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OGRODY PAPIESKIE JAKO DOPEŁNIENIE  
PROGRAMU UZDROWISKOWEGO INOWROCŁAWIA

GARDENS OF THE PONTYFICIAL AS A COMPLEMENT 
TO THE HEALTH RESORT INOWROCŁAW

S t r e s z c z e n i e
Założenia parkowe Inowrocławia są odzwierciedleniem jego historii i obrazują rozwój układu urbani-
stycznego miasta jako uzdrowiska. Park zawiera zwarty zespół obiektów sanatoryjnych. Przedmiotem 
opracowania jest omówienie programu funkcjonalnego Ogrodu Papieskiego, jego znaczenie i po-
wiązania przestrzenne z dzielnicą sanatoryjną miasta. Analizę przeprowadzono w aspekcie kompozy-
cyjnym i funkcjonalnym uzdrowiska. Ogrody te są reprezentatywnym przykładem właściwego zakom-
ponowania zaniedbanej struktury miasta, wykorzystującego potencjał miejsca.
Słowa  kluczowe:  Inowrocław, Ogród Papieski, uzdrowisko

A b s t r a c t
Assumptions reflect Inowrocław parks history and illustrate the development of urban system as a spa 
town.Park includes a compact unit spa facilities. The study is to discuss the pontificial gardens functional 
program, its significance and spatial relationships in the district of sanatorium town. The analysis was 
performed in terms of compositional and functional spa. These gardens are a representative example 
of the proper composition neglected urban structure, using the potential of space.
Keywords:  Inowrocław, papal (pontyficial) garden, health resort
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Tereny zieleni klasyfikowane są jako ważne elementy przestrzeni miasta. Systemy 
zieleni wymieniane są na równi z placami i ulicami jako strategiczny czynnik wyposa-
żenia miasta w ogólnodostępne obszary dla szeroko pojmowanej rekreacji i innych 
przejawów aktywności społecznej mieszkańców. Ogrody współtworzą system prze-
strzeni publicznych, stanowiąc istotny element kształtowania fizjonomii miasta, pod-
legający zasadom budowania kompozycji przestrzennej1. Parki i tworzące je ogrody 
jako miejsce wypoczynku odgrywają istotną rolę w tworzeniu potencjału miast zdro-
jowych. Parki zdrojowe urządzano dla spacerów i wypoczynku kuracjuszy, z alejami 
i deptakami, altanami, często w powiązaniu ze źródłami wód mineralnych, pijalnia-
mi, domami zdrojowymi lub innymi budowlami użyteczności publicznej. Cechował je 
także bogaty i różnorodny układ elementów roślinnych. W XIX w. parki zdrojowe były 
ujmowane przede wszystkim w kategoriach przestrzenno-plastycznych2. Kompozycja 
założeń uzdrowiskowych jest silnie związana z otaczającym terenem zieleni, tworząc 
z nią spójną całość. Ważnym elementem w tworzeniu centrum uzdrowiska jest odpo-
wiednio urządzony park, ogród bezpośrednio powiązany z układem uliczek i skwerów, 
gdzie usytuowane są główne obiekty lecznicze.

Dzielnica uzdrowiskowa Inowrocławia mieści się w zachodniej części miasta w ob-
szernym parku zdrojowym i łączy się z centrum dzielnicą willowo-zdrojową. Uzdrowisko 
znajduje się w strefie typowego klimatu nizinnego o stosunkowo mniejszym natężeniu 
bodźców klimatycznych, modyfikowanego wpływem zespołu zieleni parkowej. Zieleń 
ta stanowi częściową ochronę przed oddziaływaniem miasta, przemysłu i linii kolejo-
wej, przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy sanatoryjnej3.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie Ogrodów Papieskich, stanowiących 
dopełnienie funkcji uzdrowiskowej. Zaakcentowano ich rolę w nadaniu nowego zna-
czenia zdegradowanej przestrzeni zachodniej części parku, kreując tym samym nowe 
wartości kompozycyjne wpisane w istniejącą strukturę. Znaczenie ogrodu zostanie 
omówione na przykładzie parku Solanki oraz Ogrodów Papieskich stanowiących 
dzielnicę zdrojową Inowrocławia4.

