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THE IDEA OF GARDEN CITY IN THE STRUCTURAL UNIT 
OF THE CITY CENTRE OF BYDGOSZCZ

S t r e s z c z e n i e
Zabudowa wschodnich dzielnic Bydgoszczy zrealizowana została według idei miasta-ogrodu, stwo-
rzonej na przełomie XIX i XX w. Na przykładzie dzielnicy Sielanka i Bielawy wskazano wzorcową jed-
nostkę urbanistyczną w skali  regionu, prezentującą ówczesne trendy epoki,  realizowane w Europie 
i  świecie. Kwestie zawarte w omówieniu przedstawiają strefy miejskie wchodzące w skład systemu 
architektoniczno-urbanistycznego, opartego na centrach społecznych, z ogrodami i budowlami uży-
teczności publicznej, parkach i zabudowie mieszkalno-usługowej. Zrealizowanie nowatorskiego pro-
jektu przyczyniło się do utworzenia reprezentatywnego dla omawianej idei obszaru w krajobrazie miej-
skim, który nadal pozytywnie wyróżnia ten fragment miasta spośród pozostałych dzielnic Bydgoszczy
Słowa  kluczowe:  miasto-ogród

A b s t r a c t
Building of the eastern districts of Bydgoszcz was realized by the idea of garden city created at the 
turn  of  the  XIX  and  XX century.  For  instnace,  the districts  Sielanka and  Bielawy  indicate  standard 
urban unit within the region, presenting the age trends at that time that were carried out in Europe 
and worldwide.  Issues discussed  in  this presentation  introduce urban areas  included  in  the  system 
of architecture and urban design based on public centers with gardens and public utility buildings, 
parks, residential and service building.
The implementation of an innovative project led to the creation of a representative, for the presented 
idea, area  in  the urban  landscape, which  still  positively distinguishes  this part of  the city  from  the 
remaining districts of the city of Bydgoszcz.
Keywords:  garden city
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Dążenie do funkcjonalnej i estetycznej harmonii w relacji między miastem a ota-
czającymi  je  terenami otwartymi  zrodziło  zamiar  zastosowania  idei miasta-ogrodu1 
również na niezagospodarowanych obszarach podmiejskich Bydgoszczy2.  Zostanie 
ona omówiona na przykładach dzielnic Bielawy i Sielanka, powstałych na przełomie 
XIX i XX w.3 (il. 1).

Przełomowy w rozwoju przestrzennym miasta był rok 1851. Konieczność powiąza-
nia Przedmieścia Gdańskiego z dworcem ulokowanym w dzielnicy Bocianowo do-
prowadziła  do powstania  traktu,  a  następnie  ulicy  łączącej,  obecnej Dworcowej, 
wzdłuż której mogła powstać zabudowa. We włączonych w 1853 r. północnych gra-
nicach administracyjnych Bydgoszczy  rozplanowano dwie dzielnice mieszkaniowe: 
Friedrich Wilhelm-Stadt  i  Elisabeth-Stadt.  Przełom XIX  i  XX w. przyniósł  zmiany urba-
nistyczne na wschodnich obrzeżach Starego Miasta, zmierzające do uporządkowa- 
nia i zagospodarowania tej struktury. Zasadniczy rozwój przestrzenny Bydgoszczy na 
przełomie  wieków  przesunął  się  w  kierunku północno-wschodnim. Najdłuższą ulicą 

