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

Niniejszy artykuł ma na celu określenie złożoności pojęcia „ogród użytkowy” w odniesieniu do form jego użytkowania oraz jego charakterystyki 
w szkicowym przeglądzie historycznym. Użytkowanie ogrodu stanowi nieodłączny składnik decydujący często o przyjmowanych 
rozwiązaniach formalnych ogrodu. Walory kompozycyjne poszczególnych dzieł ogrodowych należy zatem badać nie tylko w kontekście 
zjawisk artystycznych i tendencji stylowych epoki i regionu, ale zawsze również przez pryzmat nadanych im specyficznych funkcji i sposobów 
użytkowania.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, historia ogrodów, ogrody użytkowe, użytkowanie ogrodu

A b s t r a c t

Present article has on aim the qualification of complexity of notion “usable garden” in reference of forms his use as well as his profile in sketchy 
historical review. The use the garden the is the inseparable decisive component often about accepted formal solutions of garden. The 
compositional values the of individual garden works, it should study not only in context of artistic phenomena and the in the style tendencies 
of epoch and region, but across prism giving them always also specific functions and the ways of use.
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1. WSTĘP

Problematyka niniejszego tomu obejmuje zagadnienia, w których główny wątek 
tematyczny, czyli ogród zwany użytkowym, wydaje się być oczywistym i intuicyjnie 
wiadomym typem obiektu zieleni komponowanej. Co więcej, tereny w formie sadów, 
winnic, ogrodów kuchennych czy zielnych stanowią jedną z powszechnych tendencji 
w sztuce ogrodowej od czasów starożytnych.

Przenosząc jednak punkt ciężkości rozważań na sposób użytkowania ogrodu, roz-
maitość możliwości wykonywanych w nim czynności, a także użytkowości ogrodu jako 
jednej z jego podstawowych wartości, wówczas podjęta tematyka zaczyna wydawać 
się mniej oczywista, bardziej zróżnicowana oraz sprzyjająca polemice nad znaczeniem 
pojęć: „ogród użytkowy”, „użytkowość ogrodu” i „sposoby użytkowania ogrodu”1.

2. DEFINICJE

„Ogród użytkowy” w piśmiennictwie polskim oraz literaturze przedmiotu został zde-
finiowany w Tezaurusie sztuki ogrodowej autorstwa M. Siewniaka i A. Mitkowskiej. Okre-
ślony został tam jako fragment ogrodu przeznaczony do uprawy roślin użytkowych (ziół, 
warzyw, krzewów i drzew owocowych), a jego znaczenie, wielkość, położenie w stosun-
ku do głównego ogrodu ozdobnego zmieniało się wraz kolejnymi epokami stylowymi2.

Z kolei pojęcie „użyteczności” pojawia się w psychologii architektury jako właści-
wość subiektywna, pozytywnie oceniana cecha przedmiotu, polegająca na tym, iż 
przedmiot ten stanowi jeden z elementów lub warunków jakiegoś skutecznego czy-
nu3. Definicja ekonomiczna precyzuje to pojęcie jako subiektywnie odczuwana przez 
jednostkę satysfakcja, wynikająca z konsumpcji lub usługi.

Witruwiuszowska kategoria utilitas, czyli jedna z trzech koniecznych cech istnienia ar-
chitektury (firmitas, utilitas, venustas – trwałość, użyteczność, piękno), odnosi się przede 
wszystkim do rozplanowania układu wnętrz zgodnego z przeznaczaniem budynku. Jest 
to także idea estetyczna, oznaczająca odpowiednie rozplanowanie przestrzeni, która 
dotyczyć może zarówno sztuki w ogóle, jak i szczegółowo sztuki ogrodowej4.

Wreszcie „użytkowa wartość ogrodu” to jakość ogrodu wynikająca z jego funkcjo-
nalnych właściwości i uwarunkowań, która w historii sztuki ogrodowej, w przeciwień-
stwie do użytkowości dzieła architektury, miała raczej znaczenie marginalne5.

Zakładając, iż „wartość” jest również pojęciem raczej subiektywnym, określającym 
cechy przedmiotu w relacji do potrzeb, dążeń i zainteresowań podmiotu, będąca 
jednocześnie elementem świadomości społecznej6, zastanowić się można także nad 
formą użytkowego ogrodu jako przestrzeni, której postrzeganie i definiowanie zależne 
jest od potrzeb jego użytkownika.

3. OGRÓD JAKO DZIEŁO SZTUKI

Odnosząc się do kolejnej definicji ogrodu, interpretowanego jako specyficzny typ 
dzieła sztuki (użytkowej), nasuwają się pytania dotyczące rangi artystycznej (kompo-
zycyjnej) wynikającej wprost z cech użytkowości ogrodu. Przypomnijmy, że atrybu-

1 Współautorski tekst artykułu w 65% opracowany został przez Annę Mitkowską, a w 35% przez Katarzynę Łakomy.
2 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Warszawa 1997/1998, s. 269.
3 J.K. Lenartowicz, Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę, Kraków 1997, s. 141.
4 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 2004, s. 32.
5 M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 286.
6 J.K. Lenartowicz, op. cit., s. 139.
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tem dzieła sztuki jest przede wszystkim piękno (harmonia7), które oczywiście nie pozo-
staje w sprzeczności z użytkowością. Ta jednakże nie jest dla dzieła konieczna. Walor 
estetyczny nade wszystko pojawia się w ogrodach ozdobnych, tworzonych z myślą 
o podziwianiu jego ciekawych kompozycji roślinnych czy detali architektonicznych. 
Jednak, przykładowo ogród warzywny lub sad, stanowiące w renesansie włoskim in-
tegralną całość z ozdobnym8, także fragmenty ogrodów „kuchennych” w okresie ba-
roku9, bezdyskusyjnie mieszczą się w kategorii dzieła sztuki ogrodowej (il. 1). W tym 
przypadku „użytkowość ogrodu” nie deprecjonuje, a wręcz podnosi wartość este-
tyczną obszaru i wnętrz ogrodowych o charakterze zieleni komponowanej.

Odwołując się do kategorii estetycznej, jaką jest odpowiedniość, czyli piękno nie-
oparte na proporcji, ale na zgodności przedmiotu z jego celem i naturą, również za-
uważyć można, iż jest ona w pełni zgodna z każdą z cech ogrodu, odpowiadającą 
pewnym założeniom kompozycyjnym, estetycznym czy funkcjonalnym. Według Wła-
dysława Tatarkiewicza istnieją także teorie, które rozróżniają piękno formy od piękna 
celowości (użyteczności) lub też klasyfikujące celowość jako odmianę piękna10.

Kolejnym ważnym aspektem jest, związana z charakterem ogrodu, zmienność 
w czasie i wymóg jego ciągłej pielęgnacji. Ogród, zarówno o charakterze ozdob-
nych kwater kwiatowych, jak też uprawnych, nie będzie pełnił żadnej ze swoich funk-
cji, gdy zabraknie nad nim opieki. Oczywiste jest zatem, że dzieło sztuki ogrodowej 
wymaga ciągłych nakładów pracy i gdyby nie jego faktyczne bieżące użytkowanie 
po prostu przestałby istnieć11.

7 Wedle renesansowych koncepcji L.B. Albertiego (De Re Aedificatoria, 1485), nawiązujących do postaw starożytnej Grecji.
8 Wspomnijmy przykładowo wiele obiektów należących do słynnej grupy willi Medyceuszy, przedstawionych w XVI-wiecz-

nej ikonografii G. Van Utensa.
9 Np. ogród kuchenny pałacu Benrath (Düsseldorf).
10 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 186 n.
11 Część „Definicje” oraz „Ogród jako dzieło sztuki” opracowała K. Łakomy.

Il. 1. Niemcy, Düsseldorf, ogród kuchenny w parku pałacu Benrath (foto K. Łakomy, 2007)

Ill. 1. Germany, Düsseldorf, kitchen garden in Benrath palace garden (photo by K. Łakomy, 2007)
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4. SPOSOBY UŻYTKOWANIA OGRODU

Sięganie do historycznych obiektów ogrodowych wskazuje na rozmaitość form ich 
użytkowania i przypisywanych im ich specyficznych funkcji, a występujących we wszyst-
kich epokach i kręgach kulturowych. Ogólnie stwierdzić można, że sposoby użytkowa-
nia poszczególnych elementów, wnętrz i części oraz całości ogrodu, a także czerpa-
nie nawet wymiernych korzyści, zależne były zawsze od konkretnych, zróżnicowanych 
potrzeb użytkownika. Najbardziej powszechne użytkowania, o charakterze raczej bier-
nym, to: po prostu przebywanie w ogrodzie dla przyjemności i relaksu, spacerowanie, 
obserwacja elementów kompozycyjnych, wspólne rodzinne lub towarzyskie przeby-
wanie w nim i rozmowa. Wśród form czynnych wymienić można: zabawy ruchowe, 
uprawianie sportów, a także prowadzenie upraw roślin przydatnych na co dzień, wyko-
nywanie prac pielęgnacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ogro-
du, specjalne hodowle zwierząt. Ogrody służyły często także zaspokajaniu potrzeb wyż-
szego rzędu, takich jak kontemplacja, nauka, modlitwa, obcowanie z przyrodą.

Ostatecznie zatem uprawnionym wydaje się stwierdzenie, iż każdy ogród, który 
ma spełnić jakąś funkcję (która dla każdego z odbiorców może być odmienna), moż-
na nazwać ogrodem użytkowym. Jeśli tak, to śledzenie występowania różnych szcze-
gółowych typów ogrodów użytkowych, oprócz odnotowywania ich najbardziej ty-
powych przykładów takich jak: sady, warzywniki, winnice, zielniki, chmielniki, pasieki, 
sadzawki rybne, przesuwać się będzie ku poszukiwaniu rozmaitych funkcji nadają-
cych się do dobrego realizowania w obszarach ogrodowych. Były to m.in. funkcje 
dydaktyczne, kultowe, modlitewne i pielgrzymkowe, rekreacyjne i sportowe, towarzy-
skie, prestiżowe. Pojawiało się również bardziej specjalistyczne przeznaczenie ogro-
dów, takie jak: wodne, skalne, wrzosowiskowe, różanki, dla niewidomych, które zali-
czamy do grupy tzw. ogrodów rodzajowych.

5. UŻYTKOWANIE OGRODU W SZKICOWYM PRZEGLĄDZIE HISTORYCZNYM

Już w najstarszym ogrodzie, za jaki uznawany jest raj biblijny, jego użytkowanie było 
całkowicie oczywiste i wiodące. To w rajskim ogrodzie Edenu Adam i Ewa mieszkali, 
pozyskiwali pożywienie i wypoczywali. Kultura starożytnej Mezopotamii, blisko związana 
z domniemywaną lokalizacją raju biblijnego, przyniosła znaczący rozwój sztuki ogrodo-
wej. W intensywnie rozwijającej się grupie ogrodów rezydencjonalnych (królewskich), 
w bezpośrednim sąsiedztwie pałaców urządzano sady dostarczające owoców do co-
dziennego użytku, a w samym ogrodzie ozdobnym odbywały się ceremonie dworskie. 
Rozwijano specjalne plantacje przydatnych roślin, w tym bawełny i migdałowców. Po-
wstawały gaje bambusowe, cedrowe, cyprysowe. Szczególne miejsce zajęły rozległe 
tereny parkowe (leśne) z żyjącymi w nich dzikimi zwierzętami, na które chętnie polowa-
li przedstawiciele dworu królewskiego, w sztuce ogrodowej nazwane „zwierzyńcami”.

Archeologiczne relikty ikonograficzne, głównie w postaci grobowych fresków na-
ściennych, dostarczają wielu świadectw intensywnego wprowadzania winnic do po-
szczególnych ogrodów kultury starożytnego Egiptu. Fascynującym zjawiskiem pozostają 
centralnie sytuowane w kompozycji ogrodowej, zgeometryzowane, zwykle prostokąt-
ne sadzawki, wypełnione roślinami wodnymi, rybami, a także stanowiące miejsce prze-
bywania ptactwa wodnego. Pełniły one rolę ozdobną, ale zapewne także i utylitarną, 
przynajmniej w pomocniczym zakresie. Pojawiały się również warzywniki i plantacje pa-
pirusów. Freski grobowe pozwalają również sądzić, że kompozycje ogrodowe stanowiły 
scenerię ceremonii pogrzebowych. Wiadomo też, że już w Egipcie zakładano starannie 
urządzane „szkółki” materiału roślinnego przygotowywanego na sprzedaż.
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W starożytnej Grecji, zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi, intensywnie rozwi-
jała się grupa ogrodów dydaktycznych i sportowych, w tym tzw. ogrodów filozofów, 
urządzanych przy akademiach (np. ogrody Akademii Platońskiej) i gimnazjonach, 
często z mocno rozbudowanym programem użytkowym. Były to miejsca zacienio-
ne, w pobliżu obiektów architektonicznych, przeznaczone do prowadzenia dysput 
naukowych, z alejami spacerowymi, gajami palmowymi, winnicami. W układ ogro-
du wplatano urządzenia sportowe z placami do ćwiczeń gimnastycznych, boiska-
mi, basenami. Nurt dydaktyczny realizowany był również przez ogrody botaniczne 
związane z naukowym rozwojem wiedzy o roślinach. W strukturze zabudowy miast 
greckich znaczące miejsce zajmowała zieleń komponowana, powszechnie dostęp-
na w postaci parków miejskich (Epikur). Chętnie stosowano też szpalerowe zadrze-
wienia ciągów spacerowych i placów miejskich (agory). Wiele domów posiadało 
wewnętrzne prywatne ogródki, przeznaczone do codziennego użytkowania rodzin-
nego, zwane perystylami.

Uwarunkowania polityczne starożytnej Grecji, zwłaszcza w okresie Aleksandra Ma-
cedońskiego, umożliwiły w pewnym zakresie wymianę doświadczeń z kulturami Dale-
kiego Wschodu (Chiny, Japonia, Indie). Tam od czasów starożytnych istotną rolę kom-
pozycyjną odgrywały elementy wodne, w tym tafle jezior umożliwiających żeglowne 
użytkowanie dzieł ogrodowych (parkowych). Wśród starannie dobieranych roślin zna-
czące miejsce zajmowały praktycznie wykorzystywane zioła lecznicze i aromatycz-
ne. Symbolem kultur dalekowschodnich pozostają jednak uprawy herbaty, na dwór 
chiński wprowadzone już w I w. Przejęte przez Japonię, doprowadziły do zakładania 
wyrafinowanych form ogrodowych (głównie w XVII w.) do ceremonii picia herbaty. 
W kulturze Indii na wyjątkowe podkreślenie zasługują ogrody związane z kultem zmar-
łych, kształtowane w postaci układów kwaterowych zespolonych z bryłą okazałego 
obiektu architektonicznego typu mauzoleum (np. kompleks Tadż Mahal w Agrze czy 
mauzoleum Humajuna w Delhi).

Wśród ogrodów rzymskich znaczące miejsce zajęły obiekty z mocno rozbudowa-
nymi funkcjami użytkowymi. Były to znane już powszechnie z kultur wcześniejszych 
winnice, sady, warzywniki, a także zwierzyńce ogrodowe. W Rzymie i innych regio-
nach imperium rozwijały się specyficzne formy miejskich ogrodów, zapowiadających 
koncepcje późniejszych ogrodów uzdrowiskowych, a związanych z architektonicz-
nymi kompleksami term, przeznaczone do czynnego relaksu i ćwiczeń ruchowych. 
Popularnością cieszyły się wyrafinowane urządzenia teatralne zwane „naumachia”, 
służące do urządzania na taflach wodnych stawów i kanałów inscenizacji historycz-
nych bitew morskich. Istotną grupę kompozycji o charakterze użytkowym stanowiły 
obiekty rezydencjonalne (willowe), zespalane z rozległymi terenami pól uprawnych 
(gospodarstw rolnych typu willi produkcyjnych i „latyfundium”). Wybitną pozycję 
dla dalszego rozwoju europejskiej sztuki ogrodowej zyskały perystyle rzymskie, tj. we-
wnętrzne, niezadaszone mieszkalne przestrzenie ogrodowe, ujęte w szczelne ramy 
architektoniczne (il. 2).

Z punktu widzenia sztuki ogrodowej średniowiecze europejskie zdominowane było 
przez ogrody klasztorne w ramach rozwijającego się konsekwentnie od IV w. monasty-
cyzmu chrześcijańskiego, w tym pustelniczego modelu życia zakonnego. Przy archi-
tektonicznych kompleksach klasztornych urządzano skromne, zazwyczaj kwaterowe 
ogrody, w których pojawiały się sady („pomaria”, „viridaria”, il. 3), winnice, warzywni-
ki, ogrody do ziół leczniczych i aromatycznych, a także cmentarzyki, a w polskich re-
aliach również pasieki czy chmielniki. Zgromadzenia zakonne benedyktyńskie, a od XI 
w. cysterskie, rozbudowywały obszary ogrodowe o pola uprawne. Tradycje klasztor-
nych produkcyjnych krajobrazów komponowanych utrzymywały się i rozwijały inten-
sywnie także w epoce baroku, klasycyzmu aż do końca XIX w. (il. 4).
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Il. 2. Perystyl rzymski w Herkulanum, strefa archeologiczna (foto A. Mitkowska, 2009)

Ill. 2. Roman peristyle in Herkulanum, archeological area (photo by A. Mitkowska, 2009)

Il. 3. Wirydarz w klasztorze Batalha, Portugalia (foto K. Łakomy, 2008)

Ill. 3. Virydarium garden in Batalha cloister, Portugaly (photo by K. Łakomy, 2008)
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Klasztorne gospodarstwa rolne wyposażano w liczne specjalistyczne urządzenia 
wodne, w tym stawy rybne i młynówki. W skład tych kompleksów produkcyjnych 
wchodziły również zwierzyńce, związane jednocześnie z rycerskim modelem życia. 
W zamkowych rezydencjach kształtowano ogrody, w których części użytkowe współ-
istniały z wnętrzami ogrodowymi przeznaczonymi do kameralnego, rodzinnego wy-
poczynku, a także kontemplacji. Stopniowo ogrody te stawały się miejscem zabaw 
i spotkań towarzyskich, niejednokrotnie wychodząc poza obręb fortyfikacji zamko-
wych (lub miejskich) w postaci rozległych łąk („prato”).

W niektórych regionach Europy, zwłaszcza na Sycylii i w innych południowych regio-
nach Półwyspu Apenińskiego oraz w Hiszpanii, chętnie przyswajano tendencje ogrodo-
we arabsko-islamskiej kultury. To z tych wzorców czerpano specjalistyczne metody upra-
wy ziół leczniczych i aromatycznych, upraw bawełny, bananów, daktylowców, a także 
sposoby zakładania ogrodów wodnych, zwierzyńców ogrodowych i ogrodów „arche-
ologicznych”, wyprzedzających włoskie koncepcje renesansowe w tym zakresie.

W renesansie włoskim (i europejskim) wiodącą rolę zyskały ogrody rezydencjonal-
ne, głównie w kategorii „villa suburbana”. Ogrody te w oczywisty sposób, stanowiąc 
miejsce przyjemności i ucieczki od uciążliwości życia miejskiego jednocześnie, w celu 
zapewnienia podstaw ekonomicznych obiektu wiązane były z gospodarstwem rol-
nym, a zatem z rozłogami pól uprawnych, wiązanych w całość krajobrazową z kom-
pleksem willowo-ogrodowym. Zgodnie z tradycjami epok poprzednich (starożytność, 
średniowiecze) w sąsiedztwie rezydencji urządzano sady, warzywniki, a w częściach 
dalszych winnice i stawy hodowlane. Na pierwszy plan wysuwały się funkcje reprezen-
tacyjne i towarzyskie, w tym rozrywkowe, a nawet (w ograniczonym jeszcze zakresie) 
sportowe. Do ich realizacji zakładano: „prato” (jako zaczątek salonu ogrodowego), 
teatry ogrodowe, w tym także „naumachie”, strefy sportów (np. do strzelania z łuku), 

Il. 4. Kraków, ogród klasztoru augustianów z widokiem na Skałkę (foto K. Łakomy, 2007)

Ill. 4. Cracow, Augustianian cloister garden with the view on „the Rock” (photo by K. Łakomy, 2007)
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boskiety i tunele ogrodowe do przechadzek w miejscach zacienionych, a także zwie-
rzyńce. Równie ważne było kameralne, prywatne użytkowanie ogrodu, odbywają-
ce się w specjalnym obszarze izolowanego „giardino segreto”. To wnętrze ogrodowe 
sprzyjało także zajęciom intelektualnym, nauce, poezji i kontemplacji. Te uzyskiwa-
ły najbardziej nastrojowe scenerie w ogrodach „archeologicznych” (i lapidariach) 
oraz w obszarach tajemnego „sacrum” i w kaplicach ogrodowych. Wśród kompozy-
cji wplatanych w strukturę miejskiej zabudowy wybitną rangę zyskały, rozpowszech-
niające się w renesansie, ogrody botaniczne12.

Wśród specyficznych form użytkowania ogrodów manierystycznych warto zatrzy-
mać się na budowaniu kompozycji rezydencjonalnych, pomyślanych jako symbolicz-
ne (zgodne z podstawowymi założeniami manieryzmu) odniesienia do tradycji miejsca 
(„genius loci”). Ogrody takie miały w pierwszym rzędzie stanowić scenerię dla pogłę-
bionych refleksji intelektualnych, umożliwiania „wędrówki” od świata przyrody do świa-
ta sztuki (Vignola). Jednocześnie, w nawiązaniu do tradycji renesansowych, wplatane 
były w szerszy kontekst krajobrazowy pól uprawnych z winnicami, sadami, warzywni-
kami, zielnikami (w Polsce chłodnikami i pasiekami) oraz z systemami traktów (alei) ko-
munikacyjnych łączących obszary majątku ziemskiego. Odrębną grupę, intensywnie 
rozwijającą się już od końca XV w., stanowiły krajobrazowe sanktuaria kalwaryjskie, 
przeznaczone do kultu religijnego, pielgrzymowania, modlitwy i kontemplacji.

Epoka baroku w sztuce ogrodowej zaznaczyła się zakładaniem wielkoprzestrzen-
nych ogrodów rezydencjonalnych, królewskich i magnackich (il. 5). W tych na plan 
pierwszy wysuwały się funkcje reprezentacyjne, prestiżowe i towarzyskie, z całym asor-
tymentem wyrafinowanych rozrywek ogrodowych, a także kształtowanych do ich re-
alizowania specjalnych elementów i form kompozycyjnych, takich jak: salony ogrodo-
we, teatry zielone, „naumachie”, menażerie, zwierzyńce, cieplarnie (oranżerie i inne), 
labirynty, belwedery (często splatane z labiryntami i teatrami). Ogrody zyskiwały rangę 
elementu kształtującego fragmenty układów urbanistycznych, powstawały ciągi komu-
nikacyjne (aleje miejskie, promenady). Równolegle z rozwojem modelu życia dworskie-
go rysowały się intensywnie postawy kontemplacyjne, refleksji religijnych i wprost mo-
nastycyzmu katolickiego. W ogrodach klasztornych utrzymywano ich funkcje użytkowe, 
z zielnikami, warzywnikami, sadami, winnicami, szkółkami roślin, a także kształtowano 
wielkoprzestrzenne gospodarstwa rolne z polami uprawnymi, traktami komunikacyjny-
mi, młynówkami, stawami rybnymi (cystersi, benedyktyni). Do połowy XVIII w. trwał rów-
nież mocno nasilający się ruch zakładania pielgrzymkowych kompleksów kalwaryjskich.

W ramach ogrodowego stylu angielskiego (2 połowa XVIII w., XIX w.) znaczenie 
fundamentalne zyskały ogrody rezydencjonalne, stanowiące centrum gospodar-
stwa rolnego. W istocie zatem powstawały obszary użytkowego (rolniczego) krajo-
brazu komponowanego (ferm) z polami uprawnymi, łąkami, pastwiskami, winnicami, 
kompleksami leśnymi, systemami stawów hodowlanych, zadrzewieniami śródpolny-
mi, traktami komunikacyjnymi, różnicowanymi w swych kategoriach funkcjonalnych. 
W ogrodach (parkach) ozdobnych powstawały teatry, miejsca kontemplacji, obsza-
ry i urządzenia sportowe, zespalane z treściami dydaktycznymi, w tym patriotycznymi 
(z przywoływaniem okresów świetności poszczególnych krajów), i odniesieniami do 
starożytnych podstaw kultury europejskiej.

W 2 połowie XIX w., w ramach trwania stylu angielskiego, intensywniej rozwijały 
się tereny ogrodowe urządzane w strukturze miejskiej. Powstawały zatem liczne par-
ki miejskie o charakterze rekreacyjnym i sportowym, w które wplatano wątki dydak-
tyczno-patriotyczne (il. 6). Zakładano układy zieleni miejskiej, podnoszące jakość 

12 Przegląd historyczny charakterystycznych zjawisk ogrodowych od starożytności do renesansu oparto na ustaleniach 
publikowanych [w:] A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. Od starożytności do rene-
sansu, Kraków 2012, passim.
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Il. 5. Francja, Villandry, ogród warzywny (foto K. Hodor, 2009)

Ill. 5. France, Villandry, vegetable garden (photo by K. Hodor, 2009)

Il. 6. Kraków, część centralna Parku Jordana (foto K. Łakomy, 2011)

Ill. 6. Cracow, central part of Jordana Park (photo by K. Łakomy, 2011)



16

życia, trakty komunikacyjne z nasadzeniami szpalerowymi lub alejowymi i prome-
nady spacerowe. Kontynuowano naukowe zainteresowania materiałem roślinnym, 
przejawiające się rozwojem już istniejących i powstawaniem nowych ogrodów bo-
tanicznych i arboretów. Kontynuowano rozbudowę miejscowości uzdrowiskowych 
z systemami parków zdrojowych13.

6. PROBLEMATYKA UŻYTKOWANIA OGRODU W INTERPRETACJACH STUDIALNYCH

W Polsce w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, przede wszystkim w okresie 
obejmującym 2 połowę XX w., studia nad ogrodami historycznymi stale się roz-
wijają, osiągając poziom wysoce wyspecjalizowany14. W kontynuacji postaw ba-
dawczych, ukształtowanych przez G. Ciołka, L. Majdeckiego, J. Bogdanowskiego, 
w analizach wartości kulturowego dziedzictwa ogrodowego na pierwszy plan wy-
suwa się ocena (wartościowanie15) efektów kompozycyjnych uzyskiwanych w prze-
szłości w poszczególnych dziełach ogrodowych. Jako oczywiste pozostaje zatem, 
sięgające czasów rzymskich, zdefiniowanie ogrodu jako dzieła sztuki, kształtowane-
go w znacznym stopniu z żywego materiału roślinnego w celu uzyskiwania piękna 
formalnego. W tej kategorii twórczości człowieka na pierwszy plan wysuwane są 
zatem walory ozdobności.

Tymczasem bliższe pochylenie się nad układem kompozycyjnym ogrodu czę-
sto przesuwa punkt ciężkości rozważań ku uchwyceniu charakterystycznych wy-
konywanych w nim czynności, tj. ku przeznaczonym im specyficznym funkcjom. To 
one, wraz z przyjętą warstwą treściową i symboliką, określają ostatecznie najlep-
sze dla obiektu kształty kompozycyjne i właściwe motywy ozdobności. Warto w tym 
miejscu przywołać casus przygotowywania naukowego uzasadnienia dla wystę-
powania wybitnych uniwersalnych wartości w krajobrazowym zespole parku piel-
grzymkowego (kalwaryjskiego) w podkrakowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej16. Zgod-
nie z początkowymi zaleceniami Generalnego Konserwatora Zabytków, opartymi 
na instrukcjach UNESCO/ICOMOS, w opracowaniu znaleźć się miały jedynie rozwa-
żania i argumenty dotyczące warstwy kompozycyjnej obiektu. W miarę ich szcze-
gółowego przygotowywania jako wiodące pojawiały się wątki ideowe, treściowe, 
symboliczne, a nade wszystko sposoby kultowego i pielgrzymkowego użytkowania 
– jako tworzące mechanizmy do przyjmowania konkretnych terenowych (krajobra-
zowych) finezyjnych rozwiązań formalnych, stanowiących o perfekcyjnym pięknie 
obiektu. Ostatecznie w krótkim uzasadnieniu decyzji17 o wpisie Kalwarii Zebrzydow-
skiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się mocno akcentowane 
wątki treściowo-symboliczne, fundamentalne dla ukształtowania kompozycji ogro-
dowej użytkowanej w celach religijnych.

13 Przegląd historyczny charakterystycznych zjawisk ogrodowych od manieryzmu do końca XIX w. oparto na ustaleniach 
publikowanych [w:] A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. II. Od 
manieryzmu do końca XIX wieku, Kraków 2012 (w druku), passim.

14 Wśród wielu współczesnych specjalistów, badaczy sztuki ogrodowej, wymieńmy przykładowo takie nazwiska jak: M. Sza-
frańska, Z. Myczkowski, A. Mitkowska, J. Rylke, M. Siewniak, M. Jagiełlo, W. Brzezowski, A. Zachariasz, A. Majdecka-Strze-
żek, K. Hodor, K. Łakomy, M. Rzeszotarska-Pałka.

15 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] Wartościowanie 
w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Lublin 2012, s. 121-134.

16 A. Mitkowska z zespołem, Dokumentacja wniosku RP o wpis zespołu krajobrazowego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków–Warszawa 1998, passim.

17 Uzasadnienie to brzmi: „Kalwaria Zebrzydowska stanowi wyjątkowy pomnik kultury, w którym krajobraz kulturowy posłu-
żył jako rama symbolicznego przedstawienia Pasji Chrystusa w formie kaplic i alei. Jest to więc krajobraz kulturowy 
o wielkim pięknie i wielkiej wartości duchowej, w którym elementy natury i stworzone przez człowieka łączą się harmonij-
nie. Kontrreformacja w końcu XVI wieku prowadziła do powielania kalwarii w Europie. Kalwaria Zebrzydowska jest wyjąt-
kowym przykładem tego krajobrazu w wielkiej skali, który integruje piękno naturalne, cele duchowe i koncepcje ideału 
parku barokowego (manierystycznego)”.
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7. PODSUMOWANIE

W konkluzji stwierdzić można, iż ogród użytkowy to taki, który jest po prostu przez 
kogoś użytkowany. Korzystaniem z walorów zieleni komponowanej może być za-
równo jego pielęgnacja, jak i podziwianie efektów formalnych czy pracy ogrodni-
ka, a także wypoczynek bierny. A więc każdy ogród, który ma spełnić jakąś funk-
cję, która dla różnego odbiorcy może być odmienna, jest ogrodem użytkowym. 
Tradycyjnie, zgodnie z nomenklaturą naukową, za ogród użytkowy uznawany 
jest obiekt przynoszący wymierne korzyści (owoce, warzywa, zioła) i zaspokajają-
cy podstawowe potrzeby człowieka (w tym potrzebę dostarczania pożywienia)18. 
I choć definicja taka jest słuszna i uzasadniona, to należy podkreślić, iż u podstaw 
budowania piękna dzieła ogrodowego (jego wartości artystycznej) znajduje się 
wręcz przyjęcie konkretnych form jego użytkowania i jego specyficznych funkcji19. 
Mówiąc inaczej, fundamentalna wydaje się ranga walorów użytkowych do peł-
nej artystycznej interpretacji dzieł ogrodowych. W rozpowszechnionym dotychczas 
definiowaniu ogrodu jako kompozycji pięknej, służącej przyjemności, walory te po-
zostawały w opozycji do użytkowości. Warto w tym miejscu przytoczyć poglądy 
działającego w Anglii kanadyjskiego modernistycznego architekta i urbanisty, Chri-
stophera Tunnarda. W swoim dziele Garden in the Modern Landscape (1938) ak-
centował funkcjonalność i użytkową rolę jako naczelny, nadrzędny cel istnienia 
ogrodu, protestując jednocześnie przeciw „archaicznym” tendencjom romantycz-
nym i sentymentalnym20.

Ostatecznie zatem podkreślić należy, że użytkowanie ogrodu stanowi jego nie-
odłączny składnik, decydujący często o przyjmowanych rozwiązaniach formal-
nych. Walory kompozycyjne poszczególnych dzieł ogrodowych należy więc ba-
dać nie tylko w kontekście zjawisk artystycznych i tendencji stylowych epoki oraz 
regionu, ale zawsze też przez pryzmat nadanych im specyficznych funkcji i sposo-
bów użytkowania.
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ZWIERZYNIEC – PONADCZASOWE ZJAWISKO SPOŁECZNO‑KRAJOBRAZOWE 
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DEERPARK – A TIMELESS LANDSCAPE AND SOCIAL PHENOMENON 
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S t r e s z c z e n i e

Zwierzyniec to jeden z najstarszych rodzajów ogrodów. Historia jego rozwoju sięga samego perskiego raju paradeisos, a następnie vivarium 
czy leoparium. Był od początku ogrodem królewskim, w którym realizowała się idea panowania suwerena nad dziką przyrodą i jego opieki 
nad poddanym ludem. Następnie stał się dla schodzącej ze sceny historycznej szlachty sposobem na przedłużenie iluzji dominującej roli 
w społeczeństwie. Idea polowania rozwinęła się w nowoczesnym społeczeństwie w ogrody zoologiczne i safari z jednej strony oraz łowiectwo 
(jako dziedzina gospodarczo-rekreacyjna) z drugiej. O istnieniu dawniej wielu zwierzyńców jako wielkopowierzchniowych elementów ogrodów 
i parków świadczą często jedynie onomastycznie nazwy.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody użytkowe, zwierzyńce

A b s t r a c t

Deerpark is one of the oldest types of gardens. The history of its development goes back to the Persian paradise Paradeisos and vivarium 
or leoparium. It applied from the beginning as the king’s garden, which pursued the idea of the dominion from the sovereign over wildlife 
and the care over the subject people. Then it became a means to extend the illusion of a dominant role in society of the upper classes 
irrevocable descending from the historical stage. The idea of hunting has developed into zoological gardens, safari on the one hand and 
hunting as a recreational and economic field on the other. The existence of the numerous deer parks in the past as largest parts of old gardens 
and parks often will be today provided only onomastic.

Keywords: garden art, utilitarian gardens, deerpark
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Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa
miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące
oraz drzewo życia w środku tego ogrodu

i drzewo poznania dobra i zła
Księga Rodzaju 2, 9

1. WSTĘP

Zwierzyniec to jeden z najstarszych rodzajów ogrodów. Historia jego rozwoju się-
ga samego perskiego raju paradeisos, a następnie vivarium czy leoparium. Był od 
początku ogrodem królewskim, w którym realizowała się idea panowania suwerena 
nad dziką przyrodą i jego opieki nad poddanym ludem. Następnie stał się dla scho-
dzącej ze sceny historycznej szlachty sposobem na przedłużenie iluzji dominującej 
roli w społeczeństwie. Idea polowania rozwinęła się w nowoczesnym społeczeń-
stwie w ogrody zoologiczne z jednej strony i łowiectwo jako dziedzina gospodarczo-
-rekreacyjna z drugiej.

Definicje:
Polowanie (def. prawna) – „tropienie, ściganie, strzelanie i łowienie sposobami do-

zwolonymi prawem zwierzyny żywej zmierzającej do wejścia w jej posiadanie”1.
Łowiectwo – „planowe gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z potrzebami gospo-

darki narodowej i ochrony przyrody”2.
Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sforma-

lizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądane-
go skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego 
celu funkcjonalnego3.

Ceremoniał – uroczystość odbywająca się według ustalonych przepisów.

Rozwój terenów polowań
... w silva magma
od XII w p.n.e. leoparia, vivraia
XI-XII w. zwierzyniec leśny/kłusownictwo
XIV-XVI w. zwierzyniec krajobrazowy
XVII-XIX w. zwierzyniec barokowy (entre eventailet etoile)
XVIII w. dzika promenada
XX w. polowania – rozrywka bogatych; kłusownictwo – alternatywa biednych; za-

mknięte ośrodki „łowieckie” (Białowieża, W-1 Łańsk, W-2 Arłamow); ośrodki ho-
dowli zwierzyny łownej; safari

Równolegle do zwierzyńców rozwijają się od XII w. menażerie i dalej z nich cyrki, by 
wreszcie pod koniec XIX w. przyjąć formę ogrodu zoologicznego. Powstają też użytko-
we stadniny koni i fermy zwierząt. W XX w. mamy hotele dla zwierząt ludzi zamożnych 
i schroniska dla zwierząt porzuconych. W ten trend wpisują się nekropolie dla zwierząt. 
Zauważa się jednocześnie zmierzch wykorzystywania zwierząt w cyrku, jak i tradycyj-
nego „klatkowego” ogrodu zoologicznego.

1 Słownik encyklopedyczny dla leśników, drzewiarzy i myśliwych, 1966.
2 Ibidem.
3 Wikipedia. O rytuałach szlacheckich związanych z polowaniem pisze Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu.
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2. ZWIERZYŃCE W PRZEKROJACH HISTORYCZNYCH

Polowanie to jedno z podstawowych i najwcześniejszych działań człowieka. Do-
starczało ono od początku środków do życia i odzwierciedlało pierwotne struktury 
społeczne. Prawzorem do naśladowania dla książąt czy królów były mity starożytne, 
w których bogowie i herosi walczyli z dzikimi bestiami. W średniowieczu polowanie sta-
nowiło szkołę potrzebnego męstwa i zręczności. Polowanie było ważnym rytuałem. 
Zapewnienie mięsa i skór zwierzęcych schodziło stopniowo na drugi plan i stawało 
się zabawą dla wyższych klas. Polowanie od zarania dziejów organizowane było we-
dług ustalanych praw „naturalnych” i potrzeb życiowych. Na drobną zwierzynę mogli 
polować wszyscy, podczas gdy polowanie na tura i żubra zarezerwowane było tylko 
dla króla. Polowanie na grubego zwierza stanowiło długo synonim męstwa i władzy. 
Venatio magma, venatio parva, ius aucupandi to prawa poszczególnych stanów do 
polowania na grubego zwierza, drobną zwierzynę czy tylko ptaki. W średniowieczu 
suweren organizował wielkie zbiorowe polowania na terenach leśnych. Zarówno po-
czątkowo, gdy lasy były wyłącznie własnością królewską, jak i nawet później na tere-
nach lennych lasów suweren miał prawo do polowania. Całe, rozległe obszary leśne 
czy to puszczańskie stanowiły tereny łowieckie. Książę nie miał wtedy jeszcze jednej, 
stałej rezydencji – cały dwór przemieszczał się od zamku do zamku. Polowanie mia-
ło charakter współzawodnictwa – walki, która rozgrywała się zwykle w terenie otwar-
tym, pozbawionym drzew. Były to zatem przedsięwzięcia trudne i niebezpieczne.

W średniowieczu książęta i królowie zaczęli zakładać zwierzyńce, czyli wydzielo-
ne obszary leśne, otoczone kamiennymi murami, zasiekami z drzew, rowami z wodą, 
w których trzymane były grube zwierzęta leśne. Były to swoiste spiżarnie żywego mię-
sa. Pojemność łowisk już wtedy była przekroczona. Sądzi się, że już od tego okresu 
nadmierne pogłowie zwierzyny leśnej mogło przyjąć formę udomowienia. Zwierzyńce 
takie były też miejscem podglądania zwierząt, ich majestatu, wyposażenia w groźne 
uzbrojenie „faje”, „szable”, rogi czy poroża. W obserwacjach tych królewskich zwie-
rząt realizowała się idea panowania suwerena nad światem dzikich zwierząt. Dla tej 
drugiej funkcji zakładane były też menażerie bezpośrednio przy zamku. Menażerie 
kontynuowane były jeszcze w baroku, by później przekształcać się w wędrowne cyrki 
i ogrody zoologiczne. Przede wszystkim trzymano w nich egzotycznych drapieżców, 
budzących respekt i symbolizujących grozę (leoparia, lampaciarnie, też strusiarnie). 
Najstarsze zwierzyńce tego rodzaju znane są z terenów Anglii i Francji z XII i XIII w.

Wraz ze słabnącą władzą książęcą i królewską prawo do polowania było coraz sze-
rzej zbywane wraz z dobrami – terenami leśnymi – na rycerstwo i coraz szerzej na szlach-
tę. Od XV/XVI w. maleje coraz szybciej funkcja ekonomiczna, a szybko wzrasta funkcja 
prestiżowa łowiectwa. Przywilej polowania – dawniej wyłącznie przywilej królewski – sta-
je się coraz bardziej pożądany dla drobnej szlachty. Władca, udzielając lenna za posłu-
szeństwo (dworzanom), odwagę (rycerzom) czy wstawiennictwo w niebiosach (klerowi), 
zapewniał sobie względy wasali. Łowiectwo hierarchizowało społeczeństwo. W wyniku 
zmian polityczno-społecznych władca osiada w swej rezydencji. Pomniejszają się kró-
lewskie tereny łowieckie. W celu demonstracji siły i znaczenia suweren potrzebuje de-
monstracji przypisanego mu przywileju polowania w prestiżowych obiektach łowieckich. 
W bezpośrednim otoczeniu rezydencji, zaraz za geometrycznym ogrodem, powstają do 
tego celu królewskie i wielkopańskie zwierzyńce o charakterze krajobrazowym. Były to 
niewielkie zwierzyńce. Tego typu zwierzyńce powstawały licznie w XV w. Popularne lon-
dyńskie parki to przestrzenna sukcesja tych królewskich założeń (np. Jame’s Park, Re-
gent’s Park, Hyde Park). Podobnie było we Francji, Włoszech, Niemczech i Polsce (np. 
berliński Tierpark, warszawski Ujazdów, krakowski królewski Zwierzyniec pod Wzgórzem 
św. Bronisławy). Obok takich stosunkowo niewielkich powierzchniowo zwierzyńców (kil-
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kadziesiąt do kilkuset ha) istniały zwierzyńce wielkie (tysiące ha) w leżących opodal knie-
jach. Przykładami mogą być zwierzyńce koło Zamościa, Niepołomic, Zatoru, Rudnik czy 
Krzepic koło Częstochowy. Innym rodzajem zwierzyńca były ptaszarnie. W tych warun-
kach dopiero powstają wszystkie obowiązujące do dziś atrybuty „szlachetnego” łowiec-
twa: kodeksy, przepisy, ceremoniały, sygnały, gwara łowiecka itd. W zwierzyńcach tego 
okresu, obok organizowania hucznych polowań, ceremoniałem były obserwacje zwie-
rząt. Były też przypadki zupełnie innego programu, jak np. duchowy program ideowo-
-artystyczny we wzniesionej Łazience w ujazdowskim zwierzyńcu Stanisława Lubomirskie-
go. Tutaj medytowało się w otoczeniu mundus animalis i mundus floralis.

Urządzano specjalne paśniki, wodopoje, które ułatwiały obserwację zwierząt. Zna-
czenie przywileju polowania dla szlachty wzrasta jeszcze bardziej w XVII i XVIII w., kie-
dy to w obliczu coraz bardziej wpływowego mieszczaństwa, utrata jej tradycyjnej po-
zycji społecznej wydaje się być nieodwołalnie przesądzona. Przywilej polowania był 
ostatnią redutą schodzącej ze sceny historii szlachty. Szlachta roztaczała splendor po-
lowania, próbując demonstrować pozorną niezachwialność swej pozycji jako stanu 
wyższego. Ceremoniał polowania obok ceremoniału dworskiego nabierał podsta-
wowego znaczenia w celu utrzymania prestiżu.

W tej sytuacji wywiązuje się w połowie XVII w. prestiżowy wyścig między dworami ary-
stokratycznymi i szlacheckim. W ramach tego współzawodnictwa rozbudowuje się spe-
cjalną myśliwską służbę dworską, powstają coraz okazalsze pałace, pałacyki czy tylko 
pawilony myśliwskie. Wreszcie rozbudowywane są na niespotykaną skalę zwierzyńce. 
Zwierzyniec staje się nowym rodzajem parku o przemyślanej strukturze. Zmienia się wów-
czas nazwa (np. Tiergarten staje się Tierpark lub deer park). Zwierzyńce takie zakładano 
zwykle bezpośrednio przy ogrodach rezydencjonalnych. Wybierano miejsca o szczegól-
nych walorach krajobrazowych, tak aby polowania udawały się jak najlepiej. Deniwe-
lacja Skarpy Warszawskiej wraz z licznymi cyplami ekspozycyjnymi dawała wymarzone 
efekty widokowe. W rejonie królewskiej Warszawy takich obiektów założono kilka, np. 
Ujazdów, Bażantarnia, Królikarnia, Solec, Kępa, Marymont. Według Bernatowicza war-
szawskie zwierzyńce tego okresu były wzorowane na lenotrowskich powiązanych ukła-
dach wachlarzowych i promienistych po bokach wielkiego kanału w Wersalu. Te począt-
kowo XVIII-wieczne entre eventail et etoile przeobrażano w zwierzyńce krajobrazowe. 
Jeszcze większe podobieństwo do dzieł Le Nôtra znajdujemy w założeniu w Wolbro-
miu. Pałac, ogród i zwierzyniec stanowiły jedną przestrzenną kompozycję. Znane są tak-
że autonomiczne założenia myśliwskie, np. podkrakowskie Niepołomice, poddrezdeń-
ski Moritzburg. Tutaj z kolei odwrotnie – pałac myśliwski został udekorowany ogrodem.

Podstawową rolą tych zwierzyńców był w dalszym ciągu chów i obserwacje coraz 
większej liczby zwierząt. W zwierzyńcach pojawiają się gatunki egzotyczne. Ze wzglę-
dów prestiżowych i chęci dowartościowania się właściciela organizowano w tych zwie-
rzyńcach także coraz bardziej zaskakujące polowania. Organizacja polowania w okre-
sie baroku całkowicie przekreśliła „zdrowy”, naturalny, odwieczny stosunek w walce 
między człowiekiem a zwierzęciem. Polowaniom towarzyszyły zawsze wystawne i trwa-
jące tygodniami uczty, fety i pokazy w pałacach myśliwskich i na świeżym powietrzu. 
Standardem europejskim niemal przy każdej rezydencji wielkopańskiej stają się wielko-
przestrzenne założenia typu: rezydencja – ogród regularny – zwierzyniec. Obok pod-
stawowego rodzaju polowania, czyli par force po alejach, organizowane są coraz to 
bardziej wyszukane sposoby polowania. Sfora psów goniła aż do wyczerpania grubą 
zwierzynę, a towarzystwo dworskie poruszało się konno po prostokreślnych przecinkach 
i alejach. Potrzebne zatem były konie i psy. Polowanie przestało być łowieckim rze-
miosłem, stało się teatrem wesołości. Nie wystarczało już zwykłe tropienie i zabijanie. 
Takie tradycyjne metody przestały być wystarczająco „szlacheckie”. Zwierzęta zabija-
no w coraz bardziej „efektowny” sposób. Zwierzęta wystawiane były szlachetnym my-
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śliwym całymi stadami przez bramy lub inne spowalniające urządzenia (bramy, wą-
skie pasaże, baseny z wodą). Nieprawdopodobne masowe rzezie zwierząt odbywały 
się w specjalnych urządzeniach, np. spowalniających basenach. A wszystko to pod 
okiem dworskiego towarzystwa obserwującego polowania z bezpiecznych wież czy 
galerii widokowych myśliwskich belwederów. Innym przykładem niesamowitego po-
lowania w białostockiej Choroszczy były strzały „w lot”, czyli do spadających w wodę 
zwierząt z drewnianej rampy z wysokości koron drzew. Takie polowania były oczywi-
stą próbą utrzymania utopii świata realnego, w którym „wyższe stany” nie były więcej 
potrzebne. Był to sztucznie tworzony świat pozorów, w którym trofea myśliwskie miały 
wzbudzać podziw i respekt. Zwierzyńce i organizowane w nich polowania łagodziły lęki 
i obawy o swój los. Aby polowania udawały się, czyli chęć ustrzelenia jak największej 
liczby największych okazów została zaspokojona, powołane zostały na wielkopańskich 
dworach najbardziej prestiżowe stanowiska łowczych. Trzeba było wyeliminować kon-
kurentów, czyli wszystkie drapieżniki (wilki, rysie, niedźwiedzie, ptaki drapieżne). Polowa-
nie to już nie rytuał, ale rozrywka w artystycznej – sztucznej i drogiej oprawie. Potrzebni 
byli przecież obok myśliwych, leśników czy ogrodników również architekci, cieśle, mala-
rze, dekoratorzy. W prestiżowym baroku feudalnemu suwerenowi poddany był nie tyl-
ko cały lud, ale także przyroda i krajobraz. Zwierzyniec odzwierciedlał świat podporząd-
kowany władcy i będący pod jego opieką. Z drugiej strony podzielenie się przywilejem 
polowania między warstwy rycerstwa i szlachty odpowiadało zmianom społecznym 
i podkreślało hierarchiczną strukturę społeczeństwa. Typowym planem zwierzyńca staje 
się wygodny i klarowny układ alej w gwiazdę (etoile) lub w skromniejszej formie w wa-
chlarz (eventail). Wyposażenie zwierzyńca w budowle, czy to w pałace, pałacyki, czy 
też pawilony, było zróżnicowane i uzależnione od zamożności fundatora. Ich rozmiesz-
czenie zależało od warunków orograficznych. Ze względów funkcjonalnych konieczne 
były atrakcyjne paśniki, lizawki, zbiorniki wodne, służące jako wodopoje. Przy nich łatwo 
było obserwować gromadzące się zwierzęta. Ważnym elementem zwierzyńców były 
płoty, mury z bramami-zaworami (wpuszczały, ale nie wypuszczały), drewniane palisa-
dy i zagrody dla zwierzyny. Niskie zabagnione tereny były odwadniane, a główne aleje 
umacniane. Wykorzystywano naturalne granice tworzone przez rzeki czy jeziora.

Z tych kilku powyższych historycznych konstatacji antropologicznych nasuwają się 
liczne wnioski, jak polowanie jako zjawisko kulturowe wpłynęło na planowanie prze-
strzenne, architekturę, różne dziedziny sztuki, a zwłaszcza na sztukę ogrodową. Prosty 
układ kompozycyjny, łatwo wytyczany w zalesionym terenie oraz dość tani w sposobie 
budowania, w większości tymczasowej architektury decydował o ich szybkiej destrukcji 
i przemijalności. Ponadto położenie w strefie podmiejskiej czyniło tereny zwierzyńców 
łatwym i łakomym kąskiem dla rozwijających się miast. Najtrwalszymi elementami zwie-
rzyńców – oczywiście poza układem orograficznym – były układy alejowe.

Wiele historycznych zwierzyńców po prostu zanikło. W nowych układach społecz-
nych zarówno zainteresowanie, jak i możliwości finansowego utrzymania tak drogich 
obiektów zdecydowanie zmalały. Rozległe zwierzyńce znikały w pierwszej kolejno-
ści, tzn. jeszcze przed likwidacją samego parku czy ogrodu. Jednak wiele podda-
nych zostało przekształceniom o różnym charakterze. Przykładem takiego działania 
jest Wolbrom. Dzisiaj przez wspaniały barokowy entre eventail et etolie pędzimy dro-
gą szybkiego ruchu do Katowic. W wielu przypadkach tereny rozległych zwierzyńców 
zostały zurbanizowane i pozostawiono jedynie centralne układy zwierzyńca. Kapital-
nym przykładem takiego założenia jest Karlsruhe. Inne przekształcały się w parki kra-
jobrazowe lub w parki miejskie. Przykładami mogą być wspomniane parki londyńskie 
(Jame’s Park, Regent’s Park, Hyde Park) czy warszawskie parki: Park Skaryszewski, Ła-
zienki Królewskie, Kaskada, Natolin, Królikarnia. Te założenia doprowadziły do powo-
łania rezerwatu kulturowego Skarpa Warszawska. W wielu przypadkach na terenach 
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dawnych zwierzyńców powstały miejskie tereny zieleni, np. białostockie Planty, być 
może też krakowskie Błonia w dzielnicy Zwierzyniec i inne.

Znane są przykłady przekształcenia historycznych zwierzyńców w ogrody zoolo-
giczne. Jednym z pierwszych takich przekształceń jest wiedeńskie zoo – dumnie uwa-
żające się za pierwszy ogród zoologiczny. Wiedeńskie zoo powstało z barokowej me-
nażerii z zachowaniem jej gwiaździstego układu. Berlińskie zoo Tiergarten założone 
zostało w obrębie współczesnego ogrodu o tej samej nazwie, tylko nieznacznie prze-
kształconego pierwotnego berlińskiego zwierzyńca, przez Lennego w 1840 r. i następ-
nie ustawicznie „podskubywanego” przez miasto.

Ciekawym rozwiązaniem są zwierzyńce, na których terenie utrzymane były, acz-
kolwiek w ciągle modyfikowanej formie, łowiecko-zoologiczne funkcje. Przykładem 
takim może być heski Sababurg. Pałac myśliwski został urządzony w 1521 r. w starym 
zamczysku. Pierwszy zwierzyniec to rozległy teren leśny (Reinhardswald) ogrodzony 
murem. Po okresie zwierzyńca leśnego nastąpiła silna rozbudowa zwierzyńca typu 
entre eventail et etoile. Aleje zostały obsadzone dającymi karmę dla zwierzyny łow-
nej dębami, bukami i grabami. Pod koniec XVIII w. pojawiły się na terenie zwierzyń-
ca nowe funkcje. Rozpoczęto hodowlę koni kawaleryjskich. Partie zwierzyńca między 
alejami zostały wylesione, potrzebne były łąki jako pastwiska i łąki kośne na siano. 
Zamek zaczął się rozpadać. W 1848 r. w wyniku zmian społeczno-politycznych ob-
szar ten znowu musiał być urządzony jako zwierzyniec. Wylesiony obszar musiał zo-
stać szybko ponownie zadrzewiony świerkami, topolami i wierzbami. Następna rady-
kalna zmiana to założenie w 1876/1877 r. stadniny za panowania Prusaków. Po tych 
wszystkich przemianach rozwija się stopniowo luźno (grupowo/kępowo) zadrzewiony 
park krajobrazowy z bardzo wyraźnym układem alejowym, odzwierciedlającym en-
treeventail et etoile. Obecnie teren, dzięki zachowaniu wielu struktur XVII-XIX-wiecz-
nych, posiada bardzo dużą wartość historyczną. Ochronie podlega wyraźny pozo-
stały układ alei, wielorakich zadrzewień, pniaków, powiazań widokowych, systemu 
stawów, resztek muru granicznego. Zamek na wzgórzu stanowi dodatkową historycz-
ną wartość. W wyniku rewaloryzacji powstał nowoczesny park – zwierzyniec o charak-
terze ogrodu zoologicznego-safari, jak też nowoczesny park wypoczynku. Współcze-
sne ogrodzenia zostały postawione na zasadzie aha w wykopanych rowach.

Wiele nazw miejscowości, ich dzielnic, jak i ulic świadczy onomastycznie o zwie-
rzyńcach. Dobrym przykładem jest podotmuchowski Zwierzyniec z dobrze zachowa-
nym myśliwskim pałacem-rondlem. Zwierzyńce i polowania stanowiły dosyć ważny 
etap w rozwoju łowiectwa i leśnictwa. Pomiędzy tymi dwoma dziedzinami zachodziły 
tradycyjnie zawsze bardzo ścisłe związki. Zarówno w średniowieczu, jak i współcześnie 
polowania odbywają się w lasach. Od średniowiecza zaczęły się też pojawiać zwie-
rzyńce, początkowo o strukturze leśnej, by następnie przybierać strukturę potrzebną 
do polowań w stylu teatralnych, barokowych przedstawień. Lasy zawsze płaciły duże 
trybuty na rzecz łowiectwa.

Tradycyjny, podstawowy podział między użytkowością a ozdobnością był zwykle 
upraszczany. Już w raju, prawzorze zarówno ogrodu, jak i zwierzyńca, obie te funkcje 
nierozerwalnie się na siebie nakładały. Wraz z pojawieniem się społeczności ludzkiej 
pojawiła się konkurencja, a prestiż stał się elementem rozwarstwiającym. Z socjolo-
gicznego punktu widzenia prestiż jest subiektywnym kryterium stratyfikacji, opartym 
na wartościujących podstawach emocjonalnych i obiektywnych czynnikach stratyfi-
kacji – wykształceniu, wykonywanym zawodzie, stylu życia, dochodach. Jest również 
jedną ze składowych statusu społecznego. Między użytkowością i ozdobnością zwie-
rzyńca dochodziło ciągle do ewoluujących zależności. W zwierzyńcach, podobnie 
jak w wielu innych obiektach i przedmiotach, najczęściej wraz z użytkowością poja-
wiała się także kwestia prestiżu.
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3. PODSUMOWANIE

Samochód czy ubranie to jednocześnie użytkowość, ale też prestiż. W ogrodzie 
czy w zwierzyńcu obok użytków (owoce, zioła, kwiaty, drewno, mięso, skóry) docho-
dzą coraz ważniejsze funkcje użytkowania (przeżycia estetyczne, rekreacja, regene-
racja sił itd.). Wszystko to związane było zawsze w mniejszym lub większym stopniu z es-
tetyką i prestiżem. Granice i znaczenie poszczególnych funkcji musimy rozpatrywać 
zawsze indywidualnie w odniesieniu do każdego obiektu.

Użytkowość polowania ma w ujęciu historycznym ogólnie malejące znaczenie. 
Prestiż polowania był bardzo duży, gdy polowanie wymagało męstwa, siły i zręcz-
ności. W okresie zakładania zwierzyńców prestiż zasadzał się na posiadaniu czegoś 
imponującego i nieosiągalnego dla innych, dającego możliwość zaproszenia i za-
imponowania. Obecnie społeczeństwo wykazuje coraz bardziej wyraźną dezapro-
batę wobec polowania. Obecny Prezydent Polski został zmuszony do wyrzeczenia 
się pasji do polowania.

Pomiędzy sztuką ogrodową a sztuką użytkową (rzemiosłem czy przemysłem arty-
stycznym) zachodzi pewna analogia. Ich wytwory są przydatne – użyteczne i użytko-
we, ale wszystkie posiadają walory dekoracyjne. Jeżeli przyjąć, że ogrody, a zwłasz-
cza XIX-wieczne parki, powstawały zgodnie z ideą upiększania otoczenia (kraju, 
miasta)4, wtedy wszystko użytkowe staje się jednocześnie zdobne.

Granica między użytkowością a zdobnością przebiega w sposób odzwierciedla-
jący pozycjonowanie poszczególnych funkcji obiektów czy przedmiotów. Przebieg 
tej granicy zmienia się, tak jak zmienia się nasza waloryzacja działań czy obiektów. 
Taką najbardziej wyraźną zmianą jest wywindowanie funkcji rekreacji. Dotyczy to 
w tym samym stopniu ogrodu co i zwierzyńca. Obiekty nie tylko dostarczają pew-
nych pożytków, ale są jednocześnie miejscem realizacji rekreacji. Wraz z udostępnie-
niem i upublicznieniem ogrodów i zwierzyńców zmalała ich funkcja prestiżowa. Długo 
utrzymywana jest wartość estetyczna ogrodów, aczkolwiek w dostosowaniu do zmie-
niających się zapatrywań. Problemem pozostaje zawsze subiektywna waloryzacja.

Obecnie tradycyjna para znaczeń użytkowość – zdobność jest poszerzana do 
trzech znaczeń, a to: ekonomia (użytkowość), estetyka (zdobność) i ekologia. W po-
czątkowym okresie użytkowość odnosiła się do pożytków materialnych potrzebnych 
do egzystencji. Z biegiem czasu użyteczność zaczęła coraz bardziej oznaczać warto-
ści pozamaterialne. Na pierwszy plan wysuwa się prestiż. Znaczenie prestiżowe ogro-
du, pałacu i polowania nabiera największego znaczenia w baroku. Wyjątkowe zna-
czenie prestiżowe przypisywane było coraz bardziej bezużytecznemu polowaniu wraz 
z całą otoczką łowiecką, a zwłaszcza samemu zwierzyńcowi.
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S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem rozważań są ogrody użytkowe (m.in. warzywniki, ogrody ziołowe, sady itp.), a zwłaszcza ich rozplanowanie, kompozycja oraz 
elementy je kształtujące. Od czasów najdawniejszych o ich estetyce decydują prostota i funkcjonalność. Dążono jednak do nadania im jak 
najpiękniejszej formy, czego szczególnym przykładem są projekty Batty Langley’a (1728). Opisano też związaną z kształtowaniem ogrodnictwa 
krajobrazowego XVIII-wieczną ideę ozdobnej farmy (ornamental farm). Projektanci programowo zakładali wówczas łączenie piękna 
i użyteczności. Przedstawiono też odtwarzane ogrody użytkowe towarzyszące obiektom zabytkowym.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogród warzywny, ogród ziołowy, sad, ogrody użytkowe, ozdobna farma

A b s t r a c t

The article discusses utility gardens (e.g. vegetable gardens, herb gardens, orchards, etc.), in particular their design, composition and the 
elements that defined them. From ancient times, simplicity and functionality have been the deciding factors influencing a garden’s survival. 
In general, giving to the garden the most beautiful form was a tendency, and that is especially visible with Batty Langley’s projects (1728). 
A description of an idea of the ornamental farm connected with forming landscape horticulture in XVIII century is included. The designers of 
that time combined the beauty with useful aspects. The article shows also a re-creation of the useful gardens that were parts of the historical 
monuments complexes.

Keywords: garden art, kitchen garden, herb garden, orchard, utility gardens, ornamental farm
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1. WSTĘP

Przedmiotem rozważań są ogrody użytkowe, czyli ogrody przeznaczone pod 
uprawę drzew, krzewów i roślin użytkowych, ich rozplanowanie, kompozycja oraz 
elementy je kształtujące. Omówiono wybrane rozwiązania, z założenia użytkowe, 
które przez swą prostotę i czytelność zyskiwały dodatkowy wymiar estetyczny. Opi-
sano też koncepcje, które już w czasie tworzenia ogrodu zakładały, że będą to 
układy łączące użyteczność i piękno.

Ogrody użytkowe występowały w każdej epoce, od starożytności aż po czasy 
współczesne, poczynając od ogrodzonych murem upraw po m.in. ogródki działkowe, 
farmy miejskie czy uprawy na dachach. Przegląd ogrodów użytkowych na świecie po-
kazuje ich ogromną rozmaitość, zarówno rodzajów, jak i wielkości, nawet w tej samej 
kulturze. W artykule przedstawiono wybrane wątki tego bardzo szerokiego tematu, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki estetycznej rozważanych układów.

2. OGRÓD UŻYTKOWY – TRADYCJE OD ŚREDNIOWIECZA PO BAROK

Określenie „ogrody użytkowe” obejmuje m.in. ogrody: kuchenny, ziołowy, owoco-
wy (warzywnik, zielnik, sad), również bukietowy, przeznaczony na kwiaty cięte, a także 
winnicę. Zwykle były to układy geometryczne, a teren często ogradzano żywopłotem 
lub murem. Regularnie sadzone rośliny ułatwiały uprawę i zbiory. Sposoby uprawy opi-
sano w poradnikach, m.in. Crescentyna, inspirowanym starożytnymi dziełami Katona 
i Warrona, oraz jego drukowanych tłumaczeniach (francuskie dla Karola V – 1377, ła-
cińskie drukowane – 1471, włoskie – 1478, francuskie – 1486, niemieckie – 1493)1, które 
pokazują regionalną specyfikę wraz z dodatkowymi informacjami zawartymi na ilu-
stracjach w poszczególnych wydaniach. W ówczesnych gospodarstwach przewa-
ża funkcja użytkowa, a ogrody ozdobne to zaledwie ich uzupełnienie. Rozplanowa-
ne w kwatery, z prostym układem geometrycznym, często opartym na kwadracie, 
w Polsce zyskały miano „ogrodów włoskich” zarówno te ozdobne, jak i te użytkowe. 
Jakub Kazimierz Haur w Oekonomice ziemiańskiej, w Modelluszu inwentarza, przed-

1 A. Trzycieski, Księgi o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytków, każdemu stanowi potrzebne, Kra-
ków u Heleny Floryanowej 1549 – tłumaczenie dzieła agronoma Piotra Crescentyna Opus ruralium commodorum, libri 
XII, 1304-1309.

Il. 1. Chenies Manor, sad (foto A. Zachariasz) (po lewej); Ogród użytkowy i ozdobny; 
Th. Hill, The Gardener’s Labyrinth, London 1594 (po prawej)

Ill. 1. Chenies Manor, the orchard (photo by A. Zachariasz) (left); The kitchen and ornamental garden; 
Th. Hill, The Gardener’s Labyrinth, London 1594 (right)
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stawia elementy gospodarstwa, pośród których wymienia „Ogród włoski, w którym 
iaka w budynku dyspozycya, ogrodzenie, wiazd, furtki, zawarcie, chłodniki, sczepia, 
kwatery, drogi, przy tym naczynia ogrodne, graca, grabie, taki, noze, drabina, oseka 
do chędożenia listek z drzewa, ławy (…)”2. Wymienia tu kwatery obsadzane roślina-
mi użytkowymi i ozdobnymi. Często element ogrodu stanowiła łąka kwietna, zwykle 
związana z sadem. Właśnie pośród takiej łąki sytuowano ławy darniowe lub rabaty 
podwyższone. Pokazywano je w dziełach drukowanych, np. u Hieronima Spiczyńskie-
go przy opisie szarłatu, ruty, szałwi3. Wśród wielu rad, dotyczących prowadzenia go-
spodarstwa i jego części, opisywano też właściwości lecznicze i użytkowe roślin. Ogród 
ziołowy – herbularius lub herbarium, przeznaczony do uprawy ziół w celach medycz-
nych i kulinarnych, stanowił m.in. zbiór roślin leczniczych, przyprawowych, służących 
do wytwarzania pachnideł i do dekoracji. Opisują je m.in. zielniki Falimirza, Spiczyń-
skiego, Siennika, Marcina z Urzędowa czy Syreniusza4. Siennik radzi, jak wykorzystując 
kwiaty i zioła z ogrodu, sporządzić pachnące oleje, wódki, gałki, mydła, wonności do 
ciała i do pościeli oraz przygotować aromatyczne zioła do wanny i łaźni5.

Uprawa roślin wymagała szczególnej troski i dawała efekty, co doceniał po-
eta Władysław Stanisław Jeżowski: „Rozmaite ziółeczka wynoszą z piwnice,/ Ra-
duje się wszelki lud, bo słodkie nowinki,/ Przynosi nam miły Maj, zielone jarzynki;/ Są 
to bardzo smaczne rzeczy, zwłaszcza sałatki,/ Miszkulaneyje, szparagi, włoskie ła-
kotki” (wers 290, 295), czy w innej wersji, gdzie pisze: „Zasia umie rozkazac sałatki, 
nowinki,/ Ogórki i malony, karczochy, jarzynki” (wers 1180), by stwierdzić: „Umiejęt-
ny ogrodnik pańskie zioła sadzi,/ W rozmierzane kwadraty, wierydarzom radzi” (po 
wersie 292)6. Pośrednio ogrody użytkowe, ale także kalendarz prac ogrodniczych 
i wizerunek dworskiego ogrodu, przedstawił Mikołaj Rej w Zwierciadle7. W poetyc-
kim opisie pokazuje ogród i jego regularny charakter: „Wszystko równiuczko rostąc, 
pięknie przystrojone./ Nuż ony rozmaryny, ony majerany,/ Drugie jeszcze wonniej-
sze, co ich tu nie znamy./ Szpikanardy, cyprysy, lawendy, izopki/ Co ono z nich by-
wają rozmaite wodki,/ To wszytko swym porządkiem rozsadzone było,/Tak iż się jed-
no z drugim farbami mieniło”8.

Anzelm Gostomski w Ekonomiji… troskę o ogród przypisuje niewiastom: „Na-
przód, taka sama Pani, jako Pani-Stara taka, ma tego doglądać, aby to wypełniała 
każda Dworka, (…) Ogródek pięknie zasiać zioły osobnie pachnącemi; róży nasa-
dzić, dla wódki jako też dla wieńców, zwłaszcza tych które się w Polszcze rodzą (…) 
a nie tylko ogrodnych, ale i polnych i dąbrownych (ziół) jako dzięgielu, biedrzeń-
ca, kadzidła, macierzanki, ślazów, kopytniku, bukwic, rumnu i inszych-bab się w tem 
albo kogo biegłego poradziwszy (…) Ziół wonnych dla wanny albo ługu nasuszyć”, 
a dalej: „W lecie ziołka polne, leśne i ogródkowe – które mianowicie spisać – suszyć 
dla łaźniej, do ługu, do wody, w wanne (i winniki też) – fiołeczki, a zwłaszcza leśne”9. 
Dalej pisze: „chciałbym domku do wódek; ziołom, drzewkom schowania; tam-że też 
wirydarza swych ziołek i przewoźnych (…)10.

2 J.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna, Kraków 1675; „Modellusz” jest bez paginacji.
3 H. Spiczyński, O ziołach tutecznych y zamorskich, Kraków 1542; Capitulum 38, s. 200 i 225.
4 S. Falimirz, O ziołach y o moczy ich, Kraków 1534; H. Spiczyński, O ziołach tutecznych y zamorskich, Kraków 1542; M. Sien-

nik, Herbarz to iest ziół tutecznych postronnych y zamorskich opisanie, Kraków 1568; Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, 
to iest o przyrodzeniu ziół y drzew, Kraków 1595; Syrennius D. Simon, Zielnik. Herbarzem z łacińskiego zowią…, Kraków 1613.

5 M. Siennik, op. cit., o ziołach domowych s. 1-189 i ziołach postronnych s. 190-232 oraz 558-578.
6 W.S. Jeżowski, Oekonomia abo porządek zabaw ziemiańskich według czterech części roku, Kraków 1638.
7 M. Rej, Zwierciadło, Kraków 1567.
8 M. Rej, Wizerunek własny…, rozdz. III, Epikurus, list 23v, Kraków 1558, wyd. Wrocław 1971, cz. I, s. 137.
9 A. Gostomski, Ekonomija albo gospodarstwo ziemiańskie dla porządnego sprawowania ludziom politycznym dziwnie 

pożyteczne, Kraków 1644; por. Notaty gospodarskie pisane zapewne ok. 1560-1570 przez A. Gostomskiego wydane po 
jego śmierci staraniem Doktora Oczka, Kraków 1856, s. 76-77, 79. W Anglii William Lawson w A New Orchard and Garden 
(London 1660) zawarł część zatytułowaną The Country Housewifes Garden. Było to jedno z pierwszych dzieł ogrodniczych 
skierowanych do kobiet. Opisał tam projekty sadzenia ziół i innych roślin, m.in. poleca „węzły”, czyli partery węzłowe.

10 A. Gostomski, Ekonomija…, s. 107; por. A. Gostomski, Gospodarstwo, Kraków 1588.
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Malowniczy obraz XVII-wiecznej siedziby ziemiańskiej, w którym podkreślono zna-
czenie części użytkowej, przekazał kasztelan brzeski Jakub Ponętowski. „Za dworem 
niech będzie ogród w kwadrat wymierzony, kęs z południa ku słońcu nachylony, 
suchy, równy wyniosły, porządnie ogrodzony, pergołami okraszony, w kwadrat roz-
dzielony, fontannami polany, a ziół rozlicznych pełny. Za ogrodem są w cynek naj-
mniej w dwadzieścia rzędów drzew młodych, a już rodnych, gładko z płonki, bujno 
z korzeni wybiegłych. Chciałbym jeszcze ptasznika, chciałbym drzewkom, ziółkom 
schowania. Tamże też wirydarz ze wszystkich swych ziółek i przywoźnych. Przeciw 
temu wszystkiemu niechby stanął zwierzyniec, ciemny, zielony, cichy, wymierzo-
ny po sznurze, podzielony łąkami i na krzyż i od płotu; tamże drogi w kwaterach, 
a rzeczka przez pośródek, las lipowy przeciwko, tamże zaraz pasieczka”11.

Z opisów tych wyłania się wizerunek uporządkowanego ogrodu, gdzie – zwłaszcza 
w tym najstarszym okresie – funkcja użytkowa i ozdobna splatają się ze sobą, a pięk-
no wynika z harmonii, sielanki i prostoty oraz korzyści, jakie dają uprawy w kolejnych 
porach roku.

Wśród form charakterystycznych dla upraw są okolone murem ogrody, o czym 
pisał Ponętowski. Tradycja ich zakładania sięga starożytności. W Egipcie wydziela-
no je dla bezpieczeństwa i zapewnienia prywatności, czasem chroniły przed wro-
gami. Powstawały w kulturze perskiej i islamskiej. Obiekty takie odsłoniły wykopa-
liska w Aleksandrii i Pompejach. W Europie, w średniowieczu, również wydzielano 
murem ogrody, m.in. użytkowe i medyczne. Wraz z nadejściem epoki renesansu 
stały się ważną częścią kompozycji, coraz częściej pojawiało się ich kilka, a do ich 
szczególnego rozwoju doszło we francuskich zespołach zamkowych, np. w Blo-
is. W Anglii nazywane były walled garden, a ich ściany często miały wysokość do 
4 m i służyły nie tylko oddzieleniu od domu i ścieżek spacerowych, ale stworzeniu 
tam korzystnego mikroklimatu. W XVIII w. często ogrzewano ścianę przez zewnętrz-
ny piec i system poziomych przewodów. Regularny układ grządek był typowy. 
W czasach elżbietańskich nawożone grządki osłaniano matami. Przeszklone drew-
niane inspekty weszły do użytku w XVIII w., a szklane klosze służyły ochronie mło-
dych ogórków.

Do ogrodów użytkowych przyporządkować można też tzw. ogród bukietowy (le 
bouquetier), kwiatowy, czyli wydzieloną część ogrodu, czasami ziołowego, gdzie 
uprawiano kwiaty przeznaczone na bukiety. Wspomina o tym Olivier de Serres12, 
a przykładem jest parterre fleuriste (np. w Liencourt)13. Nawet w baroku, epoce zdo-
minowanej przez ideę rzucającej się w oczy okazałości, przepychu i regularności, 
pojawiają się ogrody użytkowe. W Wersalu powstał w latach 1678-1683 nowy Le Po-
tager du Roi według projektu Jean-Baptiste La Quintinye (Quintinie)14, z wykształce-
nia prawnika, ale doskonałego praktyka w zakresie projektowania ogrodów użyt-
kowych. Quintinie miał ustaloną reputację projektanta i zarządzającego ogrodami 
użytkowymi, sprawdził się m.in. w Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Rambouillet, Maisons. 
Kiedy wielki amator ogrodów Ludwik XIV zdecydował, że potrzebuje w Wersalu ta-
kiego ogrodu, właśnie jego zatrudnił do wykonania tego zadania, nadając mu 
w 1673 r. stanowisko jardinier en chef ogrodów owocowych i warzywnych. Potager 
zlokalizowano w sąsiedztwie pałacu. Zastosowano w nim różne metody upraw i no-
winki techniczne, m.in. inspekty, do których używano szkła produkowanego od 1685 
r. w fabryce w Saint-Gobain. Inspekty do powszechnego użytku wchodzą od XVIII 

11 Staropolska poezja ziemiańska, oprac. J.S. Gruchała i S. Grzeszczuk, Warszawa 1988, s. 129-130.
12 O. de Serres, Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Paris 1600, s. 501.
13 J. Berrall, The Garden. An Illustrated History, Harmondsworth 1978, passim; M. Charageat, Sztuka ogrodów, Warszawa 

1978, passim; P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005, passim.
14 J.-B. La Quintinye, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, Paris 1690. W Anglii – J. de la Quintinie, G. London, H. Wise, 

The complete gard’ner or, directions for cultivating and right ordering of fruit-gardens, and kitchen-gardens, London 1710.
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w. Ogrody tzw. kuchenne, wkomponowane w układ zespołu pałacowego, poka-
zuje też słynne dzieło Antoine-Josepha Dezalliera d’Argenville’a  – La Théorie et la 
pratique du jardinage15. Anglik Batty Langley w książce New Principles of Gardening 
(1728) zamieszcza plany ogrodów użytkowych, które stały się popularne i naślado-
wane. W Anglii w okresie rewolucji krajobrazowej ogrodzony ogród kuchenny lub 
kwiatowy sytuowano tak, by nie zakłócał kompozycji, często w odległym od rezy-
dencji miejscu. Moda na nie powróciła w XIX w. wraz z historyzmem, upodobali je 
sobie także twórcy Arts and Crafts, z Gertrude Jekyll na czele.

3. BATTY LANGLEY I PROJEKTOWANE PRZEZ NIEGO OGRODY UŻYTKOWE

Batty Langley (1696-1751) był architektem i projektantem ogrodów, choć nie ogrod-
nikiem. W swych pracach zwracał dużą uwagę na układ i kompozycję, pisał również 
o ogrodach kuchennych. Jego dzieło zwiastuje przemiany nadchodzące w sztuce 
ogrodowej. Znany jest przede wszystkim z prac: Practical Geometry (1726) i New Princi-
ples of Gardening: Or The Laying out and Planting Parterres, Groves, Wildernesses, Lab-
yrinths, Avenues, Parks, &c. (1728)16 oraz Pomona or The Fruit Garden, Illustrated, etc. 
(1729)17, w których przedstawia projekty oparte jeszcze na kompozycji osiowej, geome-
trycznej, ale już z serpentynowym układem ścieżek i niesymetrycznym układem w re-
gularnym podziale18. Langley był twórcą pojęcia artinatural, inaczej regular irregularity 
(dosł. ‘regularna nieregularność’), oznaczającego styl pośredni między geometrycz-
nym a swobodnym19.

15 A.-J.Dezallier d’Argenville, La Théorie et la pratique du jardinage, Paris 1709, wyd. I.
16 Pełny tytuł – New principles of gardening, or, The laying out and planting parterres, groves, wildernesses, labyrinths, ave-

nues, parks, &c. after a more grand and rural manner, than has been done before with experimental directions for rais-
ing the several kinds of fruittrees, foresttrees, evergreens and flowering shrubs with which gardens are adorn’d. To which 
is added, the various names, descriptions, temperatures, medicinal virtues, uses and cultivations of several roots, pulse, 
herbs, &c. of the kitchen and physick gardens, that are absolutely necessary for the service of families in general. Illus-
trated with great variety of grand designs, curiously engraven on twentyeight folio plates, by the best hands / by Batty 
Langley of Twickenham, London 1728.

17 B. Langley, Pomona or The Fruit Garden, Illustrated, etc., London 1729.
18 Założenia te przypominały labirynt w kastylijskim ogrodzie La Granja, który przedstawił w swoim traktacie Dézallier d’Ar-

genville (La Théorie et la Pratique du Jardinage, 1713).
19 The Oxford Companion to Gardens, (eds.) G. Jellicoe, S. Jellioce, P. Goode, M. Lancaster, Oxford 1991, passim.

Il. 2. Warzywnik wersalski wg Perelle’a (po lewej); 
Barokowa rezydencja z ogrodami (po prawej); 

A.-J. Dezallier d’Argenville, La Théorie et la pratique du jardinage, Paris 1709

Ill. 2. Le Potager du Roi after Perelle (left); 
Baroque residence and gardens (right); 

A.-J. Dezallier d’Argenville, La Théorie et la pratique du jardinage, Paris 1709 
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Część VII New Principles of Gardening, zatytułowana Of the Kitchen Garden, zawie-
ra wprowadzenie oraz sześć rycin prezentujących plany ogrodów kuchennych (kitchen 
gardens). Langley uznał ogród użytkowy, podobnie jak inne opisane w pracy elemen-
ty, za równorzędną i absolutnie niezbędną część założenia. Projektowane przez niego 
ogrody, okolone murem, inspirowane rozplanowaniem ówczesnych parterów, o regu-
larnych kwaterach, czasami z ozdobnym zakończeniem narożników czy rozplanowane 
diagonalnie, prezentują wysokie walory estetyczne. Pośrodku, symetrycznie, lokalizował 
dużą sadzawkę, m.in. w kształcie koła. Langley stosował palmety z drzew owocowych 
jako granice wnętrz dookoła muru i wewnątrz jako elementy niezależne. Pierwszy z pro-
jektów podzielony jest na równe kwatery, w których zaplanowano warzywa. Przedsta-
wiony na rycinie 6 projekt ogrodu ma kwatery obwiedzione szpalerami drzew prowa-
dzonymi jako palmety. Ten sposób uprawy proponował również wzdłuż muru. Opisał też 
zioła w podziale na stosowane do produkcji wódek i do zastosowania w kuchni. Jako 
obwódki w ogrodzie ziołowym zaprojektował m.in. lawendę, hyzop, tymianek, szałwię.

Książka New Principles of Gardening Langleya była niezwykle popularna przez 
około 30 lat. Cenił ja m.in. George Washington (1732-1799), prezydent Stanów Zjed-
noczonych, który – pomimo że całe życie pozostawał w politycznej opozycji do An-
glii – doceniał zalety angielskiego ogrodnictwa, rolnictwa i technik upraw. Opisane 
w książce zasady próbował stosować w swojej posiadłości Mount Vernon, którą sam 
zaprojektował wraz z ogrodami.

W Castle Bromwich w Anglii od 1984 r. odrestaurowano XVII-wieczny dom oraz 
ogród, w którym zrealizowano South Kitchen Garden z sadem i warzywnikiem według 
jednego z projektów Langleya z New Principles od Gardening (1728). Posadzono tam 
zioła i drzewa owocowe, m.in. jabłonie, morele, figi, wiśnie, grusze i morwy.

4. PIĘKNA GOSPODARKA KRAJOBRAZOWA

W XVIII i XIX w. znaczący wpływ na kształtowanie krajobrazu wiejskiego wywarło 
angielskie ogrodnictwo, rozumiane jako sztuka kształtowania ziemi. W myśl ówcze-
snych zasad teren całej posiadłości stawał się ogrodem, zamieniony przez właści-
ciela w malowniczą okolicę. Projektanci i właściciele realizowali idee głoszone przez 
literatów i teoretyków. Ogród jako część posiadłości wiejskiej wpisany był w zapro-

Il. 3. Rezydencja i ogrody, m.in. użytkowy (po lewej); Projekt ogrodu kuchennego (użytkowego) (po prawej), 
[za:] B. Langley, New Principles of Gardening, 1728

Ill. 3. The residence and gardens, including the kitchen garden (left); Design for the completed kitchen 
garden (right) – from New Principles of Gardening, by B. Langley, 1728



33

jektowany krajobraz angielskiej wsi z przyczyn nie tylko estetycznych, ale także jako 
element zorganizowanej gospodarki rolniczej. Praktyczni Anglicy próbowali połączyć 
w ogrodach piękno i użyteczność. Piękno i pożytek to dwa elementy, które przyświe-
cały ówczesnym reformatorom. Rozwinęła się wtedy idea ozdobnej farmy (ang. or-
namental farm, fr. ferme ornée), czyli gospodarstwa zakładanego dla przyjemności, 
gdzie ścieżki prowadzone są wzdłuż nieformowanych żywopłotów, którym ozdobny 
charakter nadawano przez dosadzanie ozdobnych krzewów i ziół. Ogrodzenia (pło-
ty) i rowy chroniły ścieżki przed inwentarzem. Termin ten stosowano w Anglii w XVIII 
i XIX w., a od 1790 r. nazwą tą określano też ozdobne budynki gospodarcze20.

Ideę ozdobnej farmy po raz pierwszy opisał Stephen Switzer w The Nobleman, Gen-
tleman, and Gardener’s Recreation (1715). Krytykuje tam topiary i ogrody regularne 
(tzw. Duch Garden) i wprowadza określenie ferme ornée, łącząc użyteczne i opłacal-
ne aspekty ogrodów kuchennych (kitchen garden) i hodowli zwierząt z pozbawionymi 
sztuczności pięknymi widokami. Wprowadza również termin Rural Gardening (wiejskie 
ogrodnictwo), co związane jest z całościowym traktowaniem posiadłości i jej krajobra-
zu. Inspiracją i wzorem do naśladowania stała się posiadłość Leasowes (powierzchnia 
ok. 60 ha), ukształtowana w latach 1745-1763, należąca do poety Williama Shenstone-
’a21, który pragnął, aby ozdobna farma (zwana też sentimental farm) i ogród krajobra-
zowy stały się sławne. Leasoves było licznie odwiedzane przez zwolenników nowocze-
snego ogrodnictwa i kopiowane przez projektantów. Gościli tam m.in.: Edmund Burke, 
Horacy Walpole, William Pitt, Thomas Jefferson i Markiz Girardin. Robert Dodsley nazwał 
je perfectly Arcadian Farm22, a John Adams pisał o jej różnorodnym pięknie23.

W okresie rozwoju ogrodnictwa krajobrazowego pojawiła się też moda na rusty-
kalne budowle i ogrody. Wśród najsłynniejszych jest XVIII-wieczna „wioseczka – za-
bawka” (Hameau), stworzona w Wersalu przez Marię Antoninę, sławiona, opisywana, 
wyznaczająca granice stylu dającego początek afektacji i sentymentalizmowi. W jej 
skład wchodzą: farma, stajnia, mleczarnia, sala balowa w postaci stodoły oraz wiele 
wiejskich domów o konstrukcji szkieletowej, z dachami krytymi słomą, używanych jako 
prywatne apartamenty. Wszystko to otoczone przez ogrody użytkowe, gdzie uprawia-
no zioła, warzywa i krzewy owocowe.

John Claudius Loudon pisał w swej encyklopedii, w księdze I, w części pt. Wpływ 
klimatu i zwyczajów na ogrodnictwo jako sztukę projektowania i gust: „Gust w ogrod-
nictwie współzależy od kondycji społeczeństwa i klimatu. Od czasu wprowadze-
nia nowoczesnego, naturalnego stylu ogrodnictwa w Wielkiej Brytanii, stało się po-
wszechną praktyką masowe potępianie każdego innego gustu jako nienaturalny 
i absurdalny (…) ogrodnictwo jako sztuka liberalna jest przeznaczone do tworzenia 
scen, w których zarówno piękno, jak i użyteczność są połączone”24. Uważał, że wła-
ściciel może wydać dyspozycje co do scenerii dookoła swojej rezydencji, może za-
planować ogród owocowy czy warzywny, ogrodzony przez wysokie kamienne ogro-
dzenie, kształtować wewnętrzne podziały za pomocą strzyżonych żywopłotów czy 
rowów lub założyć pleasure grounds25 z alejami, gwiazdami, kolistymi placami, fon-
tannami, rzeźbami, świątyniami, wieżami widokowymi26.

20 Ibidem, s. 186; J. David, Georgian Gardens, London 1990, s. 18-25, 52-54.
21 Shenstone pisał o specjalizacji ogrodów: „Gardening my be divided into three species – kitchen gardening – parterrre 

gardening, and the landskip, or picturesque gardening…”, [za:] W. Shenstone, Unconnected Thoughts on Gardening, 
[w:] The Works in Verse and Prose of William Shenstone, 1768, s. 111.

22 H.F. Clark, The English Landscape…, s. 45-53; The Oxford…, s. 331.
23 The Works of John Adams, Second President of the United States: Autobiography, continued. Diary. Essays and contro-

versial papers of the Revolution, 1971, s. 394.
24 J.C. Loudon, Encyclopaedia of Gardening, London 1824, s. 116-117.
25 Tu rozumiany jako park. Pleasure ground: 1. ozdobna przestrzeń, miejsce rozrywki; tak określano w Anglii tereny common 

(prato) w XVIII w. Znajdowały się tam łąki, polany, ozdobne rośliny i architektura. Później pleasure grounds często pozo-
stawały w opozycji do mniej intensywnie rozplanowanych i otoczonych opieką parków; 2. teren zabaw; park.

26 J.C. Loudon, Encyclopaedia of Gardening…, s. 117.
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Wpływ na rozwój ogrodów w Anglii miała tzw. rewolucja rolna, co związane było 
z Parliament Enclosure Acts27. Ustawy te wpłynęły na poprawę gospodarki rolnej 
i lepsze zarządzanie gruntami. Pomogły w okresie przemian, gdy dokonywało się 
przejście od ogrodów geometrycznych do „naturalnego” kształtowania krajobrazu. 
Kiedy wiejski krajobraz zaczął się przekształcać, francuskie ogrody stały się przed-
miotem krytyki jako marnotrawne użycie pierwszej klasy terenów rolniczych, czyli 
jako antyteza dobrej gospodarki rolniczej w wieku oświecenia. W tym czasie wpro-
wadzono też nowy system płodozmianu, który zakładał, że co cztery lata odda-
wano pola uprawne pod pastwiska. Łączyło się to z przemianami socjalnymi i go-
spodarczymi. W tym czasie rolnictwo stało się nauką. Rozpoczęto badania nad 
urodzajnością ziemi, wzięto pod uwagę uprawę wrzosowisk, bagien, zarośli i nieużyt-
ków, które to tereny według ówczesnych szacunków zajmowały więcej niż połowę 
pokrycia terenów wiejskich. Do rozwoju terenów wiejskich przyczyniły się nowe i lep-
sze drogi oraz łatwiejsze podróżowanie. Postęp i dobrobyt znalazły się wtedy w rę-
kach właścicieli ziemskich, którzy pochodzili z panującej partii Wigów i wierzyli, że 
rolnictwo jest podstawą ekonomiczną Anglii28.

Na początku XIX w. Szkot John Claudius Loudon (1783-1843), nazywany „najwięk-
szym ogrodnikiem pierwszych 50 lat XIX wieku”29, stał się orędownikiem gospodarki kra-
jobrazowej (landscape husbandry) – działalności polegającej na łączeniu użyteczno-
ści i piękna w krajobrazie wiejskim. Zasady te przedstawił w dziele A Treatise on Forming, 
Improving and Managing Country Residences (1806), gdzie zalecał, by projektanci sto-
sowali „gust znaleziony w naturze w połączeniu z gospodarką i użytecznością” (a ta-
ste founded in Nature with Economy and Utility). Była to kontynuacja idei ferme orne 
i polegała na łączeniu rolnictwa i ogrodnictwa z wykorzystaniem takich elementów jak 
woda, drzewa, formy krajobrazu, tak by służyły one też celom użytecznym (np. jezio-
ro jako zbiornik retencyjny). Charakteryzuje tam też linie typowe dla piękna (beautiful) 
i malowniczości (picturesque), co stanowi swoistą kontynuację stosowanej przez Willia-
ma Hogartha Line of Beauty, który w dziele Analysis of Beauty (1753) dąży do ustalenia 

27 W.A. Mann, Landscape Architecture, New York 1993, s. 427; G. van Zuylen, The Garden. Vision of Paradise, London 1995, s. 
83; A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, t. II, e-j, War-
szawa 2000, s. 27-28; J.S. Ackerman, The Villa. Form and Ideology of Country Houses, London 1990, passim.

28 The Oxford Companion…, s. 167-171.
29 M. Hoyles, The Story of Gardening, London 1991, s. 134.

Il. 4. Great Tew, Oxfordshire, przykład idei użytkowych – gospodarki krajobrazowej, rycina 
wg Loudona za: A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. 

Ilustrowany słownik angielsko-polski, t. II, k-q, Warszawa 2005, s. 38

Ill. 4. Great Tew, Oxfordshire, example of utilitarian ideas for landscape husbandry, 
drawing after Loudon in: A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. 

Ilustrowany słownik angielsko-polski, t.III, k-q, Warszawa 2005, s. 38
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estetycznych praw, zwłaszcza kształtu i formy dających uniwersalne piękno. Ta „linia 
piękna” – esowata, falista, serpentynowa, zgodna była z definicją piękna Edmunda 
Burke’a30, który za jego podstawę uważał gładkość i łagodną falistość. Rozważania te 
wywarły duży wpływ na rozwijające się ogrodnictwo krajobrazowe.

Przykładem gospodarki krajobrazowej było przeprojektowane przez Loudona Gre-
at Tew w Oxfordshire liczące 728 ha31. Kończąc projekt wierzył, że Great Tew wymaga 
czasu, by stać się najwspanialszą ferme ornée w Anglii32. Jego wiara była w pełni uza-
sadniona, gdyż sprzedał dzierżawę farmy po 4 latach za dużą kwotę 15 tys. funtów. 
Obiekt stanowi dowód na to, że rolnicy nie muszą poświęcać piękna dla zysku. Zasto-
sował tam system odwadniający, poprawił kształt pól, założył nowe drogi, zasadził 
nowe żywopłoty i wzmocnił wcześniejsze pasy starych wysokich drzew, aby stworzyć 
wspaniałe otwarcia widokowe na dolinę.

Idea ozdobnej farmy była znana w Polsce m.in. dzięki publikacjom Loudona33, któ-
rego prace cytowali Wodzicki i Giżycki34. Jego A Treatise on Forming, Improving and 
Managing Country Residences z 1806 r. poznano dzięki Biernackiemu, który spolsz-
czył pracę, tytułując ją: O zakładaniu folwarków podług zasad szkockiego gospodar-
stwa (1819)35. Stwierdził tam: „przyozdobione ręką ludzką okolice są przeto nieomyl-
nym znakiem wysokiego stopnia kultury ich mieszkańców. W przyozdobieniu posad 
wieyskich przeszli podobno Anglicy wszystkie inne narody i pomimo różności obycza-
iów i klimatu wiele od nich w tey sztuce nauczyć się możemy”36.

Czasy porozbiorowe w Polsce to okres, gdy wzrasta ogólne zainteresowanie 
domem wiejskim, a pałace i dwory były ostoją tradycji. Wokół nich zwykle rozpo-
ścierał się ogród ozdobny, a elementy użytkowe stanowiły integralną część zespo-
łu. W okresie porozbiorowym utrzymanie ziemi oraz dobre gospodarowanie sta-
ło się często wyrazem patriotycznego obowiązku. W tym czasie rolnictwo stało 
się nauką: rozpoczęto badania nad urodzajnością, wprowadzano nowe systemy 
upraw, nowe gatunki roślin, udoskonalono narzędzia, rozwinięto hodowlę, rozpo-
wszechniała się fachowa literatura, która dotarła do licznych dworków szlachec-
kich37. Rolnictwo dźwigało się z wieloletniego zaniedbania. Szlachta przyjmowała 
z pewnym opóźnieniem wzorce propagowane przez siedziby arystokracji, a były 
to nowości dotyczące nie tylko zakładania ogrodów, ale i wiedzy rolniczej. W Pol-
sce przede wszystkim Wielkopolska, pod wpływem działań i publikacji Dezyderego 
Chłapowskiego (1788-1879)38, przejęła z Anglii nowoczesny sposób gospodarowa-
nia39. Chłapowski propagował stosowane tam metody upraw, m.in. płodozmian, 
dostosowanie upraw do jakości ziemi, ogradzanie pól (płotami i żywopłotami), 
chroniące od szkodliwych wiatrów, ale tak, by zapewnić przewiew powietrza, 
urządził też gospodarstwo leśne. Pisał: „W Anglii i Szkocyi tym sposobem uporząd-
30 E. Burke, A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of Sublime and Beautiful, London 1757, Oxford 2008.
31 M. Batey, Regency Gardens, Dyfed 1995, s. 86-88.
32 J.C. Loudon, Observations on laying out Farms in the Scotch style adapted to England, London 1812.
33 J.C. Loudon (1783-1843), autor m.in. Encyclopaedia of Gardening, I wyd. 1922, gdzie w części historycznej przedstawił 

też polskie ogrody; por. A. Zachariasz, Polska sztuka ogrodowa początku XIX wieku w ocenie Johna Claudiusa Loudona, 
„Ogród Puławski” z. 2, 2003, s. 168-185.

34 S. Wodzicki, O chodowaniu, użytku, mnożeniu i poznawaniu Drzew, Krzewów, Roślin i Ziół celnieyszych…, t. I-VI, Kraków 
1818-1828; F.K. Giżycki, O przyozdobieniu siedlisk wiejskich. Rzecz zastosowana do Polski, Warszawa 1827.

35 O zakładaniu folwarków podług zasad szkockiego gospodarstwa przy względzie na stosónki Anglii i o przyozdobieniu 
posad wiejskich, dzieło w języku angielskim wypracowane przez J.C. Loudona, na j. polski przełożone i uwagami zboga-
cone przez A.P. Biernackiego, Berlin 1819.

36 Ibidem, s. XI.
37 M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991, s. 225; Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. IV, (red.) Z. Kamieńska, B. Baranowski, 

Wrocław 1978, passim; D. Chłapowski, O rolnictwie, Poznań 1835, 1843, 1852, a w 1875 z dodaniem listów treści gospodarskiej ze Szkocyi i Anglii, w roku 
1815 i 1819 pisanych; M. Oczapowski, O roli, jej uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich, Wilno 1825; idem, Gospodarstwo wiejskie obejmujące 
w sobie wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone, t. I-VI, XI, Warszawa 1935-1937; por. też A. Zachariasz, Polskie XVIII- 
i XIX-wieczne traktaty ogrodnicze w bibliotece dworskiej – teoria i praktyka, [w:] Dwór polski w XIX wieku, Warszawa 1998, s. 125-165.

38 D. Chłapowski, O rolnictwie…; por. Polski Słownik Biograficzny, T. III, Kraków 1937, s. 299-302.
39 A. Kostołowski, Od gospodarstwa ozdobnego do upiększonego pejzażu rolniczego. Przykłady z końca XVIII i początku 

XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, [w:] Sztuka a natura, Katowice 1991, s. 367-382.
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kowane pola nadają tym krajom postać angielskiego ogrodu. Nie dla samej tylko 
piękności życzyłbym widzieć takie rolnictwo u nas zaprowadzone, ale także dla 
wielkich korzyści, które z niego wypływają, i o których, w ciągu tego pisma, roda-
ków moich starać się będę przekonać”40.

Ogród użytkowy, jeden ze składników założenia przestrzennego, jakim był ze-
spół dworski czy pałacowy, najczęściej posiadał kompozycję geometryczną. Jego 
główną funkcją było dostarczenie warzyw i owoców. Od czasów najdawniejszych 
posiadał określony układ funkcjonalny z kwaterowym podziałem. Dla warzywni-
ków najlepsze były grządki o określonej szerokości, dobrej do plewienia, o regular-
nym geometrycznym kształcie. Sady planowano najczęściej na dwa podstawo-
we sposoby: w szachownicę lub w cynek, czyli piątkę, czasami obsadzano tylko 
obrzeża kwater, a w środku wprowadzano inne uprawy, np. warzywa. Tu również 
optymalny był układ geometryczny jako bardziej funkcjonalny i logiczny41. Moż-
na mówić o kilku sposobach powiązania ogrodu użytkowego z obiektem miesz-
kalnym. W starszych założeniach lub obiektach niewielkich z reguły lokalizowane 
były nieopodal dworu. Wraz z nastaniem ogrodów swobodnych sytuacja ta zmie-
niła się i ogrody użytkowe: warzywniki, sady czy inne specjalistyczne, przenoszono 
na osie boczne lub odsuwano od części głównej, poza wewnętrzne drogi komuni-
kacyjne, czasem stanowiąc niezależny zespół. Obok zabudowań gospodarczych 
często pojawiają się stawy lub systemy stawów okolone malowniczymi groblami 
i połączone potokami lub młynówkami. Zdarzało się również, że łączono funkcje 
ozdobne z gospodarczymi.

Na lokalizację folwarku zwraca uwagę Jankowski: „Jednym z najważniejszych 
względów, które nasz wolny wybór krępują, jest potrzeba nadzoru nad folwarkiem, 
od którego dom nie może być bardzo oddalony. Przy dobrych chęciach, udaje się 
często połączyć te wymagania codziennych potrzeb, z estetycznemi względami”42. 
Ogrody użytkowe i założenia gospodarcze zwykle obsadzano szpalerami. Jankowski 
pisał: „Jeśli budynki te nie są piękne, co bywa najczęściej, to i ścieżki do nich wiodą-
ce, choć w części w zaroślach ukryte być muszą”43. Zalecał też, że: „droga z folwarku 
na wieś, wygon dla bydła i.t.p. w żadnym razie nie powinna przechodzić przez ogród, 
ani też być w zbyt blizkiem dworu sąsiedztwie”, bowiem „wówczas koniecznie trzeba 
dwór od podobnej drogi odsunąć i drzewami ogrodzić”44.

W XIX-wiecznych ogrodach dworskich nadal było miejsce na ogród ziołowy i lekar-
ski, co potwierdzają m.in. Giżycki i Strumiłło45. Giżycki w rozdziale pt. Chodowanie roślin 
aptecznych i korzennych w domowem gospodarstwie przydatnych46 opisuje urządze-
nie ogrodu aptecznego w podziale na małe kwadraty, oddzielone „steczkami”, two-
rzącymi duży kwadrat „obwiedziony darniną, który wszakże otoczony może być wązką 
grządką użytą pod chodowanie kwiatów”, co przyczyni się do nadania mu „przyjemnej 
powierzchowności”. Rozważa też ogród w kręgi, podzielone na trapezy, a rośliny wyso-
ko rosnące zaleca w środkowych kręgach. Zaskakuje ogromna liczba opisanych roślin 
i wielka ilość praktycznych porad domowych z nimi z związanych.