W 1872 r. z inicjatywy Zygmunta Wilkońskiego, Juliusza Salomensohna oraz Adolfa 
Levy’ego powstało Towarzystwo Akcyjne „Solanki Inowrocławskie”5. Początkowo 
niewielki, jednohektarowy teren zielony sąsiadował z pierwszym zakładem kąpielo-
wym. W 1876 r. został on powiększony o 4 ha i urządzony według pomysłu Lucjana 
Grabskiego i projektu ogrodnika Michała Budzińskiego. Dzięki tej inicjatywie powstał 
regularny geometryczny ogród o prostokątnym dłuższym boku na linii północ – połu-
dnie, stając się początkiem dalszego rozwoju przestrzennego. Miasto z uzdrowiskiem 
łączyła aleja, istniejąca do dziś jako ulica Solankowa. Głównym elementem parku 
był budynek łazienek – Solanki, przed którym znajdowały się żwirowe ścieżki ozdo-
bione zakomponowanymi zespołami kwiatowymi. W południowo-zachodniej części 
znajdował się nieregularny staw.

1 E. Sutkowska, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze 
miasta – przestrzeń dla kreacji, „Teka Komisji Architektury i Urbanistyki” II/2006, Lublin 2006, s. 186.

2 L. Majdecki, Historia ogrodów od XVIII wieku do współczesności, t. 2, PWN, Warszawa 2008, s. 370.
3 W. Galczak, B. Grzelakowa, W. Jaśniewicz, J. Leski, W. Łopuszański, I. Potocki, H. Rehhinder, A. Sławiński,  

P. Szewczyk, E. Wysocka, Uzdrowiska polskie. Informator, WKC, Warszawa 1973, s. 109.
4 Już w XIV i XV w. mieszkańcy Inowrocławia korzystali z kąpieli mineralnych, wykorzystując do tych celów za- 

soloną wodę występującą w mieście. Odkrycie pokładów solnych w XIX w. przyczyniło się do rozwoju 
zdrojowiska w Inowrocławiu. W. Galczak i in., op. cit., s. 109.

5 E. Mikołajczak, 135  lat  Inowrocławia  jako  miasta  uzdrowiskowego, [w:]  Inowrocław  –  stolica  Kujaw 
zachodnich na tle wybranych europejskich uzdrowisk, M. Kosman (red.), WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 33-39.
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Dalszy rozwój uzdrowiska następował w kierunku zachodnim. Z początkiem XX w.  
w parku można zauważyć wpływ tendencji projektowania założeń według dążeń mo-
dernistycznych, które polegały na łączeniu układów krajobrazowych z układami geo-
metrycznymi w celu wzbogacenia całości przez wykorzystanie walorów kompozycji obu 
rozwiązań6. Teren parku został wkomponowany w nowy układ przestrzenny uzdrowiska 
solankowego. Podkreślono główne aleje przecinające park na linii północ–południe 
oraz wschód–zachód, które współcześnie tworzą centrum uzdrowiska. Oś północną 
centrum zamyka muszla koncertowa, która w pejzażu parkowym pojawiła się w 1920 r. 
Południową natomiast III Zakład Przyrodoleczniczy, wschodnią I Zakład Przyrodoleczniczy, 
zachodnią nieregularny staw z pomostem oraz Tężnie Inowrocławskie wzniesione w la-
tach 1996-2001 z inicjatywy Jana Oseta. To trzecie w Polsce naturalne inhalatorium za-
projektowano w formie przenikających się dwóch wieloboków o całkowitej długości 
322 m7. Są to drugie co do wielkości w Polsce, wysokie na ok. 9 m, konstrukcje z drew-
na i tarniny, w których wytwarza się charakterystyczny leczniczy mikroklimat8. Obecnie 
po dołączeniu dużego obszaru terenu przy ulicy Rąbińskiej park zajmuje powierzchnię  
75 ha. W strukturze kompozycyjnej znajduje się bogaty program funkcjonalny, obejmu-
jący usługi lecznicze, uzdrowiskowe oraz rekreacyjne (w tym m.in. korty tenisowe, park 
linowy i siłownię terenową). Na skraju parku znajduję się teatr letni dla ok. 1500 widzów9.