1  Idea miasta-ogrodu narodziła  się w Anglii na przełomie XIX  i XX w. dzięki opublikowaniu w 1898  r.  książki 
Ebenezera Howarda Tomorrow a peaceful path to real  reform. W 1902 r. ukazało się  jej wznowienie pod 
zmienionym tytułem Garden Cities of To-morrow. Pojęcie miasto-ogród nie było nowe. W 1869 r. posłużono 
się nim, zakładając na Long Island osiedle zaprojektowane przez A.T. Stewarta. Wzorem dla rozwoju idei były 
realizacje w Port Sunlight, Bourneville, a także Frederica L. Olmsteda w Riverside pod Chicago oraz budowa 
Adelajdy w 1837 r. według projektu Colonela Williama Lighta, [za:] A. Böhm, Planowanie przestrzenne dla 
architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków 2006, s. 48-49. Garden City definiowano jako „miasto 
zaprojektowane z myślą o zdrowych warunkach mieszkaniowych i prowadzeniu działalności przemysłowej, 
o rozmiarach nie większych niż te, które czynią możliwym życie społeczne we wszystkich jego przejawach, 
otoczone wiejską  strefą  otwartej  przestrzeni,  o  gruntach w  całości  będących własnością  publiczną  lub 
oddanych w  pieczę miejscowej  społeczności”. Miasto-ogród  charakteryzuje  się  trzema  cechami:  1.  ko- 
munalną własnością gruntu, 2. kontrolowanym rozwojem terytorialnym i  limitowanym stanem zaludnienia, 
3. stanem ograniczonej, funkcjonalnej równowagi między miastem a jego otoczeniem, [za:] A. Czyżewski, 
Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody  i narodziny przedmieścia kulturalnego/E. Howard, Miasta ogrody przy- 
szłości, Warszawa 2009, s. 7-11. Następujące w tym czasie szybkie zmiany ekonomiczne, rozwój miast i idące 
za  tym  zmiany  społeczne  przyczyniły  się  do  poszukiwania  nowatorskich  rozwiązań  urbanistycznych  dla 
tworzących się wielkich siedlisk miejskich. Nadmierna koncentracja ludności, trudne warunki mieszkaniowe, 
bezrobocie,  bieda  nasuwały  nowe  rozwiązania.  Podobne  trudności  przeżywały  wszystkie  duże  miasta 
Europy. Wzorce angielskie oddziaływały na polskich architektów. Idea Garden City na rodzimych obszarach 
została wprowadzona m.in. do planu Wielkiego Krakowa w 1910  r.  Istniejący od 1822  r.  zielony pierścień 
Plant  został  powiązany  promienistymi  ulicami,  obsadzonymi  drzewami  z  drugą  bulwarową  obwodnicą. 
Błonia  nie  zostały  zabudowane  i  otwierały  klin  otwartej  przestrzeni  z  widokiem  na  Las Wolski  z  Kopcem 
Kościuszki,  [za:] A.  Böhm,  op. cit.,  s.  124-126.  Kontynuacja  idei  została podjęta w osadach-ogrodach  Ząbki 
(projekt T. Tołwiński, 1911), Młocinach (projekt I. Miśkiewicz, 1913), Podkowie Leśnej (projekt A. Jawornicki, 
1925),  Giszowcu,  Żoliborzu Oficerskim w Warszawie,  Komorowie,  Nadarzynie,  Strzeniówce,  Czerniakowie, 
Karłowicach,  Starachowicach,  a  także  przedmieściach-ogrodach  w  Olsztynie  (15  osiedli,  m.in.  Zatorze, 
osiedle nad Jeziorem Długim, Brzeziny, Kolonia Mazurska).

2  Do  połowy  XIX  w.  Bydgoszcz  obejmowała  tereny  średniowiecznego  miasta  lokacyjnego  i  istniejących 
już wcześniej przedmieść. Okres od połowy XIX w. aż po początek  I wojny światowej był decydujący dla 
procesu przekształcania się Bydgoszczy w nowoczesne miasto. W okresie tym zmniejszyła się rola rzemiosła  
i produkcji manufakturowej, nastąpił zaś rozwój przemysłu opartego na napędzie parowym. Bydgoszcz sta- 
ła  się  najpoważniejszym  po  Gdańsku  i  Elblągu  ośrodkiem  przemysłowym  na  obszarze  Prus  Zachodnich  
i regionu poznańskiego. Najważniejszym impulsem do rozwoju było włączenie miasta w sieć Kolei Wschod- 
niej, budowanej w latach 1848-1851. Fakt ten dawał zupełnie nowe możliwości rozkwitu przemysłu i dalsze- 
go zintensyfikowania zabudowy mieszkaniowej, [za:] I. Jastrzębska-Puzowska, Od miasteczka do metropolii. 
Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850-1920, Toruń 2005, s. 15.