40 D. Chłapowski, O rolnictwie…, s. 179.
41 Zdarzało się jednak, że wprowadzano swobodne, miękkie linie na styku – ogród ozdobny i sad (tak jak np. w Galicji 

w Januszkowicach, Trzcinnicy czy Umieszczu). Rzadszy był taki przypadek w warzywnikach (Hyżne czy Skołyszyn odgro-
dzony żywopłotem). Por. A. Zachariasz, Najpiękniejsza i najinteresowniejsza okolica – dwór w krajobrazie w XVIII i XIX 
wieku, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 2004, s. 71-85.

42 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1900, t. I, s. 4-5. W skład części gospodarczej wchodziły obiekty 
o różnych funkcjach, m.in. stodoły, stajnie, chlewnie, inne pomieszczenia inwentarskie, lamusy, serownie, gołębniki, 
a obiekty fabryczne to: młyny, wiatraki, gorzelnie, browary, cukrownie, olejarnie, cegielnie.

43 Ibidem, t. II, s. 7.
44 Ibidem, t. II, s. 8.
45 F.K. Giżycki, Ogrodnictwo zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego, Lwów 1845, s. 262; J. Strumiłło, Ogrody pół-

nocne, Wilno 1862, t. III, wyd. 5, s. 3.
46 F.K. Giżycki, Ogrodnictwo…, s. 161.
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Najnowsze i najmodniejsze gatunki i odmiany zapewniały szkółki roślin. Wodzicki pisze: 
„niemniej w każdym ogrodzie spotkać się można z zbiorem pieszczeńszych roślin: a licz-
ne katalogi właścicieli naszych ogrodów, obejmując mnogie gatunki roślin na przedaż 
wystawionych, iawnym są dowodem, że to chodowanie nie było dla nas obcem47”. 
Znane były przede wszystkim zakłady ogrodnicze Ulrichów, Hoserów, Niedźwiedź Wo-
dzickiego48, medyckie szkółki Pawlikowskich, miżynieckie Lubomirskich49 czy Antoniny na 
Wołyniu, należące do Potockich. W tym ostatnim zakładzie wielkie zasługi miał Wincen-
ty Zienkowski, a wydany przez niego w 1856 r. katalog roślin, liczący 123 strony, zawierał 
7 działów: rośliny cieplarniane, szklarni umiarkowanej, gruntowe, lekarskie, pastewne, 
drzewa i krzewy owocowe, drzewa ozdobne i nasiona warzyw. Od XIX w. obserwuje się 
powszechność ogromnej ilości odmian i gatunków oraz mody na określone rośliny.

5. REWALORYZACJE OGRODÓW UŻYTKOWYCH

Niezbędnym dopełnieniem rezydencji był ogród. Współcześnie często dokonuje 
się rewaloryzacji, rekonstrukcji lub odtworzenia ogrodu zgodnie z duchem epoki, jeśli 
nie ma szczegółowych przekazów co do jego wyglądu. Zwykle po to, by obiekt archi-
tektoniczny zyskał piękną oprawę.

Do realizacji spektakularnych, choć nietypowych, należy bez wątpienia Potager 
z Villandry50. W latach 1906-1924 ogród został odrestaurowany przez dr. Joachima Ca-
rvallo, częściowo w oparciu o studia historyczne i badania naukowe, po części zaś sta-
nowi twórczą kreację właściciela. Najniższy poziom zajmuje Jardin Potager – składający 
się 9 kwadratowych kwater. Każda o innym wzorze z warzywami (również odmiana-
mi ozdobnymi), kwiatami i drzewkami owocowymi w postaci palmet, rozplanowanymi 
w geometryczne wzory, inspirowane przez XVI-wieczne ryciny parterów pokazane przez 
Jacquesa Androueta du Cerceau w albumie widoków zamków francuskich (Les plus 
exellent bastiments de France, 1576-1579). Ozdobność stanowi główne kryterium ukła-
du i kolorystyki. Rabaty okolone są przez obwódki z bukszpanu i odpornych roślin. Za-
chwycające są zestawienia kolorystyczne, np. czerwonej kapusty z jasnozieloną sałatą 
czy pomarańczowych dyni z żółtą i zieloną papryką. Obsadzenie zmieniane jest dwa 
razy w roku (wiosenna obsada marzec – czerwiec, a letnia od lipca do października)51.

W Polsce również coraz częściej podejmowane są rekonstrukcje i próby odtwo-
rzenia najstarszych ogrodów, np. na Wawelu (K. Żółciak, A. Zachariasz, J. Żółciak), 
w zamku w Malborku (B. Lipińska) czy w Kielcach przy pałacu biskupów krakowskich 
(D. Papee). Wszystkie trzy zawierają elementy ogrodów użytkowych. Dwa pierwsze: 
podwyższone rabaty z kwiatami i ziołami, a ostatni wyposażono w namiastkę sadów 
z drzew owocowych ozdobnych regularnie sadzonych.

Odtworzenia w każdym przypadku wspomagają analizy dzieł z epoki, a rekon-
strukcje wspiera archeologia ogrodów – nauka wspomagająca tradycyjne kwerendy 
archiwalne, która przyczynia się do interpretowania poszczególnych etapów powsta-
wania i rozwoju założenia ogrodowego za pomocą odkrywek, wykopalisk, rozpozna-
nia i analiz materiałów archiwalnych oraz zdjęć lotniczych52.

47 S. Wodzicki, O chodowaniu, użytku…, Kraków 1825, t. IV, s. 69.
48 Katalog Roślin Ogrodu Niedźwiedzkiego, których nabywać w zamian tamże brakujących, każdemu zawsze wolno, z roku 

1813, obejmujący rośliny treybhauzowe, oranżeryjne i szklarniowe, drzewa i krzewy gruntowe, rośliny w korzeniu trwałe 
podgołem niebem, rośliny roczne i dwuletnie. Katalogów ukazało się sześć, wychodziły do 1842 r., a trzy ostatnie miały 
nazwy łacińskie i polskie.

49 Katalog drzew i krzewów ozdobnych hodowanych w szkółkach Miżynieckich, Przemyśl 1889.
50 Zamek we Francji w Indre-et-Loire, pochodzący z XII w., przebudowany w okresie renesansu i w XVIII w. – z tarasami 

i kanałami.
51 M.F. Valery, Gardens in France, Köln 2008, s. 182-189; Villandry, a special issue of Connaissance des Arts, H.S. n 164/1, 2005.
52 Journal of Garden History, vol. 17, no 1, Spring 1997, passim.
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Powstają również ogrody wzorowane na historycznych, a wśród nich, oryginalny 
okolony murem, ogród w Scampston Hall (1,5 ha), otwarty dla publiczności w 2004 r. 
Ogród i rezydencja w Scampston pochodzą z XVIII w., a nowoczesną, inspirowaną for-
mami historycznymi postać, tzw. walled garden, zaprojektował wybitny holenderski 
twórca Piet Outolf. Zastosował on charakterystyczne rytmy i formy, np. szpalery wło-
skie z lip, serpentynowe formy cisa, kubiki bukszpanu. Tworzą one zasadniczą strukturę 
ogrodu, który podzielony jest na kilka wnętrz, z których każde ma wyraźnie zdefiniowany 
charakter, m.in. ogród traw, ogród ciszy z kolumnami cisów czy część z trawiastym kop-
cem okolonym wiśniami i łąką kwietną. Wzdłuż muru posadzono 200 lip splatających 
się konarami, a pod nimi rośliny kwitnące wiosną (m.in. piwonię krzewiastą, edgewor-
thię papierodajną, hortensję i cebulowe) oraz użytkowe. W centralnej części ogrodu, 
na tle oranżerii, Outolf usytuował łąkę kwietną o bogatej palecie barw. Wprowadził 
gamy czerwieni, żółci, rdzawości i fioletów, a także starannie wybrał faktury i kształty, 
co stanowi jego swoistą wizytówkę. Rośliny przyciągają motyle i pszczoły, a siedziska tu 
umieszczone umożliwiają ich obserwacje. Zastosował też ziołowe rabaty.

6. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiono tu zaledwie wybór różnych sposobów kształtowania ogrodów użyt-
kowych w różnych epokach historycznych. Funkcjonują w każdej epoce, współist-
nieją z ogrodem ozdobnym, czasem są całkowicie niezależne, są też sytuacje, gdy 
cała posiadłość ma być użyteczna i piękna, co pokazuje idea ozdobnej farmy. Ist-
nieje moda na różne ogrody użytkowe i ich elementy także w koncepcjach ogrodów 
ozdobnych. Współczesne odrodzenie herbariusów spowodowały publikacje Angielki 
Eleanour Sinclair Rohde (1882-1950): A Garden of Herbs (1920), Herbs and Herbs Gar-
dening (1936), The Old English Herbals (1974), a tradycje te wspaniale kontynuowa-
ła Rosemary Verey czy wspomniany Piet Outolf. Również ogrody działkowe zyskują 
nową atrakcyjną i wysmakowaną formę, co pokazują m.in. projekty i realizacje Lebe-
rechta Migge, Carla Theodora Sorensena czy Alfonsa Zielonki.

Stwierdzenie Francisa Bacona (1561-1626): „Bóg wszechmogący pierwszy założył 
ogród i rzeczywiście to jest najczystsza ludzka przyjemność. To jest największe pokrze-
pienie ducha człowieka”53, po raz kolejny potwierdza, że z kontaktu z pięknem czer-
piemy przyjemność i radość, a praca w ogrodzie daje prawdziwe wytchnienie, ma 
właściwości terapeutyczne i może też mieć wymiar dydaktyczny.

53 Esej F. Bacon, Of Gardens, 1625, [w:] F. Bacon, Selections, Oxford 1952.

Il. 5. Villandry, Jardin Potager (foto A. Zachariasz) (po lewej); Wawel, Kraków (foto A. Zachariasz) (w środku); 
Scampston Hall, http://thinkingoutsidetheboxwood.blogspot.com/2011/06/scampston-hall.html 

- dostęp 7.10.2012 (po prawej)

Ill. 5. Villandry, Jardin Potager (photo by A. Zachariasz) (left); Wawel, Krakow (photo by A. Zachariasz) (middle); 
Scampston Hall, http://thinkingoutsidetheboxwood.blogspot.com/2011/06/scampston-hall.html (right)
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* Mgr Karolina Sokołowska, Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni, Wydział Architektury, Politechnika 
Wrocławska.

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

Artykuł porusza problem użytkowości ogrodu ozdobnego. Na podstawie analizy dzieł literackich, malarskich i filmowych ukazuje określone 
sposoby korzystania z przestrzeni ogrodu, od starożytności po współczesność. Na przykładzie przechadzki, przyjęcia i spotkania kochanków 
pokazuje, jak trwałe są schematy ogrodowego życia i jak długa tradycja stoi za, zdawałoby się, spontanicznym postępowaniem. Takie ujęcie 
użytkowości ogrodu wynika zatem z samego faktu spędzania w nim czasu.

Słowa kluczowe: użytkowość, ogród ozdobny, przestrzeń ogrodu

A b s t r a c t

The article discusses the problem of utility of decorative garden. Based on the analysis of literature, paintings and films show specific ways of 
use the space of the garden, from antiquity to the present day. The examples of walks, parties and lovers’ meetings show how lasting models 
of garden life are and the length of tradition standing behind the seemingly spontaneous behavior. This approach shows that the utility of the 
garden is a result of spending time in it.

Keywords: utility, decorative garden, space of the garden
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1. OGRÓD JAKO FENOMEN KULTURY

Ogród to fenomen powstający „na skrzyżowaniu sztuki, literatury, wątków filozo-
ficznych i religijnych, a także mód i codziennych obyczajów”1. Analizować go można 
z wielu punktów widzenia, m.in. stylu, symboliki, zagadnień botanicznych2. W niniejszej 
pracy skupiono się na interpretacji ogrodów pod względem obyczajów i odczyta-
niem ich z literatury, malarstwa i powstających na ich podstawie filmów.

Tradycyjnie pojęcie ogrodu użytkowego kształtowało się w opozycji do ogrodu 
ozdobnego. Słownik terminologiczny sztuk pięknych wyróżnia sady i warzywniki jako 
ogrody użytkowe oraz służące do rozrywki ogrody ozdobne3. Ten sam słownik włą-
cza ogrody w rozszerzony zakres pojęcia architektury, dając tym samym przyzwolenie 
na wyjście poza sztywny podział funkcji użytkowej jednych i kontemplacji estetycznej 
drugich. O ogrodach można by powiedzieć to samo, co o architekturze, która „słu-
ży celom jak najbardziej praktycznym, jednak jej dzieła stanowią również manifesta-
cję pewnego intelektualnego ładu i próbę wprowadzenia racjonalnego porządku 
w otaczającą nas przestrzeń. Te właśnie cechy przesądziły o przynależności archi-
tektury do sztuk pięknych”4. Tak więc ogród ozdobny, podobnie jak architektura, jest 
zjawiskiem niejednoznacznym, gdzie aspekt estetyczny spotyka się z aspektem użyt-
kowym. Określić i usystematyzować funkcje użytkowe ogrodu ozdobnego można na 
podstawie ważnych dla naszej tradycji tekstów kultury: dzieł malarskich, literackich 
i filmowych. Użytkowość ogrodów ozdobnych w dużej mierze opiera się na sferze oby-
czajowej, której wymienione teksty kultury są zapisem. Dlatego też z analizy wyłączo-
ne będą traktaty ogrodowe, jako odnoszące się bezpośrednio do sfery materialnej 
i symbolicznej ogrodu, podczas gdy obyczaj przejawia się w utrwalonych mechani-
zmach użytkowania ogrodów, niezwiązanych z samą ich materią.

2. OGRODOWE OBYCZAJE

Jakie zatem funkcje użytkowe może pełnić ogród ozdobny? Jakie mechanizmy kie-
rują naszym w nim zachowaniem? Już pobieżna analiza literatury i dzieł malarskich po-
zwala wyróżnić kilka bardzo trwałych obyczajów, które w różnych epokach ujawniały się 
w mniejszym lub większym nasileniu i w różnych wariantach. Nie sposób w krótkim arty-
kule zająć się wszystkimi obyczajami ogrodowymi, dlatego poddanych analizie zostanie 
tylko kilka przykładowych mechanizmów zachowań. Będzie to: przechadzka, przyjęcie 
w ogrodzie i romantyczne spotkanie. Trzeba jednak wymienić i inne możliwości: praca 
w ogrodzie, dziecięce zabawy, kontemplacja przyrody i natury świata, czytanie i pisanie 
poezji. Każda z tych form użytkowania ogrodu ma długą tradycję, której znajomość nie 
jest konieczna do ich kultywowania, ale przydaje im nowych sensów i wartości.

3. OGRODOWA PRZECHADZKA

Już w I wieku przed naszą erą Witruwiusz zalecał: „Przestrzeń zawartą między por-
tykami i nie pokrytą dachem należy przyozdobić zielenią, gdyż przechadzki na wol-

1 A. Rottermund, Słowo wstępne, [w:] Ogród. Forma – Symbol – Marzenie, katalog wystawy, Zamek Królewski w War-
szawie 1998.

2 Patrz np.: P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005; J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000; 
Ogrody – zwierciadła kultury, t. I: Wschód, t. II: Zachód, (red.) L. Sosnowski, A. Wójcik, Kraków 2004, 2008.

3 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, (red.) S. Kozakiewicz, Warszawa 1969; ten sam podział utrzymuje Tezaurus 
sztuki ogrodowej.

4 A.F. Jones, Wstęp do historii sztuki, Poznań 1997, s. 10.
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nym powietrzu są bardzo zdrowe”5. W jego ślady idzie Pliniusz Młodszy w I wieku naszej 
ery, pisząc w swych Listach, że codzienny spacer od jednego końca willi do drugiego 
orzeźwia umysł i odświeża oczy. Jest to odpowiednie zwłaszcza dla „właścicieli ziem-
skich w stylu ludzi nauki”6. XIII-wieczna Powieść o róży7 Wilhelma z Lorris i Jana Meun 
znowu opowiada o wędrówce. Tym razem ma ona wymiar również alegoryczny – 
Młodzieniec wkracza do ogrodu zamkniętego i przechadzając się po nim, doznając 
różnych przygód, poznaje świat i miłość. W tradycji określonej przez historię sztuki za-
równo powieść, jak i jej ilustracje zwykło się odczytywać z punktu widzenia symboli-
ki zdarzeń i roślin8 napotkanych przez Młodzieńca oraz z punktu widzenia kompozycji 
ogrodowej czy też gatunków tychże roślin9. Skoro dosłowna interpretacja kompozy-
cji ogrodowej jest prawomocna, uprawnione jest również potraktowanie scen alego-
rycznych jako scen rodzajowych. Tym samym poznawcza wędrówka Młodzieńca ma 
również wymiar „prozaicznego” spaceru po ogrodzie.

Dwa wieki później zalety zdrowotne spacerów po ogrodzie zachwala Marsilio 
Ficino w dziele De vita activa. W jego przekonaniu należy zażywać codziennych, 
regularnych spacerów „w czystym powietrzu ogrodu”10. O tym, że czytelnicy tych 
dzieł wzięli sobie do serca te zalecenia, świadczy XVI-wieczna rycina przedstawia-
jąca ogród Hansa Vredemana de Vries11. Przedstawia ona rozległy ogród renesan-
sowy, po którym przechadzają się pary arystokratów, wzajemnie wskazując sobie 
co bardziej urokliwe elementy wystroju ogrodowego. Również w XVI wieku po ogro-
dzie każe się przechadzać swoim bohaterom Maria de la Fayette, autorka pierwszej 
nowoczesnej powieści Księżna de Cleves12. Tytułowa księżna ucieka do ogrodu, by 
w samotności oddać się swym wzburzonym uczuciom i uporządkować myśli. Nie-
co później mężczyzna, w którym się kocha, odwiedza ją ze swą siostrą, a spacer po 
ogrodzie służy trojgu za pretekst do towarzyskiej rozmowy, skrywającej prawdziwe 
uczucia zakochanej pary.

XVIII-wiecznej Porannej przechadzce Thomasa Gainsborough13 nie towarzyszą już 
takie emocje. Młoda para małżeńska odbywa spacer wraz ze swym psem, a scena 
przywodzi na myśl tradycyjne przechadzki, na jakie zabierał swą młodą narzeczoną 
Ernestinę Charles Smithson, bogaty arystokrata z powieści Johna Fowlesa Kochanica 
Francuza14. Akcja powieści rozgrywa się w wieku XIX, jednak zwyczaje obowiązują-
ce narzeczeńską parę pochodzą z poprzedniego stulecia, a bohaterowie świadomi 
są nadchodzących nieuchronnie zmian obyczajowych. I rzeczywiście, pochodzący 
z początku XX wieku „Dziwny ogród” Józefa Mehoffera15 ma już zupełnie inną, ta-
jemniczą, a przecież swobodną atmosferę. Malarz sportretował swoją żonę i synka 
podczas przechadzki w bujnym ogrodzie, gdzie sielankową atmosferę zakłóca wielka 
ważka wprowadzająca element tajemniczości i nienazwanego niebezpieczeństwa, 
ale też symbolizująca lato. Niepokoje przełomu wieków zagościły w niewinnej dotąd 
przyjemności spaceru i nadały jej dodatkowy, oniryczny charakter.
5 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1956, s. 95, [za:] K. Rozmarynowska, W cieniu 

rzymskiego ogrodu, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury, op. cit., s. 70.
6 List Pliniusza Młodszego do Bebiusza Sylwana (list XXIV), [w:] Życie i pisma Pliniusza Młodszego: pierwsza księga listów, 

tłum. S. Patoń, Częstochowa 1964.
7 Wilhelm z Lorris, Jan Meun, Powieść o róży, tłum. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, Warszawa 1997.
8 J. Hańderek, W średniowiecznym ogrodzie, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury, op. cit., s. 105; patrz również: P. Hobhouse, 

op. cit., s. 116.
9 M.in. P. Hobhouse, op. cit., s. 109.
10 M. Ficino, Three Books on Life: A Critical Edition and Translation with Introduction and Notes, (red.) C. Kaske, J. Clark, New York 

1989, [za:] A. Kuczyńska, Tajemnicze energie. Renesansowe ogrody filozofów, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury, op. cit., s. 183.
11 Rycina pochodząca z dzieła Hortorum Viridariorumque Elegantes et Multi Plicis Formae, Antwerpia 1583.
12 M. de La Fayette, Księżna de Cleves, tłum. i wstęp T. Żeleński-Boy, Warszawa 1992.
13 T. Gainsborough, “Mr and Mrs William Hallet” (‘The Morning Walk’), 1785, The National Gallery, Londyn.
14 J. Fowles, Kochanica Francuza, tłum. W. Komarnicka, Poznań 2007; Fowles był, co prawda, filologiem z wykształcenia, 

jednak pisząc powieść dziejącą się w przeszłości, robił staranną kwerendę historyczną, o czym wspomina w swoim eseju 
Uwagi na temat nie dokończonej powieści, [w:] J. Fowles, Kanały czasoprzestrzeni, Poznań 2002.

15 J. Mehoffer, „Dziwny ogród”, 1902-1903, Muzeum Narodowe w Warszawie.
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4. PRZYJĘCIE W OGRODZIE

Historię przyjęć ogrodowych otworzyć można asyryjskim reliefem pochodzącym 
z VII wieku przed naszą erą. Nosi on tytuł „Odpoczynek pod pnączem winorośli” 
i przedstawia króla Asurbanipala, gdy wraz z małżonką Asurszarrat spożywa podwie-
czorek w asyście usługujących im eunuchów16. Dość makabrycznym elementem de-
koracji jest wisząca na pobliskim drzewie głowa pokonanego Teummana, króla Ela-
mu. Ta scena dworska, jedna z nielicznych przedstawionych na reliefach, pokazuje, 
jak królewski ogród był scenerią świętowania triumfu władcy nad jego wrogiem. Zde-
cydowanie liczniejsze grono zebrało się na legendarnej uczcie wydanej przez Juliu-
sza Cezara w jego ogrodach – ponoć przybyło na nią 200 tysięcy osób17. Wspomina-
na już rycina, przedstawiająca renesansowy ogród Hansa Vredemana de Vries, na 
pierwszym planie zawiera altanę wraz z biesiadującą w niej grupą dworzan. Wąskie 
grono i prywatny charakter spotkania przypomina nieco scenę z asyryjskiego reliefu, 
podczas gdy do uczty Juliusza Cezara nawiązuje raczej trzydniowe przyjęcie, jakie 
wydał Ludwik XIV oficjalnie z powodu zakończenia głównych prac nad wersalskimi 
ogrodami, a de facto dla uczczenia narodzin jego naturalnego syna18. Jak wygląda-
ło takie przyjęcie, możemy sobie wyobrazić, oglądając film „Vatel”19, opowiadający 
o innym bankiecie wydanym w 1761 roku również dla Króla Słońce przez księcia de 
Conde, próbującego wkupić się w łaski władcy (il. 1). W baroku przepych ogrodo-

16 „Asurbanipal odpoczywający w ogrodzie”, relief z Północnego Pałacu w Niniwie, ok. 645 r. p.n.e., The British Museum.
17 M. Ranieri Panetta, Neron, tłum. H. Borkowska, Warszawa 2001, [za:] K. Rozmarynowska, op. cit.
18 D. Lichaczow, Poezja ogrodów: o semantyce stylów ogrodowo-parkowych, Wrocław 1991, s. 94.
19 „Vatel”, reż. Roland Joffe, Francja – Wielka Brytania – Belgia 2000.

Il. 1. Przyjęcie w ogrodzie, scena z filmu „Vatel”, reż. Roland Joffe, zdj. Robert Fraisse, 
Francja – Wielka Brytania – Belgia 2000 (www.filmweb.pl)

Ill. 1. Acceptance in garden, stage from movie „Vatel”, direction: Roland Joffe, 
photos: Robert Fraisse, France – Great Britain – Belgium 2000 (www.filmweb.pl)
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wych przyjęć sięgnął nieomal granic możliwości, podczas gdy następne epoki po-
wróciły do skromniejszych i bardziej prywatnych biesiad na łonie natury. „Śniadanie 
na trawie” Eduarda Maneta20 obrazuje intymną scenę porannego posiłku, spożywa-
nego w nad wyraz swobodnej atmosferze. W większym gronie, swobodnym, ale już 
nie prowokacyjnym, odbywa się „Śniadanie wioślarzy” Augusta Renoira21, podane 
w ogrodowej altanie. Powstały rok później obraz Aleksandra Gierymskiego „W alta-
nie”22 znowu podnosi temat ogrodowego spotkania nad, tym razem, lampką wina. 
Toskańska bohema artystyczna lat 90. XX wieku kontynuuje tradycję śniadań w ogro-
dzie, jak pokazuje nam film „Ukryte pragnienia”23.

5. OGRODOWA SCHADZKA KOCHANKÓW

Przegląd literatury, malarstwa, dzieł scenicznych pokazuje, że najczęstszym sposo-
bem użytkowania ogrodu jest schadzka kochanków. Już w starożytnym Egipcie ogród 
był przestrzenią miłosnego spotkania. Papirus Westcar, pochodzący prawdopodob-
nie z okresu IV dynastii, zawiera Opowiadanie o cudownych zdarzeniach24. Opisuje 
ono sytuację, w której altana w ogrodzie kapłana Ueba Oner staje się miejscem mi-
łosnych igraszek jego niewiernej żony i jej kochanka. Także w Księdze tysiąca i jednej 
nocy ogród jest sceną cielesnych uciech i małżeńskiej zdrady25. Podczas nieobec-
ności męża żona króla Szahrijara zdradza go z niewolnikiem, a towarzyszy im 20 par 
niewolnic i niewolników, również oddających się miłości. Cały ten erotyczny spektakl 
odbywa się koło ogrodowej fontanny. Jak wiadomo, jego następstwem była śmierć 
królowej i wszystkich kolejnych kochanek zdradzonego króla, aż do chwili gdy Szehe-
rezada nie powstrzymała jego zemsty dzięki swoim opowieściom.

Istnieje pewna miniatura, w której można by odczytać pierwowzór miłosnych spo-
tkań w ogrodzie. To „Wenus adorowana przez sześciu legendarnych kochanków” – ta-
lerz z manufaktury florenckiej przypisywany Mistrzowi Świętego Marcina26. Na otoczo-
nej drzewami owocowymi łące kwietnej klęczy sześciu rycerzy i z oddaniem wpatruje 
się w unoszącą się nad nimi nagą, skrzydlatą Wenus. Po bokach bogini znajdują się 
dwa kupidyny. Jej uroda emanuje niezwykłym blaskiem, podkreślonym przez czarne 
tło miniatury, i opromienia twarze adorujących ją mężczyzn. Obraz ten łączy w so-
bie przedstawienie średniowiecznej miłości dworskiej i swobodniejszego podejścia do 
erotyki właściwego starożytności. Umieszczenie tych dwóch sensów romantycznego 
uczucia w przestrzeni ogrodu nadaje temu ostatniemu dwuznaczny charakter, który 
można odnaleźć w wielu dziełach wieków następnych.

W wymienianej już Powieści o róży Młodzieniec chłonie ogród, a zatem poznaje 
świat wszystkimi zmysłami, by w końcu odnaleźć w nim miłość. Bohaterowie Dekame-
ronu Boccaccia27 spotykają się w ogrodzie wiejskiej posiadłości, by opowiadać sobie 
historie i w ten sposób przeczekać szalejącą we Florencji zarazę. Również przytaczane 
historie nierzadko dzieją się w ogrodowej scenerii – opowieść pierwsza z dnia trzeciego, 
„Wilk w owczarni”, opisuje, jak przeorysza znajduje w ogrodzie śpiącego młodzieńca i, 
zachwycona jego męskim urokiem, uwodzi go, by skosztować zakazanego owocu28.
20 E. Manet, „Śniadanie na trawie”, 1862-1863, Musée d’Orsay, Paryż.
21 A. Renoir, „Śniadanie wioślarzy”, 1880-1881, The Phillips Collection, Waszyngton.
22 A. Gierymski, „W altanie”, 1882, Muzeum Narodowe w Warszawie.
23 „Ukryte pragnienia”, reż. B. Bertolucci, Francja – Wielka Brytania – Włochy 1996.
24 Papirus Westcar, Opowiadanie o cudownych zdarzeniach, [za:] W. Bator, Ogrody starożytnego Egiptu, [w:] Ogrody – 

zwierciadła kultury, op. cit.
25 Księga tysiąca i jednej nocy, tłum. W. Kubiak, J. Ficowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
26 „Wenus adorowana przez sześciu legendarnych kochanków”, talerz z manufaktury florenckiej, przypisywany Mistrzowi 

Świętego Marcina, ok. 1360, Luwr, Paryż.
27 G. Boccaccio, Dekameron, tłum. E. Boye, Poznań 2000.
28 Ibidem, s. 114 i nast.
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Jeden z fresków znajdujących się w pałacu Schifanoia w Ferrarze, autorstwa Fran-
cesca del Cossa, ma podobną atmosferę jak opowiadania Boccaccia. Alegoria 
kwietnia – „Triumf Wenus”29 – przedstawia idylliczny ogród, gdzie sceny dworskie prze-
platają się z mitologicznymi oraz symbolami miłości. Lucas Cranach jeszcze bardziej 
wyraziście łączy miłość i ogród w swoim „Złotym wieku”30. Nagie postacie, pląsające 
po łące kwietnej wśród przyjaźnie nastawionych dzikich zwierząt, to oczywiście ilustra-
cja szczęśliwego wieku ludzkości, ale też hortus ludi – przeznaczonego do świeckich 
uciech ogrodu otoczonego murem.

Pochodzące z XII wieku, ale w znanej nam formie spisane w wieku XIX, Dzieje Tristana 
i Izoldy31 zawierają opis spotkania tytułowych kochanków w ogrodzie zamkowym króla 
Marka, męża Izoldy. Tristan, oddalony z dworu, nie ma siły na opuszczenie ukochanej, 
pod osłoną nocy przeskakuje palisadę otaczającą ogród i tam spotyka się z Izoldą32. 
Dokładnie w taki sam sposób postępuje zrozpaczony książę de Nemours, gdy kocha-
na przez niego księżna de Cleves odmawia mu spotkania33. Do schadzki nie dochodzi 
w sensie dosłownym, gdyż skromność księżnej nie pozwala jej złamać przysięgi małżeń-
skiej, jednak pan de Nemours pozostaje w ogrodzie, licząc, że ją znowu ujrzy, podczas 
gdy ta ucieka spłoszona, świadoma jego wtargnięcia do ogrodu. Książę jest obecny 
w ogrodzie księżnej nie tylko dzięki jej myślom, ale też przez swój portret, przechowywa-
ny w ogrodowej altanie, w której pani de Cleves spędza godziny na marzeniach. Rów-
nież w ogrodzie odbywa się najbardziej znana scena Romea i Julii. I znowu, pod osłoną 
nocy, kochanek przekrada się do ogrodu ukochanej, by wyznać jej swą miłość34.

XVIII wiek przynosi znów swobodniejsze podejście do miłości. W operach Mozarta 
ulubionym miejscem schadzek kochanków jest ogrodowa altana. W „Così fan tutte” 
zakochane siostry siedzą w altanie w nadmorskim ogrodzie i wpatrują się w portrety 
swoich narzeczonych35. W „Weselu Figara” w ogrodowej altanie dochodzi do zagma-
twanych spotkań wiernych i niewiernych kochanków, a „piętrowe” zasadzki, zastawia-
ne na tych niewiernych, mogą się udać jedynie dzięki osłonie ciemności i tajemniczej 
aurze nocnego ogrodu36. Podobnie kokieteryjną scenę przedstawia Jean-Honoré Fra-
gonard na obrazie „Huśtawka”37. Dzieło powstało na zamówienie i pod dyktando ba-
rona de Saint-Julien, a przedstawia jego samego, gdy parzy na obnażone nogi swej ko-
chanki, siedzącej na huśtawce wprawianej w ruch przez biskupa. Rzucony w kierunku 
kochanka pantofelek jest zapowiedzią spełnienia miłości tej pary (il. 2).

XIX wiek znów uderza w poważniejsze miłosne tony. „Pożegnanie rycerza” autor-
stwa Edwarda Burne-Jonesa38 nawiązuje do renesansowej miłości dworskiej, ale też 
ilustruje powrót do romantycznej wizji miłości, która potrzebuje romantycznego oto-
czenia. W podobnym tonie utrzymana jest „Halka”, opera Stanisława Moniuszki, opo-
wiadająca o nieszczęśliwej miłości prostej dziewczyny uwiedzionej przez bogatego 
pana. Halka, targana wielkimi namiętnościami, siedzi w nocy w ogrodowej altanie 
i wyśpiewuje swą tragiczną miłość, nie mogąc uwierzyć, że w tym samym czasie jej 
ukochany zaręcza się z inną39. Opera Pucciniego „Turandot”, pochodząca z lat 20. XX 
wieku, również zawiera nocną scenę ogrodowej miłości. Zakochany w księżniczce Tu-

29 F. del Cossa, „Triumf Wenus”, fresk w pałacu Schifanoia w Ferrarze, 1470.
30 L. Cranach, „Złoty wiek”, 1530, Stara Pinakoteka, Monachium.
31 Dzieje Tristana i Izoldy, oprac. J. Bedier, tłum. T. Żeleński-Boy, Kraków 2000.
32 Ibidem, s. 27.
33 M. de La Fayette, op. cit., s. 102.
34 W. Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. M. Słomczyński, Kraków 1982, akt II, scena II.
35 Muzyka W.A. Mozart, tekst L. da Ponte, „Così fan tutte”, akt I, odsłona II, [za:] K. Stromenger, Przewodnik operowy, 

Warszawa 1964.
36 Muzyka W.A. Mozart, tekst L. da Ponte, „Wesele Figara”, akt IV, [za:] ibidem.
37 J-H. Fragonard, „Huśtawka”, 1767, Wallace Collection, Londyn.
38 E. Burne-Jones, „Pożegnanie rycerza”, 1858, Ashmolean Museum, University of Oxford.
39 Muzyka S. Moniuszko, tekst W. Wolski, „Halka”, akt II, [za:] K. Stromenger, op. cit.
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randot książę Kalaf siedzi w altanie pałacowego ogrodu40 swej ukochanej i czeka, aż 
ta odgadnie jego imię, narażając się tym samym na śmierć z jej ręki, ale miłość każe 
mu podjąć takie ryzyko. XX wiek to nie tylko niebezpieczeństwa miłości, to również 
rozerotyzowane spotkania w ogrodzie, czy to z samą ideą miłosnych zabaw, uciech 
i niepokojów, jak w „Zaczarowanym ogrodzie” Malczewskiego41, czy też pary kochan-
ków szukających swej bliskości W malinowym chruśniaku Leśmiana42.

6. UŻYTEK PŁYNĄCY Z OGRODÓW OZDOBNYCH

W powyższym przeglądzie przedstawione zostały zaledwie trzy spośród wielu spo-
sobów użytkowania ogrodów ozdobnych. Jednak już na ich podstawie można się 
przekonać, jak trwałe są te mechanizmy zachowań ogrodowych i jak pewne wzory 
powielane są przez kolejne pokolenia. Zauważalne są też pewne tendencje w nasile-
niu użytkowania ogrodów na poszczególne sposoby. I tak przechadzka po ogrodzie 
jest ulubioną formą aktywności w wielu epokach43, a powodów jej podejmowania jest 

40 Muzyka G. Puccini, tekst G. Adami, R. Simoni, „Turandot”, akt III, odsłona I, [za:] ibidem.
41 J. Malczewski, „Zaczarowany ogród”, własność prywatna.
42 B. Leśmian, W malinowym chruśniaku, [w:] B. Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1983.
43 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.

Il. 2. Spotkanie kochanków w ogrodzie – Jean-Honore Fragonard, „Huśtawka”, 1767, 
foto The Walles Collection (http://wallacelive.wallacecollection.org)

Ill. 2. Meeting of lover in garden – Jean-Honore Fragonard, „Swing”, 1767, 
photo by The Walles Collection (http://wallacelive.wallacecollection.org)
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stopniowo coraz więcej – od korzyści zdrowotnych przez doznania estetyczne, szu-
kanie ukojenia myśli po doświadczenie tajemniczości świata. Biesiadowanie w ogro-
dzie ma największą popularność w starożytności, w średniowieczu prawie zanika, by 
w baroku odżyć na imponującą skalę i potem znowu przycichnąć. Natomiast miłość 
panuje w ogrodzie niepodzielnie. Romantyzm tego miejsca, urocze zakamarki i od-
osobnienie wykorzystywali ludzie wszystkich epok i rejonów świata. Ogród jest odpo-
wiednią scenerią zarówno dla miłości szczęśliwej, jak i tragicznej, traktowanej z pełną 
powagą oraz z przymrużeniem oka – użyteczność ogrodu dla miłości jest niewątpliwa.

Tak więc ogród ozdobny nosi wszelkie cechy ogrodu użytkowego. Jako przestrzeń 
kontemplacji estetycznej ma swoje miejsce wśród sztuk pięknych. Spełniając funkcje 
użytkowe, przestaje być tylko „sztuką dla sztuki” i tym bardziej uzasadnia swoje istnie-
nie w ludzkim świecie. „Horyzont zjawiska ogrodu jest wyjątkowo rozległy, gdyż obej-
muje także strefę codziennej obecności ogrodów w naszym życiu. To powód, dla 
którego każdy z nas ma do ogrodu stosunek osobisty, to powód przenikania się kon-
cepcji ogrodu z wewnętrznym światem człowieka, światem jego pamięci, ukrytych 
motywacji i snów”44. Ogród „pozwala człowiekowi, tak jak być powinno, wystąpić 
w zewnętrznym otoczeniu przyrody jako osoba główna”45.
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OGRODY LECZNICZE NA WYBRANYCH DZIEŁACH 
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S t r e s z c z e n i e

Jednym z rodzajów ogrodów użytkowych są ogrody lecznicze. Rozpowszechnione w średniowieczu, uzupełniały założenia klasztorne, 
rzadziej były obecne w obiektach świeckich. Niniejszy artykuł obejmuje badania nad ogrodami leczniczymi odzwierciedlonymi w malarstwie 
tablicowym XV wieku. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy prezentowane na obrazach kompozycje ogrodowe mają charakter leczniczy. 
Odpowiedzi na to pytanie może udzielić analiza botaniczna wybranych obrazów i określenie właściwości medycznych rozpoznanych roślin 
w odniesieniu do ówczesnej wiedzy o ziołolecznictwie.

Słowa kluczowe: ogrody lecznicze, malarstwo tablicowe XV wieku, rośliny lecznicze

A b s t r a c t

Medicinal gardens are one of the types of utilitarian gardens. Ubiquitous in the Middle ages, they complemented monastic compounds, and 
were less common in secular objects. This article concerns research regarding medicinal gardens portrayed in panel painting of the 15th 
century. It is an attempt at answering the question whether the garden compositions presented in the paintings are of medicinal character. 
An answer to this question can be obtained from a botanical analysis of selected paintings, as well as determining medicinal properties of 
identified plants in relation to contemporary knowledge concerning herbalism.

Keywords: medicinal gardens, 15th-century panel painting, medicinal plants
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1. WPROWADZENIE

Jednym z przejawów użytkowości ogrodów jest aspekt ich wykorzystania do upra-
wy roślin leczniczych. Ogrody ziołowe i lecznicze, rozwinięte w średniowieczu jako zja-
wisko w sztuce ogrodowej, było już niejednokrotnie opisywane w literaturze nauko-
wej. Dzięki temu wiadomo, jaką miały kompozycję, gdzie były lokalizowane i jakie 
rośliny w nich rosły1. Zwane herbulariusami lub hortus medicus, najmocniej zaakcento-
wały swoją obecność w średniowiecznych zespołach klasztornych, towarzysząc za-
konnym infirmeriom i szpitalom2. Wynikało to ze wzmożonego w owym czasie zainte-
resowania ziołolecznictwem oraz rozwojem średniowiecznej medycyny3. Miały one 
najczęściej plan geometryczny, gdzie ich układ przestrzenny wyznaczały jednoga-
tunkowe prostokątne rabaty o podwyższonej wysokości4.

Odrębnym aspektem jest obecność ogrodów leczniczych w średniowiecznej prze-
strzeni świeckiej zarówno zamkowej, jak i miejskiej. W tym przypadku przekazywane in-
formacje są mniej precyzyjne i jednoznaczne, gdyż często ogrody ziołowe uważano 
za zbyt prozaiczne i nie były warte opisu5. Odnoszą się one głównie do ogrodów typu 
hortus conclusus, gdzie mogły wstępować grzędy z roślinami o właściwościach lecz-
niczych, sadzone zwyczaj między warzywami6.

Warto zatem uzupełnić dotychczasowe badania o analizę kompozycji średniowiecz-
nych ogrodów w aspekcie ich leczniczego wykorzystania, a zwłaszcza tych zachowa-
nych na wyobrażeniach malarskich z XV w. Dotychczasowe badania historyków sztuki 
pozwalają na jednoznaczne i bezsprzeczne określenie, że mają one charakter świado-
mie komponowanych przestrzeni, tworząc powtarzalny motyw ikonograficzny mistycz-
nego hortus conlcusus, powiązanego symbolicznie z Najświętszą Marią Panną i świętymi. 
Traktują owe malarskie wyobrażenia ogrodowe w kategoriach artystycznych, nie za-
wsze uwzględniając elementy realne i przyrodnicze takie jak na przykład rośliny7. To wła-
śnie rozpoznania botaniczne odwzorowanych z wielką starannością roślin na obrazach 
pozwalają zweryfikować owe namalowane układy ogrodowe i zasugerować tezę, że 
mają one charakter nie tylko symboliczny i dekoracyjny, ale również leczniczy. Problem 
ten nie został bowiem jednoznacznie rozstrzygnięty, gdyż nie zawsze to, co przez history-
ka sztuki uważne jest za lecznicze, ma rzeczywistą moc uzdrawiania. Dopiero rozpozna-
nie botaniczne namalowanych roślin i określenie ich właściwości medycznych na pod-
stawie średniowiecznych źródeł pozwala pełniej rozważyć ten problem.

Badania obejmują zatem sześć wybranych obrazów malarstwa tablicowego 
z XV w., na których widoczne są jednoznacznie kompozycje ogrodowe, uzupełnione 
o rozpoznawalne gatunki roślin. Na tych przykładach dokonano analizy szaty roślinnej 
pod względem leczniczym, opierając się na średniowiecznych traktatach medycz-
nych. Wnioski z analiz mogą posłużyć do potwierdzenia lub obalenia tezy o leczniczym 
charakterze namalowanych ogrodów, które były niewątpliwe wzorowane na tych 
istniejących w rzeczywistości, zwłaszcza w odniesieniu do stosowanej szaty roślinnej.

1 D. Hennebo, A. Hoffman, Geschichte der Deutschen Gartenkunst. Gärten des Mittelalters, t. 1, Hamburg 1962, s. 33-35, 87-90, 
142-143; J. Harvey, Medieval gardens, London 1981, s. 31-92.

2 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 96; P. Meyvaert, The medieval monastic garden, 
[in:] Medieval Gardens, (ed.) E.B. MacDougall, Washington 1986, s. 23-53.

3 Bogate informacje o średniowiecznej medycynie i metodach leczniczych, w tym o wykorzystaniu roślin, zob.: P.M. Jones, 
Heilkunst des Mittelalters in illustrierten Handschriften, Stuttgart 1999, s. 13-21, 58-75; C. Opsomer-Halleux, The medieval 
garden and ist role in medicine, [in:] Medieval Gardens, (ed.) E.B. MacDougall, Washington 1986, s. 94-113; B. Stępniew-
ska, Kompozycja zieleni. Cz. 2, Średniowiecze, Wrocław 1993, s. 90, 96-99.

4 D. Hennebo, A. Hoffman, op. cit., s. 33-35.
5 Ibidem, s. 87.
6 B Stępniewska, op. cit., s. 59.
7 G. Hartlaub, Das Paradiegärtlein von einem oberreinischen Meister um 1410, Berlin 1977; G. Münzel, Das frankfurter Para-

diesgärtlein. Das Münster, „Zeitschrift fur christliche Kunst und Kunstwissenschaft“ (1956), s. 15-23. Obszerne wyjaśnienie 
treści hortus conclusus zob. The Dictionary of Art, (red.) J. Turner, t. 7 i 24, London 1996.
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2. ROŚLINY LECZNICZE W WYBRANYCH OGRODACH MALARSKICH

Poszukiwania średniowiecznych ogrodów leczniczych w malarstwie rozpocząć 
można od najbardziej rozpowszechnionego wizerunku ogrodowego, a mianowicie 
dzieła Mistrza Górnoreńskiego Rajski ogród8. Obraz ten poddawany już wielokrotnym 
analizom ukazuje rozbudowany przestrzennie ogród, otoczony murem i bogato wy-
posażony w małą architekturę9. Oprócz tego jego wystrój współtworzą liczne rośliny, 
które dotychczas nie były dokładnie zidentyfikowane przez przyrodników. Analiza bo-
taniczna namalowanej szaty roślinnej pozwala stwierdzić, że odzwierciedlonych zo-
stało 21 w pełni oznaczonych gatunków i 1 rodzaj. Roślin o właściwościach leczni-
czych jest natomiast 13 i są to: orlik pospolity (Aquilegia vulgaris L.), stokrotka pospolita 
(Bellis perennis L.), barwinek pospolity (Vinca minor L.), lilia biała (Lilium candidum L.), 
konwalia majowa (Convallaria majalis L.), ślaz dziki (Malva sylvestris L.), piwonia lekar-
ska (Paeonia officinalis L.), pierwiosnek lekarski (Primula veris L.), kosaciec niemiecki 
(Iris germanica L.), fiołek wonny (Viola odorata L.), babka lancetowata (Plantago lan-
ceolata L.), poziomka pospolita (Fragaria vesca L.) i róża (Rosa spp.).

Kolejnym analizowanym obrazem, na którym widoczna jest przestrzeń ogrodowa 
w formie hortus conclusus, jest dzieło Roberta Campina Madonna ze świętymi w ogro-
dzie zamknionym10. Kompozycja tej przestrzeni jest niezwykle uboga i ograniczona za-
lewie do czworobocznego wnętrza ogrodowego, ograniczonego murem i architek-
turą przyległego budynku. Pozbawiona jest elementów przestrzennych typowych dla 
średniowiecznych ogrodów, niemniej jednak nosi wyraźne znaki świadomego kształ-
towania. Jej dominującym elementem jest roślinność w formie bogato ukwieconej 
murawy, składającej się z 14 w pełni zidentyfikowanych gatunków oraz 1 rodzaju11. 
Wśród nich 13 roślin ma właściwości lecznicze. Należą do nich wymienione częściowo 
wyżej gatunki, uzupełnione o: nagietek lekarski (Calendula officinalis L.), tojad moc-
ny (Aconitum napellus L.), mak polny (Papaver rhoeas L.), żankiel zwyczajny (Sanicula 
europaea L.), perz właściwy (Elymus repens L.) i bodziszek (Geranium spp.).

Podobną ogrodową przestrzeń odnaleźć można w dziele Rogiera van der Weydena 
Św. Łukasz malujący Maryję12. Ogród ten ma postać niewielkiego geometrycznego pa-
tia o zarysie kwadratu, wyraźnie powiązanego z budowlą mieszkalną. Przyjmuje postać 
łąki obniżonej w stosunku do kamiennej ławy biegnącej przy murze z blankami. Jest to 
przykład ogrodu przy rezydencji miejskiej lub podmiejskiej, o czym świadczą widoczne 
na trzecim planie zarysy struktury urbanistycznej. O ogrodowym charakterze tego wnę-
trza świadczą natomiast tylko rośliny. Nie występują tu bowiem żadne struktury organizu-
jące przestrzeń, np. rabaty czy ścieżki. Skład gatunkowy prezentowanej łąki reprezentuje 
12 gatunków roślin zielnych13. Analiza namalowanej szaty roślinnej pod kątem leczniczym 
pozwala stwierdzić, że roślin o takich właściwościach jest 10. Dotychczasową listę wyka-
zanych już roślin medycznych obraz ten dopełnia o dąbrówkę rozłogową (Ajuga rep-
tans L.), jaskier ostry (Ranunculus acris L.), jasnotę białą (Lamium album L.), pięciornik gęsi 
(Potentilla anserina L.) i wrotycz maruna (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.).

Jeszcze inny przykład ogrodu prezentuje obraz Maryja z Dzieciątkiem w otoczeniu 
świętych14 anonimowego malarza flamandzkiego Mistrza Legendy św. Łucji. Tu rów-
nież została wyznaczona czytelna przestrzeń ogrodowa w formie swobodnej kompo-

8 Frankfurt nad Menem, Städelsches Kunstinstitut, 1410.
9 E.M. Vetter, Frankfurter Paradiesgärtlein, „Heidelberger Jahrbücher” 1965, IX, s. 104-107.
10 Waszyngton, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 1440-1450.
11 P. Kulesza, Szata roślinna w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku. Identyfikacja botaniczna roślin na wybra-

nych obrazach, Lublin 2011, s. 87-97.
12 Boston, Museum of Fine Arts, 1435.
13 P. Kulesza, op. cit., s. 157-166.
14 Bruksela, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgigue, ok. 1480.
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zycji podmiejskiej, o czym świadczą zarysy miasta widoczne w tle. Układ tego wnę-
trza ogrodowego, zbliżonego do łąki kwietnej, ramują wysokie krzewy oraz łukowata 
konstrukcja pergoli porośnięta winoroślą. Dodatkowo uzupełnia ją darniowa ława, 
na której siedzą święte postacie. Całość tak wykreślonego ogrodu dopełniają licz-
ne rośliny, wśród których udało się zidentyfikować 11 gatunków i 1 rodzaj. Ciekawym 
spostrzeżeniem jest fakt, że po raz pierwszy na analizowanych obrazach, oprócz roślin 
zielnych, występują także krzewy, drzewa, a nawet pnącza. Ponadto pojawiają się 
gatunki typowe dla obszarów Europy Południowej. Spośród wszystkich rozpoznanych 
taksonów 9 ma właściwości lecznicze. Wśród wymienionych już wcześniej na uwagę 
zasługuje: babka zwyczajna (Plantago major L.), mniszek pospolity (Taraxacum offici-
nalis F.H. Wigg.), przytulia wonna (Galium odoratum (L.) Scop.), granatowiec właści-
wy (Punica granatum L.) i pigwa pospolita (Cydonia oblonga Mill.).

Ciekawą kompozycję ogrodową przedstawia Tryptyk Jeana de Witte15 autorstwa 
nieznanego artysty, określanego mianem Mistrza roku 1473. Mimo że obraz podzielo-
ny jest na trzy tablice, łączy się w jedną całość nie tylko sceną, ale również przestrze-
nią malarską. Modlitwa donatorów Jeana de Witte i jego żony Marii Hoose do Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem odbywa się bowiem w zamkniętym ogrodzie, do którego pro-
wadzą dwa symetryczne wejścia. Wnętrze ogrodowe o wydłużonym kształcie uchwy-
cone w jest w taki sposób, że uniemożliwia wyznaczanie jego przybliżonych kształtów. 
Posiada jednak świadomie komponowane elementy przestrzenne takie jak: darnio-
wa ława, drewniana altana i zarysy ziemnej ścieżki. Tak ukształtowaną przez artystę 
przestrzeń dopełnia szata roślinna, na którą składa się 11 w pełni rozpoznanych ga-
tunków i 1 rodzaj. Wśród tych roślin właściwości lecznicze ma aż 11 z nich, w tym po-
jawiający się po raz pierwszy fiołek trójbarwny (Viola tricolor L.).

Ostatnim analizowanym dziełem jest tryptyk Madonna z Dzieciątkiem z muzykują-
cymi aniołami, przypisywana Mistrzowi Haftowanego Listowia16. Prezentowane dzieło, 
podobnie jak wcześniejsze, mimo realnego rozdzielenia łączy się w jedną całość na-
malowaną sceną i miejscem, gdzie się ona rozgrywa, a mianowicie niewielkim ogro-
dem w pozamiejskiej posiadłości. Namalowany ogród jest wyraźnie powiązany bu-
dynkiem mieszalnym i wydzielony z otoczenia za pomocą ławy darniowej pełniącej 
funkcję ogrodzenia. Układ kompozycyjny tego wnętrza wyznacza dodatkowo ścież-
ka łącząca się z drewnianą furtką. Pozostałą przestrzeń ogrodową wypełnia gęsta 
murawa składająca się z 16 zidentyfikowanych gatunków i 1 rodzaj. Wśród nich 16 
roślin ma właściwości lecznicze i są to między innymi niewymienione jeszcze: poziew-
nik piaskowy (Galeopsis segetum Necker), kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), 
kuklik pospolity (Geum urbanum L.), babka średnia (Plantago media L.), szczaw zwy-
czajny (Rumex acetosa L.) i ślaz zaniedbany (Malva neglecta L.).

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badań, udział roślin leczniczych w analizowa-
nych ogrodach malarskich jest znaczny, a wręcz dominujący. Łącznie na 6 wybra-
nych obrazach udało się w pełni zidentyfikować botanicznie 49 gatunków roślin oraz 
2 rodzaje. Wśród nich 36 ma właściwości medyczne, co stanowi 73,5% wszystkich roz-
poznanych roślin. Do najczęściej powtarzających się gatunków leczniczych w obrę-
bie wybranych dzieł wymienić należy: stokrotkę pospolitą, fiołka wonnego, poziomkę 
pospolitą i orlik pospolity. Należy jednak zaznaczyć, że tylko dwa pierwsze wymienio-

15 Bruksela, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgigue, ok. 1473.
16 Lille, Musée des Beaux-Arts, ok. 1500.
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ne gatunki występują we wszystkich omawianych ogrodach malarskich. Popularność 
ich stosowania wynikała nie tylko z funkcji leczniczych, ale też symbolicznych oraz 
upowszechnienia się w sztuce średniowiecza powtarzalnego motywu ikonograficzne-
go. Nie można także zapomnieć, że były to – i są nadal – pospolite gatunki europej-
skie, często przenoszone do ogrodów jako rośliny ozdobne.

Rozpoznane rośliny lecznicze nie są pogrupowane i nie odnoszą się jednej jed-
nostki chorobowej, wręcz przeciwnie – stosowane były w rozmaitych schorzeniach. 
W przeciwieństwie do geometrycznych i jednogatunkowych rabat w klasztornych 
herbulariusach są wyraźnie rozrzucone w przestrzeni ogrodowej między roślinami po-
zbawionymi właściwości leczniczych. Nie dominują tylko na pierwszym planie obra-
zów, lecz są rozsiane po całej ich przestrzeni. Występują z jednakową intensywnością 
zarówno w ogrodach miejskich, jak i podmiejskich, niezależnie od tego, czy mają for-
mę zamkniętą, czy też otwartą.

Do ogrodów o najbogatszym udziale roślin leczniczych należy zaliczyć te odzwier-
ciedlone w Tryptyku Jeana de Witte oraz w dziele Madonna z Dzieciątkiem z muzy-
kującymi aniołami. W pozostałych omawianych dziełach gatunki o właściwościach 
leczniczych również stanowią znaczną część ich szaty roślinnej. Dzięki temu założe-
nia te można rozpatrywać nie tylko w kategoriach ogrodów ozdobnych lub mistycz-
nych, lecz także użytkowych o funkcji leczniczej. Nie można bowiem zapomnieć, że 
przedstawione w średniowiecznym malarstwie ogrody są nie tylko wynikiem wizji arty-
stycznej malarzy, lecz także ich doświadczeń ówczesnej rzeczywistości, a zwłaszcza 
tej ogrodowej.
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S t r e s z c z e n i e

Klasztory bernardyńskie budowano przede wszystkim na przedmieściach lub w pobliżu głównych traktów komunikacyjnych i handlowych. 
Kompleksy usytuowane poza murami posiadały ogrody użytkowe, a do dóbr klasztornych należały także łąki, pola, lasy, stawy oraz całe 
wsie. W takich przypadkach reguła zakonna była łamana drastycznie, gdyż zakony żebracze nie posiadały wartościowej własności. Formy 
ogrodów nie przetrwały do czasów współczesnych, zachowały się jedynie wirydarze. Niniejszy referat porusza problematykę użytkowych 
ogrodów klasztornych, a także bernardyńskich gospodarstw rolnych i ich znaczenia dla postaci krajobrazów lokalnych.

Słowa kluczowe: ogrody użytkowe, gospodarstwa bernardyńskie, warzywniki, wirydarze

A b s t r a c t

Bernardine monasteries were built mostly in the suburbs or near the main communication and trade tracts. The building complexes, which 
were situated outside the city walls, had utilitarian gardens and monasteries, property included meadows, fields, forests, ponds and even 
the whole villages. In these cases monasticism rules were broken severly, because the medicant orders had no valued property. The forms of 
gardens did not survive until present days, only viridaries were preserved. This paper raises the issue of utilitarian monastery gardens as well as 
the Bernardine farms and its meaning for the shape of the local landscape.

Keywords: utilitarian gardens, Bernardine farms, vegetable gardens, viridaries
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Na terenie Polski działalność franciszkanów obserwantów jest datowana na 2 po-
łowę XV wieku1. Do badań opartych na materiałach źródłowych, pisanych oraz iko-
nograficznych, wybrano zachowane klasztory bernardyńskie, położone w granicach 
współczesnej Polski i ufundowane w latach: od 1453 r. (fundacja pierwszego klasztoru 
bernardynów w Krakowie) do 1595 r. (fundacja klasztoru w Przasnyszu na Mazowszu). 
Pomimo datowania polskiego średniowiecza na koniec XV wieku, architektura wznie-
sionych wówczas kompleksów klasztornych, formalnie późnogotyckich, stylistycznie 
jest przykładem gotyku, co często określane jest także jako regres stylowy (na Śląsku 
– klasztor we Wrocławiu i Jaworze)2. Badacze architektury na przełomie XIX i XX wie-
ku, m.in.: Marian Sokołowski, Grzegorz Worobjew i Adolf Szyszko-Bohusz, już wówczas 
zwrócili uwagę na regres występujący w budownictwie mazowieckim, dotyczący 
również klasztoru w Przasnyszu, który jest przykładem gotyku „spóźnionego”.

Otoczenie klasztorów bernardyńskich w dużej mierze wynikało z lokalizacji kon-
wentów, a niemały wpływ miał na to również żebraczy charakter zgromadzenia. 
Wyrzeczenie się posiadania dóbr ziemskich skazywało braci żebrzących na osie-
dlanie się w pobliżu miast. Konstytucje zakonne nakazywały budowę siedzib na 
przedmieściach, a niejednokrotnie, na terenach niewykorzystanych w innych ce-
lach miejskich. Jak pisał Raoul Manselli: „Franciszkanie wybierają na mieszkania sie-
dziby ubogie, w niezbyt odległym od miast miejscu, ale w takiej odległości, żeby 
mieć mogli spokój i zachować milczenie”3. W źródłach bernardyńskich znajdują się 
zapisy o lokalizacji extra muros, in suburbio, in oppido suburbio, circa civitate4. Naj-
częściej osiedlano się w pobliżu dróg wiodących w stronę bram miejskich. Takie po-
łożenie w XV wieku, przy rozwijających się przedmieściach, było również ze wzglę-
dów ekonomicznych rozwiązaniem korzystnym. W wyborze miejsca osiedlenia się 
zakonników doszukiwano się wymiaru symbolicznego. Pozbawione bogatego wy-
stroju konwenty były dominantą na tle pejzażu ubogich dzielnic, akcentując tym 
samym skromność i pokorę. Według Mariana Kutznera obserwanci, chcąc odwzo-
rować położenie siedziby św. Franciszka pod Asyżem, starali się o budowę swoich 
siedzib na nieużytkach, bagnach, terenach podmokłych5. Przy rzekach wzniesiono 
konwenty w Krakowie, Poznaniu, Wilnie, Płocku, Samborze, Kownie, Tykocinie i Byd-
goszczy, a na terenie bagnistym w Kobylinie6. W Warszawie i Kazimierzu Biskupim bu-
dowano z kłopotami ze względu na podmokły teren7.

Sposób rozplanowania budowli konwentu wraz z całym otoczeniem określał 
ustalony kanon, wzorowany na klasztorach macierzystych (benedyktynów – St. Gal-
len, cystersów – Clairvaux). Reguły zakonne zgromadzeń cenobijnych (wyłączając 
żebracze) przewidywały m.in. uprawę roli i ogrodów, a także hodowlę zwierząt na 
potrzeby utrzymania zgromadzenia, stąd bogate ogrody cysterskie i benedyktyń-

1 Bernardyni byli zreformowanym odłamem zakonu franciszkańskiego, istniejącego od roku 1233. W XIV w. wśród francisz-
kanów powstały rozbieżności, wynikające z odmiennego stosowania się braci do pierwotnej reguły ubóstwa, zakłada-
nia stałych konwentów oraz możliwości kształcenia. W wyniku tych rozbieżności wyłoniły się dwa odłamy rodziny fran-
ciszkańskiej: Bracia Mniejsi Konwentualni (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) oraz Bracia Mniejsi Obserwanci (Ordo 
Fratrum Minorum Regularis Observantiae) (Zarys historii zakonu braci mniejszych, Kraków 2000, s. 12).

2 W przykładach rozwiązań korpusów śląskich kościołów w systemie konstrukcyjnym jest widoczny regres stylowy, zarówno 
w użyciu formy bazylikowej i pseudobazylikowej oraz zastosowaniu masywnych filarów wielobocznych, jak też sklepień 
(w nawie głównej stosowano sklepienia gwiaździste czteroramienne, w nawach bocznych z kolei krzyżowo-żebrowe). 
Dotyczy to także kościołów klasztornych w Jaworze i Wrocławiu. O regresie form kościoła klasztornego we Wrocławiu 
wspomina również Edmund Małachowicz (E. Małachowicz, Wrocław. Zespół pobernardyński, Warszawa 1985, s. 13).

3 R. Manselli, Franciszkanie we Włoszech w XIII wieku, [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, t. 1: Franciszkanie na zie-
miach polskich, Lublin 1983, s. 129-130.

4 Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie (APBr), rkps M-2, k.60r (Kościan – “extra muros”), k. 81r (Lwów – “in sub-
urbio”), k.86v (Koło – “in oppido suburbio”), k.125v (Sambor – “circa civitate”); rkps M-25, s. 71 (Radom -  “extra muros”, “in 
suburbio”).

5  M. Kutzner, Architektura polskich późnogotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów (zwanych bernardynami), 
[w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, t. 1, s. 292.

6 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001, s. 103.
7 M. Kutzner, op.  cit., s. 293.
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skie. W zakonach eremickich z kolei, przy pustelniach, uprawiano rośliny na potrze-
by własne. Ogrody franciszkańskie natomiast posiadały ograniczoną wielkość ze 
względu na warunki lokalizacji w pobliżu zwartej zabudowy miejskiej8.

Teren średniowiecznego klasztoru bernardyńskiego nie był ograniczony wyłącz-
nie do claustrum. Specyfika zakonu zabraniała braciom czerpania dochodów z in-
nych źródeł niż kwesta i legaty, bracia nie mogli też zajmować się uprawami i hodow-
lą. Zasady tej jednak nie przestrzegano, łamiąc tym samym regułę zakonną. Wokół 
cenobium istniało wiele budynków pomocniczych, otaczały jego oficyny i budynki 
gospodarcze, w zależności od regionu były wznoszone w technice szachulcowej lub 
z drewna, z czasem zastępowane murowanymi. Lokalizacja budynków zależała od 
warunków terenowych, przede wszystkim od położenia oraz traktów dojazdowych 
i rzek. Z upływem czasu przy klasztorach bernardyńskich pojawiły się dziedzińce go-
spodarcze oraz ogrody klasztorne, głównie warzywniki i sady9.

Program ogrodowy bernardynów trudno jest zdefiniować ze względu na szcząt-
kowe wzmianki źródłowe oraz wielokrotne zmiany zagospodarowania terenu do 
czasów współczesnych. Podstawową informacją o posiadanych przez zakonników 
uprawach i hodowlach są nieliczne wzmianki dotyczące przede wszystkim nadań 
terenów sąsiadujących z klasztorem i zapisów testamentowych. Informacji tego 
typu pojawia się więcej dopiero w okresie nowożytnym, u schyłku XVI (pojawia się 
wówczas funkcja chronologa, którą pełnił jeden z braci zakonnych), a głównie 
w XVII i XVIII wieku, gdy zaczęto spisywać kalendaria, topografie i kroniki konwen-
tu, zawierające opisy fundacji, jej położenia, dziejów oraz budowy, oparte o odpisy 
dokumentów fundacyjnych, królewskich, biskupich, a nawet papieskich (zawierały 
papieską zgodę na posiadanie przez konwent własności i gruntów)10.

Tylko jeden z klasztorów franciszkanów obserwantów – konwent św. Katarzyny, 
położony u stóp Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich, był uznany za eremicki11. 
W akcie fundacyjnym z 1477 roku klasztor otrzymał teren z ogrodami, łąkami, zie-
mią orną, stawami oraz lasem. Biskup krakowski Jan Rzeszowski, będący fundatorem 
eremu, zezwolił także braciom na posiadanie uli12. Dokładniejszy opis dóbr jednak 
nie jest znany. Podobne nadanie uczynił Aleksander Jagiellończyk na rzecz bernar-
dynów wileńskich, gdy ofiarował im w 1504 roku wielkie obszary leśne z prawem wy-
rębu drzew (tym samym przyczynił się do powstania kolejnej siedziby zakonu w Bud-
sławiu)13. W źródłach zakonnych znajdują się także wzmianki o stawach, w których 
bracia łowili ryby, położonych w pobliżu klasztorów w Lublinie i Przeworsku14. Prze-
worski klasztor usytuowano od południowej strony kościoła. Trójskrzydłowy budynek 
klauzury otacza dziedziniec wewnętrzny. Istotną częścią zespołu jest także ogród 
klasztorny, umieszczony między skrzydłem zachodnim a murem wyznaczającym za-
kres parceli należącej do zakonu, a także dwa stawy, położone od południa. Prawo 
połowu ryb w wodach położonych w okolicy swoich siedzib otrzymali również za-
konnicy w Kazimierzu Biskupim i Skępem15.

8 L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1978, s. 62.
9 B. Pierścionek, Architektura gotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów w Polsce XV-XVI wieku, Wrocław 2010, s. 134.
10 M. Maciszewska, op. cit., s. 9.
11 Bernardyni wznosili klasztory na tzw. surowym korzeniu, jedynie siedziby klasztorów położonych na Pomorzu, od 2 połowy 

XVI w. należących do kustodii pruskiej prowincji saskiej św. Jana Chrzciciela (Barczewo, Gdańsk, Lubawa, Nowe, Toruń, 
Chełmno, Wielów), przejęto od franciszkanów konwentualnych. W miejscowości Św. Katarzyna około 1477 r. przejęto 
pustelnię pobenedyktyńską, stąd klasztor uznaje się za eremicki (B. Pierścionek, op. cit., s. 11).

12 Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatur, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, 
Lwów 1888, s. 203.

13 W.F. Murawiec, Budsław, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, (red.) H.E. Wyczawski, Kal-
waria Zebrzydowska 1985, s. 31-32.

14 Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: Przeworsk: rkps. RGP-b-2, s. 68; Lublin: rkps. M-2, k.69v.
15 H.E. Wyczawski, Kazimierz Biskupi, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, (red.) H.E. Wyczaw-

ski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 129; W.F. Murawiec, Skępe, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach 
historycznych, (red.) H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 327-328.
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Najwięcej informacji o ogrodach zawiera Memoriale Jana z Komorowa. Pisząc 
o początkach konwentu poznańskiego, autor wspomina, że „dzięki pracy braci te-
reny dzikie, porośnięte krzakami przekształciły się w ogród”16. Istnienie ogrodu przy 
opactwie w Kobylinie, a także jego wpływ na rozwój przedmieścia i zmianę jego kra-
jobrazu, potwierdza z kolei zapis w kronikach prowincji bernardyńskiej: pierwsze drew-
niane budynki ulokowano w pobliżu rzeki Rdęcy około roku 1456. Teren otaczający 
zabudowania klasztorne był bagnisty, ale urodzajny, a założony przez zakonników 
ogród przyczynił się do zmiany wizerunku miasta, które nie było otoczone murem 
obronnym17. Z 1499 roku z kolei pochodzi zapis o darowiźnie przekazanej zakonowi 
w Tarnowie przez Jana Amora i Rafała Tarnowskich, a wspomniane nadanie obejmo-
wało kościół, klasztor oraz mały ogród18.

W księdze przywilejów miasta Sambora pod rokiem 1578 znajdujemy wzmiankę 
o ogrodach położonych wzdłuż murów miejskich. Nie są znane uprawy, ale – jak czy-
tamy dalej – „produkty powstałych właśnie tam ich ogrodów zaspokajały również 
najwybredniejsze gusta”19. W Łowiczu przełożony klasztoru ojciec Gabriel z Kołaczko-
wa zbudował murowany krużganek i ukończył budowę ceglanych skrzydeł klasztoru, 
a także założył ogród zakonny z sadem, który częściowo otoczono murem20. Do dziś 
nie zachowało się nic z ówczesnego ogrodu, a klasztor po licznych przebudowach 
zatracił swój charakter i służy celom świeckim.

Z powyższego opisu wynika, że bernardyni włączali się w pewnej mierze w dzia-
łalność gospodarczą, przygotowując teren pod budowę klasztorów, na co wskazuje 
także agrarny charakter przedmieść. W wielu przypadkach konwenty stały się również 
dominantą krajobrazową i wpłynęły znacząco na urbanizację okolicznych terenów 
(Poznań, Sambor, Kobylin). Przybycie bernardynów do Skępego, położonego wśród 
lasów, zmieniło jego krajobraz przez powstanie dróg wiodących do klasztoru. Mniejszy 
wpływ na intensyfikację urbanizacji przedmieść dzięki zakładanym klasztorom można 
zauważyć w dużych miastach (Wrocław).

Jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów bernardyńskich 
w Polsce jest klasztor radomski z późnogotycką bryłą, niezmienioną z zewnątrz, oraz 
modelowym schematem funkcjonalnym, charakterystycznym dla franciszkańskiej ro-
dziny obserwanckiej. Rangę obiektu podkreśla fundacja królewska Kazimierza Jagiel-
lończyka. W średniowieczu konwent dysponował przyklasztornym ogrodem, w którym 
znajdowały się zabudowania gospodarcze oraz sad owocowy, łąka i sadzawka rybna. 
Powierzchnia terenu, będącego w posiadaniu konwentu, wynosiła 16 morgów i 20 prę-
tów, z czego większa część pochodziła z pierwotnego nadania królewskiego. Budowle 
zakonne zgrupowano wokół dwóch dziedzińców. Na obszerny dziedziniec przykościel-
ny, tzw. cmentarz, prowadzi wolno stojąca brama, wzniesiona na rzucie kwadratu, któ-
rej część dolna jest sklepiona kolebą, wyższą zaś wykonano w formie baldachimu na 
kolumnach, zwieńczonego kopulastym dachem. W centrum znajduje się kościół zakon-
ny o układzie halowym. Budynek klauzury przylega do fasady kościoła zakonnego od 
południa i składa się z trzech skrzydeł, rozplanowanych wokół prostokątnego wiryda-
rza z krużgankami oraz dostawionego prostopadle do skrzydła południowego budynku 
kuchni z piramidalnym kominem. Od południowego wschodu rozplanowano obszerny 
ogród kwiatowy, a cały teren przyklasztorny został otoczony wysokim murem21. Sche-
mat radomskiego klasztoru, najczęściej z ograniczonym programem użytkowym (dosto-
sowanym do liczby zakonników), powtarza się w planach innych cenobiów.

16 Memoriale..., op. cit., s. 176.
17 Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: Kobylin: rkps. M-2, k.63v.
18 Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: Tarnów: rkps. XIV-a-1.
19 A. Kuczera, Materiały do historii miasta Sambora 1390-1795, Lwów 1936, s. 137-138.
20 Memoriale..., op. cit., s. 201.
21 B. Pierścionek, op. cit., s. 86-87.
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W dużej mierze widoczne są analogie w rozplanowaniu przestrzennym założeń 
klasztornych wraz z otaczających terenem do innych zakonów żebraczych, głów-
nie do franciszkanów konwentualnych oraz dominikanów (pomijając samą lokali-
zację obu cenobiów, których terenem działalności były przede wszystkim obrzeża 
zabudowy centrów dużych miast, co powodowało ograniczenie powierzchni tere-
nów ogrodowych). W programie ogrodowym zarówno franciszkanów, dominikanów, 
jak i augustianów dominował wirydarz klasztorny oraz kwaterowy ogród użytkowo-
-ozdobny22. Wirydarz nawiązywał do średniowiecznej idei hortus conclusus (ogrodu 
zamkniętego). W średniowiecznych klasztorach bernardyńskich był umieszczany za-
zwyczaj od południa (Wrocław, Warszawa, Kobylin, Przeworsk, Warta, Łowicz, Ra-
dom, Jawor), wyjątkowo lokowano zabudowania klasztorne od północy, głównie 
gdy względy terenowe uniemożliwiały budowę od południa (Bydgoszcz, Kazimierz Bi-
skupi, Przasnysz). Wirydarz zawsze przybierał formę zbliżoną do kwadratu i uprawiano 
w nim przede wszystkim zioła oraz kwiaty, zwykle dzieląc go na kwatery według regu-
ły ad quadratum, a w jego centrum umieszczano studnię, fontannę, rzeźbę lub domi-
nujące drzewo. W średniowieczu bowiem kwadrat był formą bardzo uprzywilejowaną 
i stosowano go często jako podstawowy moduł budowli. Miał też swoje symboliczne 
znaczenie, związane z czterema cnotami kardynalnymi: roztropnością, wstrzemięźli-
wością, sprawiedliwością i męstwem. Pierwotne ogrody otoczone krużgankami obsa-
dzano warzywami, ziołami przyprawowymi, leczniczymi oraz kwiatami, dopiero z cza-
sem przekształciły się one w miejsca kontemplacji, spacerów, zadumy i wypoczynku, 
a jego pielęgnacja stanowiła dodatkowy element służby Bogu.

Wiele cennych informacji o ukształtowaniu terenów zieleni wokół dwóch klaszto-
rów śląskich: we Wrocławiu i Jaworze, dostarczają źródła ikonograficzne. Są to jed-
nak już materiały nowożytne, gdyż pochodzą z 2 połowy XVI, XVII oraz XVIII wieku 
i w znikomym stopniu odzwierciedlają pierwotny układ ogrodów klasztornych. Najstar-
szy plan aksonometryczno-perspektywiczny Wrocławia, autorstwa Barthla Weihnera 
z 1562 roku, przedstawia klasztor obserwantów od strony południowej (il. 1). Usytuowa-

22 L. Majdecki, op. cit., s. 77.

Il. 1. Klasztor bernardynów we Wrocławiu, Barthel Weihner, Wrocław 1562, 
Biblioteka Uniwersytecka (foto B. Pierścionek)

Ill. 1. Bernardine monastery in Wroclaw, Barthel Weihner, Wroclaw 1562, 
University Library (photo by B. Pierścionek)
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ny został wówczas w pobliżu ujścia Oławy do fosy miejskiej. Na ilustracji widoczny jest 
klasztorny wirydarz. Od strony wschodniej zespołu klasztornego z kolei umieszczono 
prawdopodobnie sad i ogród warzywny, rozciągający się nad brzegiem Oławy, od 
południa – dziedziniec gospodarczy z sadem, a także niewielki wydzielony ogródek 
graniczący z klasztornym szpitalem. Jest bardzo prawdopodobne, że klasztor funkcjo-
nujący jako samowystarczalne gospodarstwo posiadał zakonnika pełniącego funk-
cję medyka, który na potrzeby chorych współbraci zajmował się także uprawą ro-
ślin leczniczych (przy wrocławskim klasztorze mógł zatem funkcjonować ogród na 
kształt hortus medicus). Wiadomo, że z powodu dużej liczby zgonów w czasie epide-
mii dżumy we Wrocławiu w 1633 roku, zamieniono na cmentarz część ogrodu szpital-
nego, rozciągającego się po wschodniej i południowej stronie klasztoru23. Na jednym 
z rysunków Friedricha Bernharda Wernera, przedstawiającym klasztor od południo-
wego wschodu, widoczny jest niewielki ogród warzywny znajdujący się poniżej połu-
dniowego skrzydła klasztoru. Przekazy źródłowe z XVIII i XIX wieku zawierają stwierdze-
nie, iż ogrody, które w części dzierżawiono, przynosiły szpitalowi dodatkowy dochód24. 
W XIX wieku w miejscu zburzonych fortyfikacji powstał ciąg promenad wzdłuż fosy. 
Parcela należąca do szpitala oraz parafii św. Bernardyna odgrodzona była od pro-
menady murem, co jest widoczne na planie E. Fenzla z 1835 roku. Na wspomnianym 
planie czytelny jest także duży ogród od strony wschodniej, opisany jako Humanitäts-
garten (ogród dzierżawiło wówczas od szpitala św. Bernarda Towarzystwo Przyjaciół 
Humanitaryzmu). Humanitätsgarten można zaliczyć do modnego wówczas założenia 
typu établissement – ogródka służącego różnym formom rozrywki25. W połowie prze-
znaczony na ogród był także wirydarz klasztorny oraz mniejsze ogródki ulokowane 
w pobliżu skrzydła południowego i budynku kuchni. Dzisiaj wirydarz jest efektem grun-
townej rewaloryzacji, nawiązującej do średniowiecznych i renesansowych wzorów 
ogrodów klasztornych. Posiada symetryczny, kwaterowy układ ze ścieżkami krzyżują-
cymi się na środku pod kątem prostym. Ustawiono trejaże, a kwatery zdobią głównie 
bukszpan, cisy i kwiaty, z kolei w centralnym punkcie ustawiono XIX-wieczną rzeźbę.

Odnośnie do zagospodarowania terenu klasztornego w Jaworze niezwykle cen-
nym źródłem są pochodzące z 2 połowy XVII wieku dwa plany miasta, odnalezio-
ne w 2007 roku, z zaznaczonym rzutem założenia klasztornego. Dzięki planom znamy 
jedynie formę ogrodów klasztornych, położonych w części południowo-wschodniej 
założenia klasztornego i dochodzącej aż do linii murów miejskich26. Podobne rozpla-
nowanie klasztoru widoczne jest na wykonanym w 1754 roku aksonometrycznym pla-
nie Jawora autorstwa Friedricha Bernharda Wernera (il. 2). Na planie przedstawio-
no widok klasztoru od strony północno-zachodniej. Teren zakonu otoczono murem, 
w którym od zachodu umieszczono bramę wejściową. Widoczna jest także dobu-
dówka, dostawiona do skrzydła zachodniego klauzury, obecnie nieistniejąca, oraz 
wspomniane obszerne tereny ogrodów klasztornych, położonych od południowego 
wschodu terenu klauzury aż do granicy wyodrębnionej murem miejskim, czyli potwier-
dzających ich położenie na XVII-wiecznych planach miasta. Dokładne rozplanowa-
nie dóbr klasztornych widoczne jest z kolei na planie z 1840 roku. Zakon posiadał wów-
czas duży sad od strony wschodniej i północnej. Widoczne są także ogrody warzywne 
z regularnymi grządkami, umieszczone tuż przy skrzydle wschodnim klasztoru, a koń-
czące na wysokości zamknięcia prezbiterium kościoła, oraz ogród zapewne zioło-
wo-warzywny, umieszczony przy skrzydle południowym, w pobliżu kuchni klasztornej.

23 L. Burgermeister, G. Grundmann, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, Breslau 1930, s. 199.
24 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, AmW, nr inw. 27370 (Hospitalgarten 1718-1845).
25 A. Gola, M. Ławicka, Od klasztoru do muzeum. Dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Wrocław 

2009, s. 48.
26 Akta Muzeum Regionalnego w Jaworze, sygn. 1264, 1265.
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Tematyka bernardyńskich ogrodów użytkowych, zwłaszcza XV-wiecznych, jest mało 
rozpoznana i z reguły opisywana marginalnie na tle architektury i historii kompleksów 
kościelno-klasztornych. Prezentowane układy ogrodowe są przykładami nowożytny-
mi, chociaż kompozycyjnie nawiązują do schematów średniowiecznych. Z pewnością 
jednak można stwierdzić, że kompleksy klasztorne stanowiły ważny element w struktu-
rze ówczesnych miast i na stałe wpisały się w ich krajobraz. Były dominantą w krajo-
brazie przedmieść i wpłynęły na intensyfikację urbanizacji. Ogrody bernardyńskie nie 
osiągnęły tak imponujących i dekoracyjnych form oraz rozmiarów jak chociażby ogro-
dy cysterskie. Charakter żebraczy zgromadzenia, o którym już wspomniano, a przede 
wszystkim funkcjonalizm w projektowaniu układu, dostosowany do liczby i potrzeb bra-
ci zamieszkujących dany klasztor, sprawił, że bernardyni zakładali głównie ogrody użyt-
kowe i sady. Warzywniki umieszczano w pobliżu skrzydła południowego klauzury (w nim 
znajdowały się pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnia i refektarz). Na symetrycz-
nych prostokątnych grządkach uprawiano zioła i warzywa takie jak: cebula, por, seler, 
kolendra, koper, rzodkiew, burak, pietruszka, sałata, kapusta, pasternak, trybula i czar-
nuszka. Głównie od strony wschodniej, ale także i od południa znajdowały się sady, 
które obsadzano jabłoniami, gruszami i śliwami. Zioła lecznicze sadzono w regularnych 
grządkach przy ogrodach warzywnych (gdy w klasztorze znajdowała się infirmeria lub 
szpital, wówczas wydzielano w pobliżu niewielki obszar pod uprawę). Były to m.in.: roz-
maryn, mięta pieprzowa, szałwia, wrotycz szerokolistny, kozieradka, ruta, irys, mięta po-
lej, mięta zielona, kminek, lubczyk i koper włoski. Rośliny w wirydarzach pełniły funkcję 
użytkowo-ozdobną. Z czasem, gdy wewnętrzny dziedziniec przekształcił się w miejsce 
kontemplacyjne, zaczęła przeważać jego funkcja dekoracyjna27.

27  G. Uerscheln, Średniowieczne ogrody klasztorne, [w:] Klasztory i zakony. 2000 lat kultury i sztuki chrześcijańskiej, (red.) K. 
Krüger, Ożarów Mazowiecki 2009, s. 278-281.

Il. 2. Klasztor bernardynów w Jaworze, Fryderyk Bernard Wernher, Jawor 1754, 
Muzeum Regionalne w Jaworze

Ill. 2. Bernardine monastery in Jawor, Fryderyk Bernard Wernher, Jawor 1754, 
Regional Museum in Jawor



64

LITERATURA

Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, rkps M-2, k.; k. 81r; k.86v; k.125v; 
rkps M-25; rkps. RGP-b-2, rkps. M-2, k.69v.; rkps. M-2, k.63v.; rkps. XIV-a-1.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, AmW, nr inw. 27370 (Hospitalgarten 1718-1845).
Akta Muzeum Regionalnego w Jaworze, sygn. 1264, 1265.
BURGERMEISTER L., GRUNDMANN G., Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, t. 1, cz. II 

i III, Breslau 1930.
GOLA A., ŁAWICKA M., Od klasztoru do muzeum. Dzieje zespołu zabudowań bernar-

dyńskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.
KUCZERA A., Materiały do historii miasta Sambora 1390-1795, Lwów 1936.
KUTZNER M., Architektura polskich późnogotyckich klasztorów franciszkanów obser-

wantów (zwanych bernardynami), [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, 
t. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, (red.) J. Kłoczowski, Lublin 1989.

MACISZEWSKA M., Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530, War-
szawa 2001.

MAJDECKI L., Historia ogrodów, Warszawa 1978.
MAŁACHOWICZ E., Wrocław. Zespół pobernardyński, Warszawa 1985.
MANSELLI R., Franciszkanie we Włoszech w XIII wieku, [w:] Franciszkanie w Polsce śre-

dniowiecznej, t. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Lublin 1983.
Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatur, [w:] Mo-

numenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888.
MURAWIEC W., Budsław, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach histo-

rycznych, (red.) H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985.
MURAWIEC W., Skępe, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycz-

nych, (red.) H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985.
PIERŚCIONEK B., Architektura gotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów 

w Polsce XV-XVI wieku, Wrocław 2010 (maszynopis pracy doktorskiej w Bibliotece 
Głównej Politechniki Wrocławskiej).

UERSCHELN G., Średniowieczne ogrody klasztorne, [w:] Klasztory i zakony. 2000 lat kul-
tury i sztuki chrześcijańskiej, (red.) K. Krüger, Ożarów Mazowiecki 2009.

WYCZAWSKI H., Kazimierz Biskupi, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej grani-
cach historycznych, (red.) H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985.

Zarys historii zakonu braci mniejszych (Od powstania zakonu do podziału na konwen-
tualnych i obserwantów), Kraków 2000 (maszynopis w Bibliotece Instytutu Stu-
diów Franciszkańskich w Krakowie).



ANNA STEUER*1

SACRUM I UŻYTKOWOŚĆ ZESPOŁU SAKRALNEGO 
ŚW. BRYKCJUSZA (WOJ. OPOLSKIE)

SACRUM AND UTILITY OF ST. BRYKCJUSZ 
SACRAL GROUP (PROVINCE OPOLE)

* Mgr inż. arch. Anna Steuer.

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

Zespół sakralny św. Brykcjusza jest miejscem o wysokiej wartości zarówno z powodów religijnych, kulturowych, przyrodniczych, jak i historycznych. 
Jednakże jest on niezbyt znany. Obiekt charakteryzuje się ciekawą i złożoną historią, przeszedł wiele przemian kompozycyjnych. Posiada liczne 
walory naturalne, takie jak urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo florystyczne i faunistyczne, a także interesującą ekspozycję widokową. 
Zespół jest użytkowany na wiele sposobów ze względu na cudowne źródełko oraz kościół św. Brykcjusza, stanowi cel pielgrzymek, miejsce kultu 
religijnego. Spełnia także liczne świeckie funkcje użytkowe, jak np. wyścigi kolarskie, miejsce organizacji imprez okolicznościowych. Kompleks 
stanowi integralną całość i jako taki powinien zostać objęty ochroną..

Słowa kluczowe: zespół sakralny, ogrody użytkowe, św. Brykcjusz, kościół odpustowy, sacrum

A b s t r a c t

St. Brykcjusz sacral group is a place of high value, for religious, cultural, natural and historical reasons. However, it is not very well known. It has 
an interesting and complex history, has undergone many changes of composition. It has many natural values, such as varied topography, 
wealth flora and fauna, as well as an interesting exhibition viewing. It is used on many different ways. In reason of the wonderful spring and the 
church St. Brykcjusz, it is a place of pilgrimage, and of religious worship. It also place for many utilitarian functions, such as cycling races or to 
organize special events. This team is an integral whole, and as such should be protected.

Keywords: sacral group, utilitarian gardens, St. Brykcjusz, church of pilgrimage, sacrum



66

1. WSTĘP

Zespół sakralny przy kościele św. Brykcjusza to niewielki kompleks krajobrazowy 
znajdujący się w Gościęcinie w województwie opolskim. Obiekt położony jest w oto-
czeniu zieleni, pośród pól uprawnych, przy drodze powiatowej nr 212, pomiędzy 
wioskami Gościęcin oraz Kózki. Całość zajmuje powierzchnię ok. 4,8 ha. Łączy się 
on z parafią w Gościęcinie jako zespół odpustowy. Przez okoliczną ludność miejsce 
to zwane jest „Bryksy”.

Obecnie w skład zespołu wchodzi: zabytkowy kościół św. Brykcjusza wraz z cmen-
tarzem, dwa parkingi, dawna pustelnia, kaplica poświęcona pamięci poległych w I 
wojnie światowej, kaplica nad studnią, Grota Lurdzka, stacje Drogi Krzyżowej, stary 
sad oraz część o charakterze leśnym. Przebiegająca droga, obsadzona aleją lipo-
wą, dzieli całość terenu na dwie części: północną – z niewielkim wzniesieniem, na 
szczycie którego znajduje się kościół wraz z cmentarzem, oraz większą część połu-
dniową. Cały zespół posiada charakter zabytkowy, jednak jedynie kościół św. Bryk-
cjusza został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków pod 
nr 95/54 z 22.04.1954 r.

Po wojnie kompleks został poddany parcelacji. Obecnie położony jest na 6 dział-
kach ewidencyjnych, z których 3 stanowią własność parafii w Gościęcinie (nr 440, 
426/1, 426/2), a 3 o nr 428/1, 427 oraz 426/3 należą do Skarbu Państwa.

Kościół św. Brykcjusza jest jedyną świątynią w Polsce pod wezwaniem tego święte-
go. Poza Gościęcinem na terenie kraju można jeszcze spotkać rzeźby ludowe z XIX w. 
w Podlesiu (woj. opolskie) i w parafii Łany (woj. opolskie, gm. Cisek)1. W Europie jest 
28 kościołów pod wezwaniem tego świętego, z czego jeden znajduje się w Belgii (Bri-
xius-Kapelle w Merlscheid), 19 w Niemczech (Aiterbach, Belzig, Bernkastel-Kues, Euen-
heim, Bewingen, Halle, Huntlosen, Kinding Ilbling, Köln-Merkenich, Wolfenbüttel, Mag-
deburg, Olzheim, Rivenich, Schöppingen, Hürth, Dahlem, Rottenburg-Wurmlingen 
oraz 2 kościoły w Oekoven), 7 we Francji (Fresse-sur-Moselle, Girancourt, Gironcourt-
-sur-Vraine, d’Oëlleville, Thaon-les-Vosges, Valleroy-aux-Saules, Charente) oraz jeden 
obiekt we Włoszech w Val Camonica2.

2. STAN BADAŃ

Obiekt, poza regionem, należy do mało znanych. W literaturze znajduje się niewie-
le opracowań mówiących o nim. Ważnym źródłem informacji o zespole św. Brykcju-
sza jest publikacja z 1882 r. Nachrichten über Sankt – Brixen aus vielseitigen Wunsch 
aus Kirchenbücher von Kostenthal zusammengestellen von F. v. P. und E. v. W. B. P. Il-
lustrirt nach der Natur durch Q. F. v. B. H. Trawnig O./Schl3. Dodatkowo w nielicznych 
publikacjach można znaleźć informacje na temat kościoła, rzadziej kaplic lub pustel-
ni. Warto tu wymienić takie pozycje jak Visitationsberichte der Diözese Breslau, Zweiter 
Band: Archidiakonat Oppel Josepha Jungnitza, Sztuka Śląska Opolskiego Tadeusza 
Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: woj. 
opolskie, zeszyt 5: powiat kozielski, (red.) Tadeusz Chrzanowski, Marek Kornecki, oraz 
broszurowe wydanie ks. Eugeniusza Włodarskiego Św. Bryksjusz koło Gościęcina. Ko-
ściół Jubileuszowy. Ponadto cenne źródło informacji stanowią liczne materiały archi-
walne, głównie z lat 30. XX w. (listy, zapiski, mapy), znajdujące się w Archiwum Para-
fialnym w Gościęcinie oraz Archiwum Państwowym w Opolu.

1 http://sancti-in-polonia.dle.interia.pl/2b.html.
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Brictiuskirche.
3 Pozycja dostępna jedynie w Archiwum Parafii w Gościęcinie.



67

3. ŚW. BRYKCJUSZ

Św. Brykcjusz był biskupem w Tours we Francji. Żył w V w. Po śmierci swego poprzed-
nika, św. Marcina, został oskarżony przez lud o rozwiązłe życie oraz posiadanie dziec-
ka. Zarządzono jego wygnanie. Wówczas miesięczne niemowlę, które miało być jego 
dzieckiem, przemówiło w jego obronie: Nie jesteś Ty mój ojciec. Nie przekonało to ludu, 
przypisującego zdarzenie czarom. Aby drugi raz udowodnić swoją niewinność, biskup 
wziął w swój biret żarzące węgle i zaniósł je na oczach ludu na grób św. Marcina. Po 
wyrzuceniu ich na mogiłę ukazał niespalone szaty, mówiąc, iż tak jak biret nie został 
spalony przez ogień, tak jego dusza nie jest przepełniona grzechem. W dalszym ciągu 
nie przekonało to ludu, zażądano wygnania Brykcjusza. Biskup udał się do Rzymu, do 
papieża, gdzie przebywał przez 40 lat. Po tym czasie wrócił do Tours, gdzie zmarł4.

4 P. Skarga, Żywot Świętych starego i nowego zakonu, Kraków 1936, s. 242.

Il. 1. Zdjęcie lotnicze terenu, 
[z:] www.geoportal.gov.pl

Ill. 1. Aerial photo the place, 
[from:] www.geoportal.gov.pl

Il. 2. Widok na kościół św. Brykcjusza 
(foto A. Steuer, 2012)

Ill. 2. View on the St. Brykcjusz church 
(photo by A. Steuer, 2012)

Il. 3. Obraz św. Brykcjusza, malował A. Beck (foto A. Steuer, 2011)

Ill. 3. Picture of St. Brykcjusz, painter A. Beck (photo by A. Steuer, 2011)
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Obecnie wspomnienie św. Brykcjusza obchodzimy 13 listopada5. Uchodzi on za 
patrona przeciwko cierpieniom ciała i złym duchom. Jest opiekunem chorych dzieci, 
sędziów, niewinnie oczernionych, dawniej patron siodlarzy6. Początki kultu św. Brykcju-
sza na terenach Śląska Opolskiego nie są całkowicie jasne. Najprawdopodobniej kult 
świętego rozprzestrzenił się za sprawą cesarza Karola IV, który w czasie wypraw wo-
jennych przywiózł jego kości do Pragi. Kult ten, wraz z relikwiami biskupa, dotarł rów-
nież na tereny Śląska7.

4. HISTORIA

Pierwsze informacje o kapliczce pod wezwaniem św. Brykcjusza pochodzą z 1594 
r. Jest mowa o drewnianej, polnej kapliczce, położonej obok cudownego źródła8. 
Możliwe, iż w podobnym okresie wybudowano także pierwszą kapliczkę nad cudow-
nym źródełkiem, gdyż z tego samego roku pochodzi inskrypcja oraz datowanie na 
studni – 1632 Sub cuius pede fons vivus emanat9.

Pod wpływem znacznego napływu pielgrzymów powstała konieczność budowy 
większego obiektu. Magister sztuk wyzwolonych i filozofii Marcin Wolff, właściciel wol-
nego sołectwa w Gościęcinie, wystąpił do kapituły wrocławskiej o zgodę na budowę 
na jego polu nowej kaplicy. Kosztem własnym oraz z datków ofiarnych w 1661 r. na 
wzniesieniu obok źródełka wybudowany został drewniany kościółek na planie krzyża. 
Całość wzniesiona została na murowanym fundamencie. Kościółek łączył się jako fi-
lialny z kościołem parafialnym w Gościęcinie. W 1674 r. kościół został konsekrowany 
przez wrocławskiego biskupa sufragana Karola Franciszka Neandera10.

W 1771 r. do parafii Gościęcin przybył Jan Kossmann ze Szklar Grodkowskich, któ-
ry został pierwszym pustelnikiem przy kościółku św. Brykcjusza11. W 1811 r. na gruntach 

5 Ibidem.
6 http://sancti-in-polonia.dle.interia.pl/2b.html.
7 Rejencja Opolska Wydział II, sygn. 381, s. 76.
8 Ibidem.
9 Nachrichten über Sankt – Brixen..., op. cit., s. 7.
10 Ibidem, s. 10-13.
11 E. Włodarski, Święty Bryksjusz koło Gościęcina Kościół Jubileuszowy, b.m.w., b.r.w., s. 16.

Il. 4. Stan sprzed przebudowy drogi, wg mapy 
topograficznej z 1825 r., 

przechowywanej [w:] Archiwum Państwowe 
w Opolu, sygn. RO XV 17

Ill. 4. The state before the reconstruction of the road 
according to the topographic map, 1825, 

stored [in:] State Archives in Opole, 
sign. RO XV 17

Il. 5. Stan po przebudowie drogi, wg mapy 
topograficznej z 1885 r., 

przechowywanej [w:] Archiwum Państwowe 
w Opolu, sygn. RO XV 60

Ill. 5. The state after the reconstruction of the road, 
according to the topographic map, 1885, 

stored [in:] State Archives in Opole, 
sign. RO XV 60



69

podarowanych przez sołtysa Gościęcina wybudowano pustelnię. W jej sąsiedztwie 
znajdował się ogród oraz sad owocowy, założony i utrzymywany przez pustelnika.

W 1 połowie XIX w. w okolicach kościoła św. Brykcjusza powstały stacje Drogi Krzy-
żowej12. W tym samym okresie droga pomiędzy Gościęcinem oraz Kózkami została 
poddana przebudowie, przecinając zespół na dwie części, a stacje Drogi Krzyżowej 
zdemontowano. W 1880 r. rozebrana została zniszczona kapliczka przy źródełku13. 
W innych źródłach14 jest mowa o zburzeniu zniszczonej kapliczki znajdującej się nad 
cudownym źródłem i wybudowaniu w jej miejscu większej, murowanej, w stylu neoro-
mańskim, na planie ośmioboku. W 1916 r., za namową proboszcza Konrada Molke, ro-
dzina Józefa Drathe w miejscu pierwszej kapliczki przy źródełku wzniosła nową, w stylu 
neogotyckim, poświęconą pamięci poległych w I wojnie światowej15.

Około 1929 r. ponad 400-letnia lipa, rosnąca niedaleko cudownego źródełka, zo-
stała objęta statusem pomnika przyrody. Według podań korą tego drzewa leczono 
wiele ludzkich oraz zwierzęcych dolegliwości16.

W latach 30. XX w. Max Walliczek, właściciel ziemski, oddał w dzierżawę parafii 
w Gościęcinie ziemie leżące na północny zachód oraz północny wschód od zespo-
łu św. Brykcjusza17. W 1930 r., za sprawą ks. Franciszka Buschmanna, na tych terenach 
powstał sad owocowy oraz stacje Drogi Krzyżowej.

W latach 80. XX w., staraniem ks. Huberta Janowskiego, na cmentarzu w okoli-
cach kościoła wybudowano Grotę Lurdzką ku czci Matki Boskiej18. W 1995 r., za spra-
wą ks. Eugeniusza Włodarskiego, zbudowano nową Drogę Krzyżową na wzgórzu nad 
pustelnią. Rok później, w ramach odświeżenia struktury starego sadu, wycięto spróch-
niałe drzewa oraz posadzono około 1500 nowych19.

5. WALORY NATURALNE

Gmina Pawłowiczki, na terenie której znajduje się zespół św. Brykcjusza, jest po-
łożona w pasie klimatu przejściowego, kontynentalno-morskiego. Region ten pod 
względem stosunków termicznych należy do jednego z cieplejszych w Polsce. Wystę-
puje tutaj falisto-pagórkowata rzeźba terenu. W dolinie rzeki Straduni oraz jej dopły-
wów potencjalną roślinność naturalną stanowią łęgi olszowe oraz jesionowo-olszowe 
(Ficario-Ulmetum Alnetum)20. Na zachód od rozpatrywanego terenu przebiega potok 
Grudynka, mający swój początek w Grudyni Małej. Do potoku dopływają wody nie-
wielkiego źródełka, które rozpoczyna swój bieg na terenie kompleksu.

Ze względu na dużą różnorodność florystyczną i faunistyczną początkowego za-
drzewionego fragmentu potoku Grudynka, samorząd lokalny proponuje objęcie go 
ochroną. Teren ten jest doliną silnie wyerodowaną w lessie. Jego ekosystemy leśne 
i zadrzewienia są jednymi z niewielu pozostałości w gminie, w skład których wchodzą 
zróżnicowane grupy drzew i krzewów liściastych. Pod względem fizjograficznym jest 
to jeden z najciekawszych fragmentów gminy Pawłowiczki. Ochronę przewiduje się 
w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kózki”. Zakłada się, iż powinna ona 
polegać na zachowaniu dotychczasowej struktury użytkowania21.

