
jest, iż z 12 zespołów 6 znajduje się poza siecią. A właśnie prezentowanie dziedzictwa
tych terenów mogłoby stanowić dodatkowy atut, jednocześnie podnosząc wartość
i znaczenie tych obiektów i włączając je w szlak historyczny za pomocą tablic informacyjnych, zawierających reprodukcje historycznej kartografii i ikonografii.
Dwory, pałace, rezydencje
Część obiektów rezydencjonalnych nie zachowała się do dnia dzisiejszego.
Pozostały jedynie nieliczne zabudowania, związane z poszczególnymi funkcjami
gospodarowania majątkiem ziemskim.
Na terenie gminy kilka rezydencji jest w stopniu wysokim zdewastowanych i posiada jedynie ślady istniejących tu dawniej układów kompozycyjnych. Takim przykładem jest zespół w Kobylanach, w którym pozostała jedynie kaplica dworska
z XVIII wieku. Do 1964 roku istniał tam modrzewiowy dwór z altaną i grabowymi alejami oraz lamusem25. Nie zachowały się także rezydencje w Ujeździe i Brzeziu. W obu pozostały fragmentarycznie zieleń i zabudowania towarzyszące. W Pisarach dwór uległ
destrukcji nieodwracalnej. Pozostałe budynki, składające się na całość zespołu i objęte ochroną, to: zabudowania folwarku, browaru dworskiego oraz lamus z przełomu
XVI/XVII wieku, gruntownie odnowiony na początku 2 połowy XX wieku. Wszystkie
obecnie ulegają powolnej dewastacji.
W ośmiu wsiach obiekty rezydencjonalne wpisane są do rejestru zabytków.
Powstawały one w różnym czasie i posiadają różną wartość artystyczną. Są to rezydencje: w Karniowicach z początku XVIII wieku, nawiązująca do wzorów barokowych
z alkierzami; pałac w Balicach z lat 1887-1894, znakomity przykład inspirowany formami barokowymi autorstwa Tadeusza Stryjeńskiego; w Bolechowicach z XVIII wieku.
Pochodzące z XIX wieku obiekty znajdują się w Niegoszowicach, Radwanowicach
i Więckowicach, choć ich historia sięga XVI wieku. W Więckowicach obiekt w stylu
eklektycznym z 2 połowy XIX wieku znajduje się obecnie w rękach władz powiatu i nie
posiada żadnej funkcji. Jest ważną dominantą całości zespołu, w którym część zabudowań przeznaczonych jest na Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Wpis do rejestru
obejmuje: budynek bramny z 2 połowy XIX wieku, wozownię z 2 ćwierci XIX wieku,
spichlerz murowany z 1 połowy XIX wieku, oborę murowaną z początku XX wieku.
W Aleksandrowicach zachowany dwór w stylu neoklasycystycznym powstał około
1900 roku i towarzyszą mu oficyny murowane oraz czworak folwarczny.
W stosunku do badanych obiektów zastosowano podział na 4 grupy. Są to obiekty: w stanie dobrym o wybitnych walorach architektonicznych; w stanie dobrym o interesującej architekturze, powstałe między XVIII a XIX wiekiem; w stanie zadowalającym o średniej wartości architektonicznej, powstałe od XIX do XX wieku; oraz grupa
obiektów niezachowanych. Z 12 obiektów rezydencjonalnych, które zlokalizowane
były na terenie gminy, 33% z nich nie zachowało się, grupę wartościowych obiektów
o ciekawej architekturze stanowi kolejne 25%, kolejno 34% obiektów rezydencjonalnych zaliczyć można do grupy o wartości średniej, a jeden obiekt, powstały w XIX wieku w Balicach, przypisano do grupy wybitnej (8%).
25