3  Ideą miasta-ogrodu w Bydgoszczy zajmowali się do tej pory m.in.: D. Bręczewska-Kulesza, A. Wysocka, Plan 
zagospodarowania Skrzetuska i Bielaw, 2005; B. Derkowska-Kostkowska, O założeniu Sielanki – bydgoskiego 
miasta  ogrodu,  1999;  I.  Jastrzębka-Puzowska,  Rozwój  architektoniczny  i  urbanistyczny  Bydgoszczy  w  la- 
tach 1850-1920, 2005; Urzędnicze osiedle domów jednorodzinnych na Bielawkach, 2001; A. Licznerski, Do- 
robek budowlany i architektoniczno-urbanistyczny miasta w latach 1920-1945, 1972; Rozwój terytorialny Byd- 
goszczy, 1971.
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stała się Gdańska. Jej północne krańce dochodziły do zespołu zabudowy koszaro- 
wej  z  wiodącym  obiektem  Szkoły  Wojennej  wybudowanej  w  latach  1813-1819.  
Z początkiem XX w.  rozwój urbanistyczny miasta  skierował  się w  stronę wschodnią,  
ku osiedlom podmiejskim Bielawy  i Skrzetusko. Ruch budowlany objął niezurbanizo- 
wane obszary północno-zachodniego dawnego Grodztwa, dochodzącego na pół-
noc do obecnej ulicy Chodkiewicza.

Il.  1.  Schemat funkcjonalno-przestrzenny dzielnicy Sielanka i Bielawy (oprac. własne autora)

Ill.  1.  Functional diagram of the distict Sielanka and Bielawy (author’s own work)

Według  tej  koncepcji  Hermann  Joseph  Stübben4  wykonał  w  latach  1912-1915 
Generalny  Plan  Zabudowy  Miasta  Bydgoszczy,  wyznaczając  m.in.  nowe  dzielni-
ce mieszkaniowe Bielawy  i Sielanka. Założeniem projektu była poprawa warunków 
mieszkaniowych  w  rozrastającym  się  mieście.  Najważniejszą  rolę  miała  odgrywać 
nienaruszalna strefa zieleni, dzięki której nowo tworzone dzielnice, w oparciu o ideę 
miasta-ogrodu,  zachowałyby odrębność  i  na  trwale  ograniczoną  skalę przestrzen- 
ną zabudowy w otoczeniu ogrodów (il. 2).

Rozległy plan obejmował tereny na wschód od ulicy Gdańskiej wraz z gminami 
Bielawy i Skrzetusko. Północną granicę zamykał Las Jachcicki, a od południa rzeka 
Brda. Podstawowym założeniem planu było przeniesienie głównej  linii kolejowej  łą-
czącej Bydgoszcz z Toruniem na północ miasta, umożliwiając dogodny dostęp za-
kładom przemysłowym do transportu kolejowego. Drugim zadaniem nowego planu 
było wyznaczenie głównych ciągów  komunikacyjnych, biegnących  z północy na 
południe i z zachodu na wschód miasta. Większość głównych ulic miała być obsa-
dzona drzewami. Zaprojektowano przebieg nowych linii tramwajowych oraz dwa mo-
sty przecinające Brdę. Generalny Plan Zabudowy Bydgoszczy obejmował problemy 

4  Hermann Joseph Stübben – niemiecki urbanista i architekt, wykonał wiele prac urbanistycznych w Europie, 
w tym w Polsce, m.in. w Berlinie, Düsseldorfie, Koblencji, Luksemburgu, Poznaniu, Głogowie i Wałbrzychu.
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dotyczące założeń zieleni. Przewidziano publiczne parki, strefy nasadzeń wzdłuż kolei 
przemysłowej, promenady dla pieszych z miejscami do spokojnego odpoczynku, za-
bawy i sportu. Na publiczne założenia parkowe przeznaczono między innymi miejskie 
glinianki, prywatne żwirowiska, gdzie zaplanowano rozległy park krajobrazowy o nie-
regularnej formie. Od linii kolejowej od ulicy Ogińskiego do Gajowej poprowadzony 
został główny ciąg szerokich promenad dla pieszych. Ciąg promenad rozpoczynał 
trawnik o  szerokości 36 m po wschodniej  stronie ul. Wyczółkowskiego,  tworząc da-
lej centralne założenie parkowe oraz  łąkę do zabaw sportowych. Promenada  roz-
pościerała się w kierunku wschodnim, mieszcząc place do gry  i odpoczynku, alejki 
spacerowe,  urozmaicone  różnorodnymi  nasadzeniami  oraz  dekoracyjnymi  stawa- 
mi.  Dwie  kolejne  promenady  przecinały  założenie w  linii  północ-południe. W  pla- 
nie  zabudowy przewidziano miejsca pod budowę gmachów użyteczności publicz- 
nej5. 