12 Dokumenty pozyskane z Urzędu Gminy Pawłowiczki.
13 Rejencja Opolska Wydział II, sygn. 381, s. 77.
14 Nachrichten über Sankt – Brixen..., op. cit., s. 27-28.
15 Rejencja Opolska Wydział II, sygn. 381, s. 77.
16 Alt., Das Wunder von St. Brixen, [w:] „Oberschlesien im Bild“ nr 50, 08.12.1932.
17 Porozumienie pomiędzy M. Walliczek a parafią w Gościęcinie, Archiwum Parafii w Gościęcinie.
18 E. Włodarski, op. cit., s. 14.
19 Ibidem, s. 16-17.
20 Program ochrony środowiska Gminy Pawłowiczki, Wrocław 2005, s. 10, 21-24.
21 Ibidem, s. 82-83.
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Il. 6. Ikonografia kompleksu z 1882 r., [z:] Nachrichten über Sankt – Brixen aus vielseitigen 
Wunsch aus Kirchenbücher von Kostenthal zusammengestellen von F. v. P. und E. v. W. B. P. 

Illustrirt nach der Natur durch Q. F. v. B. H. Trawnig O. Schl., Oberglogau–Głogówek 1882

Ill. 6. Complex iconography, 1882, [from:] Nachrichten über Sankt – Brixen aus vielseitigen 
Wunsch aus Kirchenbücher von Kostenthal zusammengestellen von F. v. P. und E. v. W. B. P. 

Illustrirt nach der Natur durch Q. F. v. B. H. Trawnig O./Schl., Oberglogau–Głogówek 1882

Il. 7. Messtischblatt z 1952 r., [z:] http://www.mapywig.org/

Ill. 7. Messtischblatt, 1952, [from:] http://www.mapywig.org/
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Ważnym aspektem tego miejsca są walory widokowe. Usytuowanie pośród pól 
uprawnych, na równinnym terenie, sprawia, iż zespół staje się dominantą krajobra-
zową. Urozmaicona rzeźba terenu wewnątrz kompleksu pozwala na kreowanie cie-
kawej ekspozycji.

Z samego terenu obiektu wyraźnie rysuje się powiązanie widokowe z Górą Św. 
Anny, a przy dobrej widoczności dostrzegalny jest również zespół klasztorny. W kie-
runku północnym widoczny jest kościół we wsi Biedrzychowice, natomiast od stro-
ny wschodniej rozciąga się panorama Gościęcina z dominantą kościoła para-
fialnego. Malownicza oś widokowa rozciąga się w kierunku północno-zachodnim 
– bardzo dobrze widoczna jest bryła kościoła parafialnego we Wróblinie. Za nim 
widać dwie wieże kolegiaty parafialnej, wieże ratusza oraz kościoła OO. Francisz-
kanów w Głogówku. W kierunku południowo-zachodnim dostrzegalne jest nato-
miast pasmo Sudetów.

W powiązaniach wewnętrznych istotne osie widokowe kształtują się wzdłuż drogi 
powiatowej, z której doskonale widoczna jest północna i południowa część zespo-
łu. Należy także wyróżnić rozległe płaszczyzny widokowe, znajdujące się na pola-
nie przy pustelni, a także na obszarze dwóch parkingów. Ciąg widokowy kształtu-
je się wzdłuż górnej krawędzi sadu, skąd widoczny jest kościół, kaplice i pustelnia. 
Zwłaszcza w sadzie spotyka się ciekawe osie, skierowane na wyłaniające się z zie-
leni kapliczki stacji Drogi Krzyżowej. Także w części zachodniej, dzięki urozmaiconej 
rzeźbie i ramie uformowanej z gęstych zarośli, odnaleźć można liczne atrakcyjne 
powiązania widokowe.

6. WALORY KULTUROWE

Kościół św. Brykcjusza jest świątynią odpustową, darzoną kultem zarówno z pobu-
dek religijnych, jak i kulturowych. Pielgrzymi, turyści, a także przypadkowi goście przy-
bywają tu w różnym celu.

Il. 8. Widok z zespołu sakralnego na kościół w Wróblinie (foto A. Steuer, 2011)

Ill. 8. View from sacral group on church in Wróblin (photo by A. Steuer, 2011)

Il. 9. Widok z zespołu sakralnego na Górę św. Anny (foto A. Steuer, 2012)

Ill. 9. View from sacral group on St. Anna Mountain (photo by A. Steuer, 2012)
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Il. 10. Widok na drzewa oraz kapliczki w sadzie (foto A. Steuer, 2011)

Ill. 10. View of the trees and chapels in the orchard (photo by A. Steuer, 2011)

Il. 11. Widok na kapliczkę w części leśnej (foto A. Steuer, 2011)

Ill. 11. View of the chapel in wood part (photo by A. Steuer, 2011)
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6.1. Aspekt sakralny

Ze względu na sam kościół św. Brykcjusza oraz cudowne źródełko zespół ten po-
siada dużą wartość duchową. Na modlitwę przybywają tu liczni pielgrzymi, a także 
parafianie z okolicznych miejscowości. Większość uroczystości kościelnych organizo-
wanych jest przy Grocie Lurdzkiej. W okresie od maja do października sprawowane 
są tutaj niedzielne msze święte oraz nabożeństwa fatimskie. Odpusty obchodzone są 
w Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 22 czerwca oraz Narodzenie Najświętszej Maryi 
Panny – 7 września. W maju organizowany jest Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników, 
w lipcu sprawowana jest msza w intencji chorych, a także Dzień Modlitw Kierowców. 
W kościele, w okresie od maja do października, odbywają się czuwania nocne. Do-
datkowo, całorocznie organizowane są ceremonie zaślubin, natomiast na cmentarzu 
odbywają się pochówki mieszkańców Kózek oraz Mierzęcina.

W trakcie Wielkiego Postu w zespole sakralnym św. Brykcjusza organizowana jest 
Droga Krzyżowa. Jej trasa przebiega wzdłuż kapliczek rozmieszczonych na terenie 
obiektu krajobrazowego. Na uroczystość tę przybywają mieszkańcy parafii Gościęcin. 
Latem zespół św. Brykcjusza stanowi przystanek dla głubczyckiej grupy opolskiej pie-
szej pielgrzymki, udającej się na Jasną Górę. Na polanie przed pustelnią odbywa się 
wówczas poczęstunek dla pielgrzymów, organizowany przez gościęcińskich parafian.

Corocznie, w stałych porach, na modlitwę do zespołu przybywają pielgrzymi 
z okolicznych parafii oraz z różnych części diecezji opolskiej. Czasem przyjeżdżają na-
wet pielgrzymi z innych diecezji i z zagranicy. Przybywają tu m.in.: grupy z Pokrzywnicy 
(w święto NMP Matki Kościoła), Naczęsławic (w maju), Ostrożnicy (w maju) oraz Dłu-
gomiłowic (na początku lipca). W 2012 r. w Bryksach odbyła się uroczysta pielgrzym-
ka kapłanów diecezji opolskiej EMAUS 2012, a na mszę święta przybyło około 220 ka-
płanów. Po nabożeństwie zorganizowany został poczęstunek w pustelni.

6.2. Aspekty świeckie

Poza wymiarem sakralnym zespół św. Brykcjusza posiada liczne aspekty świeckie. 
Wiele obiektów znajdujących się na terenie zespołu pełni funkcję użytkową. Przykła-
dem tego jest budynek pustelni, obecnie stanowiący schronisko dla pielgrzymów. Ist-
nieje także możliwość wynajmu jednego z pomieszczeń na imprezy okolicznościowe 
(np. wesela, chrzciny). Dodatkowo, po uroczystościach kościelnych, w pustelni orga-
nizowany jest poczęstunek dla przybyłych, konkursy, loterie. Na polanie przed obiek-
tem rozstawiane są kolorowe kramy, pawilony handlowe oraz reklamowe, a także 
organizowane pikniki. Jednym z powodów, dla których przybywają tu pielgrzymi, jest 
cudowne źródełko św. Brykcjusza, którego wodzie przypisuje się lecznicze właściwo-
ści. Punkt ujęcia wody znajduje się przy pustelni.

Wzdłuż południowego stoku kompleksu rozciąga się sad, w którym rosną stare od-
miany drzew owocowych. Znajdujące się tu drzewa rodzą zdrowe, duże owoce, któ-
re są zrywane przez okoliczną ludność oraz przybywających turystów. Utrzymaniem 
oraz pielęgnacją sadu zajmują się mieszkańcy okolicznych wsi.

W grudniu odbywa się tu Przełajowy Wyścig Kolarski „Bryksy Cross”. Jego organiza-
torami są: LKS Bryksjusz Gościęcin, Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Opolski Związek 
Kolarski w Opolu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu oraz Gminny Związek LZS Pawło-
wiczki. Trasa wyścigu przebiega przez cały teren sakralny, a program zawodów przewi-
duje konkurencje dla mężczyzn oraz kobiet w różnych kategoriach wiekowych22.

22 http://kolarstwo.s24.pl/przelajowe/bryksy-cross-juz-4-grudnia,s97721/.
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W 2011 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stworzyło koncepcję Ślą-
skiej Sieci Tras Rowerowych. Dwie z projektowanych tras przebiegają przez zespół św. 
Brykcjusza. Są to: trasa czarna 54 Rogów Opolski – Racibórz oraz czerwona 226 Reń-
ska Wieś – Pietrowice.

7. WALORYZACJA

Po dokonaniu waloryzacji wszystkich elementów wchodzących w skład obiektu 
można stwierdzić, iż wszystkie jego elementy posiadają wysoką wartość, jednocześnie 
wzajemnie się uzupełniają, tworząc jednolitą, harmonijną całość.

T a b e l a  1

Wartościowanie elementów krajobrazowego kompleksu św. Brykcjusza

Obiekt Wartość 
historyczna

Wartość kulturowa
Wartość 

przyrodnicza
sakralna świecka

Kościół św. Brykcjusza 3 3 3 -

Drzewa wokół kościoła 3 3 3 3

Cmentarz 3 3 3 2

Grota Lurdzka 2 3 2 1

Droga z aleją lipową 3 2 3 3

Pustelnia 3 2 3 -

Polana przed pustelnią 3 2 2 3

Kaplica poświęcona pamięci 
poległych w I wojnie światowej 3 3 3 -

Kaplica nad studnią 3 3 2 -

Sad 2 2 2 3

Część o charakterze leśnym 1 2 1 2

3 – Wartość najwyższa, obiekty ważne/wybitne 
2 – Wartość średnia, obiekty przeciętne 
1 – Wartość niska, obiekty o niskiej wartości

W oparciu o materiał historyczny oraz analizę miejsca, za obiekty odznaczają-
ce się szczególną wartością należy uznać kościół, kaplice oraz pustelnię. Kościół św. 
Brykcjusza wraz z najbliższym otoczeniem posiada wysoką wartość historyczną oraz 
kulturową. Aspekty przyrodnicze oraz walory widokowe, a także lokalizacja, są do-
datkowym atutem miejsca. Ze względu na stan zachowania oraz autentyczność 
wszystkie wymienione elementy są bardzo cenne. Ponadto do obiektów wartościo-
wych należy zaliczyć stary sad wraz ze stacjami Drogi Krzyżowej oraz źródełko. Z ra-
cji wysokiego stopienia bioróżnorodności wszystkie komponenty roślinne również za-
licza się do wyjątkowo ważnych. Sprzyjają one wartościom ekologicznym, zarówno 
florystycznym, jak i faunistycznym.



75

8. WYTYCZNE

Kościół św. Brykcjusza wraz z najbliższym otoczeniem tworzy integralną całość, dla-
tego cały zespół sakralny powinien zostać objęty ochroną oraz wpisany do rejestru 
zabytków. Dodatkowo należy zadbać o stan wszystkich komponentów tego kom-
pleksu, zwłaszcza obiektów kubaturowych, które powinny być poddawane regular-
nej konserwacji. Ważnym komponentem jest także zieleń, która powinna podlegać 
prawidłowej gospodarce dendrologicznej.

Omawiany obiekt, poza walorami duchowymi niematerialnymi, posiada także wy-
soką wartość kulturową. Obecnie charakter niektórych imprez oraz uroczystości orga-
nizowanych w zabytkowym obszarze krajobrazowym pozostaje w rażącej sprzeczno-
ści z jego warstwą treściową i funkcją kultowo-pielgrzymkową. Wytyczną naczelną jest 
utrzymanie sakralnego charakteru organizowanych uroczystości. Imprezy o świeckim 
wymiarze, takie jak np. wyścigi rowerowe, nie są właściwe dla tego obiektu, dlate-
go też powinno się rozpatrzyć docelową rezygnację z ich organizacji. Jedynie plano-
wana sieć ścieżek rowerowych posiada pozytywny charakter, ponieważ daje szansę 
na zapoznanie się z obiektem, zarówno jako atrakcja turystyczna, jak i miejsce kultu.

W całości terenu powinno się utrzymać istniejące otwarcia widokowe, punkty, 
osie oraz ciągi widokowe. Do uzyskania tego celu istotnie jest, aby w otoczeniu zało-
żenia zostały utrzymane pola uprawne.
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S t r e s z c z e n i e

Na przełomie XIX i XX wieku w łańcuckiej posiadłości Potockich wzorem wielu europejskich ogrodów powstał zespół szklarni, w których 
prowadzono uprawę roślin tropikalnych. Wyjątkowe miejsce zajmowały w nich storczyki Orchidaceae, tworzące bardzo znaną kolekcję. Po 
wojnie kolekcja ta przechodziła zmienne losy. Współcześnie znajduje się w nowej storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie, gdzie uprawiane 
są okazy pochodzące z różnych stref klimatycznych. Całość stanowi unikatowy w świecie zbiór storczyków, nawiązujący do XIX-wiecznej 
Reichenbachii.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, rośliny tropikalne, storczykarnie

A b s t r a c t

At the turn of the 19th and 20th century in Potocki family’s property, following the example of many European gardens, greenhouse complex 
came into existance. Among many tropical plants, which were cultivated there, special place took the orchids Orchidaceae. They constituted 
very famous collection. After the war collection went through vicissitudes of fortune. In our times it occurs in new greenhouse for the cultivation 
of orchids in the Łańcut Castle Museum, where the examples from various climate zones are cultivated. Whole makes an unique in the world 
orchids collection referring to 19th Reichenbachia.

Keywords: garden art, tropical plants, greenhouse for the orchids cultivation
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1. WPROWADZENIE

Postęp techniczny, dokonujący się w dobie rewolucji przemysłowej 2 połowy 
XIX wieku, umożliwił produkcję płaskiego szkła walcowanego i wznoszenie odpornych 
na warunki atmosferyczne konstrukcji żeliwnych. To z kolei pozwoliło zaprojektować 
i zbudować niespotykane wcześniej budowle ogrodnicze – szklarnie. Od tej pory prace 
aklimatyzacyjne i hodowlane nabrały przyspieszenia, a botanika stała się jedną z naj-
bardziej cenionych i popularnych nauk. Powstające w wielu miejscach Europy ogrody 
botaniczne, arboreta i szkółki nawiązywały kontakty z podróżnikami, z których część 
była swoistego rodzaju „łowcami” roślin. Szczególną nowinką, mającą ogromny wpływ 
na wygląd dzisiejszych ogrodów w Europie, była skrzynka Warda – miniaturowa szkla-
renka, w której można było na znaczne odległości (w tym między kontynentami) prze-
wozić rośliny w stadium wegetacji. Przed zastosowaniem tego urządzenia 95% trans-
portowanych roślin ginęło podczas długiej i wyczerpującej podróży. Po wprowadzeniu 
skrzynek do celu docierały prawie wszystkie okazy. Wynalazek ten pozwolił w ciągu kil-
kudziesięciu lat XIX wieku sprowadzić do Europy więcej taksonów roślin niż przez wszyst-
kie poprzednie stulecia1. W rezultacie w rękach ogrodników znalazła się ogromna licz-
ba nowych gatunków roślin jednorocznych i bylin, o przeróżnych kształtach i barwach 
liści oraz kwiatów, wśród których na poczesnym miejscu znalazły się storczyki.

2. HISTORIA ŁAŃCUCKIEJ STORCZYKARNI

Pod wpływem panującej w XIX wieku mody ogrodowej w latach 1893-1904 właści-
ciele zamku w Łańcucie wznieśli piękną palmiarnię wraz z zespołem szklarni użytkowych. 
W czasie I wojny światowej palmiarnia uległa znacznemu uszkodzeniu i w okresie mię-
dzywojennym została rozebrana. W ocalałych szklarniach rozpoczęto hodowlę storczy-
ków i innych roślin ozdobnych, którą kontynuowano aż do lat 80. XX wieku. Pod koniec 
tego okresu, w dobie kryzysu, nastąpił upadek produkcji i dewastacja storczykarni (il. 1).

1 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005, s. 198.

Il. 1. Zdewastowane szklarnie na początku lat 90. XX wieku (fotografia ze zbiorów Muzeum w Łańcucie)

Ill. 1. Devastated greenhouse on the start of 90. years of 20th century 
(photo from the collection of Łańcut Museum)
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W 1994 roku resztki kolekcji storczyków przejęło Muzeum-Zamek w Łańcucie, roz-
poczynając długotrwałe starania, zmierzające do restytucji storczykarni. Działania te 
zakończyły się sukcesem w 2008 roku dzięki zaangażowaniu środków pozyskanych 
z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego2.

3. FUNKCJE UŻYTKOWE STORCZYKARNI W ŁAŃCUCIE

Początkowo szklarnie stanowiły zaplecze palmiarni, w latach 20. XX wieku stały 
się siedzibą słynnej w Europie kolekcji storczyków, a po wojnie w storczykarni podję-
to hodowlę różnych roślin ozdobnych. Z dokumentów znajdujących się w zbiorach 
Muzeum wynika, że w 1946 roku rozpoczęto pracę z 1519 okazami roślin należących 
do 14 taksonów. Najliczniejszymi storczykami były przedstawiciele rodzaju Cypripe-
dium – 420 okazów i Cattleya – 483. Poza tym dość liczną grupę stanowiły inne rośli-
ny tropikalne, cenione z powodu pięknych liści przedstawiciele Calanthea z rodziny 
Marantaceae i posiadające piękne kwiaty Anthurium z rodziny Araceae. Intensywne 
prace hodowlane doprowadziły stosunkowo szybko do ich rozmnożenia. W 1948 roku 
w szklarniach zinwentaryzowano 6563 okazy roślin tropikalnych, w tym 3418 Cypripe-
dium i 1892 Cattleya. Notatka z 1965 roku donosi, że powstałe w zamkowych obiek-
tach Zakłady Ogrodnicze PGR3 w Łańcucie dostarczały rocznie kwiaciarniom Rzeszo-
wa, Krakowa, Śląska i Warszawy 5000 storczyków, a ponadto 9000 doniczek fiołków 
alpejskich, 46 000 krzaków goździków i około 55 000 innych kwiatów. W szczytowych 
latach 70. XX wieku samej katlei rocznie produkowano 25 000 sztuk4.

Obiekt po odbudowie składa się ze szklarni otaczających z trzech stron duże pa-
tio, zamknięte od północy pawilonem, w którym urządzono kawiarnię (il. 2).

2 M. Jaźwa, Powrót kwiatowej arystokracji do Łańcuta, czyli renesans storczykarni, „Wszechświat” 109 (10-12), Kraków 
2008, s. 271-276.

3 PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne.
4 G. Hadław, Śladami łańcuckich storczyków, „Kwietnik” 10, Warszawa 2002, s. 20.

Il. 2. Nowe obiekty storczykarni w Łańcucie (fotografia ze zbiorów Muzeum w Łańcucie)

Ill. 2. New greenhouse for the cultivation of orchids in Łańcut (photo from the collection of Łańcut Museum)
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W szklarniach wydzielono cztery części. Pierwsza z nich, usytuowana tuż przy wej-
ściu, przeznaczona jest na ekspozycje. Znajdują się tu liczne okazy storczyków na-
ziemnych, litofitów (w naturze rosnących na skałach) oraz epifitów (wykorzystujących 
drzewa jako podpory). Część ekspozycyjną zaprojektowano w taki sposób, by możli-
wie jak najwierniej odzwierciedlała środowisko życia wystawianych roślin. Dodatkowo 
oznaczono okazy wabiące zapachem owady zapylające. Wśród wielu eksponowa-
nych gatunków uwagę zwiedzających przykuwają:

Bulbophyllum phalaenopsis, który jest storczykiem występującym wyłącznie na 
Nowej Gwinei. Odznacza się wyjątkowo dużymi pseudobulwami i długimi, sięgają-
cymi 150 cm liśćmi. Wyjątkowe są także jego kwiaty, które – by być atrakcyjnymi dla 
zapylaczy (muchówek) – kolorem, fakturą i zapachem przypominają zepsute mięso.

Angraecum sesquipedale to duży monopodialny epifit o pachnących w nocy du-
żych kwiatach z imponującymi ostrogami o długości ponad 30 cm, występujący tyl-
ko na Madagaskarze. Na podstawie budowy kwiatu Karol Darwin przedstawił kon-
cepcję koewolucji. Badając kwiat tej orchidei, stwierdził, że nektar znajduje się tylko 
w końcowej części ostrogi. Uznał zatem, że kwiaty tego gatunku mogą być zapylane 
jedynie przez owady nocne, posiadające wyjątkowo długą ssawkę i dzięki temu mo-
gące dosięgnąć do słodkiego nektaru w zakończeniu ostrogi. Współcześni mu bada-
cze szydzili z tej teorii, ponieważ według ich wiedzy na Madagaskarze nie było i nie 
mogło być motyli nocnych o tak długiej trąbce. 41 lat później, a 21 lat po śmierci Ka-
rola Darwina, odkryto madagaskarską ćmę o ssawce długości 35 cm, którą nazwa-
no Xanthopan morganii praedicta. Podgatunkowe określenie praedicta (przepowie-
dziana) w nazwie ćmy odnosi się do hipotezy Darwina, który po odkryciu Angraecum 
sesquipedale przewidział istnienie owada, który dostosował się ewolucyjnie do odży-
wiania nektarem tych kwiatów5.

Neofinetia falcata to niewielka kompaktowa orchidea, występująca w subtropikal-
nych częściach terytorium Japonii, Korei i Chin. Storczyk ten, o monopodialnym typie 
wzrostu, tworzy wachlarzykowate rozety z białymi kwiatami, które mają lekko wygięte, 
rurkowate ostrogi wypełnione nektarem. Zapach, najintensywniejszy w nocy, można 
porównać do perfum z nutą kokosu. W Japonii storczyk ten nazywany jest Fuuran – „or-
chidea wiatru”. To określenie dotyczy warunków atmosferycznych w miejscach ich wy-
stępowania. Drugim określeniem tego storczyka jest Fuukiran, co znaczy „kosztowna 
i szlachetna orchidea” i odnosi się do dawnej historii Japonii. Samurajowie musieli uda-
wać się na dalekie wyprawy, by przywieźć na dwór cesarski pozyskane z natury rośliny. 
Stanowiły one świadectwo męstwa i odwagi, a także były powodem do dumy6. Do dziś 
w japońskich wyrobach artystycznych można odnaleźć motywy neofinetii.

Vanilla planifolia jak większość storczyków jest też epifitem, choć trochę nietypo-
wym, gdyż jest pnączem, które może osiągać nawet i kilkadziesiąt metrów. Kwiat wa-
nilii rozkwita w nocy i musi być zapylony w ciągu kilku godzin. Torebki nasienne podda-
ne fermentacji i suszeniu wydzielają charakterystyczny aromat cenionej przyprawy7.

Tło dla storczyków w ekspozycji stanowią rośliny towarzyszące z rodzaju Tillandsia, 
Anthurium i Hoya, stwarzając nastrój lasu tropikalnego, który jest wyjątkowo widoczny 
podczas zamgławiania obiektu.

W pozostałych trzech częściach, stanowiących zaplecze, zorganizowano szklarnie 
ciepłą, umiarkowaną i chłodną. W szklarni ciepłej znajdują się gatunki lasów równi-
kowych pochodzące z Ameryki Południowej, Indochin, Filipin i Madagaskaru. Znaleźć 
można tu przedstawicieli rodzaju Angraecum, Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium, 

5 C. Micheneau et al., Orchid pollination: from Darwin to the present day, “Bot. J. Linnean Society” 161 (1), London 2009, s. 1-19.
6 Według kodeksu bushidō samuraj powinien być nie tylko waleczny, ale także wrażliwy na piękno.
7 S. Bory et al., Patterns of introduction and diversification of Vanilla planifolia (Orchidaceae) in Reunion Island (Indian 

Ocean), “Am. J. Bot.” 95, St. Louis 2008, s. 805-815.
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Paphiopedilum. W szklarni umiarkowanej Cattleya, Gongora, Laelia, Stanhopea. 
Szklarnia chłodna to królestwo gatunków górskich rosnących w Andach i Himalajach 
na wysokości 1500-3000 m n.p.m. Typowymi przedstawicielami tych storczyków, ze-
branymi w łańcuckiej storczykarni, są Cymbidium, Zygopetalum i Masdevallia. Tem-
peratura, wilgotność i naświetlenie we wszystkich obiektach sterowane jest za pomo-
cą systemu komputerowego. Równie precyzyjnie storczyki są odżywiane. Dzięki temu 
w ekspozycji stale znajdują się okazy kwitnące, a na zapleczu mogą być prowadzone 
prace badawcze i hodowlane.

4. PODSUMOWANIE

Storczyki należą do jednej z większych rodzin w królestwie roślin8. Obecnie w stor-
czykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie znajduje się 1260 gatunków storczyków. Jest to 
jedyna w Polsce i jedna z nielicznych w świecie kolekcja stanowiąca specyficzną for-
mę ogrodu użytkowego, pełniącego funkcję wystawienniczą, edukacyjną i badaw-
czą. Prace prowadzone w łańcuckiej storczykarni pozwoliły uchronić przed zniszcze-
niem historyczne okazy z kolekcji Potockich. W części wystawienniczej, gdzie rośliny 
eksponowane są w warunkach zbliżonych do środowiska naturalnego, wyraźnie wi-
doczne jest nawiązanie do XIX-wiecznej Reichenbachii.
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S t r e s z c z e n i e

Sztuka ogrodowa bliska była osobie Jana III Sobieskiego. Wiele XVII-wiecznych europejskich idei projektowych i praktycznych rozwiązań 
realizacyjnych znalazło swoje odbicie w królewskim Ogrodzie Wilanowskim, stanowiącym polską interpretację ogrodu włoskiego, łączącą 
cechy ozdobne z użytkowymi oraz uwzględniającą traktowanie ogrodu jako swoistej kolekcji osobliwości. Na wilanowskich parterach, 
w najbardziej reprezentacyjnej części ogrodu, rosły róże, lilie czerwone i „inne polne kwiatki”. Tuż obok nich, w bezpośrednim sąsiedztwie 
pałacu, założono Ogrody Fruktyfikujące, gdzie pośród drzew owocowych ustawiono na obsadzonych lawendą marmurowych postumentach 
gipsowe globusy z mapami Ziemi i nieba. Program użytkowy Ogrodu Wilanowskiego dopełniały oranżeria, figarnia i cieplarnie. Wymownym 
przykładem połączenia ozdobnego i użytkowego charakteru przestrzeni ogrodowej była Góra Bachusowa, obsadzona winoroślą, z krętą 
drogą prowadzącą na szczyt, zwieńczona rzeźbą Bachusa.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody rezydencjonalne, ogród użytkowy

A b s t r a c t

Jan III Sobieski was very interested in garden art. Many of the 17th century European garden design ideas and practical solutions were 
implemented in Wilanów Garden. But first of all Wilanów Garden was the Polish interpretation of the Italian Villa Garden where the ornamental 
aspects were as much important as utilitarian ones. The Wilanów Garden had also the character of a collection of curiosities. There were roses, 
red lilies and other ‘field flowers’ growing in Wilanów parterres. Just next to them, close to the palace, “Ogrody Fruktyfikujące” (Fruit gardens) 
were established. There, among the fruit trees, on marble bases, stood the plaster globes with the maps of Earth and sky. The orangeries and 
the fig house were included in the program of the residence. The good example of the connection of utilitarian and ornamental character of 
the space was the Bachus Mount, planted with the vine, with the spiral path leading to its top, crowned with the Bachus statue.

Keywords: garden art, residential gardens, utilitarian garden
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1. WPROWADZENIE

23 kwietnia 1677 r. podwarszawski Milanów zakupił dla Jana III Sobieskiego Marek 
Matczyński. Rozpoczęło to ważny etap rozwoju tej miejscowości, przemianowanej na 
Villa Nova, a następnie Wilanów, w której zlokalizowano jedną z siedzib Sobieskich. 
Zgodnie z podpisaną 21 września 1678 r. „assekuracją” Sobieski w momencie kupna 
zastał pałac w murach dopiero co zaczęty, który dla swej wygody postanowił wykoń-
czyć ogród i insze budynki wystawić, poddanych założyć i osadzić1.

Królewska rezydencja była polską interpretacją idei podmiejskiej willi włoskiej, 
z wyraźnymi również wpływami francuskimi. Obejmowała pałac, dziedzińce wstępny 
i honorowy, tarasowy ogród, dwa pasma ogrodów użytkowo-ozdobnych – tzw. Ogro-
dy Fruktyfikujące, ogród wokół Góry Bachusowej, folwark położony na południe od 
pałacu i zwierzyniec królewski na wschodnim brzegu Jeziora Wilanowskiego. Progra-
mowo rezydencja wilanowska w pełni zatem odpowiadała pojęciu włoskiej willi, któ-
rą następująco charakteryzuje Małgorzata Szafrańska:

Wiejskie siedziby obejmowały, obok ‚domu pańskiego’, kilka rodzajów ogrodów 
i przestrzeni ogrodowo urządzonych. Uzupełniały je dziedzińce gospodarcze, otacza-
ły łąki, winnice i pastwiska, nad stawami rybnymi rosły plantacje wierzb. W pobliżu 
mogła płynąc rzeka, a horyzont stanowił park – leśny zwierzyniec do polowań2.

2. UKŁAD PRZESTRZENNY

Ozdobno-użytkowy charakter przestrzeni wokół pałacu czytelny był już w mo-
mencie wkroczenia na pałacowe dziedzińce. Główny wjazd na teren rezydencji 
prowadził przez mostek przerzucony nad fosą i monumentalną kamienną bramę. 
Brama ta, wznoszona od połowy września do połowy listopada 1681 r.3, uzyska-
ła niezwykle reprezentacyjną oprawę. Jej filary zostały zwieńczone wyobrażenia-
mi Marsa i bogini Pax – mającymi za zadanie gloryfikować właściciela rezydencji 
i wskazywać na wartości, jakim hołdował.

Brama pozostawała w silnym kontraście z przestrzenią pierwszego z dziedzińców 
avant-cour o wyraźnie użytkowym charakterze. Od północy i południa ramowały go 
drewniane stajnie i spichlerze4, połączone wspartymi na filarach podcieniami. Należy 
jednak podkreślić, że budowle te ustawiono symetrycznie względem pałacowej osi.

Charakter przestrzeni zmieniał się przy wjeździe na dziedziniec honorowy. Cour 
d’honneur oddzielony był od avant-cour ozdobnym ogrodzeniem z bramą na pa-
łacowej osi oraz z bramkami bocznymi przy spichrzach. Ogrodzenie to składało się 
z ozdobionych płaskorzeźbami kamiennych słupów oraz słupów drewnianych. Ażuro-
we, wykonane z prętów przęsła ogrodzenia dekorowały korony królewskie i herbowe 
tarcze Sobieskich5. Dziedziniec honorowy zamykała od wschodu bryła pałacu. Na jej 
tle ustawione były figury sfinksów: W samym dziedzińcu Dwie Statui Siedzące na pie-
destałach Kamiennych naprzeciwko siebie zwane Sphinges6.

Ogród Wilanowski powstawał równolegle z budową pałacu. Tu, podobnie jak na 
dziedzińcach, mieszały się enklawy o różnym charakterze. Niewątpliwie najbardziej 

1 W. Fijałkowski, J. Cydzik, Wilanów, Warszawa 1975, s. 9.
2 M. Szafrańska, Ogrody humanistów, [w:] M. Szafrańska (red.), Ogród. Forma, symbol, marzenie, Warszawa 1998.
3 J. Starzyński, Dzieje budowy pałacu za Jana III, 1976, s. 33.
4 Stajnie i spichlerze zaznaczone w legendzie planu Wilanowa z 1682 r. (tzw. plan Adolfa Boya) w odrysie Gerarda Ciołka.
5 J. Starzyński, op. cit., s.34. Starzyński, opisując ogrodzenie oddzielające dziedzińce, korzystał z inwentarza z 1743 r., 

który spłonął w czasie powstania warszawskiego. W opinii Starzyńskiego ogrodzenie to przetrwało do 1743 r. w mało 
zmienionej formie.

6 Connotacja Statui marmuru Kararskiego j innych rzeczy w Willanowie pobranych a 17 August 1707, AGAD, AR, dz. X, 
papiery Sobieskich, akta niesygnowane.
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reprezentacyjną jego częścią stał się położony na wschód od pałacu taras górny 
o wymiarach 184,5 m x 59 m. Wypełniało go czternaście kwater, z czego cztery naj-
większe miały kształt prostokątów, dwie centralne – prostokątów z wycięciem do-
pasowanym do okrągłego elementu, interpretowanego wstępnie jako fontanna7, 
osiem skrajnych – kształt trójkątów. Pomiędzy kwaterami przebiegały ścieżki ogrodo-
we o zróżnicowanej szerokości. Część centralną tarasu górnego, między korpusem 
głównym pałacu a zejściem do ogrodu dolnego, wykonano z cegły ułożonej we 
wzór jodełki8. Dwa kompozycyjnie najważniejsze skrzyżowania ścieżek – w części połu-
dniowej i północnej tarasu górnego – zaakcentowano najprawdopodobniej fontan-
nami9. Z kolei w narożnikach tarasu górnego wzniesiono bogato zdobione drewniane 
pawilony ogrodowe o marmurowych posadzkach i złoconych dachach.

7 Brak bezpośrednich dowodów na istnienie fontanny w tym miejscu. Wiadomo, że w Ogrodzie Wilanowskim istniała 
w czasach Sobieskiego fontanna lub fontanny, lecz nie mamy danych na temat ich lokalizacji. Kolisty kształt, widoczny 
na planie z 1682 r., interpretowany jest jako fontanna na podstawie analogii z innymi ogrodami z tego samego okresu, 
choć nie do końca udało się ten fakt potwierdzić archeologicznie.

8 Duże fragmenty tej nawierzchni zostały odsłonięte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie 
Ogrodu Wilanowskiego przez KOBIDZ (obecnie NID) pod kierunkiem A. Gołembnika.

9 W trakcie badań archeologicznych na tarasie górnym, prowadzonych w 2006 i 2007 r. przez KOBIDZ (pod kierunkiem 
A. Gołembnika), na skrzyżowaniu alejek ogrodowych tarasu górnego, znaleziono relikty fundamentów dwóch budowli 
ogrodowych, do których instalacją drewnianą była doprowadzona od strony folwarku woda. Budowle te musiały być 
zatem fontannami lub innymi elementami architektury ogrodowej, funkcjonującymi z wykorzystaniem wody.

Il. 1. Plan sytuacyjny Wilanowa z 1682 r., odrys planu A. Boya, reprod. J. Starzyński, Wilanów. 
Dzieje budowy pałacu za Jana III, „Studja do dziejów sztuki w Polsce”, 

Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego, t. 5, 1933, s. 25, ryc. 15

Ill. 1. The general plan of Wilanów, 1682, the copy of A. Boy’s plan, reproduced in: J. Starzyński, Wilanów. 
Dzieje budowy pałacu za Jana III, „Studja do dziejów sztuki w Polsce”, 

published by Kasa im. Mianowskiego, vol. 5, 1933, p. 25, ill. 15
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Ogród Jana III był dekorowany rzeźbami i wazami ustawionymi na marmuro-
wych postumentach, prawdopodobnie w kolorze czerwonym10. Rzeźby wykonane 
były z marmuru karraryjskiego11 lub też ołowiane, złocone, pochodzące z gdańskiej 
ludwisarni Richtera. Kompozycja ogrodu była symetryczna względem centralnej osi 
wilanowskiej rezydencji.

Na teren tarasu górnego prowadziło kilka reprezentacyjnych wejść: bezpośred-
nio z apartamentów królewskich, na zakończeniach pałacowych galerii oraz przez 
łuki triumfalne w tych galeriach, określane przez Augustyna Locciego „Ingresem 
Ogrodowym”12.

Taras górny skomunikowany był z dolnym rozbudowanym ciągiem rozbieżnych 
kamiennych schodów z umieszczoną pod nimi grotą. Taras dolny w czasach Sobie-
skiego zawierał wiele elementów typowych dla XVII-wiecznego ogrodu włoskiego. 
Znajdowała się tu grota, mur oporowy z niszami, przygotowanymi prawdopodobnie 
do umieszczenia w nich dekoracji rzeźbiarskiej, trzy prostokątne sadzawki, połączo-
ne ze stawem, w tym jedna z wyspą13 (nawiązanie do włoskiej tradycji isoletta), dwie 
kwatery obrzeżone żywopłotem, usytuowane nad Jeziorem Wilanowskim.

W bezpośrednim sąsiedztwie tej wybitnie reprezentacyjnej przestrzeni znajdowa-
ły się dwa Ogrody Fruktyfikujace, o użytkowo-ozdobnym charakterze. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż mimo wprowadzenia tu elementów użytkowych, podporządko-
wano je zasadom kompozycji, obowiązującym w pozostałych częściach ogrodu 
(osiowość, symetria, podział na kwatery). Ogrody te były wygrodzone płotem i for-
mowanym szpalerem drzew. Każdy z nich wypełniało po sześć kwater, w które 
wkomponowano prostokątne sadzawki i zamykające je od zachodu groty. Pewne 
wyobrażenie o szczegółach urządzenia Ogrodów Fruktyfikujących daje inwentarz 
Ogrodu Wilanowskiego z 1729 r.14, jednak nie ma pewności, czy wszystkie wymienio-
ne w nim elementy wystroju pochodziły z czasów Jana III. Zgodnie ze wspomnianym 
inwentarzem kwatery w Ogrodach Fruktyfikujących obsadzone były drzewami owo-
cowymi: gruszami, jabłoniami, śliwami, wiśniami. Pomiędzy nimi rosły krzewy agrestu 
i porzeczek. Każdą z kwater otoczono obwódką z lawendy. Pod murem znajdowały 
się brzoskwinie (6 szt.), morele (8 szt.), krzewy winogradu (24 szt., odmiana winoro-
śli?) i winorośli (89 szt.). W północnym Ogrodzie Fruktyfikującym uprawiano ponadto 
róże. W obu ogrodach, wśród kwater, umieszczono globusy: Globus terrestris z Map-
pami i kompasami i Globus celestis z Mappami i kompasami. Elementy te wykona-
ne były z gipsu i ustawione na marmurowych postumentach. W ich bezpośrednim 
otoczeniu założono po dwa partery wypełnione ornamentem: jeden z nich buksz-
panowym, drugi wykonanym z lawendy. Zgodnie z inwentarzem z 1729 r. w Ogro-
dach Fruktyfikujących wykopano również studnie w kwadrat z drzewa dębowego 
ocembrowane z Wałem do ciągnienia wody. Oba ogrody otoczone były w 1729 r. 
z trzech stron strzyżonymi szpalerami lipowymi15.

Za szpalerem, przy północnym Ogrodzie Fruktyfikującym, znajdowała się Mogiła 
Wielka16. Możliwe, że była to tradycyjna nazwa pozostałości dawnego cmentarza, 
otaczającego znajdujący się tu kiedyś drewniany kościół. Teren ten również był ob-
sadzony drzewami owocowymi różnych gatunków (łącznie 77 szt.) oraz kasztanami 
(kasztanowcami? – 14 szt.) i orzechami włoskimi (2 szt.).

10 Informacja o czerwonych marmurowych postumentach za: W. Fijałkowski, Królewski Wilanów, Warszawa b.r.w., s. 108.
11 Connotacja Statui Marmuru Kararskiego j innych rzeczy w Willanowie pobranych a 17 August 1707, op. cit.
12 Listy Augustyna Locciego, pisane do króla Jana III Sobieskiego w sprawach artystycznych w latach 1681-1694, opubliko-

wane w: J. Starzyński, Wilanów. Dzieje budowy pałacu za Jana III, Warszawa 1976, s. 99.
13 Ibidem, s. 100.
14 Inwentarz zamieszczono w: W. Fijałkowski, op. cit.
15 Ibidem, s. 205.
16 Ibidem.
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Za południowym Ogrodem Fruktyfikującym znajdowało się wyniesienie tere-
nu określane jako Góra Bachusowa, otoczone ogrodem kwaterowym. Na jej szczyt 
prowadziła w czasach Sobieskiego spiralnie ukształtowana ścieżka. Wzniesienie naj-
prawdopodobniej wieńczyła rzeźba Bachusa17. Zbocza i zapewne otaczające kwa-
tery obsadzono winoroślą. Na obrzeżach ogrodu przy Górze Bachusowej znajdowa-
ły się figarnia, pomarańczarnia, dom ogrodnika i dom podstarościego. Funkcje tych 
budynków wskazują na mieszany, użytkowo-ozdobny charakter tej części założenia.

W bezpośrednim sąsiedztwie Góry Bachusowej wzniesiono królewski folwark. Zloka-
lizowano tu: gołębnik, pasiekę, browar, owczarnię, stajnię dla mułów, stodołę, holen-
dernię i słodownię18. Dalej, na południowy zachód od folwarku, wybudowano wiatrak.

Kolejnym ważnym elementem XVII-wiecznej topografii terenu, mającym znacze-
nie zarówno użytkowe, jak i ozdobne, był Potok Służewiecki, wpadający do Jeziora 
Wilanowskiego, przepływający przez należący do dóbr wilanowskich Służew, łąki wi-
lanowskie, zasilający stawy użytkowe, ozdobne sadzawki w królewskim ogrodzie oraz 
kanał na pałacowej osi. Części składowe układu wodnego rezydencji wilanowskiej 
były ściśle ze sobą powiązane, a ich prawidłowe funkcjonowanie miało duże znacze-
nie dla całości założenia, gdyż dolna jego część była podmokła i okresowo zalewa-
na. W listach Locciego zachowało się wiele wzmianek na temat prac przy umacnia-
niu i regulowaniu poziomu wody w tutejszych sadzawkach. Z listów wynika także, że 
miały one nadane imiona, np. Tomasz czy Kazimierzek19. Część z nich była zadaszo-
na20, a część miała brzegi umocnione darnią21.

3. SZATA ROŚLINNA OGRODU WILANOWSKIEGO W CZASACH JANA III SOBIESKIEGO

W królewskim ogrodzie uprawiano zarówno rośliny ozdobne, jak i użytkowe, często 
w bezpośrednim sasiedztwie. Była to, jak się wydaje, reguła wszystkich ogrodów Jana 
III, nawiązująca do XVI- i XVII-wiecznych tendencji w sztuce ogrodowej oraz rodzime-
go umiłowania sielskości.

Partery stanowiły najbardziej ozdobny element tutejszej szaty roślinnej. Brak prze-
kazów, z czego był wykonany ich ornament. Wiadomo natomiast, że w ogrodzie 
w Żółkwi, szczególnie ulubionym przez Sobieskiego, ornament był wykonany z buksz-
panu. Jakub Kochanowicz pisał w 1681 r. do ekonoma żółkiewskiego Wolskiego: List 
WMść Pana czytałem Królowi Iego Mci, temu się dziwował, że Jonas ogrodnik nie 
powiedział ile bukszpanu przywieziono, karczochów przesłał tylko dwa, ieżeli ich ma 
więcey, to niech nie psuie, dysz u nas są większe, ale przydadzą się tam podczas 
bytności Pańskiej, kwatery niech wysadza bukszpanem, sprawiwszy sobie dobrze 
ziemię, wszak ma dokładny abrys moy podług którego niech wysadza, tylko niech 
wprzód poczyna od stawów gdzie dwa kliny, my też tam tymczasem nadziejemy ie-
żeli będzie dobrze, to y ostatek skończy, a ieżeli źle, to się muszą poprawić, a drugie 
dwie sam rysować będę22.

W sąsiedztwie parterów wilanowskich posadzono drzewa iglaste. O dwóch jo-
dłach pisał w 1681 r. Augustyn Locci: Jodły dwie, iedna z iedni, druga z drugiej 
strony nad podmurowanym Canalem przyięły się znać słusznie ponieważ dotąd 

17 Zgodnie z hipotezą Wojciecha Fijałkowskiego, wieloletniego dyrektora Muzeum w Wilanowie i badacza tej rezydencji.
18 Według legendy na odrysie planu A. Boya, autorstwa G. Ciołka.
19 Listy Augustyna Locciego, op. cit., s. 88.
20 Ibidem, s. 96.
21 Ibidem, s. 93.
22 Listy Kochanowicza Jakuba do różnych oficjalistów króla Jana III (1687-1696), AGAD, AR, dz. V, Teka 154, sygn. 6931; wypisy 

z: KOBIDZ, Teki Łopacińskiego, Arch. Radziwiłłów V Akta Sobieskich, s. 85; list do Wolskiego ekonoma żółkiewskiego, lipiec 
1681, Jaworów.
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statkują bez powątpienia y dalszych czasów ponieważ te suchi iusz ominęły23. Loc-
ci w korespondencji z królem we wrześniu 1692 r. ponownie pisał o jodłach i świer-
kach rosnących, najprawdopodobniej również na tarasie górnym: Ogród widzę 
w porządku iak ma być trudno wypisać iak to podmurowanie i zasypanie sadza-
wek ozdobiło i odżywiło ten ogród, dopiero teraz Jodły i Świerki nad murem reci-
proce się nobilituią24.

W Ogrodzie Wilanowskim czasów Sobieskiego musiało być dużo róż, skoro w 1687 r. 
opat świętokrzyski pisał do podkanclerzego Szczuki: (...) w ogrodzie pięknie, ruż gwałt 
y pięknych, których takowy odór iest iż tak mocny że y w Warszawie WMPanu zalecia-
my pociągnąć do prędkiego przybycia do nas25.

Najpełniejszy opis szaty roślinnej Ogrodu Wilanowskiego czasów Jana III zamie-
ścił w swoim Diariuszu codziennym opat paradyski ks. Paweł Sapieha. Z jego opisu 
wynika, że kwatery ogrodowe obwiedzione były rabatami (lisztwy), w których ro-
sły róże, lilie czerwone i „inne polne kwiatki”. Rośliny te na tyle się rozrosły, iż zasła-
niały część centralną kwater. Na terenie ogrodu rosły również – traktowane jako 

23 Listy Augustyna Locciego, op. cit., s. 89.
24 Ibidem, s.104.
25 Listy różnych do Podkanclerzego Szczuki, AGAD, Arch. Potockich, rękopis 17, list 242; wypisy z: KOBIDZ, Teki Łopacińskiego, 

148/III, s. 18-19.

Il. 2. Jan III Sobieski sadzący drzewa, drzeworyt sztorcowy Juliana Schüblera 
wg zaginionego obrazu W. Gersona, reprodukowany w „Tygodniku Ilustrowanym” 

w 1871 oraz 1883 r.

Ill. 2. John III Sobieski planting trees, engraving by Julian Schübler, 
according to the lost painting by W. Gerson, published in „Tygodnik Ilustrowany” 

in 1871 and in 1883 r.
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okazy kolekcyjne – cedry26 i kasztany (prawdopodobnie kasztanowiec?). W ogro-
dzie znajdowały się również drzewa owocowe: prunelki (śliwki), grusze, jabłonie, 
w tym również budzące podziw i traktowane jako ewenement jabłonie, określone 
jako „jabłka moskiewskie”, odznaczające się przezroczystym miąższem, oraz „fran-
cuskie”, bezzapachowe. Rosły tu również wiśnie, wino (najprawdopodobniej wino-
rośl), brzoskwinie, morele.

W figarni, cieplarniach i oranżeriach uprawiano figi, migdały, morwy, pomarańcze, 
cytryny. W opisie opata paradyskiego wspomniano również polecenie dla ogrodni-
ka – Pana Gryna – że pomarańczarni potrzeba większej, co może świadczyć o bar-
dzo dużej wadze, jaką przywiązywano wówczas do roślin oranżeriowych, mających 
w ogrodach XVII stulecia – obok znaczenia użytkowego – również wymowę symbo-
liczną przez nawiązanie do mitycznego Ogrodu Hesperyd. W Ogrodzie Wilanowskim 
uprawiano również warzywa: melony i karczochy.

Poniżej zamieszczono ten interesujacy opis Ogrodu Wilanowskiego autorstwa opa-
ta paradyskiego ks. Pawła Sapiehy.

Opisanie Ogrodu Wilanowskiego. Na przedzie bukiety różnych kwiatów tak się roz-
krzewiły, że kwatery zasłaniają. Kwiatów iuż mało, ieszcze róże kwitną, lilije czerwone 
i inne polne kwiaty w lisztwach. Cedr od P. Podsk. Wieluńskiey barzo piękny, ma na-
sienie, także y prunelki, co przywieziono tu z Krak[owa?] pięknie się przyieły y pusz-
czaią z siebie latorośle. Kasztan ieden od ogrodu, gdzie patrzenie, ma dwie szyszki na 
Owoc, ale okrągłe, iak butony. Grotta pod Wschodami, iako co od spodu zaczyna-
ią, ale trzeba Wschody stawiać, bo deszcz [zmyie] z wapna sklepy. Owoców różnych 
siła: gruszek, iabłek, wiszen, sliw, wina, brzoskwiń [w]cale nie Mont, których w całey 
Warszawie nie masz, będzie półkope, - fig, migdałów sroga moc y morwy wielkie. 
[Gdy?] melony, karczochy wielkie, których na pokaz przywozi jabłka moskiewskie, 
w ktorych iądra widać, iak we szkle, tak przezroczyste szczypione z szczepu nierodzay-
nego Contra regulam ogrodników, gdzie ich z kilkanaście na drzewie.

Jabłka małe francuskie, ktore zapachu cale nie maią, puste; teraz pierwszy raz 
te iabłka Moskiewskie na tey stronie, gdzie od Olendra ku kwaterom idąc pod sa-
memi prawie szpalerami, pod murem od figarni sadzone, w dobrze wyprzaney zie-
mi modulowana [mozulowana?!] brzoskwinia morilla [morele]. Wino wielkie od Wo-
iewody Płockiego, co się wszytko poprzyimowało. Brzoskwiniów Pestki, co Król JMP. 
dał od Woiewody Płockiego, poschodziły. Pomarańczarni potrzeba większey. Poma-
rańcz prostych nie liczyłem wcale, ale się barzo pieknie poprzymowały od Dzienuy-
czyka [Genueńczyka?]; co u Nakutych [nazwisko?] mieszka, wzwyż od [...nieczytel-
nie]; iedne są w pułtrzecia łokcia, drugie we dwa łokcie y Cwierć, w pułtora, rożnie 
[wiśnie?], grobe w pięść, ale barzo piękne są, niektóre wyższe od tey iedney dawney, 
ktora iest w Willanowie przi tiw[...?]. Pomarańcze y inne kwiaty zrodziły osobliwie. Cy-
trony wielkie, ktore ieszcze będą róść, ale strasznie wielkie okrągławe, że [...Cudzo-
ziemcy?] chodzący Imc wcześniej [?], że pomarańcze [...] wielkie, powiadaiąc, że 
u nas niemasz tak wielkich pomarańcz. Pomarańcze od Dominika krzywe niektóre, 
odmłodnieią, ale z cięszkością, a to dlatego, że w skrzyni zabiianiem ich gniecione, 
ktore się zagrzały, za ciasno włożone były, ieszcze z siebie nie puszczaią, ale prącie 
zielone. Mnie obiecał ogrodnik kilka migdałowych drzewek, pomarańczowych y Cy-
trynowych flancowanych także y Mont [morw?] wielkich y [kwiatów?], zaczym pisać 
do Pana Gryna, żeby figarnią kazał małą robić27.

26 Cedry i cytrusy były szczególnie cenione w ogrodach baroku jako gatunki, których pochodzenie wywodzono z mitycz-
nego ogrodu Hesperyd. Były uprawiane zarówno w donicach, jak i w gruncie, [za:] M. Azzi Visentini, Ogród barokowy, 
[w:] M. Szafrańska (red.), Ogród. Forma, symbol, marzenie, Warszawa 1998.

27 Manuskrypt ręką własną ks. Pawła Sapiehy Opata Paradyskiego, potem biskupa Żmudzkiego. Diariusz codzienny Anno 
1694, AGAD, AR Nieświeskie, Dz. II, RKP. 60; odpis w: DDN MPW, mat. źródł. 132, k. 179-184, s. 3-4.
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4. PODSUMOWANIE

Podwarszawski Wilanów Jana III Sobieskiego, zgodnie z zamysłem jego właścicie-
la, realizował idee podmiejskiej willi, wzorowanej na rozwiązaniach znanych z rene-
sansowej i wczesnobarokowej Italii. Włoskie podmiejskie wille miały charakter ustro-
nia, miejsca, gdzie w domowym zaciszu kwitło życie rodzinne, wypoczywano w bliskim 
kontakcie z przyrodą i kolekcjonowano dzieła sztuki. Model takiego życia bardzo od-
powiadał Sobieskiemu, czemu dał wyraz, nazywając swoją siedzibę Villa Nova. Ogro-
dy stanowiły jedną z pasji Sobieskiego – często określano go mianem króla-ogrodnika. 
Niezbędnym elementem willi we włoskim rozumieniu były ogrody użytkowe. Nie za-
brakło ich i w Wilanowie, a ówczesne archiwalia pokazują, że były one na równi istot-
ne z reprezentacyjnymi fragmentami rezydencji.
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MIEJSCE I FUNKCJA OGRODÓW UŻYTKOWYCH W RÓŻNYCH ZAŁOŻENIACH 
OGRODOWYCH NA PRZYKŁADACH: PARKU REZYDENCJI KSIĄŻĄT 

RADZIWIŁŁÓW W NIEBOROWIE, OGRODU KSIĘCIA WALII KAROLA ORAZ 
OGRODU PLEBAŃSKIEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ŻELECHOWIE

PLACE AND FUNCTION OF UTILITARIAN GARDENS IN DIFFERENT ASSUMPSION 
BY EXAMPLE OF: PRINCES RADZIWIŁŁ’S RESIDENTIAL PARK IN NIEBORÓW, 

PRINCE OF WALES CHARLES’S GARDEN IN HIGHGROVE AND PARISH’S 
GARDEN OF ROMAN CATOLIC IN ŻELECHÓW

* Mgr inż. Agnieszka Chmielewska, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

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

Ogrody użytkowe to miejsce przeznaczone do uprawy roślin użytkowych. Aby rozwinąć tę krótką definicję, na podstawie trzech ogrodów, 
które powstały na przestrzeni trzech wieków – XVIII, XIX i XX – w trzech różnych miejscach i okolicznościach, podjęto próbę zbadania, co 
je łączy, a co dzieli, jaka była geneza ich powstania, co przetrwało do chwili obecnej. Porównując spis roślin sporządzony w Nieborowie 
w 1774 roku, zapiski proboszcza parafii w Żelechowie z 1884 roku oraz notatki autorki wykonane podczas zwiedzania ogrodu w Highgrove 
w 1992 roku określono przykładowe gatunki roślin uprawiane w omawianych ogrodach, a także sposoby uprawy i cele, do których rośliny 
te były używane.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody użytkowe, ogród rezydencjonalny, ogród plebański, Nieborów, Highgrove

A b s t r a c t

Utilitarian garden are place designatet for cultivation of utilitarian plants. To branch out this short definition on the grounds of three gardens, 
which had arised for three ages – XVIII, XIX and XX – in three different places and circumstances, they were explored and tried to determine, 
what do they have in common and what differ them, what was their genesis, what survived to this day and what direction they head towards. 
Comparing list of plants done in Nieborów in 1774, jotting written by parson in Żelechów in 1884 and notes which had been taken during 
sightseeing of garden in Highgrove in 1992, exemplary cultivable plants species has been established in talked-about gardens but also ways 
of culture and objectives, the plants had been cultured.

Keywords: garden art, utilitarian gardens, residential garden, parish’s garden, Nieborów, Highgrove
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1. WPROWADZENIE

W myśl podstawowej zasady uprawy ekologicznej, że „lepiej jest pracować z na-
turą niż przeciwko niej”1, człowiek od najdawniejszych czasów oswajał tę dziką natu-
rę. Z czasem zaczął ją udoskonalać. Ewolucja „przygody” człowieka z przyrodą prze-
biegała według schematu: zbieractwo – rolnictwo – ogrodnictwo. Wtedy to chęć 
zaprezentowania innym swoich osiągnięć spowodowała konieczność stworzenia im 
odpowiedniej oprawy – narodziło się pojęcie sztuki ogrodowej.

Głównym celem sztuki ogrodowej było „zaspokojenie potrzeb estetycznych, przy 
równoczesnym uwzględnieniu korzyści użytkowych płynących z uprawy roślin”2. Stąd 
już tylko jeden krok do zdefiniowania pojęcia ogrodu użytkowego jako miejsca przezna-
czonego do uprawy roślin użytkowych, czyli warzyw, ziół, drzew i krzewów owocowych, 
ale też roślin oleistych i kwiatów. Jednak nie możemy tego pojęcia ograniczyć tylko do 
miejsca. To także sposób eksponowania tych roślin, ich dobór i wartości estetyczne.

Oczywiście, ogromna różnorodność materiału roślinnego stwarza nieograniczone 
możliwości kompozycyjne. Istnieją jednak czynniki, które charakteryzują ogród użytkowy:
a) użyteczność roślin, czyli podział według przeznaczenia – sady owocowe, jagodni-

ki, winnice, warzywniki, szparagarnie, ogrody ziołowe, figarnie, ananasarnie, rosaria, 
pola lawendowe czy aleje słonecznikowe,

b) użyteczność miejsca, czyli wartości rekreacyjne i ekologiczne,
c) estetyczna oprawa, poprawna kompozycyjnie, zgodna z obowiązującymi trendami.

Niezależnie od historycznego okresu powstawania ogrodu te trzy czynniki stano-
wią jego kanwę.

Przyjrzyjmy się trzem ogrodom, powstałym na przestrzeni trzech wieków, w stulet-
nich odstępach czasu, w trzech kompletnie różnych miejscach i okolicznościach. Zo-
stały wybrane właśnie z powodu tych różnic, ale po dokładnej analizie okazało się, 
że funkcje, jakie spełniały, były bardzo podobne. Bezpośrednimi powodami podjęcia 
próby takiej analizy było poznanie przez autorkę interesującego opisu procesu zakła-
dania ogrodu plebańskiego w Żelechowie, wizyta w Highgrove Garden i wieloletnia 
praca w ogrodzie rezydencjonalnym w Nieborowie.

2. OPIS OGRODU UŻYTKOWEGO W PARKU NIEBOROWSKIM – STAN Z R. 1774

Najstarszy z nich to ogród opisany w 1774 roku, istniejący w parku pałacowym, 
w rezydencji Książąt Radziwiłłów w Nieborowie.

„(...) Wedle pałacu ku wschodowi ogrodek przy murze białym zwany, drzewem 
owocowym espalier większą częścią porządnie zasadzony”3. Specyfikacja mówi nam 
o gatunkach drzew, ale też o ich formach i stanie zdrowotnym, np.: „Jabłonie... cho-
re... 12, różnych... 102, pieremity... 21, Espalier... 80, razem... 215

Gruszki... różne dobre... 101, peremity... 56, Espalier... 61, ...razem... 218
Pomarańczowe małe, Ogrodnik mówi, że jego... 60”4.
Księga inwentarzowa podaje dalej: „Opisanie ogrodu włoskiego” – z podtytułem: 

„Włoszczyzny y warzywa rozne do kuchni zdatne”. Wymieniono tu 44 rodzaje warzyw 
i ziół („brokuli, karfioł, kopr rzymski i ordynaryjny, marchew 3 iaka, szałwija, bazylika, tymia-
nek”5) oraz ananasy, arbuzy i melony. Następnie podaje skład roślin ogródka kwiatowe-

1 W. Górski, Ekologia w ogrodzie (http://poradnik ogrodniczy.pl/ekologia-w-ogródku-dlaczego-ekologia.php).
2 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.
3 Inwentarz 1774- rkp.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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go, który także można nazwać użytkowym, jeśli weźmiemy pod uwagę jego rekreacyjny 
charakter i dostępność, a także wykorzystanie kwiatów do dekoracji wnętrz, stołów itp.

Ten ogród wśród współczesnych wzbudzał zachwyt, a jednocześnie zapewniał 
mnóstwo potrzebnych produktów całemu książęcemu dworowi: jabłka, gruszki, morele, 
śliwy, wiśnie, brzoskwinie, orzechy, winogrona. Nieborów posiadał własną ananasarnię 
i figarnię, na rabatach pyszniły się: „sałata rozna”, jarmuż czerwony i zielony, „rzatkiew 
zimowa, latowa, miesięczna czerwona i biała, ...tartofle... i melonów 20 gatunków”6.

Różnorodność uprawianych roślin spowodowana była tym, że ogród przypałacowy 
musiał dostarczać tyle owoców i warzyw, aby zapewnić żywność mieszkańcom pała-
cu przez cały rok, a także umożliwić przygotowanie wystawnych przyjęć. Dlatego wśród 
rodzimych upraw pojawiły się ananasy, figi, karczochy i wielorakie zioła. Sprowadzono 
francuskie odmiany śliw i grusz, hodowano morwy i nektaryny. Wszystkie te wspaniałe 
owoce towarzyszyły wyśmienitym potrawom podawanym na książęcych stołach. W nie-
długim czasie przyjęcia księżnej Heleny Radziwiłłowej miały zasłynąć nakrapianymi sała-
tami („hodowanymi niczym kwiaty”), których wręcz domagał się car Aleksander I7.

6 Ibidem.
7 H. Muszyńska-Hoffmanowa, O paniach z krainy szczęścia, Łódź 1972.

Il. 1. Sz.B. Zug, Plan generalny założenia pałacowo-ogrodowego w Nieborowie 1775 (foto A. Chmielewska, 2012)

Ill. 1. S.A. Zug, General plan of the palace and garden complex in Nieborów, 1775 (photo by A. Chmielewska, 2012)
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Duża ich część trafiała do spiżarni w postaci kolorowych marmolad, marynat, 
wieńców suszonych owoców czy kandyzowanych smakołyków, które zimą przypomi-
nać miały wspaniałe nieborowskie ogrody.

Park zmieniał się na przestrzeni wieków i nie jest dziełem jednego planisty. Jednak 
wielce prawdopodobne jest, że to Szymon Bogumił Zug zaprojektował część użytko-
wą na zamówienie księcia Michała Kazimierza Ogińskiego przed rokiem 17678, a zre-
alizował to zamówienie w 1774 roku już dla księcia Michała Hieronima Radziwiłła9. 
Architekt zakomponował usytuowanie poszczególnych ogrodów w ogólnym pla-
nie całego parku: sad owocowy w kwaterach między szpalerami, a ogród francuski 
z ukazującymi się kolejno ogródkami (il. 1): kwiatowym, ziołowym, jagodowym, z kar-
łowymi odmianami drzew owocowych, przez amfiteatr ziemny, po oranżerię i 6 syme-
trycznych kwater inspektowych.

Mądre i świadome połączenie funkcji ozdobnej i użytkowej pozwalało odczuwać 
wrażenia estetyczne przez cały rok. Graficzny wizerunek bezlistnych szpalerów, cięż-
kie słomiane chochoły chroniące wrażliwe rośliny przed mrozem, owoce głogu, jarzę-
biny czy porzeczek celowo zostawiane dla głodnych ptaków – wszystko to stanowiło 
o szczególnym nastroju zimowego parku.

3. OGRÓD PLEBAŃSKI – ETAPY POWSTAWANIA

110 lat później, w 1884 roku, w Żelechowie, małym miasteczku guberni siedlec-
kiej, nowy proboszcz tamtejszej parafii – ks. Konstanty Bieńkowski „(...) postano-
wił 1,5 morgową przestrzeń za plebanią zużytkować pod ogród owocowy (...)”10. 
Sama plebania to modrzewiowy dworek, znajdujący się na skraju skarpy o pół-
nocnym nachyleniu: „Na pustym piaszczystym placu przed plebanią posadzono 
w klombach różne krzewy i drzewa zasłaniające przed ciekawymi i natrętami, da-
jące przytem cień, a nade wszystko miły dla oka widok”11. Pod skarpą na gruncie 
„zbyt nizkim, zimnym i sapowatym, drzewa owocowe prosperować nie będą”12, 
twierdził poprzedni proboszcz. Jednak ks. Bieńkowski, czy to ze świadomości, że pa-
rafia biedna i trudno będzie wyżywić mieszkańców plebanii, czy też z zamiłowania 
do ogrodnictwa, podjął decyzję, by „mokre niziny zasypywać, poziom gruntu pod-
wyższyć”13. Po dwóch latach, kiedy okazało się, które odmiany znoszą to nienajlep-
sze przecież stanowisko, posadzono wreszcie „gatunki pospolite, po większej części 
letnie (...), na tarasie umieszczono karły, aby nie zasłaniały z plebanii pięknego wi-
doku na okolicę”14. Na górze tarasu rosły krzewy bzu – lilaka, jaśminowce, całe łany 
konwalii i paproci. To w ramie tych roślin ukazywał się stojącemu na najwyższym 
poziomie kwitnący sad owocowy. Z podwórza wiodła do ogrodu drewniana bra-
ma, za nią aż do linii olch prowadziła szeroka aleja wysadzana orzechami turecki-
mi, a „na piaszczystym wzgórku, zregulowanym i oparkanionym, posadzone zosta-
ły piękne gatunki wiśni (...) od warszawskiego ogrodnika Ulricha (...) na ścianie zaś 
budynku rozpięte są czarne wiśnie”15. Wśród drzew jabłoniowych znajdowała się 
alejka prowadząca z sadu na taras, wysadzana krzewami porzeczek i agrestu oraz 
szpaler malin, wśród nich ławeczka.

8 Projekt rozbudowy ogrodu regularnego w Nieborowie, przed 1767 r.
9 Plan generalny S.B. Zuga, 1774 r.
10 Ks. K. Bieńkowski, Ceremoniał parafialny w kościele żelechowskim, z objaśnieniami administracyjno-ogólnemi i szkicem 

historyczno-chronologicznym od 1676 r. w II częściach. Cz. II, rozdz. 40 – Ogród plebański.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.



95

„(...) Na górnym tarasie szparagi dobrze prosperują (...)”16. Ponieważ szparagarnia 
istniała jeszcze po osiemdziesięciu latach, należy sądzić, że rzeczywiście było to miej-
sce bardzo dobrze wybrane.

Jak podaje autor opisu ogrodu, „na rabatach rosną olbrzymie w różnych ko-
lorach piwonie i barwne floksy, obadwa te kwiaty odpowiednie na bukiety dla 
przystrajania ołtarzy”17. To zdanie sprawia, że ogród kwiatowy okazuje się także 
ogrodem użytkowym. Zresztą w całym założeniu walory estetyczne przenikały się 
nawzajem z użytkowymi – u podnóża jabłoni słały się kobierce fiołków, którymi przy-
strajano wielkanocne potrawy, kuchenny ogródek za parnikiem otaczały wysokie 
dalie, a za szparagarnią rosły na rabatach „sztamowe” róże i „krzaczaste lilie”. 
W tym ogrodzie nawet „średniej dobroci łąka”, na której wypasano plebańskie kro-
wy, stanowiła piękną, złocącą się mniszkami plamę, „z kępą bujnej olszyny oszczę-
dzanej przeze mnie, nie tylko dla pięknego widoku, ale jako osłona od północnych 
wiatrów” – jak pisze ks. Bieńkowski18. Dopełnieniem ogrodu były zagony kapusty, 
jakże malownicze, w różnych odcieniach zieleni i fioletu, a przecież sadzonych nie 
dla urody, ale dlatego, że była „chętnie nabywana przez włościan, dla swych za-
let długiego konserwowania się”19.

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.

Il. 2. Ogród kuchenny w nieborowskim parku (foto A. Chmielewska, 2011)

Ill. 2. The Kitchen Garden in park of Nieborów (photo by A. Chmielewska, 2011)
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Ten ogród stworzył ksiądz – ogrodnik amator, ale jego dzieło spełniło wszystkie 
trzy postawione warunki: użytkowość roślin, użyteczność miejsca, estetykę i popraw-
ność kompozycji. Ogród cieszył oczy, dawał możliwość wyciszenia się i skupienia na 
modlitwie, żywił.

4. KITCHEN WALLED GARDEN – OGRÓD EKOLOGICZNY

Trzeci z omawianych ogrodów powstał ok. 1982 roku w Anglii, w hrabstwie Glo-
ucester, na terenie posiadłości Highgrove, należącej do księcia Walii Karola.

Książę okazał się zapalonym ogrodnikiem i wiele czasu poświęcił na projektowa-
nie ogrodów, wprowadzając w nich ekologiczny model gospodarowania. Idea jego 
ogrodu przede wszystkim polegała na obronie rodzimej flory i fauny przed cywilizacją. 

Il. 3. A. Chmielewska wg relacji słownej B. Maszkiewicz, Ogród plebański w Żelechowie, 2012

Ill. 3. Chmielewska according to ward relation B. Maszkiewicz, The parish’s garden in Zelechów, 2012
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W kompleksie ogrodowym powstał „Ogród kuchenny za murem”. Jest to specyficzne 
miejsce – z jednej strony dominuje forma i kolor – ściśle wytyczone linie alejek i zagonów, 
jabłoniowa pergola, rozłożysty arcydzięgiel, pochylający się nad obwódkami z orega-
no i macierzanki, kolorowe liście sałat w równiutkich rzędach. Są tu duże szklarnie i in-
spekty, w których wiosną wysiewa się warzywa i kwiaty do ozdabiania domu księcia. Dla 
równowagi rośliny uprawiane w tym cudownym miejscu są proste i banalne: cebule, 
kapusty, pory, ziemniaki. Tylko oprawę mają taką piękną20. Pergole obsadzone są pach-
nącym groszkiem, a w szklarniach cieszą oczy kolekcje storczyków, fiołków i pelargonii.

Podstawowa zasada ogrodnictwa ekologicznego stosowana w ogrodach High-
grove brzmi: nawozić glebę, a nie rośliny! Nie stosuje się też żadnych środków che-
micznych. Wszystkie chwasty są zwalczane mechanicznie21.

Książę obecnie uznawany jest za niekwestionowanego specjalistę w tej dziedzinie, 
choć 30 lat temu był kompletnym dyletantem. W 1993 roku napisał w swojej książce Hi-
ghgrove: Portret lata – „Trudno było się dowiedzieć, od czego zacząć, a ja nie wiedzia-
łem nic na temat praktycznych aspektów ogrodnictwa”22. Ale książę skorzystał z pomocy 
ekspertów. Współpraca ta zaowocowała powstaniem wspaniałych ogrodów Highgrove. 
„On w tym ogrodzie rzeczywiście pracuje, co dobrze widać po jego czerwonych i odmro-
żonych rękach” – powiedziała Jolanta Kwaśniewska po wizycie w książęcej posiadłości23.

Następnym krokiem w ogrodniczej karierze księcia było otworzenie eleganckiego 
warzywniaka na głównej ulicy pobliskiego miasteczka Tetbury. W sklepie tym można 
kupić sezonowe gatunki warzyw, sok jabłkowy, pikle, miody, musztardy i dżemy24. Czy-
li wszystko to, co zapobiegliwa ochmistrzyni dworu w Nieborowie i gospodyni księdza 
w Żelechowie, pieczołowicie przygotowywały z owoców i warzyw ze swoich ogro-
dów, wytwarzane jest w gospodarstwie księcia Karola i sprzedawane w jego sklepie.

Ogród kuchenny rozrósł się do trzech ogromnych gospodarstw, a Walled Kitchen 
Garden stanowi ich wizytówkę.

5. STAN PRZETRWANIA

A co przetrwało z omawianych przez nas ogrodów? Jak obecnie wygląda 230-let-
ni ogród w Nieborowie, 130-letni w Żelechowie i 30-letni w Highgrove?

Z nieborowskich ogrodów użytkowych pozostał niezmiennie w tym samym miejscu 
tylko jeden – ogród inspektowy. Jeszcze istnieje i choć drewniane inspekty zamienio-
no na betonowe belgijki, to produkcji rozsady do obsadzania rabat parkowych nie 
przerwała nawet wojna. Wprawdzie we wrześniu 1939 r. zanotowano straty: „(...) przez 
uciekinierów i wojska zostały zerwane wszystkie owoce (...), powybijano przy inspek-
tach szyb ok. 50, porozjeżdżano 3 zagony bratków, ok. 300 hortensji (...)”25. Mimo to już 
w następnym roku zamówienie na nasiona obejmuje 43 pozycje warzyw i 24 kwiatów26.

14 lat temu zaaranżowano ogród kuchenny z podziałem na ogródek ziołowy, ja-
godowy, warzywny i kwiatowy. Jak dawniej rosną w nim karłowe jabłonie. Pozostał 
jeszcze fragment XIX-wiecznego sadu z posadzonym obok młodym, ale ze starych 
odmian: Malinówki, Kronselki, Renety. I wciąż w corocznych spisach uprawianych ro-
ślin powtarzają się: ananasy, melony, sałaty różne, kopry...

20 Notatki własne autorki, 2002.
21 Ibidem.
22 http://www.princeofwales.gov.uk/.
23 J. Niziukiewicz, Rozmowa z Jolantą Kwaśniewską (http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kwasniewska-wspomina-

lady-diane-i-spotkanie-z-krol,1,5019066,wiadomosc.html).
24 http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/swiat/ksiazecy-warzywniak,1,3345933,wiadomosc.html.
25 E. Kotlarski, Sprawozdanie z ogrodu pałacowego za czas od IX do XII 1939 – rkp.
26 E. Kotlarski, Zestawienie nasion ogrodu pałacowego na rok 1941/42 – rkp.
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W ogrodzie żelechowskim na skutek działań wojennych doszło do podobnych znisz-
czeń: ciężkie tabory z amunicją rozjechały zagony warzyw i kwiatów, połamały krzewy 
porzeczek. Ale po wojnie kolejni gospodarze zadbali o przywrócenie funkcjonalności 
sadu i warzywnika, posadzili nowe kwiaty. Na tarasach znowu pojawiły się paprocie, 
hosty i konwalie. Od kilkunastu lat tego ogrodu już nie ma – pozostał tylko jego opis.

Il. 4. A. Chmielewska, Ogród Kuchenny i Ogród Tymiankowy w Highgrove, 2002 – szkic z natury

Ill. 4. A. Chmielewska, Walled Kitchen Garden and Thyme Walk in Highgrove, 2002 – sketch from nature
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Trzeci – Highgrove – jest w szczytowej formie. 30 lat to akurat tyle, by rośliny trwale 
wyrosły na piękne okazy, a mądry ogrodnik doprowadził je do perfekcji. Ponoć książę 
nie oszczędza na niczym i sprowadza do Highgrove unikalne rośliny i najbardziej uta-
lentowanych ogrodników.

Ogród ten pełni nieocenioną funkcję edukacyjną – od możliwości zwiedzania (jest 
to rezydencja prywatna), przez sklep warzywny w Tetbury, aż po szeroko zakrojoną 
akcję reklamową i badania naukowe z dziedziny botaniki, genetyki i fizjologii roślin. 
„Ogrody księcia to coś więcej niż enklawa chroniąca przed zgiełkiem miasta – są one 
wyrazem filozofii życia”27, a książę Karol został nazwany „ekologicznym księciem”.

6. PODSUMOWANIE

Jak widać, sztuka ogrodowa jest czymś więcej niż tylko łączeniem roślin z innymi 
roślinami i zaprojektowanymi elementami otoczenia. „Rośliny rozwijają się, kiedy do-
gląda ich ogrodnik” – pisze Penelope Hobhau, ale jednocześnie dodaje, że „pozosta-
jemy całkowicie uzależnieni od współdziałania z naturą, o ile to ma być współpraca, 
a nie szamotanina”28. Lorraine Harrison w podręcznym przewodniku Jak czytać ogro-
dy ostrzega: „Ogrody użytkowe to przede wszystkim miejsca pracy, a nie przyjemne-
go i bezczynnego spędzania czasu. Ale są także miejscem schronienia”29.
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Książęcy warzywniak (http://wiadomości.onet.pl/kiosk/swiat/książęcy-warzywnia-
k,1,3345933,wiadomość.html).

Ogród Księcia Karola w Highgrove (http://www.angielskieogrody.com.pl/?p=1&s=2).
The Prince of Wales (http://www.princeofwales.gov.uk/).
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S t r e s z c z e n i e

Sady są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Utożsamiane z archetypicznym rajem z jednej strony, są obszarami produkcji 
owoców, czyli założeniami z definicji użytkowymi. Praca podejmuje problematykę przeobrażeń sadów w skali krajobrazowej zachodzących 
w związku z wprowadzaniem do uprawy różnych odmian i ich odmiennymi pokrojami oraz kształtowaniem koron w celu osiągania jak 
najlepszych plonów. Artykuł opisuje kilka aspektów tego zagadnienia, począwszy od archetypu rajskiego ogrodu, przez ukazanie odmian 
historycznych i współczesnych oraz różnic w ich prowadzeniu, aż po rozważania dotyczące estetycznych aspektów założeń sadowniczych 
z punktu widzenia sztuki ogrodowej. Studium przypadku dotyczy malowniczego regionu jeziora Bodensee jako inspirującego przykładu 
obszaru nowoczesnego sadownictwa.

Słowa kluczowe: sady, kompozycja sadów, krajobraz rolniczy, dawne odmiany jabłoni

A b s t r a c t

Polish landscape in many regions still remains agricultural. Especially visible and typical are orchards. They are often traditionally associated 
with the archetype of the paradise, while on the other hand they are typical utility gardens. The paper deals with the landscape change 
connected with the development of pomology in the last 60 years and introduction of dwarfing rootstocks of apple trees. A comparison 
between old and new apple cultivars is made and different ways of forming are shown. Aesthetic aspects were also analysed with the 
reference to landscape interiors theory and composition. Apart from Polish examples, a case study focuses on the Bodensee region in 
southern Germany.

Keywords: orchards, orchard composition agricultural landscape, old apple cultivars
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1. SAD W KRAJOBRAZIE – POLSKIE TRADYCJE SADOWNICZE

W wielu rejonach Polski krajobraz ukazuje jeszcze w znacznym stopniu obraz kraju 
rolniczego. Można to dostrzec choćby w widokach pól uprawnych, których geome-
tryczny wzór i podział wynika z historycznych zasad gospodarowania gruntami – in-
nych w Małopolsce, gdzie charakterystyczna jest drobna mozaika, a innych w Wiel-
kopolsce, gdzie obszary upraw mają większe powierzchnie. Jest to wyraźny przykład 
wpływu regulacji prawnej i zwyczajowej, która ma znaczący wpływ na wizualny 
kształt krajobrazu i jego funkcjonowanie. Charakterystycznym elementem rodzimego 
krajobrazu są uprawy sadownicze, a zwłaszcza sady jabłoniowe. W niektórych regio-
nach mają one długie tradycje i stały się ich elementem rozpoznawczym, jak na przy-
kład na Sądecczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Łącka.

Istotną rolę w takim wyborze i kultywacji tradycji upraw owocowych odegrało 
kilka czynników. Mimo górskiej okolicy klimat sprzyja sadownictwu i nawet wrażli-
we odmiany przynosiły zawsze dobre plony. Co za tym idzie, opłacalność produkcji 
owoców pozwalała na utrzymaniu się gospodarstw i kontynuację tradycji sadow-
niczych. Szczegółowo historię sadownictwa w rejonie Łącka badał prof. Julian Dy-
biec (Dzieje sadownictwa i kultury sadowniczej w Łącku, Kraków 2007, maszyno-
pis). Według jego badań początek upraw owocowych w tej okolicy sięga XIII w. 
i należy go wiązać z działalnością gospodarczą klasztoru klarysek w Starym Sączu. 
Sady śliw i jabłoni zakładano i pielęgnowano także w późniejszych wiekach jako 
ogrody folwarczne i parafialne (aż po XVIII w.). Również pod zaborem austriackim 
po kasacie zakonu klarysek w okresie kolonizacji józefińskiej rozwijano sadownictwo. 
Z tamtego okresu pochodziło zarządzenie, by przy drogach sadzić drzewa owo-
cowe (podobne instrukcje obowiązywały także i później w innych rejonach Polski). 
Również sekretarz starosądeckich dóbr kameralnych założył sad i szkółkę i zaopatry-

Il. 1. Sady owocowe w okolicy Łącka (foto J. Bogusz)

Ill. 1. Fruit orchards near Łącko (photo by J. Bogusz)
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wał w drzewka owocowe osadników niemieckich z miejscowości Wiesendorf (kolo-
nia przy samym Łącku) i Ernstdorf (pobliski Szczereż). Według lokalnych źródeł waż-
ną rolę w XIX w. odegrała działalność łąckich proboszczów i zachęty z ich strony do 
zakładania i pielęgnacji sadów jako istotnego elementu poprawiającego dochody 
gospodarstw i anegdotycznie wspominanego w lokalnych źródłach zadośćuczy-
nienia za popełnione winy zadawanego przy spowiedzi. W początkach XX w., a na-
stępnie w okresie międzywojennym uprawa jabłoni i śliw w Łącku i okolicy nabrała 
wielkiego jak na owe czasy rozmachu. Znaczny udział miał w tym kierownik szkoły 
w Łącku, Stanisław Wilkowicz, który założył szkółkę przy szkole i uczył sadownictwa 
swoich wychowanków w ramach lekcji przyrody1. Zmarł w 1943 r., ale jego dzieło 
było na wiele sposobów i przez wiele osób kontynuowane. Z perspektywy upływu 
czasu można powiedzieć, że jako człowiek wielkiej pasji i dobry pedagog odniósł 
wielki sukces, na co wskazują konkretne dane liczbowe. Przeprowadzona tuż po 
II wojnie światowej inwentaryzacja wymieniała łącznie ponad 44 000 drzew owoco-
wych, z tego połowę jabłoni. Pośród nich odnotowano 26 odmian, w tym najwięcej 
Pięknych z Boskoop: jabłoni o rodowodzie sięgającym połowy XIX w., cechującej 
się silnym wzrostem i dorodnymi owocami2. Jest to odmiana po dziś dzień popular-
na w Polsce, ale głównie w starych sadach i ogrodach przydomowych, choć w kra-
jach Europy Zachodniej, takich jak jej macierzysta Holandia czy Niemcy lub Belgia, 
uprawia się ją także we współczesnych sadach intensywnych. Dane z ostatnich lat3 
mówią o 1 148 000 drzew jabłoni rosnących na terenie gminy Łącko, z czego aż 
6000 to drzewa starsze niż 25 lat.

Do spopularyzowania tych bogatych tradycji sadowniczych poprowadzono przez 
te okolice Małopolski Szlak Owocowy, a Łąckie Jabłko to zastrzeżony prawem pro-
dukt regionalny i nazwa wskazująca na Chronione Oznaczenie Geograficzne zgod-
nie z prawodawstwem Unii Europejskiej4. W grupie odmian zarejestrowanych jako 
Łąckie Jabłka znajduje się także wspomniana odmiana Boskoop. Kontynuowany jest 
także zwyczaj organizowania Święta Kwitnącej Jabłoni w porze, gdy zakwitają sady 
jabłoniowe. Wszystkie te przedsięwzięcia są wyrazem aspiracji, aby tradycja sadowni-
cza stała się motorem rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Warto dodać, że wspólnym wątkiem w historii sadów łąckich i opisywanych da-
lej sadów z rejonu jeziora Bodensee w południowych Niemczech jest oddziaływa-
nie klasztorów reguły św. Benedykta, które pełniły istotną rolę w początkach krzewie-
nia sadownictwa już od czasów średniowiecza. Dla Łącka oprócz klasztoru klarysek 
w Starym Sączu było to zapewne opactwo cystersów w Szczyrzycu, a dla okolic Ra-
vensburga opactwo benedyktynów w Weingarten.

Sady były bowiem w średniowieczu obok winnic, warzywników, herbariów i ogro-
dów kwiatowych istotną częścią klasztornych ogrodów użytkowych, które miały za-
pewnić mnichom samowystarczalność. Sadownictwo wiele zawdzięcza tym upra-
wom – między innymi ciągłość odmian i kulturę upraw. Współcześnie zaś w polskich 
miastach historycznych jedyne sady w centrach miast można znaleźć właśnie 
w ogrodach klasztornych. Na przykład w Krakowie takie ogrody z sadami znajdują 
się między innymi przy klasztorach bernardynów pod Wawelem, karmelitów na Pia-
sku, misjonarzy przy Stradomiu.

1 B. Faron, Powrót do korzeni, Kraków 2000, s. 72.
2 M. Ugolik, Odmiany jabłoni, Kraków 1996.
3 Dane przytaczane we wniosku o rejestrację „Jabłek Łąckich” jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego, przygo-

towanym przez Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa i złożonym w 2007 r. Dokument dostępny na stronach Minister-
stwa Rolnictwa: http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/23175/121833/file/JABLKA%20LACKIE%20wniosek%20
do%20UE.pdf (dostęp: 31.10.2012).

4 Rozporządzenie rejestrujące nazwę „Jabłka Łąckie” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne ukazało się w Dzienniku 
Urzędowym UE L 285 z dnia 30 października 2010 r., informacja za stroną Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa (www.
ldo.pl (dostęp: 31.10.2012), które zrzesza sadowników z okolic Łącka i krzewicieli lokalnych tradycji sadowniczych.
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2. BIBLIJNY OBRAZ RAJU – DLACZEGO KOJARZY SIĘ Z SADEM?

Biblijny obraz raju to wspaniały ogród z pięknymi okazami drzew, kwiatów i zwie-
rząt. Obraz raju to symbol niezmierzonej dobroci Boga i jego hojności, który mówi 
o wielkim obdarowaniu człowieka. Księga Rodzaju mówi: „Na rozkaz Boga Jahwe wy-
rosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo 
życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła” (Rdz 2.9). Nigdzie wprost 
nie ma takiego stwierdzenia, które pozwalałoby to potwierdzić, ale zwyczajowo rajski 
ogród wyobrażamy sobie jako sad. A owoc z zakazanego drzewa wiadomości do-
brego i złego to jabłko, mimo że Biblia także i o tym nie mówi wprost. Według znako-
mitej badaczki Biblii i symboliki kultury chrześcijańskiej, Anny Świderkówny5, kojarzenie 
jabłka z naszymi wyobrażeniami o raju wynika z podobieństw w języku łacińskim. W ję-
zyku tym przymiotnik malus oznacza ‘zły’, a malum to ‘zło’ lub ‘występek’. Jednocze-
śnie malum to także ‘jabłko’, a malus to ‘jabłoń’. I właśnie zapewne dlatego o Ada-
mie i Ewie i rajskim jabłku mówią ludowe przyśpiewki, pastorałki, a scenę tę pokazują 
ludowe świątki i rzeźby. Taki obraz ugruntował się także w sztuce wysokiej i podtrzymu-
ją go wizje artystów wielu epok i dziedzin sztuki. Na obrazach i starych rycinach pierwsi 
rodzice stoją zwykle pod okazem drzewa przypominającym jabłoń (por. il. 2). Również 
w wielu kręgach kulturowych poza chrześcijańskim symbolika jabłka jest symboliką 
początku, płodności, obfitości i życia.

Zapewne dla natchnionych autorów Biblii raj, czyli ogród Edenu, bardziej przypo-
minał ogrody starożytnego Wschodu6 niż nasze sady jabłoniowe, ale w polskim kra-

5 A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 2008.
6 Poszukiwanie biblijnego Edenu jest tematem badań z zakresu archeologii biblijnej i badań kultur starożytnych. Wiąże się je 

z obszarem Mezopotamii jako kolebki kultury starożytnego Wschodu, a przez to także judaizmu, czyli kultury, w której Biblia 
powstała. Badania te usiłują odnaleźć opisane w Biblii cztery płynące przez raj rzeki i sugerują, że mogły się one znaj-
dować na terenach współczesnego Iranu, Iraku lub Turcji. Brytyjski egiptolog i badacz starożytności, David Rohl, usiłuje 
dopasować i rozszyfrować związek chronologii biblijnej i naszej wiedzy o kulturach starożytnych, dostarczanej przez wyniki 
badan archeologicznych. Jego rewolucyjne podejście do historii starożytnej pozostaje jednak na granicy spekulacji.

Il. 2. Szczęśliwość Rajska, seria Dzieje Pierwszych Rodziców, ok. 1550, 
źródło: M. Morelowski, Arrasy Wawelskie Zygmunta Augusta, Kraków 1929

Ill. 2. Paradise Bliss, series History of the First Parents, ca. 1550, 
source: M. Morelowski, Brussels’ tapestry from Wawel Royal Castle, Cracow 1929
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jobrazie kwitnący sad jabłoniowy jest widokiem tak pięknym, że właśnie on jest koja-
rzony jednoznacznie z rajskim ogrodem. Siła tego archetypu jest ogromna. Na całą 
grupę ozdobnych odmian jabłoni potocznie używa się określenia „rajskie jabłonie”. 
Ich główną cechą jest dekoracyjność – zarówno samego okazu, jak i drobnych, in-
tensywnie wybarwionych owoców, które używane są do dekoracji. Kilka odmian zo-
stało wyhodowanych w Polsce i ma duże powodzenie.

3. SZTUKA OGRODOWA A UŻYTECZNOŚĆ SADU

W sadownictwie rozplanowanie uprawy i kształtowanie pokroju drzew, a co za 
tym idzie wyraz estetyczny, są ukierunkowane na konkretny cel użytkowy, jakim jest 
osiągnięcie dobrych plonów – zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i ilość owoców. Do-
tyczy to również sadów jabłoniowych. Na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem sztu-
ki sadowniczej, zmieniało się podejście do tych zagadnień. Przełomem w historii sa-
downictwa był wiek XIX, kiedy to zaczęto krzyżować odmiany w celu osiągnięcia jak 
najlepszych cech owoców i obfitych plonów. Dlatego inną wydajność miały mieć 
w swoim założeniu sady sprzed 200 lat przy dworach czy plebaniach, czy nawet go-
spodarstwa ogrodnicze sprzed 60 lat, a inną dzisiejsze sady przemysłowe. Wiele od-
mian wysokopiennych uprawianych w Polsce przez wieki i dziś zaliczanych do odmian 
dawnych owocowało co drugi rok (jak np. Cesarz Wilhelm czy Beforest). Obecnie 
w sadach produkcyjnych ze względów ekonomicznych uprawia się odmiany owo-
cujące każdego roku. Tak więc zarówno kompozycja rzutu sadu jabłoniowego, jak 
i jego widok perspektywiczny w krajobrazie zmieniały się w zależności od epoki i stop-
nia dążenia do maksymalizacji plonów.

Il. 3. Widok sadu tradycyjnego i sadu produkcyjnego (foto J. Skrzyński)

Ill. 3. Traditional and contemporary utility orchard (photo by J. Skrzyński)
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W rozważaniach łączących aspekt estetyczny i użytkowy sadów warto zwrócić 
uwagę na to, że istnieje ścisły związek wielkości i pokroju drzewa owocowego – przez 
sadowników zwanego architekturą korony – z szansami na przetrwanie rośliny oraz jej 
plonowanie. Te zaś są zależne od współdziałania między podkładką i szczepioną na 
niej odmianą szlachetną. Doświadczenia w tej dziedzinie prowadził Ronald Hatton7 
w stacji badawczej East Malling w Wielkiej Brytanii od końca XIX i na początku XX w. 
Efektem jego analiz i upraw było rozpoznanie, oznaczenie i usystematyzowanie ty-
pów dzikiej jabłoni, stosowanych wówczas w sadownictwie jako podkładki. Pośród 
wyodrębnionych przez niego 24 typów podkładek oznaczonych literą M i kolejnymi 
numerami wyjątkowa była Żółta z Metz, oznaczona jako M.9, która słabo rosła, ale 
dobrze i obficie owocowała. W porównaniu z innymi wymagała także większej troski 
i pielęgnacji, dlatego przez wiele lat pozostawała niedoceniana, w cieniu podkła-
dek silniej rosnących8. Jednak spośród podkładek, które wyodrębnił Hatton, jest jedy-
ną stosowaną do dziś dnia w masowych uprawach. W niektórych krajach Europy Za-
chodniej w oparciu o nią produkuje się 90% drzewek jabłoniowych9. Swoją karierę M.9 
zawdzięcza zorientowaniu sadów na intensyfikację upraw i maksymalizację plonów 
przez redukcję rozmiarów i zagęszczenie rzędów drzew w sadach.

3.1. Historyczne odmiany jabłoni i ich prowadzenie a kształt sadu w krajobrazie

Uprawa jabłoni ma długą historię, ale w kontekście rozważań o krajobrazowym 
wyrazie sadów dla europejskiego kręgu kulturowego szczególne znaczenie ma 
przykład pałacowego ogrodu w Wersalu. W czasach swojej największej świetnoś-
ci wersalski ogród owocowo-warzywny dostarczał plony na stół Króla Słońce przez 
cały rok. Opiekunem i mistrzem uprawy był Jean Baptiste de la Quintinie, który swo-
je doświadczenia zebrał i opublikował w postaci podręcznika dla ogrodników10, 
w którym znalazły się także wskazówki do formowania drzew owocowych (przykład-
owe karty przedstawia il. 4).

Na stosowane w Wersalu i opisywane w książce palmetowe, kielichowe czy wa-
zowe pokroje grusz i jabłoni patrzy się dziś z punktu widzenia czysto estetycznego, ale 
w istocie miały one także konkretne znaczenie użytkowe – zapewniały dostęp świ-
atła, pozwalały na utrzymanie plonowania i osłaniały inne rośliny. W wielu późnie-
jszych traktatach11 i publikacjach instruktażowych o ogrodnictwie12 i sadownictwie 
podawano oraz opisywano najlepsze metody kształtowania pokrojów drzew owoco-
wych13. Publikacje te opierały się przede wszystkim na doświadczeniach ogrodników 
zajmujących się ogrodami wielkich rezydencji magnackich i przekazywały wiedzę 
o wymagającej i pracochłonnej sztuce formowania drzewek karłowych. Z czasem 
jednak, gdy coraz większy nacisk kładziono na plony, a mniejszy na walory ozdobne, 

7 Ronald George Hatton, brytyjski pomolog, żył w latach 1886-1965, nazywany często ojcem pomologii europejskiej, jego 
biografię zawiera publikacja: E.J. Salisbury, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, Vol. 12 (Nov. 1966),  
(dostęp: http://www.jstor.org/stable/769533).

8 A. Słowiński, Podkładka ‘M.9’ i jej podklony, „Szkółkarstwo” 03/2000 (dostęp: http://www.szkolkarstwo.pl/article.
php?id=101).

9 C. Piestrzeniewicz, ‘M.9’ i co dalej?, „Szkółkarstwo” 04/2006 (dostęp: http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=692).
10 J.B. de la Quintinie, Le parfait jardinier, ou, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers avec une Traité des oranges, 

suivi de Reflexions sur l’agriculture. Derniére ed., rev., corr. : & augm. d’une Nouvelle instruction pour la culture des fleurs, 
Paryż 1695 (dostep: http://openlibrary.org/books/OL17914874M/Le_parfait_jardinier_ou_Instruction_pour_les_jardins_
fruitiers_et_potagers, 4.11.2012).

11 J.B. Lelieur, La pomone française: ou, traité des arbres fruitiers taillés et cultivés d’après la fructification et la végétation 
particulière a chaque espèce, Paryż 1842, s. 331-347 (dostęp: http://books.google.pl/books?id=qr5BAAAAIAAJ&print-
sec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, 21.11.2012).

12 R. Le Berryais, Traité des jardins, ou le nouveau de la Quintinye, Paryż 1785 (dostęp: http://books.google.pl/books?id=KQ-
sOAAAAQAAJ&pg=PA69&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false).

13 J.A. Hardy, Traite de la taille des arbres fruitiers suivi de la description des greffes employees dans leur culture, Paryż 1861 
(dostęp: http://books.google.pl/books?id=e9FBAAAAIAAJ&pg=PA207&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=3#v= 
onepage&q&f=false, 120 rycin).
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skomplikowane, trudne do osiągnięcia i wymagające wiedzy i wielkiego nakładu 
pracy pokroje zarzucono, stosując je w zasadzie od początku XX w. prawie wyłącznie 
w celach estetycznych. Podczas gdy w krajach europejskich, takich jak Francja czy 
Niemcy, w XIX w. sadownictwo rozwijało się dzięki uprawom drzew karłowych w ogro-
dach dworskich i pałacowych, równolegle w Stanach Zjednoczonych czy Rosji upra-
wiano w krajobrazie otwartym silnie rosnące drzewa o pokrojach naturalnych.

W warunkach polskich sady starsze tworzyły odmiany dobrze zaaklimatyzowane 
w warunkach danego regionu. Uprawiano wiele odmian, które wywodziły się 
z różnych szczepów, w tym także takie, które wyhodowano w rodzimych warunkach. 
Prowadząca szczegółowe studia w zakresie stosowania odmian historycznych Mar-
ta Dziubiak14 jako najpopularniejsze wymienia całą gamę renet, złotek, gołąbków 
i kalwil oraz Kosztelę, Ananasa Berżenickiego, Rarytas Śląski, a także pochodzące 
z Rosji Charłamowskie, Antonówki Zwykłe, francuskie Kronselskie i inne odmiany, takie 
jak: Koksa Pomarańczowa, Piękna z Boskoop, Cesarz Wilhelm czy nadbałtycki Grafsz-
tynek Inflancki i Oliwka Inflancka15.

Dokonując analizy krajobrazowej form istniejących jeszcze starych sadów 
odmian tradycyjnych, należy zaznaczyć, że były i nadal są to założenia składa-
jące się głównie z drzew odmian silnie rosnących, prowadzone jako formy wysokop-
ienne. Z konieczności były to sady długowieczne, gdyż pierwsze plony uzyskiwano 
z nich po 7-8 latach, gdy korona odpowiednio się rozrosła. Dopiero wtedy bow-

14 M. Dziubiak, O dawnych odmianach uprawnych jabłoni i ich pochodzeniu, „Rocznik Dendrologiczny” Vol. 54, 2006, s. 51-66.
15 Eadem, Moda na stare odmiany jabłoni, cz. II, „Szkółkarstwo” 02/2005 (dostęp: http://www.szkolkarstwo.pl/article.

php?id=519).

Il. 4. Karty z Le parfait jardinier... Jeana Baptiste’a de la Quintinie, źródłó: http://openlibrary.org/books/
OL17914874M/Le_parfait_jardinier_ou_Instruction_pour_les_jardins_fruitiers_et_potagers

Ill. 4. Pages from Le parfait jardinier... by Jean Baptiste de la Quintinie, source: http://openlibrary.org/books/
OL17914874M/Le_parfait_jardinier_ou_Instruction_pour_les_jardins_fruitiers_et_potagers
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iem zaczynały się w jej obrębie tworzyć pąki kwiatowe. Duże rozmiary drzew wy-
muszały ich sadzenie w odległości 10-15 metrów, co pozwalało na swobodny 
rozrost korony. Pokrój koron takich drzew był zwartą bryłą zbliżoną kształtem do 
spłaszczonej kuli. Konieczne do utrzymania owocowania prześwietlanie gałęzi nie 
zmniejszało w zasadniczy sposób wielkości i kształtu koron. Pokrój jabłoni w sadach 
odmian tradycyjnych był dość regularny i harmonijny, przez co przypominał pokrój 
drzew swobodnie rosnących w otwartym terenie. Dorodne i wiekowe okazy drzew 
jabłoniowych są zatem jednoznacznie pozytywnie kojarzone z archetypem majes-
tatycznego drzewa-schronienia, towarzyszącego gospodarczym ogrodom przydo-
mowym. Sady składające się z takich właśnie okazałych drzew jabłoniowych utr-
waliły się w powszechnej świadomości jako obraz sadu tradycyjnego, wrośniętego 
organicznie w nasz rodzimy krajobraz. Celowe utrzymanie i pielęgnacja starszych 
drzew jest też wymownym świadectwem historycznej obecności sadownictwa 
w danym rejonie. Tak dzieje się w rejonie Łącka, ale też w rejonie Parku Krajobrazo-
wego Doliny Dolnej Wisły, gdzie lokalne stowarzyszenie we współpracy z Ośrodkiem 
Bioróżnorodności i Ogrodem Botanicznym w Powsinie utworzyło kolekcję odmian 
historycznych i wydało publikację je opisującą oraz zawierającą wskazówki do ich 
uprawy i pielęgnacji w warunkach współczesnych16.