W latach 1964–1977 zdewastowany został cały układ kompozycyjny, [za:] K. Hodor, Podmiejskie rezydencje
dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, rękopis pracy
doktorskiej, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, 196.
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Zieleń
W ogrodach rezydencjonalnych zachowany starodrzew składa się na wartość
całości zespołu. Jednocześnie stanowi świadectwo dawnej kompozycji, a oryginalne
dobory gatunkowe często pozwalają na ocenę pierwotnej stylistyki obiektu. W żadnym
z badanych przypadków nie prowadzone są szczegółowe prace rewaloryzacyjne,
mimo iż ogrody te posiadały częściowo renesansowe układy kwaterowe zwane
all’italiana26.
Na terenach pozostałych po parkach i ogrodach znajdują się liczne pomniki przyrody, świadczące o ich minionej świetności. W Balicach taki status posiada
28 drzew z przewagą dębów i lip27. Jest to najlepiej zachowany ogród, należący
obecnie do Instytutu Zootechniki, a wcześniej do Uniwersytetu Jagiellońskiego (po
nacjonalizacji w 2 połowie XX wieku). Zabudowania pałacu Radziwiłłów mieszczą
obecnie centrum konferencyjne i hotelowe. W Karniowicach zachowany został park
krajobrazowy o układzie tarasowym, obecnie pielęgnowany zgodnie z potrzebami
nowych, prywatnych właścicieli28. Po stronie północnej rezydencji znajduje się zabytkowa kaplica nagrobna, pochodząca z XVII wieku, w ostatnich latach gruntownie
odrestaurowana.
Sposób wykorzystania istniejących walorów kulturowych, w postaci między innymi
zespołów ogrodowo-rezydencjonalnych, napotyka wiele problemów. Jednym z nich
są podziały własnościowe, wprowadzane po II wojnie światowej, istniejące do dnia
dzisiejszego.
Na badanym obszarze występują, w przypadku dobrze zachowanych rezydencji,
przekształcenia obiektów do nowych celów, ściśle komercyjnych, lub zmiany własności. Przejęcie w ręce prywatne i – co za tym idzie – prowadzenie adaptacji obiektów
zmierza do przystosowywania ich do doraźnych celów, gdzie ogrody i parki są otaczane opieką i rewaloryzowane najpóźniej.
4. WNIOSKI
Gmina Zabierzów jest obszarem bogatym w zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Procesy destrukcyjne, które towarzyszą zespołom rezydencjonalnym, są typowe
dla terenów całej Polski. Przyśpieszenie rozwoju budownictwa i związana z tym
narastająca presja zabudowy bezstylowej (astylowej), prowadzi do zatarcia walorów miejsca (genius loci) i lokalnego dziedzictwa. Względy ekonomiczne wymuszają coraz to większą ilość terenów przeznaczanych oficjalnie pod zabudowę.
Specyfika wsi ulega rewolucyjnym zmianom. Z roku na rok zmniejsza się ilość osób
prowadzących gospodarstwa rolne. Na tle przemian gospodarczo-społecznych
obszary te ciągle posiadają znaczący zasób dziedzictwa lokalnego. Odpowiednie
zaakcentowanie w terenie zespołów rezydencjonalnych może przyczynić się do
26

Można tu przywołać udokumentowane zespoły kwaterowych ogrodów z Pisar, Radwanowic, Kobylan,
Niegoszowic, Karniowic, Ujazdu, [za:] K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu
krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, rękopis…, 76; por. także J. Bogdanowski, Ogrody włoskie
pod Krakowem…, 111.
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Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (http://bip.malopolska.pl/
ugzabierzow/Article/get/id,470645.html – dostęp: 02.2014).
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K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, rękopis…, 190.
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akcentowania i propagowania tożsamości miejsca z jednoczesnym podkreśleniem
walorów edukacyjno-informacyjnych29.
Wykorzystanie tych obiektów do identyfikacji wsi, w których się znajdują, mogłoby przyczynić się do podniesienia ich atrakcyjności30. Wartości materialne, jakimi są
rezydencje, drzewostan oraz zabudowania towarzyszące, a także wartości niematerialne, takie jak: legendy, nazwy własne: np. wzniesień (Winna Góra), informacje o historii, właścicielach i wydarzeniach, stanowią ważną składową lokalnego dziedzictwa. W czasach intensywnych przekształceń polskich wiejskich krajobrazów dbałość
o zachowanie pamięci przodków i historii budującej genius loci powinna być jednym
z priorytetów władz lokalnych i mieszkańców w ramach zasad gospodarowania terenami o udokumentowanych tradycjach kulturowo-przyrodniczych.

29

Szczegółowo opisane zostały tematyka ochrony i sposobów aktywizacji obiektów zabytkowych, [za:]
B. Szmyngin, System ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy, [w:] System ochrony zabytków w Polsce
– analiza, diagnoza, propozycje, (red.) B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Lublin–Warszawa
2011, 12.
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Obecnie dominuje podejście, którego celem nie jest ochrona zabytków, ale wykorzystanie zabytku
i wartości kulturowych, [za:] ibidem, 13.
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