Il.  2.  Plan  dzielnicy  Sielanka  i  Bielawy  z  początku  XX w.  (oprac. własne  autora  na  podstawie materiałów 
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)

Ill.  2.  District plan of Sielanka and Bielawy of the early XX century (author’s own work based on the materials 
of the State Archive in Bydgoszcz)

Zostały one, według koncepcji prof. H.J. Stübbena, wpisane w założenie planu, tak 
by były jego wyróżnikami. Jako formy o dużym znaczeniu stanowiły elementy moc-
ne  układu,  podkreślając  główne  osie  kompozycyjne  w  kierunku  północ-południe. 
Opracowano  także  szczegółowe  propozycje  form  zabudowy  wraz  z  planem  stref 

5  W  planie  zabudowy  wyznaczono miejsca  na  następujące  obiekty:  salę  koncertową  o  powierzchni  rzu- 
tu  4500 m2,  pięć  kościołów wyznań  ewangelickiego  i  katolickiego,  od  9  do  10  budynków  oświatowych 
(średnich  i  ludowych),  siedzibę  straży pożarnej,  salę gimnastyczną  zaprojektowaną po południowej  stro- 
nie  głównej  promenady,  dom  dla  instytucji  dobroczynnej  oraz  ośrodek  opieki  społecznej  w  sąsiedztwie 
centralnego placu, [za:] D. Bręczewska-Kulesza, A. Wysocka, Plan zagospodarowania Skrzetuska i Bielaw, 
Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, zeszyt 10, Bydgoszcz 2005, s. 53.
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budowlanych. Na Bielawach wytyczono  i zrealizowano według  idei miasta-ogrodu 
osiedle mieszkaniowe6.

Obszar  osiedla7  o  powierzchni  6,5  ha  zaplanowano  jako wydłużony  nieregular- 
ny wielobok na osi północ-południe, przylegający od strony południowej do obec-
nej ulicy Chodkiewicza. Na terenie  tym wytyczono siatkę  równoległych  i prostopa-
dłych ulic, wzdłuż  których wyznaczono 65 działek budowlanych o powierzchni od 
600 do 1000 m2. Cały zespół wyróżnia się spójną, charakterystyczną na tle bydgoskie-
go śródmieścia, formą8. W częściach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
planowano rozmieścić liczne skwery i zieleńce. Większość głównych ulic obsadzono 
drzewami.

Kolejną wskazaną do omówienia dzielnicą, opartą na  założeniu miasta-ogrodu 
był  teren  ograniczony  Alejami  Ossolińskich  (wschodnia  granica),  Markwarta  (od 
południa), Staszica (zamknięcie od strony zachodniej), a dalej Alejami Mickiewicza  
i  Placem Weyssenhoffa, nazwany Sielanką. Opracowania koncepcji  zagospodaro-
wania tego obszaru podjął się Joseph Stübben9. Siatka naturalnie przebiegających 
ulic podzieliła teren na siedem kwartałów o nieregularnym kształcie. Pięć z nich prze-
widziano  pod  zabudowę willową10.  Zgodnie  z  ideą miasta-ogrodu  projektodawca 
usytuował między  blokami  zabudowy, w  centrum,  skwer  osiedlowy  (obecnie  plac 
im. M. Turwida), przecięty jedną alejką, zakreślającą nieregularny owal i łączącą się 
czterema krótkimi dojściami z ciągami przyległych ulic11. Aleję Ossolińskich, do której  
przylegały cztery kwartały zabudowy willowej, zamykał od północy trójkątny wów-
czas skwer umiejscowiony na Placu Weyssenhoffa12.  Kolejny teren zielony rozlokowa-

 6  Ibidem, s. 48-53.
 7  Osiedle  powstało  dzięki  powołaniu w  Bydgoszczy  spółdzielni  oszczędnościowo-budowlanej  zrzeszającej 
niemieckich urzędników, pracujących w licznych miejskich instytucjach. Kierownictwo budowy powierzono 
architektom Fritzowi Weidnerowi i Ernstowi Petersowi.