3.2. Współczesne odmiany jabłoni i ich kształtowanie

Współczesne odmiany jabłoni to te, które zdobyły uznanie i są akceptowane 
przez konsumentów ze względu na smak. Odmiany takie jak np. Gala, Sampion, 
Rubin, Golden Delicious czy Idared cechuje dodatkowo ważna dla właścicieli sa-
dów zdolność do corocznego owocowania. Współczesny wygląd, kształt i forma 
sadów wynika z dążenia do zwiększenia produktywności sadów, które uwzględnia 
optymalne wykorzystanie światła. Korony drzew muszą być w jak największej ob-
jętości dobrze dostępne dla kwantów energii, aby maksymalna wydajność foto-
syntezy wpływała na wielkość plonów i akumulację ważnych składników organicz-
nych w owocach. Zatem korony są generalnie niezbyt wysokie i o niedużej średnicy. 
Wyrośnięte owoce, odpowiednio wybarwione, powinny być także rozmieszczone 
w taki sposób, by ułatwić ich zbiór. Dlatego też stosuje się obecnie w sadownictwie 
podkładki słabo rosnące i dobrze plonujące oraz w odpowiedni sposób kształtuje 
pokrój drzew.

16 R. Sobieralska (red.), Poradnik sadowniczy starych odmian drzew owocowych, Świecie 2003.

Il. 5. Sad z dawnych odmian, najstarsze drzewa mogą mieć ok. 50 lat (foto J. Skrzyński)

Ill. 5. Traditional orchard with old cultivars, oldest trees can be 50 years old (photo by J. Skrzyński)
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Charakterystycznym pokrojem dla uprawianych w sadach produkcyjnych jabło-
ni jest tzw. wrzeciono wysmukłe. Ta forma korony jest intensywnie formowana i cię-
ta, by stale utrzymać niezbędną rotację krótkich gałęzi owoconośnych i eliminować 
nadmierne zacienianie. Jest dominującą formą koron w nowych nasadzeniach. Po-
krój drzewa bardzo przypomina wąską choinkę. Drzewa takie, jeśli porównać ich ży-
wotność z drzewami ze starych sadów, są użytkowane obecnie bardzo krótko, bo 
zaledwie przez okres tylko 12-13 lat. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać plon już po 
pierwszym roku przez odpowiednie przygotowanie drzewek karłowych. Na sadzo-
nych drzewkach istnieją już pąki kwiatowe zdolne do tworzenia owoców oraz rozga-
łęzienia, na których powstaną pąki na następny rok. Niedawno wyhodowano karło-
we odmiany o naturalnych koronach kolumnowych uwarunkowanych genetycznie. 
W koronie takich drzew tworzą się wyłącznie krótkopędy. Drzewa te już w pierwszym 
roku są zdolne kwitnąć i owocować, jak np. grupa odmian Ballerina. Małe rozmiary 
drzew pozwalają odmiany o takich właściwościach stosować w uprawach wazono-
wych i pojemnikowych, do dekoracji tarasów oraz w ogrodach tymczasowych lub 
tzw. miejskich ogrodach użytkowych.

Sady współczesne to wąskie szpalery drzew. Pomiędzy nimi międzyrzędzia są do-
stosowane szerokością do stosowanych urządzeń (przyczepy, platformy i inne sprzę-
ty np. do zbioru owoców). Taki układ sadu ułatwia pielęgnację drzewek, a przede 
wszystkim zbiór owoców. Rytm kolejnych rzędów i poszczególnych drzew wprowadza 
do krajobrazu uporządkowane formy geometryczne.

Dla wielu osób współczesny sad produkcyjny uprawiany według takich zasad 
przypomina wręcz fabrykę owoców. Porównanie z halą fabryczną wynika również 
z ich znacznie większej powierzchni, gęsto wypełnionej ciasnymi rzędami karłowatych 
drzew, których wysokość rzadko przekracza 3 metry. Co więcej, w krajobrazie coraz 
częściej wyraźnie zaznacza się także zadaszenie takiej hali w postaci siatki rozpostartej 
nad koronami drzew na specjalnych rusztowaniach. Jest to konieczne zabezpiecze-
nie upraw, którym mogłyby znacznie zaszkodzić gwałtowne opady deszczu i gradu, 
coraz powszechniejsze w dobie gwałtownych zmian klimatu.

Il. 6. Współczesny sad (foto J. Skrzyński)

Ill. 6. Contemporary orchard (photo by J. Skrzyński)
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3.3. Rola starych sadów

Stare sady mają duże znaczenie dla krajobrazu i to zarówno jeśli chodzi o estety-
kę, jak i o funkcjonowanie ekosystemów. Sady przydomowe dawnych odmian mają 
szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Po pierwsze, same są dowo-
dem na zróżnicowanie i bogactwo odmian jabłoni uprawianych na danym obszarze. 
Po drugie, w sadach i dzięki sadom żyje wiele gatunków: przede wszystkim kluczowe 
dla właściwego kwitnienia i owocowania roślin pszczoły. W sadach gniazdują i żywią 
się ptaki (sikory, dzwońce, mazurki, sroki czy kosy i szpaki, zimą zaś jemiołuszki i gile). 
Sady w pobliżu gospodarstw są także ostoją dla małych ssaków, owadów i porostów, 
a także tworzą korzystny mikroklimat i zapobiegają erozji gleb. Warto zaznaczyć, że 
mimo koniecznej pielęgnacji, dawne odmiany zwykle bywają bardziej odporne na 
choroby i szkodniki, dzięki czemu nie wymagają stosowania dużej ilości środków che-
micznych, choć ich plony nie dorównują zapewne ilością sadom intensywnym.

Niezaprzeczalnym walorem starych sadów jest ich wrośnięcie w krajobraz i malow-
niczość. Piękne wnętrza krajobrazowe dawnych sadów to świadectwo kultury sadow-
niczej i wyraz tożsamości miejsca. Obecnie prowadzone są w Polsce i innych krajach 
europejskich projekty utrzymania upraw odmian historycznych. Rodzime kolekcje po-
wstały w Chrystkowie, w arboretum w Bolestraszycach oraz w Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, gdzie zgromadzono po kilkadziesiąt odmian 
tradycyjnie uprawianych na ziemiach polskich. Także w Wielkiej Brytanii prowadzony 
jest Traditional Orchard Survey17 (przegląd sadów tradycyjnych) wraz z rejestrem istnie-
jących jeszcze dawnych sadów i wyznaczonych im społecznych opiekunów. W Niem-
czech z kolei dla regionu Bodensee takie działania prowadzone są pod nazwą Erhal-
tung alter Kernobstsorten18 (zachowanie dawnych odmian owoców pestkowych).

17 Projekt prowadzi stowarzyszenie People’s Trust for Endangered Species (http://www.ptes.org/index.php?cat=95). 
W ramach prac rejestr jest prowadzony w arkuszach kalkulacyjnych oraz ma być udostępniony przez serwery mapowe 
obsługiwane przez oprogramowanie GIS (MapInfo i ArcView).

18 Projekt był prowadzony przez Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (centrum kompetencji w zakresie sadownictwa 
w miejscowości Ravensburg/Bavendorf) w ramach unijnego programu współpracy regionalnej INTERREG III A w latach 
2004-2007, koszty wyniosły 1 142 890 €, z czego dofinansowanie UE 552 500 €, ze strony Lichtensteinu 37 890 €. W ramach 
projektu przebadano i scharakteryzowano blisko 640 odmian jabłoni i gruszy, z czego 40% było typowych dla regionu 
Bodenseee. Badano profile genetyczne oraz właściwości owoców i proporcje zawartości cukrów i kwasów, dla wielu 
odmian po raz pierwszy. Opracowano ponadto katalog odmian polecanych i wskazówki praktyczne do uprawy. Raport 
końcowy projektu można pobrać ze strony: http://www.kob-bavendorf.de/projekte/abgeschlossene-projekte/erhalt-
-alter-kernobstsorten/ergebnisse/resolveuid/9a9a25e09bd1107708b7374b289b9d09 (dostęp: 22.11.2012).

Il. 7. Współczesny sad (foto J. Skrzyński)

Ill. 7. Contemporary orchard (photo by J. Skrzyński)
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3.4. Stałe aspekty estetyczne założeń sadowniczych

Jeśli spojrzeć na estetykę i wyraz krajobrazowy założenia ogrodu użytkowego, ja-
kim jest sad, można dostrzec kilka istotnych aspektów, które są decydujące dla roz-
ważań z tego punktu widzenia.

Pierwszym jest niewątpliwie zagadnienie kompozycji założenia. Można tu wyróżnić 
kwestię kształtowania sadu jako elementu szerszego makrownętrza krajobrazowego, 
w którym on się znajduje. Tu istotna jest różnica między niewielką skalą sadu dawnych 
odmian wysokopiennych towarzyszącego gospodarstwu a dzisiejszym wielkopo-
wierzchniowym sadem produkcyjnym jako samodzielnym założeniem funkcjonalnym. 
Oprócz tego kluczową rolę w kompozycji samego wnętrza sadu odgrywa geome-
tria i rytm nasadzeń. W sadach wysokopiennych są one zmiękczone przez rozległe 
korony, często tworzące sklepienie, co nadaje wnętrzu sadu charakter osłaniający 
i kameralny wnętrza obiektywnego z widocznym rytmem pni drzew. We współcze-
snych sadach intensywnych relacja odstępów między drzewami w rzędach i szeroko-
ści między rzędami oraz wysokości drzew sprawia, że są to sekwencje ciasnych i dłu-
gich wnętrz o konkretnych ścianach z odpowiednio prowadzonych drzew karłowych. 
W odległych widokach jest to charakterystyczna mozaika pasów i sznurów nasadzeń 
wypełniających duże przestrzenie.

Nie sposób nie zauważyć także, że historia sadownictwa zatoczyła koło jeśli chodzi 
o kształtowanie pokrojów. Do sadów produkcyjnych wróciły odmiany karłowe – dziś 
otrzymane w wyniku krzyżówek i hodowli, a dawniej dzięki wielkiemu wysiłkowi precy-
zyjnego formowania znanego z ogrodów wersalskich. Chociaż palmety, kielichy, pu-
chary i wazy, formowane z jabłoni, moreli czy grusz, wciąż bywają ozdobą ogrodów, 
to tradycja takiego prowadzenia drzew przy murach domostw wciąż żywa jest na 

Il. 8. Dawne sady w Badenii-Wirtembergii (foto U. Tichy)

Ill. 8. Old orchards in Baden-Württemberg (photo by U. Tichy)
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przykład w Tyrolu. W naszym rodzimym krajobrazie duże znaczenie symboliczne i sen-
tymentalne mają jednak rozłożyste okazy wiekowych jabłoni, które często są jedyny-
mi świadkami dawnych gospodarstw, jak to jest na przykład rejonach dawnych wsi 
łemkowskich (np. w dolinie Białej Wody za Jaworkami).

Niezaprzeczalnym walorem estetycznym sadów, bez względu na ich wiek i spo-
sób uprawy, jest ich kwitnienie i owocowanie. O ile w sadach uprawnych jest to jakaś 
część procesu produkcji owoców, o tyle w odmianach czysto ozdobnych, które z po-
wodzeniem mogą być uprawiane w niewielkich ogrodach przydomowych lub jako 
elementy zieleni miejskiej, te cechy wysuwają się na pierwszy plan. Przepyszne kwitną-
ce rajskie jabłonki nie dadzą wprawdzie poczuć soczystego smaku owocu, ale będą 
radością dla oczu, oszałamiając mnogością kwiatów w kolorach od śnieżnej bieli po 
purpurę, zmianą kolorów liści i obfitością maleńkich dekoracyjnych owoców.

4.  REJON BODENSEE – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W SADOWNICTWIE

Sadowniczy rejon położony w południowych Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim 
stanowi obecnie dobry przykład współistnienia tradycji i współczesności. Drzewa owo-
cowe, sady i winnice są tu szczególnie cenione. Tradycja tych upraw sięga wczesnego 
średniowiecza, kiedy ośrodkami krzewienia kultury sadowniczej były zapewne lokalne 
klasztory benedyktyńskie (opactwo w Weingarten koło Ravensburga, które, jak mówi 
jego nazwa, specjalizowało się w uprawie winorośli) i cysterskie (w opactwie w Salem, 
położonym jeszcze dalej na zachód w kierunku Jeziora Bodeńskiego, do dziś istnieje obok 
ogrodu barokowego łąka ze zdziczałym sadem). Owoce z tego regionu wyróżniają się 
na rynku jakością i są sprzedawane pod wspólną marką jako Obst vom Bodensee19. 

19 Obst vom Bodensee to jednocześnie marka i nazwa przedsiębiorstwa sprzedającego owoce od producentów z rejonu 
Jeziora Bodeńskiego (http://www.obst-vom-bodensee.de, dostęp: 23.11.2012).

Il. 9. Kwitnący sad jabłoniowy przydomowy (foto J. Skrzyński)

Ill. 9. Blooming apple orchard next to a farm (photo by J. Skrzyński)



115

Oprócz intensywnych upraw produkcyjnych istnieje w regionie dużo niewielkich starych 
sadów przydomowych, które traktuje się tu jako dowód i niemal dokument historii. Istnie-
je nawet małe muzeum sadownictwa (Bodensee-Obst-Museum20) w miejscowości Fric-
kingen, które mieści się w dawnym gospodarstwie. Gdy z racji nieuchronnego starzenia 
się drzew lub ich uszkodzenia konieczne jest ich usunięcie, to na tym samym terenie sa-
dzi się nowe okazy wysokopienne. Dbałość o stare drzewa i ich obecność w otacza-
jącej ludzi przestrzeni towarzyszy niemal na każdym kroku. Widać wyraźnie troskę o to, 
aby odtworzyć dawny wygląd sadu, który istniał w tym miejscu, i doprowadzić w krajo-
brazie do efektu podobnego do tego, jaki był przed laty. Takie dążenie do wpisywania 
drzew owocowych w lokalny krajobraz i świadoma kontynuacja jego cech charaktery-
stycznych jest czytelna we wszystkich miejscach widokowych, w otoczeniu zabytków, 
a nawet w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Ma to znaczenie zwłaszcza w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu, w których przyjazny wygląd krajobrazu może pozytywnie od-
działywać na człowieka. Odmiany wysokopienne, które są zdolne do tworzenia okaza-
łych drzew, wprowadza się obecnie także na dostępnych dla wszystkich terenach rekre-
acyjnych, w otoczeniu placów zabaw czy boisk sportowych.

Uprawa dawnych odmian jest wyrazem świadomie prezentowanej dumy z tradycji 
upraw i ich znaczenia dla lokalnej społeczności. Jest to także wyraźny kontrast dla wi-
docznych w tym krajobrazie nowoczesnych, intensywnych upraw, których zwarte i ni-
skie rzędy drzew w ciągną się nieraz niemal po horyzont.

20 http://www.frickingen.eu/projects/bodensee-obst-museum/geschichte/index.php (dostęp: 23.11.2012).

Il. 10. Krajobraz sadów z regiony Bodensee – na pierwszym planie uprawy intensywne, 
w tle stare sady (foto J. Skrzyński)

Ill. 10. Orchard landscape from the bodensee Region – in the foreground productive 
dwarf tree orchard in the background traditional orchards (photo by J. Skrzyński)
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W czterech okręgach regionu (Konstancji, Lindau, Ravensburgu i Bodenseekreis) 
wśród wszystkich upraw sadowniczych aż 68% stanowią sady jabłoniowe (ok. 7000 
ha), które przynoszą roczny plon w granicach 200-220 tysięcy ton owoców. Głów-
ne uprawiane odmiany to Elstar, Jonagold, Braeburn i Gala21. Wciąż popularne, ale 
w ostatnich latach zajmujące odleglejsze miejsca w rankingu powierzchni upraw, to 
Jonagored, Fuji, Topaz, Golden Delicious, Idared i Rubinette22. Statystyki ostatnich lat 
pokazują, że intensyfikacja produkcji ciągle postępuje przez zagęszczanie w sadach 
ilości drzewek na karłowych podkładkach. Produkcyjne sady wielkopowierzchniowe 
(10 ha i większe) stanowią zaledwie 9% gospodarstw sadowniczych, ale zajmują za to 
44% powierzchni upraw sadowniczych w ogóle i mieszczą połowę wszystkich drzew23.

5. PODSUMOWANIE

Krajobraz upraw sadowniczych, a zwłaszcza sadów jabłoniowych, ulega na prze-
strzeni ostatnich 60 lat intensywnym przemianom, związanym z intensyfikacją produkcji 
i wprowadzeniem nowych odmian szczepionych na słabo rosnących podkładkach.

Zmianę tę widać przede wszystkim w dużej skali krajobrazu, która pozwala porów-
nać powierzchnie współczesnych sadów produkcyjnych i dawniejszych założeń sa-
downiczych. Intensywne jabłoniowe sady użytkowe to założenia wielkopowierzchnio-
we. Jedna kwatera zajmuje zwykle powierzchnię 1,5-2 ha, a zagęszczenie drzewek 
sięga do 2000 sztuk na hektar. Liczba kwater zależy od wielkości gospodarstw, które 
zajmują nawet do 4-6 ha, a we wspomnianym wyżej przypadku regionu Bodensee by-
wają to sady o powierzchni ponad 10 ha. Założenia takie, gdzie wysokość drzew w rzę-
dach rzadko przekracza 3 metry, a bardzo wąskie międzyrzędzia mają niewiele ponad 
metr szerokości, w bliskim oglądzie dają odczucie powtarzalności i monotonii. Przy czę-
stym stosowaniu siatek ochronnych, rozpiętych na konstrukcjach wsporczych, oczywi-
ste staje się podobieństwo do hali fabrycznej. Z dalszej perspektywy ścisły porządek 
i geometryczna regularność tworzy charakterystyczną mozaikę, przypominającą wzór 
dywanu. Dla porównania – sady sprzed 50-60 lat składały się z mniejszych kwater (do 
1 ha) przy zagęszczeniu do 400 drzew na hektar, co nawet przy geometrycznym roz-
mieszczeniu drzew dawało zdecydowanie inny wyraz przestrzenny. Niezależnie jednak 
od skali założenia, zdecydowanie piękny jest widok sadów w porze kwitnienia.

O ile jednak sady dawnych odmian były długowieczne (nawet i 60 lat), o tyle ży-
wot współczesnych sadów uprawnych jest w porównaniu z nimi zdecydowanie krót-
szy (do ok. 12 lat ze względu na eksploatację koron). Dlatego też możliwa jest więk-
sza częstotliwość zmian krajobrazu, stwarzająca szanse na jego inne ukształtowanie.

W obliczu ujednolicenia krajobrazu sadów produkcyjnych stare sady i kolekcje daw-
nych odmian stanowią jego cenne urozmaicenie. Jako założenia o innej skali, two-
rzące przesklepione koronami kameralne wnętrza, są miejscami sprzyjającymi odpo-
czynkowi i dającymi radość obcowania z przyrodą. Mają zatem wpływ nie tylko na 
utrzymanie bioróżnorodności, ale również na jakość życia. Można powiedzieć, że wciąż 
są namiastką rajskiego ogrodu. Podobny cel stawiają sobie propagatorzy ogrodnic-
twa miejskiego, zyskującego w ostatnich latach na popularności. W ramach licznych 

21 Dane podawane przez ogólnoniemiecką doradczą grupę fachową w zakresie sadownictwa na stronie internetowej 
http://www.obstbau.org/.

22 A. Hartmenn, Äpfel dominieren den Obstanbau in Baden Württemberg, „Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“ 
10/2012, s. 43-48 (dostęp: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Veroeffentl/Monatshefte/essay.asp?xYear=201
2&xMonth=10&eNr=08, dostęp 23.11.2012).

23 Dane urzędu statystycznego landu Badenii-Wirtembergii, komunikat prasowy z dnia 25 września 2012 – Nr. 311/2012: 
Obstanbau 2012: Trend zu größeren Betrieben hält an, dr Anette Hartmann (dostęp: http://www.statistik.baden-
wuerttemberg.de/Pressemitt/2012311.asp, dostęp 23.11.2012).
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projektów, w krajach takich jak Wielka Brytania, USA, Kanada czy Australia, w metro-
poliach zakładane są ogrody pozwalające na uprawę owoców i warzyw przez miesz-
kańców metodami ekologicznymi. Londyński The London Orchard Project24 włącza 
mieszkańców w rejestrację dawnych sadów miejskich i ich odnowę. Działania takie 
wskazują, że sady nie są tylko ogrodami krajobrazu otwartego i fabrykami owoców, ale 
że ludzie wciąż potrzebują cienia drzew we własnoręcznie uprawianym ogrodzie i sma-
ku dawnych owoców hodowanych bez środków chemicznych.
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PRZEMYSŁAW BASTER*1

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE JAKO ELEMENTY KOMPOZYCJI 
KRAJOBRAZOWYCH W ŚWIETLE POLSKICH TRAKTATÓW 

Z XIX I POCZĄTKU XX WIEKU

FRUIT TREES AND SHRUBS AS THE ELEMENTS OF LANDSCAPE ESTATES, 
DESCRIBED IN POLISH TREATISES OF 19TH AND THE EARLY 20TH CENTURY

* Dr inż. arch. Przemysław Baster.

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

W polskich źródłach z 2 połowy XIX wieku, kilkakrotnie wznawianych, uzupełnianych i zmienianych do początku XX stulecia, opisywano nie 
tylko kalendarz ogrodniczy oraz sztukę sadzenia i pielęgnacji sadów. Rozważania dotyczyły również ich komponowania w ramach większego 
kompleksu parkowego lub ogrodowego, a nawet w krajobrazie otwartym. Polscy teoretycy sztuki ogrodowej – Józef Strumiłło, Stanisław 
Jasiński, Edmund Jankowski – w swych traktatach poruszali zagadnienia powiązań kompozycyjnych między swobodnymi parkami ozdobnymi 
a przybierającymi formy geometryczne rozległymi sadami. Odrębną kwestię stanowił sens i celowość sadzenia drzew i krzewów owocowych 
poza ogrodami użytkowymi: w najbliższym otoczeniu rezydencji, przy drogach dojazdowych do posiadłości oraz wzdłuż dróg polnych.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, drzewa i krzewy owocowe, traktaty historyczne

A b s t r a c t

In Polish treaties of the second half of the nineteenth century, repeatedly renewed, supplemented and amended till the early twentieth 
century, there were described not only the gardening calendar and art planting and taking care of orchards. Considerations related to 
their composition as the parts of the larger park or garden, and even as the parts of the whole landscape. Polish garden art theorists – Józef 
Strumiłło, Stanisław Jasiński and Edmund Jankowski – in their treatises touched a subject of the compositional relationship between parks of 
free styles and extansive orchards of geometric forms. Another issue was the meaning and purpose of planting trees and shrubs outside the 
orchards: in the surroundings of manor houses, close to access roads to the property or even cart-tracks.

Keywords: garden art, urban garden, fruit trees and shrubs, historical treatises



120

Za wybitnych polskich znawców sztuki ogrodowej z zakresu ogrodów użytkowych 
w XIX i na początku XX wieku niewątpliwie można uznać Józefa Strumiłłę, Stanisława 
Jasińskiego, a zwłaszcza Edmunda Jankowskiego, autora wielu publikacji poświęco-
nych wyłącznie drzewom i krzewom owocowym. W swych traktatach nieustająco 
podkreślali oni możliwość i celowość różnego lokalizowania drzew owocowych, two-
rzenia z nich układów o odmiennej funkcji i postaci (il. 1). Dziś, choć ich dzieła zda-
ją się być tekstami w dużej mierze zapomnianymi, nie tracą one na swej aktualno-
ści. Wręcz przeciwnie, nieustająco oczekują na swe pełne wykorzystanie, gdyż ani 
w omawianym czasie, ani w latach późniejszych nie udało się na ziemiach polskich 
wykorzystać całej zgromadzonej na ich kartach wiedzy.

Rozważania na temat drzew owocowych prowadzono na wielu płaszczyznach, 
określając zarówno teoretyczne zasady kompozycyjne, jak i wskazując praktyczne 
rozwiązania, wynikające ze znacznego doświadczenia w zakładaniu sadów i ogro-
dów owocowych. Poruszano problematykę dotyczącą ich lokalizacji, sposobów 
osłaniania i nasłoneczniania. Opisywano także wykorzystanie drzew poza ogrodami 
– pod kątem dekoracyjnym, użytkowym, a nawet ekonomicznym. Przybliżono spraw-
dzone rozwiązania europejskie, podkreślając konieczność dostosowania się do pol-
skich uwarunkowań i odmiennego klimatu.

Przede wszystkim próbowano zdefiniować przedmiot rozważań:
Ogrodem owocowem czyli sadem nazywamy tę część ogrodu, na której uprawia-

my wyłącznie albo przeważnie drzewa i krzewy owocowe1. Bardziej precyzyjnie można 

1 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Wydanie drugie pomnożone (Z 17-tu tablicami litografowanemi i 176 drze-
worytami), Warszawa 1882, s. 2. Zob. także: ibidem, s. 321.

Il. 1. Ozdobne okładki i strony tytułowe traktatów z 2 połowy XIX i początku XX wieku (foto P. Baster, 2012)

Il. 1. Decorated covers and front pages of polish treatises of 19th and the early 20th century 
(photo by P. Baster, 2012)
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było powiedzieć, iż: przestrzeń ziemi obsadzoną drzewami owocowemi, rosnącymi we-
dług praw natury, którym ręka człowieka tylko iak umie dopomaga, nazywać będzie-
my sadem2. W szerszym zakresie przestrzeń przeznaczoną na hodowlę drzew owoco-
wych formowanych przez cały ciąg ich istnienia, według prawideł sztuki, oznaczymy ją 
mianem ogrodu owocowego lub zagrody owocowej3. Na zagrodę owocową w tem 
pojęciu, jakeśmy jej nadali, przydatny jest nieledwie każdy ogródek miejski, nieledwie 
każda część podwórza folwarcznego, zamknięta pomiędzy oborami, stodołami itp.4.

Pełna zgoda towarzyszyła rozważaniom na temat kompozycji sadów i zagród 
owocowych, przy uwzględnieniu ich funkcji użytkowej. W przeciwieństwie do ozdob-
nych parków, to właśnie ta funkcja mocno odcisnęła swoje piętno na rozważaniach 
dotyczących właściwego projektowania. Głównymi obszarami rozważań stały się nie 
widoki, elementy dekoracyjne czy płynność kształtowanych linii, ale rozmieszczanie 
drzew i odległość między nimi, szerokość ścieżek, lokalizacja i nasłonecznienie. Au-
torzy jednogłośnie opowiadali się za projektowaniem geometrycznych narysów sa-
dów i zagród owocowych, dzielonych w dwojaki sposób: na moduły trójkątne lub 
prostokątne. Drzewa miały być zasadzone w narożnikach tych figur, między którymi 
prowadzono szerokie ścieżki, umożliwiające przejazd i wygodne zbieranie owoców5. 
Jednocześnie wskazywano na konieczność zapewnienia sadzawki lub studni w celu 
łatwego podlewania roślin oraz ogrodzenia chroniącego je przed wiatrem i mrozem6. 
Stanisław Jasiński już w 1879 roku pisał:

Drzewa owocowe (...) wymagają posady urządzonej w regularnych wymiarach. 
Mieścić je pośród wegetacyi, utrzymującej się bez żadnego o nie starania w miej-
scach takich, gdzie jeometryczne wymiary nie powinny być użyte, byłoby sprzeczno-
ścią niczym nie uzasadnioną7.

Wiele uwagi autorzy traktatów poświęcili także „wystawie” i „stanowisku”:
Wystawa, jest to kierunek jaki przybiera grunt w skutek pochylenia ku jednej ze czte-

rech stron świata. (...) stanowiskiem sadu nazywamy jego wzniesienie nad poziom, jego 
osłonięcie z różnych stron, jego położenie względem pobliskiego zbiornika wód8.

Położenie na sad, czyli ogród owocowy, dobre jest na małym wzgórku lub na rów-
ninie, zapłonionej od wiatrów północnych. Wystawę mieć powinien ku wschodowi, 
jeżeli można: bo na samo południe, jest niebezpieczne w naszym klimacie9.

Naturalną konsekwencją rozważań na temat wystawy i stanowiska było określenie 
sposobu wykorzystywania stoków terenowych oraz osłaniania i ochraniania drzew. 
Edmund Jankowski radził, by drzewa owocowe uprawiać na łagodnym pochyleniu 
terenu, a jeżeli przekraczałoby ono 20 stopni, za najwłaściwsze uznawał wykonanie 
tarasów. Zwracał także uwagę, by różnice wysokości – a tym samym różne stanowi-

2 Cyt. za: J. Strumiłło, Józefa Strumiłły Ogrody północne. Wydanie siódme przerobione i pomnożone przez Władysława 
Tynieckiego, b. Profesora botaniki i ogrodnictwa kraj. w wyższ. szk. roln. w Dublanach, t. I (z drzeworytami), Wilno 1880, s. 111.

3 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 2.
4 Cyt. za: ibidem, s. 322.
5 Pewnym zaskoczeniem dzisiaj może być fakt, iż w sadach często sadzono także warzywa i zboża. Józef Strumiłło pisał 

w 1883 roku: Gdzie produkcya warzywa może się opłacić, można początkowo używać sad jako ogród warzywny; jeże-
liby uprawa warzywa nie była korzystną, wtedy można przestrzeń między drzewami zużywać na uprawę rolną (rośliny 
okopowe, zboże). Cyt. za: J. Strumiłło, Józefa Strumiłły ogrody północne..., s. 187. Wtórował mu w tym Edmund Jankow-
ski, który trzydzieści lat później potwierdził, iż: drzewa owocowe szeregami (...) i pomiędzy niemi uprawiają ziemię, sieją 
zboże, sadzą ziemniaki itd. Cyt. za: E. Jankowski, Ogródek przy chacie, Warszawa 1916, s. 16.

6 J. Strumiłło, Ogrody północne przez Józefa Strumiłłę, Radźcę honorowego, Cesarskich Towarzystw: Wiejskiego Gospo-
darstwa, tudzież miłośników Ogrodnictwa Rzeczywistego Członka i Kawalera, wydanie piąte poprawne, z dziesięcią 
tablicami litografowanemi zawierającemi 70 figur, t. I, Wilno 1850, s. 3; E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 94; E. 
Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część ogólna. Wydanie piąte dopełnione z licznymi rysunkami, Poznań–Warszawa–
Wilno–Lublin 1928, s. 49.

7 Cyt. za: S. Jasiński, Wzory i plany ogrodów zastosowane do potrzeb naszego kraju oraz wzory kobierców kwiatowych 
z 16-tu tablicami planów i opisem hodowli stosownych roślin, Warszawa 1879, s. 20.

8 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 18-20.
9 Cyt. za: J. Strumiłło, Ogrody północne..., s. 1. Zob. także: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 76, oraz E. Jankowski, 

Sad i ogród owocowy. Część ogólna..., s. 19.
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ska, warunki glebowe, nawadnianie i nasłonecznienie – wykorzystać optymalnie do 
sadzenia różnych gatunków drzew10. Wielość i dorodność owoców wiązał z właści-
wym osłonięciem całego terenu, niezależnym od jego ogrodzenia.

Pewnieście wszyscy zauważyli, że takie drzewa najczęściej rodzą owoc, które są 
osłonięte domami, lasem lub wzgórzami. Pochodzi to ztąd, że drzewa nieosłoniete, 
dajmy na to w polu stojące, nie robią zawiązków, skoro w porze kwitnienia przytrafia 
się zimne i obfite deszcze albo przymrozki11. Z drugiej strony: Ogród nadto troskliwie 
osłonięty od północy, wschodu i zachodu, przytem mocno na południe pochylo-
ny, staje się pewnego rodzaju cieplarnią, w której wyrastają rośliny czułe na mróz lub 
przedwcześnie na wiosnę rosnąć poczynające12.

Oprócz zgodności z miejscowymi warunkami fizjograficznymi, odrębnym zagad-
nieniem było prawidłowe usytuowanie sadów wobec wsi oraz założeń parkowych. 
W zagrodach wiejskich kwestia lokalizacji sadu nie pozostawiała wątpliwości – miał 
się on znajdować stosunkowo blisko domu mieszkalnego, od strony drogi dojazdowej 
albo za budynkami inwentarskimi13. W większych posiadłościach ziemskich zagadnie-
nie jawiło się jako bardziej skomplikowane. Na szczególną uwagę zasługiwała relacja 
przestrzenna sadów z dworem i parkiem swobodnym.

Naokoło domu i w całem jego sąsiedztwie – ogród ozdobny, którego drzewa nie-
powinny jednak znajdować się zbyt blizko dworu, żeby niepozbawiać go oświetlenia, 
niezbędnego dla zdrowia i wesołości mieszkańców. (...) Do części strojnej musi przy-
tykać sad i warzywnik, oddzielone od niej zaroślami, skupinami drzew, szpalerem itp., 
albowiem część użytkowa, zwykle piękna nie jest14.

Tym samym ostatecznie wprowadzono klarowny podział założeń rezydencjonal-
nych na część ozdobną i użytkową. Żadna z nich nie była pod względem kompozy-
cyjnym ważniejsza od drugiej. Zalecano, by wybierając optymalne miejsce na zbu-
dowanie dworu z przyległym do niego parkiem, przewidzieć jednocześnie teren na 
założenie sadu15.

Użycie drzew owocowych w plantacyach, w celu ich przyozdobienia, zalecane 
przez dawnych autorów francuzkich, nie zdaje się być właściwem. Drzewa te bo-
wiem ani kształtem ani wymiarem nie wyrównują leśnym. (...) Epoka kwitnienia jest 
wprawdzie czarodziejską chwilą, zbyt atoli znikoma to zaleta. (...) Wszelako sąsiedz-
two ogrodu złożonego z drzew owocowych nie zaszkodzi nigdy plantacyom, stać się 
może owszem środkiem do ich przyozdobienia, mianowicie gdy sad rozległy łączy się 
ogrodem angielskim i posadą budynków gospodarskich16.

Zwrócono także uwagę na wielkość części użytkowej w stosunku do ozdobnej. 
W kilkumorgowych założeniach parkowo-dworskich miały one mieć w przybliże-
niu taką samą powierzchnię, z zastrzeżeniem, iż w rachubie tej nie uwzględniano 
w ogóle nieużytków i stawów17. Te ostatnie, o płynnych narysach brzegów, choć 
projektowane głównie jako elementy potęgujące piękno części ozdobnej, powin-

10 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim przez Edmunda Jankowskiego. Dwa tomy. Około 300-stu figur w tekście 
i 4 tablice litografowane, t. 1, Warszawa 1888, s. 7-12, 22; E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim przez Edmunda Jan-
kowskiego. Wydanie drugie poprawione i dopełnione. Około 300-stu figur w tekście i 4 tablice litografowane, t. 1, War-
szawa 1900, s. 22; E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 18, 88-93, 322.

11 Cyt. za: E. Jankowski, Sad przy chacie. Napisał Edmund Jankowski (autor „Sadu i ogrodu owocowego”) objaśnione 
22 drzeworytami i planami sadów, Warszawa 1883, s. 32-33. Zob. także: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część 
ogólna..., s. 21, 37, 78-82.

12 Cyt. za: E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1888, s. 7.
13 Sadek wasz zaczynać się będzie pewnie za stodołą, oborą lub domem albo przy płocie jakim, przy drodze. Cyt. za: 

E. Jankowski, Sad przy chacie..., s. 25.
14 Cyt. za: ibidem, s. 21-22, oraz E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1888, s. 21-22.
15 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1888, s. 3; S. Jasiński, op. cit., s. 20.
16 Cyt za: S. Jasiński, op. cit., s. 20.
17 W rozległych terytorialnie założeniach mieszkanie doglądającego je ogrodnika znajdowało w obrębie ogrodu, czę-

sto na specjalnie wydzielonym terenie. Zob. E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1888, s. 22, oraz E. Jankowski, 
Ogród przy dworze wiejskim..., 1900, s. 22.
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ny były znajdować się po wschodniej stronie sadów i zagród owocowych, tak aby 
wschodni wiatr dostarczał wilgoć drzewom18.

Zbiorowiska wód położone po stronie wschodniej sadów, oddziaływają na nie ko-
rzystnie, gdyż suchy wiatr wschodni nasyca się wilgotnością, przeciągając nad niemi 
i bardzo orzeźwia roślinność (...)19.

Oprócz omówienia sadu i zagrody owocowej, w okresie tym pisano także o sa-
dzeniu drzew owocowych w innych lokalizacjach. Prócz oczywistej korzyści w po-
staci dojrzałych owoców, wskazywano na możliwość zarobku na sprzedaży plonów, 
umocnień budowli inżynierskich, podniesienia walorów estetycznych krajobrazu. Naj-
częściej wspominano o terenach położonych wzdłuż dróg wiejskich, opisując liczne 
zalety takiego rozwiązania (il. 2).

18 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1900, s. 21; E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim..., 1888, s. 4, 21; E. Jan-
kowski, Sad i ogród owocowy..., s. 22; E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część ogólna..., s. 5-17.

19 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 22.

Il. 2. Drzewa owocowe przy drogach wiejskich (foto P. Baster, 2012)

Il. 2. Fruit trees planted close to cart-tracks (photo by P. Baster, 2012)
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Obsadzanie dróg drzewami owocowemi jest zwyczajem bardzo pięknym i chwa-
lebnym20. Drzewa przy drodze są konieczne, bo ją znaczą w czasie śniegowej zamie-
ci lub ciemnej nocy, bo udzielają latem dobroczynnego dla podróżnych cieniu, bo 
nareszcie nie pozwalają drodze piaszczystej zbyt szybko wysychać21.

Sadzenie drzew owocowych w innych lokalizacjach budziło już pewne kontrower-
sje, a pogląd na to zagadnienie zmieniał się wraz z upływem czasu. Józef Strumiłło pi-
sał w 1883 roku o niszczeniu pługami korzeni drzew rosnących w polach oraz o łąkach 
z wyschniętą, zbytnio zacienioną trawą22. Można odnieść wrażenie, iż był to pogląd 
zbyt pesymistyczny. Najwyraźniej tak samo uznał Edmund Jankowski, który po upływie 
jednego pokolenia pisał już o właściwych odstępach między drzewami sadzonymi na 
miedzach i na roli (20-25 metrów). Zachwalał także inne lokalizacje:

A gdzież drzewa owocowe sadzić można? Nietylko przy domu, jak to bywało daw-
niej; mogą one rosnąć wśród pól uprawnych i przy drogach, a nawet na niektórych 
nieużytkach23 (...) Tu i ówdzie napotykamy je też na miedzach, groblach, polach i pa-
stwiskach, na łąkach lub przy drogach. (...) wielce korzystną jest rzeczą zakładać sady 
wśród lasu (...) Drzewa wśród lasu bardzo pięknie rosną, od mrozu i przymrozków mniej 
cierpią – więc rodzić mogą obficie. (...) Przy nawodnianiu łąk robi się nieraz dużo gro-
bli. Na wyższych z nich i szerszych mogą się znaleźć drzewa owocowe, które dadzą 
dochód dodatkowy i zarazem groblę wzmocnią swemi korzeniami24. Gdyby drzewa 
w polu nie były istotnem i obfitem źródłem dochodu, któżby chciał ze szkodą innych 
ziemiopłodów sadzić je całemi miljonami? (...) Dowiedziona jest też rzeczą, że ściany 
z drzew wpływają na większy urodzaj zbóż, osłaniając je od chłodnych wiatrów25.

Znaczna część rozwiązań proponowanych do zastosowania na ziemiach polskich 
wynikała ze znajomości doświadczeń europejskich. Chociaż niektóre wytyczne mo-
gły się wydawać niemal identyczne, polscy autorzy traktatów zgodnie zwracali uwa-
gę na odmienność lokalnego klimatu i konieczność uwzględnienia polskich realiów 
przy określaniu niektórych szczegółowych zasad kompozycyjnych. Niezależnie od po-
wyższego, Edmund Jankowski niestrudzenie podkreślał zalety sadzenia drzew owoco-
wych oraz zyski, jakie one przynoszą w Europie Zachodniej.

Wystarcza przejechać granicę naszą na Zachód, by się przekonać, że wszystkie 
kraje cywilizowane obfitują bardziej w drzewa owocowe, niż Polska26. Znajdziecie je 
także na łąkach, pastwiskach, przy drogach, wszędzie, gdzie tylko udać się mogą27. 
Nieużyteczne gdzieindziej ziemie: piaski wapienne, odsypiska złomów skalnych i ka-
mieni, dość strome zbocza gór, na których zbóż siać nie można, porastają bujne, 
rozłożyste czereśnie, potężne jabłonie lub wiekowe, do dębów podobne, grusze28. 
(...) niejedna gmina niemiecka lub francuska za owoce, sprzedane z drzew rosną-
cych przy drogach gminnych, utrzymuje swoich urzędników, łoży na szpitale albo 
opłaca nauczycieli29. Okrom tych wszystkich korzyści jakie drzewa przynoszą, prze-
konali się jeszcze francuzi, że wylewy rzek tylko w bezleśnych okolicach wydarzają 
się i dla tego niektóre swoje rzeki na całej długości po obydwóch stronach obsadzili 
gajami drzew, których niszczyć nie wolno pod surową karą30.

20 Cyt. za: J. Strumiłło, Józefa Strumiłły ogrody północne..., s. 188-189.
21 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część ogólna..., s. 376-379. Zob. także: E. Jankowski, Korzyści z sadów..., s. 9.
22 J. Strumiłło, Józefa Strumiłły ogrody północne..., s. 189. Zob. także: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część ogólna..., 

s. 374-376.
23 Cyt za: E. Jankowski, Korzyści z sadów, Warszawa 1921, s. 5.
24 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy. Część ogólna..., s. 370-373.
25 Cyt. za: ibidem, s. 370-371.
26 Cyt. za: E. Jankowski, Korzyści z sadów..., s. 6.
27 Cyt. za: E. Jankowski, Sad przy chacie..., s. 1.
28 Cyt. za: ibidem, s. 3.
29 Cyt. za: E. Jankowski, Korzyści z sadów..., s. 3-6.
30 Cyt. za: E. Jankowski, Sad przy chacie..., s. 3.
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Ten sam autor poruszył także zagadnienie, czy powyższe wzorce i rozwiązania eu-
ropejskie w ogóle mogą być stosowane na ziemiach polskich. Jednoznacznie stwier-
dził, iż sadzenie drzew owocowych nie stoi w sprzeczności z kształtowaniem charak-
teru krajobrazu polskiego.

Jest u nas pogląd, że drzewa owocowe nie zachowują „charakteru krajobrazu 
polskiego”, dla którego jakoby tylko wierzby, topole i co najwyżej lipy są odpowied-
nie. Pogląd to z gruntu mylny, bo odpowiednio dobrane drzewa owocowe, jako kra-
jobrazowi naszemu od dawna przyswojone, nie są i pod tym względem mniej warte 
od wymienionych dzikich31.

Na ziemiach polskich te rozważania teoretyczne nie znalazły szerokiego zasto-
sowania. Podczas gdy w Europie Zachodniej wręcz nakazane było obsadzanie 
chat wiejskich drzewami owocowymi, Edmund Jankowski jeszcze w 1930 roku przy-
znawał:

(...) u nas, serce boli patrzeć na wiejskie chałupy, brudne, nagie, otoczone zaśmie-
conem podwórkiem, na którem często ani wierzba nawet, ani topola nie rośnie. (...) 
Wiele jest bowiem siedzib drobnych rolników, przy których próżnoby szukać drzew-
ka owocowego32. Drogi nasze, zarówno żwirowane, jak i polne, są przeważnie nagie 
albo obsadzone pospolitemi i dzikiemi drzewami33.

Obserwując krajobraz Polski XXI wieku, można odnieść wrażenie, iż przez ostat-
nie sto lat sytuacja uległa niewielkim zmianom. Występowanie sadów przy bu-
dynkach wiejskich nie jest regułą, wzdłuż dróg polnych drzewa owocowe widu-
je się niezbyt często, a na polach wręcz sporadycznie. Co więcej, przy drogach 
asfaltowych nie tylko niemal zaprzestano dokonywania nowych nasadzeń, ale 
zdarzają się przypadki wycinania całych szpalerów potężnych, wiekowych drzew 
(topól, lip)34.

Podsumowując, można stwierdzić, iż nie tylko w sadach i ogrodach owocowych, 
ale także w krajobrazie otwartym drzewa owocowe są nieodłącznym, pięknym i cen-
nym elementem35.

Kraj przecięty licznymi rzędami drzew owocowych na miedzach, na roli i przy dro-
gach rosnących, przedstawia się oczom patrzącego piękniej, niż uprawne nawet, ale 
pozbawione drzew niwy. Przestrzenie pozornie powiększają się: oczy biegną wzdłuż 
linji drzew w dal, ciesząc się rozmaitością zieleni i postaci, nawet w zimie, gdy bezlist-
nemi konarami porusza wiatr lub poprzez sieć gałązek przedzierają się promyki słoń-
ca. (...) I u nas, zwłaszcza tam, gdzie sad jest rozłożony na pochyłości, a z sąsiedniego 
wzgórza, można go oczami objąć, cóż za cudny, niezapomniany widok przedstawia 
się patrzącemu, gdy zakwitną drzewa!36 I dlatego właśnie liczne sady, po całym kraju 
rozsiane, nadają mu znamię kultury t. j. doskonalszego stanu, rozwoju nauki, obyczaj-
ności, przemysłu i handlu37.

Czy nie miał zatem racji Adam Mickiewicz, wpisując na poczesnym miejscu do in-
wokacji Pana Tadeusza:

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą / Zieloną, na niej z rzadka ciche gru-
sze siedzą38.

31 Cyt. za: E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 376.
32 Cyt. za: E. Jankowski, Sad przy chacie, z rysunkami. Wydanie dziewiąte, poprawione, Warszawa 1930, s. 1-3.
33 Cyt. za: E. Jankowski, Korzyści z sadów..., s. 3-6.
34 Jednym z jaskrawszych przykładów tego procederu może być wycięcie rok temu wielokilometrowych szpalerów rosną-

cych przy drogach do Radruża i Brusna w słynnej gminie uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój.
35 E. Jankowski, Sad i ogród owocowy..., s. 167.
36 Cyt. za: E. Jankowski, Korzyści z sadów, s. 4.
37 Cyt. za: ibidem, s. 5.
38 Cyt. za: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 – 1812 we dwunastu ksie-

gach wierszem, Warszawa 1999, s. 27, ks. I, w. 21-22.
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OBSADZANIE DRÓG DRZEWAMI OWOCOWYMI W  POLSCE 
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S t r e s z c z e n i e

Drzewa owocowe w  sadach lub jako pojedyncze egzemplarze rosnące przy domach to jeden z  najważniejszych elementów ogrodów 
użytkowych. Pod koniec XIX w. szeroko propagowano dodatkowy sposób ich wykorzystania – do obsadzania dróg (publicznych, w  obrębie 
gospodarstw i  założeń parkowych), a  także wzdłuż linii kolejowych. Doceniono tym samym, obok podstawowego waloru użytkowego 
(owocowanie), także walor estetyczny (piękne, obfite wiosenne kwitnienie) oraz znaczenie krajobrazowe (zadrzewienia przydrożne) z całą 
gamą swoich specyficznych funkcji (technicznych, biocenotycznych, społecznych). Propagatorem tej idei był np. „Ogrodnik Polski” 
(wyd. XIX/XX w.), redagowany m.in. przez F. Szaniora i  E. Jankowskiego. W  ostatnich latach można zaobserwować niejako renesans tej formy 
wykorzystania drzew i  krzewów owocowych.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, drzewa owocowe, nasadzenie komunikacyjne

A b s t r a c t

Fruit trees kept in orchards or as individuals planted around dwelling-places are one of the most important garden utility components. At the 
end of 19th century the idea of additional application of such trees was widely propagated – fruit trees plantings along roads (with the public 
access, around households and in parks) as well as in the vicinity of railroads. In this way a  main asset utility (fruiting), the aesthetic value 
(beautiful, rich spring flowering) and the importance of landscape (roadside trees) with a  range of its specific functions (technical, biocenotic, 
social) were much appreciated. The proponent of this idea was in example a  biweekly „Ogrodnik Polski” (The Polish Gardener) – published 
in the 19th and 20th century and edited by F. Szanior and E. Jankowski. In recent years, one can observe a  kind of renaissance of this form 
of application of trees and shrubs.

Keywords: landscape architecture, fruit trees, trees plantings along roads
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1. WPROWADZENIE

Drzewa owocowe w sadach lub jako pojedyncze egzemplarze rosnące przy do-
mach to jeden z najważniejszych elementów ogrodów użytkowych. Pod koniec XIX w. 
szeroko propagowano również inny sposób ich wykorzystania – do obsadzania dróg 
(publicznych i w obrębie prywatnych majątków), a nawet wzdłuż linii kolejowych. Do-
ceniono tym samym, obok podstawowego waloru użytkowego (owocowanie), także 
walor estetyczny (interesujące pokroje, piękne i obfite wiosenne kwitnienie) oraz znacze-
nie krajobrazowe jako bardzo cennych zadrzewień przydrożnych, z całą gamą swoich 
specyficznych funkcji technicznych (ochrona podróżnych przed nadmiernym słońcem 
podczas letnich upałów, osłona drogi przed wiatrem lub nawiewanym śniegiem, wyzna-
czenie przebiegu traktu podczas śnieżnych zimowych nocy, gdy łatwo zgubić drogę).

Propagatorem tej idei na ziemiach polskich był w dużej mierze „Ogrodnik Polski”, wy-
dawany od 1879 r., a redagowany m.in. przez Edmunda Jankowskiego i Franciszka Szanio-
ra, wybitnych postaci związanych z ogrodnictwem i planowaniem założeń ogrodowych, 
zasłużonych na polu edukacyjnym i projektowym. „Ogrodnik Polski” był to dwutygodnik 
poświęcony wszystkim gałęziom ogrodnictwa. Wydawany od początku w Warszawie, 
najpierw w drukarni Józefa Sikorskiego przy ul. Mazowieckiej 6, a później przy ul. Wareckiej 
6. Od 1899 r. pismo, przekazane w darze Towarzystwu Ogrodniczemu Warszawskiemu, 
stało się jego oficjalnym organem1. Czasopismo to zajmowało się upowszechnianiem 
szeroko rozumianej wiedzy ogrodniczej, propagowaniem nowych form ogrodnictwa, 
nowych trendów w planowaniu ogrodów (publicznych i prywatnych), urządzaniu zie-
leni miejskiej, idei ochrony starych drzew. Osoby z nim związane walnie przyczyniły się 
do stworzenia podstaw nowoczesnego ogrodnictwa, a także rozwoju zieleni Warszawy 
i terenów dawnych ziem polskich, a zwłaszcza Kongresówki, gdzie przyszło im działać.

Na łamach „Ogrodnika Polskiego” systematycznie ukazywały się notatki i artykuły, któ-
re w znaczący sposób wpływały na świadomość społeczną i poziom wiedzy ogrodniczej 
w narodzie, a także zaangażowanie obywatelskie w dbałość o piękno naszego krajobrazu.

Zamieszczano w nim różne informacje z innych zachodnich państw o stanie ogrod-
nictwa, nowościach technicznych i botanicznych, porady z zakresu uprawy roślin, 
wprowadzania nowych odmian ozdobnych i owocowych, przekazywano relacje do-
tyczące trendów w kształtowaniu ogrodów i przestrzeni publicznej, pokazując pozy-
tywne wzorce godne naśladowania. Prezentowano wreszcie przykłady interesujących, 
wartościowych inicjatyw i efektów działań, a także obiektów (terenów o wysokich wa-
lorach krajobrazowych, parków, ogrodów, gospodarstw ogrodniczych, szkółek roślin 
itd.) z całej dawnej Polski.

Od samego początku istnienia pisma intensywnie apelowano o wspólny, ogólno-
społeczny udział w porządkowaniu i upiększaniu krajobrazu zaniedbanej wówczas roz-
biorowej Polski – na poziomie najbliższego otoczenia, a także w szerszym zakresie – ak-
tywizowania i inicjowania do działań całych środowisk (właścicieli majątków ziemskich, 
nauczycieli i proboszczów wiejskich itd.) oraz jednostek administracyjnych (gmin). Tu 
jednym z przejawów było propagowanie naprawy polskich dróg i traktów oraz inten-
sywne ich zadrzewianie.

2. DRZEWA OWOCOWE W ZADRZEWIENIACH PRZYDROŻNYCH – TRADYCJA

Propagowanie wykorzystania drzew owocowych do zadrzewień przydrożnych 
oparto w dużej mierze na przytaczaniu uznanych autorytetów. W artykule „Sadze-

1  E. Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, Warszawa 1972, s. 10.
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nie i prowadzenie drzew alejowych przez E. Petzolda”2 przytoczono zalecenia tego 
wybitnego planisty ogrodów, który proponował sadzić wzdłuż dróg, obok drzew 
ozdobnych, także drzewa owocowe, np. jabłonie, grusze, czereśnie, kwaśną wi-
śnię, śliwę węgierkę oraz morwę, dobór ostateczny uzależniając od rodzaju zasta-
nego miejsca i gruntu.

Aby zachęcić ogół do masowego zadrzewiania dróg i stosowania nowych 
trendów, w „Ogrodniku Polskim” przedstawiano pozytywne, zrealizowane już przy-
kłady. W tomie IV z 1882 r.3 relacjonowano m.in., że właśnie na drodze folwarcz-
nej w folwarku Łaziska na dolnej Opolszczyźnie właściciel p. Jan Kleniewski założył 
aleję orzechową (orzech włoski, ok. 600 szt.) 2-rzędową na czarnoziemiu na pokła-
dzie wapienno-marglowym, „(...) będzie to prawdopodobnie pierwsza aleja orze-
chowa u nas (...)”.

W ciągu kolejnych lat sytuacja nie uległa jeszcze większej zmianie. Artykuł E. Jan-
kowskiego „Grusze przy drogach” z 1883 r.4 przynosi informację, że w owym czasie 
w dalszym ciągu drzewa przy drogach sadzą jedynie zapaleńcy. Przykład: na drogach 
w majątku Cieleśnica pod Janowem Siedleckim w 1878 r. właściciel p. de Rosenwert, 
za namową autora artykułu, posadził grusze z odmian rosyjskich. „(...) Drzewa te prze-
pysznie rosną i owocują już, a właściciel zamierza nową ilość posadzić (...)”5.

E. Jankowski do nasadzeń przy drogach proponuje przede wszystkim właśnie gru-
sze, bowiem „(...) Grusza jest najozdobniejszem i zarazem najkształtniejszem z naszych 
drzew owocowych. Prędki jej wzrost i postać stożkowa, stanowią ważne zalety po-
wierzchowne, owoce zaś mają zawsze wielką wartość. Mimo te przymioty rzadko gru-
szę szlachetną przy drodze lub w polu widzieć można, co pochodzi ztąd, że drzewo to 
jest w ogóle delikatne i na ostre mrozy czułe (...)”6.

Autor poleca odmiany rosyjskie, odporne na mróz: „(...) Najpiękniejszym wzrostem 
odznacza się pomiędzy niemi Bezsiemianka (Bezziarnówka), po niej idą Tonkowietka 
(Cienkogałęzista), Duła miodowaja, Gliwa oczeń socznaja i in. (...)”7.

Wymienione gatunki sprowadził w tym czasie od dr. Regla z Petersburga war-
szawski Ogród Pomologiczny.

Propagując potrzebę zadrzewiania dróg i omawiając płynące z tego ogólne ko-
rzyści, od początku zwracano uwagę na przekazanie konkretnych informacji doty-
czących właściwego podejścia do sprawy. Ważne dla autorów było, aby wszelkie 
działania prowadzono w sposób kompetentny, stosując sprawdzone metody tech-
niczne i odpowiednio dobrany materiał roślinny, aby nie popełniać błędów, a wy-
konane prace i poniesione koszty przyniosły rzeczywiste efekty w postaci efektow-
nych i zdrowych nasadzeń.

W artykule „Obsadzanie dróg publicznych drzewami owocowemi” (oprac. J. Ka-
czyński) z 1883 r.8 autor opisuje istniejące w tym czasie drogi na zachodzie Europy 
(głównie na terenie Niemiec), obsadzone pięknie drzewami, gdy tymczasem w Pol-
sce – złe drogi, mosty, mostki, trakty gdzieniegdzie otaczają „(...) nasze wierzby napół 
zeschłe, krzywe (...), zrujnowane drzewa jakby resztkami życia goniące (...), wyobra-
żały one wiernie (...) stan rzeczywisty naszego gospodarstwa (...)”9. Aby to skutecz-
nie zmienić, autor zaleca sadzenie drzew przy drogach ze względu na korzyści prak-
tyczne („cień tak w czasie upałów pożądany”10), a zwłaszcza drzew owocowych ze 

2 „Ogrodnik Polski” Nr 1, t. II, 1880, s. 12-17.
3 „Ogrodnik Polski” Nr 12, t. IV, 1882, s. 287.
4 E. Jankowski, Grusze przy drogach, „Ogrodnik Polski” Nr 10, t. V, 1883, s. 222-223.
5 Ibidem, s. 222.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 223.
8 J. Kaczyński, Obsadzanie dróg publicznych drzewami owocowemi, „Ogrodnik Polski” Nr 19, t. V, 1883, s. 433-439.
9 Ibidem, s. 433.
10 Ibidem, s. 433.
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względu na realne zyski (sprzedaż owoców i związane z tym dochody). Fundusze z ob-
rotu owocami przekazywane byłyby np. na cele użyteczności publicznej („szkoły wiej-
skie, szpitale, polepszenie dróg i inne ważne danej gminy potrzeby”)11.

W artykule przedstawiono wskazówki dotyczące wykonywania nasadzeń. Zaleca-
no np. następującą kolejność obsadzania dróg: 1) najpierw drogi na ziemiach najlep-
szych, często przechodzące między polami ornymi, łąkami, majątkami; 2) te, które są 
blisko kolei lub szos (co umożliwia szybki transport owoców).

Proponowano również, co sadzić: głównie jabłonie, grusze (odpowiednie do 
uprawy w naszym klimacie, zatem stanowiące podstawowy artykuł handlowy), także 
śliwki i wiśnie kwaśne; raczej nie polecano czereśni (bo „marznących doszczętnie pra-
wie co dziesięć lat”, o owocach nie nadających się do transportu)12.

Autor sugerował, aby prowadzić odpowiednią propagandę wśród ludu, by nie 
dochodziło do niszczenia drzew oraz by wydano prawa chroniące drzewa przed 
dewastacją (kary finansowe z przeznaczeniem na zakup kolejnych drzewek; ubo-
dzy – odrabianie zasądzonej kary na rzecz gminy). Apelował do właścicieli mająt-
ków, nauczycieli wiejskich, proboszczów – aby dawali przykład innym i wpajali po-
czucie poszanowania drzew oraz namawiali do przekazywania funduszy na zakup 
drzewek. Nawoływał do czynnego działania: „drogi (...) w wielu miejscowościach 
krzywe (...) należałoby (...) wyprostować je i wytknąć linije przydrożne i miejsca wła-
ściwe dla posadzenia drzew (...)”13.

Stopniowo akcja zadrzewiania dróg zaczęła przynosić realne efekty. Przystąpiono 
do powszechnego wprowadzania zadrzewień towarzyszących także innym niezmier-
nie ważnym traktom komunikacyjnym – liniom kolejowym. Wprowadzano odrębne 
przepisy, które ściśle określały zasady tworzenia takich nasadzeń. Specjalna instruk-
cja14, zatwierdzona przez dyrekcję dróg żelaznych Terespolskiej i Nadwiślańskiej, okre-
ślała wyraźne cele sadzenia drzew wzdłuż linii kolejowych – estetyczne i higieniczne, 
a przede wszystkim wprowadzała nowy aspekt – ekonomiczny (wydzielenie prze-
strzeni kolejowych, osłony przeciwśnieżne, umocnienie skarp nasypów kolejowych). 
Do nasadzeń kolejowych proponowano wprowadzanie także drzew owocowych, 
głównie przy domkach dróżników. W następnych latach na łamach „Ogrodnika Pol-
skiego” nie milkły apele, wskazówki i porady dla wszystkich pragnących przyłączyć 
się do działań na rzecz zadrzewiania dróg. Niezmiennie pojawiały się relacje ze stanu 
aktualnego w rodzaju: „(...) P. Kazimierz Czarnowski posiada pod Zakroczmiem 8000 
wisien czarnych przy drogach w majątku, z których mała część dopiero w zeszłym 
roku rodziła i przyniosła dochód 800 rs. Wiśnie na drogi są wybornem drzewami (owo-
ce – na nalewki, soki, suszone, itd.)”15.

Bez względu na stan rzeczy „Ogrodnik Polski” nieustannie prowadził kampanię pro-
mocyjną na rzecz stosowania drzew owocowych przy drogach, wprowadzając stale 
nowe informacje i uszczegóławiając zalecenia. W roku 1901 ukazał się np. obszerny 
artykuł Wacława Olędzkiego „W sprawie obsadzania dróg”16. Autor polecał wielką 
różnorodność gatunków tak drzew ozdobnych, jak i owocowych. Nie ma tu praktycz-
nie ograniczeń w doborze, należało jedynie uwzględnić odpowiednie miejsca i wa-
runki. W Polsce istniało już w tym czasie wiele pozytywnych przykładów („jak z jednych 
tak i z drugich mamy śliczne aleje”17). Olędzki zalecał sadzenie przede wszystkim drze-
wek owocowych ze względu na wszelakie korzyści. Bolał nad tym, że nadal sadzi się 

11 Ibidem, s. 438.
12 Ibidem, s. 434-435.
13 Ibidem, s. 437.
14 W. Kaczyński, Instrukcja dotycząca zadrzewienia drogi żelaznej, „Ogrodnik Polski” Nr 21, t. VI, 1884, s. 495-496.
15 „Ogrodnik Polski” Nr 4, t. XVI, 1894, s. 93.
16 W. Olędzki, W sprawie obsadzania dróg, „Ogrodnik Polski” Nr 19, t. XXIII, 1901, s. 456-461.
17 Ibidem, s. 456.
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ich niewiele, a to z braku szkółek, „(...) któreby specyalnie zajmowały się odpowied-
nią hodowlą (...)”18. Drzewa do obsadzania dróg wymagają bowiem zupełnie innej 
metody prowadzenia, co podwyższa koszty ich produkcji. W publikacji autor podaje, 
jakie cechy powinny charakteryzować odpowiedni materiał roślinny:
 – silny wzrost,
 – wysokość pnia od ok. 2 m,
 – korony stożkowe,
 – wytrzymałość na mrozy i odporność na przymrozki wiosenne,
 – mocno trzymający się na drzewie owoc,
 – odmiany głównie jesienne i zimowe („aby zbiór owoców przypadał po sprzęcie 

z pól, w celu uniknięcia deptania plonów”19).
W zakresie doboru gatunkowego Olędzki sugerował: „(...) najlepiej ograniczyć się na 

dwóch lub nawet jednej najodpowiedniejszej, i tę posadzić w wielkiej ilości. Owoce jed-
nej odmiany zawsze chętniej są kupowane w większych partyach, i zbyt na nie łatwiejszy, 
a przytem droga wysadzona jedną odmianą, równo rosnącą, tworzy ładną aleję (...)”20.

Ponadto autor radził, aby podczas zakładania zadrzewień każdorazowo przeana-
lizować panujące warunki:
 – położenie obszaru (rejon górzysty, nizinny),
 – ukształtowanie teren i ekspozycja (teren płaski, pochyły),
 – rodzaj gruntu.

Na gruntach gliniastych, gliniasto-próchnicowych, mułkowatych najbardziej 
wskazane byłyby przede wszystkim jabłonie, grusze na glebach gliniastych, czereśnie 
na glebach niezbyt mokrych, gliniasto-piaszczystych, mułkowatych („w większej ilości 
należy sadzić je w pobliżu dużych miast, lub nad rzeką spławną, gdyż nie znoszą dłu-
giego transportu”21), wiśnie na glebach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, mułko-
watych, marglowych, śliwy na nadrzecznych madach, mułkowatych i wapiennych; 
na terenach górskich – głównie czereśnie i „dzikie” gatunki owocowe, na nizinach, 
łąkach, groblach – głównie jabłonie.

Proponowane wówczas odmiany: jabłonie – Boikenapfel, Grochówka wielka 
(Grosser Bohnapfel), Kuzynek (Condinot purpurrother), Kosztela, Reneta Baumana, 
Reneta Karelska wielka, Reneta Szampańska, Reneta Landsberska, Żeleźniak (Eise-
rapfel rother); grusze – Bergamota czerwona jesienna (Bergamotce rouge), Urbanist-
ka (Beurré Colomas d’automne), Jedwabnica, Pomarańczówka; czereśnie – Blado-
-różowa wczesna, Blado-różowa sercowa, Czarne wczesne, Olbrzymka.

W zakresie prac agrotechnicznych Olędzki radził22:
 – termin sadzenia – przede wszystkim jesień,
 – materiał roślinny zdrowy, bez uszkodzeń,
 – odległość sadzenia – od 6 do 10 m,
 – układ: na drogach szerokich – w czwórkę, na wąskich – naprzemianlegle,
 – wielkość dołów pod drzewka: szerokość 1,5 m, głębokość 1,0 m,
 – drzewka po posadzeniu opalikować (dla zachowania stabilności drzew i prostej li-

nii nasadzenia) i uformować misę wokół pnia (dla gromadzenia wody),
 – „(...) Koniecznem jest, zaraz po posadzeniu, zabezpieczyć drzewka od zniszczenia, 

przez ludzi i zwierzęta. Od ludzi uchronimy się, urządzając święto sadzenia drzew (!), 
od drugich ochronnymi przyrządami. Najpraktyczniej jest wbić około drzewa 3 sil-
ne pale, wystające nad ziemią na 1,5m i połączyć je poprzecznemi łatami (...)”23.

18 Ibidem, s. 457.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 459.
23 Ibidem, s. 460.
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Na zakończenie autor gorąco apelował: „Drzewa przy drogach to wielka ozdoba 
kraju, oznaczająca dobrobyt mieszkańców danej okolicy (...)”24.

Po latach akcje propagandowe przyniosły pozytywne efekty. Działalność „Ogrod-
nika Polskiego”, kontynuowana następnie przez czasopismo „Ogrodnik”, spowodowa-
ła, że ilość i jakość zadrzewień przydrożnych uległa znacznej poprawie. Niemniej stan 
zieleni na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. był nadal niedo-
stateczny i wymagał dalszych intensywnych działań. W tym celu w kolejnych latach 
powstały istotne akty prawne, które nakazywały intensyfikację prac w tym zakresie25.

Ówcześnie nadal zwracano uwagę na wykorzystanie drzew owocowych w zakła-
danych zadrzewieniach wzdłuż dróg. Informacje na ten temat pojawiają się w publika-
cjach, np. w książce B. Gałczyńskiego Drzewa liściaste leśne i alejowe z 1928 r.26.

Autor, publicysta i szkółkarz, zalecał sadzić przy drogach, obok drzew ozdobnych, 
następujące drzewa owocowe:
 – na szosy i ruchliwe trakty – dziką czereśnię (na glebach przepuszczalnych, su-

chych), orzechy włoski (na glebach średnich, umiarkowanie wilgotnych),
 – na drogi boczne, mało ruchliwe – czereśnie, grusze (na glebach przepuszczal-

nych, suchych), jabłonie, grusze, orzech włoski (na glebach średnich, umiarkowa-
nie wilgotnych), śliwy, jabłonie (na glebach wilgotnych).
Ze wszystkich drzew owocowych za najpiękniejsze uważał czereśnie i orzechy wło-

skie, tworzące piękne aleje. Oba te gatunki wymagają jednak specyficznych warunków 
– gleb wapiennych i odpowiednich miejsc – niezbyt osłoniętych (na stanowiskach zbyt 
osłoniętych słabo rosną, owocują i są podatne na patogeny), a zarazem zbyt odkry-
tych (na stanowiskach zbyt otwartych, zwłaszcza na glebach słabo przepuszczalnych, 
narażone są na przemarzanie). Polecane odmiany czereśni: Guigne d’Annonay, Frog-
more early (wczesna Frogmore’a), Rivers early (wczesna Riversa), Olbrzymia z Hedelfin-
gen, Czarna wielka, zw. Czarną późną, Różowa wielka. Za najlepsze owocowe drzewa 
przydrożne autor uważał grusze jako głęboko korzeniące się, odporniejsze na wiatry, wy-
sokie, o stosunkowo wąskiej koronie, dające się przycinać i formować. Polecane grusze: 
Kalebasa Bosca, zw. Apremontką (Beurré d’Apremont), Wyborna z Charneux (Désirée). 
Jabłonie zalecane były przede wszystkim ze względu na swoje owoce, przynoszące sta-
ły i pewny dochód, a nie istotne walory przyrodnicze (zbyt szerokie korony, płytki sys-
tem korzeniowy). Polecane odmiany: Grochówka, Ontario. Za bardzo dobre drzewo ale-
jowe Gałczyński uważa również morwę białą odmiany kulistej (Morus alba globosa)27.

Przez okres działalności „Ogrodnika Polskiego” i jego wybitnych redaktorów oraz 
współpracowników, a także na skutek aktywności publicystycznej innych autorów 
w następnych latach, osiągnięto znaczne rezultaty w kwestii zadrzewiania polskich 
dróg. Akcje propagandowe doprowadziły do znacznego polepszenia stanu i wize-
runku zarówno publicznych, jak znajdujących się w obrębie majątków prywatnych 
dróg. Stosowanie zalecanych zasad doboru roślinnego i struktury przestrzennej na-
sadzeń przyniosło pozytywne efekty – dzięki zastosowaniu drzew obficie kwitnących, 
o ciekawych pokrojach drzew w późnym wieku, powstało wiele efektownych alei 
wzbogacających miejscowe krajobrazy.

Te dawne nasadzenia obecnie praktycznie zniknęły z naszego pejzażu na sku-
tek krótkowieczności drzew owocowych, niemniej można spotkać takie pojedyn-
cze, przerzedzone układy reliktowe, zlokalizowane prawie wyłącznie na terenie 
zabytkowych założeń parkowych (il. 1).

24 Ibidem.
25 Ustawa z dnia 7 października 1921 roku o przepisach porządkowych na drogach publicznych; Okólnik Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1927 roku w sprawie zadrzewienia kraju (Min. Sławoj Składkowski).
26 B. Gałczyński, Drzewa liściaste leśne i alejowe, Piaseczno pod Warszawą 1928, s. 170-178.
27 Ibidem, s. 144.
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3. DRZEWA OWOCOWE W ZADRZEWIENIACH PRZYDROŻNYCH – WSPÓŁCZESNOŚĆ

W latach po II wojnie światowej drzewa owocowe przy drogach stosowano raczej 
sporadycznie – aleje czy szpalery owocowe spotyka się bowiem stosunkowo rzadko, 
praktycznie wyłącznie wzdłuż mało uczęszczanych dróg lokalnych, m.in. na obszarze 
Mazowsza (il. 2), Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Śląska.

Ponadto w 2 połowie XX wieku wraz z rozwojem technik uprawy w rolnictwie, w tym 
także rozwojem sadownictwa, wprowadzono zmiany w doborze odmian drzew owo-
cowych. Powszechne w okresie międzywojennym wysokopienne odmiany czereśni, ja-
błoni, śliw i grusz zostały zastąpione „nowoczesnymi”, corocznie owocującymi karło-
watymi odmianami28, które jednak okazały się bardziej podatne na choroby i szkodniki 
oraz bardziej wymagające w uprawie (posiadały także mniej wyrazisty smak owoców).

Przede wszystkim od lat 80. XX wieku obserwuje się zanik alei śródpolnych oraz 
drzew owocowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W ostatnich latach masowe 
wycinki oraz źle rozumiana pielęgnacja, skutkująca niejednokrotnie dewastacją 

28 J. Górecka, Sady i ogrody w krajobrazie wiejskim, „Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego” Nr 3, Suwałki 2005 
(http://www.wigry.win.pl/kwartalnik/nr19_sady.htm – 23.07.2012).

Il. 1. Fragment reliktowej alei orzechowej (orzech włoski) na terenie parku zabytkowego, 
Wielgie (Mazowieckie) (foto B. Fortuna-Antoszkiewicz, 2012)

Ill. 1. The part of relict walnut avenue in the historic park of Wielgie (Mazovia) 
(photo by B. Fortuna-Antoszkiewicz, 2012)
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i ogławianiem drzew owocowych, spowodowały bezpowrotną utratę tych warto-
ściowych elementów krajobrazu wiejskiego. Także współczesne nowoczesne rolnic-
two nie sprzyja powstawaniu bądź odtwarzaniu alei drzew owocowych. Wśród naj-
istotniejszych przyczyn zaniku zadrzewień owocowych wymienić można29:
 – usuwanie drzew ze względu na potrzeby komunikacyjne,
 – wypadanie drzew z powodu naturalnego starzenia się oraz chorób,
 – brak nasadzeń uzupełniających,
 – wypalanie łąk i miedz oraz umyślna dewastacja drzew,
 – niedostateczna wiedza o znaczeniu zadrzewień wśród społeczności lokalnych.

Mimo tych negatywnych tendencji aleje i zadrzewienia złożone z drzew owoco-
wych stanowią od dawna nieodłączną część polskiego krajobrazu. W ostatnich la-
tach można zaobserwować niejako renesans tej formy wykorzystania drzew i krzewów 
owocowych. Jest to wynikiem m.in. wzrostu świadomości kulturowej i ekologicznej 
społeczeństwa. Współcześnie wiadomo, że wśród gatunków wchodzących w skład 
zadrzewień śródpolnych, wyjątkowe znaczenie mają gatunki roślin miododajnych 
oraz owocowych, w tym starych odmian o dużych wartościach kulturowo-krajobrazo-
wych. Najczęstszym gatunkiem sadowniczym w Polsce jest jabłoń. Jedyną naturalnie 
występującą u nas odmianą jabłoni jest jabłoń leśna, o małych, niezbyt smacznych 
owocach. Większość szlachetnych odmian jabłoni została sprowadzona do Polski 
z Europy Zachodniej i Rosji, nieliczne (np. Kosztela czy Ananas Berżenicki) powstały na 
terenie naszego kraju. W różnych regionach Polski dominowały różne odmiany jabło-
ni, na przykład w Dolinie Dolnej Wisły i na Śląsku popularna była odmiana Landsber-
ska i Koksa Pomarańczowa, które wymarzały na Kurpiach i w północno-wschodniej 
Polsce, zaś Ananas pochodzi właśnie z północnego wschodu30.

29 J. Józefczuk, Ochrona krajobrazu i zadrzewień na obszarach wiejskich metodą aktywizowania społeczności lokalnych, 
Kliczków 2010 (http://www.zielonaakcja.pl – 09.08.2012).

30 J. Górecka, op. cit.

Il. 2. Droga niedaleko wsi Długosiodło (Mazowsze) 
z zachowanymi fragmentami dwustronnego obsadzenia jabłoniami

Ill. 2. The road near the village of Długosiodło (Mazovia) 
with preserved fragments of double-sided filling of apple trees
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W ostatnich latach pojawiły się inicjatywy wskazujące na konieczność ratowa-
nia (tam gdzie to możliwe) i odtwarzania zadrzewień drzew owocowych. Aleje drzew 
owocowych przy polnych drogach czy nawet pojedyncze okazy wśród pól mają bo-
wiem duże znaczenie dla krajobrazu, niosąc wiele wartości31, które można w tym miej-
scu tylko pokrótce scharakteryzować:
 – stanowią miejsce żerowania i kryjówkę przed drapieżnikami dla drobnej zwierzyny 

polnej, a w okresie kwitnienia siedlisko dla owadów i żerowisko dla ptaków, zwięk-
szając tym samym różnorodność biologiczną krajobrazu,

 – liniowe, pasowe zadrzewienia tworzą kortytarze ekologiczne sprzyjające migracji 
zwierząt,

 – zwiększają retencję wodną, łagodzą mikroklimat, a przez to wpływają pozytyw-
nie na wysokość plonów sąsiednich upraw i same dostarczają pożytków w posta-
ci owoców lub miodu wytworzonego przez pszczoły,

 – stanowią charakterystyczny element tradycyjnego krajobrazu rolniczego o zna-
czeniu praktycznym (wskazywanie przebiegu dróg, miedz lub granic posesji),

 – stanowią element krajobrazu o znaczeniu estetycznym32.
Działalność istniejących w Polsce coraz liczniejszych fundacji i organizacji proeko-

logicznych daje nadzieję na odtworzenie zadrzewień owocowych zwłaszcza w kra-
jobrazie rolniczym. Istnieją liczne przykłady zorganizowanych kampanii informacyj-
no-edukacyjnych popularyzujących wprowadzanie nasadzeń drzew owocowych. 
Są one możliwe do zrealizowania także dzięki funduszom z UE.

Jedną z licznych inicjatyw tego rodzaju jest projekt „Historie drzewami pisane”, 
realizowany przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Fundację Eko-
logiczną „Zielona Akcja” dla samorządowców i mieszkańców Wzgórz Dalkowskich 
(położone są w południowo-zachodniej Polsce – obszar na granicy województw lu-
buskiego i dolnośląskiego). Wytyczne doboru gatunków do nasadzeń realizowanych 
w tym projekcie zalecają m.in., aby drogi lokalne i mało uczęszczane, przebiegają-
ce przez obszary rolne, obsadzane były drzewami owocowymi. Przewidziane w pro-
jekcie działania obejmują poza popularyzacją idei m.in. inwentaryzację i wykonanie 
nowych nasadzeń drzew owocowych33.

Innym przykładem wartym wspomnienia jest projekt „Najdłuższa aleja drzew owo-
cowych w Europie”, bięgnąca od Krakowa przez Morawy do Wiednia. „Kraków – 
Morawy – Wiedeń Greenways” to międzynarodowy, polsko-czesko-austriacki, szlak 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, którego oś główną stanowi 780-kilometrowa 
trasa rowerowa, łącząca zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodni-
czo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie w samym sercu Europy Środkowej. W ra-
mach tej inicjatywy mieszkańcy terenów wzdłuż szlaku zachęcani są do sadzenia lo-
kalnych odmian drzew owocowych, aby zielony szlak Kraków – Morawy – Wiedeń stał 
się w przyszłości najdłuższą aleją drzew owocowych w Europie. Inicjatywę na terenie 
Polski organizuje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, a popierają ją liczni darczyń-
cy, partnerzy i partnerzy strategiczni oraz media34.

Warto także wspomnieć o zadaniu „Analiza bioróżnorodności z naciskiem na sta-
re odmiany czereśni w obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny i niezbędne działania 
służące ich ocaleniu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 
IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego 

31 S. Bałazy, K. Ziomek, H. Weyssenhof, A. Wójcik, Zasady kształtowania zadrzewień śródpolnych, [w:] Kształtowanie 
środowiska przyrodniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego, (red.) L. Ryszkowski, 
S. Bałazy, Poznań 1998, s. 49-65.

32 J. Pająkowski, Przyrodnicze znaczenie starych sadów, [w:] Poradnik sadowniczy starych odmian drzew owocowych, 
(red.) R. Sobieralska, Świecie 2003, s. 72-73 (http://stareodmiany.pl/przyrodnicze-znaczenie-sadow – 11.08.2012).

33 J. Józefczuk, I. Krukowska-Szopa, Chrońmy aleje śródpolne i przydrożne, Legnica 2010.
34  http://greenways.pl/pl/s/krakow-morawy-wieden-greenways (17.08.2012).
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projektu, któremu patronują m.in. Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Kraina 
św. Anny oraz Śląski Ogród Botaniczny, planuje się otworzenie zadrzewień czereśni 
wzdłuż dróg w rejonie Góry św. Anny na Śląsku. W 2010 roku wykonano szczegółową 
inwentaryzację alei drzew czereśniowych u podnóża Góry św. Anny. W 2011 roku wy-
konano szczegółową inwentaryzację alei znajdujących się na drogach łączących 
miejscowości: Ligota Dolna i Ligota Górna, oraz zachowany fragment alei wiodącej 
z Ligoty Górnej w stronę miejscowości Wysoka35.

Ponieważ w różnych rejonach Polski można zaobserwować pozytywne tenden-
cje, polegające na odtwarzaniu alei owocowych i ochronie pozostałych współcze-
śnie reliktów tego rodzaju, istnieje szansa, że z czasem nasz rodzimy krajobraz odzyska 
choćby w części jeden ze swoich charakterystycznych atrybutów. Z pewnością na-
leży chronić istniejące zadrzewienia owocowe i racjonalnie nimi zarządzać, a tam, 
gdzie to możliwe, zakładać nowe, tak by cieszyły oko i podnosiły wartość przyrodni-
czą krajobrazu, także dla przyszłych pokoleń.
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S t r e s z c z e n i e

Wiek XVIII, który przeniósł fascynację malarstwem pejzażowym, literaturą romantyczną oraz kultem wolnej przyrody do sztuki ogrodowej, 
zmarginalizował rolę ogrodów użytkowych, które pozostały w programie funkcjonalnym nowych układów m.in. jako szkółki roślinne, niezbędne 
do przygotowania materiału roślinnego, wykorzystywanego do obsadzania ogrodów, czy też aklimatyzacji egzotycznych odmian drzew 
i krzewów. Praktyczny wymiar działań prowadzonych w szkółkach pozwala zaliczyć je do grona ogrodów użytkowych, choć ich rola często 
wykraczała poza ten aspekt. Stanowiły one także nośnik walorów estetycznych, wnosiły element popularyzatorski. Rozważania na temat 
historii oraz znaczenia szkółek roślinnych, poparte przykładami krajowymi i zagranicznymi, ukazują rangę i charakter prezentowanego zjawiska.

Słowa kluczowe: rozwój szkółkarstwa, ogrody krajobrazowe, szkółki roślinne jako ogrody użytkowe

A b s t r a c t

The eighteenth century, that brought a fascination with landscape painting, romantic literature, and cult of wild nature for the art of 
gardening, marginalized role of the useable gardens, which remain in the program of the new arrangements, as the nurseries, necessary to 
prepare the plant material used for filling up the gardens, or the acclimatization of exotic varieties of trees and shrubs. The practical dimension 
of the activities carried out in nurseries, can allocate them among the useable gardens, although their role often goes beyond this aspect. 
They were also aesthetic and media popularization factor. Reflections on the history and the importance of nurseries, supported by national 
and international examples illustrate the importance and nature of the presented topic.

Keywords: development of nursery, landscape gardens, nurseries as the utilitarian gardens
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Szczególnie intensywny rozwój formy ogrodu użytkowego, jakim niewątpliwie jest 
szkółka roślinna1, możemy obserwować w XVIII i XIX w. Omawiając genezę zjawiska, 
należy jednak sięgnąć do czasów renesansu. W tym okresie nastąpił wzrost zaintere-
sowania roślinami, prowadzono nad nimi liczne badania, koncentrując się początko-
wo na ich użyteczności medycznej. W 2 połowie XVI w., wraz z rozwojem badań bo-
tanicznych i związanego z nimi piśmiennictwa, zaczęto dostrzegać, że posiadają one 
również pozamedyczne właściwości. Już wtedy rosła liczba kolekcjonerów, sprowa-
dzających z zagranicy nowe gatunki w celu ich aklimatyzacji i rozpowszechniania2. 
Zjawisku temu sprzyjały ożywione kontakty handlowe, podróże oraz odkrycia geogra-
ficzne, do jakich doszło w owym czasie.

Rozwój wiedzy botanicznej oraz sukcesywne poszerzanie się listy dostępnych do 
uprawy roślin stopniowo wpływały na kształt ogrodów3. W ogrodzie renesansowym 
i barokowym występowała jeszcze ograniczona różnorodność gatunkowa. Stoso-
wano w nich przeważnie drzewa i krzewy rodzime, uzupełniane, w miarę możliwo-
ści, formami introdukowanymi. Na tym tle wyróżniały się ogrody holenderskie, cha-
rakteryzujące się bogatą szatą roślinną. Od XVIII wieku zróżnicowana flora stała się 
nieodłącznym elementem założeń zieleni. Wiązało się to z pojawieniem się w sztu-
ce ogrodowej nowego stylu zwanego krajobrazowym, w którym kluczowe znacze-
nie odgrywały elementy naturalne, zwłaszcza roślinne. Początkowo w kompozycjach 
krajobrazowych wykorzystywano przede wszystkim gatunki naturalnie występujące 
na danym obszarze, z czasem jednak zaczęto wprowadzać do nich coraz większą 
ilość roślin obcego pochodzenia4. Zjawisko to przybrało znacząco na sile w XIX wie-
ku. Wówczas okazy sprowadzane z odmiennych stref geograficznych i klimatycznych 
zaczęły odgrywać w kompozycji ogrodowej główną rolę5. Następstwem takiego sta-
nu rzeczy była konieczność tworzenia miejsc, w których będzie można je aklimatyzo-
wać, a w dalszej kolejności rozmnażać i uprawiać. Rolę taką zaczęły spełniać ogrody 
o charakterze specjalnym, zwane szkółkami roślinnymi. Zakładano je przy parkach, 
zakładach ogrodniczych, ogrodach botanicznych oraz przy arboretach6. Produko-
wany w nich materiał roślinny służył początkowo niemal wyłącznie do obsadzania 
ogrodów i parków przy rezydencjach. Z czasem, wraz z rozwojem mody na ogrody 
przy siedzibach mieszczańskich oraz na zakładanie terenów zieleni w miastach, zna-
lazły one nową grupę odbiorców.

Szkółkarstwo rozwijało się w wielu krajach, jednakże najwcześniejszy jego rozwój 
nastąpił w Anglii, gdzie już w XVIII wieku można było nabyć wszystkie dostępne wów-
czas w Europie gatunki roślin7. W wieku XIX, z racji znacznego wzrostu liczby szkółek, 
konieczne stało się wprowadzenie ich podziału na ozdobne oraz owocowe. Z cza-
sem stał się on jeszcze bardziej wyspecjalizowany8. Na wiek XIX datuje się również 
powstanie wielu takich obiektów połączonych z arboretami. Stanowiły one miejsce 
szeroko zakrojonych badań botanicznych. Przeprowadzano tam również aklimatyza-
cję nowych gatunków, które następnie mnożono i rozpowszechniano. W tej materii 

1 Szkółka roślinna to teren, na którym prowadzone jest rozmnażanie i produkcja roślin przeznaczonych na sprzedaż 
(M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 252).

2 Rośliny sprowadzano głównie z Ameryki i Azji. Stamtąd pochodziły popularne w ogrodach krajobrazowych: dęby, topole, 
magnolie i robinie akacjowe oraz rozmaite drzewa iglaste. W XIX w. wprowadzono do uprawy wiele drzew iglastych pocho-
dzących z Ameryki Północnej. Były to m.in.: daglezja zielona, sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Popu-
larne stały się również pochodzące z Chin i Japonii drzewa i krzewy liściaste, tj.: forsycja zwisająca, trzmielina Fortune’a, 
złotlin japoński, surmia żółtokwiatowa czy klon palmowy (L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Warszawa 2008, s. 209-211; 
P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005, s. 169-170; M.L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst, Jena 1914, s. 416).

3 M.L. Gothein, op. cit., s. 415.
4 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa, t. 2, Kraków 1938, s. 197; P. Hobhouse, op. cit., s. 171; M.L. Gothein, op. cit., s. 415-416.
5 L. Majdecki, op. cit., s. 209.
6 Arboreta były dla szkółek źródłem nasion i sadzonek nowych roślin, pełniąc jednocześnie rolę mateczników (L. Majdecki, 

op. cit., s. 207; E. Jankowski, op. cit., s. 192).
7 P. Hobhouse, op. cit., s. 191.
8 E. Jankowski, op. cit., s. 197.
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szczególne znaczenie odegrała Francja, gdzie w 1 połowie XIX wieku, za sprawą ro-
dziny Vilmorin, powstało wielkie arboretum i szkółka w Barres w departamencie Loiret 
(dzisiejsze Arboretum National de Barres), a następnie w Verrières pod Paryżem. Za-
łożenie w Barres powstało w 1821 r. z inicjatywy Phillippe’a André Vilmorina. Prowa-
dzono tam uprawy porównawcze różnych rodzajów drzew, głównie sosen oraz ame-
rykańskich dębów, a następnie badano ich rozwój. Obecna kolekcja drzew w Barres 
liczy około 2700 gatunków, zgromadzonych na 300 ha parku. W tym czasie znane 
było również Arboretum Segrezianum, założone około 1860 r. w Segrez koło Paryża9.

Także w krajach niemieckich, w związku z rosnącą popularnością ogrodnictwa 
krajobrazowego, nastąpił gwałtowny rozwój szkółkarstwa, czego przykład można 
odnaleźć w Zoeschen w Saksonii. W tym czasie powstało również wiele szkółek pod 
Berlinem (m.in. A. Hessego w Woerner), w Stuttgarcie (Gauchera), we Frankfurcie 
(Jungelausena), pod Hamburgiem, Dreznem, Lubeką, Hanowerem i innymi znacz-
niejszymi miastami niemieckimi10. W XIX wieku tego typu obiekt, założony na kształt 
parku krajobrazowego przez hrabiego Silvę Tarouca, powstał też w Prouhonicach 
pod Pragą czeską. W owym czasie było to znane centrum badań botanicznych, 
prowadzonych na gatunkach rodzimych oraz sprowadzanych z zagranicy11. W Pol-
sce początki opisywanego zjawiska należy wiązać z osobą Stanisława Wodzickiego 
i jego przedsięwzięciem w Niedźwiedziu. W tym obszarze na terenie Warszawy swoją 
działalność prowadził także Ulrich12.

Osobną grupę, wymagającą dokładniejszego omówienia, stanowią szkółki za-
kładane na potrzeby konkretnych parków krajobrazowych. Były on szczególnymi 
ogrodami użytkowymi i często włączano je do programu funkcjonalnego kompozy-
cji krajobrazowych. Zdarzało się również, że powstawały one w pewnym oddaleniu 
od założenia parkowego. Nie stanowiły wówczas jego części, ale dostarczały mate-
riału roślinnego koniecznego do rozwoju danego założenia, a tym samym wpływały 
na jego kształt i piękno. Zachowało sie niewiele informacji, jak dokładnie wygląda-
ły tego rodzaju ogrody. Stosunkowo najlepiej udokumentowane są dzieje tych, które 
związane były ze znanymi parkami krajobrazowymi i z ich słynnymi twórcami.

Do najbardziej znanych przykładów szkółek stworzonych na potrzeby konkretnych 
parków krajobrazowych należą te w Poczdamie i Bad Muskau. Powstały one z naglą-
cej potrzeby uzyskania materiału roślinnego odpowiedniej jakości do prac prowadzo-
nych w istniejących w tych miejscowościach założeniach krajobrazowych.

Poczdamska Królewska Krajowa Szkółka Leśna (Königlische Landesbaumschule) 
została założona przez Petera Josepha Lennégo13. Jej powstanie wiąże się z działal-
nością projektanta w Poczdamie, polegającą na reorganizacji i rozszerzeniu tamtej-
szych Ogrodów Królewskich. Duże zapotrzebowanie na materiał roślinny w trakcie 
realizacji tego przedsięwzięcia spowodowało, że Lenné postanowił stworzyć spe-
cjalną szkółkę wyłącznie do tego celu. W zamyśle twórcy miała ona dostarczać ro-
śliny do ogrodów oraz być miejscem, gdzie doskonali się uprawę poszczególnych 
gatunków. Dodatkowo miała pomagać młodym adeptom sztuki ogrodniczej w na-
uce i wyrobieniu sobie dobrego gustu14, miała zatem pełnić rolę nie tylko użytkową, 
ale również naukową i edukacyjną.

9 Ibidem, s. 193.
10 Ibidem, s. 201.
11 Ibidem, s. 194.
12 M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 253.
13 Peter Joseph Lenné (1789-1866) – wybitny niemiecki twórca ogrodów krajobrazowych. Jego działalność zawodowa zwią-

zana była głównie z Berlinem i Poczdamem, gdzie pracował na zlecenie króla Prus. Znany jest również z działalności pla-
nistycznej, obejmującej m.in. aranżację berlińskiego kompleksu ogrodowego Tiergarten. Ważnym obszarem jego działal-
ności była też Kotlina Jeleniogórska (A. Hoffmann-Marszałek, Działalność Petera Josepha Lennégo i innych projektantów 
ogrodów na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w XIX w. (Mysłakowice, Wojanów, Łomnica, Karpniki), Wrocław 2011.

14 F. Jühlke, Die Königliche Landesbaumschule und Gärtnerlehrstalt zu Potsdam, Berlin 1872, s. 27.
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Szkółka w Poczdamie została powołana do życia w listopadzie 1823 r. i obejmo-
wała wówczas powierzchnię blisko 37 hektarów. Specjalizowała się w uszlachetnio-
nych drzewach owocowych (46 000 sztuk), siewkach drzew ozdobnych i leśnych 
(158 000 sztuk) oraz ukorzenionych sadzonkach roślin (60 000 sztuk), co dawało łącz-
nie materiał roślinny w liczbie 264 000 sztuk15. Z czasem jej obszar znacznie powięk-
szono. W 1828 r. zajmowała ona teren o powierzchni 58 hektarów16, a pod koniec lat 
60. XIX wieku – 182 ha17. Uprawiano tam wówczas około 2 000 000 drzew i krzewów, 
nie wliczając w to siewek. Skład gatunkowy materiału roślinnego obejmował drzewa 
i krzewy ozdobne (m.in. klony, kasztanowce, olsze, buki, jesiony, dęby, wierzby, to-
pole, wiązy, platany, a także suchodrzewy, ligustry, morwy i derenie), jak też drzewa 
owocowe (m.in. jabłonie, grusze, wiśnie, śliwy i morele)18.

Inny interesujący przykład szkółki stworzonej na potrzeby parku krajobrazowego 
powstał w Bad Muskau w 1856 r. Jej twórcą był Eduard Petzold19, pełniący wówczas 
w Parku Mużakowskim funkcję inspektora ogrodowego20. Projektant wykorzystał te-
ren o powierzchni 55 hektarów, by stworzyć miejsce produkcji materiału roślinnego 
dla powstającego wówczas arboretum oraz stale rozwijającego się parku w Bad Mu-
skau. O rozmiarze przedsięwzięcia może dawać pojęcie fakt, że na przełomie roku 
1857 i 1858 dostarczono stamtąd do arboretum aż 150 000 drzew21. Asortyment ofe-
rowanych gatunków był na tyle bogaty, że podczas wiedeńskiego kongresu ogrod-
niczego w sierpniu 1873 r. z posiadanych zasobów przygotowano kolekcję 602 roślin 
ozdobnych, należących do 22 rodzin22. Opis znajdującej się w Bad Muskau szkółki za-
warto w artykule, który ukazał się w 1880 r. w „Ogrodniku Polskim”. Według jego au-
tora, można było tam spotkać wiele ciekawych okazów roślin. Na szczególną uwa-
gę zasługiwała kolekcja dębów. Interesujące było również to, że chociaż w samym 
Parku Mużakowskim rosło niewiele drzew iglastych, to jednak w szkółce prowadzono 
ich uprawę. Wspomnieć należy o występujących tam jodłach (m.in. kaukaskiej, ka-
nadyjskiej, olbrzymiej), żywotnikach, a także cyprysikach. Jak stwierdził autor artyku-
łu, obiekt ten utrzymany był we wzorowym porządku, a także oferował zdrowe i do-
brze oznaczone sadzonki23.

Problem pozyskania materiału roślinnego na potrzeby krajobrazowych kompo-
zycji ogrodowych napłynął do Polski i na Śląsk wraz z nowym stylem tychże ogro-
dów, ukształtowanym pod wpływem literatury romantycznej oraz reguł malarstwa 
pejzażowego24 z Europy Zachodniej w latach 70. XVIII stulecia25. Zjawisko to posiadało 
w tym przypadku wymiar zarówno artystyczny, jak i polityczno-patriotyczny, wynikają-
cy ze wzmożonego zainteresowania narodowym dziedzictwem oraz potrzebą pod-

15 Ibidem, op. cit., s. 34.
16 Ibidem, op. cit., s. 37.
17 Ibidem, op. cit., s. 39.
18 Ibidem, op. cit., s. 40-41.
19 Carl Eduard Petzold (1815-1891) – znany niemiecki twórca ogrodów krajobrazowych, uznawany za najzdolniejszego 

ucznia księcia von Pückler-Muskau. Jest twórcą 174 założeń krajobrazowych na terenie dzisiejszej Europy, w tym również 
w Polsce. Znany jest przede wszystkim ze swoich prac w Parku Mużakowskim. Badaniami twórczości tego projektanta na 
terenie Śląska zajmuje się w swojej pracy doktorskiej mgr inż. Agata Bieleń-Ratajczyk. Tematykę działalności projekto-
wej Petzolda porusza również artykuł tejże autorki Eduard Petzold – twórca malowniczych założeń krajobrazowych, zgło-
szony do czasopisma „Architectus” Politechniki Wrocławskiej.

20 Park Mużakowski (Park Muskau) – założenie krajobrazowe położone na pograniczu polsko-niemieckim, po obu stronach 
Nysy Łużyckiej (w miejscowościach Łęknica i Bad Muskau), stworzone przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Park 
obejmuje obecnie powierzchnię blisko 1000 ha.

21 M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler 1815-1891, Dresden 1998, s. 22; 
E. Petzold, G. Kirchner, Arboretum Muscaviense, Gotha 1864, s. 26.

22 M. Rohde, op. cit., s. 26.
23 M. Kamieński, Park w Muskau, „Ogrodnik Polski” nr 24, t. 2, r. 2, 1880, s. 572-573.
24 Duży wpływ na rozwój sztuki ogrodowej wywarło malarstwo Nicolasa Poussina (1594-1665), Claude’a Lorraina (1600-1682) 

oraz Salvatora Rosy (1615-1673). Tematykę tę podejmuje mgr inż. Anna Szendi w publikacji Malarstwo pejzażowe jako narzę-
dzie inspiracji dla sztuki ogrodowej XVIII i XIX wieku, zgłoszonej do czasopisma „Architectus” Politechniki Wrocławskiej.

25 Poglądy głoszone przez Williama Kenta (1685-1748), Alexandra Pope’a (1688-1744), Humphry Reptona (1752-1818), a także 
Jacques’a Dellile’a (1738-1813) odegrały ogromną rolę w procesie kształtowania ogrodów krajobrazowych.
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noszenia świadomości narodowej, czego przyczyną była utrata niepodległości. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku idee wyrażone w działaniach kolekcjonerskich i inwenta-
ryzatorskich, zmierzających do utrwalenia w społeczeństwie pierwiastka patriotyzmu, 
spełniane były także przez programy tzw. ogrodów angielskich, w których nierzadko 
wystawiano bohaterom narodowym oraz osobom dla kraju zasłużonym monumenty 
upamiętniające ich dokonania. Aktywność ta doprowadziła nawet do zakładania 
pierwszych muzeów, jak to się stało np. w Puławach. Nieustannie wzbogacano także 
skład gatunkowy kompozycji ogrodowych. Kolekcjonerstwu roślin sprzyjały natomiast 
zagraniczne podróże, podczas których zapoznawano się m.in. z angielskimi kompo-
zycjami ogrodowymi, już wtedy bogatymi pod względem różnorodności świata flory.

Kształtowanie kompozycji ogrodowych spowodowało rosnące zapotrzebowanie 
na materiał roślinny. Początkowo interesujące odmiany sprowadzano z Anglii, Fran-
cji i Niemiec. Z biegiem czasu wykształciły się w Polsce odrębne ośrodki specjalizują-
ce się w uprawie konkretnych odmian roślin26. Wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem 
były szkółki, które tworzono na własne potrzeby w obrębie lub sąsiedztwie ogrodu, 
tak jak np. w Pożogu, który swoje powstanie zawdzięcza Izabeli Czartoryskiej, propa-
gatorce ogrodnictwa i szkółkarstwa27. W swoim dziele Myśli różne o sposobie zakła-
dania ogrodów28 zachęcała do zakładania szkółek roślinnych we własnych ogro-
dach. Dotyczyło to założeń o dużej powierzchni. Działania takie wiązały się przede 
wszystkim z dużą oszczędnością. Sprowadzanie roślin z zagranicy było bowiem bar-
dzo kosztowne. Ponadto rośliny o obcym pochodzeniu często zamierały na skutek 
niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu lub małych zdolności adaptacyj-
nych. Niewielkim ogrodom Czartoryska polecała natomiast nie tyle zaopatrywanie 
się w wyspecjalizowanych szkółkach, co korzystanie z zasobów pobliskich lasów29, 
a pobrany materiał rodzimy radziła uzupełnić odmianami obcego pochodzenia, ła-
twymi do utrzymania w warunkach krajowych30. Księżna nadała swoim rozważaniom 
wymiar praktyczny w ogrodzie, który założyła według własnego projektu na począt-
ku XIX wieku w Pożogu na obszarze ok. 9 hektarów. Wydzieliła tam przestrzeń prze-
znaczoną na szkółki roślinne, doczekując się po dwóch latach „(...) niezliczonych 
drzewek, krzewów i roślin”. Ogród składał się z trzech przenikających się części: łąki 
z altaną, parteru z klombami, murawy z kolistym klombem, aleją i sadami31. W kolej-
nych latach, po konfiskacie majątku przez władze carskie i utworzeniu w Puławach 
Nowej Aleksandrii, prowadzono w Pożogu hodowlę zwierząt. Szkółki drzew owoco-
wych leśnych i ozdobnych umiejscowiono natomiast w puławskim Ogrodzie Dolnym, 
na Kępie, w Sadłowicach oraz przy Marynkach32.