Park solankowy jest bogato zadrzewiony, liczy ponad 5000 starych drzew. W kra-
jobrazowej części parku rosną m.in. klony, lipy, jesiony, kasztanowce, jawory i sosny. 
Z rzadkich drzew zanotowano oliwnika wąskolistnego i wierzbę nadmorską. Wiele  
z nich otrzymało status pomnika przyrody10. Park słynie z okazałych dywanów kwia- 
towych. Co roku w solankach wysadza się ponad 100 tys. sadzonek kwiatów, z któ-
rych komponowane są przepiękne, kolorowe, starannie pielęgnowane dywany kwia-
towe. Najnowszą atrakcję parku stanowią Ogrody Papieskie, powstałe z inicjatywy 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, podjętej dla uczczenia pamięci Jana Pawła II. Fragment 
ten obejmuje powierzchnię ok. 1,8 ha (il. 1).

Utworzono je w miejscu dawnego ogrodu botanicznego w znacznym stopniu zde-
wastowanego. Ogród nie ma nadanych cech kompozycji i posiada przypadkowy do-
bór gatunkowy i ilościowy roślin. Teren ten znajdował się po zachodniej stronie głównej 
osi kompozycyjnej, naprowadzającej na tężnie w parku. Dbałość o tę przestrzeń i jej rola  
w budowie wizerunku uzdrowiska miała istotne znaczenie. Powiązanie tej struktury i chęć 
nadania jej nowych wartości było nadrzędne w wypracowaniu pozytywnego odbioru 
tej przestrzeni parku. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na formę projektowanego 
fragmentu były konieczność uwzględnienia istniejącej wieloletniej roślinności porastają-
cej teren, stylowo odmiennej od pozostałej części parku, oraz nizinne ukształtowanie te-
renu. Przy projektowaniu Ogrodów Papieskich uwzględniono następujące założenia11:

 6 L. Majdecki, op. cit., s. 400-401.
 7 E. Mikołajczak, op. cit., s. 37.
 8  Inowrocław Zdrój, Urząd Miasta Inowrocławia, Inowrocław, s. 5.
 9 W uzdrowisku Inowrocław leczy się następujące schorzenia: choroby układu krążenia i naczyń obwodowych, 

schorzenia reumatyczne i stany pourazowe układu kostnego, choroby układu pokarmowego, choroby 
górnych dróg oddechowych.

10 Tytuł pomnika przyrody nadano następującym drzewom: dęby szypułkowe 10 szt., platany klonolistne  
2 szt., żywotniki wschodnie 1 szt., topole białe 4 szt., topole czarne 2 szt., lipa drobnolistna 1 szt., iglicznia 
trójcierniowa 1 szt., robinie akacjowe 3 szt.

11 Projekt zagospodarowania fragmentu parku Solankowego w Inowrocławiu „Ogrody Papieskie”, wykonany 
przez A. Kubska, PHU Botanik M. Kubski, udostępniony przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  
i Funduszy Europejskich.
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– przejrzystość kompozycji i wypracowanie ciągów ruchu pieszego o czytelnym ukła-
dzie z wyodrębnionymi miejscami widokowymi i wnętrzami rekreacyjnymi,

– zachowanie dużej ilości cennych gatunkowo roślin,
– nawiązanie przy projektowaniu do rozwiązań stosowanych w ogrodach papieskich 

w Watykanie,
– uzyskanie kontrastu, perspektywy, kolorystyki, wypracowanie roli światła w kompo-

zycji.

Il. 1. Układ kompozycyjny Ogrodów Papieskich (foto K. Lewandowski)

Ill. 1. Compositional scheme of the Papal Garden (photo by K. Lewandowski)

W miarę możliwości dostosowano się do wytyczonych już wcześniej ciągów ru- 
chu i układów roślin. Zwiększono przejrzystość kompozycji ogrodu. W projekcie wska-
zano uzyskanie symetrii we frontowej jego części. Skorygowano układ ścieżek, tak 
aby nie kolidował z najcenniejszymi zasadzeniami. W projekcie wyodrębniono kilka 
znaczących punktów układu, takich jak trawnik we frontowej części, park dla mło-
dych, zamykającą alejkę pod pergolą.