 8  Budynki  są murowane  i  otynkowane  lub  sporadycznie wykończone cegłą  licową,  dekorowaną  fryzami 
cegieł  glazurowanych  w  kolorze  zielonym.  Specyficzną  ozdobą  wielu  obiektów,  zwłaszcza  w  partiach 
szczytów,  są  fragmenty  pokryte  deskowaniem  lub  wykonane  techniką  szachulcową.  Domy  pokryte  są 
bardzo  urozmaiconymi,  dwu-  i  czterospadowymi,  często  naczółkowymi  dachami  z  czerwonej  dachów- 
ki.  Zawsze asymetrycznie  zagospodarowane  (poza budynkami  typu bliźniaczego,  które  zaprojektowano  
na  zasadzie  lustrzanego  odbicia),  zakomponowane  bryły  budowli  są  bardzo  urozmaicone.  Jedne  wy- 
różniają się wieżyczkami, inne ryzalitami, wykuszami, balkonami, drewnianymi, oszklonymi werandami, [za:] 
I. Jastrzębska-Puzowska, op. cit., s. 47-48.

 9  Dla  Bydgoszczy  Stübben  wykonał  szkic,  który  stał  się  podstawą  planu  wykreślonego  przez  radcę  bu- 
dowlanego H. Metzgera i zaprzysiężonego mierniczego B. Hirscha.

10  Kwartał  zawarty  między  ulicami  Asnyka  i  Paderewskiego  tylko  w  połowie,  ponieważ  od  strony  ul.  Pa- 
derewskiego istniała zabudowa wielorodzinna.

11  Skwer powstał w 1911 r. na powierzchni 0,4 ha. Nie jest znany pierwotny wygląd zieleńca. Jego forma zosta- 
ła zamieniona w 1925 r. przez M. Güntzla, który stworzył nowe założenie ogrodowe, okolone żywopłotem 
z morwy białej i dostępne trzema wejściami. Od strony ulicy Wyspiańskiego i Sielanka rosły drzewa głogu 
ostrowego z kulistymi koronami. Wokół żywopłotu okalającego teren były dwa niewysokie tarasy, obsadzo- 
ne bylinami kwitnącymi od wczesnej wiosny do września. Obok tarasów ciągnęła się dwumetrowej szero- 
kości droga. W środku znajdował się trawnik podzielony na cztery części. Na skrzyżowaniu przejść uloko- 
wano  wazon  obsadzony  kwiatami.  W  zachodniej  części  trawnika  rosło  ponad  100  gatunków  kwiatów 
bylinowych,  natomiast we wschodniej  zaplanowano  plac  zabaw dla  dzieci  oraz  posadzono  trzy wierz- 
by  białe  o  formie  zwisłej.  Otoczenie  skweru  stanowiły  dęby  bezszypułkowe  i  kasztanowce  białe,  [za:]  
R. Kuczma, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 98.

12  Powstał w  latach  1903-1906  i  zajmował powierzchnię  0,26  ha. Główną część  założenia  stanowił  okrąg- 
ły  trawnik  obsadzony  bylinami  kwiatowymi.  Po  obu  stronach  skweru  rosły  skupiny  krzewów  i  drzew.  
W 1926 r. zmieniono kompozycję zieleni i nasadzono grupy drzew iglastych oraz liściastych. W środku traw- 
nika wykonano kwietnik, a bliżej ogrodzenia, ale przed drzewami, rosły krzewy ozdobne, [za:] ibidem, s. 104.