Podobne rozwiązanie przyjęto w parku w Gołuchowie, należącym do księżnej Iza-
beli z Czartoryskich Działyńskiej. Materiał roślinny na jego potrzeby również dostarcza-
no m.in. z mieszczących się na jego terenie szkółek. Prace nad kształtowanym obiek-
tem prowadził Adam Kubaszewski, ogrodnik i popularyzator wiedzy o szkółkarstwie33. 
W części obiektu obejmującej tereny upraw, usytuowanej na północ od zamku, znaj-
dowała się ananasarnia oraz winnice. Z racji ich geometrycznego układu, który sil-
nie kontrastował z krajobrazowym stylem kompozycji, widok w ich kierunku został za-

26 Znane ośrodki powstały m.in. w Kórniku, Gołuchowie oraz Niedźwiedziu, stanowiąc kompozycje naturalistyczne 
w odmianie kolekcjonerskiej.

27 Do realizacji założenia ogrodowego w Puławach księżna sprowadziła sosny wejmutki aż z Ameryki Północnej.
28 I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805.
29 Informację o zaopatrywaniu się w materiał roślinny dostępny w lasach przekazuje także A. Mitkowska, M. Siewniak, 

Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 252
30 I. Czartoryska, op. cit., s. 11.
31 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne: historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000, s. 144.
32 M. Kseniak, Rezydencja Czartoryskich w Puławach, Lublin 1986, s. 22.
33 Publikacje Adama Kubaszewskiego, stanowiące cenne źródło informacji, ukazywały się w latach 1880-1882: Park 

w Gołuchowie, „Ogrodnik Polski” nr 10, t. 2, r. 2, 1880, s. 232-236, oraz Park w Gołuchowie, „Ogrodnik Polski” nr 20, t. 4, r. 4, 
1882, s. 474-475.
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słonięty szpalerem świerków, łączącym się z aleją lipową. W celu nadania tej części 
parku bardziej malowniczego charakteru oraz zmiękczenia linii drzew, uzupełniono 
ją o swobodne nasadzenia grup drzew i krzewów (dębów oraz jesionów), których ja-
śniejsza barwa liści miała utworzyć interesujące zestawienia barwne na ciemnozielo-
nym tle. Gołuchów słynął przede wszystkim z kolekcji drzew iglastych, w skład której 
wchodziły m.in. takie gatunki jak: cyprysik nutkajski, świerk pospolity, choina kana-
dyjska i żywotnik zachodni. Kolekcja koniferów liczyła aż 20 gatunków (z 574 odmia-
nami)34. Oprócz szkółki drzew i krzewów iglastych istniała tam także szkółka drzew 
owocowych. Sąsiadowały one z ogrodem warzywnym i owocowym, a także z pofał-
dowanym terenem porośniętym młodymi jeszcze świerkami oraz krzewami liściasty-
mi35. W parku tym znajdowało się łącznie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krze-
wów, zarówno rodzimych, jak i egzotycznych36. Część roślin sprowadzono z zagranicy, 
jak na przykład pochodzące z Niemiec róże, przeznaczone do utworzenia klombów 
w najbliższym otoczeniu zamku. Przy urządzaniu parku wykorzystano naturalne ukształ-
towanie terenu oraz bieg rzeki Trzemnej. Różnorodność przyrodniczą zawdzięcza on 
Janowi Działyńskiemu, który przeznaczył na jego założenie niemałe środki. Pod ko-
niec XIX w. zajmowało ono powierzchnię ponad 150 hektarów37.

W odmienny sposób realizowano zapotrzebowanie na materiał roślinny w Książu, 
położonym na Śląsku i należącym do rodziny von Hochberg. Powstanie tam parku 
krajobrazowego, choć w powszechnym mniemaniu przypisuje się księżnej Daisy38, za-
początkowane zostało znacznie wcześniej, a mianowicie w końcu XVIII wieku, kiedy 
to Jan Henryk VI von Hochberg, angażując się w przebudowę obiektu w Książu, za-
trudnił w tym celu architekta i malarza Christiana Wilhelma Tischbeina39. Dzięki niemu 
powstało dzieło ogrodowe, do założenia którego wykorzystano przełom górskiego 
potoku przeobrażonego w Dziką Promenadę40. Na przestrzeni kolejnych lat otaczają-
cy zamek 125-hektarowy ogród krajobrazowy wymagał ciągłego pozyskiwania dużej 
ilości roślin. W związku z tym pod koniec XIX wieku w pobliskiej miejscowości Lubiechów 
założono szkółki roślinne, których celem była produkcja sadzonek przeznaczonych na 
potrzeby kompleksu w Książu. Wzniesiono tam także palmiarnię i szklarnie, założono 
rosarium, a następnie otwarte tereny upraw krzewów ozdobnych, rozplanowane re-
gularnie i mające postać barwnych rabat, oraz ogród japoński. Budynek palmiarni 
powstał w latach 1911-1913. Tuf wulkaniczny, jakim został wyłożony, sprowadzono aż 
z Sycylii. Z bardziej interesujących odmian, których liczba sięgała 80, uprawiano tam 
m.in. palmy daktylowe. Z czasem dobudowano również tzw. szklarnie produkcyjne41. 
Ogrody w Lubiechowie zostały połączone z zamkiem Książ aleją lip drobnolistnych. 
Duży udział wśród przeznaczonych dla Książa roślin miały, uprawiane w szkółce, rodo-
dendrony i azalie, stanowiące do dziś chlubę tego ogrodu42.

Szkółki drzew i krzewów ozdobnych towarzyszące ogrodom krajobrazowym po-
jawiły się nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale także w wyniku rosnącej wiedzy 
na temat ogrodnictwa. Dały początek zakładom ogrodniczym, arboretom, parkom 
dendrologicznym, jak również szkołom kształcącym nowych ogrodników, mających 

34 D. Marek, Ordynacja gołuchowska Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899), Poznań 1994, s. 16.
35 A. Kubaszewski, Park w Gołuchowie, „Ogrodnik Polski” nr 10, t. 2, r. 2, 1880, s. 232-236.
36 L. Majdecki, op. cit., s. 303.
37 G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, s. 196; A. Kubaszewski, Park w Gołuchowie, op. cit., s. 474-475.
38 Maria Teresa Olivia Hochberg von Pless, żona Jana Henryka XV von Hochberg (1861-1938), przyczyniła się do kontynu-

owania dzieła parkowego w stylu angielskim w Książu.
39 Christian Wilhelm Tischbein był architektem, malarzem, rytownikiem. Pracował na terenie Śląska. Brał udział m.in. w prze-

budowie ruin Starego Zamku w Książu.
40 J. Eysymontt, K. Eysymontt, Studium historyczno-stylistyczne zespołu zamkowego Książ, mps BSDZ, Wrocław 1993, s. 94.
41 A. Fiszkal, M. Weber-Siwirska, Palmiarnia w Lubiechowie – zimowy ogród księżnej Daisy. Element rezydencji zamko-

wej w Książu, [w:] Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego, (red.) A. Mitkowska, Z. Mirka, 
K. Hodor, Kraków 2008, s. 325-336.

42 W. Brzezowski, M. Jagiełło, Cztery stulecia ogrodów w Książu, „Czasopismo Techniczne” z. A-13/2010, Kraków 2010, s. 243-260.



143

bezpośredni wpływ na rozwój kompozycji ogrodowych. Losy omówionych wyżej 
obiektów potoczyły się różnie. Królewska Szkółka Leśna w Poczdamie przestała istnieć 
już w latach 70. XIX wieku. Jej obszar, wraz z budynkami gospodarczymi i szklarniami, 
został włączony w obręb założenia ogrodowego przy Ogrodniczym Zakładzie Na-
ukowym (Gärtnerlehranstalt Potsdam-Wildpark). Do dziś nie zachowała się też szkółka 
w Bad Muskau. Dawny teren uprawny oraz arboretum wciąż pozostają w granicach 
Parku Mużakowskiego, ale z powodu wielu lat zaniedbań nieprędko odzyskają swo-
ją świetność. W Pożogu ogród Czartoryskiej nie przetrwał, ale działalność uprawo-
wa kontynuowana była m.in. przez Zakład Hodowli Drzew, a następnie Rolniczy Re-
jonowy Zakład Doświadczalny w Końskowoli. Swoją pierwotną funkcję utrzymał park 
w Gołuchowie, choć zlokalizowane na jego terenie szkółki przekształcono w ogród 
roślin ozdobnych. W Lubiechowie, stanowiącym obecnie obręb Wałbrzycha, do dziś 
podziwiać można Palmiarnię z kolekcją roślin egzotycznych. Szklarnie niestety znaj-
dują się w zaniedbanym stanie. Znaczenie opisywanego zagadnienia w rozwoju kra-
jobrazowego stylu projektowania ogrodów jest nieocenione. Szkółki były ogrodami 
użytkowymi, z których nie tylko pozyskiwano materiał roślinny, służący do tworzenia 
kompozycji krajobrazowych, ale w których także prowadzono działania aklimatyza-
cyjne i reprodukcyjne. Uzyskane w ten sposób nowe gatunki i odmiany roślin przyczy-
niały się do wzbogacenia i upiększenia parków krajobrazowych.
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S t r e s z c z e n i e

Tradycja zakładania winnic na terenie Pomorza Zachodniego związana jest z okresem aktywności zakonów cysterskich. Pierwsze winnice na 
wzgórzach położonych w granicach podszczecińskiej wsi Golęcin (niem. Frauendorf, Golazin, Golentin) założono w 1243 r., kiedy to klasztor 
cysterek objął w posiadanie cały obszar doliny rzeki Gręźnica. Najdłużej przetrwały sady winne, założone na wzgórzu zwieńczonym później tzw. 
Wieżą Bismarcka, a związana z tym miejscem tradycja została na stałe utrwalona w jego nazwie – Winne Wzgórze (niem. Weinberg). Obecnie 
winnice zniknęły niemal zupełnie z krajobrazu miasta Szczecina i jego okolic, pozostały jedynie zdziczałe krzewy winorośli, porastające jedne 
ze wzgórz gocławskich – Wzgórze Elizy (niem. Elisenhohe). W artykule zostanie przedstawiona tradycja uprawy winorośli na terenie Pomorza 
Zachodniego i możliwości jej odtworzenia obecnie.

Słowa kluczowe: historia sztuki ogrodowej, ogrody użytkowe, winnice

A b s t r a c t

The tradition of vineyards on the area of the Western Pomerania is connected with the period of the activity of Cistercian orders. The first 
vineyards on hills in village Golęcin (ger. Frauendorf, Golazin, Golentin) were established in 1243, when the monastery of Cistercian nuns 
took possession of the entire area of the valley of the river Gręźnica. Vineyards established on the hill, crowned later with the so-called Tower 
of Bismarck, and the tradition associated with this place permanently was strengthened in his name – Vine Hill (ger. Weinberg). At present, 
vineyards disappeared almost completely from the landscape of the city of Szczecin and his surroundings, only feral bushes of the grapevine 
covering ones of Gocław hills – Elisa’s Hill (ger. Elisenhohe) stayed. In the article will be presented the tradition of the wine growing on the area 
of the Western Pomerania and the possibilities of its reconstructing at present.

Keywords: garden art history, utilitarian gardens, vineyards
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1. WPROWADZENIE

Winorośl jest jednym z najstarszych gatunków roślin uprawianych przez człowieka. 
Krzewy winorośli, prowadzone w formie pergoli czy też sznurów pionowych, a także 
zbiór winogron i tłoczenie wina przedstawione są na freskach i płaskorzeźbach za-
chowanych w egipskich grobowcach pochodzących sprzed około sześciu tysięcy 
lat. Winorośl znana była również starożytnym cywilizacjom Bliskiego Wschodu w Me-
zopotamii, Asyrii i Babilonie. Za sprawą Fenicjan jej uprawa została rozpowszechnio-
na w krajach leżących nad Morzem Śródziemnym. Według przekazów Ksenofon-
ta i Teofrasta, pochodzących z V i IV w. p.n.e., Grecja słynęła z wysoko rozwiniętej 
kultury uprawy winorośli – Grekom znana była uprawa nowych odmian z nasion, 
nawożenie, cięcie, szczepienie i obrączkowanie krzewów. Od Greków umiejętność 
uprawy winorośli przejęli Rzymianie, a wraz z ich podbojami winorośl trafiła na tereny 
dzisiejszej Francji, Hiszpanii i Niemiec, a później do innych krajów Europy. Stosunkowo 
niedawno winorośl pojawiła się w Ameryce i Australii. We wschodnich stanach USA 
rozpoczęto jej uprawę w początkach XVII, w Kalifornii pod koniec XVIII, a w Australii 
dopiero w połowie XIX w.1.

Historia uprawy winorośli i zmieniający się obszar jej uprawy związane są ściśle 
ze zmieniającym się klimatem, a zwłaszcza okresami jego ocieplenia i oziębienia. 
Pierwszy okres ocieplenia klimatu wiąże się z wielką popularnością wina w staro-
żytnej Grecji i Rzymie, a następny – przypadający na średniowiecze – przyczynił się 
również do pojawienia się winorośli w Polsce. Winne sady przeżywały swój najwięk-
szy rozkwit w Polsce w XIV i XV w., co związane jest również z wyższymi temperatu-
rami, jakie występowały w okresie wielkich odkryć geograficznych. Z kolei regres, 
który rozpoczął się w polskim winiarstwie w XVI w., związany był zarówno z coraz po-
wszechniejszym i tańszym importem wina z południa Europy, jak i z pojawiającymi 
się w Polsce coraz bardziej mroźnymi zimami, które w wielu przypadkach zupełnie 
niweczyły plon winogron. Kolejne ocieplenie klimatu w XX i XXI w. przyczyniło się do 
przesunięcia uprawy winorośli dalej na północ – na teren Danii, Szwecji, Estonii, Li-
twy, północnych Niemiec2.

2. UPRAWA WINOROŚLI NA TERENIE POLSKI

Pierwsze ślady winorośli odnalezione na obszarze dzisiejszego państwa polskiego 
pochodzą z materiałów kopalnych z okresu trzeciorzędu. Nasiona winorośli odkrył 
W. Szafer w kopalni soli w Wieliczce, co dowodzi, że już w neolicie rosła w formie dzi-
kiej na terenie Polski3. Historia uprawy winorości jest szczególnie silnie związana z oko-
licami Zielonej Góry oraz Małopolskim Przełomem Wisły. Propagatorami uprawy wi-
norośli były głównie zakony cystersów i benedyktynów oraz dwory książęce. Potrzeba 
uzyskania własnego wina do celów liturgicznych wynikała z trudności w jego trans-
porcie z innych miejsc, dlatego też zakładano liczne winnice w przyklasztornych go-
spodarstwach. Z kolei polscy książęta i możnowładcy również zabiegali o posiadanie 
własnych winnic. Zakładali je przy swoich zamkach już od początku XIII w., a niektóre 
z nich przetrwały do XVIII w. Od wieku XIV zakładała je również zamożniejsza szlachta 
oraz mieszczanie. W późniejszym okresie winnice powstawały również przy szpitalach. 

1 J. Lisek, Amatorska uprawa winorośli, Warszawa 1997.
2 Zależności te, analizowane na podstawie wykresu przedstawiającego zmiany temperatury Morza Sargassowego od 

1000 r. p.n.e. do 1975 r., przedstawiono m.in. [w:] P. Chełpiński, J. Gembara, I. Ochmian, J. Grajkowski, Uprawa wino-
rośli w okolicach Szczecina, III Seminarium Winiarskie 23.01.2009 r., Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ 
w Sulechowie, s. 63-68.

3 B. Sękowski, R. Myśliwiec, 101 odmian winorośli, Warszawa 1996, s. 11.



147

W XV w. obszarami najbardziej intensywnej uprawy winorośli w Polsce był Śląsk oraz 
okolice Sandomierza, Poznania i Torunia. Winnice zakładali specjaliści sprowadzeni 
najczęściej z Francji. Książę Henryk Sandomierski, nadając ok. 1166 r. joannitom win-
nicę w Zagości nad Wisłą, sprowadził dla nich również trzech winiarzy, którzy czuwali 
zarówno nad prowadzeniem winnicy, jak i produkcją wina4.

Pierwsze historycznie udokumentowane informacje o zielonogórskich winnicach po-
chodzą z 1314 r. Zakony cystersów uprawiały winorośl w Gościkowie, Bledzewie, Obrze, 
a także Świebodzinie i Gubinie. Pod koniec XIV w. rozpoczął się proces przejmowania 
klasztornych winnic w dzierżawę przez mieszczan. Schyłek XV w. okazał się dla lubuskich 
winnic wyjątkowo pomyślny – w Gubinie mieszczanie przekształcili miejskie pastwiska 
w winnice, a ich wina docierały do bardzo odległych ośrodków miejskich. Sprzyjają-
cy klimat oraz położenie Zielonej Góry na nasłonecznionych wzgórzach były głównymi 
czynnikami pozwalającymi na ciągłe powiększanie obszarów objętych uprawą. Dla-
tego też Zielona Góra jest najdalej na północ położonym w Europie punktem, gdzie 
winnice istniały na tak dużą skalę. W 1740 r. odnotowano powolny upadek produkcji 
wina, spowodowany rozwojem uprawy zbóż, a co za tym idzie konsumpcji piwa jęcz-
miennego i wódki. Na przełomie XIX i XX w. Zielona Góra posiadała 2220 winnic po-
dzielonych na 51 rewirów. W latach 20. i 30. XX w. zaczęto stopniowo likwidować winni-
ce zielonogórskie ze względu na rozwój przemysłu metalurgicznego. Ostatecznie, okres 
II wojny światowej doprowadził do całkowitego zniszczenia zielonogórskich winorośli5.

Załamanie polskiego winiarstwa na pozostałym obszarze kraju nastąpiło już 
w XVI w., gdy transport wina z krajów, gdzie uprawa była łatwiejsza, stał się dużo tań-
szy i tym samym bardziej dostępny. W Polsce tymczasem coraz mroźniejsze zimy niwe-
czyły plon winogron, co czyniło uprawę coraz droższą i nieopłacalną. Ostatecznego 
spustoszenia w polskich winnicach dokonały długotrwałe wojny w XVII w.6.

3. WINNICE W SZTUCE OGRODOWEJ

Winnice, obok sadów, ogródków ziołowych i warzywnych, stanowią jeden z 
głównych typów ogrodów użytkowych. Ogród użytkowy został zdefiniowany w Te-
zaurusie sztuki ogrodowej7 jako fragment ogrodu, przeznaczony do uprawy roślin 
użytkowych (ziół, warzyw, krzewów i drzew owocowych), a jego znaczenie i po-
łożenie w stosunku do głównego ogrodu ozdobnego zmieniało się wraz z kolejny-
mi epokami stylowymi. Winnice, zakładane już od czasów starożytnych, stanowiły i 
nadal stanowią w wielu rejonach świata (Toskania, południowa Francja, Hiszpania, 
Kalifornia) znaczącą dominantę krajobrazową, zarówno ze względu na rozległy ob-
szar, jaki zajmują, oraz specyficzną ekspozycję w krajobrazie – zwykle na południo-
wym stoku wzgórza oświetlanego promieniami słońca, jak również ze względu na 
samą kompozycję, uwarunkowaną względami użytkowymi. Rzędy krzewów wino-
rośli, oplatające wzniesienia, kształtują tarasowe zbocza w charakterystyczny spo-
sób, rozpoznawalny dla każdego. Szczególne zasługi w rozpowszechnieniu w Euro-
pie winnic w okresie średniowiecza mają zakony benedyktyńskie i cysterskie, które 
przy swoich założeniach klasztornych sytuowały zwykle kwaterowe ogrody użytko-
we, takie jak: warzywniki, ogródki ziołowe, sady oraz winnice. W późniejszych epo-
kach winnice były zwykle sytuowane w odległych częściach założeń ogrodowych, 

4 W. Włodarczyk, Małopolski Przełom Wisły regionem winiarskim?, „Powiśle Lubelskie” nr 6, Lublin 2006, s. 8.
5 B. Kres, Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej, Poznań 1972, s. 43-51.
6 P. Szelągowska, Wpływ zastosowania mikoryzy na wielkość, jakość plonu i skład chemiczny winorośli odmiany Danmarpa 

Polonia, praca magisterska wykonana w Katedrze Ogrodnictwa ZUT, promotor: dr hab. inż. P. Chełpiński, prof. nadzw., 
Szczecin 2012, maszynopis, s. 7-8.

7 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 269.
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stanowiąc często swoistą granicę z sąsiednimi polami uprawnymi czy też krajobra-
zem otwartym. Na terenie Pomorza Zachodniego winnice nigdy nie stanowiły tak 
ważnego elementu krajobrazu jak w wymienionych rejonach (przede wszystkim ze 
względów klimatycznych), były jednak obecne już od czasów średniowiecza w for-
mie niewielkich założeń sytuowanych na zboczach wzgórz, zlokalizowanych często 
w sąsiedztwie zbiorników wodnych (np. rozlewiska Odry).

4. WINNICE W OKOLICACH SZCZECINA

Tradycja zakładania winnic na terenie Pomorza Zachodniego sięga XIII w. i zwią-
zana jest z okresem aktywności na tym obszarze zakonów cysterskich8. Pierwsze win-
nice na wzgórzach położonych w granicach podszczecińskiej wsi Golęcin (niem. 
Frauendorf, Golazin, Golentin) – obecnie stanowiącej północną dzielnicę Szczecina 
– założono w 1243 r., kiedy to klasztor cysterek objął w posiadanie cały obszar doliny 
rzeki Gręźnica. Sprowadzenie cysterek na teren Pomorza zbiegło się w czasie z pierw-
szymi próbami aklimatyzacji winnych krzewów i rozpowszechniania ich uprawy poza 
obszarami południa Europy. W XIII w. cysterki założyły na zboczach obecnych Wzgórz 
Warszewskich (Zielonego i Elizy), zlokalizowanych na terenie Golęcina, winnice użyt-
kowane aż do XIX w. Zakonnice wykorzystały bardzo dobre warunki klimatyczne – 
doskonałe nasłonecznienie stromych zboczy wzniesień morenowych oraz sąsiedztwo 
dużych zbiorników wodnych – rozlewiska Odry i jeziora Dąbie, zapewniające odpo-
wiednią wilgotność. W XIV w. klasztor cysterek sprowadził kolonistów z Nadrenii w celu 
rozwoju na większą skalę uprawy winorośli. Pod koniec XVII w. winnice te należały 
do szwedzkiego komisarza Klinkowstöma. Krzewy winorośli były najdłużej uprawiane 
na Wzgórzu Elizy (niem. Elisenhöhe, obecnie nazywane Wzgórzem Kupały) – jeszcze 
w 1864 r. uprawiało je czterech gospodarzy. Ostatecznie, decydujący wpływ na za-
niechanie uprawy winorośli na omawianych wzgórzach miała rozwijana w innych 
okolicach Szczecina uprawa chmielu, z którego ważone w szczecińskich browarach 
piwo było tańsze od wina i trafiało do znacznie szerszego kręgu odbiorców.

5. WINNICE NA WZGÓRZACH ZIELONYM I ELIZY

Założona przez cysterki na stokach Zielonego Wzgórza winnica dała mu pierwot-
ną nazwę Winnogóra (niem. Weinberg). Uprawa winogron rozwinęła się w XV i XVI w., 
a w XVIII w. odnotowano wzmiankę źródłową o mistrzu winiarskim M. Grellim, działa-
jącym na terenie omawianej winnicy. W 2 połowie XIX w. Winnogóra zmieniała kilka-
krotnie właścicieli. W 1890 r. Bandoli zbudował na stoku wzniesienia, w miejscu, gdzie 
znajdował się spory płaskowyż, letnią restaurację o nazwie Weinberg, która stała się 
niezwykle popularna wśród ówczesnych szczecinian za sprawą funkcjonującej tu sali 
tanecznej, strzelnicy oraz bogatego wyboru win serwowanych przez winiarnię. Lokal 
funkcjonował do 1945 r., stanowiąc cel wycieczek zarówno okolicznych mieszkań-
ców, jak i odwiedzających Szczecin. Niezagospodarowane po zakończeniu II wojny 
światowej zabudowania uległy obecnie całkowitej dewastacji9. W 1912 r. wzniesiono 
na szczycie wzgórza wieżę widokową, nazwaną na cześć Otto von Bismarcka, pre-
miera Prus i pierwszego kanclerza Rzeszy po zjednoczeniu Niemiec, Wieżą Bismarc-

8 Należy jednak wspomnieć, iż na teren Pomorza tradycja uprawy winorośli dotarła zarówno dzięki działalności zakonów 
cysterskich, jak i za przyczyną osiedleńczej aktywności książąt pomorskich, którzy sprowadzali tu osadników z Saksonii, 
doskonale obeznanych z produkcją wina.

9 Encyklopedia Szczecina, t. 1 i 2, pod red. T. Białeckiego, Szczecin 2000, s. 381, 700.
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ka (niem. Bismarckturm)10 (il. 1). Obecnie na Winnej Górze z bogatego wyposażenia 
rekreacyjnego pozostała jedynie częściowo zrujnowana Wieża Bismarcka (obecnie 
nazywana Wieżą Gocławską). Na zboczach można jeszcze dzisiaj odnaleźć liczne 
zdziczałe krzewy winorośli, które są pozostałością po winnych sadach uprawianych 
na własne potrzeby przez właścicieli wzgórza aż po lata 30. XX w. Krzewy te były po-
sadzone na „własnym korzeniu”, bez szczepienia na podkładkach, co pozwoliło im 
przetrwać bez żadnej opieki kilkadziesiąt mroźnych zim11 (il. 2).

Podobnie zachowały się do dzisiaj zdziczałe krzewy winorośli oraz drzewa owoco-
we na południowym stoku Wzgórza Elizy. Na szczycie tego wzgórza istniała również 
od połowy XIX w. restauracja Elisenhöhe, z obszernym tarasem widokowym, z którego 
rozciągały się dalekie panoramy na rozlewisko Odry, jezioro Dąbie oraz pobliską do-
linę wokół potoku wpadającego do rzeki. Teren wokół był zagospodarowany w for-
mie parku naturalistycznego, a uroku ścieżkom spacerowym dodawały sady winne 
i owocowe prowadzone na zboczu opadającym w kierunku rzeki. Obecnie na tere-
nie Wzgórza Elizy, obok pozostałości winnic, odnaleźć można jedynie fundamenty bu-
dynku restauracji, liczne samosieje zacierające pierwotną kompozycję parkową oraz 
wzniesiony w latach 1939-1944 potężny betonowy schron przeciwlotniczy, stanowiący 
swoistą dominantę krajobrazową.

10 Niemieckie społeczności wznosiły w latach 1869-1934 budowle w kształcie wieży lub kolumny, których zadaniem było 
sławienie Otto von Bismarcka i wyrażanie niemieckiej dumy narodowej. Ustanowiony zwyczaj nakazywał, aby na wie-
żach kilka razy w roku zapłonął płomień ku czci kanclerza, a uroczystości takie miały przypadać na urodziny czy też 
w rocznicę śmierci patrona. W Polsce zachowało się 17 z 40 prawdopodobnych wież. Projektantami szczecińskiej Wieży 
Bismarcka byli Wilhelm Kreis z Düsseldorfu i Kurt Hozaeus z Berlina. Wysokość rotundy wynosiła 22 metry. Budowlę po woj-
nie nazwano Wieżą Widokową lub Gocławską.

11 Badania nad możliwością uprawy winorośli w okolicach Szczecina prowadzą od kilku lat naukowcy z Katedry Sadow-
nictwa ZUT.

Il. 1. Winnogóra, początek XX w. (http://sedina.pl/galeria/displayimage.php?pid=18311 – dostęp: 15.09.2012)

Ill. 1. Vine Hill, at the beginning of XXth (http://sedina.pl/galeria/displayimage.php?pid=18311)
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Plany przywrócenia tradycji winnych sadów na terenie Szczecina są obecnie 
dyskutowane zarówno pod kątem możliwości praktycznych uprawy różnych od-
mian winogron (w Katedrze Sadownictwa ZUT), jak również pod kątem wzbogace-
nia walorów krajobrazowych i turystycznych miasta, a także odbudowy jego tożsa-
mości kulturowej (w Katedrze Projektowania Krajobrazu ZUT). Odtworzenie winnic 
na wzgórzach Zielonym i Elizy wydaje się być jak najbardziej realne ze względu na 
sprzyjające warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu oraz tradycje w ich pro-
wadzeniu12.

Tereny obu wzgórz są obecnie niezagospodarowane, porastają dziką roślin-
nością, przez którą coraz trudniej przedostać się na ich szczyty, z których można 
jeszcze podziwiać piękne panoramy na rozległą dolinę Odry, jezioro Dąbie i od-
rzańskie wyspy (Dębinę, Radolin, Czarnołękę, Żabią Kępę oraz Kiełpińską Kępę), 
a także położone poniżej dzielnice Szczecina (m.in. Stare Miasto z Zamkiem Książąt 
Pomorskich). Tradycja miejsca może stanowić obecnie podstawę do przywrócenia 
winnic na stoku Winnej Góry czy też Wzgórza Elizy. Staranne odczytanie i pozna-

12 Liczne plantacje winorośli, zlokalizowane w Rattey, Burg Stargard i Loddin w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, znajdują się po 
drugiej stronie Odry w Niemczech, niemal na takiej samej szerokości geograficznej co Pomorze Zachodnie. Z tamtejszych winnic 
pochodzi wino takich odmian jak: Regent, Rondo, Phoenix, Solaris. Uprawa winorośli została podjęta już w 2010 r. w Doświad-
czalnej Stacji Badawczej ZUT w Ostoi koło Szczecina. Winnica w Ostoi zajmuje 0,25 ha, a odmiany w niej uprawiane to: Regent, 
Cabernet Cortis, Solaris i Monarch – odporne na ujemne temperatury, choroby grzybowe i szkodniki. Por. R. Rozwarski, P. Cheł-
piński, I. Ochmian, Stan upraw winorośli w województwie zachodniopomorskim, [w:] Materiały V Konferencji Winiarskiej, 
Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ w Sulechowie, Kalsk 2011, s. 78.

Il. 2. Winnogóra obecnie (foto M. Rzeszotarska-Pałka)

Ill. 2. Vine Hill at present (photo by M. Rzeszotarska-Pałka)
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nie tej tradycji warunkuje opracowanie współczesnych koncepcji zagospodarowa-
nia tej przestrzeni, które będą wyrastać z lokalnych tradycji i pozwolą tym samym 
na przywrócenie jej oryginalnych cech krajobrazowych. W Katedrze Projektowania 
Krajobrazu powstały pierwsze koncepcje, które zakładają wprowadzenie „winnych 
ogrodów” u podnóża Wzgórza Elizy. Oczywiście możliwości ich realizacji są jak na 
razie niewielkie, ale być może przy współpracy z władzami miasta Szczecina możli-
we byłoby chociaż założenie winnicy pokazowej. Przywrócenie genius loci Winnej-
góry może stać się szansą na wykreowanie przestrzeni kulturowej ożywiającej tę za-
niedbaną część miasta.

6. PODSUMOWANIE

Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego sięga swoimi począt-
kami XIII w. Uprawa winorośli, prowadzona z różną intensywnością aż po wiek XIX, 
została zupełnie zaniechana po II wojnie światowej i dopiero na początku XXI w. 
doczekała się reaktywacji. Obok wspominanej już uniwersyteckiej winnicy w Ostoi, 
powstały w ostatnim dziesięcioleciu liczne winnice na całym obszarze Pomorza Za-
chodniego. Należy tu wymienić założoną w 2003 r. największą plantację winogron 
w Nastazinie (powiat goleniowski), która po rozbudowie w 2009 r. zajmuje obecnie 
powierzchnię ok. 1 ha i w której w 2008 r. po raz pierwszy wyprodukowano wino z od-
mian Rondo i Regent oraz Kristaly i Calastra. Powierzchnia pozostałych winnic nie 
przekracza 0,5 ha – często są jednym z elementów gospodarstw agroturystycznych, 
a wino produkowane jest w nich jedynie na własne potrzeby właścicieli. Plantacje 
liczące od 300 do 800 krzewów różnych odmian, z przewagą odmian Rondo i Re-
gent, znajdują się m.in. w Mieszkowicach, Drzeninie, Pyrzycach, Połczynie Zdroju, 
Kosinku, Silnowie, a także w okolicach Stargardu Szczecińskiego13. Choć wymienio-
ne winnice nie odgrywają obecnie znaczącej roli w krajobrazie Pomorza Zachod-
niego, ich istnienie i dalszy rozwój może przyczynić się do odbudowy tradycji upra-
wy winorośli na tym terenie, a co za tym idzie przywrócenia tradycji miejsca. Jest to 
wyjątkowo ważne w kontekście rewitalizacji północnych dzielnic Szczecina, poło-
żonych na Wzgórzach Warszewskich, które wciąż czekają na odpowiednie koncep-
cje zagospodarowania zdegradowanych obecnie przestrzeni. Przywrócenie trady-
cji malowniczych winnic na stokach wzgórz Zielonego i Elizy może stanowić dobry 
przyczynek do odbudowy krajobrazu kulturowego tych terenów.
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S t r e s z c z e n i e

Pierwsze ogrody botaniczne w Europie powstały w XVI w. przy włoskich uniwersytetach. Kilkanaście ogrodów botanicznych Portugalii 
położonych jest na Półwyspie Iberyjskim i wyspach Oceanu Atlantyckiego: Azorach oraz Maderze. Najstarsze z nich założono w XVIII w., 
najmłodsze w 2 połowie XX w. Ogrody botaniczne da Ajuda w Lizbonie i Uniwersytetu w Coimbrze, datowane na 2 połowę XVIII w., wykazują 
wpływy włoskiej sztuki ogrodowej. Ogród w Ponta Delgada na Azorach, założony w połowie XIX w., to przykład ogrodu krajobrazowego. 
Kolekcje specjalne, charakterystyczne dla poszczególnych ogrodów, to m.in.: palmy i sagowce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
w Lizbonie, orchidee i rododendrony w Ogrodzie Uniwersytetu w Porto i gatunki endemiczne wysp Makaronezji w Ogrodzie Botanicznym 
w Funchal na Maderze.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogród botaniczny, ogród dydaktyczny

A b s t r a c t

First European botanical gardens were established at Italian universities in 16th century. Botanical gardens of Portugal are situated in the 
Iberian Peninsula and on the Atlantic Ocean’s islands: the Azores and Madeira. The oldest were established in 18th century, the youngest in 
the second half of the 20th century. Botanical Gardens: da Ajuda in Lisbon and of the University of Coimbra dating back to the second half of 
18th century show the influence of Italian garden art. The Botanical Garden in Ponta Delgada in the Azores, established in the middle of 19th 
century, is an example of English garden. Special collections characteristic for individual gardens include: palms and sago palms in Lisbon, 
orchids and rhododendrons in Porto and endemic species of Macaronesia in the Botanical Garden in Funchal on Madeira.

Keywords: garden art, botanical garden, didactic garden
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1. WPROWADZENIE

Ogrody botaniczne, zakładane w większości przy wyższych uczelniach, służą celom 
naukowym i dydaktycznym, jak również popularyzacji wiedzy botanicznej w społeczeń-
stwie. Organizacja i prowadzenie ogrodów botanicznych, oparte na zasadach nauko-
wych, uwzględniają systematykę, morfologię, geografię i użyteczność roślin. Użytkowe 
funkcje ogrodów uzupełniają obiekty kubaturowe, m.in. muzea przyrodnicze, pracow-
nie naukowe i biblioteki oraz szklarnie. Ogrody założone na większych obszarach na-
wiązują do rozwiązań parków krajobrazowych z kolekcjami dendrologicznymi, w czę-
ściach zawierających mniejsze rośliny przybierają formy układów geometrycznych1.

Pierwsze ogrody botaniczne powstały w XVI w. we Włoszech, głównie przy szko-
łach i ośrodkach naukowych. We wczesnym okresie ich rozwoju w zbiorach domino-
wały rośliny lecznicze. Wzorem dla układów wielu ogrodów stał się ogród botaniczny 
w Padwie w kształcie otoczonego murem koła z czterema kwadratowymi kwaterami2.

Na przestrzeni wieków zadania ogrodów botanicznych rozszerzały się, wyodrębnia-
ły się kolekcje specjalne różnicujące poszczególne ogrody. W XIX w. rozwinęło się bu-
downictwo szklarniowe dla zbiorów roślinności tropikalnej3. Ogrody botaniczne, według 
XIX-wiecznej klasyfikacji autorstwa planisty i teoretyka É. André, należą do ogrodów 
użytkowych wraz z ogrodami zoologicznymi, szpitalnymi i wystawowymi4.

Współcześnie charakterystyczny jest stały rozwój ogrodów botanicznych, również 
w stronę rozszerzenia ich badawczego profilu działania5.

W oparciu o dane międzynarodowej organizacji Botanic Gardens Conservation 
International w Portugalii znajduje się 13 ogrodów botanicznych6. Wśród nich 10 poło-
żonych jest na Półwyspie Iberyjskim, a 3 na wyspach Oceanu Atlantyckiego. Historia 
najstarszych portugalskich ogrodów botanicznych sięga 2 połowy XVIII w., a kilka za-
łożeń powstało w 2 połowie XX w.

Problematyka niniejszego artykułu obejmuje analizę układów przestrzennych wy-
branych ogrodów botanicznych, z przedstawieniem ich wielkości i lokalizacji w tkan-
ce urbanistycznej miast, ogólnej oceny stanu zachowania wraz z wyróżnieniem kolek-
cji roślin charakterystycznych dla każdego z ogrodów. Do analizy wybrano 6 ogrodów 
botanicznych Portugalii: 4 położone na Półwyspie Iberyjskim i 2 na wyspach Makaro-
nezji. W grupie tej znalazły się zarówno najstarsze ogrody, założone w XVIII w. (Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu w Coimbra i da Ajuda w Lizbonie) oraz w XIX w. (Ogród Bota-
niczny Uniwersytetu w Lizbonie, Ogród José do Canto na Azorach), jak i współczesne 
rozwiązania z 2 połowy XX w. (ogrody botaniczne: Uniwersytetu w Porto i w Funchal 
na Maderze). Analizowane założenia to ogrody uniwersyteckie (3), prywatne (1) i za-
rządzane w ramach struktur państwowych i regionalnych Portugalii (2).

2. OGRODY BOTANICZNE PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO: COIMBRA, LIZBONA, PORTO

2.1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Coimbrze (Jardim Botânico de Universidade 
de Coimbra)

Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Coimbrze, wchodzący w skład Departamentu 
Botaniki, przylega do górującego nad miastem wzgórza, na którym znajduje się za-

1 W. Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, t. III: Krajobraz i tereny zielone, Warszawa–Poznań 1968, s. 418-419.
2 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Warszawa 2009, s. 180-182.
3 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII w. do współczesności, Warszawa 2009, s. 376.
4 Ibidem, s. 240.
5 Ibidem, s. 432.
6 http://www.bgci.org/garden_search.php?action=Find&ftrCountry=PT&ftrKeyword=&x=79&y=15 (03.12.2012).
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łożona w XIII w. najstarsza uczelnia Portugalii. Utworzony został w latach 1772-1774, 
jako część Muzeum Historii Naturalnej, z polecenia Markiza de Pombal (1699-1782), 
portugalskiego męża stanu i reformatora7. Z pierwszym okresem rozwoju ogrodu zwią-
zany był, wykształcony w Padwie, włoski przyrodnik Domenico Agostino Vandelli 
(1735-1816), późniejszy dyrektor Ogrodu Botanicznego da Ajuda w Lizbonie. Vandel-
li odkrył i skatalogował ponad sto nowych gatunków roślin flory Portugalii, wówczas 
jeszcze słabo zbadanej, m.in. Anthericum mattiazzi Vand z rodziny szparagowatych. 
Wśród licznych jego publikacji należy wyróżnić Flora lusitanae et brasiliensis specimen, 
wydaną w 1788 r. w Coimbrze. Vandelli uważał, że ogrody botaniczne powinny rów-
nież służyć rozwojowi rolnictwa m.in. przez testowanie odporności i badanie możliwo-
ści aklimatyzacji nowych odmian i gatunków roślin uprawnych8. Jego następcą został 
profesor botaniki i rolnictwa Uniwersytetu w Coimbrze Felix Avelar Brotero (1744-1828), 
który zreorganizował i powiększył ogród. Profesor Brotero założył szkółki według sys-
temu klasyfikacji Linneusza, rozszerzając, ograniczoną dotychczas do medycyny, 
problematykę badawczą o botanikę i rolnictwo. Zapoczątkował również herbarium 
roślin Portugalii. Brotero jest autorem pierwszych obszerniejszych opracowań dotyczą-
cych rodzimych gatunków flory Portugalii: Flora Lusitanica i Phytographia Lusitaniae 
Selectior. Sklasyfikował również około 100 nowych gatunków flory Portugalii według 
systemu Linneusza9. Znaczący wkład w dalszy rozwój ogrodu botanicznego w Coim-
brze wnieśli: Julio Henriques, dyrektor w latach 1878-1918, oraz Luis Wittnich Carisso, 
kontynuujący jego działania w latach 1918-193710.

Ogród Botaniczny w Coimbrze położony jest na terenie o powierzchni 13 ha, opa-
dającym w kierunku rzeki Mondego. Jego układ kompozycyjny można podzielić na 
dwie części: geometryczną, położoną najwyżej i ukształtowaną w formie tarasów, 
oraz usytuowane w dolinie arboretum o charakterze krajobrazowym. Do ogrodu pro-
wadzą trzy bramy. Główny portal wejściowy przy ulicy Julio Henriquesa to bogata 
kompozycja w stylizacji barokizującego klasycyzmu z podwójnymi kolumnami po obu 
stronach, dynamicznym gzymsem łamanym, przerwanym przyczółkiem, obeliskami 
i wazami oraz ażurowymi bramami z kutego żelaza, zwieńczonymi dekoracyjnym ele-
mentem. Brama północna, usytuowana w przęśle XVII-wiecznego akweduktu św. Se-
bastiana, oraz brama południowa łączą znajdujące się na osi aleje: centralną i lipo-
wą. Szeroka aleja, obustronnie nasadzona lipami (Tilia vulgaris), to wyjątkowy zakątek 
ogrodu gwarantujący cień w upalny dzień.

Wyróżniającym się elementem w planie i przestrzeni geometrycznej części ogrodu 
jest Kwadrat Centralny (Quadrado Central) o boku około 100 m. Kwadrat, usytuowa-
ny we wgłębieniu, otacza wysoki kamienny mur oporowy ze starannie zaprojektowa-
nymi czterema wejściami oraz schodami o kamiennej lub metalowej balustradzie. 
Wyróżniające się portale wejściowe: wschodni i zachodni, to dwupoziomowe kom-
pozycje z półkoliście zamkniętymi przejściami, dekorowane pilastrami, kolumnami, 
wazonami i girlandami. Dwie bramy o skromniejszym układzie zdobią ażurowe skrzy-
dła z kutego żelaza, zwieńczone dekoracyjnym elementem. Kompozycja kwadratu 
o dwóch osiach symetrii składa się z centralnego, okrągłego placyku, zaakcento-
wanego fontanną z niskim, kamiennym basenem i pionową formą z misą. Do placy-
ku prowadzą cztery alejki wychodzące ze środków boków kwadratu. Układ alejek 
uzupełniają trzy współśrodkowe okręgi wpisane w podstawowy kwadrat11. Regular-

7 http://www.uc.pt/en/jardimbotanico/ficheiros/Indexseminum2007.pdf (12.08.2012).
8 http://bibdigital.bot.uc.pt/index.php?menu=9&language=eng&tabela=geral (15.08.2012).
9 Ibidem.
10 Julio Henriques rozwinął wymianę roślin i nasion z innymi ogrodami botanicznymi, a Luis Wittnich Carisso wzbogacił 

zbiory ogrodu o afrykańskie rośliny pochodzące z Angoli. Ibidem.
11 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1, op. cit., ryc. 125, s. 181. Kompozycja przypomina układ jednego z kwadratów ogrodu 

botanicznego w Padwie, założonego w okresie renesansu.
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ne kwatery wypełniają trawniki z rabatami, otoczone żywopłotem obwódkowym 
z bukszpanu. Zieleń wysoką kwadratu tworzą nasadzone w koncentrycznym układzie: 
śliwy wiśniowe odmiany purpurowej (Prunus cerasifera var. Atropururea), klony jesio-
nolistne (Acer negundo), kilka gatunków magnolii oraz reprezentujące rodzinę cy-
prysowatych egzemplarze kryptomerii japońskiej (Cryptomeria japonica) i kuningamii 
chińskiej (Cunninghamia sinensis).

Większość tarasów z kolekcjami roślin w części geometrycznej to wydłużone pro-
stokąty, otoczone żelaznym, ażurowym ogrodzeniem. Obok zbiorów roślin tę część 
ogrodu wyróżnia wiele schodów, murów oporowych z balustradami i kamiennymi 
siedziskami, owalne baseny i wazy ogrodowe. Na uwagę zasługuje również pomnik 
profesora Brotero, usytuowany na osi bramy głównej, któremu towarzyszą dwa mi-
łorzęby (Ginko biloba L.). Tarasy przeznaczone są dla upraw roślin leczniczych i aro-
matycznych, kolekcji systematycznych w uporządkowanej sekwencji prostokątnych 
bukszpanowych żywopłotów obwódkowych. Jeden z tarasów dedykowany jest drze-
wom iglastym, inny roślinom tropikalnym, m.in. strelicjom. Ogród posiada interesującą 
kolekcję palm (m.in. Washingtonia filifera, Syagrus romanzoffiana, Livistona australis, 
150-letni egzemplarz Jubaea chilensis endemicznego gatunku obszaru chilijsko-pata-
gońskiego) oraz sagowców (m.in. Cycas revoluta). W formalny układ tej części ogro-
du wpisane są dwie XIX-wieczne szklarnie: większa, o prostokątnym rzucie, z kolekcja-
mi orchidei, paproci i roślin mięsożernych oraz mała, o kwadratowym rzucie i oczku 
wodnym z wiktorią parańską (Victoria cruziana A.D.Orb).

Il. 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Coimbrze. 
Fragment geometrycznej kompozycji Kwadratu Centralnego (foto M.E. Adamska, 2012)

Ill. 1. The Botanical Garden of the University of Coimbra. 
Part of geometric composition of the Central Square (photo by M.E. Adamska, 2012)
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W arboretum o nieregularnej formie i swobodnym układzie alejek, dostępnym 
z kwadratu centralnego, wyróżnia się las bambusowy o powierzchni 1 ha (m.in. Phyl-
lostacys bambusoides) oraz kolekcja około 50 gatunków eukaliptusów (m.in. Eucalip-
tus obliqua L.Her, Eucaliptus cornuta) (il. 1).

Ogród Botaniczny w Coimbrze od lat 90. XX w. poddawany jest systematycznej 
modernizacji i renowacji, obejmującej m.in. obiekty szklarni, portale i bramy, ogrodze-
nia, aleje, ścieżki i tarasy12.

2.2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Lizbonie (Jardim Botânico de Universidade 
de Lisboa)

Ogród uniwersytecki Lizbony, utworzony z inicjatywy Andrade Corvo i hrabiego Fi-
cahlo, oficjalnie otwarto w 1878 r. Zielone założenie o powierzchni około 4 ha, część 
Muzeum Historii Naturalnej, usytuowane jest w śródmieściu Lizbony między dzielnicami 
Rato i Bairro Alto. Do głównego wejścia prowadzi z ulicy aleja palmowa, usytuowa-
na między budynkami Muzeum Historii Naturalnej. W kompozycji ogrodu można wy-
różnić część geometryczną w formie płaskiego tarasu oraz zlokalizowane na stromo 
opadającym zboczu arboretum. Geometryczna kompozycja (Classe) autorstwa nie-
mieckiego botanika Edmunda Goeze (1838-1929) została przeznaczona dla kolek-
cji roślin dwuliściennych oraz nagonasiennych, zorganizowanych pierwotnie zgodnie 
z taksonomicznym systemem Prodromus A.P. Candolle13. Jules Daveau w 1878 r. zajął 
się budową arboretum z aleją palmową, systemem nawadniającym oraz elementa-
mi wodnymi. Pod koniec XIX w. Henri Cayex wzbogacił botaniczne kolekcje ogrodu 
przez introdukcję roślin ornamentalnych.

Na górnym tarasie znajduje się geometryczna kompozycja, której obecny układ 
roślinności reprezentuje systematykę z lat 40. XX w. Centralnym elementem jest okrą-
gły basen, otoczony kwaterami z obwódkowym żywopłotem z bukszpanu i kolekcją 
roślin dwuliściennych. Geometryczną część oddziela od budynku Muzeum Histo-
rii Naturalnej aleja z monumentalnym egzemplarzem figowca wielkolistnego (Ficus 
macrophylla Pers.) gatunku australijskiego z rodziny morwowatych. Z górnego tara-
su schodzi się do arboretum schodami dekorowanymi czarno-białą geometryczną 
mozaiką. Rozdzielający się miękką linią bieg schodów otacza trawnik z popiersiem 
Bernardino Antonia Gomeza, lekarza i botanika. Arboretum ma charakter parku 
krajobrazowego z tropikalną i subtropikalną roślinnością, oczkami wodnymi i stru-
mieniami oraz układem alejek, wytyczonych wzdłuż linii krzywych, o zróżnicowa-
nej szerokości, krzyżujących się i wyznaczających nieregularne placyki. Szersza dro-
ga obwodowa z elegancką aleją palmową prowadzi z górnego tarasu do bramy 
przy Rua Alegria. W arboretum na uwagę zasługuje imponująca kolekcja 35 ga-
tunków palm, m.in. rodzaje Archontophoenix, Arenga, Howea, Jubaea, Livistona, 
Phoenix, Sabal, Serenoa, Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax e Washingtonia, sagow-
cowe, araukarie oraz pojedyncze egzemplarze Chrysophyllum imperiale z lasów 
nadbrzeżnych Ameryki Południowej oraz Dombeya x cayeuxii z rodziny ślazowa-
tych, o kulistych różowych kwiatach, krzyżówka wyhodowana w ogrodzie w Lizbo-
nie14. Choć uniwersytecki ogród uczestniczy w wielu projektach badawczych doty-
czących systematyki i taksonomii, konserwacji ekosystemów, genetyki, ekologii oraz 
licznych programach edukacyjnych, wszechobecne jest wrażenie niedoinwesto-
wania, a miejscami wręcz opuszczenia. Historyczne obiekty kubaturowe wymaga-

12 W marcu 2012 r. poddano renowacji portal Marii I Królowej Portugalii, prowadzący do Kwadratu Centralnego od strony 
wschodniej.

13 http://www.mnhnc.ul.pt/portal/page?_pageid=418,1391168&_dad=portal&_schema=PORTAL (21.08.2012).
14 Ibidem.
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ją konserwacji, a kolekcje roślinne pielęgnacji (il. 2). Na tym tle pozytywnie rysuje się 
system informacyjny ogrodu w formie tablic, prezentujących kolekcje i poszczegól-
ne okazy wyróżniające się w zbiorach ogrodu.

2.3. Ogród da Ajuda w Lizbonie (Jardim Botânico da Ajuda)

Ogród da Ajuda, najstarszy wśród portugalskich ogrodów botanicznych, został za-
łożony około 1768 r. w celu przyrodniczej edukacji dzieci rodziny królewskiej. Ogród 
położony jest w zachodniej części Lizbony, w dzielnicy Ajuda, w pobliżu dawnej sie-
dziby władców Portugalii. W organizowanie ogrodu zaangażowani byli, związani rów-
nież z ogrodem w Coimbrze: włoski przyrodnik Domenico Agostino Vandelli, a następ-
nie profesor Felix Avelar Brotero, który pełnił funkcję dyrektora aż do śmierci w 1828 r.15. 
Ogród botaniczny da Ajuda od 1918 r. stanowi część Wyższego Instytutu Agronomii. 
Na historię ogrodu składają się okresy rozkwitu i zaniedbania, wielokrotne zmiany ad-
ministrujących instytucji, grabież części kolekcji w czasie francuskiego najazdu za pa-
nowania Napoleona Bonaparte i zniszczenia w wyniku przejścia huraganu w 1941 r. 
Ogród został poddany po raz pierwszy rewaloryzacji w 1948 r., gdy usunięto drzewa 
zniszczone przez huragan. W efekcie otworzyły się interesujące widoki na rzekę Tag, 
a ogród zyskał korzystne naświetlenie i nasłonecznienie w miejscach wcześniej silnie 
zacienionych przez zwartą zieleń wysoką. Podczas renowacji ogrodu w latach 1995-
1997 skoncentrowano się na systemach irygacji i drenażu oraz odtworzeniu oryginal-
nych botanicznych kolekcji według koncepcji Vandellego16.

15 Vandelli zgromadził w ogrodzie kolekcję około 5000 gatunków z całego świata. http://www.bgci.org/garden.php?id=5
65&ftrCountry=PT&ftrKeyword=&ftrBGCImem=&ftrIAReg= (24.08.2012).

16 Ibidem.

Il. 2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Lizbonie. 
Arboretum z kolekcjami palm i sagowcowych (foto M.E. Adamska, 2012)

Ill. 2. The Botanical Garden of the University of Lisbon. 
Arboretum park with collections of palm trees and cycadophytes (photo by M.E. Adamska, 2012)
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Geometryczna, zamknięta kompozycja ogrodu wskazuje na wpływy włoskiej, 
renesansowej i barokowej, sztuki ogrodowej. Ogród o powierzchni około 3,5 ha 
usytuowany jest na dwóch tarasach. Dolny, większy taras składa się z kompozycji 
dwóch kwadratów, rozdzielonych środkową, prostokątną częścią. Na osi środko-
wej części znajduje się bogaty układ kamiennych schodów, prowadzący na wyż-
szy poziom, z dekoracyjną, kamienną balustradą i trzema niszami z rzeźbami. Oba 
kwadraty podzielono na kwatery alejkami stanowiącymi osie jego symetrii oraz dia-
gonalnym kwadratem z wewnętrznym okręgiem. W środkach kwadratów znajdują 
się okrągłe placyki z oczkami wodnymi. Układ ścieżek wyznacza kwatery obramo-
wane niskim strzyżonym żywopłotem z bukszpanu, a część kwater wypełnionych 
jest żywopłotowym ornamentem. Prostokątną część charakteryzuje podział na 
małe kwatery, dwa okrągłe place z klombami oraz środkowy eliptyczny z monu-
mentalną barokową fontanną. Fontannę dekorują mitologiczne stworzenia, ryby, 
węże i morskie koniki, a w jej niskim basenie znajduje się kolekcja roślin wodnych. 
Na wąskim tarasie, oddzielonym murem oporowym, znajduje się układ parterów 
kwaterowych: prostokątnych i kwadratowych, z centralnymi placykami i basena-
mi wodnymi. Tu znajdują się botaniczne kolekcje reprezentujące krainy fitogeogra-
ficzne, region śródziemnomorski i wyspy Makaronezji. Wśród botanicznych okazów 
należy wymienić dracenę smoczą (Dracaena draco L.), gatunek endemiczny Ma-
dery i Wysp Kanaryjskich, oraz pochodzącą z Afryki i należącą do rodziny bobowa-
tych Schotia afra17.

Działalność ogrodu da Ajuda w Lizbonie obejmuje szeroki zakres projektów ba-
dawczych, dotyczących m.in. konserwacji ekosystemów, ogrodnictwa, systema-
tyki i taksonomii oraz rolnictwa18. Kolekcje roślinne, również te w szklarniach, są za-
dbane i opisane, konserwacji wymagałyby jedynie historyczne budowle ogrodowe, 
m.in. fontanna, oraz układ schodów i murów oporowych.

2.4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Porto (Jardim Botânico do Porto)

Porto to drugie co do wielkości miasto Portugalii położone u ujścia rzeki Duoro, 
nad Oceanem Atlantyckim. Ogród botaniczny zlokalizowany jest w zachodniej czę-
ści miasta, na terenie dawnej posiadłości rodziny Andresen19. W przeciwieństwie do 
przedstawionych ogrodów botanicznych Coimbry i Lizbony o ponaddwustuletniej 
historii, ogród w Porto, choć zawiera elementy dawnego zagospodarowania histo-
rycznej posiadłości, jest ogrodem założonym dopiero w 1951 r. i obecnie zarządza-
nym przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Porto.

Kompozycja ogrodu o powierzchni 4 ha składa się z dwóch części: formalnej, 
geometrycznej oraz krajobrazowego arboretum. W części formalnej wyróżnia się 
dawna posiadłość rodziny Andresen – założony na kwadratowym rzucie dwukon-
dygnacyjny budynek o klasycyzującym detalu i dekoracyjnych schodach zewnętrz-
nych, mieszczący Instytut Botaniki. Przed budynkiem znajdują się trzy partery ogro-
dowe z obwódkowym żywopłotem z bukszpanu. Środkowy to rosarium (Jardim do 
Roseiral) z symetrycznym układem ścieżek, opartym na diagonalnym kwadracie, 
elipsach i głównej alei. Dwa boczne partery to: Jardim do Peixe, z układem ście-
żek w kształcie ryby – znaku chrześcijaństwa, oraz Jardim dos Jotas, składający się 
z parteru żywopłotowego formowanego w kształcie liter J, inicjału dawnych wła-
ścicieli posiadłości, otaczających środkowy okrągły element. Dominującą część 

17 www.jardimbotanicodajuda.com (27.08.2012).
18 http://www.bgci.org/garden.php?id=565&ftrCountry=PT&ftrKeyword=&ftrBGCImem=&ftrIAReg= (03.12.2012).
19 Joao Henrique Andresen, kupiec winny, zakupił posiadłość pod koniec XIX w., a na jej terenie założył krajobrazowy 

ogród. http://www.jardimbotanico.up.pt (01.09.2012).



160

ogrodu stanowi arboretum o swobodnym układzie ścieżek. W skład ogrodu wcho-
dzi również zespół szklarni. Wśród kolekcji specjalnych wyróżnić należy: orchidee, 
rododendrony, kaktusy, kamelie i rośliny nagonasienne. Ogród, jak wszystkie przed-
stawione powyżej, uczestniczy w wielu projektach badawczych, dotyczących sys-
tematyki i taksonomii, konserwacji ekosystemów, ekologii, oraz licznych progra-
mach edukacyjnych.

Ogród botaniczny w Porto został w ostatnich latach poddany procesowi moder-
nizacji w zakresie drenażu i systemu instalacji elektrycznej. Kolejny etap prac reno-
wacyjnych obejmie szklarnie20.

3. OGRODY BOTANICZNE W ARCHIPELAGACH AZORÓW I MADERY

3.1. Ogród w Ponta Delgada na wyspie św. Michała w archipelagu Azorów (Jardim 
José do Canto)

Cechami charakterystycznymi stosunkowo łagodnego klimatu Azorów, archipe-
lagu wysp wulkanicznych położonych na Oceanie Atlantyckim, są dość wysokie 
opady i intensywne wiatry oraz umiarkowane temperatury. Żyzna wulkaniczna gle-
ba i klimat sprzyjają różnorodności szaty roślinnej wysp.

Ogród Botaniczny w Ponta Delgada, 30-tysięcznym mieście na południowym 
wybrzeżu największej w azorskim archipelagu wyspy św. Michała, założył właści-
ciel ziemski i intelektualista José do Canto (1820-1898). W XIX w. Ponta Delgada 
przechodziła okres intensywnego rozwoju, powstały nowe posiadłości i ogrody na-
leżące do elity ekonomicznej wysp, budowano drogi i modernizowano infrastruk-
turę techniczną oraz handlową miast. José do Canto studiował matematykę na 
Uniwersytecie w Coimbrze, interesował się botaniką i ogrodnictwem. Na terenie 
swoich posiadłości, dzięki korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym wy-
spy, wprowadził uprawę ananasów i herbaty, zaaklimatyzował nowe gatunków 
roślin (m.in. kamelie). W 1845 r. na terenach położonych w północnej części Pon-
ta Delgada założył ogród w stylu parku angielskiego o powierzchni około 6 ha, ze 
swobodnym, miękko prowadzonym układem alejek i asymetryczną kompozycją21. 
W obecnym planie ogrodu należy wyróżnić główną aleję, prowadzącą od wejścia 
do placu z pomnikiem założyciela ogrodu, przechodzącą obok XIX-wiecznego pa-
wilonu szklarni, obecnie obiektu konferencyjnego, i zakończoną adaptowanym na 
hotel pałacem José do Canto, o stylizacji i biało-brązowej kolorystyce XIX-wiecznej 
zabudowy Ponta Delgada. Ogród należy do spadkobierców rodziny José do Can-
to i jest otwarty dla zwiedzających.

3.2. Ogród Botaniczny w Funchal na Maderze (Jardim Botânico da Madeira)

Madera to największa wyspa wulkanicznego archipelagu o tej samej nazwie, po-
łożonego we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, i autonomiczny region Por-
tugalii. Wyspę charakteryzuje górzysty krajobraz z bogatą szatą roślinną i łagodny 
klimat strefy podzwrotnikowej – „wiecznej wiosny”. Ogród botaniczny na Maderze 
usytuowany jest w Funchal, stutysięcznym mieście i największym ośrodku wyspy. Za-
mysł utworzenia ogrodu botanicznego na Maderze powstał już pod koniec XVIII w., 
jednak idea została zrealizowana dopiero w XX w. Ogród w Funchal oficjalnie otwar-

20 Ibidem.
21 http://www.jardimjosedocanto.com/paginas/2/historia/ (05.09.2012).



161

to w 1960 r. Położony na zboczu, obejmuje teren około 8 ha i gromadzi kolekcję oko-
ło 2500 gatunków roślin. Ogród podzielony jest na wiele tematycznych części, a plan 
kompozycji składa się z form krajobrazowych oraz formalnych, geometrycznych. Na 
uwagę zasługują ogrody choreograficzne w formie wielobarwnej kompozycji parte-
rów kwiatowych, opartych o wartości plastyczne roślin, w odcieniach zieleni skontra-
stowanych z m.in. nasyconą czerwienią. Ponadto wyróżnić należy kwaterę reprezen-
tującą przykłady ars topiaria, sztuki strzyżenia roślin drzewiastych, stosowanej przede 
wszystkim w okresie renesansu i baroku oraz w epoce wiktoriańskiej22. W żywopłoto-
wych parterach znajdują się rośliny strzyżone w formy spiralne, kuliste i stożkowe. W in-
nych częściach ogrodu podziwiać można kolekcje orchidei, sukulentów, palm i sa-
gowców oraz roślin aromatycznych i leczniczych. Wyjątkowy zbiór stanowi około 100 
endemicznych i rdzennych gatunków flory archipelagów Azorów i Madery, m.in. ro-
śliny rosnące w lasach wawrzynowych (Laurisilva): drzewo konwaliowe (Clethra ar-
borea), wiecznie zielona Euphorbia mellifera, maderskie wrzośce Erica scoparia oraz 
mirt azorski (Myrica faya). Największą część krajobrazową ogrodu stanowi arboretum. 
Ogród posiada bank nasion, uczestniczy w wielu projektach badawczych, dotyczą-
cych reintrodukcji, systematyki i taksonomii, genetyki molekularnej, ogrodnictwa, kon-
serwacji ekosystemów, oraz prowadzi działania edukacyjne23.

4. PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono sześć ogrodów botanicznych Portugalii, zlokalizowa-
nych na Półwyspie Iberyjskim i wyspach archipelagów: Azorów i Madery. Układy 
przestrzenne czterech analizowanych ogrodów: uniwersyteckich w Coimbrze, Li-
zbonie i Porto oraz ogrodu na Maderze, zarówno historycznych, jak i powstałych 
w XX w., to połączenie form geometrycznych i układów kwaterowych, nawiązu-
jących do renesansowych i barokowych ogrodów włoskich z krajobrazowym ar-
boretum o swobodnym układzie ścieżek. Ogród da Ajuda w Lizbonie to w całości 
formalna kompozycja geometryczna, a ogród José do Canto na Azorach cechuje 
jednorodny układ krajobrazowy.

W ogrodach botanicznych Uniwersytetu w Coimbrze i da Ajuda w Lizbonie, obok 
kolekcji roślin, na wyróżnienie zasługują ogrodzenia i bramy, portale, kamienne 
schody, fontanny i baseny, charakterystyczne dla założeń ogrodowych XVIII i XIX w.

Wśród kolekcji zgromadzonych w portugalskich ogrodach wyróżniają się przede 
wszystkim palmy i sagowcowe, rosnące dzięki łagodnemu klimatowi Portugalii i oce-
anicznych archipelagów na wolnym powietrzu i nadające ogrodom egzotyczny cha-
rakter. Wyjątkową kolekcję roślin endemicznych i rdzennych gatunków flory Makaro-
nezji posiada Ogród Botaniczny na Maderze.

Stan zachowania przedstawionych w artykule historycznych ogrodów botanicz-
nych można ocenić jako dobry, poza Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu w Lizbo-
nie, zdecydowanie wymagającym rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie historycznych 
obiektów kubaturowych. Ogrody w Coimbrze, Porto i da Ajuda w Lizbonie na prze-
strzeni ostatnich dekad poddawane były modernizacji i renowacji zarówno w zakre-
sie infrastruktury, jak i zgromadzonych kolekcji.

Perspektywy rozwoju przedstawionych ogrodów to przede wszystkim dalsze roz-
szerzenie zakresu działań i zadań o charakterze zarówno badawczym, jak i eduka-
cyjnym, co pozostaje w zgodzie ze światową tendencją do przekształcania ogrodów 

22 L. Impelluso, Ogrody i labirynty, Warszawa 2009, s. 131.
23 http://www.bgci.org (08.09.2012).
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botanicznych w placówki o charakterze badawczo-instytutowym24. Choć położenie 
6 przedstawionych ogrodów w zurbanizowanej tkance miast Portugalii nie pozwoli 
w przyszłości na zwiększenie ich powierzchni, wydaje się, że jednym z kierunków roz-
woju może być rozszerzenie programu ekspozycji o np. kolekcje rodzajowe czy fitoge-
ograficzne, znajdujące się w ogrodach da Ajuda i na Maderze.

Ogrody botaniczne Portugalii, położone w zurbanizowanej przestrzeni miast, sta-
nowią współcześnie enklawy zieleni i spokoju, służąc nauce, edukacji, a także rekre-
acji i wypoczynkowi.
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S t r e s z c z e n i e

Mało obecnie znany krakowski ogród o charakterze ogrodu botanicznego został założony pod koniec XIX w. przy Studium Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W opublikowanych do tej pory rozmaitych pracach zajmuje miejsce marginalne i nie doczekał się nigdy 
odrębnego opracowania. Ogród Botaniczno-Rolniczy, założony i kierowany przez Edwarda Janczewskiego, jednego z czołowych botaników 
krakowskich, był zakładem pomocniczym przy nauczaniu botaniki rolniczej. Należał z tego powodu do ogrodów specjalistycznych. Posiadał 
bardzo bogatą i cenną kolekcję roślin użytkowych i związanych z rolnictwem. Zapisał się w historii prawie 50-letnią działalnością, zarówno 
w związku z dydaktyką, jak i ze względu na prowadzone w nim znaczące badania naukowe na roślinach użytkowych.

Słowa kluczowe: rośliny użytkowe, ogród botaniczny, Edward Janczewski, botanika rolnicza

A b s t r a c t

At the end of nineteen century at Jagiellonian University was establish second of Cracow’s botanical garden, weakly known presently. 
In publications which have appeared since today it is mentioned marginally and it hasn’t separate elaboration. This botanical garden was 
settled and lead by Edward Janczewski, one of greatest Cracow’s botanists. It was auxiliary institution for teaching of agricultural botanic. Thus 
it belongs to special gardens. It contained rich and valuable collection of useful plants and plants related to agriculture. It passed to history by 
almost half of century period of functioning as a place of practical teaching and significant researches on a useful plants.

Keywords: useful plants, botanical garden, Edward Janczewski, agriculture botanic
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1. WSTĘP

Pierwsze w Europie ogrody botaniczne powstawały w czasach renesansu przy 
uniwersytetach i były najczęściej związane z nauczaniem medycyny. Rośliny w nich 
uprawiane miały właściwości lecznicze i były wykorzystywane w celach dydaktycz-
nych, ale także jako surowiec do sporządzania leków. Z czasem rola ogrodów bota-
nicznych uległa znacznemu poszerzeniu, a obecnie ważną ich funkcją jest również 
uprawa roślin zagrożonych w środowisku naturalnym, tzw. ochrona ex situ.

Plany utworzenia ogrodu botanicznego w Krakowie przy uniwersytecie krakowskim 
pojawiły się już pod koniec epoki renesansu, ale nie zostały one zrealizowane. Dopiero 
w 1780 r. założono katedrę chemii i historii naturalnej, a jednym z zakładów pomocni-
czych miał być ogród botaniczny, który rozpoczęto tworzyć trzy lata później – w 1783 r. 
Jest on obecnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym ogrodem o tym charakterze 
w Polsce1. Ogród Botaniczno-Rolniczy, powstały w 1891 r., był drugim ogrodem bota-
nicznym założonym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeznaczony dla utworzonego 
w tym czasie w obrębie uczelni Studium Rolniczego, posiadał zbiór roślin rolniczych. Jest 
przykładem specjalistycznego ogrodu botanicznego, w którym kolekcjonowano rośliny 
użytkowe do celów dydaktycznych, a także prowadzono badania naukowe.

2. CHARAKTER I KOMPOZYCJA OGRODU

Ogród Botaniczno-Rolniczy jest jednym z mniej znanych krakowskich ogrodów, ale 
zasługującym na zainteresowanie. Powstał on specjalnie dla nowo utworzonego Stu-
dium Rolniczego UJ. Został założony i był wiele lat kierowany przez Edwarda Janczew-
skiego (1846-1918), jednego z czołowych krakowskich botaników. Uczony w 1875 r. 
utworzył i prowadził katedrę anatomii i fizjologii roślin UJ, która od 1890 r. objęła zaję-
cia z przedmiotów botanicznych dla studentów rolnictwa2.

Studium Rolnicze była to pierwsza polska uniwersytecka placówka kształcąca w za-
kresie rolnictwa. Plany nauczania w tym zakresie zawarte były już w projekcie reformy 
Akademii Krakowskiej H. Kołłątaja, który proponował utworzenie odpowiedniej, osob-
nej katedry rolniczej. Ponownie starania w tym kierunku podjęto w latach 80. XIX w. i do-
piero wtedy zakończyły się one sukcesem. Największe zasługi organizacyjne przypisuje 
się dwóm uczonym – Emilowi Godlewskiemu sen. i właśnie E. Janczewskiemu3.

Ogród Botaniczno-Rolniczy z założenia miał być specjalistycznym ogrodem bota-
nicznym, ponieważ był zaplanowany jako zakład pomocniczy do nauczania botaniki 
rolniczej. Zarówno zatem jego lokalizacja, rozplanowanie, a także wprowadzone ga-
tunki roślin były temu celowi podporządkowane. E. Janczewski tak pisał w 1891 r. do 
Senatu Akademickiego:

„Wykłady botaniki dla rolników powinny ich zapoznawać nie tylko z budową i organi-
zacją wewnętrzną roślin, lecz także z postacią zewnętrzną i gatunkami roślin zbożowych, 
pastewnych, łąkowych itd. oraz chwastów i pasożytów wyrządzających rolnictwu klęski 
dotkliwe. Aby temu zadaniu wykładów botaniki mogło stać się zadość, istnieć musi ogród 
botaniczno-rolniczy z kolekcją wyżej wspomnianych roślin, położony tak blizko Uniwersyte-
tu, aby uczniowie bez straty czasu nauczyli się rośliny rolnicze poznawać, a wykładający 
botanikę rolniczą miał je zawsze pod ręką jako materiał demonstracyjny przy wykładach”4.

1 A. Piekiełko-Zemanek, Egzotyczny ogród na Wesołej, Kraków–Wrocław 1986, s. 13-21.
2 T. Majewski, Edward Franciszek Glinka Janczewski (1846-1918), [w:] Zemanek A. (red.), Złota Księga Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, cz. I: Biografie Uczonych, Kraków 2000, s. 75-82.
3 H. Jurkowska, T. Komornicki, T. Lityński, Dzieje studiów rolniczych (1890-1962), Kraków 1965, s. 13-15, 19.
4 Archiwum UJ: SR 37 – list E. Janczewskiego do Senatu Akademickiego UJ (Kraków, 20 maja 1891).
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Ogród został założony prywatnym kosztem Janczewskiego na niewielkim obsza-
rze 0,28 ha, zlokalizowanym pomiędzy budynkami Collegium Maius i Collegium Minus 
(dawniej Bursy Bogatej), między ulicami Jagiellońską i Gołębią a Plantami. Teren ten 
znajdował się w tamtym okresie pod zarządem dyrektora Ogrodu Botanicznego UJ, ale 
nie był w ogóle użytkowany. Wcześniej, ok. 1875 r., istniał tam dział roślin lekarskich, któ-
ry prawdopodobnie został zniszczony podczas budowy Collegium Novum, ponieważ 
plac posłużył wtedy jako skład materiałów budowlanych. Jak wiadomo z dokumen-
tów źródłowych, miejsce to porastała trawa oraz rosło kilka drzew, na których pracow-
nicy sąsiadującej Biblioteki Uniwersyteckiej wieszali pranie5. Dzięki zabiegom Janczew-
skiego obszar ten przeznaczono na Ogród Botaniczno-Rolniczy i ostatecznie przyznano 
Studium oraz przekazano pod jego kierownictwo. Teren ten miał długie tradycje ogro-
dowe, posiadał swoiste genius loci. Niegdyś w tym właśnie miejscu zlokalizowane były 
ogrody profesorskie Akademii Krakowskiej. Dane o ich istnieniu pochodzą już z 2 połowy 
XV w. Miały one najprawdopodobniej charakter wyłącznie użytkowy, ich częścią był 
również sad, a warzywa i owoce trafiały na stół profesorów uczelni6.

Ogród Janczewskiego miał kilka nazw – był nazywany Ogródkiem Botaniczno-Rolni-
czym, Rolniczo-Botanicznym lub Ogrodem Botanicznym Studium Rolniczego. Ze wzglę-
du na swoje główne przeznaczenie do celów dydaktycznych miał układ geometryczny, 
kwaterowy. Mimo niewielkiej powierzchni posiadał bogatą kolekcję roślin użytkowych 
i roślin związanych z rolnictwem. Przez profesora Janczewskiego opisywany jako „wy-
bornie położony, a wystarczająco rozległy”7. Lokalizacja ogrodu była bardzo korzystna 
ze względu na bliskość Collegium Novum, po drugiej stronie ulicy Gołębiej, gdzie w tak 
zwanej sali przyrodników były prowadzone wykłady z botaniki rolniczej. Według informa-

5 Archiwum UJ: S II 875 – zarządzenie Senatu Akademickiego UJ (Kraków, 2 czerwca 1891).
6 J. Bogdanowski (red.), Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem, Warszawa 1997, s. 168-171.
7 Archiwum UJ: SR 37, op. cit.

Il. 1. Ogród Botaniczno-Rolniczy w okresie międzywojennym, [za:] J. Fierich jun., 
I Studium rolnicze (1890-1923). Wydział Rolniczy UJ, nakładem Wydziału Rolniczego UJ, Kraków 1934

Ill. 1. Botanical Garden of Agricultural Studies in the interwar period
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cji z 1900 r. ogród był podzielony na dwie części. Posiadał nie tylko dział dydaktyczny, 
liczący aż 400 gatunków roślin, ale także dział eksperymentalny, który służył profesorowi 
do prowadzenia doświadczeń naukowych, m.in. pionierskich badań z zakresu genetyki 
(jeszcze przed ponownym odkryciem praw Mendla)8. Istniała tam kolekcja traw, które 
są jedną z najważniejszych grup roślin użytkowych, a także zbiór roślin rolniczych zielnych, 
drzew i krzewów owocowych oraz chwastów i pasożytów roślin uprawnych.

Teren ogrodu, w zarysie prostokątny, został zniekształcony przez wybudowanie w la-
tach 1909-1912 na fragmencie placu należącym do ogrodu ogromnego gmachu: Col-
legium Witkowskiego9. Doprowadziło to do zmniejszenia powierzchni ogrodu, a także 
spowodowało jego znaczne zacienienie, co w przypadku kolekcji roślin użytkowych mia-
ło niebagatelne znaczenie. Równocześnie jednak rozpoczęto budowę własnej siedziby 
dla Studium Rolniczego przy ul. Żabiej (obecnie al. Mickiewicza) i w tym czasie ogród zo-
stał przeniesiony przez profesora Janczewskiego w nowe miejsce. Dotychczas zajmowa-
ny teren ponownie przestał być użytkowany i dopiero w 2010 r., nawiązując do historii 
tego miejsca, ponownie go zagospodarowano, tworząc tam ogród doświadczeń.

3. NOWA LOKALIZACJA OGRODU, CENNE KOLEKCJE ROŚLIN

Przeniesiony Ogródek Botaniczno-Rolniczy zlokalizowano w najbliższym sąsiedztwie 
wybudowanego gmachu Collegium Agronomicum, w narożniku między ul. Czystą 
i obecnymi al. Mickiewicza. Powierzchnia Ogrodu uległa zwiększeniu do ok. 0,35 ha. 
W dużej części zachował on układ kwaterowy: „W ogródku tym na małych polet-
kach wysiewno różne rośliny uprawne i chwasty, w celu nauczania systematyki roś-
lin”10, ale w pewnej jego części został wprowadzony także układ bardziej swobodny. 
Ogród usytuowano na podwyższonym tarasie z trzech stron zamkniętym murem. Zna-
lazło się w nim miejsce na szklarnię z roślinami tropikalnymi, a ponadto basen na rośli-
ny wodne i małe alpinarium. W sumie liczbę roślin szacowano w okresie międzywojen-
nym na ok. 800 gatunków, z czego wynika, że zasób uległ podwojeniu. Ogród ten, jak 
i wiele innych ogrodów botanicznych, wydawał indeks nasion, co dawało okazję do 
wymiany i przez to do pozyskiwania nowych gatunków11.

Najcenniejszą z kolekcji ogrodu była kolekcja krzewów porzeczek i ich mieszań-
ców. Została zgromadzona dzięki staraniom profesora Janczewskiego i była jedną 
z najbardziej kompletnych na świecie. Służyła uczonemu do badań nad systematy-
ką w obrębie rodzaju Ribes. W Zakładzie Anatomii i Fizjologii Roślin, któremu podlegał 
bezpośrednio ogród, istniał ponadto bogaty zbiór kilkuset okazów zielnikowych, który 
dopełniał kolekcję ogrodową. Sadzonki i materiały suche pochodziły od różnych bo-
taników i zbieraczy roślin z wielu zakątków świata, a także z instytucji naukowych oraz 
szkółek drzew i krzewów europejskich i amerykańskich. Na podstawie tych materia-
łów Edward Janczewski opracował w języku francuskim i wydał w 1907 r. monografię 
rodzaju Ribes – porzeczka, która mimo upływu ponad stu lat, wciąż jest jednym z pod-
stawowych dzieł dotyczących systematyki tej grupy roślin. Opisał w niej aż 28 nowych 
dla nauki gatunków. Pracy przyznano nagrodę im. A.P. de Candolle’a12. W Ogródku 
Botaniczno-Rolniczym profesor prowadził ponadto eksperymenty nad mieszańcami 

8 A. Zemanek, Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1780-1917), Kraków 1989, s. 31.
9 J. Bogdanowski, op. cit., s. 168.
10 T. Lityński, H. Jurkowska, Z. Kosiek, Studia rolnicze w Krakowie (1890-1964) w 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, War-

szawa 1965, s. 208.
11 J. Zabłocki, Historia i działalność Zakładu Botanicznego im. Janczewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, Seria B, Z. 14, 1968, s. 193.
12 K. Kulpiński, Edwarda Janczewskiego studia nad porzeczkami. Karta z dziejów systematyki XIX-XX w., Warszawa 2011, 

s. 33-34, 64-66, 97-105.



169

porzeczek. W latach 1903-1904 kompletna kolekcja porzeczek została przeniesiona 
do Ogrodu Botanicznego UJ, ale prawdopodobnie w części lub całkowicie została 
powielona i istniała nadal w Ogródku Botaniczno-Rolniczym, ponieważ wciąż szczy-
cono się jej posiadaniem13. Ogród ten zachował swój charakter najprawdopodobniej 
do czasu wybuchu II wojny światowej. Profesor Janczewski zmarł w 1918 r. Następcą 
został jego uczeń Kazimierz Rouppert (1885-1963), kierując Zakładem Anatomii i Fizjo-
logii Roślin i Ogrodem Botaniczno-Rolniczym w okresie międzywojennym.

Interesującym obiektem architektury ogrodowej jest szklarnia, która zachowała się 
do dnia dzisiejszego. Mimo niewielkich rozmiarów była podzielona na część ciepłą 
i zimną, ze względu na różne wymagania roślin, co uzyskano dzięki ściance działowej. 
Metalowa konstrukcja szklarni została osadzona na ceglanej podmurówce, zaopa-
trzono ją także w wiatrołap o bogatej dekoracji ślusarskiej w stylu secesyjnym. Przylegał 
do niej budynek „Pojnarówki”, który służył jako kotłownia14. Rośliny egzotyczne, które 
się w niej znalazły, pochodziły ze szklarni Ogrodu Botanicznego UJ, która dysponowa-
ła podwójnymi i nadliczbowymi okazami. Według sporządzonej listy przeniesiono tam 
co najmniej 66 gatunków z grupy najrzadszych i najcenniejszych oraz inne mniej warto-
ściowe, których nie wyszczególniono. Wśród tych pierwszych znalazły się palmy, które 
pełnią bardzo ważną rolę gospodarczą i ekologiczną w regionach tropikalnych, m.in. 
Chamaerops humilis – karłatka niska, europejska palma z obszaru śródziemnomor-
skiego, której pączki liściowe bywają spożywane jako jarzyna, czy Phoenix reclinata – 
daktylowiec pogięty, afrykańska palma, o dużym znaczeniu użytkowym i o jadalnych 
owocach, a także interesująca roślina amerykańska przypominająca palmę: Carludo-
vica palmata, z której pozyskuje się włókna i wyrabia się słynne kapelusze „panama”. 
Ponadto wiele innych roślin z takich rodzin jak bananowce (Musaceae) i storczyki (Or-
chidaceae) oraz z rodzajów: opuncja (Opuntia), aloes (Aloe), agawa (Agava), sago-
wiec (Cycas), ostrokrzew (Ilex)15. Bardzo duża kolekcja szklarniowych roślin tropikalnych 
w Ogrodzie Botanicznym UJ pochodziła z czasów, gdy ogrodnikiem był Józef Warsze-
wicz (1812-1866), zatrudniony w latach 1854-1866. W czasie swoich sławnych ekspedy-
cji do Ameryki Środkowej i Południowej zebrał i przywiózł do Europy kilka tysięcy roślin 
egzotycznych, w tym kilkaset nowych gatunków. Rozpoczynając pracę w Krakowie, 
wzbogacił kolekcje Ogrodu o bogaty zbiór roślin tropikalnych, a także pomnażał go 
dzięki szerokim znajomościom z zagranicznymi uczonymi. Wiele z tych roślin do dziś sta-
nowi unikaty w Europie. Pod koniec XIX w. kompleks szklarni Ogrodu Botanicznego UJ, 
łącznie z ogromną palmiarnią zbudowaną w 1882 r., był największym w monarchii au-
stro-węgierskiej16. Dzięki temu do kolekcji Ogrodu Botaniczno-Rolniczego trafiło wiele 
roślin wartościowych i trudnych do zdobycia w ówczesnym czasie.

4. LATA POWOJENNE

Po II wojnie światowej całkowicie uległa zmianie natura Ogrodu Botaniczno-Rol-
niczego. Miał on już inne cele. Wcześniejszy ogród botaniczny, prawdopodobnie 
uszczuplony podczas działań wojennych i przejęcia budynku uczelni przez okupanta, 
został po 1945 r. przekształcony w ogród typowo użytkowy, co można uznać za zmia-
nę bardzo niekorzystną. Ponadto teren w znacznej części zabudowano: powstała 
druga, większa szklarnia oraz dwie królikarnie, w których hodowano 40 królików w celu 

13 J. Zabłocki, op. cit., s. 193.
14 J. Pollesch, A. Mamoń, Program Prac Konserwatorskich dla budynku „Pojnarówki” i zabytkowej szklarni, Kraków, Al. Mic-

kiewicza 21, Kraków 2010, s. 2-6.
15 Archiwum UJ: S II 875 – pismo E. Janczewskiego do Senatu Akademickiego UJ (Kraków, 30 października 1911).
16 A. Piekiełko-Zemanek, op. cit., s. 79-90, 105-106.
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pozyskiwania surowicy17. Przedwojenne cenne i bogate kolekcje zostały zniszczone 
i zastąpione przez duże powierzchnie upraw pospolitszych roślin użytkowych, przezna-
czonych przede wszystkim do sprzedaży, ponieważ ogród musiał wykazywać docho-
dy, z których się utrzymywał. W pewnej jego części istniały także wyznaczone pola, na 
których prowadzono doświadczenia rolnicze. Tak pisano o ogrodzie w 1950 r.:

„Zagony ogrodowe (...) zajęte były na doświadczenia naukowe, prowadzone 
nad ziemniakami, kukurydzą i tytoniem. Ponadto na zagonach wolnych, uprawia-
ne były: pomidory, kapusta, kalafiory, buraki, pietruszka, marchew, truskawki, cebula, 
chryzantemy i inne kwiaty”18.

5. PODSUMOWANIE

Obecnie budynki dobudowane po wojnie nie istnieją, a teren ogrodu zajęty jest 
pod parking przeznaczony dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego – spadkobier-
cy Studium Rolniczego UJ. Pierwotny układ Ogrodu Botaniczno-Rolniczego jest jed-
nak wciąż czytelny. Istnieją mury, które kiedyś okalały ogród oraz pozostała secesyjna 
szklarnia, która została wpisana na listę zabytków miasta Krakowa (1998 r.). Zachowa-
na jest w złym stanie, ale poddano ją obecnie konserwacji z przeznaczeniem na cele 
wystawiennicze. Porządkowane jest także jej otoczenie. Ponadto na terenie założe-
nia ogrodowego istnieje nadal część przedwojennego drzewostanu.

Ogród Botaniczno-Rolniczy, mimo że dziś już nie istnieje, pełnił znaczącą rolę dy-
daktyczną i naukową przez prawie 50 lat. Jest przykładem specjalistycznego ogrodu 
botanicznego, a także częścią historii miasta Krakowa i nauczania botaniki rolniczej 
w ośrodku krakowskim.
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S t r e s z c z e n i e

Ogródki robotnicze powstawały od 2 połowy XIX wieku i na początku XX wieku w wielu miastach Europy, w tym na terenie Królestwa 
Polskiego. Wiodącą ideą tworzenia tych założeń ogrodowych była poprawa złych warunków bytowania najbiedniejszym grupom 
społecznym. W publikacjach pochodzących z tego okresu określone zostały zasady organizowania kolonii ogródków robotniczych, ich 
lokalizacji i form zagospodarowania poszczególnych działek. Obiekty te pełniły wiele funkcji: umożliwiały robotnikom pozyskanie pożywienia 
przy jednoczesnym oszczędzaniu wydatków na ten cel dzięki własnej pracy w ogrodzie, zapewniały wypoczynek i spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu, uczestniczyły w wychowaniu dzieci, ucząc szacunku dla innych i pracy, oraz miały swój udział w poszerzaniu wiedzy na 
temat uprawy roślin. Ogródki robotnicze okazały się jednym z bardzo ważnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
industrializacji.

Słowa kluczowe: ogródki robotnicze, ogrody użytkowe, przełom XIX i XX wieku, urbanistyka XIX wieku

A b s t r a c t

Workers’ gardens have been created since the 2nd half of the 19th and in the beginning of 20th century in many European’s cities, also 
in the Polish Kingdom. The main idea was to improve bad social condition of most poor workers. The rules of workers’ gardens colonies 
localization and layout, also single plots’ arrangement, were presented in publications of that period. The gardens had many functions: they 
offered the food to workers connected with saving money, became places of rest under the open sky, had influence on children’s education 
connected with respect to other people and their work, also the basic knowledge of plants. Workers’ gardens became one of valuable 
factors counteracted negative influence of industrialozation on people.

Keywords: workers’ gardens, utilitarian gardens, the turn of 19th century, 19th century urbanity
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1. WPROWADZENIE

Szybki wzrost miast, zainicjowany rozwojem przemysłu i przemianami cywilizacyj-
nymi w XIX wieku, miał kontynuację na początku wieku XX. Miasta były głównymi 
ośrodkami życia gospodarczego i społecznego. Złożonym procesom ich przemian 
towarzyszyło wiele zmian, negatywnie wpływających na życie ówczesnych ludzi. 
Główną siłę roboczą stanowili biedni robotnicy, zatrudniani w fabrykach i zamiesz-
kujący ubogie dzielnice. Bardzo szybko zdano sobie sprawę z konieczności organi-
zacji wsparcia tej najbiedniejszej, ale i najbardziej licznej grupy społecznej. Miało 
ono charakter materialny, ale przede wszystkim zachęcało robotników do indywi-
dualnej pracy, wpływając na poprawę ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Za 
przykładem innych krajów europejskich również na terenie Królestwa Polskiego po-
dejmowano takie próby. Za jeden z czynników uzdrowienia miast i ich mieszkańców 
uznano m.in. wprowadzenie do nich roślinności w formie publicznych i prywatnych 
ogrodów oraz parków pełniących wiele funkcji. Z jednej strony przypisywano im rolę 
czynników miastotwórczych przeciwstawianych urbanistycznemu chaosowi. Przede 
wszystkim jednak pozwalały one szerokiemu społeczeństwu na kontakt z przyrodą, 
a przez to wpływały na ogólną poprawę warunków bytowania w miastach, umoż-
liwiając przebywanie na świeżym powietrzu i wypoczynek1. W procesie tym ważną 
rolę odegrały kolonie ogródków dla robotników. Jako rodzaj ogrodów użytkowych 
stanowiły one ogromne wsparcie dla tej grupy społeczeństwa w ujęciu ekonomicz-
nym, higienicznym, wychowawczym i wypoczynkowym. Założenia ideowe oraz wy-
tyczne do kształtowania tej grupy obiektów prezentowane były w publikacjach wy-
dawanych od przełomu XIX i XX wieku.

2. SYTUACJA ROBOTNIKÓW NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Na ocenę miast przełomu XIX i XX wieku składa się głównie krytyka ich przypadko-
wego, pozbawionego sprawnej komunikacji układu zabudowy oraz braku przestrzeni 
na wprowadzenie do nich roślinności. To także wiele negatywnych zjawisk powodo-
wanych przez licznie powstające w miejskiej przestrzeni fabryki, zakłady przemysło-
we i warsztaty pracy2. W konsekwencji napływ ogromnej liczby ludności ze wsi do 
miast i jej niekontrolowany przyrost przełożyły się na deficyt mieszkaniowy. Zjawisko 
to wystąpiło również na ziemiach polskich. Narastająca spekulacja gruntami i trud-
ność pozyskania tanich mieszkań skutkowały powstawaniem biednych dzielnic robot-
niczych, przepełnionych prowizorycznymi tandetnymi domami, w których panowała 
ciasnota3. Powszechny był brak dostępu czystego powietrza i światła słonecznego 
do mieszkań, fatalne warunki sanitarne, brud, kurz i dym, mające negatywny wpływ 
na zdrowie fizyczne i psychiczne przedstawicieli najbiedniejszych grup społecznych, 
a do patologii zaliczano wzrastającą liczbę przestępstw, alkoholizm i prostytucję, po-
tęgowane narastającym bezrobociem4. Warunki życia robotników określano jako 
anormalne, a dodatkowo całodzienna monotonna praca zabijała w nich resztki szla-
chetnych uczuć. Byli oni postrzegani jako „szare, ponure tłumy białych niewolników 

1 K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia miast, [w:] „Architektura i technika a zdrowie”, 
(red.) K. Gerlic, Gliwice 2004, s. 103-105.

2 Zjawisko to powszechne było nie tylko w stolicach europejskich (Londyn, Paryż) (S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. 
Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968, s. 678; H. Syrkus, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, Warszawa 
1984, s. 96-99), ale także w wielkich i średnich miastach, w tym zlokalizowanych na terenach polskich pozostających pod 
zaborami (T. Tołwiński, Urbanistyka, t. II: Budowa miasta współczesnego, Warszawa 1947, s. 20, 24).

3 S. Giedion, op. cit., s. 678; J. Holewiński, Miasto przyszłości, 1909, s. 3; I. Drexler, Miasta ogrodowe, Lwów 1912, s. 8.
4 Ibidem, s. 10.
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[którzy] ciągną swój żywot w dusznej atmosferze ciasnych izb, suteren i poddaszy, nie 
znając możliwości zetknięcia się z pięknem przyrody i rozkoszy z nią obcowania”5. Ko-
nieczność poprawy warunków sanitarnych i higienicznych miejsc zamieszkania nieza-
możnego społeczeństwa poruszana była wielokrotnie. Postulaty opieki nad ubogimi 
mieszkańcami znalazły odbicie w idei ułatwienia „masom robotniczym zbliżenia z na-
turą, wiążąc ich z nią duchowo i fizycznie”6.

3. ROZWÓJ IDEI OGRÓDKÓW ROBOTNICZYCH

Wzmianki o potrzebie zakładania ogrodów dla robotników pojawiały się w róż-
nych krajach. W Anglii zawarto je w opublikowanych w 1818 r. regulacjach o two-
rzeniu i dzierżawie działek w miastach, następnie w The 1845 Enclosure Act i póź-
niejszym The Allotments Act z 1887 r., omawiającym zasady tworzenia tego rodzaju 
obiektów dla najuboższych7.

Instytucja ogrodów dla robotników uznana została za podstawę zmniejszenia 
szkodliwego wpływu pracy w zadymionych fabrykach i mieszkania w tandetnych do-
mach. Przekazywanie tego rodzaju obiektów do użytku stanowiło najtańszy i najbar-
dziej opłacalny sposób wspomagania ubogich, gdyż „pewna suma pieniędzy, dana 
biednej rodzinie w formie ogrodu, da jej dobrobytowi znacznie więcej, niż gdy jej 
będzie dana, bądź to w formie pieniędzy gotówką, bądź materiałów spożywczych, 
bądź nawet pracy zarobkowej”8. Ogrody takie zakładano w wielu miastach Nie-
miec9, Francji10, Belgii, Danii, Holandii, Szwajcarii11. Tworzono również liczne organiza-
cje wspierające tę inicjatywę12.

W Warszawie pierwsze ogródki robotnicze powstały w 1907 r. w liczbie kilkunastu 
na wytypowanych do tego celu kilku niezagospodarowanych placach13. Rok póź-
niej było ich już kilkaset. W 1909 r. założono Towarzystwo Ogrodów Robotniczych 
(TOR) – dobroczynną instytucję społeczną, która organizowała kolejne miejsca pod 
tworzenie nowych zespołów działek dzierżawionych najuboższym. W następnych la-
tach liczba tych obiektów stale rosła14. Po upływie dekady zainteresowanie robot-
ników było tak wielkie, że TOR nie było w stanie zaspokoić ich potrzeb15. Działalność 
Towarzystwa rozpowszechniono w całym Królestwie Polskim, a w niektórych mia-
stach utworzono nawet oddziały16.

5 S.W. Tylicki, Doniosła praca, „Ogrodnik” nr 21, Warszawa 1911, s. 353.
6 Ibidem.
7 A. Pawlikowska-Piechotka, Tradycja ogrodów działkowych w Polsce, Gdynia 2010, s. 13.
8 A. Woroniecki, Ogrody robotnicze, „Odczyty popularne dla Towarzystw Polskich” XIV, Poznań 1905, s. 8.
9 Znane są liczne realizacje ogrodów robotniczych z Kolonii (1822-1830), Lipska (1832), kolonie ogródków z okolic Berlina 

(1833) i kolejne realizowane ponownie w Lipsku przez dr. D.G. Schrebera w latach 1865-1868 (A. Pawlikowska-Piechotka, 
op. cit., s. 13-15). Kolejne powstawały we Frankfurcie nad Menem, a w początku XX wieku we Frankfurcie nad Odrą 
i Monachium (S. Wesołowski, Ogródki robotnicze, „Ogrodnictwo” z. III, r. XI, 1908, s. 65-68).

10 Za godne naśladowania uznano dzieło filantropa p. Renandin z Sceaux pod Paryżem, który założył ogrody dla robotni-
ków na placu o powierzchni 5 tysięcy m2, wytyczył drogi i zbudował studnie, a użytkowników wyposażył w narzędzia do 
pracy, a także zatrudnił specjalistę udzielającego porad ogrodniczych (E.M., Ogródki dla robotników, „Ogrodnik Polski” 
nr 20, Warszawa 1901, s. 497). Pisano też o działaniach pani Hervieu z Sedanu (ok. 1889 r.) oraz zakonniku z St. Etienne 
– ojcu Volpette, który naśladował działania poprzedników (Bull. d’arb., Z pism zagranicznych, „Ogrodnik Polski” nr 5, 
Warszawa 1902, s. 114).

11 A. Woroniecki, op. cit., s. 4.
12 Należała do nich m.in. Liga Skrawka Ziemi i Ogniska Domowego z 1868 r. we Francji, a następnie połączenie związków 

z różnych krajów w Międzynarodowe Biuro Skrawków Ziemi i Ogródków Robotniczych w Luksemburgu (1926) (M. Siew-
niak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 64).

13 Zostały założone przez p. Proczkównę (E. Jankowski, Ogródki robotników (z planikami), Warszawa 1909, s. 5; J. Maciejewski, 
Ogrody Robotnicze, „Ogrodnik” nr 27, Warszawa 1913, s. 421).

14 W 1910 r. w Warszawie ogrody robotnicze zajmowały powierzchnię ponad 16 morgów i służyły 2618 osobom (E. Jankowski, 
Ogródki robotników..., s. 5). W 1919 r. łączna powierzchnia ogródków wynosiła już 93 morgi i służyła 2795 osobom 
(Memorjał Tow. Ogrodów Robotniczych w Warszawie, Marszałkowska 76, „Ogrodnik”, Warszawa 1919, s. 264).

15 Ibidem, s. 263.
16 Powstały m.in. w Lublinie, Łodzi i Siedlcach (W. Tylicki, op. cit., s. 354).
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Powszechne było zaangażowanie członków TOR w propagowanie tej idei przez 
aktywny udział w działaniach prowadzonych przez tworzone do tego celu odrębne 
sekcje, m.in.:
 – techniczną – zajmującą się nadzorem rozdziału terenów pod dzierżawę działek, 

wydzielaniem nawozów, rozdawaniem nasion i sadzonek roślin, wypożyczaniem 
narzędzi ogrodniczych17,

 – dydaktyczną – udzielającą zawodowych porad służących podnoszeniu umiejęt-
ności hodowli warzyw i zwiększaniu wydajności poletek, a także zajmującą się or-
ganizacją licznych pokazów i pogadanek o uprawie roślin18,

 – dochodów niestałych – organizującą zbiórki i sprzedaż roślin19.

4. UKŁAD PRZESTRZENNY I ZASADY ORGANIZACJI OGRÓDKÓW ROBOTNICZYCH

Działki przeznaczone pod uprawę roślin były przekazywane najbiedniejszym robot-
nikom i ich rodzinom w dzierżawę w liczbie jednej lub kilku. Gdy rodziny nie było stać 
na opłatę, przekazywano grunt na 1 rok (lub z roku na rok) nieodpłatnie albo za bar-
dzo niską kwotę20. Regułą było płacenie czynszu właścicielowi za okres od wczesnej 

17 I. Grabowski, Ogrody Robotnicze, „Ogrodnik” nr 8, Warszawa 1911, s. 145.
18 Memorjał..., op. cit., s. 265.
19 W celu pozyskania funduszy zachęcano do wsparcia Towarzystwa liczne osoby prywatne, a do współpracy różne orga-

nizacje, natomiast członków TOR do wnoszenia składek (Z Tow. Ogrodów Robotniczych, „Ogrodnik” nr 7, Warszawa 1918, 
s. 116; Memorjał..., op. cit., s. 265).