Geometryczne charakterystyczne trawniki, poprzedzielanie siatką alejek, stano-
wią nawiązanie do podobnych miejsc na Wzgórzu Watykańskim. Nawiązaniem do 
powyższych rozważań jest także barokowy krzyż wytyczony bukszpanowym żywo-
płotem, a także geometryczny ogród włoski. Ważnym nawiązaniem do ogrodów  
w Watykanie jest dobór gatunkowy roślin z uwzględnieniem zimozielonych liściastych 
i iglastych.

Kształt ogrodu przypomina romb. W części frontowej ogrody przylegają do par-
kowej alei obsadzonej drzewami głogu dwuszyjkowego, dłuższymi bokami sąsiadują  
z jednej strony z prywatną posesją, z drugiej zaś ze ścianą parku i jej wieloletnimi 
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roślinami. Tylna część nie ma wyraźnie zarysowanych granic. Część frontową ogrodów 
tworzą parterowe trawniki z charakterystycznie zarysowanymi narożnikami. W central-
nej części zostały one obsadzone bukszpanowymi żywopłotami. Część ogrodu sąsia-
dująca z trawnikami oraz ścianą parkowych drzew również posiada geometryczny 
kształt. Pozostała część Ogrodów Papieskich porasta bogata roślinność determinu-
jąca kształt rabat oraz ciągi ruchu. Założenie ogrodowe dopełniają elementy małej  
architektury (il. 2). Rewitalizacja zachodniej części uzdrowiska, jaką stanowią Ogrody 
Papieskie, dopełniła program uzdrowiska Inowrocław. Solanki uzyskały wartościową 
parkową przestrzeń publiczną, wpisaną swą skalą w sposób spójny w istniejącą tkan-
kę. Skala ogrodu, jej proporcje i układ kompozycyjny został dostosowany do istnie-
jących form ogrodu. Wypracowany zespół wnętrz ogrodowych i zawarte w niej ele-
menty małej architektury stały się miejscem odpoczynku dla zwiedzających. Ogrody 
Papieskie są odpowiedzią na rosnące potrzeby przede wszystkich mieszkańców jak 
i turystów. Stanowią wzorcowy przykład rewitalizacji istniejących struktur przestrzen-
nych i ich aranżacji. O ich wartości i randze świadczą uzyskane wyróżnienia:
– Finalista w XIII ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2008”,
– Zdobycie tytułu DesigNOWE Miasto 2011 w ogólnopolskim konkursie na najlepiej 

zaaranżowaną przestrzeń miejską w kategorii ośrodków powyżej 60 tys. mieszkań-
ców. Jurorzy docenili nowo zaadaptowane obszary zielone i rewitalizowany Park 
Solankowy.

Il. 2. Pierwszy plan Ogrodów Papieskich (foto K. Lewandowski)

Ill. 2. First plan of the Papal Garden (photo by K. Lewandowski)

Ponadto Park Solankowy został „Odkrywcą 2009”, zajmując pierwsze miejsce  
w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w kategorii promocja turystyczna regionu. Park Zdrojowy znajduje się na liście 7 Cu- 
dów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Podsumowując, wskazany jest dalszy rozwój przestrzenny ogrodu w kierunku po- 
łudniowym. Proponuje się rozbudować program funkcjonalny o dodatkowe elemen-
ty, które wzbogacą istniejące usługi uzdrowiskowe i rekreacyjne powiązane z istnieją-
cą strukturą parku Solanek.

Projekt zagospodarowania  fragmentu parku Solankowego w  Inowrocławiu „Ogrody Papieskie”, wykonany 
przez  A.  Kubska,  PHU  Botanik  M.  Kubski,  udostępniony  przez  Wydział  Inwestycji  Rozwoju  Gospodarczego  
i Funduszy Europejskich.
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