332

ny był w naprzeciwległym końcu ul. Markwarta – skwer im. Porucznika Leszka Białe- 
go13, a następny na rogu ulicy M. Kopernika o powierzchni 0,2 ha, obsadzony bylina- 
mi i krzewami ozdobnymi. Podsumowując, zespół Sielanki, wpisany w kształt zbliżony 
do trójkąta, otrzymał centralnie usytuowany skwer, a każde z jego naroży zostało za-
mknięte terenem zielonym. Układ zieleńców, a także rozparcelowanie gruntu na róż-
nej powierzchni działki z równej szerokości przedogrodami oddzielającymi domy od 
ulicy, zakaz tworzenia zabudowy gospodarczej na zapleczach willi oraz prowadze-
nia w obrębie posesji działalności handlowej  i wytwórczej,  świadczy o  realizowaniu 
koncepcji urbanistycznych i programowych charakterystycznych dla miast-ogrodów. 
Nawiązuje do nich również rozmieszczenie budynków użyteczności publicznej i zakła-
dów przemysłowych w układzie satelitarnym względem osiedla, w sąsiedztwie które-
go znalazły się także wolne niezagospodarowane przestrzenie14. Jednak zabudowa 
tej dzielnicy powstała dopiero w  latach 20.  i 30. XX w. Przed  I wojną światową zre-
alizowano jedynie 5 z planowanych 50 budynków. Obok Sielanki powstała bazylika  
pw. Św. Wincentego à Paulo, stanowiąca dominantę tej dzielnicy.

Elementem  spinającym  oba  tereny  był  obszar  ograniczony  obecnymi  ulicami 
Krasińskiego, Chodkiewicza  i  Alei Ossolińskich.  Rejon  ten  zyskał miano  najlepszego  
w Bydgoszczy projektu urbanistycznego. Pierwsze plany zagospodarowania pojawi- 
ły się w 1896, a kolejne w 1903 r. W tym samym roku wyznaczono Plac Weyssenhoffa 
i wybiegające zeń promieniście ulice Powstańców Wielkopolskich, Al. Mickiewicza15 
i Al. Ossolińskich16. Te dwie ostatnie zaplanowane zostały  jako szerokie, dwupasmo-
we arterie  z pasami  zieleni pośrodku, obsadzone szpalerami drzew. Na zamknięciu 
osi  kompozycyjnej  Al.  Mickiewicza  zaplanowano  zespół  budynków  pierwszej  wyż-
szej  uczelni.  Pośrodku  nowej  dzielnicy, wzdłuż  południowej  pierzei  Al. Mickiewicza, 
umieszczono park im Kochanowskiego17. Po zachodniej stronie parku, na zamknięciu 

13  Wytyczono go w 1910  r. na powierzchni  1 ha, ale  zadrzewiono  tylko część  zachodnią. Rosły  tam dęby, 
kasztanowce,  klony,  lipy drobnolistne  i  lipy  srebrzyste. W pełni  został  zagospodarowany w 1925  r. Nowe 
nasadzenia wykonano na poboczach, nawiązując gatunkami do  istniejących drzew. Dosadzono krzewy 
ozdobne  i  w  części  środkowej  wiele  gatunków  kwiatów  bylinowych.  W  latach  30.  XX  w.  skwer  zmienił 
częściowo swoją funkcję i został zmniejszony do 0,14 ha, [za:] ibidem, s. 103.

14  B. Derkowska-Kostkowska, op. cit., s. 72-75. W wyniku parcelacji kwartałów uzyskano około 50 działek bu- 
dowlanych,  w  większości  prostokątnych,  a  także  o  nieregularnych  czworobocznych  i  wielobocznych 
kształtach i powierzchniach wahających się od około 600 do około 1400 m2.

15  Po bokach szerokiej drogi na trawnikach rósł wiąz górski piramidalny, połączony między sobą festonami  
z winobluszczu pięciolistkowego, [za:] R. Kuczma, op. cit., s. 115.

16  Pośrodku szerokiej na 40 m drogi wykonano dziesięciometrowej szerokości aleję spacerową dla pieszych  
z  trawnikami,  na  których  posadzono  dęby  czerwone  o  stożkowatych  koronach.  Drzewa  połączono 
festonami z winobluszczu pięciolistkowego, [za:] ibidem.