20 Według przyjętych stawek pobierano od 50 kopiejek za działkę, zazwyczaj jednak od 3 do 5 rubli za działkę w otoczeniu 
największych miast (E. Jankowski, Ogródki robotników..., s. 6-7).

Il. 1. Plany kolonii ogródków robotniczych: A – układ z ośmioma drogami zbiegającymi się w centralnie 
umieszczonym placu do zabawy; B – układ z drogami biegnącymi pod kątem prostym 

(O – okólnik, S – studnia) (E. Jankowski, Ogródki robotników (z planikami), Warszawa 1909)

Ill. 1. Colony of workers’ gardens – plans: A – layout of eight roads crossed in central play place; 
B – layout of regular roads runs on the square (O – cattle yard, S – well) 

(E. Jankowski, Ogródki robotników (z planikami), Warszawa 1909)
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wiosny do późnej jesieni21. Robotnik otrzymywał taką ilość ziemi, jaka była niezbędna 
do utrzymania jego rodziny. Najmu dokonywano dla większej liczby użytkowników, 
aby obniżyć ceny. Sugerowano, by daną działkę co roku przekazywać temu same-
mu robotnikowi w celu zapewnienia ciągłości upraw. Przystosowanie terenu wyma-
gało bowiem poniesienia kosztów zakupu roślin i innych materiałów, a także wkładu 
pracy własnej22. Dłuższy okres dzierżawy umożliwiłby trwałe wygrodzenie poszczegól-
nych poletek, budowę wodociągów i altanek, a nawet połączenia ogródków robot-
niczych z ogrodami publicznymi23.

Zespoły działek, określane w publikacjach mianem kolonii24, lokalizowano w naj-
bliższej okolicy miejsca zamieszkania robotników, co stanowiło jeden z warunków 
dzierżawy – zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu, zwłaszcza wieczorem po pra-
cy. Ogrody tworzono na niezagospodarowanych placach wymagających uporząd-
kowania (wcześniej pełnych gruzu, kamieni i śmieci) lub nieurodzajnych pastwiskach 
położonych na krańcach i przedmieściach miast25.

Układ danej kolonii ogródków starano się umiejętnie dopasować do wielkości 
i kształtu parceli, umożliwiając pełne ich wykorzystanie. Wprowadzano drogi da-
jące dostęp do wszystkich działek, dopuszczając ich różne rozplanowanie (il. 1). 
Sugerowano zdjęcie z nich warstwy żyznej gleby i rozsypanie po terenie, a następ-
nie utwardzenie ścieżek. W centralnej części parceli tworzono wysypany piaskiem 
lub tłuczoną cegłą plac do zabaw dziecięcych, obsadzony dookoła drzewami 
i wyposażony w ławy. Tu lokalizowano studnię z wodą pitną, a pomocnicze uję-
cia wody do podlewania roślin sytuowano w narożnikach kolonii. Aby uniknąć są-
siedzkich sporów, działki należało grodzić tanim żywopłotem wierzbowym, a wej-
ście do każdej z nich podkreślić furtką. Powierzchnia każdego ogródka wynosiła 
500 łokci kwadratowych26.

Równie ważny był układ elementów składających się na zagospodarowanie po-
jedynczej działki (il. 2). Wymieniano wśród nich następujące:

21 Ibidem, s. 2.
22 Ibidem, s. 12, 16.
23 Najem terenów na okres dłuższy niż 1 rok, mimo nadzoru TOR, wiązał się często z wieloma trudnościami, ponieważ wła-

ściciele nie wyrażali na to zgody. Zdarzało się też często, iż w czasie lata właściciele żądali opuszczenia niektórych dzia-
łek (Memorjał..., op. cit., s. 264-265).

24 E. Jankowski, Ogródki robotników..., s. 8.
25 I. Grabowski, op. cit., s. 145; E. Jankowski, Ogródki robotników..., s. 7; Memorjał..., op. cit., s. 264.
26 Wielkość tę uznano za bardzo małą i sugerowano jej podwojenie (E. Jankowski, Ogródki robotników..., s. 8-12).

Il. 2. Układ i plan obsadzeń pojedynczej działki o powierzchni 500 łokci kwadratowych (50 x 100 łokci): 
1. Fasola tyczkowa, 2. Groch wysoki, 3. Bób, 4. Fasola piechota, 5. Groch karłowy, 6. Cebula, 7. Ziemniaki, 

8. Marchew, 9. Buraki, 10. Rzodkiewka, 11. Kapusta, 12. Ogórki, 13. Szpinak, 14. Ogródek kwiatowy 
(M. Jankowski, Ogródek robotniczy, [w:] „Ogrodnik” nr 10, Warszawa 1912)

Ill. 2. Layout and plants’ arrangement of single 500 square ells’ plot (50 x 100 ells): 
1. Bean, 2. French bean, 3. Broad bean, 4. Bean, 5. Pea-plant, 6. Onion, 7. Potatoes, 8. Carrot, 

9. Beets, 10. Radish, 11. Cabbage, 12. Cucumbers, 13. Spinach, 14. Flower garden 
(M. Jankowski, Ogródek robotniczy, [in:] „Ogrodnik” nr 10, Warszawa 1912)
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 – buda (szopa, domek, altana) – sytuowana pośrodku działki lub na jej krańcu, wy-
konana z wszelkich dostępnych materiałów (drewna, listew) z dachem, drzwiami 
i oknami; służyła osłonie przed słońcem i deszczem, rzadziej celom mieszkaniowym,

 – dół na odchody i zbiornik na nawóz – umieszczane na końcu ogrodu i przysłonię-
te krzewami27,

 – ograniczona liczba dróg (szerokości 1-2 łokci), z główną biegnącą przez środek 
lub okalającymi działkę i umożliwiającymi swobodne przejście i pracę28.
Podstawą zagospodarowania ogródka były rośliny użytkowe wypełniające nie-

mal całą jego przestrzeń. Układ funkcjonalny obejmował regularne grządki (szero-
kości 4 stóp), poprzedzielane wydeptanymi ścieżkami. Według wytycznych robotni-
cy powinni uprawiać wszystkie dostępne warzywa, które „mają własności odżywcze 
i niezbędne są dla ogólnego rozwoju organizmu lub dopomagają do trawienia”29. 
W wykazach roślin uprawnych zamieszczanych w publikacjach polecano: ziemniaki, 
bób, fasolę, groch, marchew, kapustę, pietruszkę, cebulę, sałatę, kalafiory, pory i se-
lery, a także rzodkiewkę i szpinak. Mniejszą rangę przypisywano owocom. Na ogródek 
kwiatowy przewidywano najmniej miejsca, wprowadzając pojedyncze małe rabaty 
przy granicy działki z drogą zewnętrzną lub w otoczeniu budynku30. Rośliny ozdobne 
również wymagały opanowania zasad ich uprawy, służyły ozdobie mieszkań robotni-
czych w postaci bukietów31.

5. FUNKCJE

Ogrodnictwo realizowane przez robotników na niewielkiej powierzchni gruntu 
było zajęciem „uszlachetniającym”, rozumianym jako przynoszące wiele korzyści. 
Podstawę stanowiła wartość użytkowa upraw, związana z zapewnieniem dostępu 
do żywności i ułatwienie jej pozyskania nie tylko dla jednostki, ale dla całych rodzin. 
Hodowane rośliny urozmaicały codzienne pożywienie32. W wielu przypadkach wpły-
wały na poprawę zdrowia robotników, pozwalały im na przeżycie krytycznego cza-
su wojny, okresów bezrobocia i drożyzny, a w skrajnych sytuacjach nawet ratowały 
od śmierci głodowej.

Korzyści materialne, wynikające z pozyskania żywności dzięki prowadzeniu indy-
widualnych upraw, wiązały się ze znacznym ograniczaniem wydatków. Wykorzy-
stanie własnej pracy miało zatem bezpośrednie przełożenie na polepszenie bytu 
znacznej grupy niezamożnego społeczeństwa, ale wartości te należy rozpatrywać 
także w szerszym kontekście. Zakładanie ogródków robotniczych na gruntach le-
żących dotychczas odłogiem wpływało na ogólne pomnożenie terenów ziemi 
uprawnej i produkcji warzyw33.

Funkcje higieniczne i zdrowotne obejmowały wiele aspektów. Przebywanie 
w ogrodzie stanowiło dla robotników oderwanie się od nieprzyjaznej atmosfery pa-
nującej w zadymionej fabryce. Prace ogrodnicze określano jako „higjeniczny sport, 
na który (...) rodziny robotników pozwolić sobie mogą, nie narażając się na wydatki. 
Nie tylko jednostki, lecz całe rodziny korzystają tu z pobytu na świeżym powietrzu”34. 
Czynności wykonywane w ogrodzie umożliwiały krzepienie zdrowia, połączone z od-

27 Przewidywano w tym okresie wykorzystywanie odchodów ludzkich wymieszanych ze śmieciami, chwastami, popiołem 
i spalonymi kośćmi z mięsa jako nawozu dla roślin (E. Jankowski, Ogródki robotników..., s. 13-15).

28 M. Jankowski, Ogródek robotniczy, „Ogrodnik” nr 10, Warszawa 1912, s. 152-153.
29 Ibidem, s. 151.
30 Ibidem, s. 152-153.
31 I. Grabowski, op. cit., s. 145; M. Jankowski, op. cit., s. 151.
32 Ibidem.
33 Memorjał..., op. cit., s. 263-264.
34 Ibidem, s. 264.
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świeżeniem umysłu poprzez aktywny wypoczynek. Uprawa roślin na własny użytek sta-
nowiła znacznie bardziej przyjemny rodzaj pracy niż ta wykonywana w fabryce, przy-
nosząc zarówno wytchnienie, jak i zadowolenie35.

Ogromną rolę przypisywano wartościom społecznym, jakie generowały ogród-
ki robotnicze. Należy je odnieść do ogromnej roli wychowawczej, mającej odbicie 
w podnoszeniu poziomu kultury umysłowej warstw pracujących i ich ogólne uspo-
łecznienie. Niezmiernie korzystnym zjawiskiem było wzbudzanie zamiłowania do po-
żytecznej pracy, które jednocześnie łączyło ludzi różnych poglądów i charakterów, 
dając im możliwość nawiązywania więzi sąsiedzkich i wspólnego spędzania czasu. 
Bo przecież „ludzie ci spotykają się ze sobą, wpływają na siebie, pomagają sobie, 
przywykają do poszanowania cudzej pracy i cudzych zdolności”36. Ogrody umoż-
liwiały naukę umiejętności dobrowolnego i świadomego podporządkowania się 
przepisom i regułom ustanawianym wspólnie przez daną społeczność, a w przypad-
ku młodzieży przede wszystkim nakłaniały do przywykania do karności i respekto-
wania ogólnie przyjętego porządku. Uczyły niewykształconych robotników dbania 
i poszanowania swojej i cudzej własności. Wpływały na wychowanie dzieci i mło-
dzieży – nie w ciasnym domu i na zaniedbanym podwórku, ale w znacznie lepszych 
warunkach sprzyjających wielokierunkowemu rozwojowi. Wspólna praca w ogro-
dzie dzieci i rodziców łączyła pokolenia, uczyła wzajemnej pomocy, umożliwiała 
wymianę doświadczeń i przekazywanie rodzinnych tradycji. Dodatkowo „rozwijanie 
zamiłowania do hodowli roślin w dzieciach i młodzieży, umożliwienie im obcowa-
nia z roślinami i pobudzanie do troskliwego ich pielęgnowania”37 uważano za jeden 
z obowiązków rodziców. Praca w ogrodzie miała jednocześnie działanie umoralnia-
jące. Dawała poczucie posiadania czegoś własnego i służenia dobrym przykładem 
przez dbanie o tę własność. Ogród umożliwiał robotnikom poczucie się choć przez 
chwilę „samodzielnymi gospodarzami i obywatelami na wydzierżawionym przez 
siebie kawałku ziemi38”. Zachęcał do pożytecznej pracy zamiast spędzania czasu 
w wyszynku, był narzędziem walki z alkoholizmem39.

6. PODSUMOWANIE

Idea ogrodów robotniczych rozwijana była z powodzeniem od końca XIX wieku 
i kontynuowana na początku XX wieku. Obiekty te, skierowane do najuboższej gru-
py społecznej, w znaczący sposób wpłynęły na poprawę złej sytuacji jej przedstawi-
cieli, objawiającej się brakiem pieniędzy, pogarszaniem zdrowia, brakiem kontaktu 
z przyrodą i możliwości odpoczynku. Ogromna popularność tego rodzaju obiektów, 
widoczna już w pierwszych latach ich tworzenia na terenie Królestwa Polskiego, wzra-
stała w okresach kolejnych, wskazując, iż ta forma wsparcia biednych mieszkańców 
miast sprawdziła się. Wiele przypisywanych ogrodom robotniczym wartości (użytko-
wych, ekonomicznych, zdrowotnych, wychowawczych i innych), okazało się niezwy-
kle ważnymi jak na ówczesne czasy. Działania te, mimo iż nie było możliwości sprosta-
nia oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, okazały się jednym z optymalnych 
rozwiązań wartych kontynuacji. Potrzeba tworzenia tego rodzaju obiektów znalazła 
potwierdzenie w postaci ogrodów działkowych powstających w kolejnych deka-
dach XX wieku i obecnych w strukturze wielu polskich miast do dziś.

35 I. Grabowski, op. cit., s. 145.
36  Memorjał..., op. cit., s. 264.
37  S. Schönfeld, Ogrodnictwo w wychowaniu, „Ogrodnik” nr 13, Warszawa 2011, s. 226.
38  S.W. Tylicki, op. cit., s. 354.
39  A. Woroniecki, op. cit., s. 12.
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S t r e s z c z e n i e

Rodzinne Ogrody Działkowe, charakterystyczne elementy struktury przestrzennej Warszawy, stanowią obszary o wysokim potencjale, 
dającym możliwość rozbudowy terenów wypoczynkowych miasta. Koncepcja przekształcenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy 
Kanale Gocławskim w obiekt ogólnodostępny uwzględnia propozycję etapowania prac i proces partycypacji społecznej. Głównym celem 
przewidzianych zmian jest znaczne zwiększenie pojemności wypoczynkowej terenu przez rozbudowę jego programu i włączenie w system 
terenów zieleni dzielnicy Praga Południe, z jednoczesnym zachowaniem wartości przyrodniczych i społecznych miejsca.

Słowa kluczowe: ogrody działkowe, ogrody użytkowe, publiczne tereny zieleni, rozwój miejski

A b s t r a c t

The Family Allotment Gardens, characteristic elements of Warsaw’s spatial structure, have wide potential as areas indicated the possibilities 
of rest areas development in the city. The concept of the Family Allotment Garden nearby the Gocławski Channel’s transformation into a 
public space includes a proposal of adaptation works’ staging and the process of social participation. The main aim of proposed changes of 
the area is to increase its rest potential by the programm’s development and include it in public green structure of the Praga Południe district 
with its natural and social values’ preservation.
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1. WPROWADZENIE

Przez wiele lat ogrody działkowe odgrywały znaczącą rolę w strukturze tere-
nów zieleni polskich miast. Obiekty te, powstające od końca XIX i rozwijane w XX 
wieku1, stanowiły miejsca pozyskiwania żywności, wypoczynku, a także przestrzeń 
służącą wzmacnianiu więzi społecznych robotników. Wpływały na poprawę wa-
runków klimatycznych w uprzemysłowionych metropoliach2. Współcześnie, wraz 
z przemianami przestrzennymi miast, ogrody działkowe utraciły swój dominują-
cy status. Obecnie mają zarówno zwolenników, zwracających uwagę na ich rolę 
ekologiczną i społeczną, jak też przeciwników, wskazujących na „ich niski poziom 
estetyczny i «blokowanie» cennych dla rozwoju miast terenów”3. Jednak wciąż sta-
nowią obszary wartościowe pod względem przyrodniczym i kulturowym. Znaczna 
ich liczba pozostaje w obrębie centralnych dzielnic miejskich. Wraz z postępującą 
intensyfikacją zabudowy i deficytem publicznych ogrodów i parków w miastach, 
uwidacznia się potencjał tych ogrodów jako przestrzeni do wykorzystania w pro-
cesie adaptacji ich na obiekty umożliwiające wypoczynek szerszemu gronu społe-
czeństwa niż tylko ograniczonej liczbie działkowiczów. Mogą stanowić odpowiedź 
na narastające potrzeby w tym zakresie. Wśród przykładów ukazujących możli-
wość przeprowadzenia takiej transformacji znajdują się tereny działkowe w obrę-
bie Warszawy, w tym teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego zlokalizowany przy 
Kanale Gocławskim.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Rodzinny Ogród Działkowy przy Kanale Gocławskim, zainicjowany w 1975 r. wraz 
z budową osiedla Gocław i przekazany do użytkowania w 1982 r., zlokalizowany jest 
we wschodniej części Warszawy. Zajmuje powierzchnię 2 ha w południowej czę-
ści dzielnicy Praga Południe. Granice terenu wyznaczają ulice: Kapelanów Armii 
Krajowej i przedłużenie ul. Nowaka Jeziorańskiego (północ i wschód), przedłużenie 
ul. Rogalskiego oraz Kanał Gocławski (południe i zachód). Otacza go intensywna 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny zieleni urządzonej osiedlowej, przy-
ulicznej oraz parkowej.

W obrębie osiedla Gocław występuje znaczny udział zieleni urządzonej (przede 
wszystkim osiedlowej i przyulicznej, w mniejszym stopniu parków i zieleńców), które 
tworzą nieformalny system. Ze względu na sąsiedztwo dwóch jedynych występują-
cych w tym rejonie parków (Park „Nad Balatonem” położony na wschodzie i park 
OWS „Jeziorko Gocławskie” na zachodzie) Rodzinny Ogród Działkowy przy Kanale 
Gocławskim mógłby w tym kompleksie pełnić rolę ważnego łącznika integrującego 
cały układ. Obecnie z jego przestrzeni korzystają wyłącznie użytkownicy 39 działek 
indywidualnych, przez co obiekt ten nie stanowi elementu funkcjonalnie połączo-
nego z kształtowanym tu systemem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych. 
Konieczność zmiany tego stanu i integracji przestrzeni publicznych podkreśla zapis 
zawarty w SUiKZP m.st. Warszawy z 2006 r.4, który określa planowane przeznaczenie 
obszaru ROD jako ZP, czyli terenu zieleni.

1 H. Weckwerth, Znaczenie i korzyści ogrodów działkowych dla miasta i jego mieszkańców. Kształtowanie, pielęgna-
cja i ochrona zieleni miejskiej, Wrocław 1999, s. 90; M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 
1998, s. 64.

2 A. Pawlikowska-Piechotka, Tradycja ogrodów działkowych w Polsce, Gdynia 2010, s. 81.
3 Ibidem.
4 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., Załącznik nr 1 [za:] Studium Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Warszawa 2006.
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Wszelkie przekształcenia utrudniać może fakt podzielonej własności tego ob-
szaru: 1,01 ha należy do m.st. Warszawy, właścicielem pozostałego terenu (0,99 
ha) są osoby fizyczne lub prawne5, jednak nie są to działkowicze. Użytkują oni 
ogrody na podstawie zasad określonych w Ustawie o Pracowniczych Ogrodach 
Działkowych6.

Obszar prezentowanego ROD charakteryzują liczne wartości przyrodnicze, m.in.: 
zróżnicowana rzeźba terenu, bliskość kanału wodnego oraz urozmaicony drzewostan 
pozostający w dobrym stanie zdrowotnym. Warte podkreślenia są unikatowe walory 
kompozycyjne wynikające z układu i sposobu zagospodarowania działek oraz dale-
kie powiązania widokowe. Szczególnie istotne są wartości społeczne: teren użytkuje 
niewielka społeczność, skupiona wokół idei ogrodnictwa działkowego7.

3. WIODĄCA IDEA – PRIORYTETY

Koncepcja przekształcenia jednego z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych, opracowana w ramach pracy magisterskiej, wykonanej na kierunku archi-
tektura krajobrazu w Katedrze Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW w Warszawie, 
stanowi szczególne podejście do kształtowania przestrzeni ogrodów działkowych, 
służące dostosowaniu ich do potrzeb szerszego grona mieszkańców współczesnych 
miast, z jednoczesnym zachowaniem unikalnych wartości tych terenów. Główna 
idea opiera się na integracji wszystkich działań przestrzennych i społecznych, sku-
pionych wokół rozwoju tego terenu w zakresie funkcjonowania wypoczynkowego. 
Za nadrzędny cel przekształceń przyjęto znaczne zwiększenie jednoczesnej maksy-
malnej pojemności wypoczynkowej. Realizowany jest on dzięki podstawowej zmia-
nie w zakresie przeznaczenia – z Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ZD) na teren 
zieleni urządzonej (ZP), a także przez zwiększenie jego dostępności. Umożliwienie 
korzystania z tej przestrzeni nie tylko osobom użytkującym indywidualne ogrody 
musi iść w parze ze zmianą jej funkcjonowania w ujęciu formalno-prawnym. Wszel-
kie przekształcenia nie mogą naruszać zidentyfikowanych wartości przyrodniczych 
i społecznych (m.in. przez zakładaną realizację pełnego programu partycypacji 
społecznej). Konieczna jest także integracja obiektu z całym system terenów zieleni 
urządzonej dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

4. ETAPOWANIE

Aby uniknąć konfliktów i nieporozumień na etapie realizacji przyjętych zamierzeń, 
uwzględniających zwiększenie pojemności wypoczynkowej terenu ROD, konieczne 
jest wykorzystanie idei partycypacji społecznej i zastosowanie rozwiązań kompromi-
sowych, opartych na etapowaniu prac adaptacyjnych.

Etap pierwszy obejmuje przejęcie i zagospodarowanie przez władze dzielnicy te-
renów nieużytkowanych lub tych, na których prowadzona jest działalność niezgod-
na z Regulaminem ROD8. Kolejny etap to rozłożony na wiele lat proces przejmowania 
działek indywidualnych od obecnych użytkowników (gospodarowanie dożywotnie), 

5 Opracowanie Ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. War-
szawy, Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Warszawa 2006.

6 Ustawa o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z dnia 6 maja 1981 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 58).
7 M. Szczęsny, Projekt przekształcenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy Kanale Gocławskim w Warszawie, praca 

magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic, Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW w Warszawie, 
2012, maszynopis, s. 50-80.

8 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, Warszawa 2009.
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aby po zwolnieniu większej liczby ogrodów mógł zostać zrealizowany kolejny frag-
ment projektu. Trzecia faza realizacji nastąpiłaby po przejęciu całego obszaru: po 
zakończeniu prac terenowych możliwe byłoby wprowadzenie zmian w jego zarzą-
dzaniu, polegających na wyodrębnieniu ogrodu wspólnotowego jako jednostki pod 
opieką stowarzyszenia lub klubu zrzeszającego użytkowników.

5. KONCEPCJA

Autorska koncepcja adaptacji terenu ROD przy Kanale Gocławskim w Warsza-
wie na obiekt ogólnodostępny służy urozmaiceniu i podniesieniu atrakcyjności obiek-
tu przez rozbudowę jego oferty wypoczynkowej. Na dyspozycję funkcjonalno-prze-
strzenną (il. 1) składają się:
 – dwie strefy wejściowe o funkcji reprezentacyjnej z uzupełniającymi elementami 

wypoczynkowymi,
 – strefa Domu Kultury „Ogród”, funkcjonująca również w sezonie jesienno-zimowym 

i powiększona o towarzyszące obiektowi murawy wielofunkcyjne, pełniące rolę 
centrum wydarzeń kulturalnych i różnego rodzaju imprez plenerowych,

 – strefa wypoczynku kameralnego przeznaczona dla niewielkich grup użytkowni-
ków – enklawy wypoczynkowe w formie niewielkich placów wydzielonych roślin-
nością z towarzyszącymi elementami wodnymi,

 – strefa ogrodu wspólnotowego – jedyny sektor o ograniczonym dostępie, gdzie do-
minować mają aspekty użytkowe, przejawiające się możliwością uprawy owoców 
i warzyw; dodatkowo może być realizowana funkcja edukacyjna,

Il. 1. Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna: 1. strefa wejściowa wschodnia, 2. strefa wejściowa zachodnia, 
3. strefa Domu Kultury „Ogród”, 4. strefa wypoczynku kameralnego, 5. strefa ogrodu wspólnotowego, 

6. strefa murawy wypoczynkowej, 7. strefa dróg pieszych (oprac. M. Szczęsny, czerwiec 2012)

Ill. 1. Functional diagram. Zones: 1. East entrance, 2. West entrance, 3. „Garden” Community Centre, 
4. Semi private rest areas, 5. Community gardens, 6. Recreation green, 7. Paths 

(edited by M. Szczęsny, June 2012)
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 – strefa murawy wypoczynkowej, odwołująca się do tradycji polskich ogrodów 
działkowych – może służyć m.in. do kąpieli słonecznych, tak jak pierwszy ogród 
działkowy w Polsce „Kąpiele Słoneczne”, stworzony w Grudziądzu w 1897 roku9.
Układ przestrzenny wszystkich stref funkcjonalnych odwołuje się do istniejącego 

podziału, bazującego na osiach przecinających się pod kątem prostym. Całość te-
renu (il. 1) kompozycyjnie spina główna droga piesza. Utworzono wzdłuż niej kilka 
systemów wnętrz krajobrazowych, których skala i stopień wydzielenia warunkują ich 
rolę. Niewielkie wnętrza, skoncentrowane wokół elementu wodnego, umożliwiają wy-
poczynek kameralny. Średnio rozległe wnętrza, związane przestrzennie i funkcjonal-
nie z dominantą architektoniczną (DK „Ogród”), oraz półotwarte przestrzenie z liczny-
mi powiązaniami widokowymi zapewniają łączność z otaczającymi terenami zieleni. 
Taki układ pozwoli użytkownikom na realizację różnorodnych form wypoczynku, a za-
razem zapewni integrację terenu z otoczeniem.

Temu celowi służy także układ komunikacji pieszej, ściśle powiązany z istniejącymi 
sąsiadującymi drogami. Połączenia zapewniają drogi piesze: główna oraz podrzęd-
ne. Pierwsza z nich ma za zadanie przyjmować największą liczbę użytkowników i jest 
ona dostępna dla osób niepełnosprawnych. Osie dróg pieszych podrzędnych, po-
prowadzonych na kierunku północ-południe, są sprzężone z układem wewnętrznych 
dróg pieszych osiedla (część południowa obiektu) oraz parkowych (część północna 
obiektu). Ich przebieg jest powiązany ze zróżnicowaną rzeźbą terenu przez wprowa-
dzenie wygodnych schodów terenowych i drewnianych kładek pieszych, usytuowa-
nych wzdłuż kanału wodnego. Obsługę komunikacyjną, wyłącznie w ramach terenu 
ROD, zapewniają drogi lokalne. Trzystopniowy system komunikacji pozwoli na ukie-
runkowanie ruchu użytkowników tak, aby zapewnić im przejście przez teren bez za-
trzymania, ale także po to, żeby umożliwić im łatwy dostęp i zachęcić do korzystania 
z elementów wypoczynkowych wprowadzonych do wnętrz kameralnych.

Elementy wyposażenia, poza podstawowymi funkcjami, takimi jak zapewnienie 
bezpieczeństwa, komfortu wypoczynku i zwiększenie walorów estetycznych przestrzeni, 
są także nośnikiem unikatowych wartości i znaczeń. Wszystkie drobne formy architek-
toniczne stylistycznie nawiązują do prostych i nowoczesnych rozwiązań stosowanych 
w pobliskim parku, posiadają jednak cechy wyróżniające, odwołujące się do przeszło-
ści miejsca. Jest to przede wszystkim dobór materiałów budowlanych – dominuje drew-
no i kamień naturalny z niewielkim udziałem stali nierdzewnej. Elementy dekoracyjne ze 
zlikwidowanych ogrodów indywidualnych (fragmenty kutych bram wejściowych, deta-
le z altan ogrodowych, konstrukcje starych pomp ręcznych) przeznaczono do ponow-
nego wykorzystania. Formy te mogą być wbudowane w nowe elementy małej archi-
tektury – siedziska, bramy, pergole czy elewację budynku Domu Kultury.

Zmiany w obrębie szaty roślinnej dotyczą trzech głównych aspektów – kompozy-
cji w układzie poziomym, struktury pionowej i składu gatunków. Nowy układ roślinno-
ści odwołuje się do przebiegu drogi głównej – wprowadzono przeplatające się pasy 
krzewów, bylin, roślin okrywowych i rzędy drzew. Motywem łączącym wszystkie stre-
fy funkcjonalne są wąskie pasy bylin, wpisujące się w główny moduł bazujący na wy-
miarach budynku DK „Ogród”. Struktura pionowa roślinności jest zróżnicowana w za-
leżności od stopnia koniecznej izolacji terenu: ściany wnętrz kameralnych mają pełną 
strukturą pionową, a w miejscach eksponowania widoków pozostawiono wyłącznie ro-
ślinność niską lub rzędy drzew bez nasadzeń krzewów. Nowym elementem jest wykorzy-
stanie skarp obsadzonych pnączami okrywowymi i system pergoli, po których mogą się 
one wspinać, tworząc przestrzenną formę. Ze względu na dobry stan roślinności istnieją-
cej w koncepcji starano się zachować możliwie jak największą liczbę drzew. Nowe na-

9 A. Pawlikowska-Piechotka, op. cit., s. 15.
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sadzenia odwołują się do obecnej struktury gatunkowej – są to drzewa owocowe lub 
roślinność typowa dla parków i zieleńców. Wprowadzone grupy krzewów reprezentują 
gatunki ozdobne kwitnące, związane z tradycją ogrodów działkowych: kaliny koralowe 
(Viburnum opulus), lilaki pospolite (Syringa vulgaris), jaśminowce wonne (Philadelphus 
coronarius). W części ogrodów wspólnotowych oraz w mniejszym stopniu poza nimi za-
planowano nasadzenia z krzewów owocowych. Na podobnej zasadzie dobrano także 
gatunki pnączy – ozdobne odmiany powojników (Clematis sp.), róże pnące, winoblusz-
cze pięciolistkowe (Parthenocissus quinquiefolia) i zaroślowe (Parthenocissus inserta), 
oraz gatunki owocowe – winorośl (Vitis sp.) w części ogrodów wspólnotowych. Do pod-
kreślenia walorów kompozycyjnych bardzo ważne są grupy kwitnących bylin o inten-
sywnych kolorach i długotrwałym kwitnieniu, efektowne przez cały sezon wegetacyjny. 
Byliny długokwitnące uzupełnić mogą gatunki typowe dla wczesnej wiosny: pierwiosnki 
różowe (Primula rosea), tulipany (Tulipa x hybrida), narcyzy (Narcissus x hybridus), czy ro-
śliny dwuletnie: malwy różowe (Alcea rosea), łubin ogrodowy (Lupinus hybridus). Wpro-
wadzone zmiany pozwolą na uporządkowanie oraz nadanie jednolitego i czytelne-
go charakteru szacie roślinnej przy jednoczesnym podkreśleniu jej obecnych walorów.

6. PODSUMOWANIE

Dzięki przedstawionym działaniom, zmieniającym znacznie sposób zagospodaro-
wania i funkcjonowania terenu ROD przy Kanale Gocławskim w Warszawie, został 
osiągnięty główny zakładany cel, jakim była intensyfikacja wykorzystania wypoczyn-
kowego tego obszaru. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie maksymalnym 
195 osób (i jest znacznie zawyżony w stosunku do rzeczywistego wykorzystania tere-
nu). Zgodnie z przyjętą koncepcją, po wprowadzonych zmianach, szacunkowa mak-
symalna jednoczesna pojemność wypoczynkowa obiektu osiągnie liczbę 700 osób, 
a wraz z ogrodem wspólnotowym – 740.

Il. 2. Koncepcja przekształcenia ROD przy Kanale Gocławskim w Warszawie 
na obiekt ogólnodostępny – plan (oprac. M. Szczęsny, czerwiec 2012)

Ill. 2. Concept of the Family Allotment Garden nearby Gocławski Channel’s transformation 
into a public space – plan (edited by M. Szczęsny, June 2012)
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Przekształcenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy Kanale Gocławskim w War-
szawie ukazuje możliwość szerokiego wykorzystania potencjału miejsca w celu utwo-
rzenia nowego terenu zieleni, który uwzględnia potrzeby ogólnospołeczne – może 
funkcjonować jako jeden z obiektów publicznych (il. 2). Przyjęte rozwiązania to także 
przykład swoistego „recyklingu przestrzeni”: umożliwiają utrzymanie istniejących war-
tości i ponowne wykorzystanie najcenniejszych elementów istniejącego obiektu – za-
równo jego funkcjonowania przyrodniczego, walorów kompozycyjnych oraz społecz-
nych, jak też zastanej infrastruktury. Koncepcja może stanowić teoretyczną podstawę 
przeprowadzenia podobnych zmian w innych obiektach tego rodzaju. Ponadto eta-
powość jej realizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu pełnego programu partycy-
pacji społecznej, wskazuje także na potencjalną wartość przedstawionych rozwiązań 
jako modelu praktycznego.
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S t r e s z c z e n i e

Ogrody pracownicze stanowiły nieodzowny element przestrzenno-funkcjonalny górnośląskich osiedli przemysłowych XIX, a przede wszystkim 
przełomu XIX i XX w. Ich wielkość, lokalizacja czy struktura użytkowa, podobnie jak układ kompozycyjny całego zespołu, zależne były od wielu 
czynników, w tym ekonomicznych i lokalizacyjnych, oraz ówczesnych idei i postaw społecznych. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie 
różnorodności ich form, zasad funkcjonowania, urządzania i użytkowania na podstawie wybranych publikacji z epoki autorstwa K. Seidla, 
H. Köchla oraz H. Reuffurtha. Opracowania te stanowią istotne źródło wiedzy dotyczące tego typu terenów, przede wszystkim jednak 
uzmysławiają ich wysoką rangę w strukturze funkcjonalno-społecznej osiedla przemysłowego, jak i krajobrazu górnośląskiego.

Słowa kluczowe: krajobraz przemysłowy, ogrody użytkowe, ogrody pracownicze

A b s t r a c t

The workers’ gardens made up the indispensable functional and spatial element of the Upper Silesian industrial housing estates in 19th century, 
and first of at the turn of 19th and 20th century. Their size, location or the usable structure, similarly how the compositional arrangement of 
whole establishment, dependent from many factors: economic, locational, as well as contemporary ideas and the social attitudes. The 
present article has on aim tracing variety of their forms, principles of functioning, the fittings, and the use, on basis of chosen publication from 
epoch, of authorship the K. Seidl, H. Köchel, as well as the H. Reuffurth. These studies are very important source of knowledge relating this type 
of terrains, first of all they realized they high rank in functional and social structure settles industrial settles, as and Upper Silesian landscape.

Keywords: industrial landscape, usable garden, workers’ garden



188

1. WPROWADZENIE

Ogrody pracownicze stanowiły nieodzowny element przestrzenno-funkcjonalny 
górnośląskich osiedli przemysłowych XIX, a przede wszystkim przełomu XIX i XX w. Ich 
wielkość, lokalizacja czy struktura użytkowa, podobnie jak układ kompozycyjny całe-
go zespołu, zależne były od wielu czynników, w tym ekonomicznych (takich jak wiel-
kość zakładu, zamożność jego właściciela, korzystna koniunktura na rynkach zbytu) 
i przestrzennych (lokalizacji, istniejących elementów kulturowych i naturalnych), oraz 
idei i postaw społecznych epoki. Układy przemysłowe posiadały zarówno formy dość 
chaotyczne, jak i bardziej uporządkowane i zróżnicowane, a także koncepcje zreali-
zowane w oparciu o nowatorskie rozwiązania urbanistyczno-społeczne1. Także towa-
rzysząca im zieleń, początkowo skromna, zaczęła pełnić istotną rolę w strukturze ca-
łości2. Ogrody pracownicze stanowiły obszary uprawy roślin użytkowych i ozdobnych, 
miejsca wypoczynku, zabaw i spotkań sąsiedzkich, a także charakterystyczne formy 
przestrzenne krajobrazu górnośląskiego.

2. OGRODY PRACOWNICZE – ZASADY FUNKCJONOWANIA I CHARAKTERYSTYKA

Tereny zielone osiedli przemysłowych dopełniały zazwyczaj układ urbanistycz-
ny i funkcjonalny. Miały na celu poniesienie estetyki miejsca i poprawę jakości ży-
cia mieszkańców, a ich ilość czy rozplanowanie zależne były od ogólnej koncepcji. 
Posiadały postać: zadrzewień ochronnych, izolacyjnych i komunikacyjnych, parków, 
placów, skwerów, terenów o specjalnym przeznaczeniu (przy obiektach sakralnych, 
gospodach, ogrodnictwach, szkołach itp.), ogrodów reprezentacyjnych przy willach 
kadry urzędniczej i budynkach administracyjnych oraz ogrodów wypoczynkowo-pro-
dukcyjnych, tzw. pracowniczych (Arbeiersgärten). Ostatnia z wymienionych grup 
była najszersza i mocno zróżnicowana – od niewielkich ogródków przy zabudowie 
typu wiejskiego do rozległych areałów ogrodów działkowych3.

Przyczyn ich powstania było kilka, a najważniejsze z nich to: wpływy dla właścicie-
la z dzierżawy terenu, zmniejszenie kosztów przeznaczonych na utrzymanie pracowni-
ka przez uprawę potrzebnych w gospodarstwie warzyw, a także karmy dla bydła, do-
datkowe zarobki dla robotnika ze sprzedaży produktów, wpływy z dzierżawy terenu, 
a także pobudki społeczne – zajęcie dla robotnika w czasie wolnym (zapobieganie 
patologiom, walory zdrowotne) oraz miejsce zabaw dla dzieci w różnym wieku4. Za-
sady ich otrzymywania, dzierżawy, funkcjonowania oraz użytkowania zazwyczaj okre-
ślał regulamin osiedla (przewidywał on również kary za posiadanie zaniedbanego 
ogrodu w postaci odebrania działki lub nałożenia grzywny5).

Ogrody pracownicze przyjmowały różnorodne formy, zależne zarówno od lokali-
zacji osiedla, czasu jego powstania, jak i przyjętych w nim rozwiązań przestrzennych. 
Nadawano im zatem postać niewielkich ogrodów przydomowych, zazwyczaj towa-
rzyszących niskiej zabudowie, o charakterze wiejskim, składających się z ozdobne-

1 Szerzej na temat osiedli robotniczych Górnego Śląska – genezy powstania, układów urbanistycznych i ich form archi-
tektonicznych, [w:] Historyczne osiedla robotnicze, (red.) G. Bożek, Katowice 2005; I. Nalepa-Orłowska, Typy osadnic-
twa górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, Kraków 1955; A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe jako problem 
urbanistyczny regionu na przykładzie GoP, Warszawa 1973; J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta ogrodu” na przykła-
dach osiedli miast górnośląskich, Gliwice 2011; A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie Górnego Śląską. Studium 
miejsca oraz znaczenie kultury przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej, praca doktorska, Gliwice 2004.

2 K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys problematyki, „Architektura Kra-
jobrazu. Studia i prezentacje” 4/2011, s. 53.

3 Ibidem, s. 54.
4 H. Reuffurth, Gieschewald ein neues oberschlesisches Bergarbeiterdorf der Berkwerkgesellschaft Georg von Giesche’s 

Erben nach Entwurfen der Architekten E. und G. Zillmann, Charlottenburg, Kattowitz 1910, s. 16.
5 K. Seidl, Der Arbeiterwohnungswesen in der Oberschlesien Montanindustrie, Kattowitz 1913, s. 29.
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go przedogródka oraz właściwego ogrodu użytkowego z zabudowaniami gospodar-
czymi za domem (il. 1). Często były to ogrody blokowe, zakładane w przestrzeniach 
między budynkami zabudowy wielorodzinnej, mające postać zespołu odrębnych 
ogródków. Osobną grupę stanowiły ogrody użytkowe oddalone od zabudowań 
mieszkalnych (tzw. działki pracownicze, ogrody działkowe, ogrody szreberowskie), 
które stanowiły samodzielne układy, składające się z wydzielonych działek6.

3. BADANIA NAD OSIEDLAMI PRZYMUSOWYMI I ICH ZIELENIĄ

Obserwując współcześnie układy urbanistyczne osiedli przemysłowych, trudno 
w nich doszukać się dawnego charakteru – czytelnych zespołów o zintegrowanej struk-
turze, jednorodnej architekturze, zintegrowanej społeczności i uporządkowanej zieleni. 
Przemiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe itp., trwające od końca I wojny świato-
wej do czasów współczesnych, wpłynęły niekorzystnie na ich stan. Istotnym czynnikiem 
był proces starzenia się ludności, powodowany przenoszeniem się młodych mieszkań-
ców do nowych osiedli zakładowych o charakterze blokowisk (od lat 60. XX w.). Dopro-
wadziło to do zasiedlania opustoszałych mieszkań (które, z racji dawnych standardów, 

6 K. Łakomy, op. cit., s. 55.

Il. 1. Katowice Murcki, dawna kolonia Emanuelssegen, przestrzeń podwórza gospodarczego między 
budynkiem mieszkalnym a ogrodami pracowniczymi (foto K. Łakomy, 2012)

Ill. 1. Katowice Murcki, former Emanuelssegen settlment, space of farm courtyard between buildings and 
workers garden (photo by K. Łakomy, 2012)
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postrzegane były jako substandardowe) przez osoby z niższych warstw społecznych 
(mieszkania socjalne), a w rezultacie do dalszego pogarszania się standardów mieszka-
niowych, powstawania patologii społecznych na obszarach tych osiedli oraz zerwania 
dawnych więzi sąsiedzkich. Ten ostatni aspekt wydaje się wyjątkowo istotny dla obsza-
rów zielonych, które niegdyś traktowane były jako miejsca wspólne, o które razem dba-
no i użytkowano jako przestrzeń spotkań, zabaw czy gier (il. 2)7.

Niekorzystne zjawisko można zauważyć także w sferze architektoniczno-przestrzen-
nej. Znaczna część osiedli nie jest objęta ochroną konserwatorską lub wprowadzono 
ją zbyt późno. Dlatego też obiekty mieszkalne zostają burzone, przebudowywane, 
a wolne przestrzenie zabudowane. Tym samym działaniom podlegają również obsza-
ry ogrodów pracowniczych, które – niewłaściwe zagospodarowane lub też wtórnie 
dzielone – zatracają swój pierwotny układ.

Nietrwałość tkanki roślinnej, typowa zwłaszcza w przypadku ogródków użytko-
wych, oraz wspomniane wyżej aspekty powodują, że badania nad ogrodami pra-
cowniczymi są niezwykle utrudnione. Oprócz studiów architektonicznych i urbani-
stycznych na zachowanej strukturze całego układu nieodzowne są inwentaryzacje 
zachowanej zieleni oraz analizy krajobrazowe. Jakość i ilość zachowanych układów 
historycznych powoduje, iż najpełniejszym źródłem wiedzy na ich temat są materiały 

7 Obecnie często są to miejsca „niczyje”, co widoczne jest przede wszystkim w formach zagospodarowania zieleni czy 
braku obiektów małej architektury (np. Bytom-Bobrek). Pojawiają się jednak inicjatywy związane z ponownym „oswaja-
niem” tych przestrzeni, np. w postaci festynów (np. Radlin, kolonia kopalni „Marcel”, dawniej „Emmagrube”).

Il. 2. Radlin, kolonia Emma, wspólna przestrzeń dziedzińców (foto K. Łakomy, 2012)

Ill. 2. Radlin, Emma settlment, common space of courtyards (photo by K. Łakomy, 2012)
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archiwalne: dokumentacje budowalne, kartografia (miejska, górnicza), ikonografia 
(ryciny, zdjęcia, pocztówki) oraz literatura (artykuły prasowe oraz publikacje książko-
we)8. Bibliografia dotycząca górnośląskich miast i osiedli przemysłowych z XIX oraz po-
czątku XX w. jest bardzo rozległa. Są to zazwyczaj publikacje autorstwa niemieckich 
urzędników, społeczników lub innych przedstawicieli klasy wyższej, mieszkających, 
pracujących, wizytujących lub odwiedzających te tereny9.

4. OGRODY PRACOWNICZE OCZAMI AUTORÓW Z EPOKI

Wśród publikacji z epoki trzy w szczególny sposób odnoszą się do osiedli przemysło-
wych, w tym do zakładanych na ich obszarach terenów zieleni, także ogrodów pra-
cowniczych. Książki te zostały napisane przez osoby o rożnym wykształceniu i profe-
sji, ich powstanie determinowały odmienne czynniki i skierowane były do odrębnych 
grup społecznych. Mimo tak zasadniczych różnic, lub też dzięki nim, dają obraz spo-
łeczno-kulturowego pejzażu osiedli górnośląskich oraz pomagają uzmysłowić i zrozu-
mieć zróżnicowany koloryt epoki.

Publikacja Der Arbeiterwohnungswesen in der Oberschlesien Montanindustrie, wy-
dana w Katowicach w 1913 r., stanowi obszerne dzieło dotyczące warunków miesz-
kaniowych w górnośląskim przemyśle górniczym10. Napisana została na zlecenie 
Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych11 przez Kurta Seidla – 
asesora górniczego (Bergassessor), autora wielu innych publikacji z zakresu tematyki 
górniczo-hutniczej12.

Posiada formę sprawozdania, w którym na 117 stronach zamieszczono przede 
wszystkim dane statystyczne, ujęte w nienumerowanych tabelach i zestawieniach, 
oraz zwięzłe i konkretne opisy problemowe. Całość zawarta została w czterech 
głównych rozdziałach: uwagach wstępnych (opisujących cele polityki mieszkanio-
wej Oberschlesichen Berg- und Hüttenmännichen Verein), części statystycznej (doty-
czącej robotników i mieszkań), części opisowej (zawierającej charakterystykę jakości 
budownictwa, układu wnętrz, typów obiektów mieszkalnych, technik budowalnych 
i kosztów budowy poszczególnych budynków) oraz aneksie, w którym autor opisał po-
szczególne wizytowane kolonie należące do związków i spółek zrzeszonych w OBHV13. 
W części drugiej umieszczono podpunkt Garten- und Ackerkultur14, w którym zawarte 
zostały informacje dotyczące ogrodów. Wynika z nich, iż na jedno mieszkanie robot-
nicze przypadało 1, 2, 3 lub 5 arów ogrodu w dzierżawę, położonego w bezpośred-
nim sąsiedztwie domu lub w bliskiej jego odległości (około 4,36 ara na jednego robot-
nika15). Niewskazana była uprawa kartofli, tytoniu i buraków pastewnych, natomiast 
jako chętnie uprawiane wymieniono: kapustę i rośliny strączkowe oraz, rzadziej spo-

8 Współcześnie na dawnej pruskiej części Aglomeracji Górnośląskiej znajduje się około 180 osiedli patronackich, zaledwie 13 
z nich wpisanych jest ro rejestru zabytków, a wskazane do zachowania ok. 30%, [za:] A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., s. 45.

9 Przykłady takich publikacji stanowią: G. Hoffmann, Geschichte der Stadt Kattowitz, Kattowitz 1895; R. Holtze, Die Stadt 
Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie, Kattowitz 1871; W. Sattig, Uber die Arbeiterwohnungsverhaltnisse im oberschlesi-
schen Industriebezirk, Kattowitz 1892.

10 Mieszkania robotnicze w górnośląskim przemyśle górniczym.
11 Herausgegeben von Oberschlesichen Berg- und Hüttenmännichen Verein.
12 Kurt Seidl jest autorem m.in. takich publikacji jak: Die Arbeiterverhaltnisse des oberschlesischen Industriebezirks, Kat-

towitz 1913; Aus dem Betriebe der Steinkohlenbergwerke in England: Disposition der Tagesanlagen, Schachtforderung, 
Abbau, Lohnverhaltnisse, Kattowitz 1913; Bestimmung der augenblicklichen Wettermenge eines Ventilators aus Depres-
sion und Tourenzahl, Kattowitz 1908; Erzbergbau, Kattowitz 1913.

13 W sumie było to dziewięć instytucji. Dla każdej z nich wybrane zostało kilka bardziej prestiżowych przykładów realizacji 
osiedli z początku XX w., które były szerzej opisane (np. Zabrze, Rokitnica – Kolonie Rokittnitz, Katowice, Giszowiec – Gie-
schewald, Knurów – Kolonie Knurow, Radlin – Kolonie Emmagrube). Starsze osiedla lub o mniejszej skali zostały zaledwie 
wspomniane.

14 K. Seidl, op. cit., s. 27.
15 Ibidem, s. 29.
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tykane, ogórki czy dynie. Autor wspomina o niezwykłej dbałości o wygląd domostw, 
obejść i ogrodów, w znacznej mierze skupia się jednak na opisie zasad dzierżawy 
oraz zestawieniach statystycznych dotyczących powierzchni ogrodów, zmian wielko-
ści przypadających na jednego robotnika oraz ekonomicznych aspektach ich posia-
dania (zarówno dla pracownika, jak i zakładu).

W publikacji zamieszczono także 126 fotografii oraz schematów układów czę-
ści opisywanych osiedli, z zaznaczeniem podziału działek oraz ważniejszych obiek-
tów całości (np. szkoła, gospoda, staw). Fotografie zazwyczaj przedstawiają archi-
tekturę domów robotniczych, jednak kilka stanowi ciekawe ujęcia panoramiczne 
(np. Abb.77, Kolonie Emanuelssegen, s. 73) lub szersze perspektywy, prezentujące roz-
ległe tereny obszarów zielonych (np. Abb. 123, Kolonie der Dubenskogrube. Arbe-
itersgärten, s. 113). Stanowią one interesującą ilustrację z życia mieszkańców osiedli 
robotniczych, w tym funkcjonowania i wyglądu ogrodów pracowniczych.

W kolejnym z opracowań skupiono uwagę na jednym osiedlu – Giszowcu (Gie-
schewald), którego autorami byli Emil i Georg Zilmann z Berlina-Charlottenburga, 
a które to powstało w latach 1907-1910 dla pracowników kopalni „Giesche”, nale-
żącej do „Berkwerkgesellschaft Georg von Giesche’s Erben”. Jego pełny tytuł brzmi: 
Gieschewald ein neues oberschlesisches Bergarbeiterdorf der Berkwerkgesellschaft 
Georg von Giesche’s Erben nach Entwurfen der Architekten E. und G. Zillmann, Char-
lottenburg16. Zostało napisane na zlecenie władz spółki – właściciela kopalni i osie-
dla – przez profesora Reufurtha – starszego nauczyciela Królewskiej Szkoły Budowlanej 
w Katowicach17. Publikacja ta ma charakter „reklamowy”, tzn. miała rozpropagować 
inwestycję, opisać jej walory i nowatorskie rozwiązania, a także dać wyraz nowej my-
śli społecznej przyświecającej jej twórcom. Na 71 stronach tekstu zamieszczono 22 fo-
tografie osiedla z okresu jego realizacji oraz 37 tablic, na których przedstawiono plan 
całości oraz projekty wybranych budynków.

Autor opisuje zarys koncepcji założenia i jego położenie, a następnie budynki 
dla pracowników kopalni, budynki dla urzędników, obiekty użyteczności publicznej, 
a także wyposażenie, specyfikę uwarunkowań organizacji osiedla i panujących (za-
kładanych) sytuacji społecznych.

Całość ma wydźwięk entuzjastyczny, wręcz popularyzatorki, jednak szczegóło-
wość relacji oraz materiał ilustracyjny stanowi o wartości tego materiału. Ukazuje on 
zarówno „leśny” charakter całej osady, jak i formy zieleni komponowanej w całości 
układu oraz rolę, jaką pełniła zieleń użytkowa ogrodów przydomowych. Jak pisze 
autor: „Według modnych, rozsądnych poglądów odnośnie prowadzenia zdrowego 
i higienicznego trybu życia, prawdziwy dom rodzinny to nie tylko mieszkanie, lecz tak-
że przynależny do niego ogród”18. Domy wsi robotniczej Gischewald miały charakter 
wiejski, stanowiący połącznie budownictwa typu cottage z tradycyjną chałupą ślą-
ską19. Mimo ogólnego podobieństwa posiadały zróżnicowany detal architektoniczny, 
kształty okien poddaszy, ganków, dachów, odmienny rytm okien itp. Wiejski charakter 
miało podkreślać także jego najbliższe otoczenie. Każdą działkę wyznaczał drewnia-
ny żerdziowy płot parkanowy (o wysokości 1,30 m) z ozdobną drewnianą bramką, tuż 
za nią ogród kwiatowy, gdzie przewidywano sadzenie róż oraz roślin pnących pora-
stających dom (bluszczy, wiciokrzewów, winorośli20). Bezpośrednio za domem znajdo-
wało się podwórze gospodarcze z budynkiem przeznaczonym do chowu bydła, świń, 

16 Publikacja wydana w języku polskim: H. Reuffurtg, Giszowiec. Nowa górnośląska wieś górnicza Spółki Górniczej Spadko-
bierców Georga von Giesche, Katowice 2006.

17 Königliche Baugewerkschul Oberlehrer.
18 H. Reuffurt, op. cit., s. 18.
19 D. Głazek, Giszowie i Nikiszowiec na tle tendencji urbanistycznych przełomu XIX i XX wieku, [w:] Śląskie dzieła mistrzów 

architektury i sztuki, (red.) E. Chojecka, Katowice 1987, s. 80.
20 H. Reuffurt, op. cit., s. 16.
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kóz i drobiu (8-15 m2), a za nim ogród użytkowy. Posiadał wielkość 1/5 do 1/2 morgi 
i zakładany był w oparciu o tradycyjne geometryczne podziały – jedną główną ścież-
kę i przecinające ją węższe, poprzeczne. W ogrodzie z założenia nie uprawiano zim-
niaków, gdyż były one sprzedawane pracownikom po „rozsądnych cenach” przez 
zajmujące się tym spółki. Drzewa i krzewy owocowe pochodziły natomiast ze szkół-
ki drzew zlokalizowanej w centrum osiedla i prowadzonej przez starszego ogrodnika.

Ostatnią z ważnych publikacji związanych z ogrodami pracowniczymi jest nie-
wielka książeczka (84 strony formatu 10,4 x 14,4 cm), autorstwa Heinricha Köchela 
(Gräflichem Obergärtner in Siemianowitz bei Laurahütte21), Der oberschlesische Ar-
beitergarten. Ein Gartenbau – Leitfaden fur die oberschlesischen Berg- und Hüttenar-
beiter22. Została ona napisana i wydana na zlecenie Oberschlesischen Berg- und Hüt-
tenmännischen Vereinis w Laurahütte (Siemianowice Śląskie) w 1893 r. z zaleceniem 
jej wprowadzenia do stosowania23.

Stanowi ona formę poradnika skierowanego do robotnika, dlatego też jej język jest 
bardzo prosty i wymowny. Dobitnie świadczy o tym także zawarta w niej rymowanka, 
zawierająca wskazówki dotyczące pielęgnacji drzew owocowych24. Książeczka ta 
składa się ze wstępu oraz 7 rozdziałów tematycznych, dających wskazówki dotyczą-
ce położenia, wyposażenia ogrodu oraz przystosowania gruntu, a następnie opisują-
cych rośliny według autora najwłaściwsze i godne polecenia do stosowania w ogro-
dach robotniczych na Górnym Śląsku ze względu na łatwość uprawy czy walory 
kulinarne. Scharakteryzowane zostały warzywa (sałaty, ogórki, kapusty, szpinak/szpa-
ragi, rośliny korzeniowe, cebulowe, przyprawy i zioła), owoce jagodowe (agrest, po-
rzeczka, malina, truskawka, winorośl) oraz drzewa owocowe (z podrozdziałami: po-
lecane gatunki, sadzenie, pielęgnacja młodych i starszych egzemplarzy, rymowanka 
o pielęgnacji, ochrona przed szkodnikami, korzyści z ptaków w ogrodzie). Przedostat-
ni rozdział dotyczy kwiatów z podziałem na: wiosenne, późnokwitnące oraz służące 
do przyozdabiania tzw. lauby – rodzaju drewnianej altany). Formą podsumowania 
jest część wymieniająca prace ogrodowych wykonywane w zależności od miesiąca.

Publikacja ta zawiera zaledwie jedną ilustrację, opatrzoną legendą, przedstawia-
jącą przykładowy plan ogrodu warzywnego. Posiada on symetryczny plan prostoką-
ta o powierzchni 308 m², jego główna dłuższa oś prowadzi od wejścia do lauby obro-
śniętej pnączem. Główna ścieżka, której towarzyszą dwa rzędy krzewów owocowych, 
poprowadzona jest przez środek oraz po obrysie, pozostawiając jednak miejsce na 
rabaty kwiatowe wzdłuż granic, a przed altaną lekko się zaokrąglając. Całość wy-
pełniają dwa pasy grządek warzywnych, oddzielonych od siebie wąskimi ścieżkami. 
Dodatkowo na czterech z nich, symetrycznie po dwa po każdej stronie, zlokalizowa-
no drzewa owocowe.

5. WSPÓŁCZESNY STAN OGRODÓW PRACOWNICZYCH OSIELI PRZEMYSŁOWYCH

Dzisiejsze ogrody pracownicze w znacznym stopniu odbiegają od ich pierwowzo-
rów z XIX i początku XX w. utrwalonych na kartach publikacji z tamtego okresu. Wy-
nika to z procesu przemian zapoczątkowanych już po I wojnie światowej, które do-
prowadziły do niekorzystnych przekształceń, zarówno w kontekście społecznym, jak 
i architektonicznym oraz krajobrazowym.

21 Hrabiowski główny ogrodnik w Hucie Laura.
22 Górnośląskie ogrody pracownicze. Ogrodnictwo – wytyczne dla pracowników górnośląskiego górnictwa i hutnictwa.
23 „Verfasset im Auftrage des Oberschlesichen Berg- und Hüttenmännichen Verein und von diesem sein Mitgliedern zur Ein-

führung empfohlen”, [w:] H. Köchel, Der oberschlesische Arbeitergarten. Ein Gartenbau – Leitfaden für die oberschle-
schischen Berg- und Hüttenarbeiter, Laurahütte 1893, karta tytułowa.

24 „Reime, die wichtigsten Regeln über die Obstbaumsucht enthaltend”, [w:] ibidem, s. 52-55.
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Ogólnym problemem większości górnośląskich osiedli jest dezintegracja lokalnej 
społeczności, w której dominuje ludność mało zamożna oraz stara struktura zabu-
dowy, niedostosowana do współczesnych standardów mieszkaniowych. Analizując 
stan zachowania układów urbanistycznych, widoczne są cztery główne grupy: ob-
szary o zachowanych układach komunikacyjno-urbanistyczny (Zabrze, Borsig), zało-
żenia rozszerzane (Mysłowice, Wesoła, il. 3), częściowo zatarte (Katowice, Giszowiec) 
oraz nieistniejące lub w szczątkowej formie zachowania (kolonia Zygmunt, Bytom). 
Zlokalizowane na ich terenie obiekty architektoniczne, pomijając ich stan technicz-
ny, zachowane zostały w historycznych formach. Widoczne są także częściowo prze-
kształcone (zmiana formy dachów, rozbudowy, np. Kolonia Anna, Pszów), często 
układ uzupełniany jest nowymi obiektami nawiązującymi do istniejących (Katowice, 
Murcki), ale niestety także obiektami ahistorycznymi (sklep Biedronka w osiedlu Bo-
brek, Bytom). Widoczny jest bardzo zły stan dawnych obiektów gospodarczych, które 
nie pełnią już dawnych funkcji i popadają w ruinę (Rybnik, Niedobczyce, il. 4).

Tereny ogrodów pracowniczych, mimo iż użytkowane, podlegają także negatyw-
nym działaniom, z których najważniejsze to: zmiana ich funkcji i formy, zabudowywa-
nie trenów zielonych, wprowadzanie wtórnych podziałów ogrodów pracowniczych 
oraz wprowadzanie podziałów/ogrodów działkowych na tereny dziedzińców (Ryb-
nik, Niedobczyce), pełniących dawniej role ogólnodostępnych zielonych placów.

Il. 3. Mysłowice, Wesoła, dawna kolonia Fürstengrube, po prawej zabudowa ahistoryczna, w głębi 
przebudowana szkoła (foto K. Łakomy, 2012)

Ill. 3. Mysłowice, Wesoła, former Fürstengrube settlement, on right non historical building, in depth rebuilt 
school (photo by K. Łakomy, 2012)
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Widoczne są także pozytywne działania mieszkańców, mające na celu poprawę 
estetyki i komfortu użytkowania najbliższego otoczenia przez wprowadzanie nasadzeń 
kwiatów i roślin pnących czy też obiektów małej architektury, służących zabawom 
i wypoczynkowi biernemu. Działania te przebiegają jednak w sposób spontaniczny. 
W celu zachowania charakteru przestrzeni osiedli przemysłowych oraz ogrodów pra-
cowniczych konieczne są kompleksowe programy rewitalizacji, oparte na szeroko za-
krojonych badaniach nad kompozycją tych układów oraz możliwościami ich przysto-
sowania do współczesnych potrzeb.
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S t r e s z c z e n i e

W przestrzeni tureckich miast parki odgrywają istotną rolę. Są one nie tylko miejscami o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym, ale 
pełnią ważną funkcję socjalizującą. W tym celu w tureckich parkach miejskich umieszcza się wiele miejsc, w których możliwe jest nawiązanie 
kontaktów o charakterze społecznym. Parki miejskie w Turcji przyczyniają się zatem do tworzenia więzi międzyludzkich, dzięki którym podnoszony 
jest standard życia mieszkańców miasta. Alâeddin Tepesi jest przykładem wzgórza parkowego, którego historia i obecne zagospodarowanie 
predestynuje do bycia jednym z najważniejszych centrów życia społecznego Konyi. Podkreślić należy, iż dzięki odpowiedniemu kreowaniu 
przestrzeni polskich parków miejskich, również można będzie uzyskać efekt niezbędnej w dzisiejszych czasach intensyfikacji relacji społecznych.

Słowa kluczowe: park miejski, funkcja społeczna, Alâeddin Tepesi

A b s t r a c t

In the area of Turkish cities parks play an extremely important role. They are not only places for taking a rest, but also fulfill a social function. 
In Turkish urban parks there are put up numerous places, in which possible becomes making of social contacts. In that way urban parks in 
Turkey contribute to creating social ties, thanks to which increase the standard of living of the inhabitants. Alâeddin Tepesi is an example of 
park hill, which history and present development makes one of the most important centres of social life in Konya. It should be stressed, that 
thanks to proper creating of Polish urban parks we can also reach an effect of necessary intensification of social relations.

Keywords: urban garden, social function, Alâeddin Tepesi
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1. WPROWADZENIE

Mieszkańcy zurbanizowanych terenów całego świata, w tym polskich miast, przez 
większą część każdego dnia wykonują w bardzo zróżnicowanych warunkach organi-
zacyjnych i społecznych określoną pracę. Warunki te ponadto ulegają szybkim zmia-
nom, co stwarza u wielu osób pracujących wrażenie zwiększającego się braku sta-
bilizacji. W tej sytuacji niezwykle istotne staje się wprowadzenie w przestrzeń miejską 
miejsc, w których można odpocząć, a także nawiązywać kontakty o charakterze 
społecznym. Jest to szczególnie ważne w sytuacji bardzo niskiego poziomu zaufania 
społecznego, charakterystycznego dla byłych państw bloku socjalistycznego. Warto 
podkreślić, iż niski poziom zaufania publicznego wpływa niekorzystnie nie tylko na sa-
mopoczucie i stan psychofizyczny poszczególnych ludzi, ale także przyczynia się w ol-
brzymiej mierze do spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju.

Obecnie w przestrzeni polskich miast znajduje się relatywnie niewiele miejsc o cha-
rakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym. Większość z nich to typowe punkty gastro-
nomiczne, w których możliwość wypoczynku jest znacznie ograniczona ze względu 
na konieczność zamówienia posiłków. Z kolei w nielicznych parkach miejskich braku-
je miejsc, w których toczyłoby się życie społeczne – pojedyncze ławki nie są w stanie 
spełniać takiej roli. Dlatego też bardzo ważne staje się stworzenie takich mikroprzestrze-
ni w parkach miejskich, które, pozostając miejscami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi, 
pełniłyby też funkcję społeczną. W tym celu można skorzystać z wzorców pochodzą-
cych z krajów, w których życie społeczne odgrywa wyjątkową rolę, przyczyniając się 
w ogromnej mierze do przezwyciężenia wielu negatywnych skutków globalnego kryzy-
su społeczno-ekonomicznego, właściwego zwłaszcza strefie euro-amerykańskiej. Przy-
kładem takiej przestrzeni, która od wielu lat z powodzeniem pełni wymienioną funkcję 
społeczną, jest wzgórze Alâeddin Tepesi w stolicy tureckiej Anatolii – Konyi.

2. PARKI MIEJSKIE W TURCJI

W historii Turcji wyjątkowe miejsce zajmują puste przestrzenie wielofunkcyjne (tur. 
meydan). Spośród pierwszych tureckich większych założeń przestrzennych, obejmu-
jących różnej wielkości place o przeważającej funkcji handlowej oraz nieliczne par-
ki miejskie, w swej pierwotnej formie nie przetrwało do dzisiaj praktycznie nic. Aż do 
XVIII w. tureckie parki o charakterze miejskim, tworzone przy współudziale projektantów 
i ogrodników pochodzących z różnych państw świata, w tym Wenecji, Persji i Indii, cha-
rakteryzowały się bardzo dużą różnorodnością pod względem formalnym i florystycz-
nym. Do zmiany tego stanu rzeczy doszło w XVIII w., w środku okresu ottomańskiego. 
W przypadku istniejących w tym czasie parków miejskich oraz podczas zakładania no-
wych polegała ona na tworzeniu nie tyle całościowych kompozycji przestrzennych, ile 
umieszczaniu w przestrzeni o określonej, najczęściej rekreacyjnej funkcji pojedynczych, 
odizolowanych od siebie egzemplarzy różnorodnych gatunków drzew i krzewów1. Po-
śród nich umieszczano geometryczne formy przestrzenne, zarówno roślinne, jak i kształ-
towane w ten sposób fontanny i zbiorniki wodne. Woda pełni w kulturze islamu bardzo 
ważne funkcje. Jest ona nie tylko źródłem życia, ale także niezbędnym elementem słu-
żącym higienie osobistej, mającej mocne oparcie w prawie religijnym2. Sposób kształ-
towania terenów zielonych jest również kulturowo osadzony w tradycji islamskiego 
Wschodu, w której ogrody w świecie doczesnym pełnią funkcję specjalną, są bowiem 

1 M.M. Cerasi, Open space, water and trees in Ottoman urban culture in the XVIIIth-XIXth centuries (www.archnet.org – 
05.11.2012).

2 Zauważyć należy, iż nie tylko islam, ale i judaizm oraz chrześcijaństwo nadają wodzie bardzo duże znaczenie.
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Il. 1. Alâeddin Tepesi w krajobrazie miejskim Konyi. Archiwum Ömera Kavrara (foto T. Malec)

Ill. 1. Alâeddin Tepesi in urban landscape of Konya. Ömer Kavrar archive (photo by T. Malec)

odzwierciedleniem ogrodów w raju (w Koranie tematyka ogrodów pojawia się ponad 
160 razy). Wynika z powyższego ogromna dbałość o znajdujące się w parkach rośliny, 
połączona z dużym szacunkiem dla przyrody ożywionej.

W parkach tureckich, stanowiących bardziej dzieła sztuki niż parki w rozumieniu 
europejskim3, najważniejszą rolę odgrywa zatem połączenie zgeometryzowanych 
form przestrzennych z pojedynczymi, odrębnie sadzonymi roślinami, najczęściej drze-
wami lub krzewami o dużych rozmiarach, oraz z wodą. Podkreślić należy, iż zarówno 
w starożytnych kulturach anatolijskich, jak i greckich drzewa były często obiektami 
kultu. W przeciwieństwie do islamu i prawosławia kultura ottomańska przejęła jeśli nie 
kult, to przynajmniej olbrzymi szacunek do wszelkich gatunków drzew i krzewów4.

3. HISTORIA POWSTANIA ALÂEDDIN TEPESI

Alâeddin Tepesi posiada wymiary ok. 450 x 350 m i wysokość 20 m. Znajduje się 
w centrum Konyi (d. Ikonion) i jest otoczone zabudową śródmiejską. Alâeddin Tepesi 
nie jest wzgórzem naturalnym. Powstało ono częściowo w wyniku nawarstwień kolej-
nych faz osadniczych, ale przede wszystkim w wyniku planowej działalności, mającej 
na celu utworzenie w centrum miasta atrakcyjnego widokowo wzniesienia. Z tego 
powodu zostało uchwalone przez sułtana Alâeddina Keykobada I specjalne rozpo-
rządzenie, na mocy którego mieszkańcy miasta zobowiązani zostali do dostarczania 
w to miejsce odpowiedniej ilości ziemi w workach w celu stworzenia wzniesienia, na 
którym umieścić by można główny meczet miasta (il. 1).

3 F.D. Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Philadelphia 2008, s. 6.
4 G.M. Khân, Islam. Leksykon, Warszawa 2010, s. 286.
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Alâeddin Tepesi zajmuje w historii byłej stolicy imperium seldżuckiego ważne miej-
sce, jest bowiem pierwszym zamieszkałym terenem w obrębie dzisiejszej Konyi. Pierw-
sza osada na miejscu obecnego wzgórza powstała we wczesnej epoce brązu, ponad 
5 tysięcy lat temu. W okresie późniejszym osada ta, stopniowo rozrastając się, stanowiła 
element kolejnych cywilizacji, w tym hetyckiej, frygijskiej, perskiej, hellenistycznej, rzym-
skiej, bizantyjskiej, seldżuckiej, ottomańskiej, wreszcie weszła w skład nowoczesnego 
państwa tureckiego5. W 1190 r. osada wraz z okolicznymi terenami stanowiła miejsce 
wypoczynku armii krzyżowej pod dowództwem Fryderyka Barbarossy6. Budowlą będą-
cą dominantą przestrzenną oraz kulturową wzgórza jest Alâeddin Ҫamii, stanowiący 
podstawową część zniszczonej cytadeli miejskiej. Główna bryła obiektu posiada po-
dłużny, hipostylowy kształt, a znajdujące się w jej wnętrzu kolumny pochodzą z budyn-
ków antycznych. Budowla nosi wyraźne znamiona zarówno arabskiej, jak i seldżuckiej 
sztuki budowlanej. Większość prac budowlanych ukończona została jeszcze w trakcie 
panowania sułtana Alâeddina Keykobada I w 1220 r. Istotne z kulturowego punktu wi-
dzenia jest to, że w meczecie znajdują się prawie wszystkie grobowce dynastii sułtanów 
rumijskich, w tym zwycięzcy spod Manzikertu, sułtana Arslana (właśc. Mahmuda Ibn 
Dawuda). Na osi schodów, od 1936 r. prowadzących od strony zachodniej na wzgórze, 
zlokalizowano sprzyjającą kontemplacji fontannę wraz ze zbiornikiem wodnym, ufun-
dowaną w 1908 r. przez ówczesnego zarządcę miasta, Ferida Paszę. Na przestrzeni wie-
lu stuleci Alâeddin Tepesi stanowiło zatem przede wszystkim miejsce o znaczeniu religij-
nym, natomiast w mniejszym stopniu wypoczynkowym i rekreacyjnym. Swój charakter 
zmieniło dopiero po przeprowadzonej w 1 połowie XX w. modernizacji kraju, gdy na 
terenie wzgórza umieszczono herbaciarnie, a jego zbocza i wierzchołek zadrzewiono. 
Od tej pory Alâeddin Tepesi zaczęło funkcjonować jako park miejski, odgrywając co-
raz to większą rolę w życiu codziennym mieszkańców Konyi.

4. ALÂEDDIN TEPESI JAKO PRZYKŁAD PRZESTRZENI REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ 
W KULTURZE TURECKIEJ

Przybywający na wzgórze parkowe w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych 
mieszkańcy miasta stanowią większość wśród odwiedzających. Pozostałą część sta-
nowią turyści krajowi, pochodzący z innych rejonów Turcji. Obcokrajowcy, ze wzglę-
du na ich stosunkowo małą liczbę w Konyi w ogóle, pojawiają się w rejonie wzgó-
rza bardzo rzadko. W wyniku tego zaobserwować możemy zachowania społeczne 
o bardzo narodowym charakterze. Jedną z popularnych w Turcji tradycji jest tradycja 
picia herbaty, stanowiąca okazję do zacieśniania relacji społecznych. Herbaciarnie, 
zlokalizowane na Alâeddin Tepesi, stanowią jedno z głównych miejsc spotkań miesz-
kańców miasta zarówno w ciągu dnia, jak i wczesną nocą. W przeciwieństwie do zlo-
kalizowanych w zabudowie śródmiejskiej punktów gastronomicznych życie społecz-
ne w herbaciarniach jest szczególnie intensywne w godzinach popołudniowych, tuż 
po zakończeniu przez odwiedzających pracy. Spowodowane jest to nie tylko szero-
ko pojętą atrakcyjnością oraz znakomitym położeniem wzgórza w stosunku do wie-
lu pobliskich miejsc zatrudnienia, ale i jego bardzo dobrym, tramwajowym oraz au-
tobusowym skomunikowaniem z innymi, często bardzo odległymi dzielnicami miasta.

Duże znaczenie dla tożsamości kulturowej mieszkańców miasta posiada Alâed-
din Ҫamii. Bardzo popularne wśród mieszkańców miasta i przyjezdnych jest zwiedza-
nie tego ważnego kulturowo meczetu, połączone z korzystaniem z pobliskich her-

5 www.britannica.com (04.11.2012).
6 H.F. Yılmaz, Ş. Dönmez, Konya Alâeddin Tepesi: 20 metrelik tepede üstüste 5000 yıl, [w:] NTV Tarih No. 34, s. 81.
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baciarni. Podkreśla to, iż zabytki architektury arabskiej i seldżuckiej, współtworzące 
tożsamość miejsca, odgrywają bardzo ważną rolę zarówno w turystyce tureckiej, jak 
i sposobie spędzania wolnego czasu popołudniami. Znajomość historii Alâeddin Te-
pesi, wraz z rozumieniem jego znaczenia w kontekście rozwoju nie tylko miasta, ale 
i całego kraju, w dużym stopniu warunkuje jakość czasu spędzanego przez odwiedza-
jących wzgórze. Bogata tradycja miejsca wpływa bowiem bezpośrednio na postrze-
ganie Alâeddin Tepesi przez odwiedzających jako wzgórza szczególnego, będące-
go jednym z istotnych symboli przestrzennych przeszłej potęgi imperium seldżuckiego. 
Wynika z tego, iż niezbędna do zrozumienia i odczucia przestrzeni danego miejsca 
znajomość kontekstu historycznego nie tylko w kulturze europejskiej, ale i azjatyckiej 
przyczynia się w dużym stopniu do zwiększenia jego popularności (il. 2).

Mieszkańcy Konyi postrzegają wzgórze przez pryzmat kulturowych uwarunkowań oraz 
własnych doświadczeń7. Co istotne, doświadczenia te związane są nie tylko z jednym 
wybranym okresem życia, ale praktycznie z całym okresem zamieszkiwania w mieście. 
Wskazuje to na duże znaczenie Alâeddin Tepesi dla reprezentantów wszystkich grup wie-
kowych. W czasie letnim przybywają tu w celu odbycia przynajmniej krótkiego spaceru 
matki z dziećmi lub większe grupy rodzinne. Ponadto wzgórze jako teren narciarski i sa-
neczkarski stanowi dla dzieci z całego miasta jedną z najważniejszych atrakcji zimowych. 
W okresie szkolnym i akademickim młodzież przybywa na Alâeddin Tepesi nie tylko w ce-
lach rekreacyjnych, ale również przygotowuje się do różnego typu testów i egzaminów. 
Miejsce to postrzegane jest zarówno jako bardzo przyjazne i słoneczne, jak i przynoszą-
ce szczęście osobom często w nim przebywającym. Z tego powodu organizuje się tu 
ceremonie ślubne wraz z sesjami zdjęciowymi. Wpływa to w zasadniczy, bardzo pozy-
tywny sposób na atmosferę panującą na Alâeddin Tepesi, przyczyniając się do dalsze-
go wzrostu zaufania publicznego wśród mieszkańców Konyi, a także osób przyjezdnych.

7 Na podstawie zogniskowanego badania grupowego, przeprowadzonego przez autora w czerwcu 2012 r.

Il. 2. Wierzchołek Alâeddin Tepesi późną jesienią. Archiwum Ömera Kavrara (foto T. Malec)

Ill. 2. Top of Alâeddin Tepesi during late autumn. Ömer Kavrar archive (photo by T. Malec)
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5. PODSUMOWANIE

Reasumując, polska rzeczywistość przestrzenna, wymagająca jeszcze znacznej 
pracy w celu uzyskania rezultatów nie tylko zadowalających społeczeństwo, ale 
i wyznaczających nowe standardy krajobrazowe, może skorzystać z adaptacji wy-
branych rozwiązań kultury tureckiej. Podkreślić należy przy tym, iż kultura turecka nie 
posiada charakteru jednolitego narodowo, lecz opiera się na dokonaniach przedsta-
wicieli wielu społeczności i mniejszości narodowych.

Parki miejskie w Turcji, pełniąc funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, sprzyjają bo-
wiem tworzeniu więzi społecznych. Alâeddin Tepesi jest charakterystycznym przykła-
dem historycznego wzgórza, na którym zlokalizowano stosunkowo niewielki, lecz bar-
dzo ważny dla życia społecznego mieszkańców Konyi park miejski. Stanowi on nie 
tylko popularne miejsce spotkań, ale dzięki bogatemu kontekstowi historycznemu po-
siada też niezwykle istotną tożsamość przestrzenną, pozwalającą na identyfikowanie 
się ludzi ze swoją kulturą.

Polska, jako państwo leżące na granicy szeroko pojętego świata zachodniego 
i wschodniego, może korzystać ze wzorców przestrzennych, pochodzących z obu wy-
mienionych obszarów kulturowych. W ostatnich latach pojawiła się w naszym kra-
ju fascynacja społeczna dokonaniami kultury zachodnioeuropejskiej, która przecież 
adaptowała wiele osiągnięć pochodzących z krajów Orientu8. Zapomniano przy tym 
o niezwykle ważnych z punktu widzenia krajobrazu miasta dokonaniach cywilizacji 
wschodnich, będących przecież w starożytności kolebką kultury miejskiej. Ze względu 
na ich bogaty dorobek kulturowy, a w tym duże osiągniecia w dziedzinie kształtowa-
nia parków miejskich, wydaje się, iż należy ten stan rzeczy zmienić.
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S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie przestrzeni o funkcji użytkowej we współczesnych założeniach ogrodowych. Rozważania te 
przeprowadzono na przykładzie wybranych ogrodów, towarzyszących indywidualnej zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta Poznania 
i jego okolic. Dotyczą one między innymi tego, jaką rolę pełnią obecnie przydomowe strefy przeznaczone pod uprawę. W opracowaniu tym 
dokonano przeglądu istniejących ogrodów użytkowych w różnych postaciach, na przykład sadu, zielnika czy ogródka warzywnego. Poza 
względami utylitarnymi, zwrócono uwagę także na względy estetyczne tych przestrzeni, analizując je między innymi przez pryzmat ogrodu 
jako spójnej całości kompozycyjnej i funkcjonalnej.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody miejskie, ogrody użytkowe

A b s t r a c t

This paper aims at describing the spaces with an utilitarian function in modern gardens. These considerations were carried out using the 
example of the selected gardens, accompanying the individual residential buildings in the city of Poznan and its surrounding area. They 
are related to the aspect of what role play currently gardens area under cultivation. In a study that reviewed existing utilitarian gardens, 
in various forms, for example: orchard, herbarium or vegetable garden. Outside the grounds, also brought to the attention of the affinity 
the aesthetic considerations of these spaces by analyzing them, inter alia, through the prism of the garden as a coherent compositional 
and functional whole.

Keywords: garden art, urban garden, utilitarian gardens
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1. WPROWADZENIE

Dla współczesnego człowieka, który żyje dość intensywnie, ogród stanowi swe-
go rodzaju sanktuarium, w którym można oderwać się od prozy codzienności i odna-
leźć wewnętrzną harmonię, współistniejąc z przyrodą. Wobec coraz większych ob-
szarów zajmowanych przez nowe realizacje obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i przemysłowych, ten prywatny skrawek zieleni bywa nieraz jedyną przestrzenią ziele-
ni w otaczającym nas środowisku miejskim1. W ramach tej przestrzeni można wyróż-
nić kilka funkcji: użytkową, rekreacyjną i ozdobną. Występują one w połączeniu ze 
sobą, na zasadzie przenikania się przestrzeni o odmiennych sposobach użytkowania.

Ogrody użytkowe zawsze wpisywały się w krajobraz terenów siedliskowych. Upra-
wa warzyw, ziół czy owoców zapewniała ludziom pożywienie, ale także składniki 
różnego rodzaju mikstur leczniczych. Z czasem ogrody podporządkowano bardziej 
względom estetycznym niż praktycznym, dlatego warzywniki, zielniki i sady „ukrywa-
no” w gospodarczych częściach ogrodów lub je w ogóle likwidowano, co dzieje się 
aż do dziś.

2. STAN BADAŃ

W rejonie Poznania świeże owoce i warzywa pozyskiwano z ogrodów użytkowych 
czy to w ramach Pracowniczych Ogródków Działkowych, które w Poznaniu pojawi-
ły się około 80-90 lat temu (wówczas pod skrzydłami Towarzystwa Ogródków Dział-
kowych)2, czy to z przestrzeni przydomowych, które stanowią przedmiot niniejszych 
rozważań. Obecnie przyszłość Pracowniczych Ogródków Działkowych w mieście, 
zajmujących nieraz tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, stoi pod znakiem zapy-
tania. W ostatnich miesiącach problem ten wskazywali nie tylko poznańscy działkow-
cy, organizując akcję protestacyjną wobec szykujących się zmian ustawowych. Ich 
specyfika wymaga odrębnych regulacji prawnych, a także odrębnego omówienia.

Badane ogrody użytkowe (w 223 ogrodach przydomowych) znajdują się w rejo-
nie miasta Poznania oraz w gęsto zaludnionej strefie podmiejskiej, obejmującej gmi-
ny z nim związane w promieniu do 20 km. Ta jednostka morfologiczna, zwana „wiel-
kim Poznaniem”, powstała w wyniku silnej koncentracji zabudowy w mieście oraz 
jego strefie przygranicznej, która rozpoczęła się już w latach 70. XX w. w wyniku za-
hamowania rozwoju terytorialnego miasta i jednoczesnego „wylewania się” miejskiej 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej poza granice administracyjne.

W ramach tych terenów zabudowy mieszkaniowej wykształciła się częściowo 
przestrzeń sąsiedzka3, ale przede wszystkim przestrzeń prywatna, w której znaleźć moż-
na strefy przeznaczone pod uprawę. Biorąc pod uwagę typ budynku mieszkalnego, 
wśród wyselekcjonowanych ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej odnotowano 
126 – przy zabudowie wolno stojącej, 35 – zabudowie szeregowej, 42 – zabudowie 
bliźniaczej, 20 – zabudowie atrialnej.

Zakładaniu obszarów zieleni przy budynkach mieszkaniowych (zwłaszcza przy do-
mach jednorodzinnych) towarzyszą różne oczekiwania i motywacje inwestora/właści-
ciela. Jedną z nich może być funkcja utylitarna, wówczas większość terenu wokół bu-
dynku mieszkalnego może być podporządkowana pozyskiwaniu zbiorów: owoców, 
warzyw czy ziół. Funkcja ta w nieodległej przeszłości była dość często spotykana (np. 
okres Polski Ludowej – ze względu na wprowadzone wówczas ograniczenia dostępu 

1 T. Conran, D. Pearson, Nowoczesne ogrody, Warszawa 2000, s.12-30.
2 http://www.roddabrowskiego.strefa.pl/historia.php.
3 SUiKZPP, 2006:28-33.
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do żywności), współcześnie zanika, utrzymując się przeważnie na terenach wiejskich. 
Nie należy jednak wykluczyć, że wkrótce ogródki utylitarne będą zakładane coraz 
chętniej, biorąc pod uwagę jakość i cenę żywności obecnie. Decyzja o założeniu 
ogródka warzywnego czy sadu uzależniona jest także od możliwości powierzchnio-
wych. Pośród 223 terenów zielonych przy zabudowie jednorodzinnej ponad połowę 
(126) badanych stanowiły ogrody o powierzchni mniejszej niż 500 m2. Na tak niewiel-
kich przestrzeniach trudniej jest wygospodarować choć niewielki skrawek pod upra-
wę. Prawie 30% stanowiły ogrody o powierzchni większej niż 500-1000 m2 (58), a oko-
ło 15% te o powierzchni 1100-2000 m2 (30). Są to przedziały wielkości pozwalające 
na swobodne zakomponowanie w ramach całości założenia ogrodu użytkowego. 
W przypadku terenów większych niż 2000 m2 można myśleć już nie tylko o warzywnia-
ku, zielniku, ale także o sadzie. Niestety, tak duże działki stanowiły jedynie 4% (9 przy-
padków) spośród wszystkich badanych4.

3. FUNKCJA

Omawiany rodzaj ogrodów, oprócz wydawania plonów, ma spełniać również 
funkcję generalną, wynikającą z zainteresowań, oczekiwań i trybu życia, jaki wiodą 
właściciele. Na przykład dla emerytów, taki ogród jest miejscem realizacji hobby, nie-
raz sensem życia, a dla rodzin z dziećmi – źródłem pozyskiwania zdrowych owoców 
i warzyw itd. Wobec wielu potrzeb inwestorów, jakie znajdują swoje odbicie w prze-
znaczeniu przestrzeni ogrodowej, najbardziej praktyczna, a przy tym wymagająca 
największego i systematycznego wysiłku, jest funkcja utylitarna. Być może również 
z tego powodu dotychczas funkcja ta traktowana była przeważnie jako uzupełniają-
ca, dodatkowa, a przez niektórych jako wręcz niepożądana.

Pośród 223 respondentów (właścicieli/użytkowników ogrodów w Poznaniu i okolicy) 
w badaniu funkcję utylitarną jako nadrzędną wskazało aż 22 ankietowanych (nieca-
łe 10%), funkcję ozdobną wskazało 81 ankietowanych, natomiast funkcję rekreacyjną 
(wypoczynku biernego/aktywnego) wskazało 134 ankietowanych. Z tym, że aż prawie 
35% (78 ankietowanych) deklaruje ogrodnictwo jako swoje hobby, którego realiza-
cję umożliwia właśnie posiadanie własnego ogrodu. Z nadrzędną funkcją założenia, 
nadaną przez właściciela, wiąże się bezpośrednio jego podział funkcjonalny. Rozpla-
nowanie części o różnym przeznaczeniu jest bardzo istotne, nie tylko ze względu na 
spełnienie oczekiwań, ale także ze względu na efektywne wykorzystanie całej działki.

W ogrodzie przydomowym zabudowy jednorodzinnej rozróżnić można dwie jego 
części: część frontową (przedogródek) oraz część zasadniczą (ogród właściwy), nie-
kiedy z częścią gospodarczą. Charakteryzują się one odmiennymi funkcjami: dekora-
cyjną, wypoczynkową, użytkową, rekreacyjną, gospodarczą (il. 1).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wśród 223 obszarów ba-
danych część ozdobną posiada 181 ogrodów, a część wypoczynkową – 150 ogro-
dów. Zaskakująco niewielki odsetek stanowi część tak zwanego wypoczynku ak-
tywnego – część rekreacyjna – 47 ogrodów. Natomiast niewiele więcej przypadków 
odnotowano z częścią o charakterze użytkowym: w 50 przypadkach był to ogródek 
warzywny, a w 62 przypadkach sad/zielnik (ok. 40% badanych ogrodów). W 7 ogro-
dach odnotowano pozostałe formy świadczące o użytkowym charakterze przestrze-
ni (np. tunel foliowy).

Bywa, że ogrody warzywne, czasami w niezbyt ciekawej formie, umieszczane są 
w części reprezentacyjnej, czego przykładem jest ogród w Komornikach (il. 2).

4  Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w latach 2003-2005.
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Il. 1. Wykres z zestawieniem ilościowym poszczególnych części funkcjonalnych 
w badanych terenach zieleni w zabudowie jednorodzinnej (oprac. M. Banach)

Ill. 1. Chart summary of quantitative functional parts 
in the test areas of greenery by one-family houses (edited by M. Banach)

Il. 2. Szkicowy rzut ogrodu (skala 1:150) oraz widok na warzywnik od strony frontowej ogrodu – Komorniki 
(foto M. Banach)

Ill. 2. Sketchy plan of the garden (scale 1:150) and view of the front-garden – Komornik 
(photo by M. Banach)

Il. 3. Widok na ogródek warzywny – Smochowice (foto M. Banach)

Ill. 3. View of the vegetable garden – Smochowice (photob y M. Banach)
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Takie rozmieszczenie funkcjonalne jest najczęściej wynikiem nieprzemyślanych  
i przypadkowych działań, z pewnością nieopartych na postrzeganiu terenu przydo-
mowego jako swoistej enklawy stanowiącej wraz z domem integralną całość. Niekie-
dy jest to wynik usytuowania posesji względem kierunków świata, a co za tym idzie 
podziału działki pod względem stref zacienienia i nasłonecznienia, co jest niezmiernie 
ważne przy uprawie wszelkich roślin. Na uwagę zasługuje także aspekt planowania 
i doboru nawierzchni utwardzonych w częściach utylitarnych. Najczęściej brak har-
monii widoczny jest w doborze materiałów, zwłaszcza w kontekście innych elemen-
tów, stanowiących wyposażenie ogrodu, a przede wszystkim braku spójności z resztą 
materiału roślinnego. Bardzo często zdarza się, że ogródki warzywne czy ziołowe są 
odgrodzone wysokimi przegrodami i traktowane jako strefa brzydka, gospodarcza. 
Takie podejście wiąże się z nieumiejętnym operowaniem roślinami uprawnymi jako 
elementami służącymi zielonej kompozycji oraz brakiem odpowiedniego łączenia 
nieco odmiennego materiału roślinnego typu uprawnego (krzewy, drzewa warzyw 
i owoców) z nasadzeniami typowo ozdobnymi. Nieco lepiej udaje się to z ziołami. In-
nym mankamentem badanych ogródków użytkowych jest niewłaściwy dobór mate-
riałów do utwardzenia ścieżek między zagonami. Wynika to przeważnie z przywiązy-
wania nieco mniejszej wagi do tej strefy, a co za tym idzie – stosowania nietrwałych, 
nieestetycznych rozwiązań, np. nawierzchni, przegród, elementów podpierających 
rośliny itp. (il. 3). Oddzielny problem stanowi próba włączenia do całości kompozycyj-
nej tunelów foliowych czy przydomowych szklarni. Jak wykazały badania, występują 
one rzadko, a te odnotowane zawsze były lokalizowane w narożnikach lub przy ogro-
dzeniach działek, jako odrębne, „wstydliwe” elementy, związane z praktyczną posta-
cią zieleni przydomowej.

4. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Ogrody utylitarne tradycyjnie zakładane są na planie regularnym, geometrycz-
nym, co potwierdziły niniejsze badania. Mimo że dopuszczalny jest także układ bar-
dziej swobodny, na obszarze badań jednak takiego nie odnotowano. Bez względu na 
to, czy jest to ogródek warzywny, czy zielny, najwygodniej jest, jeśli okalają go pew-
ne ramy (najczęściej z bukszpanu), co ułatwia pracę przy roślinach czy zbieraniu plo-
nów. Zaleca się rabaty nie szersze niż 1,2-1,5 m, ze względu na dostęp z obu stron np. 
w trakcie pielenia, natomiast zagony o szerokości 0,3-0,5 m (w małych ogródkach te 
węższe, a w dużych większe). Dogodne jest także zastosowanie grządek podwyższo-
nych, które nie wymagają schylania się. Przy zestawianiu roślin należy pamiętać, by 
nie mieszać ziół jednorocznych z wieloletnimi, bowiem wymagają innych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Z praktycznych względów, poza rozwiązaniem samych rabat, waż-
ny jest także wybór rodzaju nawierzchni ścieżek zapewniających dostęp do ogródka 
oraz oddzielnie do każdej grządki. Najtańszym rozwiązaniem jest ścieżka gruntowa, 
ale dużo lepiej sprawdzają się nawierzchnie utwardzone żwirem, cegłą lub płytami 
(betonowymi lub kamiennymi). Poza łatwością utrzymania ich w czystości, są trwałe, 
zapobiegają rozrastaniu się chwastów i zapewniają dostęp do roślin bez względu na 
warunki atmosferyczne.

Aby zebrany plon był rzeczywiście wsparciem dla niejednej rodziny, ogród powinien 
mieć odpowiednią powierzchnię, która zapewni wystarczającą ilość warzyw i owoców 
wszystkim członkom rodziny. Na przykład w przypadku sadu przyjmuje się, że wystarcza-
jącą powierzchnią jest ok. 100 m2, aby dostarczyć owoców dla jednej osoby przez cały 
rok. Przydatne jest przy tym miejsce na kompostownik do gromadzenia odpadów orga-
nicznych oraz inspekt do produkcji wczesnych warzyw albo rozsady.
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Tego typu ogródki najkorzystniej jest projektować w miejscu dobrze nasłonecznio-
nym i osłoniętym od wiatru, np. przy południowej, nagrzanej ścianie budynku. Bliskość 
domu zapewni, że stanie się on prawdziwym „ogrodem kuchennym”.

W ogrodach przydomowych uprawiano także zioła. Niegdyś były podstawą w le-
czeniu, później – wraz z rozkwitem przemysłu farmaceutycznego – specyfiki naturalne 
rzadziej przepisywano w leczeniu. Po owym okresie zapomnienia obecnie znów na-
stępuje zwrot ku produktom naturalnym, jak najmniej przetworzonym, stąd rozkwit np. 
fitoterapii. Niezależnie od upływu czasu oraz postępu technologicznego, zioła nadal 
są chętnie używane w kuchni. Zatem warto mieć kilka egzemplarzy z wybranego ga-
tunku ziół pod swoim oknem. Z ziół przyprawowych najczęściej polecane to np. ba-
zylia pospolita, koper włoski czy lubczyk ogrodowy i rozmaryn. Znając ich specyfikę, 
niektóre to krzewinki, inne to byliny, można stworzyć przepiękną i zarazem pachną-
cą kompozycję. Zioła niekiedy sadza się także jako ramy grządek, by chroniły upra-
wy przed szkodnikami. Do tych dekoracyjnych i pożytecznych należą m.in. lawenda, 
majeranek, rumian czy przywrotnik. W celu stworzenia pachnącego zakątka wybiera 
się między innymi wiesiołek, miętę lub inne rośliny przyprawowe.

Wbrew obiegowej opinii ogródek warzywny wcale nie musi być nudny i niecie-
kawy. Stosując odpowiednio wyselekcjonowane gatunki warzyw, można zakompo-
nować efektowną rabatę. Mogą to być warzywa o np. ozdobnych liściach: sałata 
‘Jana’, kapusta ‘Kyoto Red Green’, pietruszka ‘Paramount’ czy pomidor ‘Bursztyn’ 
albo dynia ‘Aladin’ itp.

Z uwagi na polski klimat wyjątkowego znaczenia nabrała także uprawa szklarnio-
wa. Jest to mało atrakcyjne rozwiązanie, ale zapewnia wcześniejsze i niezawodne 
plony. Typową postacią dla tego typu uprawy jest tunel pokryty folią o prostokąt-
nej podstawie i półkolistym dachu. Natomiast szklarnie w większości mają prostokąt-
ną podstawę i dwuspadowy dach. W zależności od warunków, jakie muszą zostać 
zapewnione wybranym gatunkom, stosuje się urządzenia grzewcze lub nie (szklarnia 
zimna: 3-10°C, szklarnia umiarkowanie ogrzewana: 10-18°C, szklarnia ciepła: 18-25°C).

Oprócz ziół i warzyw warto wprowadzić kilka drzew owocowych, tym bardziej że 
nowe odmiany (np. niskopienne) nie zajmują zbyt dużo miejsca, a poza wydawa-
niem świeżych, zdrowych owoców, ładnie się prezentują. Należą do nich na przykład 
jabłoń, która równie dobrze jak drzewo iglaste ozdobi ogródek frontowy, czy malina 
długoowocowa posadzona zamiast powojnika. Nie należy zapominać, że tego typu 
drzewa wymagają cięcia, a korony młodych okazów można dowolnie formować 
(stożkowo, trójpędowo), można je też rozpinać na rusztowaniach (np. jabłoń, grusza). 
Sady niegdyś często wkomponowywano w ogródki kuchenne. Po II wojnie światowej 
w Polsce owoce na własny użytek uprawiano głównie na wsi lub w Pracowniczych 
Ogródkach Działkowych. Swoistą odmianą ogrodu użytkowego w ramach przestrze-
ni przydomowej są ogródki w donicach, koszach czy skrzynkach balkonowych. Jest 
to korzystne rozwiązanie na tarasy czy w przedogródkach, jak również dla osób nie-
posiadających ogrodu, np. mieszkańców bloków.

5. PODSUMOWANIE

Obecnie inżynieria genetyczna coraz mocniej rozprzestrzenia się na świecie i co-
raz częściej ingeruje w różne dziedziny życia. Wobec stosowania jej także w proce-
sach uprawy roślin, możliwość pozyskiwania zdrowej żywności z prywatnego, natu-
ralnego i tradycyjnego źródła wydaje się być bezcenna. Tworzenie takich ogródków 
może być również przydatne w czasach trudnych ekonomicznie, a także wobec ta-
kiego zjawiska, jakim jest ubożenie społeczeństwa polskiego.
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S t r e s z c z e n i e

Miejsca, gdzie uprawiane są rośliny użytkowe, w pierwszej kolejności kojarzone są z ogrodami użytkowymi. Jednak postawienie wyraźnej 
granicy między roślinami użytkowymi a ozdobnymi nie jest zasadne. Znamy wiele przykładów roślin, które w równej mierze można zaliczyć 
do obu tych grup lub często początkowo traktowane były jako ozdobne, a dopiero później zauważano ich walory użytkowe. Podobnie, 
rozważając kwestie znaczenia ogrodów użytkowych w kompozycji całych zespołów, można zauważyć zmieniający się stosunek projektantów 
do tej formy ogrodowej i roślinności składających się na nie. Współcześnie architekci krajobrazu coraz częściej sięgają po rośliny użytkowe, 
dostrzegając w nich specyficzne walory estetyczne oraz wykorzystując ładunek emocjonalny z nimi związany. Znane są przykłady ich 
zastosowania w układach zieleni komponowanej w różnych skalach i kontekście krajobrazowym. W Warszawie od kilku lat wybrane 
tereny miejskie są przestrzenią, gdzie eksperymentuje się nietypowe nasadzenia z zastosowaniem roślin użytkowych. Niekonwencjonalne 
zastosowania tego typu roślin można również odnaleźć w projektowych pracach dyplomowych.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, rośliny użytkowe, przestrzeń miejskie

A b s t r a c t

A place where utilitarian plants are grown most of all are associated with utility gardens. However, demarcation of a clear line between 
a utilitarian and ornamental plants is not justified. We have many examples of the plants that can equally belong to both of these groups. 
Many of them initially been treated as decorative, later discovered their utility function. Similarly, looking at the importance of those gardens 
in the composition of whole teams, you can see the changing attitude to this form (and plant components) of gardens designers. Today, 
landscape architects are increasingly turning to crop plants to see them specific aesthetic and emotional values associated with these plants. 
There are examples of their use in the designed landscape at different scales and different context of landscape. In Warsaw from a few years 
are selected urban areas where experiments are conducted with the use of atypical plants. Unconventional use of this type of plants are also 
being developed in diplomas theses.

Keywords: landscape architecture, utilitarian plants, urban space
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1. DEFINICJA

Użytkowy – służący celom praktycznym, mający praktyczne zastosowanie1. Zgod-
nie z powyższą definicją, rośliny użytkowe charakteryzują się występowaniem cech, 
dzięki którym ich walory estetyczne stają się drugorzędne, a tym samym ich użytecz-
ność, czyli praktyczne zastosowanie, jest nadrzędne względem cech fizjonomicznych.

Próbując definiować termin „rośliny użytkowe” i spośród innych roślin tworzyć od-
rębną ich grupę, należy pamiętać, że „użytkowość” roślin nie zawsze jest trwałą w cza-
sie, pierwszorzędną cechą. Klasy „roślin użytkowych” nie można (a wręcz nie jest to ani 
uzasadnione, ani możliwe) trwale i precyzyjnie wyodrębnić. Płynność, zmienność takiej 
klasyfikacji wynika między innymi ze stanu badań (znajomości właściwości biochemicz-
nych, biofizycznych i innych) oraz potencjalnej unikalności cech fizjonomicznych roślin 
egzotycznych w zestawieniu z naturalnie (spontanicznie) występującymi gatunkami.

2. TEZA

Potencjalnie każda roślina może być postrzegana oraz może pełnić funkcję za-
równo rośliny ozdobnej, jak i użytkowej. Przynależność do którejś z grup zależy od: miej-
sca, czasu, stanu badań, uwarunkowań klimatycznych i społecznych, przyzwyczajeń 
i sytuacji ekonomicznej. Najważniejsze czynniki warunkujące klasyfikację: ekonomicz-
ne, społeczne, kulturowe, naturalne.

3. HISTORIA I MIEJSCE

Zwykle rośliny (podobnie jak przestrzenne formy użytkowania) grupowane są 
w układach większych zespołów w niezależne części – „ogrody”. Ludzie od najdaw-
niejszych czasów otaczali swe siedziby roślinami. Początkowo, co pozostaje zrozu-
miałe, „kluczem” doboru była właśnie ich użyteczność. Następnie2 istotne stało się 
znaczenie symboliczno-duchowe roślin, a dopiero później prezentowane „walory es-
tetyczne”. Zmiana funkcji ogrodu z użytkowej na ozdobną (wypoczynkową) odbywa-
ła się powoli i uzależniona była od czynników społecznych i politycznych.

We wczesnych ogrodach (od starożytności po XVII wiek) funkcja mieszana, użytko-
wo-ozdobna, była zdecydowanie najpopularniejsza, a ogrody łączyły oba te aspek-
ty w obrębie jednej jednostki przestrzennej3. Rośliny, zarówno piękne, jak i pożyteczne, 
razem współtworzyły grzędy, głównie kwiatowo-ziołowych kwater lub późniejszych 
renesansowych parterów4. Średniowieczne umiłowanie porządku i dążność do sym-
bolicznego naznaczenia boskiej doskonałości w ludzkich dziełach zapoczątkowało 
częściową segregację upraw w specjalnie w tym celu wyznaczonych kwaterach lub 
„ogrodach”. W  obrębie własności klasztornych pojawiły się warzywniki, sady, ogro-
dy lekarskie, chmielniki, winnice. Takie rozwiązanie miało również swój wymiar ekono-
miczny, związany ze zwiększeniem wydajności uprawy roślin, możliwej dzięki lepszej 
kontroli warunków wzrostu roślin w korelacji z ich wymaganiami siedliskowymi. Dobór 

1 Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981, s. 644.
2 „Następnie” – w tym przypadku może oznaczać progres czasowy, jak i zmianę w pozycji społecznej lub ekonomicznej.
3 C. Gerard, Ogrody polskie, Warszawa 1954, s. 33-35.
4 S. Małgorzata, Ogród renesansowy, Warszawa 1998, s. 159-160. Ch. Estienne, Rolnictwo i wiejska siedziba, księga II, część 

XLIX: Sposób rozmieszczenia roślin na kwaterach różnych rodzajów (w tłumaczeniu M. Szafrańskiej): „Najwłaściwszymi 
[do zakładania parterów] są: lawenda, hyzop, macierzanka, rozmaryn, tymianek, szałwia, majeranek, rumianek, fiołki, 
chryzantemy, bazylia i inne podobne rośliny aromatyczne i kwiatowe”. Z  powyższego cytatu wynika, że do tej najbar-
dziej reprezentacyjnej części ogrodu, jakim był wówczas parter ogrodowy, wybierano rośliny zarówno ozdobne z kwia-
tów, jak i lecznicze oraz przyprawowe, doceniając ich atrakcyjny wygląd, a także aromat.
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roślin do ogrodu użytkowego opierał się na sprawdzonej liście roślin niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa (klasztornego czy świeckiego)5. Ściany 
sadów jeszcze długo flankowały główne wnętrze ogrodów utrzymanych w renesan-
sowej, wirydarzowej6 konwencji lub rozpięte na okalających ogród murach (tzw. kor-
don), pozwalały optycznie go powiększać i uatrakcyjniać.

Z biegiem lat szerokie kontakty z odległymi geograficznie i kulturowo miejscami 
sprzyjały rozszerzaniu podstawowego składu gatunkowego roślin ogrodowych, opar-
tego na gatunkach rodzimych (dziko rosnących w okolicy) o gatunki egzotyczne. 
Często ze względu na oryginalną formę, zapach, barwę czy fizjologię wzbudzały za-
chwyt, dlatego początkowo były podziwiane za swą „inność” – ozdobność. Dopiero 
później, czy to ze względu na upowszechnienie, czy też lepsze poznanie ich właści-
wości użytkowych (spożywcze, lecznicze czy przemysłowe), zmieniały miejsce w „kla-
syfikacji” ogrodników i z reprezentacyjnych kwater oraz donic trafiały na grządki wa-
rzywników lub ogrodów ziołowych (papryka, pomidor, bakłażan i inne)7.

Współcześnie coraz częściej dostrzegamy piękno ukryte pośród łanów zbóż, nie-
bieskich pól lnu czy żółtych dywanów rzepaku. To zainteresowanie wynika co naj-
mniej z kilku powodów:
 – jest to efekt poszukiwań nowych materiałów w sztuce ogrodowej, oryginalnych 

środków wyrażania emocji i kreowania wrażeń często opartych na skojarzeniach 
z sielskim, spokojnym krajobrazem wsi i naturalnym pięknie (tereny zieleni mogą 
w ten sposób pełnić rolę terapeutyczną dla osób wrażliwych i zmęczonych inten-
sywnością bodźców generowanych przez miasta),

 – jest to poszukiwanie bodźców oddziałujących pozytywnie na sferę psychiczną 
i sensoryczną8;

 – może być również środkiem w kreowaniu zindywidualizowanej przestrzeni publicz-
nej lub prywatnej na terenie ogrodu lub we wnętrzach architektonicznych;

 – jest tworzywem do realizacji aktywności twórczych w różnej skali (miejsca, miasta 
lub szerszej), opartej m.in. o działania z pogranicza land art i innych aktywności ar-
tystycznych (np. instalacje artystyczne).
Impuls, by inaczej zacząć postrzegać rośliny klasyfikowane dotąd jako „jedy-

nie” utylitarne, niezależnie wypłynął z różnych środowisk, głównie twórczych i arty-
stycznych, ale również i innych, na przykład medycznych. Efektem takich zmian są 
m.in. coraz popularniejsze realizacje projektów uwzględniających te rośliny jako rów-
noprawne tworzywo do obiektów architektury krajobrazu.

5 U. Gabriele, Średniowieczne ogrody klasztorne, [w:] K. Kristina, Klasztory i zakony, 2009, s. 278. Tam znajdujemy m.in. 
zestawienia roślin dla ogrodów ziołowych, zamieszczone w dwóch źródłach z IX wieku oraz ich porównanie (poemat 
opata Walafryda Strabo z Reichenau, Hortulus oraz z planu klasztoru St. Gallen). W  znaczącym stopniu oba dokumenty 
podają pokrywające się wykazy gatunkowe, a ich dobór we współczesnej ocenie zawiera nie tylko rośliny lecznicze, 
ale również inne, w tym ozdobne. Rośliny wymienione w Hortulus: bylica boże drzewko – abrotanum (Artemisia abrota-
num), dynia (Cucurbita), bylica piołun – absinthium (Artemisia absinthium), szanta (Marrubium), szałwia muszkatołowa – 
sclarega (Sclarea), czyściec – vettonica (Stachys), rzepik (Agrimonia), krwawnik – ambrozia (Achillea millefolium), koci-
miętka (Nepeta), melon – pepones (Cucumis melo). Rośliny wymienione w Hortulus i na planie z St. Gallen: wrotycz sze-
rokolistny – costo (Chrysanthemum balsamita), mięta (Mentha), szałwia – saluia (Salvia), ruta (Ruta), mieczyk – gladiola 
(Iris germanica), mięta polej – puleium (Mentha pulegium), lubczyk – lybisticum (Levisticum), koper włoski – feniculum 
(Foeniculum capillaceum), róża – rosas (Rosa), lilia (Lilium). Rośliny widniejące tylko na planie z St. Gallen: rukiew – sisim-
bra (Nasturtium), kminek – cumino (Carum), fasola – fasiolo (Phaseolus), pieprzyca – sataregia (Lepidium), kozieradka – 
fenegreca (Trigonella), rozmaryn – rosmarino (Rosmarinus). Układ nazw w zestawieniu powyżej: nazwa polska – nazwa 
w oryginalnej pisowni (nazwa łacińska). Nazwy łacińskie (we własnym opracowaniu). Pełen wykaz roślin i oryginalne 
nazwy z planu St. Gallen [za:] http://www.stgallplan.org/StGallDB/plan_components/public_list_berschin_english.

6 B. Janusz, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000, s. 51-52, 72.
7 Rośliny te, znane w Europie już od czasów wielkich odkryć geograficznych, długo uważane były za ozdobne lub/i leczni-

cze. Dopiero w XIX wieku zaczęto je produkować na skalę przemysłową jako zdrowe pożywienie.
8 Rola ogrodów we współczesnej terapii była przedmiotem rozważań I  Ogólnopolskiej Konferencji – Hortiterapia – stan 

obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych w Krakowie, która odbyła się 15 marca 2012 roku. Prelegenci, repre-
zentujący różne środowiska naukowe, prezentowali wyniki badań nad wpływem ogrodu i pracy w ogrodzie na rozwój 
emocjonalny i umysłowy człowieka. Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.zielen.ogr.
ar.krakow.pl/sptz.php?id=konferencja_hortiterapia.
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4. PROJEKTY I REALIZACJE

W ostatnich latach realizowane są coraz częściej projekty z zastosowaniem roślin 
(głównie ich monokultur), które potencjalnie mają wartości użytkowe. Analizując lo-
kalizację i skalę tego typu przedsięwzięć, wydaje się, że może to być tendencja trwa-
ła i realizowana z sukcesem w dwóch skalach i miejscach. Po pierwsze w skali miasta, 
na terenach związanych z trasami komunikacyjnymi, a po drugie na terenach otwar-
tych, w krajobrazie rolniczym, jako element zagospodarowania terenu przy większych 
zespołach o charakterze usługowym (np. edukacyjnym lub medycznym), gdzie tego 
typu aranżacja najbliższego otoczenia kompleksu architektonicznego może ułatwić 
miękkie przejście pomiędzy nową tkanką a otaczającym rolniczym krajobrazem, two-
rząc korzystną interakcję z otoczeniem.

W dużej mierze prekursorami i pionierami takiego rozwiązania były środowiska twór-
cze. Liczne instalacje i działania typu performance, wykorzystujące płaszczyzny upraw 
jako tworzywo do wieloprzestrzennych dzieł „malowanych” łanami zbóż9, stały się in-
spiracją do podobnych działań w skali miasta. Elementem niezbędnym stało się pozy-
skanie tła – monokulturowych nasadzeń, pozwalających na dowolne i łatwe kształto-
wanie form lub taki ich dobór, by mogły stać się „żywą paletą malarską”. Nietrwałość 
kompozycji w tym przypadku nie była przeszkodą, a raczej zaletą – dowodem na 
zmienność wszystkiego, co żyje (i przemija). Właśnie takie „artystyczne korzenie” mają 
nasadzenia stosowane od ośmiu lat przy wybranych ciągach komunikacyjnych w War-
szawie. Inicjatorką wprowadzenia roślin użytkowych do krajobrazu Warszawy była Tere-
sa Murak10. W  2004 roku, w ramach większego projektu „Dzieła lęgną się w szczelinach 
rzeczywistości”, dokonała wysiewu nasion kilku gatunków roślin (m.in. lnu, gryki, słonecz-
nika, zbóż) w różnych częściach Warszawy, przede wszystkim wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych. W  ten sposób powstał Lniany strumień – pasmo lnu, wijące się od Ronda 
Jazdy Polskiej przez Pole Mokotowskie i pas rozdzielający jezdnie Al. Niepodległości (od 
ul. Batorego do Wawelskiej). Idea ta miała wielu zwolenników i znalazła także uznanie 
wśród mieszkańców. Dzięki przychylności Zarządu Oczyszczania Miasta (który zajmuje 
się urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem warszawskiej zieleni miejskiej) już od 8 lat 
obsiewa się pasy zieleni między jezdniami roślinami jednorocznymi, kontynuując wcze-
śniejszą artystyczną ideę. Od 2005 roku w ten sposób z powodzeniem zastosowano 
m.in. obsiew Phacelia tanacetifolia wzdłuż ulic Grzybowskiej, Marszałkowskiej, Słomiń-
skiego; od 2008 – słoneczników (Helianthus sp.) i kosmosu (Cosmos bipinnatus)11 (il. 1).

Podobne przykłady stosowania roślinności użytkowej w skali miasta, ale z zastosowa-
niem roślinności trwałej, można spotkać w różnych częściach świata. Interesujące roz-
wiązanie zaproponowała pracownia Signes_Paysages12 w trakcie rekonstrukcji linii tram-
wajowych w Bordeaux (projekt i realizacja linii A  w kilku etapach w latach 1997-2008), 
gdzie nowym trasom tramwajowym towarzyszą nasadzenia lip oraz winorośli, nawiązu-
jąc do krajobrazu przedmieść miasta. W  2002 roku zrealizowano projekt modernizacji 
terenu wejściowego przy stacji kolejowej w Moguncji13. Zastosowane rzędy drzew oraz 
krzewy lawendy w swojej architektoniczno-sielskiej formie nadają cech indywidualnych 
temu miejscu, a uzyskane w ten sposób na powierzchni ponad 5000 m2 lawendowe pole 
w zamyśle projektantów miało przywoływać śródziemnomorskie plantacje (il. 2).

9 Jedną z lepiej znanych tego typu realizacji jest labirynt w polu kukurydzy w Colmar (Francja) Eduard Francis z 2002 roku 
„cytujący” dzieło V. Hugo lub działalność J.P. Ganem i P. Lussier (np. „Ogród łapaczy” na wysypisku w Montrealu z zasto-
sowaniem roślin kwitnących i zbóż).

10 Teresa Murak – polska artystka, zajmująca się sztuką ziemi, performance art, rzeźbą, rysunkiem oraz projektami otwar-
tymi na ludzi przestrzeni publicznej (http://csw.art.pl/new/2004/murak.html).

11 Informacje pozyskane od Kamili Nowocin, zastępcy kierownika Działu Zieleni Zarządu Oczyszczania Miasta.
12 http://www.signes-paysages.fr.
13 http://www.bierbaumaichele.de.
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Il. 1. Pas rozdziału pomiędzy jezdniami, Al. Niepodległości (Cosmos bipinnatus) (foto J. Dudek-Klimiuk, 2012)

Ill. 1. Median strip between roadway, Al. Niepodległości (Cosmos bipinnatus) (photo by J. Dudek-Klimiuk, 2012)

Il. 2. „Lawendowe pole” w Moguncji (http://www.dietmar-strauss.de/index.php/images/view/552)

Ill. 2. „A lavender field” in Mainz (http://www.dietmar-strauss.de/index.php/images/view/552)
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Nieco inną rolę odgrywać może roślinność użytkowa zastosowana w bezpośrednim 
kontekście krajobrazu rolniczego, np. wokół rozległych zespołów architektonicznych. 
Zabudowania te mogą być nowym lub historycznym elementem w otoczeniu (na przy-
kład o charakterze zabytkowym), które najczęściej zostaje adaptowane do nowych 
funkcji. Zastosowanie elementów roślinnych, nawiązujących do tradycyjnie występu-
jących form pokrycia terenu (pola uprawne, sady), z pewnością pozwoli na uzyskanie 
lepszej integracji krajobrazowej, a przemyślana forma zieleni, dostosowana do estetyki 
architektury, pozwoli jednocześnie nadać kompozycji cech indywidualnych.

Kampus Uniwersytetu w Shenyang (Shenyang Jianzhu University) jest przykła-
dem tego typu inwestycji. Zespół zlokalizowany na przedmieściach Shenyang za-
projektowano na powierzchni 21 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolni-
czych. Swoją formą i programem nawiązuje do rolniczej tradycji miejsca, jest jej 
przetransformowaną kontynuacją, a geometryczny, prostoliniowy podział terenu 
jest wynikiem próby funkcjonalnego rozwiązania wewnętrznych powiązań komu-
nikacyjnych. Projektanci kampusu Kongijan Yu i Shihong Lin (pracownia Turensca-
pe), podając uzasadnienie zastosowania uprawy ryżu (i innych roślin naturalnie 
lub tradycyjnie uprawianych na tym terenie w takiej skali), podkreślają, że to naj-
właściwszy sposób na zagospodarowanie kampusu ze względów ekonomicznych, 
edukacyjnych i krajobrazowych. Względy ekonomiczne to zarówno stosunkowo ta-
nia realizacja projektu, jak i możliwość gospodarczego wykorzystania pozyskanych 
z poletek plonów14 (przeznaczanych przede wszystkim na prezenty i upominki) oraz 
łatwość utrzymania i pielęgnacji terenu. Wartości edukacyjne związane są z wyko-
rzystaniem terenu przez studentów nie tylko jako miejsca obserwacji gospodarki rol-
niczej. Mają się one przyczynić do rozbudzenia ich świadomości i wrażliwości ekolo-
gicznej. W  zamyśle autorów projekt kampusu „na” polach ryżowych to powrót do 
tradycji miejsca i nawiązanie do rodzimego krajobrazu z jednoczesnym zastosowa-
niem zasad przyjętych w nowoczesnej architekturze krajobrazu. Jest próbą zrów-
noważenia w krajobrazie gwałtownie postępujących procesów urbanizacyjnych 
współczesnych Chin15. Projekt został zrealizowany w 2003 roku, a dwa lata później 
został nagrodzony przez ASLA of Designe.

Inną, mniejszą skalę, z podobnym sposobem zastosowania materiału roślinnego, 
ma rozwiązanie projektowe zagospodarowania terenu przy Nowym Centrum Reha-
bilitacji w Bazylei. Teren opracowania zajmuje powierzchnię 2,5 ha. Projekt Augusta 
Künzela powstał i został zrealizowany w latach 1998-2003. Budynek został rozczłonko-
wany na kilka części przez zastosowanie struktury opartej o wewnętrzne dziedzińce. 
Każdy dziedziniec patio zaprojektowano jako niezależny „ogród”, dobierając staran-
nie motyw przewodni jego kreacji, nawiązujący w opinii autorów do artefaktów natu-
ry (woda, kamień, drewno, roślinność użytkowa). Różnorodność zastosowanych fak-
tur, form i barw ma sprzyjać stymulacji sensorycznej pacjentów oraz stanowić dobry 
sposób orientacji w terenie (identyfikacja miejsca)16.

„Architektoniczne formy”, powstające przez wykorzystanie roślin (w tym użytko-
wych) w kompozycji terenów zieleni, mają zastosowanie nie tylko na terenach nowo 
powstających obiektów. Duże powierzchnie tego typu nasadzeń chętnie stosowa-
ne są również na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych. W  projektach re-
witalizacji ważnym aspektem, obok „zmiany estetyki” miejsca, jest wprowadzanie 
zmian społecznych, często opierających się na włączaniu lokalnej społeczności 

14 Traktowanie terenów zieleni miejskiej jako potencjalne źródło pożywienia nie jest zjawiskiem nowym, można dostrzec 
w powyższym rozwiązaniu projektowym pewne nawiązanie do idei z lat 20. XX wieku „uprawiania krajobrazu” – pozy-
skiwania pożywienia z parków przy jednoczesnym wypoczynkowym wykorzystaniu – Lebrechta Migge (1881-1935). D.H. 
Hanny, When Modern Was Greek: Life and Work of Landscape Architekt Leberecht Migge, New York 2012.

15 http://www.turenscape.com.
16 http://www.swiss-architects.com/de/august-kuenzel/projects_de.html.
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do ich realizacji, a następnie wzmacnianie więzi i poczucia współodpowiedzialno-
ści za stan środowiska (społecznego i przyrodniczego). W  oparciu o takie założe-
nia został zrealizowany i prowadzony (w latach 2011-2012) projekt artystyczno-spo-
łeczny J.P. Ganem „Ogród pęknięć” w podparyskim Aubervilliers17. Główna idea 
projektowa zawiera się w uczytelnieniu historii miejsca (jest to zdewastowany teren, 
na którym mieściły się odmienne budynki z różnych czasów, m.in. w latach 20. XX 
wieku była to dawna fabryka mydła Caminade) przez odtworzenie zarysów daw-
nej zabudowy pasmami niskiej zieleni (rośliny użytkowe i ozdobne). Aktywacja spo-
łeczna oparła się na współpracy projektanta z grupą młodzieży z pobliskiej szkoły 
(współpraca na etapie poszukiwań materiałów archiwalnych i realizacji przedsię-
wzięcia) oraz kontynuacji powyższych działań społecznych przez realizację boga-
tej oferty edukacyjno-kulturalnej.

Podobny charakter ma projekt dyplomowy inż. B. Warzechy18 – projekt adapta-
cji zabytkowego otoczenia zespołu pofabrycznego w Nietulisku Fabrycznym (il. 3). 

17 http://www.didattica-asso.com.
18 Praca dyplomowa (inżynierska) obroniona w 2012 roku na kierunku Architektura Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa 

i Architektury Krajobrazu), SGGW w Warszawie, powstała pod opieką promotorską autorki artykułu.

 Il. 3. Koncepcja zagospodarowania fragmentu otoczenia zabytkowego zespołu pofabrycznego 
w Nietulisku Fabrycznym (autor: B. Warzecha, 2012)

Ill. 3. The adaptation project of fragment the historical surroundings of postindustrial complex 
in Nietulisko Fabryczne (author: B. Warzecha, 2012)
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Przedmiotem opracowania jest zabytek architektury przemysłowej – zespół powsta-
ły latach 1843-1846 jako jeden z elementów (ogniw) kompleksu metalurgicznego 
doliny rzeki Kamiennej (dawne Zagłębie Staropolskie). Kompleks ten, jako jeden 
z nielicznych, nigdy nie był przekształcany i zachował się w oryginalnej kompozy-
cji. Obecnie jest to trwała ruina, o ogromnym potencjale historycznym, kulturowym, 
społecznym oraz przyrodniczym, który można wykorzystać w celach dydaktycz-
nych, edukacyjnych, kulturowych i wypoczynkowych. Zespół historycznie składał 
się z kilku części, wzajemnie powiązanych funkcjonalnie i kompozycyjnie (część pro-
dukcyjna, zaplecze techniczno-terenowe, w tym niezbędne ze względów technolo-
gicznych stawy gromadzące wodę, osiedle robotnicze). Centralne miejsce układu 
zajmował budynek walcowni (obecnie w stanie ruiny), zlokalizowany na przecię-
ciu dwóch głównych osi kompozycyjnych. Główne kierunki podziałów kompozycyj-
nych podkreślał bogaty układ wodny, uzupełniony świadomie kształtowaną i kom-
ponowaną zabudową oraz układami alejowymi. Bogaty program adaptacji obiektu 
przewiduje utrzymanie i wzmocnienie istniejącej w chwili obecnej funkcji edukacyj-
nej części terenu (w jednym z budynków funkcjonuje szkoła oraz przedszkole). Jest 
to tzw. strefa „szkolna” z terenem zabaw dla dzieci, miejscem do uprawiania spor-
tów, letnimi klasami oraz terenami ogrodów dydaktycznych. Ponadto autorka pro-
jektu proponuje wprowadzenie w części głównej (poprodukcyjnej) funkcji muzeal-
no-kulturowej (pawilon muzeum, letnie kino, pracownie plastyczne wraz z terenami 
ekspozycji prac artystycznych). Znaczącą część terenu przeznaczono na przestrzeń 
spacerowo-wypoczynkową z niezbędną infrastrukturą dróg i punktów widokowych. 
W tej części autorka pracy zdecydowała się na zastosowanie łanów zbóż (owies, 
pszenica, żyto), które pełnią znaczącą rolę kompozycyjną, tworzą bowiem przedłu-
żenie układu kompozycyjnego zespołu. Zastosowanie takiego materiału miało rów-
nież na celu wizualne zespolenie obiektu z otaczającymi wzniesieniami, pokrytymi 
barwnymi pasami pól.

5. PODSUMOWANIE

Niektóre rośliny, uznawane dotąd jedynie za użytkowe, mogą być traktowane 
jako pełnoprawne tworzywo do współczesnych kreacji projektowych architektury 
krajobrazu. Wyjątkowo korzystne wydaje się być ich stosowanie w terenach miej-
skich związanych z komunikacją lub zespołach architektonicznych realizowanych 
w krajobrazie rolniczym (nie wykluczając innych miejsc, np. wnętrz architektonicz-
nych czy prywatnych ogrodów). Roślinność użytkowa w zwartych, spójnych fizjo-
nomicznie formach może częściowo zastępować trwałą roślinność okrywową lub 
nasadzenia z ozdobnych traw, wnosząc jednocześnie większą, charakterystyczną 
dla nich zmienność. Jak pokazują przykłady dotychczasowych realizacji, jest to 
doskonały materiał, dzięki któremu obiekt może zyskać niepowtarzalny walor este-
tyczny i indywidualny wyraz. Istotne są również szeroko rozumiane aspekty psycho-
logiczne i emocjonalne, jakie niesie ze sobą użycie tego typu roślin. Umiejętnie do-
brane i zastosowane w krajobrazie rolniczym, rośliny te stają się jego kontynuacją, 
ułatwiając wzajemne przenikanie się dwóch, często bardzo odmiennych „świa-
tów”. Decydując się na zastosowanie tego typu roślin, należy jednak pamiętać 
o dostosowaniu doboru gatunkowego do skali przedsięwzięcia oraz jego charak-
teru, warunków wzrostu i rozwoju, „skali” dostępności roślin, sposobu ich ekspo-
nowania, nie zapominając o wszystkich uciążliwościach związanych z corocznym 
ich odnawianiem, oczekiwaniem na ich rozwój, nietrwałością, połączoną często 
z krótkowiecznością.
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S t r e s z c z e n i e

W ostatnim czasie obserwujemy ponowne zainteresowanie ogrodami użytkowymi. W referacie omówione są działania ruchu Urban Farmers, 
którego celem jest nauczenie mieszkańców miast uprawy żywności w miejskich ogrodach użytkowych oraz to, jak dbać o krajobraz miejsca 
zamieszkania w sposób przyjazny dla środowiska. Zaprezentowano dwa projekty ogrodów tymczasowych: Bruggen naar Rabot w Gandawie 
i Prinzessinnengarten na Moritzplatz w Berlinie, które są jednym z elementów poprawy jakości przestrzeni miejskich. Przedstawiono również dwie 
inicjatywy organizacji ogrodów na dachach budynków: Schieblock w Rotterdamie oraz Brooklyn Grange w Nowym Jorku.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody miejskie, ogrody użytkowe, ogrody działkowe

A b s t r a c t

In the recent years we have seen a growing interest in utilitarian gardens. This paper gives an overview of the activities of the Urban Farmers 
movement, which aims to educate city residents in growing food in urban utilitarian gardens and in taking care for their neighbourhood 
landscape in an environmentally-friendly way. Two temporary gardens designs, which form a part in the quality improvement of urban areas, 
are then presented: Bruggen naar Rabot in Ghent and Prinzessinnengarten at Moritzplatz, Berlin. Finally, two initiatives to create roof gardens 
in Schieblock, Rotterdam and Brooklyn Grange, New York are discussed.

Keywords: garden art, urban garden, utilitarian gardens, allotments
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1. WPROWADZENIE

Przypuszcza się, że pierwsze ogrody były ogrodami użytkowymi, które służyły jedno-
cześnie jako miejsca wypoczynku oraz jako ozdoba siedzib. W Egipcie znajdowały się 
one przy świątyniach, pałacach i domach mieszkalnych, a sadzono w nich owocu-
jące drzewa i krzewy. W Mezopotamii, a później w starożytnym Rzymie, wśród ciasnej 
zabudowy powstały pierwsze ogrody zakładane na dachach domów mieszkalnych. 
W epoce średniowiecza i renesansu zajmowały szczególną pozycję jako niewielkie 
ogrody warzywne, ziołowe, przyprawowe (giardino secreto czy giardino dei sempli-
ce). Mimo iż w późniejszych okresach historycznych funkcje użytkowe ustąpiły miejsca 
funkcjom ozdobnym, to w XIX w. pojawiły się w postaci ogrodów działkowych jako 
odpowiedź na procesy industrializacji i urbanizacji. Miały zaspokajać potrzeby sanitar-
ne i higieniczne, a także pomagać w domowej aprowizacji1.

Pod koniec XVIII w. i na początku XIX w. rewolucja przemysłowa doprowadziła 
do niespotykanego wręcz rozwoju miast i migracji ludności wiejskiej w poszukiwaniu 
pracy. Zagęszczenie zabudowy, powiększanie obszarów zurbanizowanych, pogar-
szające się warunki egzystencji ludności mocno utrudniały kontakt człowieka z na-
turą. Głosy krytyki miasta przemysłowego przyczyniły się do wzrostu zainteresowa-
nia terenami zielonymi rozumianymi jako substytut przyrody w mieście, a także do 
powstania ruchu ogrodniczego, którego celem było promowanie aktywnej rekre-
acji, wypoczynku i kontaktu z naturą. Pierwsze ogrody działkowe powstały w Danii 
w 1823 r., a w Niemczech w połowie XIX w. Nazywane były „ogrodami ubogich”, 
gdyż to przeważnie robotnicy fabryczni zajmowali się w nich produkcją własnej żyw-
ności. W 1864 r. z inicjatywy Ernsta Hauschilda został założony w Lipsku ogród, w któ-
rym zaplanowano grządki do uprawy roślin. Oprócz grządek znajdował się tam rów-
nież teren przeznaczony do ćwiczeń oraz boiska do gier. Z czasem ogrody takie 
przybrały nazwę Schrebergarten od nazwiska lekarza Moritza Schrebera, propaga-
tora aktywności fizycznej wśród młodzieży miejskiej2.

W Wielkiej Brytanii tradycje miejskich działek ogrodniczych sięgają roku 1720 (Gu-
inea Gardens w Birmingham). W ciągu XVIII w. stały się bardzo popularne i ich liczba 
znacząco wzrosła. Należy podkreślić, że właściciele działek nie wywodzili się z war-
stwy najbiedniejszej, tylko byli przedsiębiorcami lub rzemieślnikami. W okresie I i II wojny 
światowej nastąpił znaczny wzrost liczby działek, co było spowodowane znacznymi 
niedoborami żywności w tamtych czasach. Jednak tuż po wojnie ich liczba spadła, 
a w latach 70. XX w. zmniejszyła się parokrotnie3.

Obecnie ruch działkowy w miastach Europy Zachodniej przeżywa swój re-
nesans. W Niemczech tereny przeznaczone na działki zajmują powierzchnię 
47 tys. ha4, a w Anglii w roku 2011 na liście oczekujących na przydział działki było 
około 87 tys. osób5.

Formą alternatywną wprowadzania do przestrzeni miejskiej ogrodów użytko-
wych jest obecnie coraz dynamiczniej rozwijające się „miejskie rolnictwo”, któ-
re oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych niesie ze sobą korzyści społeczne. 
Ogrody te wykorzystują często nieużytki, przyczyniając się do rewitalizacji przyrod-
niczej miast. Działania grup takich jak Urban Farmers coraz częściej wpisują się 
w strategie zrównoważonego rozwoju miast. Roman Gaus, dyrektor Urban Farmers, 

1 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005.
2 K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...?, Gdańsk 2011, s. 61-62.
3 http://www.bkthisandthat.org.uk/ShortHistoryOfAllotmentshtml.html (08.09.2012).
4 A.W. Drescher, The German Allotment Gardens – a Model For Poverty Alleviation and Food Security in Southern African 

Cities?, [w:] http://www.cityfarmer.org/germanAllot.html (08.09.2012).
5 M. Campbell, I. Campbell, Allotment waiting lists in England 2011, http://www.transitiontownwestkirby.org.uk/allotment_

surveys.html (08.09.2012).



225

w następujący sposób określił cele organizacji: „wykorzystać wszystkie wolne prze-
strzenie miejskie, obszary poprzemysłowe i dachy budynków do uprawy. W Bazy-
lei są dwa miliony metrów kwadratowych dachów, które mogą być łatwo prze-
kształcone w ogrody i zbiorniki do hodowli ryb. Używając tylko pięciu procent tego 
obszaru (100 000 m2), byłoby możliwe zapewnienie warzyw, owoców i ryb dla 25% 
mieszkańców, bez żadnych środków chemicznych i przy minimalnej emisji gazów 
cieplarnianych”6.

W referacie przedstawione zostaną inicjatywy organizacji użytkowych ogrodów 
tymczasowych w zdegradowanej tkance miejskiej (w Berlinie i Gandawie) oraz przy-
kłady ogrodów na dachach budynków (Rotterdam i Nowy Jork).

2. OGRODY TYMCZASOWE

2.1. Gandawa – Rabot‑Blaisantvest

Dzielnica Rabot-Blaisantvest w Gandawie ma powierzchnię 0,9 km2 i liczy 7383 
mieszkańców7. Od centrum jest oddzielona dużą arterią komunikacyjną. Na jej tere-
nie jest mało przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Zamknięcie w 2006 r. fabryki 
elektroniki Alcatel przyczyniło się do powstania dużej wolnej przestrzeni w centralnej 
jej części. Obecnie jest to ostatnia niezabudowana przestrzeń w rejonie.

W 2007 r. rozpoczęto prace nad projektem rewaloryzacji „Bruggen naar Rabot”, 
wdrożenie którego ma podnieść jakość życia mieszkańców i ponownie połączyć 
dzielnicę z centrum miasta. Kluczową rolę w projekcie zajmuje przeprojektowanie 
przestrzeni po byłej gazowni i fabryce Alcatela. W przyszłości w tym miejscu znajdą 
się nowe mieszkania, sklepy, centrum młodzieżowe, tereny zielone i trasy rowerowe.

Celem projektu „Bruggen naar Rabot” jest także ożywienie społeczno-kulturowe 
społeczności lokalnej przez zapewnienie niezbędnego wsparcia podejmowanym 
działaniom. Kolejnym celem jest stworzenie warunków do trwałego wzrostu gospo-
darczego w dzielnicy przez wspieranie właścicieli istniejących sklepów i zachęca-
nie do podejmowania nowych inicjatyw ekonomicznych. Te trzy filary – działania 
przestrzenne, społeczno-kulturalne i społeczno-ekonomiczne – są podstawą wszyst-
kich projektów rewitalizacji w Gandawie. Pod koniec 2006 r. stowarzyszenia non-
-profit Rocsa i Samenlevingsopbouw Ghent, departamenty planowania i rozwoju 
oraz sztuki urzędu miasta połączyły swoje siły w celu stworzenia centrum twórczych 
spotkań – De Site. Centrum stało się eksperymentalną przestrzenią do realizacji pro-
jektów na rzecz mieszkańców8.

Jednym z elementów projektu powstającego w De Site jest organizacja tym-
czasowego ogrodu użytkowego, realizowanego na betonowej podłodze, która po-
została po rozebraniu hali produkcyjnej w dawnej fabryce Alcatela (u zbiegu ulic 
Gasmeterlaan i Muishondstraat). Na powierzchni 1,5 ha powstało 160 „poletek”, 
boisko do piłki nożnej, małe „zoo” i miejsca na barbecue. Poletka mają wielkość 
2 x 2 m, są zgrupowane w zespoły po 10 i tworzą ortogonalną matrycę złożoną 
z 16 prostokątnych segmentów. Ich kompozycja jest podporządkowana funkcji. Do-

6 J. Godoy, Urban Farming Takes Root in Europe, http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=eng&id news=3730 
(08.09.2012).

7 Gęstość zaludnienia wynosi 8584 osoby/km2. Jest to najgęściej zaludniona dzielnica miasta (średnia gęstość zaludnie-
nia dla Gandawy wynosi 1465 osób/km2). Wysoki jest również odsetek obcokrajowców (16,6%) w porównaniu do całego 
miasta (6,8%). Ludność zamieszkująca obszar dzielnicy należy do najuboższych w Gandawie. http://www.gent.be/eCa-
che/WRA/91/014.html (08.09.2012).

8 Ghent. The former Alcatel site: a centre of creative exchanges for all, „Urban Outlook/Urban Policy Review” No 7, 2009, 
s. 11; http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/vsv_7_uk.pdf (08.09.2012).
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okoła segmentów zostawiono wolną przestrzeń podłogi, służącą jako alejki. Każdy 
z większych zespołów obramowany jest podestami z desek. Na poletkach miesz-
kańcy uprawiają warzywa (m.in. marchew, cebulę, sałatę), zioła (pietruszkę, ba-
zylię), owoce, drzewka owocowe oraz rośliny ozdobne. Za rozwój i zarządzanie tym 
tymczasowym ogrodem odpowiadają mieszkańcy dzielnicy, którzy zaczęli identy-
fikować się z tą przestrzenią. De Site pełni rolę laboratorium, w którym testowane 
są różne koncepcje projektu, tak aby można go było również stosować w innych 
miejscach. Stało się miejscem nieformalnych kontaktów oraz platformą komunikacji 
między miastem i jego mieszkańcami9.

2.2. Berlin – Moritzplatz

W dzielnicy Kreuzberg przy Moritzplatz przed II wojną światową znajdował się wielki 
dom towarowy, który uległ zniszczeniu w wyniku bombardowań. Od 1945 r. przestrzeń 
w tym rejonie nie była praktycznie użytkowana. Jednym z powodów było to, że Kreu-
zberg był i jest dzielnicą bardzo ubogą oraz fakt, iż mur berliński znajdował się w odle-
głości zaledwie 200 metrów.

9 Ghent - Temporary use: de site Project (Rabot), www.eukn.org/Belgium/be_en/E_library/Social_Inclusion_Integration/
Community_Development/Community_Development/Ghent_Temporary_use_de_site_Project_Rabot (08.09.2012).

Il. 1. Ogród mobilny w Rabot-Blaisantvest (Gandawa). 
Źródło: http://www.flickr.com, na licencji Creative Commons

Ill. 1. Mobile garden in Rabot-Blaisantvest (Ghent). 
Source: http://www.flickr.com, Creative Commons license
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W latach 60. XX w. Moritzplatz, leżący na końcu słynnej berlińskiej ulicy Oranien-
strasse, był popularnym miejscem spacerów. Niestety, polityka berlińskiego municy-
palitetu podczas przebudowy w latach 70. spowodowała spadek atrakcyjności tego 
obszaru. Powstało na nim modernistyczne osiedle mieszkaniowe o wysokiej zabudo-
wie (6-10 kondygnacji). Obecnie teren jest poddawany modernizacji. W 2009 r. or-
ganizacja non-profit Nomadisch Grün10 wydzierżawiła działkę nieopodal Moritzplatz 
w celu stworzenia mobilnej miejskiej farmy: Prinzessinnengarten11. W zdewastowanej 
przestrzeni Moritzplatz reżyser Robert Shaw i fotograf Marco Clausen rozpoczęli reali-
zację projektu miejskiego ogrodnictwa. Wybrano działkę o kształcie trapezu, znajdu-
jącą się w południowo-wschodnim narożniku Moritzplatz. Położona jest między ulica-
mi Oranienstrasse i Prinzenstrasse. Do prac na działce zgłosiło się 150 wolontariuszy, 
którzy przygotowując teren pod uprawę, usunęli 2 tony śmieci. Obecnie Prinzessinnen-
garten jest przestrzenią ogólnodostępną zarówno dla ludzi pracujących w ogrodzie, 
jak i odwiedzających kawiarnię. Jak mówi Robert Shaw, „na Mortizplatz ogród nie na-

10 Statutowym celem Nomadisch Grün jest przede wszystkim edukacja i praca ze społecznościami lokalnymi, przekaza-
nie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony żywności, bioróżnorodności. Promuje ona mobilne ogrodnic-
two, dzięki któremu można przekształcić tymczasowo nieużywane przestrzenie, takie jak parcele budowlane, parkingi 
i dachy, w miejskie grunty rolne i zielone miejsce spotkań. http://prinzessinnengarten.net/about/ (08.09.2012).

11 Z prawnego punktu widzenia Prinzessinnengarten jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która opłaca dzier-
żawę z funduszy uzyskanych z działalności kawiarni i małej sceny oraz ze sprzedaży płodów rolnych. http://prinzessinnen-
garten.net/about/ (08.09.2012).

Il. 2. Prinzessinnengärten (Berlin). 
Źródło: http://prinzessinnengarten.net i http://www.flickr.com, na licencji Creative Commons

Ill. 2. Prinzessinnengärten (Berlin). 
Source: http://prinzessinnengarten.net and http://www.flickr.com, Creative Commons license
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leży do nikogo. Nomadisch Grün jedynie zarządza ogrodem i każdy, kto chce, może 
uczestniczyć w pracach, ponieważ celem jest zapewnienie lokalnie produkowanych 
ekologicznych warzyw dla ludzi, którzy mieszkają w dzielnicy, oraz promowanie pra-
cy społecznej i ożywienie tradycji organicznego rolnictwa, które zostały zapomniane 
w miastach takich jak Berlin”12. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą razem ekspe-
rymentować i dowiedzieć się więcej o produkcji ekologicznej żywności, ochronie kli-
matu, technikach sadzenia lub po prostu odpocząć i cieszyć się oazą zieleni w środ-
ku miasta. Na stałe w ogrodzie pracuje około 20 osób, które odpowiadają za różne 
obszary uprawy. Zimą mobilne grządki warzywne są przenoszone do znajdującego się 
na terenie ogrodu budynku, który służy również jako centrum wspólnoty. W ogrodzie 
uprawia się bardzo wiele roślin, w tym 15 odmian ziemniaków, 15 odmian pomidorów, 
10 odmian marchwi i kabaczków, wiele odmian kapusty i buraków oraz ziół, takich jak 
pietruszka, mięta, cząber, bazylia i kolendra.

Wszystkie produkty uprawiane są bez pestycydów i nawozów sztucznych i są do-
stępne w sprzedaży. W każdy czwartek i sobotę w ogrodzie odbywają się spotkania, 
których celem jest nauka uprawy. Organizowane są również kolacje wspólnoty, do 
przygotowywania których kucharze amatorzy wykorzystują produkty z ogrodu. Prin-
zessinnengarten powstał nie tylko po to, by zamienić obszar nieużytków w ogród, 
ale również, by stworzyć bodziec do rozwoju ubogiej dzielnicy. Nomadisch Grün, 
współpracując ze szkołami i organizacjami emigrantów, zamierzają zwiększyć biolo-
giczną, społeczną i kulturową różnorodność w dzielnicy i stać się pionierem nowego 
sposobu życia w mieście.

Zespół Shawa i Clausena współpracuje również przy realizacji podobnych pro-
jektów w innych miastach w kraju i za granicą, organizuje seminaria na uniwersy-
tetach i doradza organizacjom berlińskim, zajmującym się przebudową ogrodów 
i terenów zielonych. W 2010 r. Prinzessinnengarten otrzymał nagrodę Utopia Award.

3. OGRODY NA DACHACH

3.1. Rotterdam – Budynek Schieblock

Ogród na dachu budynku biurowego Schieblock w centrum Rotterdamu jest 
częścią projektu Test Site Rotterdam, który został zrealizowany w ramach Między-
narodowego Biennale Architektury w Rotterdamie w 2012 r. Firma ZUS Architecten, 
we współpracy z Rotterdam Environmental Center, zaprojektowała „dakakker” – 
ogród warzywny o powierzchni 800 m2 na dachu sześciokondygnacyjnego budyn-
ku. Jest to pierwszy w Holandii taki ogród, w którym uprawiane są warzywa, zioła 
i owoce. W ogrodzie ustawione są również ule z pszczołami. W ogrodzie przy pielę-
gnacji i zbiorze plonów pracują wolontariusze – mieszkańcy okolicznych budynków. 
W „dakakker” realizowany jest program edukacyjny, opracowany dla dzieci ze szkół 
podstawowych, o miejskim rolnictwie, zdrowej żywności i zrównoważonym rozwoju.

Koszt budowy ogrodu warzywnego wyniósł 150 000 euro. Zwrot nakładów nastą-
pi ze sprzedaży owoców i warzyw. Coraz więcej gmin holenderskich widzi korzyści 
z miejskiego rolnictwa i wspiera takie inicjatywy dotacjami. W Rotterdamie uprawa 
na dachach może liczyć na wsparcie finansowe gminy. Te dachy objęte są gminnym 
programem Groenedaken (Zielony dach) i mogą liczyć na dotację około 30 euro za 
metr kwadratowy13.

12 J. Godoy, op. cit.
13 http://www.dakakkers.nl/index.php?subonderwerp_ID=79 (08.09.2012).
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3.2. Nowy Jork – Brooklyn Grange

Jeden z największych ogrodów użytkowych na dachu znajduje się na siedmio-
kondygnacyjnym budynku w centrum Nowego Jorku. Brooklyn Grange to komercyj-
ne przedsięwzięcie, które produkuje warzywa i sprzedaje je. I choć funkcjonuje jako 
przedsiębiorstwo prywatne, jest otwarte dla publiczności.

Celem Brooklyn Grange było stworzenie finansowo zrównoważonego modelu rol-
nictwa miejskiego i produkcja zdrowych warzyw dla lokalnej społeczności. Obecnie, 
z ponad dwóch akrów upraw w Brooklyn i Queens sprzedano ponad 18 ton warzyw 
do restauracji, członków CSA (Community Supported Agriculture) i bezpośrednio 
mieszkańcom na organizowanych co tydzień straganach.

Oprócz działalności komercyjnej Brooklyn Grange prowadzi działalność edukacyj-
ną. Za tę część aktywności odpowiada organizacja non-profit City Growers, która co 
roku organizuje wycieczki edukacyjne i warsztaty dla tysięcy młodzieży z Nowego Jorku.

Ogród dzierżawi dwie „działki” (dachy) o powierzchni upraw 0,4 ha i 0,6 ha. Pierw-
sza działka, która znajduje się w Queens, jest dzierżawiona na 10 lat od Capital Part-
ners Acumen, druga zaś, znajdująca się w Brooklynie, na 20 lat od Brooklyn Navy 
Yard. Dach w Queens ma kształt wydłużonego prostokąta. Wzdłuż szerokiej ścież-
ki (służącej jedynie celom komunikacyjnym) rozmieszczone są prostokątne lub kwa-
dratowe rabaty z uprawami. Każdego sezonu w ogrodzie uprawia się setki tysięcy ro-
ślin. Największą część upraw stanowią pomidory, których jest aż 40 odmian. Ponadto 
uprawiana jest również sałata, papryka, kapusta, boćwina, marchew, rzodkiewki, fa-
sola, zioła (bazylia, mięta, szałwia, rozmaryn, lawenda i inne).

Wszystkie warzywa uprawiane są zgodnie z zasadami ekologicznymi, bez użycia 
nawozów sztucznych, środków owadobójczych i herbicydów. Największy problem 
upraw w mieście stanowią zanieczyszczenia. Jednakże najgroźniejszymi zanieczysz-
czeniami są metale ciężkie, takie jak ołów i pył z klocków hamulcowych. Oba są gęst-
sze od powietrza, zatem warzywa uprawiane na dachu, wysoko nad jezdnią, są wol-
ne od tych zanieczyszczeń14.

4. WNIOSKI

W przyszłości coraz więcej osób będzie mieszkać w miastach, a nie na obszarach 
wiejskich15. Posiadanie ogrodów użytkowych wewnątrz granic miasta i wykorzystanie 
nieużywanych przestrzeni dachów jest szansą na poprawę jakości życia w mieście, 
edukacji ekologicznej, stworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia dostępności 
zdrowej, świeżej żywności oraz zapewnienia ochrony środowiska. Miasto mogłoby 
teoretycznie być samowystarczalne na poziomie około 10%. Uprawa żywności w mie-
ście to również zmniejszenie kosztów transportu oraz emisji CO2 z transportu. Ogrody 
na dachach wprowadzają do miasta dodatkowe obszary zieleni, zatrzymują wodę 
deszczową, co jest ważne zwłaszcza w miastach holenderskich narażonych na czę-
ste powodzie. Małe ogrody sąsiedzkie, gdzie wspólnie pracują członkowie lokalnej 
społeczności, przyczyniają się do rozwoju więzi społecznych. We współczesnych, pre-
zentowanych w artykule ogrodach użytkowych zasadniczą uwagę zwraca się na 
aspekty społeczne i użyteczność ogrodu w działaniach rewitalizacyjnych. Problemy 
sztuki ogrodowej i kompozycji najczęściej nie są rozpatrywane.
Praca finansowana w ramach pracy statutowej PB WA, nr S/WA/1/12.

14 http://www.brooklyngrangefarm.com/about-the-grange/ (08.09.2012).
15 W 1950 r. wskaźnik urbanizacji świata wynosił 29,8%, w roku 2006 ponad 50%, a według prognoz ONZ w roku 2030 wynie-

sie 60,2%. D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, Warszawa 2007, s. 34-35.
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU 
I ARCHITEKTURY WINNIC

CONTEMPORARY TENDENCIES IN CREATING LANDSCAPE 
AND ARCHITECTURE OF VINEYARDS

* Dr inż. arch. Izabela Sykta, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.

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

W artykule pokazano różne podejścia projektowe w zakresie kształtowania krajobrazu i architektury winnic, uwzględniając zarówno 
rekonstrukcje i rewaloryzacje historycznych założeń, jak i współczesne projekty i realizacje inspirowane motywami i elementami winnic, a także 
wykorzystujące krajobraz winnic jako tło dla nowych, bardzo spektakularnych i abstrahujących od kontekstu, kreacji architektonicznych. Te 
współczesne tendencje projektowe – zilustrowane na wybranych realizacjach – przedstawiono w kontekście ich udostępniania dla różnych 
form turystyki, w tym turystyki kulturowej i enoturystyki.

Słowa kluczowe: winnice, turystyka kulturowa, parkturystyka, architekturystyka, enoturystyka, enoedukacja

A b s t r a c t

The article shows different approaches in the field of landscaping and architectural design of vineyards, taking into account – both the 
reconstruction and renovation of historical foundations, as well as contemporary projects, inspired by the motifs and elements of vineyards 
and also the ones, using the landscape of wineries as a background for new, very spectacular and disregarding from landscape context – 
architectural creations. These contemporary design trends – illustrated on selected projects – are presented in the context of their accessibility 
for various forms of tourism, including cultural tourism and wine-tourism.

Keywords: vineyards, culture tourism, parktourism, architectourism, wine-tourism, wine-education
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1. KRAJOBRAZ WINNIC – KONTEKST TURYSTYKI

Wino – jego degustacja, ale także towarzyszący procesowi produkcji tradycyj-
ny krajobrazowo-architektoniczny anturaż – staje się w ostatnim czasie dobrze sprze-
dawanym produktem turystycznym. I to nie wyłącznie w ramach nowej turystycznej 
branży – enoturystyki (turystyki winiarskiej), wiążącej zwiedzanie regionów winnych 
z edukacją i rekreacją, zorientowanej na prezentację produktów winiarskich w atrak-
cyjnej artystyczno-architektoniczno-krajobrazowej oprawie, łączącej degustację 
wina z jego sprzedażą. W tym przypadku działania zmierzające do atrakcyjnego 
kształtowania architektury i krajobrazu winnic wydają się naturalną i w dużej mierze 
ekonomicznie uzasadnioną koleją rzeczy. Kwestia ta jednak ma o wiele szerszy kon-
tekst, włączając wiele przeprowadzonych w ostatnich latach restauracji i rewaloryza-
cji dawnych założeń winnic w rozległe spektrum turystyki kulturowej. Tego rodzaju po-
wroty do dawnych tradycji winiarskich regionu, uczytelnianie ich śladów, dostrzeżenie 
wartości tego cennego kulturowego dziedzictwa sprzyja kreowaniu nowych atrakcji 
turystycznych. Charakterystyczne motywy i elementy winnic często stanowią orygi-
nalną inspirację we współczesnych projektach architektury krajobrazu, parków czy 
ogrodów tematycznych, kreując wiele interesujących pomysłów i rozwiązań, zarów-
no ogrodowych, jak i architektonicznych, docenianych przez amatorów „park-tury-
styki” czy „architekturystyki”, czyli rodzajów turystyki kwalifikowanej, uprawianej przez 
określone kręgi profesjonalne. Ważne znaczenie w tym zakresie ma „enoedukacja”, 
pozwalająca na połączenie estetycznych aspektów podążania winnymi szlakami 
z aspektami poznawczymi, pogłębiającymi wiedzę z zakresu produkcji wina, ale rów-
nież tradycji związanych z kształtowaniem krajobrazu winnic.

2. POWRÓT DO TRADYCJI WINIARSKICH MIEJSCA

Do tradycji uprawy winorośli w Krakowie – z pewnością nie na miarę Włoch, Hisz-
panii, Francji czy chociażby bliższych Polsce Czech – czy też odtworzenia dawnych 
założeń coraz częściej powraca się w grodzie Kraka, a idee te zyskują coraz szersze 
grono zwolenników.

Winorośl w Małopolsce uprawiano już na przełomie IX i X w. Historia upraw wa-
welskich sięga czasów średniowiecza, z tego bowiem okresu datują się pozostałości 
winnicy odkryte na południowych zboczach wzgórza wawelskiego. Złoty okres wa-
welskiego winiarstwa przypada na wiek XVI. Według wykopalisk archeologicznych 
poniżej niedawno odtworzonego ogrodu królowej Bony1 znajdował się ogród króla 
Zygmunta Starego z altaną zwaną „Rajem”. Rachunki zamkowe wspominały również 
o istnieniu winnicy i ptaszarni. Aktualnie na tzw. Dolnym Tarasie trwają prace drugie-
go etapu rewaloryzacji Ogrodów Królewskich na Wawelu2, nie eksponujące winne-
go wątku w rozwiązaniach ogrodowych. Winnice wawelskie zostały zniszczone przez 
Austriaków w 2 połowie XIX w., kiedy na wzgórzu wawelskim rozpoczęto budowę 
cytadeli oraz zakładanie koszar wojskowych3. W związku z budową szpitala wojsko-
wego, według projektu Feliksa Księżarskiego, zlikwidowano winnicę, rozciągającą 
się między basztami Senatorską i Sandomierską, oraz zburzono dwie małe baszty4. 

1 Odtworzenie ogrodu na górnym tarasie ogrodów królewskich na Wawelu. Realizacja według projektu zespołu: K. Żół-
ciak, J. Żółciak, A. Zachariasz, J. Smólski, 2004/2005. Zleceniodawca: Zamek Królewski na Wawelu.

2 Drugi etap rewaloryzacji (odtworzenia) Ogrodów Królewskich na Wawelu – Dolny Taras. Projekt zespołu pod kierunkiem 
R. Frankowicza w składzie: J. Żółciak, K. Żółciak, A. Zachariasz, A. Begejowicz, kier. tematu. Projekt 2007-2009 rok. Realizacja od 
2012 r. Zleceniodawca: Zamek Królewski na Wawelu.

3 M. Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006, s. 304.
4 Ibidem, s. 356.
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Dopiero w okresie autonomii galicyjskiej rozpoczęły się starania o odzyskanie zam-
ku z rąk austriackich i przywrócenie Wawelowi należytej opieki. Działania te przy-
spieszyła wizyta w Krakowie cesarza Franciszka Józefa I w 1880 r., któremu Miko-
łaj Zyblikiewicz podsunął myśl uznania Wawelu za jedną z cesarskich rezydencji5. 
Ostateczna decyzja w tej sprawie, a w ślad za nią plany odnowienia Wawelu za-
padły dopiero w 1911 r. po opuszczeniu Wawelu przez wojska austriackie. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. kontynuowano prace konserwatorskie. Wawel 
przeszedł pod zarząd państwowy, stając się w 1920 r. reprezentacyjną rezyden-
cją głowy państwa6. Rada Miasta Krakowa podjęła pierwszą uchwałę o odtwo-
rzeniu winnic – wzdłuż ul. Bernardyńskiej oraz pomiędzy basztami Senatorską a San-
domierską. Realizacja ta zbiegła się z tworzeniem krakowskich Plant, które w 1827 
r. objęły pierścieniem także wzgórze wawelskie. Na jego południowych stokach 
posadzono wówczas drzewa owocowe i urządzono winnice7. Współczesny kieru-
jącemu owymi pracami Florianowi Straszewskiemu, Kazimierz Girtler, pisał: „Brzegi 
Wawelu – z dawna osypane gruzem, śmieciskiem – porosłe dzikim zielskiem niemi-
ły czyniły widok miejsc, gdzie w pobliżu kryją się pomniki narodowej chwały. Senat 
podtrzymywał jedynie od upadku gmachy zamkowe (…). Kapituła też mało w ko-
ściele robiła, zewnątrz więc czyścił górę Straszewski, skopując, nadsypując, równa-
jąc gładząc ile tyle i utrwalając mury bliskie drogi, i obsadzając około muru zamko-
wego od strony południa winograd, morele i brzoskwinie. Wnet niedostępna góra 
na wszystkie strony poczęła być zwiedzaną, cały Zamek można było wygodnie 
górą obejść, napaść oczy cudnym widokiem, ze wszech stron się roztaczającym”8. 
Tak więc w owym czasie urządzenie na stokach wawelskich ogrodu użytkowego, 
będącego połączeniem sadu i winnicy, nie wydawało się niczym niestosownym 
czy umniejszającym rangę zabytku, a stanowiło jeden ze sposobów udostępniania 
terenu Zamku Królewskiego większej liczbie zainteresowanych.

Aktualne koncepcje ekspozycji i zagospodarowania wzgórza wawelskiego za-
kładają uczytelnienie narysów fortyfikacji i usunięcie porastających stok drzew. 
Stąd też wśród polskich winiarzy zrodził się pomysł przywrócenia upraw winorośli 
i powrotu do dawnych tradycji produkcji wina pod Wawelem9. Ich zdaniem, sto-
sując właściwe metody rekultywacji zboczy i sprowadzając odpowiednie sadzonki 
winorośli, już za kilka lat można by degustować pierwsze butelki szlachetnego wina 
„królewskiego”, które porastałoby południowe stoki Wawelu oraz odcinek wzdłuż 
ulicy Bernardyńskiej, dojrzewałoby w naturalnej piwnicy, jaką jest Smocza Jama, 
stając się tym samym nową atrakcją turystyczną Krakowa. Te z pewnością ciekawe 
pomysły zdają się jednak nie mieć większych szans realizacji, uwzględniwszy zarów-
no wysokie statusy ochronne Zamku Królewskiego na Wawelu – najważniejszego 
polskiego zabytku, jak i dość niekorzystne warunki topograficzno-klimatyczne dla 
uprawy winorośli na stokach wzgórza. Rysunek miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”10 w Krakowie ujmuje stoki wawelskie 

5 17 lat po wizycie Franciszka Józefa I w Krakowie, dla uczczenia 50-lecia panowania cesarza, uchwałą sejmu galicyj-
skiego z 1897 r. przekazano zamek na oficjalną cesarską siedzibę. Zainicjowano studia naukowe i dyskusję na temat przy-
szłej funkcji i urządzenia zamku. W 1895 r. rozpoczęto restaurację katedry wawelskiej. W 1905 r., kiedy wojsko formalnie 
opuściło (ostatni żołnierz w 1911 r.) Wawel, przystąpiono do szeroko zakrojonej restauracji Wawelu. Pracami kierowali Zyg-
munt Hendel, a następnie Adolf Szyszko-Bohusz. Ibidem, s. 304-305.

6  Ibidem, s. 305.
7 W 1820 r. podjęto w Krakowie decyzję o utworzeniu „ogrodów miejskich”, zwanych Plantami lub Plantacjami, na miejscu 

wyburzonych na początku XIX w. murów obronnych. Po śmierci Feliksa Radwańskiego w 1826 r. kierownictwo robót objął 
Florian Straszewski, który znacząco przyczynił się do uporządkowania stoków Wzgórza Wawelskiego. M. Rożek, Krakow-
ski raptularz, Kraków 2011, s. 51

8 Ibidem, s. 51-52.
9 Jednym z głównych pomysłodawców urządzenia winnicy na stokach wawelskich jest Marek Jarosz z Polskiego Instytutu 

Winorośli i Wina.
10 Uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.
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jako przeznaczone do rewaloryzacji, a tekst planu w zakresie ochrony konserwator-
skiej, sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala dla terenu wzgó-
rza wawelskiego ochronę konserwatorską pełną z dopuszczeniem: rewaloryzacji 
stoków, polegającej m.in. na: korekcie ich ukształtowania, rekompozycji zieleni, 
w tym rekonstrukcji układów alejowych przy drogach do bram fortecznych, korek-
cie ciągów pieszych i jezdnych, z wymianą nawierzchni, wymianie małej architek-
tury i oświetlenia, a także kontynuacji rekonstrukcji historycznej Ogrodów Królew-
skich (zagospodarowania dolnego tarasu ogrodów) we wschodniej części wzgórza 
wawelskiego11. Przy tych uwarunkowaniach prawnych urządzenie winnicy na zbo-
czach wawelskich nie jest niemożliwe i być może mogłoby mieścić się w zakła-
danej planem rekompozycji zieleni, ale – obwarowane wieloma obowiązkowymi 
uzgodnieniami, przepisami i ograniczeniami – wymagałoby od pomysłodawców 
nadzwyczaj mocnej argumentacji, będącej w stanie przełamać obawy decyden-
tów co do tego, że rzędy winnych krzewów na stokach wawelskich negatywnie nie 
wpłyną na ekspozycję i jakość krajobrazu tego świętego dla Polaków miejsca. For-
mułowane przez środowiska konserwatorskie pytania z pewnością koncentrowa-
łyby się wokół kwestii estetyki podpór, ich rozmieszczenia oraz harmonijnego wpi-
sania winnic w historycznie uwarunkowany krajobraz wzgórza wawelskiego. I – jak 
można przewidzieć – propozycje fascynatów pomysłu mogłyby znacząco odbie-
gać od oczekiwań wymagających ekspertów.

Idea powrotu do tradycji winiarskich regionu znalazła zdecydowanie bardziej 
przychylne dla siebie okoliczności w okolicach Krakowa na Bielanach, gdzie na łą-
kach po obu stronach Alei Wędrowników, wiodącej do klasztoru kamedułów, cią-
gną się dzisiaj rzędy krzewów winorośli. Bielańska winnica Srebrna Góra – kolejna pod-
krakowska atrakcja turystyczna – zajmuje 12 ha i jest drugą pod względem wielkości 
w Polsce. Ambicją właściciela winnicy jest kultywowanie tradycji klasztornego winiar-
stwa. Przy klasztorze bielańskim funkcjonowała niegdyś winnica, której ślady można 
odnaleźć w terenie dziś porośniętym drzewami. Za murami niedostępnego eremu na 
Srebrnej Górze znajdują się pozostałości po klasztornej winnicy, którą jeszcze w latach 
90. XX w. opiekował się ostatni w Polsce brat wincerz.

O rosnącym zainteresowaniu enokulturą w Krakowie świadczy nowy kierunek stu-
diów – enologia, otworzony na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 
2011/2012. Enologia – zwana inaczej ojnologią (z greckiego oinos – ‘wino’) lub wino-
znawstwem – obejmuje m.in. zasady uprawy winorośli, sposoby określania składu po-
szczególnych gatunków wina, sposoby jego produkcji, przechowywania czy zasady 
degustacji. Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów nowego kierunku umoż-
liwia gospodarstwo dydaktyczne „Winnica Nad Dworskim Potokiem” w Łazach koło 
Bochni pod Krakowem, prowadzone ekologicznie i produkujące uniwersyteckie wino 
Novum12. Ponadto zainteresowani enokulturą i winoznawstwem znajdą w Krakowie 
okazję do poszerzenia swej wiedzy, połączenia jej z degustacją i wymianą towarową 
na odbywających się tutaj corocznych targach wina ENO-EXPO.

To, czego raczej nie uda się zrobić w Krakowie – czyli odtworzenie i udostęp-
nienie dla turystyki kulturowej dawnych winnic – doskonale funkcjonuje w czeskiej 
Pradze. Tamtejsze winnice mają długą i bogatą tradycję, sięgającą wczesnego 
średniowiecza. Znaczący rozwój winnic w Pradze w XIV w. był możliwy dzięki kre-
dytowi, który na ten cel wziął król Karol IV. Podczas panowania Rudolfa II, na prze-
łomie XVI i XVII w., winnice praskie przeżywały swój szczytowy okres, a Pragę na-
zywano „miastem wina”. Dzisiaj szczyci się ona pięcioma działającymi winnicami, 

11 Ibidem, § 35. pkt 4.2.
12 Dla wina uniwersyteckiego w drodze konkursu wybrano nazwę – Maius, ale okazało się, że jest ona zastrzeżona. Wino 

przemianowano więc na – Novum.
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niektórymi datowanymi nawet na XII w. Lokalnie produkowane wino można degu-
stować w Havlíčkovych Sadach na Gröbovce, w Zamku Trója w Winnicy Św. Kla-
ry czy też powyżej Hradczańskiego Zamku – w Winnicy Św. Wacława. W praskiej 
dzielnicy Vinohrady, niegdyś w całości zajmowanej przez pochodzące z XIV w. kró-
lewskie winnice, działa obecnie winnica w Havlíčkovych Sadach na terenie parku 
Gröbovka, zajmująca 1,5 hektara. Z malowniczo usytuowanego na wzgórzu pawi-
lonu roztacza się piękny widok na miasto, co – jak się można przekonać, zwiedza-
jąc pozostałe praskie winnice – stanowi nieodłączny element decydujący o ich 
wyjątkowym charakterze. Malowniczą ekspozycję ma również Winnica Św. Klary, 
pochodząca z okresu największej świetności winiarstwa w Pradze. Została założona 
przy Zamku Trója, wybudowanym pod koniec XVII w. dla hr. Sternberga Václava 
Vojtěcha13. To jedna z piękniejszych winnic w Pradze z charakterystyczną sylwetą 
niewielkiej kaplicy, odcinającą się bielą swych murów od zieleni rzędów winorośli. 
Kolejna w kolekcji praskich winnic – Winnica Św. Wacława – to najstarsza winnica 
w Czechach, w której podobno sam św. Wacław, patron Czech, uprawiał win-
ną latorośl już w X w. Niedawno odrestaurowana, pięknie wkomponowana w kra-
jobraz górzystego cypla powyżej Hradczańskiego Zamku, nagradza odwiedzają-
cych nie tylko doskonałym winem, ale wspaniałą panoramą Pragi, roztaczającą 
się z południowo nachylonych zboczy. Piętrzące się na tarasach, wznoszących się 
od Wełtawy i Malej Strany w kierunku Hradczan, winnice wypełniają dzisiaj wszyst-
kie możliwe do obsadzenia przestrzenie, tworząc rodzaj tematycznego „winnego” 
szlaku do Zamku, chętnie pokonywanego przez turystów, którzy mogą po drodze 
skosztować wielu lokalnych specjałów w urokliwych lokalach, urządzanych na da-
chach malostrańskich kamienic i pałaców. Hradczańskie winnice towarzyszące 
starym domom w tej okolicy, niegdyś zajmujące wraz z sadami większość zboczy, 
musiały pod koniec epoki baroku ustąpić miejsca nowym, lokalizowanym tu pała-
com rodzin szlacheckich i wspaniałym ogrodom. Wznoszący się stromym zboczem 
teren na tyłach przebudowanych pałaców uniemożliwiał realizację rozległych ba-
rokowych kompozycji. Brak miejsca dyktował łączenie przestrzeni wewnętrznej i ze-
wnętrznej założeń pałacowo-ogrodowych zwłaszcza za pomocą loggii widoko-
wych, monumentalnych schodów, tarasów z ozdobnymi balustradami i posągami. 
Górny taras pałacowych ogrodów zaskakiwał szlachetnych gości rozległą pano-
ramą Pragi. Urządzono tu sześć ogrodów – Lederboura, Mały i Wielki Paiffy’ego, Ko-
lowrata oraz Mały i Wielki Fürstenberga. Na zboczu naprzeciw wzgórza zamkowe-
go usytuowano trzy główne ogrody pałacowe – Schönborna, Lobkowitza i Vrtby. 
Ten ostatni, w stylu dojrzałego baroku, został wyrzeźbiony na podobieństwo Ogro-
du Hesperyd14 na łagodnym grzbiecie w postaci wklęsłych i wypukłych tarasów. 
Doskonale eksponowany od strony hradczańskich winnic jest – podobnie jak one 
– udostępniany turystom, szczególnie ceniącym powiązania widokowe hradczań-
skich ogrodów z panoramą ścielącego się u podnóża wzgórza miasta w roli głów-
nej. W ten sposób piękno i użyteczność ogrodów pałacowych zespalają się w har-
monijnie ukształtowaną i eksponującą walory krajobrazowe całość (il. 1).

13 Letni zameczek Trója zaprojektował Jean Baptista Mathey pod koniec XVII w. dla czeskiego szlachcica Václava Vojtĕcha 
ze Šternberka. W ogrodach towarzyszących zamkowi ogromny nacisk położono na perspektywę, a głównym elemen-
tem kompozycji uczyniono monumentalne barokowe schody ogrodowe, z umieszczoną w dolnej części grotą z posą-
gami oraz dużymi terakotowymi wazami. Klasyczne, strzyżone bukszpany i późniejsze partery haftowe rozmieszczone są 
na dwóch poziomach, wysokim tarasie na równi z zamkiem i niższym, ciągnącym się ku bramie z ozdobnej kraty. Z obu 
stron znajdują się symetryczne oranżerie z terakotowymi popiersiami. W tym miejscu widok wzdłuż osi centralnej obej-
muje dalej Wełtawę, dawny Zwierzyniec Królewski i Zamek Praski na horyzoncie. Po wschodniej stronie znajdują się 
dawne barokowe ogrody owocowe, z płaskorzeźbami, teatrem pod gołym niebem i licznymi wazami. Podczas ostat-
niej renowacji w 1980 r. architekt Otakar Kuča pośrodku sadu owocowego dodał nowy labirynt ze strzyżonego grabu. R. 
Spencer-Jones R. (ed.), D. Wojciechowska-Ring (red. pol.) 1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć, Warszawa 2008, s. 628.

14 Praskie Ogrody Pałacowe. Projektanci: Jan Santini Aichl, Giovanni Alliprandi, Jan Ignác Palliardi, František Kaška, Matyáš 
Bernard Braun. Ibidem, s. 629.
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3. MOTYW WINNICY – WSPÓŁCZESNA INSPIRACJA PROJEKTOWA W ARCHITEKTURZE 
KRAJOBRAZU

Założenia projektowe parku Bercy w Paryżu15 oparto na idei powrotu i odtworzenia 
tradycji winiarskich miejsca i – niejako równolegle – na wykorzystaniu motywów winnic 
jako inspiracji we współczesnych rozwiązaniach wnętrz i detali parkowych. Park utwo-
rzono w 1995 r. w miejscu dawnego składu win Bercy we wschodniej części Paryża. 
Kompozycja całości parku obejmuje trzy zasadnicze części: rodzaj wielkiej polany i bo-
sketu z regularnie posadzonymi lipami i rzeźbiarsko rozwiązaną kaskadą wodną (proj. 
Gerard Singer), serię ogrodów tematycznych w postaci regularnych parterów, z wa-
rzywnikiem, winnicą, ogrodem różanym, aromatycznym, roślin cebulowych, labiryntem, 
sadem, obserwatorium i Maison de Jardinage (Dom Ogrodnictwa), oraz ogród roman-
tyczny – ze stawem z Maison du Lac (Dom Jeziora), kopcem i mnogością ciekawych 
okazów drzew i kwiatów16. O winiarskich tradycjach miejsca przypominają zachowane 
w nawierzchni tory łączące dawne składy wina oraz odrestaurowana i mieszcząca kli-
matyczne sklepiki i kafejki zabudowa uliczki na obrzeżach parku, z uzupełnieniami no-
wych budynków, nawiązujących gabarytami, formą i detalem do architektury daw-
nych zakładów. Jednym z ogrodów tematycznych jest winnica, w której wykorzystano 
artefakty winiarskiej przeszłości miejsca w postaci charakterystycznych ceglanych ko-
minów. Towarzyszą im, również wykonane z ceramiki budowlanej, elementy małej ar-
chitektury ogrodowej – murki oporowe, schodki terenowe i klinkierowe alejki. Winnica 
w parku Bercy obejmuje część stricte użytkową – z regularnie rozmieszczonymi drewnia-
nymi palikami z niskopienną winoroślą, oraz część bardziej dekoracyjną – gdzie rzędy 
drewnianych pergoli, uzupełniają barwne pasy rabat bylinowo-ziołowych (il. 2).

Ozdobną winnicę posiada również paryski Park de La Villette – nowoczesne za-
łożenie, zrealizowane w latach 1987-1991 według całościowej koncepcji Bernarda 
Tschumiego17. Tamtejsza winnica – w zasadzie pomijając aspekt użytkowy – wykorzy-
stuje charakterystyczny dla winnic motyw pergoli z pnącą winoroślą (w tym przypad-
ku wykonanych ze smukłych stalowych elementów) w celach aranżacji ciekawej for-
malnie przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

15 Projekt: Philippe Lecaisne, Ian Raguin. Realizacja: 1995 r. Ibidem, s. 578.
16 Ibidem.
17 C. de Jong, E. Mattic, Architectural Competitions 1792 – Today, Kolonia 1994, s. 112-127; M. Hervé, Guide de l’architecture 

moderne à Paris. 1900-1995 [Guide to Modern Architecture in Paris. 1900-1995], Paryż 1991, s. 139, 268.

Il. 1. Winnice wkomponowane w krajobraz Hradczańskich Ogrodów Pałacowych w Pradze (foto I. Sykta)

Ill. 1. Vineyards integrated into the landscape of the Hradčany Palace Gardens in Prague (photo by I. Sykta)
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Innym przykładem wykorzystania motywu winnicy we współczesnych rozwiąza-
niach architektury krajobrazu może być założenie o charakterze komemoratywnym 
– Small Tribute to Migrant Workers, zrealizowane w 2004 r. według projektu meksykań-
skiego artysty Mario Schjetnana na wystawie ogrodowej Cornerstone Festival of Gar-
dens, zorganizowanej na rozległych terenach winnic Sonoma County w pobliżu San 
Francisco. Intrygująca instalacja, oddając hołd imigrantom, symbolicznie przedsta-
wia ich rolę w tworzeniu i kształtowaniu krajobrazu Kalifornii. Wyrażono tu „ideę mi-
krokosmosu Kalifornia – ogrodu utrzymywanego przez meksykańskich imigrantów”18. 
Przestrzeń założenia dzielą symbolicznie trzy ściany – pas zardzewiałej stali to grani-
ca Meksyku i Stanów Zjednoczonych, pionowa czerwona ściana to nielegalne i czę-
sto zakończone śmiercią próby przekroczenia tej granicy, a przez kamienie w ścianie 
z gabionów sączą się łzy imigrantów, wypełniając płytką sadzawkę. Do tej ściany przy-
twierdzono fotografie i pisane przez pracowników budujących instalację historie, wize-
runki Matki Bożej z Guadalupe i inne pamiątki z Meksyku. W podwyższonych rabatach, 
podparte na prostych drewnianych tyczkach, rosną owoce i warzywa, ale i chwa-
sty. Ogromny ładunek emocjonalny zawarty w tej przestrzeni czyni zeń jedną z najbar-
dziej sugestywnych wystaw ogrodowych zrealizowanych w ostatnich latach (il. 3-4).

18 T. Richardson, Avant Gardeners, Londyn 2008, s. 254-255.

Il. 2. Winnica w Parku Bercy w Paryżu (foto I. Sykta)

Ill. 2. Vineyard in Park Bercy in Paris (photo by I. Sykta)

Il. 3. Winnica rekreacyjna w Parku de La Villette w Paryżu (foto I. Sykta)

Ill. 3. Recreational vineyard in Park de La Villette in Paris (photo by I. Sykta)
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Współczesne projekty, inspirowane architekturą i krajobrazem winnic, podnoszą 
atrakcyjność wielu penetrowanych przez architektów i architektów krajobrazu szla-
ków turystycznych w ramach szeroko rozumianej architekturystyki czy park-turystyki.

4. ENOEDUKACJA

Turystyka zazwyczaj wiąże się z edukacją i w tym zakresie obiekty propagujące 
enokulturę są godnie reprezentowane. Spośród wielu powstających na całym świe-
cie muzeów win na uwagę – ze względu na pomysłowo i krajobrazowo rozwiązaną 
ekspozycję upraw winorośli – zasługuje Muzeum Wina w Kolonii zrealizowane w 2002 
r. według projektu pracowni Schaller/Theodor Architekten19. Na zielonym dachu mu-
zeum założono winnicę, gdzie wyeksponowano kilka metod kultywacji winorośli oraz 
30 odmian winnych krzewów.

5. ENOKULTURA W WYDANIU PRYWATNYM 

Posiadanie prywatnej winnicy zawsze było oznaką prestiżu i wysokiej pozycji spo-
łecznej. Coraz częściej ambicją posiadaczy wielu winnic staje się swojego rodzaju 
dowartościowanie krajobrazu użytkowych ogrodów przez wprowadzanie rozwiązań 
przestrzennych i elementów architektonicznych wysokiej jakości estetycznej, o ele-
ganckiej i wysmakowanej formie, niejako odpowiadającej szlachetności produko-
wanego tam trunku. Należy podkreślić kulturotwórczą rolę tego typu przedsięwzięć. 
Te w większości prywatne posiadłości często ogniskują również lokalne społeczności 
w organizowanych tam różnego rodzaju eventach promujących enokulturę. Przykła-
dem ilustrującym tę tendencję może być prywatna winnica Oak Savanna w Los Oli-
vos (USA), na terenie której w 2004 r. zrealizowano projekt Rona Lutsko20. Ekologicznym 
celem projektu było odmłodzenie otaczających lasów dębowych z wiecznie zielo-
nym Quercus agrifolia oraz odtworzenie rodzimych traw – nasella i festuca. W ramach 
poprawy jakości przestrzeni winnicy znajdujący się w obniżeniu terenowym naturalny 
staw okolono łukowymi, betonowymi murami, wyposażono w drewniane podesty – 

19 Ch. van Uffelen (ed.), 1000 x Landscape Architecture, 2009, s. 397.
20 T. Richardson, op. cit., s. 176-177.

Il. 4. „Small Tribute to Migrant Workers” – winnica „kommemoratywna”, 
proj. M. Schjetnan (T. Richardson, Avant Gardeners, Londyn 2008)

Ill. 4. „Small Tribute to Migrant Workers”, proj. M. Schjetnan – ”commemorative” vineyard
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tarasy, kreując wokół intymną przestrzeń dla rodzinnej rekreacji. Przestrzeń ta została 
tak rozwiązana, aby służyć nie tylko jako miejsce odpoczynku i relaksu dla rodziny po-
siadaczy winnicy, ale także dawać możliwość organizowania tam festynów i degu-
stacji, gromadzących tłumy okolicznych mieszkańców i smakoszy wina.

6. ENOTURYSTYKA W NOWOCZESNYM DESIGNERSKIM WYDANIU

Enoturystyka, czyli turystyka winiarska, łącząca poznawanie i zwiedzanie regionów 
winnych z degustacją wina i jego sprzedażą, jest obecnie prężnie rozwijającą się ga-
łęzią przemysłu turystycznego. Wielu producentów wina na całym świecie widzi tu 
dla siebie dużą szansę rozwoju, opierając się na przekonaniu, że wino podane w ele-
ganckim kieliszku i atrakcyjnie zaprojektowanym budynku smakuje lepiej. Stąd też 
czołowi producenci win i właściciele słynnych winnic zatrudniają architektoniczne 
sławy do realizacji coraz bardziej fascynujących i ekstrawaganckich projektów. Sta-
ją się one nieodłączną częścią strategii marketingowych wielkich koncernów winiar-
skich21. Artystyczny bodziec do awangardowych poszukiwań w zakresie architektury 
winnic dała Wystawa Bordeaux w Centrum Pompidou w Paryżu w 1988 r., której głów-
nym zamierzeniem było powiązanie wielowiekowej historii wina z nowoczesną archi-
tekturą. Współczesna architektura winiarska wychodzi naprzeciw potrzebom rynków 
winiarskiego i enoturystycznego, stąd też projektowane obiekty są dostosowane do 
procesów wytwarzania wina, jego dojrzewania i przechowywania oraz atrakcyjnej 
prezentacji produktów winiarskich dla enoturystyki.

Ogromnego potencjału tkwiącego w enoturystyce nie dostrzegli jeszcze właścicie-
le Dominus Winery w Napa Valley w Kalifornii, którzy jako jedni z pierwszych zlecili projekt 
budynku winnicy sławnej pracowni architektonicznej Herzog & de Meuron22 i otrzymali 
w 1997 r. dzieło niezwykłe, którego wizerunki obiegły strony czasopism architektonicz-
nych, wzbudzając zachwyt w środowiskach profesjonalnych. Wyrafinowana, horyzon-
talna forma w postaci wydłużonego prostopadłościanu o kamiennych, gabionowych 
ścianach, przeprutego wielkim widokowym otworem, tworzy jednocześnie rodzaj bra-
my, ale i granicy, której osoby postronne nie mogą przekraczać, gdyż w założeniach 
projektu nie przewidziano turystycznego udostępniania obiektu, skazując tę piękną for-
mę na samotność w otoczeniu ciągnących się po horyzont rzędów winorośli.

Prawdziwym zagłębiem awangardowych projektów winnic jest ostatnio Hiszpa-
nia, a zwłaszcza słynące z produkcji wina regiony Rioja i Kraju Basków, które stały się 
obszarem wzmożonej enoturystyki, ale także architekturystyki, szlakami bardzo spekta-
kularnych obiektów, będących dziełami tzw. starchitektów i łączących uprawę oraz 
produkcję wina z jego promocją i turystycznym udostępnianiem.

Zrealizowana w 2001 r. nowa siedziba Bodegas Ysios w Laguardia (Álava) miała 
w zamierzeniu inwestora Bodegas and Bebidas Group być ikoną ich nowego produk-
tu – wina Rioja Alavesa, oraz łączyć w swoim programie funkcje jego produkcji, prze-
chowywania i sprzedaży. Budynek, wzniesiony według projektu Santiago Calatravy 
(1999)23, może być odczytywany jako element doskonale zintegrowany z otaczającym 
krajobrazem, a jednocześnie jako autonomiczna, akontekstualna rzeźba. Sinusoidalna 
linia dachu, pokrytego lśniącymi aluminiowymi panelami, kontrastuje z ciepłym w od-
biorze drewnem fasad. Refleksy światła, pełzające po falującym dachu, podkreślają 
jego ciężar i rzeźbiarską formę, kreując kinetyczny efekt, kontrastujący ze statycznym 
tłem ściany wzgórz w głębi i regularnością rzędów winorośli w jego przedpolu.

21 B. Haduch, M. Haduch, Architectourism. 01. Hiszpania, Kraków 2012, s. 26-27.
22 http://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/126-150/137-dominus-winery.html.
23 B. Haduch, M. Haduch, op. cit., s. 172-173.
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Podobne wrażenie – w zakresie dwoistości percepcji obiektu na tle krajobrazu – 
może wywoływać budynek winnicy Bodegas Portia w Gumiel de Izán projektu Nor-
mana Fostera (2004-2010)24. „Trójlistna” forma obiektu odpowiada funkcji, odzwiercie-
dlając trzy etapy produkcji wina. Pomimo swojego technokratycznego wizerunku jest 
doskonale wpisana w topografię otaczającego terenu (il. 5).

Nowy hotel przy winnicy Marques de Riscal w Elciego, zaprojektowany przez 
Frank Gehry & Associates w 1999 r. i zrealizowany w latach 2003-200725, bynajmniej 
nie skłania się do podporządkowania swojej formy liniom otaczającego krajobrazu, 
wywołując znany już z dotychczasowej twórczości niepokornego dekonstruktywi-
sty, a w okolicy „przećwiczony” w budynku Muzeum Guggenheima w Bilbao, słyn-

24  http://www.architektura.info/index.php/architektura_swiat/slawy_architektury/winnica_ bodegas_portia.
25  B. Haduch, M. Haduch, op. cit., s. 170-171.

Il. 6. Intruzja wizualna – „efekt Gehry’ego” w krajobrazie winnic Kraju Basków. 
Hotel przy winnicy Marques de Riscal w Elciego, proj. F. Gehry 

(http://www.designboom.com/architecture/frank-gehry-city-of-wine-complex-marques-de-riscal-hotel/)

Ill. 6. Visual intrusion – „Gehry’s effect” in vineyard landscape of Basque Country. 
New hotel at Bodegas Marques de Riscal w Elciego, proj. F. Gehry 

(http://www.designboom.com/architecture/frank-gehry-city-of-wine-complex-marques-de-riscal-hotel/)

Il. 5. Nowe realizacje winnic, mimo ekstrawaganckiej formy doskonale wpisujące się w krajobraz winnych 
regionów Hiszpanii: Bodegas Ysios w Laguardia (Álava), proj. S. Calatrava 

(http://www.arcspace.com/architects/calatrava/wine/ (po lewej); 
Bodegas Portia w Gumiel de Izán, proj. N. Foster 

(www.architektura.info/index.php/architektura_swiat/slawy_architektury/winnica_ bodegas_portia) 
(po prawej)

Ill. 5. New vineyards projects – though extravagant forms perfectly suited to the landscape of Spanish wine 
regions: Bodegas Ysios w Laguardia (Álava), proj. S. Calatrava 
(http://www.arcspace.com/architects/calatrava/wine/ (left); 

Bodegas Portia w Gumiel de Izán, proj. N. Foster 
(www.architektura.info/index.php/architektura_swiat/slawy_architektury/winnica_ bodegas_portia) (left)
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ny „efekt Gehry’ego” wśród winnic regionu Kraju Basków. Ekstrawagancka forma 
obiektu, połyskująca powyginanymi stalowymi płaszczyznami, utrzymanymi w od-
ważnej różowej kolorystyce, kreuje nową dominantę przestrzenną miasteczka, kon-
kurującą z jego dotychczasowym landmarkiem – bryłą kościoła (il. 6).

Także inne wielkie sławy współczesnej światowej architektury pozostawiły swoje 
ślady w najnowszych realizacjach hiszpańskich winnic. Zaha Hadid zaprojektowa-
ła pawilon ekspozycyjno-sprzedażowy w Bodegas López de Heredia Vina Tondonia 
w Haro (realizacja 2001-2006)26, którego wystudiowana, rzeźbiarska forma skupia ni-
czym soczewka zainteresowanie odwiedzających winnicę.

Winnice Bodegas Protos w Peñafiel (Valladolid) zawdzięczają Richardowi Roger-
sowi (Rogers Stirk Harbour & Partners) spektakularny obiekt zrealizowany w latach 
2003-200827, którego – składająca się z rytmu lekkich łuków z drewna klejonego – for-
ma, wprawdzie zapraszająca otaczający krajobraz do wnętrza przez wielkie prze-
szklenia, stanowi dość kontrowersyjne przedpole widokowe górującego nad nią w tle 
średniowiecznego zamku.

Jedną z ostatnich realizacji stanowią winnice Bodegas Darien w Logroño z 2007 
r. projektu lokalnego architekta Jesusa Marino Pascual y Associados (2002)28. No-
woczesna, ekspresyjna forma Darien zdaje się eksplodować w otaczającym krajo-
brazie, zwiększając jeszcze efekt kontrastu sterylną bielą ścian. Nowoczesności roz-
wiązań architektonicznych odpowiadają najnowsze proekologiczne technologie, 
wykorzystujące siłę wiatru i baterie słoneczne, a także high technology w produkcji 
wina. Winnica została wyróżniona nagrodą Best of Wine Tourism 2009 w dziedzinie 
architektury i ogrodów.

Najnowsze hiszpańskie realizacje winnic pokazują, że można doskonale połączyć 
„wino-komercję” z szerzej rozumianą oraz posiadającą coraz wyższe estetyczne aspi-
racje enokulturą. Udaje się to tam, gdzie uprawa winorośli i produkcja wina łączy się 
z designem na najwyższym poziomie.

7. PODSUMOWANIE

Współcześnie kształtowane założenia winiarskie wykorzystują harmonijny i usank-
cjonowany wiekami tradycji krajobraz winnic jako tło dla często bardzo śmiałych, za-
skakujących formą rozwiązań i realizacji, często abstrahujących od otoczenia. Ale je-
żeli ta śmiałość łączy się z pięknem i wysoką jakością, to daje to zaskakująco dobre 
efekty, wzbogacając krajobraz winnic o formy niebanalne, kształtujące ich nowe ar-
chitektoniczne ikony.

Tę coraz silniej zauważalną presję NOWEGO w założeniach winnic równoważy by-
najmniej niesłabnący nurt powrotu do STAREGO, czyli do dawnych tradycji winiarskich. 
Przejawia się to w restauracji i rewaloryzacji wielu historycznych założeń, które poszerza-
ją listę atrakcji turystycznych.

Równie silny wydaje się trend inspirowania się STARYM we współczesnych projek-
tach architektonicznych. Dokłada się do tego jeszcze aspekt edukacyjny, co sprawia 
dziś, że podążanie winnymi szlakami staje się nie tylko ucztą dla zmysłów podniebie-
nia, ale także „bawi, cieszy i uczy”. A pojęcie dobrego smaku z powodzeniem można 
rozszerzyć poza zakres samego degustowanego trunku, włączając w ogół wrażeń ar-
tystyczną i architektoniczną oprawę, w której można go spożywać, doceniając w ten 
sposób prawdziwą pełnię smaku!

26  http://www.thearqhunter.com/2011/01/zaha-hadid-bodegas-r-lopez-de-heredia.html.
27  http://www.dezeen.com/2008/08/29/bodegas-protos-winery-by-rogers-stirk-harbour-partners/.
28  B. Haduch, M. Haduch, op. cit., s. 174.
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OGRODY TERAPEUTYCZNE – MIEJSCA BIERNEJ I CZYNNEJ „ZIELONEJ TERAPII”

THERAPEUTIC GARDENS – PLACES OF PASSIVE AND ACTIVE „GREEN THERAPY”
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S t r e s z c z e n i e

Ogrody terapeutyczne to specyficzny typ założeń ogrodowych o charakterze użytkowym. Można spotkać je przy placówkach medycznych 
i opiekuńczych, bywają też zakładane w parkach i ogrodach botanicznych. Należą do nich miejsca umożliwiające użytkownikom tylko bierny 
kontakt z naturą, a także specjalne ogrody wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób chorych i niepełnosprawnych. 
Tego typu założenia popularne są w USA i krajach Europy Zachodniej, pojawiają się też w Polsce (ogrody przyszpitalne, sensoryczne, ogrody 
dla osób niepełnosprawnych). Praca prezentuje zarys historii ogrodów terapeutycznych, znaczenie kontaktu z naturą dla zdrowia ludzi oraz 
ogólne zasady projektowania ogrodów wykorzystywanych do celów terapeutycznych.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody użytkowe, ogrody terapeutyczne

A b s t r a c t

Therapeutic gardens represent special type of functional gardens. They can be seen at the medical and care centers, they are established 
also in parks, botanical gardens. They include special gardens used for therapeutic workshops for the ill and the disabled, as well as places 
enabling users only passive contact with nature. Gardens of this type are popular in the USA and Western Europe, and appear also in Poland 
(hospital and sensory gardens, gardens for the disabled). Paper presents brief history of the therapeutic gardens, role of contact with nature 
for human health and general rules of designing gardens used for the therapeutic purposes.

Keywords: garden art, utilitarian gardens, therapeutic garden
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1. WPROWADZENIE

Ogród jest bezpiecznym, przyjaznym człowiekowi miejscem, wolnym od czynni-
ków wywołujących stres. Przebywanie w nim może dawać poczucie spokoju, ładu 
i harmonii osobom zmagającym się z napięciem i niepokojem, jakie wywołuje cho-
roba czy niepełnosprawność. Spacer po ogrodzie i kontakt z roślinami kieruje uwa-
gę z trudnych wewnętrznych przeżyć na atrakcyjny, przyjazny świat zewnętrzny, 
pozwalając chociaż na chwilę oderwać się od trudnej codzienności. Możliwość wy-
konywania prac ogrodniczych pozwala dodatkowo na aktywny odpoczynek i re-
laks, a nawet rehabilitację w naturalnym otoczeniu1.

Zgodnie z definicją, jaką proponuje Eckerling2, ogród terapeutyczny to przestrzeń 
zaprojektowana przede wszystkim po to, by poprawiać samopoczucie ludzi. Rola 
takiego ogrodu polega na zapewnianiu użytkownikom poczucia bezpieczeństwa, 
komfortu, odprężenia. Założenia ogrodowe o charakterze terapeutycznym tworzo-
ne są przy placówkach opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki rehabilitacji, hospicja) 
i społecznej (domy opieki, domy spokojnej starości). Oferują zwykle bierną, a niekie-
dy także aktywną formę „zielonej terapii”.

2. Z HISTORII OGRODÓW TERAPEUTYCZNYCH

Od najdawniejszych czasów ludzie poszukiwali ratunku dla swego zdrowia w na-
turalnym środowisku. Miejscami tej „naturalnej terapii” były początkowo święte gaje 
i góry czy uzdrawiające strumienie i źródła. Już w starożytności do wspierania pro-
cesu leczenia wykorzystywano także ogrody. Znaczenie kontaktu z naturą w proce-
sie terapeutycznym wysoko cenił „ojciec medycyny” – Hipokrates, zdaniem którego 
„Medicus curat, natura sanat” („Lekarz leczy, natura uzdrawia”). Najwcześniejszych 
przykładów ogrodów terapeutycznych można doszukiwać się w ogrodach klasztor-
nych, bowiem pierwsze szpitale tworzone w Europie Zachodniej były zakładane na 
terenach klasztorów. Chorzy mogli tam korzystać ze spacerów po ogrodach zioło-
wych, modlitwy i medytacji, a roślinność była ważnym elementem ich otoczenia. 
Po nich zaczęły powstawać miejskie szpitale z ogrodami formalnymi, nie zawsze jed-
nak dostępnymi dla pacjentów. Pozytywnymi przykładami były działające w XVIII w. 
szpitale Paryża, Marsylii, Florencji, Pizy czy Wiednia, z ogrodami, które pacjenci mogli 
nie tylko oglądać ze swoich pokoi, ale również odbywać w nich spacery. Później-
szy rozwój medycyny, wzrost znaczenia higieny i kontaktu ze świeżym powietrzem 
w procesie leczenia oraz idee romantyzmu, doceniającego wpływ natury na zdro-
wie i samopoczucie ludzi, przyczyniły się do tworzenia szpitali, których nieodłącznym 
elementem stały się otaczające tereny zieleni34.

Początki rozwoju ogrodów przeznaczonych do czynnej terapii to czas działalno-
ści dr. Benjamina Rusha (1745-1813) i zmian, jakie na przełomie XVIII i XIX w. nastąpi-
ły w projektowaniu i funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych w USA. Ważnym ele-
mentem terapii stał się w nich kontakt z naturą i praca w ogrodzie lub na farmie. 
W Europie dwie wojny światowe sprawiły, że rośliny i prace ogrodnicze zaczęto wy-
korzystywać w szpitalach, w których leczono ofiary działań wojennych. Początkowo 
„zielona terapia” była elementem rekreacji i terapii zajęciowej, później stała się in-
tegralną częścią leczenia i rehabilitacji. W 1936 roku w Anglii ogrodnictwo zostało 

1 M. Epstein, The garden as healer (www.djc.com/special/landscape98/10037844.htm).
2 M. Eckerling, Guidelines for Designing Healing Gardens, “J. of Therap. Horticulture” 8, 1996, s. 21-25.
3 Ch.A. Lewis, Green Nature/Human Nature. The meaning of plants in our lives, 1996.
4 C.C. Marcus, M. Barnes, Gardens in Healthcare Facilities: Uses, Therapeutic Benefits, and Design Recommendations, 1999.
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uznane za oficjalną metodę terapii dla fizycznie i psychicznie chorych, co przyczyni-
ło się do rozwoju ogrodów terapeutycznych w tym kraju354.

Rozwijające się w XX w. technologie medyczne, odejście od holistycznego po-
dejścia do pacjenta, powiązania ciała i psychiki sprawiły, że świadomość, iż kon-
takt z naturą może wspomagać leczenie praktycznie zanikła w późniejszych latach. 
W wielu placówkach leczniczych tereny zieleni uznawano jedynie za element deko-
racyjny towarzyszący budynkom, mający wywierać dobre wrażenie na osobach ko-
rzystających z ich usług oraz na gościach. Szpitale stały się rozbudowanymi kombina-
tami, w których liczyły się przede wszystkim wydajność i dochody4.

Obecnie, w dobie powrotu do holistycznego podejścia do terapii i popularno-
ści alternatywnych metod leczenia, obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania 
ogrodami jako elementami mogącymi odgrywać ważną rolę w terapii. Ogrody te-
rapeutyczne pojawiają się nie tylko przy placówkach medycznych, ale także ośrod-
kach opieki społecznej.

3. WPŁYW KONTAKTU Z NATURĄ NA ZDROWIE LUDZI

Kontakt z naturą, chociażby bierny, a nawet tylko wizualny, zmniejsza stres, od-
pręża, wywołuje pozytywne emocje. Jak stwierdził w swoich badaniach Roger Ulrich 
z Center for Health Systems and Design w Teksasie6, możliwość oglądania przez 
okno sali szpitalnej naturalnego otoczenia przyspieszała proces rekonwalescencji 
pacjentów po operacji chirurgicznej i zmniejszała ilość stosowanych środków prze-
ciwbólowych (w porównaniu z pacjentami, których okna wychodziły na znajdują-
cą się naprzeciwko ścianę). U pacjentki chorej na nowotwór, której umożliwiono 
przeniesienie się do pokoju z widokiem na zieleń, również odnotowano poprawę 
stanu zdrowia7 W innym badaniu stwierdzono, że nawet umieszczenie w sali szpital-
nej zdjęć przedstawiających naturalne środowisko i roślinność poprawiało stan psy-
chiczny pacjentów po operacji serca, pozwalało też na zmniejszenie aplikowanych 
im dawek leków przeciwbólowych8.

Wykonywanie w ogrodzie terapeutycznym prac ogrodniczych daje dodatkowe 
korzyści zdrowotne ich użytkownikom, poprawiając zarówno ich fizyczną, jak i psy-
chiczną kondycję. Odnotowane w wielu ośrodkach efekty terapii ogrodniczej to 
m.in.: ogólna poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie siły i masy mięśni oraz masy 
kości, lepsza koordynacja ruchowa i równowaga, obniżenie stresu, napięcia i agre-
sji910. Możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii ogrodniczej zmniejszyła czę-
stotliwość występowania u pacjentek chorych na raka piersi uczucia zmęczenia 
umysłowego, stanów depresyjnych, problemów z radzeniem sobie z codziennymi 
zajęciami, zwiększyła też ich gotowość do podejmowania nowych wyzwań11. Po-
dobnie u osób z problemami kardiologicznymi, uczestniczącymi w programie reha-
bilitacyjnym z wykorzystaniem terapii ogrodniczej, odnotowano poprawę nastroju 

5 S. Davis, Development of the profession of horticultural therapy, [w:] S.P. Simson, M.C. Straus (red.), Horticulture as ther-
apy. Principles and practice, 1998, s. 3-18.

6 R.S. Ulrich, View through a window may influence recovery from surgery, “Science” 224, 1984, s. 420-421.
7 C.L. Baird, P.A. Bell, Place attachment, isolation, and the power of a window in a hospital environment: A case study, 

“Psychological Reports” vol. 76, 1995, s. 847-850.
8 R.S. Ulrich i in., Effects of exposure to nature and abstract pictures on patients recovering from heart surgery, “Psycho-

physiology” 30 (Suppl 1), 1993, s. 7.
9 M.J. Latkowska, Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie, „Zesz. Problemowe Postępów Nauk Rol.” 