17  Park znajduje się pomiędzy ulicami 20 stycznia 1920 roku, Ignacego Paderewskiego i aleją A. Mickiewicza. 
Został  urządzony  według  projektu  dyrektora Ogrodów Miejskich  Konrada  Neumanna w  1901  r.  na  po- 
wierzchni  2,8  ha. Wykonano  go w  stylu  parku  krajobrazowego.  Drzewostan  złożony  był  z  gatunków  ro- 
dzimych. W 1938  r.  zarejestrowano 84 gatunki drzew  i  krzewów, m.in. brzozę omszoną,  świdłę pospolitą, 
głóg jednoszyjkowy, kasztana jadalnego, topolę balsamiczną, różne odmiany jodły, sosny, cisów, klonów, 
grabów, wiązów, buków, bzów i inne. Do osobliwości parku należały: wiązy górskie, topole wysokie (25 m), 
dęby  szypułkowe  o wymiarach  pnia  300-480  cm,  klon  srebrzysty  i  graby  parasolowate.  Na  osi  głównej 
wejścia umiejscowiono duży reprezentacyjny kwietnik bylinowy w części środkowej podwyższony. W głę- 
bi  parku  znajdował  się  dobrze  utrzymany  trawnik,  obsadzony  różami  i  niskimi  krzewami. Od  strony  ulicy 
Słowackiego istniał pas róż, za nim krzewy, dalej drzewa. W założeniu zieleni umieszczono liczne rzeźby, m.in. 
pomnik Henryka Sienkiewicza autorstwa Konstantego Laszczki (zniszczony w 1939 r. przez Niemców został 
zastąpiony w  1968  r.  pracą  Stanisława Horno-Popławskiego),  „Łuczniczki”  dłuta  Ferdinanda  Lepckiego, 
po wojnie dodano liczne prace wyobrażające kompozytorów i muzyków polskich, które harmonizują z ca- 
łością otoczenia przez umiejscowienie w otoczeniu parku  Filharmonii  Pomorskiej  oraz  szkół muzycznych, 
[za:] ibidem, s. 52-55.
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osi widokowej wzdłuż obecnej ulicy Libelta, znalazł się gmach Landratury. W tym sa-
mym czasie po wschodniej stronie parku wybudowano nową siedzibę miejskiej szko- 
ły realnej, której gmach zamykał perspektywę obecnej ulicy Staszica. Wzniesiono przy 
niej dwa kolejne budynki oświatowe –  zakład dla niewidomych oraz męską  szkołę 
obywatelską18. Wydzielenie i zaplanowanie kwartałów o zróżnicowanych funkcjach: 
mieszkalnych,  parkowych  i  oświatowych,  nawiązywało  do  najnowszych  osiągnięć 
myśli urbanistycznej, miasta-ogrodu.

Przeprowadzona  analiza  kompozycyjna  wybranych  dzielnic  Bydgoszczy  po-
zwoliła  na  określenie  ich  cech  oryginalnych.  Porównanie  bydgoskiego  planu  idei  
miasta-ogrodu z podobnymi rozwiązaniami, np. Olsztynie19, wskazuje na istotne różni-
ce w założeniach urbanistycznych obu planów. Bydgoska realizacja została oparta 
na Generalnym Planie  Zabudowy,  który  objął  północno-wschodnie  rejony miasta, 
wcześniej niezagospodarowane. Założenie obejmowało wprowadzenie elementów 
kompozycji urbanistycznej o zróżnicowanej funkcji. Składowymi planu były: nowe cią-
gi komunikacyjne, zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej, obiekty 
sportowe, kulturowe oraz religijne, z naturalnie wkomponowaną strefą zieleni w for- 
mie parków, skwerów, nasadzeń i alei drzew. Projekt powstał na przełomie XIX i XX w. 
i choć nie doczekał się pełnej  realizacji, był na tamte czasy bardzo nowoczesnym 
i kompleksowym rozwiązaniem. Takie wielofunkcyjne założenie stworzyło podwaliny 
reprezentacyjnej części miasta. Czas powstania i realizacji olsztyńskich planów utwo-
rzenia dzielnic według idei miasta-ogrodu to lata 30. XX w. Objęły one zabudową je-
dynie tereny przedmieść miasta w oparciu o naturalne warunki środowiska. W swoich 
założeniach  dotyczyły  głównie  zabudowy mieszkaniowej,  wkomponowanej  w  na- 
turalną  zieleń.  Za  cechę wspólną  realizacji w  Bydgoszczy  i Olsztynie można  uznać 
próbę odpowiedzi na niekontrolowany rozwój miast w postaci obu projektów. Choć 
różnią się one skalą, czasem powstania i stopniem zaawansowania realizacji, to stwa-
rzają wrażenie  jednolitej wizji, gdzie  zieleń przenika w zwartą  tkankę miasta,  spaja- 
jąc  ją  z architekturą, a  jednocześnie  łączy  się naturalnie  z  terenami  zielonymi ota- 
czającymi skupiska ludzkie. Tak w obu przypadkach realizuje się idea miasta-ogrodu.