525, 2008, s. 229-235.
10 M.J. Latkowska, Ogród bez barier – jak urządzić ogród dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

i sensoryczną, [w:] Ogród za oknem. W poszukiwaniu formy, 2009, s. 96-103.
11 B. Cimprich, D.L. Ronis, An intervention to restore attention in women with newly diagnosed breast cancer, “Cancer Nurs-

ing” 26 (4), 2003, s. 284-292.
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oraz redukcję stresu będącego jedną z głównych przyczyn choroby wieńcowej12. 
Udział w zajęciach terapii ogrodniczej osób chorych na depresję skutkował popra-
wą ich stanu zdrowia, a istotnymi elementami tej formy terapii było umożliwienie 
pacjentom oderwania się od problemów zdrowotnych, wzbudzenie mimowolnej 
uwagi i fascynacji13.

4. OGRÓD JAKO MIEJSCE TERAPII

Odpowiednio zaprojektowany ogród terapeutyczny może wspierać i stymulo-
wać proces leczenia przez uwalnianie od symptomów fizycznych choroby, reduk-
cję stresu, ogólną poprawę samopoczucia. Leczenie zachodzi w nim jako efekt 
bezpośredniej relacji pacjenta/użytkownika z naturalnym środowiskiem. Ogród to 
miejsce, w którym wystarczy przebywać, a do jego terapeutycznego działania 
nie jest nawet potrzebna obecność personelu medycznego, aczkolwiek osoby 
mające problemy z poruszaniem się czy orientacją w terenie mogą potrzebować 
wsparcia podczas pobytu w ogrodzie. Obecność terapeutów jest też niezbędna 
przy prowadzeniu zajęć terapii ogrodniczej.

Aby w pełni można było wykorzystać jego działanie terapeutyczne, ogród 
powinien być tak zaprojektowany i urządzony, by oddziaływał na użytkowników 
w różny sposób: swoją estetyką powinien zachęcać do wyjścia z budynku i zmiany 
otoczenia, obniżać poziomu stresu, ułatwiać nawiązywanie kontaktów towarzy-
skich, ale też umożliwiać znalezienie miejsca odosobnienia i spokoju, zapewniać 
miejsce do spacerów, jak również bardziej aktywnego relaksu, pozwalać na prze-
bywanie na słońcu lub w cieniu. Co bardzo istotne – ogród terapeutyczny powi-
nien nie tylko zapewniać atrakcyjny widok z okna, ale też mobilizować pacjentów 
czy rezydentów placówki do spędzania czasu na świeżym powietrzu4. Z dobro-
czynnego działania ogrodu terapeutycznego można korzystać w sposób bierny 
– spędzając czas na spacerach czy odpoczywając w nim, bądź aktywny –uczest-
nicząc w zajęciach terapii ogrodniczej i wykonując odpowiednio dobrane pra-
ce ogrodnicze14. Zgodnie z definicją terapii ogrodniczej, opracowaną przez Relf 
i Dorn15, składają się na nią cztery elementy: poddawany terapii klient z określoną 
diagnozą, wykwalifikowany terapeuta, określona procedura terapeutyczna wyko-
rzystująca zajęcia ogrodnicze oraz wyznaczony mierzalny cel terapii. Przy doborze 
prac ogrodniczych należy uwzględnić stan zdrowia uczestnika zajęć oraz cel te-
rapii (np. poprawę koordynacji ruchowej czy motoryki małej), aby przyniosły one 
oczekiwane efekty.

5. OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA I URZĄDZANIA OGRODÓW TERAPEUTYCZNYCH

Użytkownikami ogrodów terapeutycznych są osoby o różnej kondycji zdrowot-
nej i w różnym wieku. Często są to osoby z ograniczoną z racji wieku lub choroby 
sprawnością ruchową czy zdolnościami sensorycznymi (wzrok, słuch). Każdy ogród 
terapeutyczny powinny zatem cechować: dostępność i funkcjonalność, bezpie-

12 M. Wichrowski i in., Effects of horticultural therapy on mood and heart rate in patients participating in an inpatient car-
diopulmonary rehabilitation program, “J. of Cardiopulmonary Rehabilitation” 25(5), 2005, s. 270-274.

13 M.T. Gonzalez i in., Therapeutic horticulture in clinical depression: a prospective study of active components, “Journal of 
Advanced Nursing” (9)2010, s. 2002-2013.

14 F.A. Miyake, Linking People with Nature by Universal Design, [w:] C.A. Shoemaker (red.), Interaction by Design – Bringing 
People and Plants Together for Health and Well-Being, 2002, s. 53-62.

15 P.D. Relf, S. Dorn, Horticulture: Meeting the needs of special populations, “HortTechnology” 5(3), 1995, s. 94-103.
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czeństwo użytkowników, dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych, 
łatwy dostęp do roślin i kontakt z nimi, możliwość wykonywania prac ogrodniczych 
(jeśli ogród jest miejscem terapii ogrodniczej), łatwość pielęgnacji1617.

Ważnym elementem ogrodu są ścieżki. Ich rozkład powinien być przejrzysty i czy-
telny dla użytkowników. Najlepszym rozwiązaniem jest prosty układ ścieżek, krzyżują-
cych się pod kątem prostym (ostre zakręty utrudniają poruszanie się na wózku), czy-
telny dla osób niewidomych. Dla osób z zaburzoną orientacją w terenie zalecane jest 
natomiast poprowadzenie ścieżek w formie pętli, bez ślepo kończących się dróg. Na-
wierzchnia ścieżek powinna być wystarczająco wytrzymała i gładka, aby można było 
się po niej wygodnie poruszać na wózku inwalidzkim, nie powinna być śliska w czasie 
opadów deszczu i śniegu ani ulegać oblodzeniu41617. Szerokość ścieżek powinna wy-
nosić minimum 90 cm, by mogły poruszać się po nich osoby na wózkach inwalidzkich 
czy korzystające z pomocy balkoników rehabilitacyjnych lub chodzików. Dla osób 
niewidomych zalecana minimalna szerokość ścieżek ogrodowych to 1 m. Wyposaże-
niem ogrodu, które ułatwi korzystanie z niego osobom o obniżonej sprawności, będą 
poręcze, towarzyszące ścieżkom oraz zastępujące schody pochylnie, i podnośniki dla 
osób poruszających się na wózkach czy za pomocą balkoników lub chodzików18194.

Aby zwiększyć czytelność ogrodu, zaleca się wprowadzenie systemu znaków, 
map, tablic informacyjnych. Warto znaleźć sposób przekazywania informacji, który 
będzie czytelny dla jak największej grupy użytkowników. Doskonałym rozwiązaniem 
są np. trójwymiarowe, wypukłe mapy ogrodu, przydatne nie tylko dla osób niewido-
mych i niedowidzących. Na tabliczkach informacyjnych można umieścić symbole 
alfabetu Braille’a oraz wypukłe piktogramy. W ogrodzie, z którego korzystają osoby 
niewidome i niedowidzące, doskonale sprawdzają się nawierzchnie o zróżnicowanej 
fakturze, ułatwiające orientację w terenie1819.

Należy zadbać o miejsca do odpoczynku dla użytkowników ogrodu, zarówno na-
słonecznione, jak i zacienione. Jeśli w ogrodzie brakuje wysokich drzew, dających 
cień, warto wykorzystać w tym celu pergole i trejaże porośnięte pnączami. Część 
miejsc siedzących powinna być odizolowana od otoczenia, by dawać możliwość 
prywatnej rozmowy lub chwili odpoczynku w samotności, ale ważne jest, by tworzyć 
też miejsca sprzyjające integracji użytkowników, w których większa grupa osób może 
swobodnie usiąść i porozmawiać. Ułatwić może to zastosowanie lekkich mebli ogro-
dowych, które w zależności od potrzeb można dowolnie przestawiać416.

Ogród służący biernej terapii powinien dostarczać bodźców dla wszystkich zmy-
słów, co uczyni go atrakcyjnym także dla osób z zaburzeniami sensorycznymi (osoby 
niewidome, niesłyszące, w starszym wieku). Często wydziela się w nim ogrody zmysłów, 
w których szczególnie podkreśla się wpływ występujących tu roślin i innych elementów 
na określone zmysły (ogród koloru, dźwięku, zapachu, dotyku, smaku). Aby umożliwić 
bezpośredni kontakt z roślinami osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 
przy balkonikach, chodzikach lub o kulach, można umieszczać je na podwyższonych 
rabatach oraz w wysokich pojemnikach lub na konstrukcjach wertykalnych1417.

Żeby osoby chore i niepełnosprawne mogły aktywnie zajmować się roślinami, 
niezbędne jest przystosowanie ogrodu do ich możliwości ruchowych. Bardzo dobrze 
sprawdzają się w tej sytuacji podwyższone rabaty, na których uprawiane są rośliny 
oraz stoły do uprawy i pielęgnacji roślin. Rabaty takie mogą być wykonane z drew-

16 M. Kovary, Healing Landscapes: Design Guidelines for Mental Health Facilities, [w:] C.A. Shoemaker (red.), Interaction by 
Design – Bringing People and Plants Together for Health and Well-Being, 2002, s. 155-122.

17 G. Rothert, From Vision to Reality: The Chicago Botanic Garden’s Buehler Enabling Garden, [w:] C.A. Shoemaker (red.), 
Interaction by Design – Bringing People and Plants Together for Health and Well-Being, 2002, s. 63-73.

18 D. Relf, Gardening in raised beds and containers for older gardeners and individuals with physical disabilities (www.hort.
vt.edu/human/pub426020d.html).

19 J. Stoneham, P. Thoday, Landscape design for elderly and disabled people, 1994.
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na, kamienia, cegły. Poza podwyższonymi rabatami, rośliny można uprawiać rów-
nież w kontenerach, dużych donicach, wiszących pojemnikach, a także korzystając 
z różnego typu rozwiązań wertykalnych, jak uprawa roślin na pionowych podporach 
czy zielone ściany1417.

Bardzo istotny jest dobór roślin sadzonych w ogrodach, wykorzystywanych do 
czynnej terapii ogrodniczej. Powinny być to gatunki wymagające regularnych za-
biegów pielęgnacyjnych (np. usuwania suchych liści, podlewania, pielenia) lub 
umożliwiające wielokrotny zbiór plonów. Należy wybierać gatunki i odmiany łatwe 
w uprawie, rzadko atakowane przez szkodniki i choroby. Warto sadzić rośliny, któ-
re później będzie można wykorzystać podczas innych zajęć, np. do celów kulinar-
nych czy podczas zajęć florystycznych17. W ogrodach terapeutycznych należy sto-
sować bezpieczne rośliny – bez kolców, cierni, trującego soku, które nie powodują 
oparzeń, alergii. Warto posadzić gatunki zapewniające atrakcyjność ogrodu przez 
cały rok: kwitnące już na przedwiośniu byliny, efektownie przebarwiające się jesie-
nią krzewy i drzewa, gatunki o dekoracyjnych owocach czy zimozielonych liściach, 
a także rośliny wabiące ptaki i motyle10.

Do uprawy roślin powinno się wykorzystywać odpowiednio dobrane, bezpiecz-
ne dla użytkowników narzędzia – najlepiej specjalnie przystosowane dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych (lekkie, z wysuwanymi teleskopowo trzonkami, dodatkowy-
mi uchwytami, mocowane bezpośrednio do ręki)1819.

Odpowiednio zaprojektowany i urządzony ogród może być doskonałym miej-
scem odbywającej się w naturalnym otoczeniu rehabilitacji, a także przestrzenią dla 
kontaktów towarzyskich lub medytacji i wyciszenia dla zmagających się z chorobą 
czy niepełnosprawnością użytkowników.
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FUNKCJA I UŻYTECZNOŚĆ ZIELENI W STRUKTURACH 
UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

FUNCTION AND UTILITY OF VEGETATION IN STRUCTURES 
OF TRANSPORT ROUTES

* Dr inż. arch. Grzegorz Leśniak, Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska, Politechnika Łódzka.

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

Zieleń na przestrzeni wielu stuleci związana była z układami komunikacyjnymi: wyznaczała widoczny z dużych odległości kierunek przebiegu 
drogi, dawała podróżnym cień w upalne dni oraz chroniła przed zimnymi wiatrami w okresie chłodów. Stanowiła też ważny element dekoracyjny 
i kompozycyjny reprezentacyjnych miejskich ulic. Wraz z intensyfikacją ruchu komunikacyjnego i związanych z tym uciążliwości zaczynała 
także pełnić funkcję izolacyjną. Mimo postępujących zmian społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych, użyteczność zieleni w obrębie 
dróg i ulic była niepodważalna. Dwudziesty wiek przyniósł motoryzacyjną eksplozję, która zmieniła warunki życia mieszkańców w sąsiedztwie 
głównych tras komunikacyjnych. W odpowiedzi na te zmiany plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane dla miast i osiedli, 
sformalizowały izolacyjną funkcję zieleni na obszarach zurbanizowanych, traktując ją jako sposób na utrzymanie akceptowalnego komfortu 
zamieszkiwania w dużych miastach z rozbudowanymi układami komunikacyjnymi. W ostatnich latach pojawiły się jednak zagrożenia dla 
zieleni towarzyszącej drogom i ulicom naszych miast. Wymagania formalne, wynikające z nowelizowanych przepisów dotyczących budowy 
i eksploatacji dróg i ulic, zmieniły sytuację zieleni: walory estetyczne i bioklimatyczna użyteczność roślinności ustępują przed argumentami 
techniczno-ekonomicznymi. Na terenach otwartych następuje wycinka przydrożnych zadrzewień pod hasłem zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu, natomiast na terenach zabudowanych krajobraz wzdłuż dróg zaczyna być stopniowo zdominowany przez ekrany ochronne. Określane 
jako „trwałe i funkcjonalne”, wysokie ściany betonowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych ekranów zastępują zielone aleje, które przez 
wiele lat towarzyszyły drogom i ulicom.

Słowa kluczowe: układy komunikacyjne, zieleń przydrożna, zieleń izolacyjna, ekrany ochronne

A b s t r a c t

For centuries vegetation has been closely related to transport routes: it defined the direction of a road in a way that was visible from afar, 
provided shade for the travelers in hot days, and protected from winds during cold ones. Vegetation has also been an important element of 
decoration and composition of streets and avenues. With the increase and intensification of transport, vegetation gained significance also 
as insulation. Despite socio-economic changes, the utility of vegetation along transportation routes was undisputed. The twentieth century 
brought the automotive explosion that changed living conditions along main transport routes. In response to these changes, urban plans 
developed for cities and housing estates, formalised the insulating function of vegetation, treating it as a way of maintaining acceptable 
standard of living in cities that grew in extensive transport structures. Recent years mark the emergence of concerns for vegetation in the 
vicinity of streets and roads. Requirements resulting from changes in regulations regarding the construction and maintenance of roads affect 
the situation of vegetation along transport routes: bio-active and aesthetic value of vegetation has to step down in front of technically and 
economically based argumentation. In the open, rows of trees along roads are cut down in attempt to improve road-safety, while more 
densely populated areas become increasingly defined by noise barriers. Described as ‚durable and effective’, usually made of concrete 
or plastic, noise barriers begin to replace vegetation, which in various forms has been part of street-scape and landscape for many years.

Keywords: transport routes, road-side vegetation, isolating function of vegetation, noise barriers
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1. WSTĘP

Zieleń przez wiele stuleci związana była z układami komunikacyjnymi. Towarzy-
szyła drogom i ulicom, pełniąc różnorakie funkcje: wyznaczała widoczny z dużych 
odległości kierunek przebiegu drogi, dawała podróżnym cień w upalne dni, chroni-
ła przed zimnymi wiatrami w okresie chłodów, stanowiła ważny element dekoracyj-
ny i kompozycyjny reprezentacyjnych miejskich ulic1. Rewolucja przemysłowa w Euro-
pie w XIX wieku i rozwój motoryzacji na początku XX wieku nie zmniejszyły znaczenia 
zadrzewień wzdłuż komunikacyjnych szlaków. Większość głównych ulic największych 
europejskich metropolii zawierała elementy zielonych kompozycji. Trudno sobie wy-
obrazić bez zieleni takie ulice jak Avenue des Champs-Élysées w Paryżu, Unter den 
Linden w Berlinie czy Ring Strasse w Wiedniu. Także na terenach otwartych zieleń przy-
drożna była nieodłącznym elementem krajobrazu.

2. FUNKCJA I UŻYTECZNOŚĆ ZIELENI W STRUKTURACH KRAJOWYCH UKŁADÓW 
KOMUNIKACYJNYCH

Na ziemiach polskich zjawiska zawiązane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej 
następowały z pewnym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich. 
Gdy w 1923 roku Le Corbusier kontrowersyjnie stawiał rozwój techniki motoryzacyj-
nej jako wzór dla nowoczesnego myślenia o projektowaniu architektoniczno-urbani-
stycznym2, w Polsce na pierwszym planie był problem scalania infrastruktury nowego 
państwa z pozostałości trzech zaborów. Choć już w latach 30. idee funkcjonalizmu 
i uwzględniającego rolę układów komunikacyjnych planowania były rozwijane przez 
rodzimych urbanistów, to słabo rozwinięta sieć drogowa i ograniczony ruch samo-
chodowy odsuwały realizację takich założeń na odległą przyszłość.

O ile w krajach zachodnich długoletni rozwój motoryzacji po II wojnie światowej 
dawał możliwość reakcji na zmieniające się wymagania nowych form transportu, to 
w czasach PRL niechęć władz do rozwoju indywidualnej motoryzacji powstrzymywała 
tempo komunikacyjnych przemian. Wynikająca z politycznego stanowiska niewielka 
ilość pojazdów nie wymuszała konieczności przebudowy i modernizacji sieci drogo-
wej, a tam gdzie przeprowadzano inwestycje, ówczesne wytyczne dla projektantów 
miały przyczynić się do problemów w kolejnych latach. Przykładem jest rozporządze-
nie Ministra Komunikacji z 1963 r., według którego normatywna odległość drzew od 
osi drogi powinna wynosić3:
 – dla dróg II klasy technicznej (magistrale) 14,00 m (I klasy – autostrady – brak),
 – dla dróg III klasy 10,00 m,
 – dla dróg IV klasy 8,50 m,
 – dla dróg V klasy (drogi lokalne) 6,75 m.

Dostosowanie tak zaprojektowanych dróg do wymagań komunikacji w warun-
kach intensywnego ruchu w praktyce najczęściej oznacza wycinkę drzewostanu.

Przekształcenie magistrali sprzed 50 lat w nowoczesną dwujezdniową trasę jest 
trudnym zadaniem, także ze względu na niebezpiecznie malejące odległości drzew 
od poszerzanych jezdni, na których maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 
obecnie 100 km/h, a na drogach ekspresowych 120 km/h. Modernizacja dróg wią-

1 Droga – wytyczona trasa wyposażona w odpowiednie urządzenia techniczne, służąca do poruszania się ludzi lub środ-
ków komunikacji. Chodniki, warunkowane przez znaczny ruch pieszy, przekształcają drogę kołową w ulicę (Architektura 
i budownictwo, Warszawa 1975, 1982, 1991, s. 76-78, 408).

2 Le Corbusier, Vers une Architecture, Paris 1923.
3 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 01.03.1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych, Dz.U. z 21.03.1963 r., nr 9, 

poz. 55, [za:] W. Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, t. IV, Warszawa 1970, s. 131.
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zała się w wielu przypadkach z podwyższeniem ich klasy technicznej. Wynikająca 
z tego potrzeba zwiększenia dystansu już istniejących szpalerów drzew od osi jezdni 
była niemożliwa do zrealizowania. Podobne problemy spotkały ulice na obszarach 
miast i osiedli z okresu PRL. Procesy urbanizacyjne w Polsce osiągnęły najwyższy po-
ziom w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy w miastach powstawały zespoły wielkich osie-
dli mieszkaniowych. Największe osiedle w Łodzi, Retkinia, liczyło w ostatecznej formie 
około 80 000 mieszkańców. Rekord należał do warszawskiego Ursynowa, który do-
celowo miał osiągnąć pułap 200 000 mieszkańców. Osiedla te były projektowane 
zgodnie z obowiązującymi w PRL przepisami urbanistycznymi, które tworzono w wa-
runkach polityczno-gospodarczych ograniczeń komunikacji prywatnej. Normatyw 
urbanistyczny z 1974 r. przyjmował, jako docelowy wskaźnik, od 90 do 120 samocho-
dów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców. Obecnie, w dużych mia-
stach, wskaźnik ten mieści się w granicach od 300 do 450 pojazdów4. Nieprzewidy-
wana przez urbanistów motoryzacyjna eksplozja, do której doszło po upadku PRL, 
skutkuje aktualnymi problemami. W ubiegłym stuleciu uciążliwość komunikacji dla 
mieszkańców miast i osiedli można było ograniczać, ustalając w obowiązujących 
wówczas dla całych obszarów Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzen-
nego (MPZP) odpowiednie strefy zieleni izolacyjnej oraz wytyczając linie zabudowy5. 
Współczesne wymagania, dotyczące zasad projektowania dróg i ulic, są trudne lub 
czasem niemożliwe do spełnienia przy zastosowaniu tej metody.

Sytuacja zieleni w strukturach układów komunikacyjnych na terenie Polski pogorszy-
ła się po 2006 r. Zmieniono wówczas przepisy dotyczące obowiązujących norm hałasu 
na terenach zurbanizowanych6. Kontrola przestrzegania tych norm jest stosunkowo ła-
twa ze względu na nieskomplikowany sposób pomiaru i monitoringu poziomu hałasu, 
określanego wymiernym wskaźnikiem mierzonym ilością decybeli dB (A). Wprowadzo-
ne w Polsce przepisy okazały się jednymi z najbardziej rygorystycznych w Europie7. W są-
siedztwie zabudowy, w ciągu dnia, poziom hałasu nie mógł przekraczać 50-65 decybeli. 
Dla zabudowy jednorodzinnej norma wynosiła 55 dB (A), a dla zabudowy wielorodzinnej 
60 dB (A). W godzinach nocnych normy w zależności od rodzaju zabudowy wynosiły od 
45 do 55 dB (A). Najwięcej problemów wiązało się z zachowaniem wymagań dotyczą-
cych zabudowy mieszkaniowej, ponieważ tereny mieszkaniowe dominują w przestrzeni 
każdej jednostki osadniczej, niezależnie od wielkości, zaś układy komunikacyjne są nie-
zbędne do jej funkcjonowania. Nowe przepisy objęły zarówno projektowane, jak i ist-
niejące oraz modernizowane drogi i ulice. Należało zapewnić taki sam poziom ochro-
ny przed hałasem zarówno dla istniejących, jak i dla planowanych terenów zabudowy.

Stosowane wcześniej metody ochrony, polegające na utrzymaniu określonych mi-
nimalnych odległości budynków od jezdni dróg i ulic, okazały się niewystarczające. 
W przypadku istniejącej już zabudowy modernizacja układu komunikacyjnego bardzo 
często nie dawała możliwości spełnienia wymagań nowych norm bez odstępstw od 
przepisów, np. ze względu na intensywną zabudowę w centrach historycznych miast. 
W przypadku nowych inwestycji rygorystyczne przestrzeganie norm dopuszczalnego 
hałasu, przy tradycyjnej metodzie określającej minimalną odległość linii zabudowy od 

4 Dane określające ilość samochodów osobowych mogą być różne w zależności od sposobu liczenia. Wprowadzenie 
w ostatnich latach kategorii samochodów osobowych z tzw. kratką (nawet małolitrażowych) powoduje ich formalne 
zaliczenie do grupy samochodów ciężarowych.

5 Linia zabudowy – w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (planach urbanistycznych) linia ozna-
czająca granicę, poza którą nie może być w danym kierunku wysunięte lico budynku, [za:] Architektura i budownictwo, 
op. cit., s. 202-203.

6 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wskaźników hałasu z 2006 r. nr 170, poz. 1217.
7 Autorzy odpowiednich rozporządzeń powoływali się na konieczność dostosowania polskich przepisów do unijnego 

prawa, tj. Dyrektywy 2002/49/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 25.06.2002 r., odnoszącej się do oceny i zarzą-
dzania poziomem hałasu w środowisku. Był to ogólny zapis, postulujący ochronę ludzi przed hałasem, bez szczegóło-
wych wytycznych. W krajach zachodnioeuropejskich wysokie normy dotyczyły jednak nowych inwestycji komunikacyj-
nych, a polskie normy nie odróżniały istniejących od projektowanych lub modernizowanych dróg i ulic.



256

Il. 1-2. Przykłady ekranów akustycznych zrealizowanych w śródmieściu Łodzi (foto G. Leśniak, 2012)

Ill. 1-2. Examples of noise barriers constructed in the centre of Łódź (photo by G. Leśniak, 2012)
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jezdni, doprowadziłoby do przestrzennej rozrzutności. Aby spełnić wymagania akustycz-
nej ochrony, budynki osiedla mieszkaniowego musiałyby być lokalizowane w znacznym 
oddaleniu od ruchliwej zbiorczej ulicy osiedlowej8. Niestety, zastosowanie pasów ziele-
ni izolacyjnej nie jest w stanie radykalnie zmniejszyć tych wartości9. W tej sytuacji najsku-
teczniejszym lekarstwem na hałas okazały się ochronne ekrany (il. 1-2). Aby zrozumieć 
niezwykłą popularność ścian chłonących lub odbijających hałas, należy przeprowadzić 
analizę, porównując ich zalety i wady w stosunku do cech tradycyjnej zieleni izolacyjnej.

Zieleń izolacyjna
Zalety:
Duże wartości estetyczne.
 – Pozytywny wpływ na warunki bioklimatyczne, zarówno dla najbliższego oto-

czenia, jak i w skali miasta/regionu.
 – Pozytywny wpływ na retencję wodną na terenach zurbanizowanych.
 – Relatywnie niski koszt wprowadzania zieleni.
 – Duża trwałość, potencjalnie liczona w dekadach (w przypadku drzew).
 – Samoistny rozrost.

Wady:
 – Stosunkowo mała skuteczność tłumienia hałasu przy wąskim pasie nasadzeń.
 – Zwiększenie skuteczności możliwe drogą projektowania szerokich pasów ziele-

ni izolacyjnej, zajmujących znaczną część terenów, cennych zwłaszcza na ob-
szarach miejskich.

 – Sezonowość wegetacji powodująca zmienną skuteczność oddziaływania.
 – Wrażliwość na trudne środowiskowe warunki wegetacji w sąsiedztwie ruchli-

wych tras komunikacyjnych.
 – Konieczność stałej pielęgnacji roślinnego materiału.
 – W przypadku potrzeby uzyskania wysokich ścian zieleni izolacyjnej długotrwały 

okres wzrostu odpowiednich zadrzewień.

Ekrany ochronne
Zalety:
 – Duża skuteczność ochrony przed hałasem.
 – Pełna skuteczność ochronnego oddziaływania natychmiast po zakończeniu 

inwestycji.
 – Możliwość elastycznego kształtowania ekranów ochronnych praktycznie 

w każdych warunkach lokalizacyjnych.
 – Małe wymagania i niskie koszty w zakresie utrzymania i konserwacji zrealizowa-

nych już ścian ochronnych (brud i zanieczyszczenia nie mają istotnego wpływu 
na skuteczność ochronnego oddziaływania).

 – Konstrukcja ekranów umożliwiająca ich realizację na stosunkowo niewielkiej 
części szerokości pasa drogowego czy ulicznego (nawet w granicach 1 m).

 – Skuteczność funkcjonowania niezależna od pory roku i lokalnych warunków 
środowiskowych.

Wady:
 – Bardzo wysokie koszty realizacji.
 – Brak funkcji bioaktywnej.
 – Niskie walory estetyczne.

8 W. Korzeniewski, Budownictwo mieszkaniowe, Warszawa 1989, s. 57. Tabele 5-6 i 5-7 wykazują, że w przypadku trasy komu-
nikacyjnej o natężeniu ruchu pojazdów na godzinę w jednostkach rzeczywistych 600 i prędkości eksploatacyjnej 60 km/h, 
zachowanie standardu poziomu hałasu 45-60 dB (A) wymaga orientacyjnej odległości od skraju trasy około 100 m.

9 K. Klemm, Fizyka miasta, Łódź 1995, s. 93.
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 – W strefach zurbanizowanych tworzenie rozległych barier zaburzających ład 
przestrzenny i radykalnie dzielących tkankę miejską.

 – W terenach otwartych monotonny wygląd przyspieszający zmęczenie u kie-
rowców i poczucie przestrzennej izolacji od krajobrazu.

 – Zakłócenia aeracji na obszarach podzielonych ścianami ochronnych ekranów.
Przedstawione porównanie wymaga jednak szerszego komentarza. Nie wszyst-

kie wymienione cechy są przecież równoważne. Również kwestia niskich kosztów 
utrzymania ekranów, zwłaszcza tych wykonanych z tworzyw sztucznych i pretendu-
jących do zapewnienia transparentności, komplikuje się, gdy oprócz efektywności 
akustycznej weźmiemy pod uwagę kryteria wizualne, np. dostępu światła do blisko 
położonych budynków, który będzie ograniczany przez nieusuwany brud. W przypad-
ku zieleni trudno przecenić także jej wartość estetyczną i pozytywne oddziaływania 
bioklimatyczne w strukturze układów komunikacyjnych naszych miast i osiedli. Pew-
ne wady, takie jak sezonowość wegetacji, można eliminować, wprowadzając zieleń 
iglastą i np. zimozielone pnącza. Należy jednak pamiętać, że rośliny iglaste są z re-
guły mniej odporne na zanieczyszczenia atmosferyczne w sąsiedztwie tras komuni-
kacyjnych niż zieleń corocznie odnawiająca swoje ulistnienie. Pozostałe wymienione 
wady zieleni są jednak bardziej istotne, zwłaszcza z punktu wymagań formalnych, ja-
kie muszą spełniać nowe i modernizowane trasy komunikacyjne. Przepisy wprowa-
dzone w ostatnich latach bardzo ograniczyły bowiem szanse użycia zieleni jako izolu-
jących ekranów akustycznych na obszarach miejskich.

Aby zmniejszyć poziom hałasu na terenie osiedla mieszkaniowego projektowane-
go w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej do wartości 55-60dB (w ciągu dnia), wyma-
ganych w obecnych przepisach, należy projektować zwarte, dość gęste, piętrowo 
kształtowane skupiska zieleni niskiej i wysokiej. Takie wielopoziomowe skupiska powin-
ny mieć formę pasów, każdy o szerokości kilkunastu metrów, tworzonych w ilości za-
leżnej od intensywności ruchu komunikacyjnego. Przy obustronnym zabezpieczeniu 
tym sposobem ulicy powstają rozległe, zielone strefy pozbawione możliwości zabu-
dowy, co z punktu widzenia mieszkańców może znacząco podnieść poziom komfor-
tu zamieszkania. Jednak z punktu widzenia inwestorów, budujących trasy komunika-
cyjne i zagospodarowujących obszary w ich otoczeniu, jest to rozwiązanie trudne do 
zaakceptowania. Zdecydowanie bardziej atrakcyjna jest dla nich budowa ekranu 
ochronnego zajmującego minimalną powierzchnię terenu.

W przypadku modernizacji układów komunikacyjnych w istniejących miejskich 
strukturach wprowadzenie zieleni izolacyjnej mogłoby się wiązać z koniecznością eli-
minacji pewnych typów zabudowy zlokalizowanych zbyt blisko jezdni. W takiej sy-
tuacji najlepszym wyjściem wydaje się wznoszenie stałych ekranów akustycznych.

Zieleń, zwłaszcza wysoka, stwarza inwestorom jeszcze jeden istotny problem. Sys-
temy korzeniowe drzew wymagają odpowiednich stref ochronnych od elementów 
podziemnej infrastruktury technicznej i jednocześnie mogą stanowić dla nich zagro-
żenie. Stąd niechęć dysponentów podziemnych instalacji do wprowadzania jakich-
kolwiek wysokich zadrzewień w obręb pasów drogowych i ulicznych, gdzie prowa-
dzone są sieci uzbrojenia. Samorządy odpowiedzialne za stan utrzymania większości 
dróg w naszym kraju, mając na uwadze kalkulacje ekonomiczne, obawiają się także 
wydatków związanych z bieżącą pielęgnacją zieleni.

Nowe inwestycje komunikacyjne mogą liczyć na hojne dotacje unijne, obejmu-
jące również budowę stałych akustycznych ekranów. Koszty związane z późniejszą 
eksploatacją wybudowanych i modernizowanych dróg obciążają lokalne samo-
rządy już bez tego finansowego wsparcia. Sposób finansowania komunikacyjnej 
infrastruktury ma zatem wpływ na gwałtowną popularność stałych ekranów aku-
stycznych, których trwałość i akustyczna skuteczność góruje nad walorami estetycz-
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nymi i bioklimatycznymi zieleni. Dopiero symptomy kryzysu ekonomicznego w Polsce 
i zapowiedź drastycznych oszczędności w unijnym i krajowym budżecie wywołała 
dyskusje nad strukturą kosztów drogowych inwestycji. Ujawnione w mediach dane 
są zaskakujące. Remont 11 km drogi krajowej nr 4 między Rzeszowem a Łańcutem 
kosztował łącznie 76 mln zł, a ekrany ochronne wybudowane na odcinku 8,5 km 
pochłonęły 19,2 mln zł, co stanowiło 25% wartości całej inwestycji10. Koszt jedne-
go metra bieżącego typowego ekranu to wydatek na poziomie 1000 zł, ale ekran 
o wysokości zwiększonej do 4 metrów kosztuje już około 3000 zł. Tym samym firmy 
budujące autostrady tłumaczą, że istotną przyczyną ich wysokich kalkulacji ceno-
wych jest konieczność budowy ekranów akustycznych, które na niektórych odcin-
kach stanowią obudowę 30% trasy.

Wątpliwości może wywoływać wznoszenie barier na terenach niezabudowa-
nych, lecz źródła tych działań należy szukać w niedoskonałościach obowiązujące-
go w Polsce systemu planowania przestrzennego. Samorządy odpowiedzialne za 
gospodarkę przestrzenną obawiają się blokowania potencjalnych inwestycji na tere-
nach w sąsiedztwie tras komunikacyjnych. W przypadku braku odpowiednich zabez-
pieczeń w otoczeniu dróg należy bowiem ustanawiać tzw. obszary ograniczonego 
użytkowania, gdzie nie można lokalizować np. zabudowy mieszkaniowej, ale które 
mogłyby być z powodzeniem wykorzystane do zabudowy innego typu. Takie obsza-
ry wyznaczane są jednak rzadko, gdyż budowa ekranów akustycznych „na zapas”, 
z założenia wliczonych w budowę lub modernizację drogi, daje szersze możliwości 
inwestowania na cennych terenach o sprawnym systemie komunikacyjnej obsługi. 
Następuje zatem swoiste zaburzenie roli ekranów dźwiękochłonnych, które zamiast 
łagodzić niekorzystne wpływy masowej komunikacji, stają się rodzajem planistycznej 
protezy, umożliwiającej eksploatację terenu przy braku spójnej, wybiegającej w przy-
szłość gospodarki przestrzennej.

Na terenach intensywnie zurbanizowanych surowe normy akustycznej ochrony 
skutkują jeszcze bardziej zaskakującymi rozwiązaniami. Budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne stwarza tu wyjątkowe problemy. O ile lokale mieszkalne zlokalizowa-
ne na niższych kondygnacjach można chronić przed hałasem za pomocą ekranów 
o kilkumetrowej wysokości, o tyle sprawa komplikuje się na wyższych kondygnacjach. 
Rozwiązanie problemu metodą zwiększania wysokości ekranów ma techniczno-eko-
nomiczne ograniczenia, nie wspominając o ocenach estetycznych. Choć trudno so-

10 http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121007/REGION00/121009834 (17.10.2012).

Il. 3. Przykład ukształtowania pasma między jezdnią uliczną a zabudową, wykorzystanego na zieleń 
izolacyjną i parkingi (W. Korzeniewski, Budownictwo mieszkaniowe, Warszawa 1989, s. 232)

Ill. 3. A sample design of a belt between road and housing, with car-parking space and noise insulating 
vegetation (W. Korzeniewski, Budownictwo mieszkaniowe, Warsaw 1989, p. 232)
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bie wyobrazić popularne 10-piętrowe bloki o wysokości ponad 30 metrów osłonięte 
ekranami porównywalnych rozmiarów, to być może i takie ćwiczenie z wyobraźni bę-
dzie wkrótce konieczne: w Polsce wydano już opinie środowiskowe o potrzebie budo-
wy ekranów o dziesięciometrowej wysokości.

Inna metoda ochrony akustycznej wyższych budynków polega na osłonięciu jezd-
ni zamkniętymi tunelami, mogącymi doskonale chronić otoczenie przed hałasem. 
Koszty i techniczne problemy związane z bezpiecznym użytkowaniem tuneli są jednak 
tak wysokie, że wykluczają ich masowe zastosowanie.

Czy istnieje zatem jakieś optymalne rozwiązanie problemu funkcjonowania zieleni 
w strefach nowoczesnych układów komunikacyjnych?

3. WNIOSKI

Szeroko rozumiana mobilność społeczna, z którą wiąże się rozwój kraju, jest uwa-
runkowana stanem układów komunikacyjnych, które w odpowiedzi na nowe wyzwa-
nia muszą być przebudowywane i modernizowane. Od komunikacji drogowej wy-
magamy możliwości szybszego, tańszego i bezpieczniejszego poruszania się, które 
najlepiej zapewniają układy komunikacyjne zakładające izolację od krajobrazu i od 
miasta: autostrady, obwodnice i estakady. Te wymagania przenoszone są także na 
drogi wojewódzkie i lokalne, które w przypadku zapóźnień rozwojowych często peł-
nią funkcję ponad zakładane możliwości, oraz na drogi osiedlowe i ulice miast, które 
z założenia – jako spoiwo tkanki miejskiej – powinny oferować bezpieczną i wygodną 
komunikację nie tylko dla ruchu zmotoryzowanego, ale i pieszego czy rowerowego.

Jednocześnie oczekujemy komfortowych warunków zamieszkiwania na terenach 
miast i osiedli, bez uciążliwych oddziaływań komunikacji, takich jak hałas, zanieczysz-
czenie powietrza, podział przestrzeni ograniczający swobodę ruchu pieszego oraz 
niebezpieczeństwo wynikające z szybkiego ruchu pojazdów.

Propozycje kompromisowych działań łączących wymienione sprzeczne interesy 
można próbować ująć w kilku punktach.

Na terenach niezabudowanych, na podstawie wykonanych inwentaryzacji przy-
drożnej zieleni, należy wyznaczyć wartościowe, historyczne układy ze starodrzewem, 
które bezwzględnie powinny podlegać ochronie. Wycinka tradycyjnych alei nie może 
być uzasadniona argumentami o zagrożeniach, jakie stanowią dla kierowców oka-
załe drzewa rosnące zbyt blisko jezdni. Limit prędkości na takich drogach w terenie 
niezabudowanym można obniżyć, oferując w zamian sieć budowanych od podstaw 
dróg, które skrócą czasy przejazdu między większymi ośrodkami osadniczymi i pozo-
stawią historyczne gościńce oraz aleje dla ruchu krajoznawczego.

Należy objąć opracowaniami MPZP całe obszary miast i gmin, co ułatwi utrzyma-
nie przestrzennego ładu w otoczeniu tras komunikacyjnych11. Ustalenia miejscowych 
planów są podstawą wszelkich działań inwestycyjnych wymagających decyzji admi-
nistracyjnej w postaci pozwolenia na budowę.

Realizować szerokie pasy izolacyjnej zieleni z odpowiednio zaprojektowanymi par-
kingami i miejscami postojowymi. Połączone funkcjonalnie z drogami i ulicami, oto-
czone piętrowo komponowaną zielenią, mogą tworzyć strefy buforowe między ko-
munikacją a chronioną zabudową (il. 2).

Tam, gdzie ekrany akustyczne są niezbędne, ze względu na swoją wysoką skutecz-
ność działania, można je uzupełniać elementami zieleni podnoszącymi estetyczne 

11 Ustawa O zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. zniosła obowiązek opracowania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP) dla całych obszarów (Dz.U. Nr 89, poz. 415).
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walory izolacyjnych barier. Drzewa, krzewy i pnącza, w odpowiednich ilościach, są 
w stanie zmienić wygląd ścian betonowych lub z tworzyw sztucznych oraz nadać im 
pewną użyteczność biologiczną.

Budowa ekranów ochronnych jest tylko jednym ze sposobów ograniczenia hałasu. 
Projektanci budynków lokalizowanych w sąsiedztwie tras komunikacyjnych powinni 
szerzej korzystać z możliwości, jakie daje współczesna technologia konstrukcyjno-ma-
teriałowa. Dźwiękoszczelne okna i odpowiednio kształtowane elewacje budynków 
mogą w istotny sposób zmniejszyć poziom hałasu w pomieszczeniach.

W rozważaniach na temat uciążliwości komunikacji i metod ich ograniczania na-
leży uwzględnić wnioski, które wypływają z ostatnich ministerialnych zapowiedzi zła-
godzenia dotychczas obowiązujących norm w zakresie ochrony akustycznej12. Decy-
zje legislacyjne, pozbawione szczegółowych i wielostronnych analiz, podjęte nawet 
w tak szczytnym celu, jakim jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia, mogą przynieść 
również negatywne skutki.

Rygorystyczne egzekwowanie przepisów nierozsądnych, oderwanych od real-
nych uwarunkowań, pomijających pozanormatywne aspekty funkcjonowania ob-
szarów osiedleńczych, stwarza nieprzewidziane problemy.

Nauka i oparte na niej zarządzanie przestrzenią zmierzają do konkretnej, wymier-
nej kategoryzacji warunków społeczno-ekonomicznych. Kryteria waloryzacji standar-
dów życia mieszkańców miast i wsi mierzone są odpowiednimi wskaźnikami liczbo-
wymi. Niestety, zieleń, jej pozytywne oddziaływanie na ludzkie zdrowie, a zwłaszcza 
jej walory estetyczne są trudne do wymiernej oceny. Zieleń staje się zatem łatwym 
przedmiotem społecznych manipulacji. Przydrożne drzewa jako podstawowe zagro-
żenie dla kierowców, mała skuteczność w działaniach izolacyjnych i wysokie kosz-
ty pielęgnacji zieleni stref komunikacyjnych – to argumenty zyskujące popularność i, 
choć niepozbawione racji, rzadko przedstawiane jako część zrównoważonej debaty. 
Bez społecznych reakcji, popartych opiniami specjalistów w zakresie urbanistyki, ziele-
ni i architektury krajobrazu, drogi i ulice mogą się wkrótce przekształcić w techniczne 
ciągi komunikacyjne, a wspaniałe alejowe kompozycje będziemy mogli podziwiać 
na archiwalnych fotografiach.
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S t r e s z c z e n i e

Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych cieszą się ogromną popularnością. Można je spotkać jako tereny samodzielne 
bądź też towarzyszące obiektom oświaty, zdrowia i kultury. Niezależnie od swojej formy i funkcji obiektu, któremu towarzyszą, na pierwszy plan 
wysuwa się ich wartość pozaprodukcyjna – przede wszystkim integracyjna, ale też dydaktyczna, prozdrowotna i estetyczna. Są to ogrody, 
które wyróżnia ogromny potencjał w tworzeniu silnych społeczności lokalnych. Tendencje widoczne kształtowaniu współczesnych ogrodów 
użytkowych w Stanach Zjednoczonych mogą znaleźć zastosowanie na rodzimym gruncie, w budowaniu i odbudowywaniu przestrzeni 
społecznych osiedli mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: ogrody użytkowe, ogrody działkowe, ogrody jadalne

A b s t r a c t

Utilitarian gardens are very popular in the United States. Created as either a standalone objects or parts of an educational, healthcare or 
cultural institution premises, always prioritize non-production aspects, mainly the integration one, but also didactic, pro-health and aesthetic. 
They are focused on integration, and are crucial for building strong local societies. Trends in their development could be applied also in our 
country, for creating and recreating social spaces of residential estates.

Keywords: utilitarian gardens, community gardens, edible gardens
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1. WPROWADZENIE

Ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych stanowią ciekawą alternatywę 
dla tradycyjnej rezydencjonalnej sztuki ogrodowej (przy jednoczesnym zachowaniu 
efektu dzieła sztuki), skupiającej się na funkcji dekoracyjnej ogrodu. Założenia ogro-
dowe komponowane z warzyw, ziół oraz drzew i krzewów owocowych popularne 
są nie tylko jako ogrody prywatne, ale także jako przestrzenie publiczne o rozwinię-
tej funkcji pozaprodukcyjnej.

Historia ogrodów użytkowych sięga początków historii sztuki ogrodowej. W najstar-
szych ogrodach zakładanych w krajach Bliskiego Wschodu (Mezopotamii, Persji i Egip-
cie) łączono warzywa, drzewa owocowe i zioła z roślinami typowo dekoracyjnymi. 
W starożytnej Grecji, z uwagi na niesprzyjające ogrodnictwu uwarunkowania, niedo-
statek wody i górzyste ukształtowanie terenu, zakładane niewielkie ogrody, tworzące 
zielony pas otaczający miasto, przeznaczano praktycznie wyłącznie na warzywa i zio-
ła. Podobnie w starożytnych ogrodach rzymskich znajdziemy drzewa owocowe, wa-
rzywa i zioła, z tą jednak różnicą, że ogrody te, zakładane bezpośrednio przy domu, 
zaczęto wyposażać w fontanny i baseny oraz ozdabiać roślinami kwitnącymi, łącząc 
w efekcie funkcję użytkową z wypoczynkową. Średniowieczne ogrody przyklasztor-
ne komponowane były zarówno z kwiatów, jak i ziół oraz roślin trafiających na stół. 
W charakterystycznych dla okresu renesansu ogrodach geometrycznych, w których 
dom i ogród tworzą jedną kompozycyjną całość, poszczególne kwatery wypełniała 
przede wszystkim roślinność dekoracyjna. Jednak wykorzystywanie przeplatających 
się rzędów różnych ziół do „haftowania” parterów ogrodowych nie było rzadkością. 
W ogrodach barokowych, dla których charakterystyczny był rozmach, również prze-
ważały rośliny dekoracyjne, niejednokrotnie pochodzące z dalekich krajów. Tymcza-
sem na Florydzie w połowie XVI wieku koloniści hiszpańscy zakładają pierwsze ogro-
dy misyjne o charakterystycznych cechach islamskich, w których chętnie sadzone są 
owocowe drzewa i krzewy, a na początku XVII wieku za sprawą osadników z Europy 
Północnej pojawiają się niewielkie ogrody warzywne1. W czasach wiktoriańskich kon-
sekwentnie starano się wykluczyć funkcję dekoracyjną z ogrodów użytkowych2. Jed-
nak pod koniec XX wieku, m.in. za sprawą prac Roberta Rodale’a i Rosalindy Creasy, 
ogrody użytkowe zaczęły przeżywać swój prawdziwy renesans i powrót do pierwotnej 
koncepcji łączenia funkcji dekoracyjnej i produkcyjnej3.

Współcześnie ogromna popularność ogrodów użytkowych w Stanach Zjednoczo-
nych wynika jednak nie tylko z traktowania ich na wzór realizacji Rosalindy Creasy 
jako formy sztuki ogrodowej. W przeciwieństwie do popularnej na naszym rodzimym 
gruncie idei ogrodów użytkowych, traktowanych jako indywidualne zaplecze gospo-
darcze, ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych to ogrody integracyjne, wyróż-
niające się rozwiniętą funkcją prospołeczną w budowaniu silnej lokalnej społeczności. 
Jako takie zakładane są przede wszystkim jako:
 – samodzielne tereny, dostępne dla całej lokalnej społeczności (community gardens),
 – tereny dydaktyczne towarzyszące szkołom i innym obiektom oświatowym,
 – modelowe ogrody towarzyszące muzeom i szpitalom.

Niezależnie od swojej formy i funkcji obiektu, któremu towarzyszą, na pierwszy plan 
wysuwa się ich wartość pozaprodukcyjna.

Przedstawione w artykule przykłady współczesnych ogrodów użytkowych w Sta-
nach Zjednoczonych mają na celu pokazanie innego podejścia do ich kształto-
wania i zwrócenia uwagi na ich ogromny i niewykorzystany w pełni w Polsce po-

1 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005.
2 L. Tai, M.T. Hahue, G.K. McLellan, E.J. Knight, Designing Outdoor. Environments for Children, New York 2006.
3 http://www.rosalindcreasy.com/edible-landscaping-basics/ (10.09.2012).
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tencjał4. Tendencje widoczne w kształtowaniu ogrodów użytkowych mogą znaleźć 
zastosowanie na rodzimym gruncie, m.in. w budowaniu i odbudowywaniu sąsiedz-
kiej przestrzeni społecznej osiedli mieszkaniowych lub też znalezieniu nowego wzor-
ca w kształtowaniu terenów ogródków działkowych.

2. OGRODY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Sustainable Community Gardens (SCG) to pozarządowa organizacja, której ce-
lem jest promocja zdrowej żywności produkowanej lokalnie w Dolinie Krzemowej. Pro-
wadzone przez SCG farmy, ogrody oraz programy integracyjno-edukacyjne oferu-
ją jednak znacznie więcej niż jedynie promocję zdrowego stylu życia. Ich potencjał 
opiera się na integracji – ogrody sprzyjają zacieśnianiu więzi społecznych i budowaniu 
silnych lokalnych społeczności, a także uczą odpowiedzialności za środowisko.

Przykładem są znajdujące się pod patronatem SCG ogrody: 1-akrowy Charles Stre-
et Gardens (il. 1) oraz 11-akrowy Full Circle Farm, oba zlokalizowane w Sunnyvale. Ogro-
dy, oprócz indywidualnie uprawianych działek, posiadają przestrzenie do rekreacji, 
miejsca integracji sąsiedzkiej, ogrody pokazowe i zaplecze dydaktyczne. Oferują miesz-
kańcom zarówno możliwość uprawy na własne potrzeby, np. na jednej z 92 działek 

4 Autorka artykułu przebywała w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii w latach 2009-2011. Omawiane przykłady ogrodów 
stanowią część prowadzonych badań naukowych.

Il. 1. Ogrody użytkowe Charles Street Gardens, Sunnyvale, CA (foto R. Podolski)

Ill. 1. Utilitarian Gardens – Charles Street Grdens, Sunnyvale, CA (photo by R. Podolski)
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w Charles Street Gardens, jak też udział w wielu kursach i warsztatach organizowanych 
dla grup w różnym wieku. Ideą ogrodów jest też aktywizacja grup społecznym narażo-
nych na wykluczenie z życia lokalnej społeczności. Część działek jest przystosowana do 
upraw przez osoby starsze i niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Istnieje też wiele możliwości włączenia się w „życie ogrodu” na zasadzie wolontariatu. 
Oprócz indywidualnie uprawianych działek, w ogrodach znajdują się specjalne działki 
o większej powierzchni, nazywane Food Forest, które uprawiane są przez wolontariuszy 
na cele dobroczynne i pomoc potrzebującym rodzinom w Sunnyvale. Ogrody są ogól-
nodostępne dla mieszkańców przez 1-2 dni w tygodniu i stanowią jeden z zasobów re-
kreacyjnych miasta. Odbywają się tu cykliczne festiwale i imprezy integracyjne5.

3. OGRODY DYDAKTYCZNE

Ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych często nazywa się po prostu ogro-
dami jadalnymi (edible gardens), co znakomicie oddaje ich wartość w promowaniu 
zdrowego żywienia i ekologicznego stylu życia. Najczęściej ogrody jadalne spotykane 
są jako ogrody dydaktyczne, lokalizowane na terenach szkolnych, przedszkolnych, 
przy muzeach i szpitalach lub jako samodzielne tereny, tzw. farmy i gospodarstwa.

W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych bardzo popularna jest idea szkol-
nych ogrodów użytkowych, a w Kalifornii znajduje miejsce na realizację praktycznie 
w każdej szkole. Jednym z najbardziej znanych przyszkolnych ogrodów jadalnych 
na świecie jest Edible Schoolyard Berkeley, założony na terenie szkoły Martin Luther 
King, Jr. Middle School. Ogród jadalny w Berkeley w Kalifornii to modelowe połą-
czenie naturalnego ogrodu, szkolnej kuchni i salki dydaktycznej. Dzięki takiemu po-
dejściu uczniowie w pełni współuczestniczą w każdym etapie życia ogrodu, sadząc 
rośliny, pielęgnując je, zbierając plony swej pracy i przygotowując posiłki. Praktycz-
ne zajęcia w ogrodzie i kuchni w formie lekcji szkolnych i pozalekcyjnych pozwala-
ją w pełni doświadczyć zalet ogrodów jadalnych, uczą zdrowego stylu odżywia-
nia i promują zacieśnianie więzów społecznych w ramach szkolnej społeczności. 
Tzw. kuchnia to tak naprawdę rodzaj eksperymentalnej sali dydaktycznej, w której 
uczniowie dzięki nauce przygotowywania potraw poznają wiedzę z zakresu diete-
tyki, ogrodnictwa, a także kultury, historii i geografii. Ogród dostępny jest też dla lo-
kalnej społeczności. Istnieje możliwość uczestniczenia w organizowanych cyklicznie 
warsztatach ogrodniczych i imprezach lub przyłączenia się do grupy pracujących 
w ogrodzie wolontariuszy6.

Odmianę szkolnych ogrodów jadalnych stanowią mini-farmy, zakładane również 
w Europie. Przychodzące tam dzieci mają okazję nie tylko zobaczyć modelowy ogród 
warzywny, ale nierzadko całe gospodarstwo, w którym żyją zwierzęta hodowlane. Ta-
kie miejsca w zależności od profilu przypominają bardziej ogród rozrywki lub ogród 
zabaw dla dzieci albo też prawdziwe gospodarstwo. W tym drugim przypadku ta-
kie miejsce nierzadko posiada rozbudowane zaplecze dydaktyczne. Organizowane 
tam warsztaty i kursy ogrodnicze dla dzieci i dorosłych pozwalają zebrać dodatkowe 
(oprócz działalności typowo rolnej) fundusze na funkcjonowanie farmy. Niebagatel-
ne znaczenie ma też rozwinięta rola wolontariatu. Podobnie jak dzieje się to w przy-
padku ogrodów typu community gardens, farmy zapraszają ochotników do pracy 
w gospodarstwie, oferując w zamian własne produkty, a także organizują pobytowe 
letnie kolonie dla młodzieży, łącząc koncepcję pracy i wypoczynku.

5 http://sustainablecommunitygardens.org/ oraz http://www.charlesstreetgardens.org/ (10.09.2012).
6 http://edibleschoolyard.org/ (12.09.2012).
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Ogrody jadalne to również sposób na wykreowanie alternatywnego placu zabaw. 
Jedną z bardziej znanych tego typu realizacji jest założony przy Children Research 
Center, na terenie University of California w Davis, ogród dziecięcy Infant Garden. 
Zamiast tradycyjnego wyposażenia dzieciom zaoferowano przestrzeń przypominają-
cą przydomowy ogród. Jest tu dużo wolnej przestrzeni, ale też rabaty kwiatowe, zioła 
i warzywa, bogactwo kolorów, zapachów i smaków.

4. NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI SĄSIEDZKIEJ

W Kalifornii przeważa sposób myślenia o ogrodach użytkowych jako o przestrzeni 
wspólnej, integracyjnej i edukacyjnej, promującej zdrowy styl życia. Zamiast terenów 
zieleni dostępnych tylko dla niewielkiej części społeczeństwa stanowią one ogólno-
dostępną lub dostępną w określonym czasie przestrzeń publiczną. Być może popu-
larność tych przestrzeni wynika z połączenia idei ogrodów użytkowych z włączeniem 
mieszkańców w proces urządzania przestrzeni i dbania o nią. Użytkowość ogrodów 
jako forma zagospodarowania wydaje się bezpośrednim czynnikiem wpływającym 
na uzyskanie efektu przestrzeni swojskiej i bezpiecznej. Tym samym zakładanie ogro-
dów użytkowych może stanowić w Polsce alternatywny sposób kształtowania prze-
strzeni sąsiedzkiej w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych.

Il. 2. Ogród jadalny, Berkeley, CA (foto R. Podolski)

Ill. 2. Edible Schoolyard, Berkeley, CA (photo by R. Podolski)
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Ideałem przestrzeni egzystencjalnej człowieka wydaje się być wszakże domek 
z ogródkiem, stanowiący ucieleśnienie bezpiecznej przystani i własnego kawałka 
ziemi. W warunkach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych często trudno jest mó-
wić o poczuciu bezpieczeństwa, jak i o poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń 
i przynależności do niej. Zagospodarowanie osiedli z uwzględnieniem ogrodów 
użytkowych może stanowić szczególnie skuteczne narzędzie w budowaniu po-
czucia swojskości, bezpieczeństwa oraz współuczestniczenia. Zmiany w sposobie 
kształtowania przestrzeni osiedlowych i kreacja przestrzeni sąsiedzkiej wydają się 
tym bardziej uzasadnione, że jak się szacuje do 2050 roku 80% Europejczyków bę-
dzie mieszkać w miastach, a połowę będą stanowić ludzie w wieku emerytalnym. 
Tym samym budowanie przestrzeni, o której można powiedzieć swojska, bezpiecz-
na, zdrowa, z którą identyfikują się mieszkańcy i która stanowi miejsce integracji 
społecznej, będzie szczególnie istotna. Aby tak się stało, konieczne jest wprowa-
dzanie na tereny mieszkaniowe nowego sposobu zagospodarowania przestrzeni, 
uwzględniającego:
 – z jednej strony walory ogrodów użytkowych w kreacji przestrzeni sąsiedzkiej,
 – a z drugiej model partycypacji społecznej, który na wzór amerykański zakłada 

udział mieszkańców na każdym etapie powstawania i funkcjonowania ogrodu.
Wdrażanie w życie przyjętej koncepcji przestrzeni sąsiedzkiej o charakterze ogro-

dowym powinno uwzględniać:
1. Wydzielenie na terenie osiedla większej, ogólnodostępnej przestrzeni ogrodowej 

o charakterze integracyjnym, która oprócz funkcji wypoczynkowej byłaby miej-
scem spotkań mieszkańców, organizacji lokalnych imprez i festynów. Przestrzeń 
taka powinna być zarządzana, zagospodarowywana i utrzymana przy współ-
udziale mieszkańców. W celu kreacji charakteru swojskości zasadne wydaje się 
zarówno wprowadzenie gatunków roślin jadalnych (ziół, drzew i krzewów owo-
cowych), jak i zagospodarowanie części przestrzeni jako ogrodu typowo użytko-
wego, którego urządzenie i utrzymanie leżałoby w gestii konkretnej organizacji, 
instytucji lub grupy wolontariuszy, np. ogród pod patronatem szkoły lub rady osie-
dla. Samodzielny ogród użytkowy lub część ogrodu osiedlowego urządzona jako 
ogród użytkowy powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców przez określo-
ny czasu w ciągu tygodnia. Zawsze jednak charakter i stopień uwzględnienia funk-
cji produkcyjnej powinien odpowiadać preferencjom lokalnej społeczności i chę-
ci włączenia się w prace nad utrzymaniem ogrodu.

2. Ogólnoosiedlowy ogród powinien powstać jako efekt badania potrzeb miesz-
kańców i wielostopniowych rozmów projektantów z mieszkańcami, dyskusji nad 
projektem i negocjacji, wprowadzania koniecznych zmian do koncepcji, podej-
mowania wspólnych decyzji i ostatecznie uczestnictwa mieszkańców w jego reali-
zacji. Możliwość zaangażowania się w życie ogrodu jest elementem niezbędnym 
do budowania odpowiedzialności za przestrzeń i rozwoju więzi sąsiedzkich.

3. Zapewnienie, oprócz większego terenu ogólnodostępnego ogrodu osiedlowego, 
wydzielonych mniejszych przestrzeni ogrodowych, rabat i grządek do indywidual-
nego zagospodarowania dla konkretnych rodzin lub grup i organizacji (np. klub 
seniora, sympatycy biblioteki osiedlowej).

4. Większe ogrody, jeżeli nie należą do konkretnej rodziny, powinny być częścio-
wo (np. popołudniami lub w wybrane dni tygodnia) dostępne dla ogółu miesz-
kańców.

5. Wprowadzanie gatunków roślin użytkowych (ziół, drzew i krzewów owocowych) 
do osiedlowych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych jako element 
dekoracyjny, szczególnie wartościowy z uwagi na potencjał budowania efektu 
przestrzeni swojskiej.
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5. PODSUMOWANIE

Jak wskazują przedstawione przykłady ogrodów w Stanach Zjednoczonych, 
współczesne ogrody użytkowe oferują znacznie więcej niż tylko produkcję żywno-
ści. Pełnią one doskonale funkcje rekreacyjne, estetyczne i dydaktyczne, a przede 
wszystkim integracyjne dla lokalnych społeczności. Ich sposób funkcjonowania, po-
wstawania, zagospodarowania i utrzymania może stanowić inspirację nie tylko do 
zakładania podobnych terenów w Polsce, ale też wykreowania nowego sposobu 
kształtowania przestrzeni osiedlowych i budowania przestrzeni sąsiedzkiej.
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S t r e s z c z e n i e

Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie powstają w związku 
z rozwojem miasta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szczegółowych projektów urbanistycznych, 
posiadają fragmenty nieciekawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. Nową funkcją, która pojawiła 
się ostatnio w miejskich metropoliach, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonożnym mieszkańcom 
miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. W Niemczech miejsca te noszą nazwę Hunderzone, w Ameryce Dog Ran, a pojawiają się na 
obszarach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub pod 
mostem. Stanowią one prawdziwe wyzwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowanym funkcjonalnie 
obiektom ciekawy wyraz artystyczny.

Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, architektura krajobrazu, nowa funkcja, zieleń użytkowa, rozwój zrównoważony, lokalizacja

A b s t r a c t

Urban space is like living organ, it breathes life and individual functions into the very fabric of the city as it develops. It is common, that 
even the cities and boroughs organized and designed by architects and urban planners have some areas that are undeveloped, unclear, 
unsightly and full of unusable space. Some of these arise by difficult situations such as in the natural development and expansion of urban 
space. Like area(s) under highways: they are always wasteful, unfinished, derelict, without direct sunlight and unsafe. A proposed new and 
clever function would be the conversion of useless urban space to a dog run areas. These areas would become fenced and well maintained, 
publicly accessible and used urban areas. In Germany these areas are known as: Hunderzone. In America (USA) they are known as Dog Runs.

Keywords: urban space, landscape architecture, new function, green usable land, sustainable development, location
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1. WPROWADZENIE

Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom 
wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie pojawiają się w związku z rozwojem mia-
sta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szcze-
gółowo dopracowanych projektów urbanistycznych, posiadają fragmenty niecie-
kawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. 
Przykładem mogą być powierzchnie terenu znajdujące się pod estakadami miej-
skimi, ze względu na brak słońca nienadające się na zieleń parkową. Zwykle sytu-
owane są tam parkingi, czasem zadaszone korty tenisowe. Na fali ruchu sustainable 
architecture fragmenty tych terenów otrzymują nową funkcję i są przekształcone 
w zieleń użytkową. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, zlo-
kalizowanych w obrębie tkanki miejskiej, rozpoczęła się na fali ruchu zrównoważo-
nego rozwoju w latach 90. XX w. Znane są zarówno europejskie, jak i amerykańskie 
realizacje parków na terenie miejskich nieużytków, zlokalizowane w Londynie, Berli-
nie czy Nowym Jorku1. W artykule autorka omawia dwie z nowych funkcji, które za-
domowiły się w ostatnich latach w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku. Przytoczone 
poniżej przykłady przedstawiają zamianę przestrzeni nieużytkowej (lub niedoinwe-
stowanej, jak fragment istniejącego parku) na zieleń użytkową.

2. PIES MIESZKAŃCEM MIASTA

Nową funkcją, która pojawiła się w miejskich metropoliach mniej więcej 10 lat 
temu, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonoż-
nym mieszkańcom miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. Restrykcyjne zasa-
dy obowiązujące w parkach miejskich zezwalają właścicielom na prowadzenie psów 
wyłącznie na smyczy. Jako alternatywę władze miejskie zorganizowały wybiegi dla 
psów, wchodzące w skład miejskiej zieleni użytkowej. W Niemczech i Austrii (il. 1) miej-
sca te noszą nazwę Hunderzone2, w Ameryce Dog Ran, a znajdują się właśnie w miej-
scach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie 
w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub mostem. Stanowią one prawdziwe wy-
zwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowa-
nym funkcjonalnie obiektom ciekawy wyraz artystyczny.

3. HISTORIA POWSTANIA WYBIEGÓW DLA PSÓW

Mieszkańcy Nowego Jorku uważają, że ich miasto jest idealnym miejscem dla 
psów. Właściciele mają wiele okazji do spotkań na psich wybiegach, a miasto jest 
pełne hydrantów i punktów opieki weterynaryjnej. Istnieje powiedzenie, że „ludzie 
na przedmieściach hodują zwierzęta, a ludzie w Nowym Jorku mają współlokato-
rów. Czasem mają oni dwie nogi, a czasem cztery”3. Władze miasta Nowy Jork jako 

1 Tematowi przekształcania terenów miejskich poprzemysłowych zdewastowanych w zieleń parkową autorka poświęciła 
artykuł zatytułowany Wprowadzanie zieleni komponowanej metodą na rewitalizację obszarów miejskich poprzemysło-
wych – na przykładzie nowojorskich parków: High Line Park, Brooklyn Bridge Park i Freshkills Park, [w:] Historyczne i współ-
czesne ogrody w krajobrazie miast (w druku). Problem ten w odniesieniu do Europy (Niemcy, Anglia, Francja) omawia 
A. Drapella-Hermansdorfer, Współczesny park miejski w Europie, http://www.slaskie.pl/WPKiW, s. 7.

2 O zakazie wyprowadzania psów w nowo powstających parkach ekologicznych pisze A. Drapella- Hermansdorfer, 
Współczesny..., s. 7. „Obowiązuje (w parkach) zakaz wyprowadzania psów, albo też wydziela się dla nich specjalne 
wybiegi, odpowiednio utrzymane w czystości. W pobliżu wejść od strony osiedli mieszkaniowych rozmieszcza się często 
psie toalety lub specjalnie oznakowane pojemniki na torebki sanitarne”.

3 E. Goothman, Dogs living in NYC, “New York Times” December 16, 2011.
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1. Wybieg dla psów w Wiedniu, Donaustrasse, Wien (foto M. Wilczkiewicz, 2011)

1. The Dog Run in Vienna (photo by M. Wilczkiewicz, 2011)

2. Śluza wejściowa w wybiegu dla małych psów (foto M. Wilczkiewicz, 2012)

2. Entrance lock for small dogs (photo by M. Wilczkiewicz, 2012)
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pierwsze rozwiązały problem jego czworonożnych mieszkańców. Psy i ich właścicie-
le mają swoje prawa i obowiązki, a jednym z nich jest prawo do miejskich terenów 
zielonych, przeznaczonych wyłącznie dla czworonogów (il. 2).

Dokładna data powstania pierwszego wybiegu jest niezwykle trudna do ustale-
nia. Wydaje się, że pierwszy wybieg został założony na Manhattanie (Tompkins Squ-
are Park4) w 1990 r. W kolejnym roku powstały następne w liczbie trzynastu5. Wybiegi 
te podlegają pod zarząd New York City Parks & Recreation6 i często (choć nie jest to 
regułą) są zlokalizowane na terenach nowojorskich parków. Te wydzielone, niezbyt 
atrakcyjne dla spacerowiczów miejsca są prawdziwą oazą dla zwierząt. W latach na-
stępnych liczba psich wybiegów rosła, pozwalając mieszkańcom i ich pupilom na ko-
rzystanie z przestrzeni publicznej miejskiej w sposób dozwolony, bez narażenia na szy-
kany ze strony współużytkowników parków czy też mandaty policji.

Powstaje pytanie, dlaczego akurat Nowy Jork jest miejscem, które jako pierw-
sze zagwarantowało psim użytkownikom możliwość korzystania z przestrzeni miej-
skiej. Otóż właściciele psów w Nowym Jorku płacą podatek roczny za sam fakt 
posiadania psa. Dochodzi do tego licencja, którą musi wykupić właściciel. Licen-
cję wydaje New York City Health Department7 po uprzednim sprawdzeniu, czy pies 
przeszedł wszystkie obowiązujące w mieście szczepienia. Nowy Jork również jako 
pierwszy wprowadził obowiązek sprzątania psich odchodów pod karą mandatu 
w wysokości 100 dolarów.

Zgodnie z ilością wydanych licencji można stwierdzić, że w Nowym Jorku miesz-
ka 500 000 psów. Jest oczywiste, że taka liczba zwierząt kreuje rynek pracy, zabez-
pieczający potrzeby psów i właścicieli. A zatem istnieje grupa „wyprowadzaczy” 
i „biegaczy”, czyli osobistych trenerów dla ras, które muszą być wybiegane. W każdej 
dzielnicy istnieją salony piękności dla psów i hotele. Niektóre z nich reklamują się jako 
ekologiczne, luksusowe SPA8. Istnieje grupa ludzi organizujących psie spotkania, wy-
bierająca psy kompatybilne pod względem temperamentu, aby mogły wspólnie się 
pobawić. Ten szeroki wachlarz usług generuje sporo wpływów do kasy Urzędu Miasta 
Nowy Jork. W tej sytuacji władze miejskie zostały zobligowane do wyznaczenia i urzą-
dzenia miejsc, które w pełni zadowolą właścicieli psów i ich pupili.

Liczba wybiegów rośnie. Początkowo ograniczano się do wydzielania przestrzeni 
ogrodzonej siatką, koniecznie z metalową śluzą umożliwiającą bezkonfliktowe przejście 
agresywnym osobnikom oraz koszem na nieczystości. Na terenie wybiegu również obo-
wiązuje sprzątanie po psie, niemniej wolno puszczać psy bez smyczy. Z upływem czasu 
pojawiły się na wybiegach miski oraz węże, za pomocą których można było polewać 
zwierzę w upalny dzień.

Z czasem architekci zieleni zaczęli rozbudowywać wybieg o elementy zapew-
niające właścicielom psów bardziej komfortowe warunki. Pojawiły się ławki i stoliki 
dla ludzi wspólnie spędzających czas w towarzystwie czworonogów. Wybiegi wypo-
sażono również w wanienki, w których można wykąpać czworonoga, oraz rozmaite 
w formie baseniki i mostki, służące urozmaiceniu psich spacerów (il. 3). Ostatni sfo-
tografowany przez autorkę wybieg dla psów ma charakter dzieła sztuki9. Zaprojek-

4 Tompkins Square Park jest to obiekt zlokalizowany w dzielnicy East Village na Manhattanie. Zajmuje powierzchnię ok. 
10,5 akra. Bagnisty teren sąsiadujący z East River, początkowo nazwany Salt Meadows (Słone Łąki), zaznaczony na bry-
tyjskiej mapie z 1776 r., w XIX w. został prawie całkowicie zabudowany. Niezabudowany fragment osuszono i w 1850 r. 
założono park. E.G. Burrows, M. Wallace, Gotham: A History of New York City to 1898, Oxford.

5 Pisze o tym Jesse McKinley w artykule zatytułowanym Dog run culture, „New York Times” October 15, 1995.
6 New York City Parks & Recreation – jeden z działów Urzędu Miasta Nowy Jork podlegających burmistrzowi miasta (obec-

nie jest nim Michael R. Bloomberg).
7 Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Nowy Jork.
8 SPA – sanus per aquam (łac.) – ‘zdrowy przez wodę’.
9 Obiekt ten jest zlokalizowany na Manhattanie (Nowy Jork) na skrzyżowaniu ulicy South Street z promenadą nad-

brzeża Sea Port.
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towany w szaro-czarnej kolorystyce posiada akcenty w kolorze żółtym i fioletowym. 
Projektuje się wybiegi dla psów małych, średnich i dużych, różniące się powierzch-
nią wybiegu. Prosta funkcja, w połączeniu z niezbyt wygórowanymi warunkami lo-
kalizacji, okazała się niezwykle inspirująca dla architektów krajobrazu, lubiących 
projektowanie przestrzeni miejskiej z użyciem kolorów.

4. URBAN FARM – „FARMY MIEJSKIE”

Innowacyjność w dziedzinie zagospodarowania istniejących w mieście terenów zie-
lonych przejawia się także w formach bardziej tradycyjnych. Powrót do natury rozumia-
ny jest jako możliwość bezpośredniego kontaktu z ziemią, a właściwie jej uprawy w wa-
runkach miejskich. Wydaje się to absurdalne, niemniej jednak na terenach należących 
do zieleni miejskiej zakłada się „miejskie farmy” (urban farm), gdzie mieszkańcy okolicz-
nych budynków mogą po pracy przyjść i skopać grządkę albo zasadzić własne pomi-
dory. Teren uprawiany przez mieszkańców jest wydzielony oraz ogrodzony. Na miejscu 
można wypożyczyć narzędzia oraz konewki do podlewania roślin. Pod uprawę jarzyn 
i owoców zostają zagospodarowywane nawet niewielkie skrawki zieleni, znajdujące się 
między głównymi arteriami w bardzo eksponowanych częściach miasta. Zbiory zebra-
ne z terenów z okolic arterii komunikacyjnych nie nadają się do spożycia ze względu na 
dużą zawartość metali ciężkich. Korzystne jest natomiast spędzanie czasu na pielęgna-
cji upraw i bezpośredni kontakt z ziemią. Jest to pewna forma terapii dla ludzi zestre-
sowanych miejskim stylem życia. Autorka zetknęła się z farmami miejskimi działającymi 
w Nowym Jorku (il. 6), które zapewne znajdują się także w innych miastach.

3. Wyposażenie wybiegu (foto M. Wilczkiewicz)

3. The equipment of the Dogs Run (photo by M. Wilczkiewicz)
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4. Wejście do Battery Urban Farm (foto M. Wilczkiewicz)

4. Entrance to the Battery Urban Farm (photo by M. Wilczkiewicz)

5. Wnętrze Battery Urban Park (foto M. Wilczkiewicz)

5. Battery Urban Park interior (photo by M. Wilczkiewicz)
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Inicjatywa przekształcania zieleni miejskiej w zieleń użytkową nie jest nowością. 
Podczas wojen lub oblężeń ludność miasta, uprawiając warzywa na miejskich te-
renach zielonych, uzupełniała braki żywności spowodowane odcięciem dostaw. 
Tak działo się w oblężonym Leningradzie czy Londynie w okresie II wojny światowej. 
Ogródki warzywne pojawiały się także na trawnikach powojennej Warszawy. W za-
możnej Ameryce nikt nie cierpi na braki zaopatrzenia, a wyhodowane w mieście 
jarzyny nie nadają się do konsumpcji, zatem omawiane zjawisko ma inny kontekst.

Bezpośrednim celem jest zapewnienie mieszkańcom ruchu fizycznego poprzez ze-
stawy ćwiczeń wykonywanych podczas uprawy ziemi. A zatem kopanie, wyrywanie 
chwastów, podlewanie jest stosowane jako swojego rodzaju terapia na stres związa-
ny z intensywną pracą zawodową i życiem miejskim. Zamknięci w klimatyzowanych 
salach gimnastycznych, otoczeni sztucznymi bieżniami i urządzeniami do ćwiczeń, 
mieszkańcy miasta szukają nowych form rekreacji, ćwiczeń bardziej naturalnych 
i możliwych do uprawiania na świeżym powietrzu. Farmy te mają także cel edukacyj-
ny. Dzieci wychowywane w mieście10, wożone samochodami i pijące mleko z karto-
nu, nie bardzo mogą sobie wyobrazić, jak wygląda hodowla bydła czy też wegeta-
cja roślin. Powstają organizacje zrzeszające psychologów, pedagogów i socjologów, 
zajmujące się propagowaniem życia w zgodzie z naturą. Według założeń organiza-

10 W Brooklyńskim Ogrodzie Botanicznym urządzono ogród botaniczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to konty-
nuacja programu organizacji Natural Learning Initiative, powołanej do propagowania związków z przyrodą. Maluchy 
z okolicznych przedszkoli spędzają tam czas na zajęciach „z natury”. Poznają i obserwują przyrodę i jej zachowania, spa-
cerują po ścieżkach dostosowanych do skali dzieci oraz na maleńkich grządkach sadzą i podlewają rośliny. I znów zaję-
cia te zostały wprowadzone jako element przybliżenia człowieka do natury oraz nauczenia norm postępowania w śro-
dowisku naturalnym. Dla dzieci urodzonych i wychowanych w mieście, jeżdżących na wakacje do hoteli i kąpiących się 
w sztucznych basenach, niezwykle interesujące są obserwacje rozwoju żaby czy też poznawanie mięsożernych roślin.

6. Farma miejska przy World Trade Center (foto M. Wilczkiewicz)

6. Urban farm near World Trade Center (photo by M. Wilczkiewicz)
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cji Natural Learning Initiative11 cywilizacja przez gwałtowny rozwój oderwała dzieci 
od natury i wyrastają one w środowisku sztucznym. Działacze tych organizacji pra-
gną zmienić ten stan właśnie przez zbliżenie ludzi mieszkających w mieście do natury.

Jedną z farm miejskich, które autorka analizowała in situ jest Battery Urban Farm, 
farma zarządzana przez The Battery Conservancy12, organizację zajmującą się histo-
rycznym terenem położonym na południowym cyplu Dolnego Manhattanu (il. 4). 
Celem organizacji założonej w 1994 r. jest odbudowa i rewitalizacja Battery Park, 
25-akrowego parku zlokalizowanego wokół zabytkowego fortu Clinton. Zajmująca 
powierzchnię 1 akra, czynna od kwietnia do listopada Battery Urban Farm jest miej-
scem, gdzie wolontariusze mogą zajmować się uprawą roślin. Według informacji za-
mieszczonej na stronie internetowej organizacji na farmie jest uprawianych ok. 80 ga-
tunków roślin (il. 5).

5. PODSUMOWANIE

Czy nowe funkcje zieleni użytkowej w mieście zaadaptują się w Krakowie, czas po-
każe. Zdaniem autorki psie wybiegi powinny pojawić się w krajobrazie miasta. Farmy 
miejskie chyba nie. Problematyka piesków zanieczyszczających ulice miast zaczyna 
być w Polsce dostrzegana. Przepisy nakazujące właścicielom sprzątanie po psach 
nie są skuteczne, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Nieliczni, zdyscyplinowani właści-
ciele sprzątają, skarżąc się na brak psich wybiegów i brak pomocy ze strony miasta 
(kosze na odchody). Wydzielone miejsca z przeznaczeniem dla zwierząt pojawiają się 
na niektórych osiedlach i są to inicjatywy samorządów osiedlowych, a nie urbanistów. 
W centrum miast tereny te powinny być wyznaczone zgodnie z Planem Zagospoda-
rowania, co wymaga odpowiedniej legislacji wstępnej.
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S t r e s z c z e n i e

Obecnie przestrzenie osiedlowe polskich miast, zwłaszcza kompleksy wielkopłytowe, nie są kojarzone z dobrze zorganizowanym, zachęcającym 
do przebywania terenem zielonym, stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej. Publiczna przestrzeń przeznaczona dla tego typu 
struktury mieszkaniowej zazwyczaj jest ciasna, pozbawiona elementów zieleni. Technologie systemowych konstrukcji pionowych ogrodów 
stanowią szansę na znaczne podniesienie jakości życia w przestrzeniach osiedlowych. Ponadto należy zwrócić uwagę na niedoceniane 
jeszcze walory użytkowe tego typu rozwiązań.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, ogród użytkowy, pionowy ogród, zielona elewacja

A b s t r a c t

The current state of the landscape of housing estates’ Polish cities, especially in case large panel system dwellings, are not associated with well 
organized composition of greenery, encouraging to use by inhabitants. Frequently this type of public space are narrow, devoid of utilitarian 
value. The dissemination technologies of constructing green elevations represent an opportunity to improve quality of life for inhabitants and 
enrich greenery in utilitarian value.

Keywords: landscape architecture, utility garden, vertical garden, green elevation



280

1. WSTĘP

Z powodu wysokiej intensywności zabudowy w miastach, zwłaszcza w osiedlach, 
te właśnie miejsca są najodpowiedniejsze dla pionowych ogrodów jako form ogro-
dów użytkowych, wprowadzanych w nowatorski sposób i wykorzystujących obserwa-
cje natury. Niniejsze rozważania mają na celu dowieść słuszności tej tezy przez po-
kazanie przeszłych i obecnych tendencji kształtowania przestrzeni miejskich, w tym 
osiedlowych, w świetle definicji ogrodu użytkowego. Istotne również będzie ukazanie 
słabej kondycji osiedli mieszkaniowych, których otoczenie wpisuje się w system zieleni 
urządzonej miasta Bielska-Białej, na podstawie informacji z dokumentów planistycz-
nych miasta oraz przeprowadzonej analizy wybranych fragmentów osiedli mieszka-
niowych z najbliższej okolicy. W pracy wskazane zostaną argumenty potwierdzające 
tezę, iż komponowanie krajobrazu przestrzeni osiedlowej ogrodami pionowymi stano-
wi rozwiązanie kwestii zieleni na kilku płaszczyznach problemowych. Ważne będzie 
również przedstawienie przykładu podniesienia walorów estetycznych i użytkowych 
teoretycznego projektu wprowadzenia zielonych elewacji na osiedlu mieszkaniowym 
przy al. Armii Krajowej 141 i 143 w Bielsku-Białej (idea i konstrukcja).

2. OGRODY PIONOWE W ŚWIETLE DEFINICJI OGRODU UŻYTKOWEGO

Tematem opisanym poniżej będzie przedstawienie zagadnień związanych z ogro-
dami pionowymi, rozważane w aspektach użytkowości oraz powiazań z występują-
cą i nasilającą się urbanizacją. Zakwalifikowanie tego rozwiązania do grupy ogrodów 
użytkowych wynika z poszerzenia podstawowej definicji tego pojęcia oraz dostrzeżenia 
pewnych zależności2. Definicję tę warto skonfrontować z podstawą kierunku, jakim jest 
architektura krajobrazu, której celem jest „dążenie człowieka do kształtowania otocze-
nia wokół miejsca zamieszkania”3. Choć ogród użytkowy towarzyszył rozwojowi architek-
tury krajobrazu od początku, to kształtowany i postrzegany był różnie w poszczególnych 
okresach historycznych. Zjawisko to zapoczątkował osiadły tryb życia człowieka, jednak 
sformalizowanie go jako kierunku nastąpiło w 1899 r. Był to okres zmian w sztuce ogro-
dowej, związany z nasilającym się procesem urbanizacji. Powszechna industrializacja, 
jak również postępująca rozbudowa tkanki miejskiej wywołały konieczność planowania 
w niej obszarów zielonych4. Uwzględnianie w planistyce miejskiej przestrzeni przeznaczo-
nej na zieleń stanowiło wyraz świadomości potrzeby kontaktu człowieka z naturą, mimo 
iż przestała być ona naturalnie nieodłącznym składnikiem miejsc zamieszania.

W celu podnoszenia jakości życia w przeludnionych miastach o silnie rozbudo-
wanym przemyśle do początku XX w. zakładano parki publiczne i ogrody, wchodzą-
ce w systemy zieleni miejskiej, czego przykładem na skalę europejską jest Hyde Park 
w Londynie, od lat 30. XVII w. do chwili obecnej pełniący funkcje rekreacyjne5. W pol-
skim krajobrazie miejskim również nie brakuje przykładów pozytywnych działań, któ-
rych celem było powiększanie przestrzeni zielonych powstających przy pełnym zaan-

2 „Użytkowy ogród – część ogrodu służąca do uprawy roślin użytkowych, głównie warzyw, ziół, drzew owocowych, 
winorośli”, [za:] A. Mitkowska, M. Siewniak, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 269. Według definicji, za 
przykład takiego ogrodu można uznać założenie parkowe, z sadem owocowym w centralnej części, stanowiące 
otoczenie modernistycznej willi, należącej pierwotnie do znanego bielskiego przemysłowca z przełomu XIX/XX w. – 
Kurta Jankowskiego, stanowiące przedmiot pracy inżynierskiej autorstwa M. Sych, pod kierunkiem dr inż. arch. K. Hodor, 
Koncepcja zagospodarowania parku przy willi Jankowskiego w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej, wykonanej na 
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2010/2011 r.

3 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, 
Kraków 2006, s. 5.

4 Szerzej o zagadnieniach związanych z zielenią w miastach [w:] K. Łakomy, Ogrody w krajobrazach miast, cz. 2: od XVIII 
do XX w., „Czasopismo Techniczne” (w druku).

5 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny…, s. 29.
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gażowaniu mieszkańców. Należy do nich Park Słowackiego w Bielsku-Białej, założony 
w 1896 r.6. Władza chętnie przeznaczała tereny w miastach pod tego typu inicjatywy, 
o czym świadczy fakt powiększenia areału parku w 1898 r. Do uatrakcyjniania takich 
terenów przyczyniali się również bogatsi mieszczanie, jak na przykład budowniczy 
bielskiego wodociągu – baron von Schwarz, dzięki któremu do 1945 r. wspomniane 
założenie parkowe zdobiła ufundowana przez niego fontanna7.

Obecnie w Polsce działania w przestrzeni miejskiej, zamieszkiwanej przez około 
61% ludności, podyktowane są względami ekonomicznymi, chęcią osiągania korzyści 
materialnych z każdego niewielkiego nawet terenu8. Inwestowanie w obszary zielone 
w mieście uważane jest przez deweloperów za nieopłacalne. Taki kierunek w myśle-
niu na temat planowania przestrzennego widoczny jest na przykładzie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Porównując 
mapy Studium z lat 1999 i 2012, widoczne jest zdecydowane poszerzenie strefy miesz-
kalnictwa w głąb wartościowych pod względem przyrodniczym stoków9.

Przedstawiona wyżej skrótowo droga postępu cywilizacyjnego oraz idące wraz 
z nią przekształcenia w krajobrazie pokazują tendencje wykluczania zieleni jako ele-
mentu przestrzeni życiowej człowieka. W tej sytuacji pojęcie „użytkowości” ogro-
dów w przestrzeni miejskiej należy poszerzyć, wykraczając poza walory gospodarcze, 
a włączając w nie wartości ekologiczne oraz rekreacyjne zieleni10.

Poniższe rozważania mają na celu pokazanie technologii dopiero rozpowszech-
niających się, ale już cieszących się zainteresowaniem. Warto myśleć o nich w ka-
tegorii ważnego w przyszłości elementu polskiej zieleni osiedlowej. Istotne wydaje się 
wskazanie pozytywnych aspektów oraz idei wspierających wykorzystanie ich w sferze 
korzyści użytkowych.

6 E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994, s. 24.
7 P. Kenig, W. Kominiak, Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej, Bielsko-Biała 2001, 

s. 79. Schody łączące starszą i nowszą część parku oddano do użytku jesienią 1902 r. Wkrótce ozdobiono je fontanną, 
ufundowaną przez budowniczego bielskiego wodociągu – barona von Schwarza. Fontannę usunięto po 1945 r.

8 Wskaźnik urbanizacji w Polsce w 2010 r. [za:] Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 (http://www.stat.gov.pl/
gus/index_PLK_HTML.htm – dostęp: 5.11.2012).

9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z dnia 21 grudnia 1999 r. (http://
www.um.bielsko.pl/strona-83-rozwoj_przestrzenny.html – dostęp: 22.11.2012) oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z dnia 29 maja 2012 r. (http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=46 – dostęp: 22.11.2012).

10 Utylitarny (łac. utilitas – ‘użyteczność’, ‘korzyść’, ‘dobro’ – od utilis – ‘użyteczny’, z uti – ‘używać’) – mający na celu korzyść 
praktyczną, wygodę względy materialne, mający zastosowanie praktyczne. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych (http://www.slownik-online.pl/oslowniku.php – dostęp: 22.11.2012).

Il. 1. Wertykalny ogród na elewacji Muzeum Branly w Paryżu (foto M. Sych, 2012)

Ill. 1. The vertical garden on the Branly Museum in Paris (photo by M. Sych, 2012)
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3. BADANIA ZIELENI OSIEDLOWEJ NA WYBRANYCH FRAGMENTACH ZESPOŁÓW 
MIESZKANIOWYCH BIELSKA‑BIAŁEJ

Fakt, iż osiedla mieszkaniowe Bielska-Białej wymagają podjęcia działań w kierun-
ku ich rewitalizacji potwierdzają takie dokumenty jak Program Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 oraz zapisy pochodzące ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, które między 
innymi stwierdzają, że: „Zieleń na terenach osiedli mieszkaniowych kształtowana z re-
guły przypadkowo nie odznacza się wysokimi walorami, stanowi jednak ważny ele-
ment w strukturze przyrodniczej miasta”11.

Problemy tego typu przestrzeni, będącej wizytówką osiedli, świadczą również 
o ogólnie słabej kondycji zespołów mieszkaniowych Bielska-Białej. Osiągnięcie 
przez miasto ogólnego celu kierunkowego, jakim jest kształtowanie Bielska-Białej – 
stolicy Podbeskidzia – jako miasta wielofunkcyjnego o coraz lepszych warunkach 
życia mieszkańców, nie jest możliwe bez osiągnięcia prawidłowej struktury funkcjo-
nalnej terenów miejskich.

W ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich sporządzona została an-
kieta mająca na celu poznanie oczekiwań i opinii mieszkańców na temat podsta-
wowych problemów występujących na obszarze rewitalizowanym. W wymiarze prze-
strzennym za najbardziej niekorzystne ankietowani uznali niską estetykę budynków. 
Na pytanie o rodzaj przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną na obsza-
rach rewitalizowanych, które należałoby realizować w pierwszej kolejności, najczę-
ściej odpowiadano, iż niezbędne są działania na rzecz modernizacji i przebudowy 
budynków (18%)12.

Zapisy odnoszące się do kondycji osiedli na terenie miasta Bielska-Białej uzupeł-
niają wyniki wykonanej analizy terenowej, której celem było całościowe spojrzenie 
na stan występujących tu osiedli mieszkaniowych. Na potrzeby badania wybrano 
12 osiedli mieszkaniowych. Poszczególne zagadnienia rozpatrywano w trzystopniowej 
skali, gdyż istotą analizy było zaakcentowanie pewnych faktów, a nie gradacja osie-
dli wraz z ich problemami.

Wykazano, iż obecny stan przestrzeni międzyblokowych nie zachęca mieszkań-
ców do utożsamiania się z nimi, a co za tym idzie do wzięcia za nie odpowiedzialno-
ści13. Innym aspektem, który wypadł dość słabo, jest wartość otoczenia osiedla. Fakt 
ten świadczy o ogólnie niskiej estetyce obszarów osiedli mieszkaniowych, którą mo-
głoby między innymi zmienić wprowadzenie pionowych struktur roślinnych.

4. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ZIELONYCH ŚCIAN W PRZESTRZENIACH 
OSIEDLOWYCH

Jak wykazały liczne badania prowadzone od lat 80. XX w., zwiększanie powierzch-
ni zielonych na osiedlach podnosi jakość życia14. Zieleń absorbuje zanieczyszczenia, 
zaspokaja konieczność przewietrzania miasta przez tworzenie tzw. korytarzy wentyla-
cyjnych, polepsza aerację15.

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 1: Studium. Stan miasta 
i uwarunkowania rozwoju, Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 29 maja 2012 r., s. 120.

12 Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013, Bielsko-Biała 2011, s. 41-44.
13 M. Sych, Projekt zagospodarowania zieleni…, s. 50.
14 Husqvarna Global garden report, 2012 (www.husqvarnagroup.com – dostęp: 01.12.12).
15 E. Heczko-Hyłowa, Plany ochrony krajobrazu miejskiego – przykłady francuskie, [w:] Krajobraz miejski w warunkach 

demokracji i wolnego rynku, praca zbiorowa pod red. A. Böhma, Warszawa 1996, s. 196.
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Korzystny wpływ wprowadzania zieleni na elewacje budynków mieszkalnych ob-
jawia się przez poprawę warunków termicznych w różnych porach roku (latem przez 
schładzanie budynków oraz odparowywanie dużych ilości wody, a zimą przez two-
rzenie „poduszek powietrznych”), ochronę przed hałasem, deszczem, pyłami itd.16.

Propozycja zazielenienia ścian może być rozwiązaniem problemów nie tylko biel-
skich osiedli, ale stanowić rozwiązanie w skali całego kraju, zwłaszcza w przypadku 
kompleksów wielkopłytowych, budowanych w Polsce od lat 50. do połowy lat 80. XX w. 
Próby uatrakcyjnienia budowanych w ten sposób bloków mieszkalnych polegają na 
wprowadzaniu „mozaikowych” wzorów o nieraz jadowitej kolorystyce17. Zieleń wprowa-
dzana wertykalnie nie wymaga dodatkowego powiększania powierzchni poziomych, 
które trudno byłoby pozyskać dla założeń zielonych w dość ciasnych centrach miast.

Ze względu na możliwości formowania takich ścian w różnoraki sposób pod wzglę-
dem estetycznym zielone elewacje mogą stanowić środek do nadania bądź przy-
wrócenia wartości estetycznych, w których będą zastosowane. Sięgnięcie do lokal-
nej tożsamości miejsca może wspomóc kompozycję całości – na zielonych ścianach 
można uzyskać charakterystyczne kształty i odpowiednio dobrać materiał roślinny, 
sięgając do występujących w okolicy gatunków.

5. PROJEKTU KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI DLA ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 141 I 143

W poszukiwaniu nowych rozwiązań, pozwalających na rewitalizację przestrzeni 
osiedlowych, wykonana została koncepcja projektowa, oparta na założeniach pod-
niesienia jakości życia mieszkańców i estetyzacji przestrzeni. Obiekt stanowiący temat 
rozważań zlokalizowany jest w południowej, górzystej części miasta Bielska-Białej, przy 
al. Armii Krajowej 141 i 143.

Osiedle obejmuje dwa bloki mieszkaniowe powstałe w latach 80. XX w., których 
forma jest nietypowa – wykonana w technologii prefabrykatów, tzw. wielkiej płyty, 
z dwuspadowym dachem – i pozostawia pod względem estetycznym wiele do życze-
nia. Pomysł rozwiązania prowadzącego między innymi do wprowadzenia zieleni na 
elewacji bloków mieszkalnych jest wynikiem zaobserwowanego zjawiska rozprzestrze-
niania się winobluszczu pięciolistkowego na niektórych fragmentach elewacji obu 
budynków. Idea nadania kształtu i rozprowadzenia go na większe płaszczyzny może 
być skutecznym działaniem poprawiającym estetykę budynków, co umożliwi również 
wpisanie obiektów w otaczający je krajobraz Pogórza Śląskiego. Przedstawiona wyżej 
estetyczna strona wizji projektowej przenika się ze sferą użytkową i ekologiczną. Po-
lega ona na właściwościach roślinności, będącej znakomitym materiałem utleniają-
cym i filtrującym powietrze z zanieczyszczeń oraz stanowiącym izolację budynku, po-
prawiającą jego warunki termiczne oraz akustyczne.

Koncepcja projektowa przedstawia dwa rozwiązania konstrukcji „zielonych elewa-
cji”. Pierwsze, bardziej tradycyjne, opiera się na wprowadzeniu pnączy. Oprócz wła-
ściwości estetycznych cenione są one pod względem użytkowym18. Projektowaną 
konstrukcję stanowi krata zbudowana z profili ze stali nierdzewnej, zamontowana w od-
ległości 10 cm od elewacji za pomocą kątowników. Pnącza wyrastają z przymocowa-

16 K. Łakomy, W. Bobek, Nowoczesne systemy konstrukcji pod pnącza – technologie, rozwiązania i problemy projektowe, 
dobór roślinności, „Czasopismo Techniczne” 2-A/2/2011, s. 135-143.

17 Problem kolorystyki w tego typu budynkach, z wprowadzanymi dodatkowo wzorami, sprawia, że stają się one 
elementami dysharmonijnymi w malowniczych krajobrazach. Kwestia ta omówiona została dla podmiejskich terenów 
mikroregionu Rowu Krzeszowickiego [w:] K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu 
krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Monografia 397, seria: Architektura, Kraków 2011, s. 103.

18 K. Łakomy, W. Bobek, Nowoczesne systemy…, „Czasopismo Techniczne” 2-A/2/2011, Kraków 2011, s. 135-143.
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nych do niej dwóch pasów donic wykonanych z tworzyw sztucznych, wypełnionych 
keramzytem, substratem i zabezpieczonych dodatkowo izolacją. Rośliny pobierają 
wodę z substancjami odżywczymi dzięki podłączeniu do linii kroplującej, a odprowa-
dzanie wody zapewnia rynna zbiorcza. Pod względem doboru roślin proponowane 
są dwa zestawienia gatunków: winobluszcz pięciolistkowy (Parthecissus quinquefo-
lia) i milin amerykański (Campsis radicans) lub kokornak wielkolistny (Aristolochia ma-
crophylla) i winobluszcz pięciolistkowy (Parthecissus quinquefolia). W projekcie prze-
widziano ewentualne dodatkowe uatrakcyjnienie w postaci ledowego oświetlenia.

Drugie rozwiązanie przeznaczone jest na balkony elewacji północnych, wschod-
nich oraz części południowych. Stanowi je system, który nie jest jeszcze powszechnie 
stosowany w przypadku elewacji zewnętrznych, trwają jednak badania nad zacho-
waniem poszczególnych gatunków dla tak prowadzonej uprawy w naszych warun-
kach klimatycznych. Do elementów konstrukcyjnych systemów należą: panele wy-
pełnione medium wegetacyjnym, wykonane z syntetycznego, nieorganicznego filcu, 
zamontowane kołkami do izolowanej dodatkowo lekką folią PCV płyty warstwowej, 
przymocowanej łącznikami do dodatkowego usztywnienia w pionie w postaci profili 
wykonanych ze stali nierdzewnej. Profile przytwierdzone są do konstrukcji balkonów, 
a odległości między nimi zapewniają swobodny przepływ powietrza. Najlepszym spo-
sobem doprowadzania wody do roślin umieszczonych w panelach jest podłączenie 
konstrukcji do automatycznego systemu irygacyjnego. Do odprowadzenia nadmiaru 
wody wykorzystuje się zamontowaną rynnę zbiorczą.

Idea projektowanych „zielonych balkonów” zakłada również inwencję ich właści-
cieli w kwestii doboru gatunków roślinnych. Za przykładową kompozycję może posłu-
żyć aranżacja odnosząca się do roślinności naturalnie występującej w pobliżu terenu 
projektowanego19. Należą do niej gatunki: Viola odorata, Athyrium filix-femina, Asaru-
ma europaeum, Osmunda regalis, Blechnum spicant. Zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość potraktowania go jako warzywnik lub ogród ziołowy. Takie wykorzystanie 
jest zwrotem w kierunku walorów gospodarczych, stanowiących podstawową wła-
ściwość ogrodów użytkowych.

19 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościna Dolina” w Bielsku-Białej, 
praca zbiorowa, Bielsko-Biała 2010.

Il. 2. Konstrukcje „zielonych elewacji” – fragment koncepcyjnego projektu zagospodarowania zieleni dla 
zabudowy mieszkaniowej przy al. Armii Krajowej 141 i 143 w Bielsku-Białej

Ill. 2. Constructions of green walls – part of the revitalization project for greenery sourrounding blocks of flats 
on Armii Krajowej Street in Bielsko-Biala
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6. PODSUMOWANIE

Użytkowe aspekty ogrodów poszerzyły się wraz z dostrzeżeniem ekologicznej roli 
zieleni w przestrzeniach miejskich, nieraz ciasnych, wymagających nowatorskich 
metod jej wprowadzania. Pionowe ogrody użytkowe, stosowane jako element zie-
leni osiedlowej, mogą dać ich mieszkańcom świadomość „bycia u siebie”, nazywa-
ną ideą swojskości. Dopiero takie zrozumienie zapewnia miejscu pozyskanie wśród 
społeczności postawy „dbającego o nie gospodarza”20. Rozwiązanie oparte na 
koncepcji „zielonych balkonów” pozwala na „równomierne” obdarowanie miesz-
kańców zielenią, w odróżnieniu od założeń na przestrzeniach półprywatnych, do 
których pełny dostęp mogą mieć jedynie mieszkańcy parterów. Projektowanie sys-
temów zielonych ścian może stać się częścią Programu Rewitalizacji Obszarów Miej-
skich jako środek powiększenia areału zieleni, zwłaszcza w centrach miast. Dobór 
roślinności i form małej architektury dla takich przestrzeni powinien stanowić wynik 
analiz krajobrazu, w którym są one zlokalizowane. Istotne jest odkrycie tradycji miej-
sca w postaci lokalnej roślinności, uwarunkowań kulturowych, przyrodniczych, wido-
kowych, tak zwanego genius loci, potrzebnego w kształtowaniu świadomości eko-
logicznej wśród mieszkańców.

Ogrody pionowe stanowią doskonałą formę ogrodów użytkowych dla przestrzeni 
osiedlowych, która podnosi jakość życia mieszkańców.
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