Plany urbanistyczne omówionych terenów wschodniego śródmieścia Bydgoszczy 
w  duchu  miasta-ogrodu,  zaprojektowane  i  przeprowadzone  dzięki  tworzącym  tu 
architektom  i ówczesnym władzom miasta, wychodziły nie  tylko naprzeciw potrze-
bom mieszkańców i spełniały wymogi nowoczesnych tendencji epoki stosowanych  
w Wielkiej Brytanii  i Europie, ale również dały miastu nowatorski projekt zagospoda-
rowania nowych przestrzeni. Obecnie, mimo licznych zmian projektowych i niekom-
pletnej realizacji, dzielnice te nadal zachowały swój odrębny charakter, wchodząc 
w  skład  ścisłego,  reprezentacyjnego  centrum  Bydgoszczy,  a  jednocześnie  wyróż- 
niają  się  korzystnie  na  tle  standardowej  zabudowy miejskiej  okresu  przed-  i  powo- 
jennego.

Dopełnieniami  tych  planów  i  znaczącymi  wyróżnikami  miasta  stały  się  wznie-
sione w  latach 40.  i 50. XX w. na tym obszarze dwa obiekty kulturalne: Teatr Miejski  
i Filharmonia Pomorska oraz Zespół Szkół Muzycznych i szkoły średnie. W parkowym  
i willowym otoczeniu powstała w ten sposób bydgoska dzielnica muzyczna. W 2011 r. 

18  Pozostałe  tereny  przeznaczono  pod  zabudowę  mieszkaniową.  W  kwartale  pomiędzy  obecną  ul. 
Chodkiewicza i Al. Mickiewicza usytuowano osiedle z siatką prostopadłych ulic, w pierwszych latach XX w. 
zabudowanych zwartymi pierzejami niewysokich kamienic z przedogrodami, [za:] I. Jastrzębska-Puzowska, 
op. cit., s. 52, 54.

19  Por. M.  Kadelska, Piękno dzieła  sztuki w odniesieniu do  rangi  estetycznej,  urbanistycznej  i  krajobrazowej 
olsztyńskich osiedli typu miasto-ogród, Kraków 2008.
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rozpoczęto budowę nowoczesnej biblioteki uniwersyteckiej, która będzie właściwym 
akcentem architektonicznym identyfikującym tę przestrzeń. Po latach zaniedbań 
wiele obiektów publicznych i prywatnych poddawanych jest pieczołowitej reno-
wacji. Z równym pietyzmem odtwarzane są skwery (np. skwer M. Kopernika), parki, 
aleje drzew przy traktach komunikacyjnych. Przekształcenie własnościowe Ogrodu 
Botanicznego i włączenie go w obszar zarządzany przez Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego także przywróciło właściwą temu miejscu rangę edukacyjną i naukową.  
W ten sposób w istniejące już zagospodarowane tereny wpisują się nowe obiekty lub 
te poddawane renowacji, a wykorzystanie istniejącego już potencjału miejsca inspi-
ruje projektantów do tworzenia układów urbanistycznych w powiązaniu z zielenią, 
według tradycji miasta-ogrodu.
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