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

W artykule rozważane są problemy odtwarzania, rewaloryzacji i rekonstrukcji ogrodów hi-
storycznych, ich adaptacje do nowych funkcji oraz przystosowania do potrzeb użytkowników 
i zwiedzających. Opisano projekty realizowane dla obiektów historycznych oraz stosowane 
w tych ogrodach technologie i materiały budowlane. W pracy zaprezentowano głównie obiekty 
krakowskie, m.in. ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu i parki: Dębnicki i Krakowski.

Słowa kluczowe: ogrody historyczne, ogrody średniowieczne i renesansowe, parki publiczne, 
rewaloryzacja ogrodów, Kraków

A b s t r a c t

The paper reflects on the issues of re-creation, reconstruction and revival of historic gardens, 
their adaptation to new functions and the needs of users and visitors. It describes projects reali-
zed specifically for historic objects with examples of technologies and building materials used 
in those gardens. Cases studies discussed include primarily local, Cracow object, such as Royal 
Wawel Castle gardens and Dębnicki and Krakowski Parks.
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1. Wstęp

Ogrody i parki – żywe dzieła sztuki – są częścią dziedzictwa kulturowego i ważnym ele-
mentem regionalnej tożsamości. W topos ogrodu wpisane jest przemijanie. Wiele ogrodów 
znanych w przeszłości zniknęło, powodów jest sporo: zaniedbania i brak pielęgnacji, zmiana 
funkcji, podziały, zabudowa. Tak było też w Krakowie – są przekazy o ogrodach: królew-
skich, uniwersyteckich, rozrywkowych, sportowych, a dzisiaj tylko opisy, ryciny i zdjęcia 
dokumentują ich świetność. Obecnie w Krakowie wpisanych do rejestru i objętych ochroną 
konserwatorską jest ponad 160 zabytkowych ogrodów o różnym charakterze. Są prywatne 
i publiczne, udostępniane i niedostępne, znane i mniej znane, dobrze rozpoznane oraz te, 
które wymagają zbadania. Zabytkowy charakter, a nawet wpis do rejestru zabytków nie dają 
gwarancji przetrwania. Przykładem mogą być np. ogrody: królewski w Łobzowie i dworski 
w Kurdwanowie – podzielone i zachowane fragmentarycznie, czy klasztorny w Mogile – 
przekształcony we współczesne założenie pielgrzymkowe. 

W tytule nieprzypadkowo pojawiło się określenie „projektowanie ogrodów historycznych”. 
Metodologia postępowania i zasady projektowania zostały opisane przez wielu badaczy 
[m.in. 3, 4, 6, 7, 18, 19, 21, 25] i w wielu dokumentach [m.in. 12]1. Wobec wieloletnich 
zaniedbań, a czasem całkowitego zniszczenia obiektu, przywracanie świetności ogrodom to 
złożony proces projektowania. Obejmuje różne działania m.in. konserwację, rewaloryzację, 
odtwarzanie czy rekonstrukcję. Każdy ogród przeżywa młodość i dojrzałość. Ogrody 
wymagają pielęgnacji, często są przekształcane, poddawane zmianom funkcji, zwykle 
przeobrażeniu uległa też pierwotna struktura przestrzenna, w której były zlokalizowane. 
Rekonstruowane i odtwarzane są zarówno całe założenia, jak i ich elementy, tak jak 
w Krakowie park Dębnicki czy rabaty dywanowe na Plantach. 

2. Ochrona zabytkowych ogrodów

Metodykę ochrony zabytkowych ogrodów przedstawia Karta Florencka (1981). Ogród 
historyczny według Karty jest kompozycją ogrodową i architektoniczną ocenianą z histo-
rycznego lub artystycznego punktu widzenia i jako taki jest rozważany jako zabytek. W skład 
kompozycji ogrodu wchodzą: plan i topografia; roślinność (gatunki, proporcje, pokroje 
drzew, wysokość, kolorystyka w różnych porach roku) elementy strukturalne i dekoracyjne, 
woda. Ochrona historycznych ogrodów zależy od ich rozpoznania i zidentyfikowania. Karta 
dopuszcza następujące kierunki działań: pielęgnacja (utrzymania stanu), konserwacja; re-
stauracja (odnowienie); rekonstrukcja2. Ciągła pielęgnacja jest ogromnie ważna. Istotna jest 
pełna ochrona kompozycji i elementów, zarówno roślinnych, jak i architektonicznych. Ogród 
historyczny funkcjonuje w określonym otoczeniu i jako taki musi być w nim chroniony. Te 

1  Karta Florencka uchwalona 21.05.1981 przez Międzynarodowy Komitet ICOMOS-IFLA i Między-
narodowy Komitet Historycznych Ogrodów, została 15.12.1982 wpisana do rejestru jako uzupełnienie 
Karty Weneckiej – Międzynarodowej Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc (1964).

2  Profesor Janusz Bogdanowski dopuszcza następujące działania w historycznych ogrodach: ochrona 
– utrzymanie stanu; konserwacja – właściwa, zachowawcza; integracja – scalanie zatartych, nie-
czytelnych, niepełnych wnętrz; rekonstrukcja – odtworzenie częściowe lub całkowite, w przypadku 
udokumentowania badaniami; rekompozycja – dokomponowanie lub stworzenie nowej kompozycji, 
ale licującej z tradycją miejsca, sąsiednimi wnętrzami i ekspozycją [3, 4]. 
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zalecenia stosuje się również do wszystkich aspektów infrastruktury, wewnętrznych i ze-
wnętrznych (odwodnienia, systemu nawadniającego, dróg, parkingów, ogrodzenia, urządzeń 
pielęgnacyjnych, udogodnień dla zwiedzających). Żadna restauracja, a przede wszystkim 
żadna rekonstrukcja, w ogrodzie zabytkowym nie może być przedsięwzięta bez uprzednich 
badań. Badania i studia powinny obejmować wszystkie elementy niezbędne do odtworzenia 
ogrodu, począwszy od wykopalisk archeologicznych do pełnej dokumentacji historycznej 
obiektu, także porównanie z ogrodami podobnymi. Projekt musi być wykonany w oparciu 
o te badania i powinien być zaprezentowany grupie ekspertów dla wspólnego badania i za-
twierdzenia. Prace restauracyjne muszą uwzględniać następujące po sobie okresy rozwoju 
ogrodu, w celu wyboru właściwej fazy do rekonstrukcji. Jeżeli ogród całkowicie zniknął lub 
nie ma materiałów pozwalających na jego rekonstrukcję, nie może być rozważany jako ogród 
historyczny. Użytkowanie zabytkowego ogrodu niesie ograniczenia, a dostęp do niego musi 
być ograniczony do stopnia wymaganego przez wielkość i podatność na zniszczenie [12]. 

Rekonstrukcja, szczególnie w przypadku układów nawarstwionych, może stwarzać pro-
blemy, budzić kontrowersje co do wyboru fazy, zastosowanych materiałów czy doboru ro-
ślinności. Decyzje zwykle podejmowane są w gronie specjalistów, a o wyborze fazy decy-
duje unikatowość, ranga obiektu, a także zachowane archiwalia pomagające rekonstruować 
obiekt. Jednym z ważnych elementów mających wpływ na autentyczny wygląd odtwarzanych 
obiektów ma detal, który jest wyznacznikiem stylu. Detale ustalają skalę i artykulację, a ich 
zestawienia i połączenia decydują o jakości i estetyce, kreują charakter poszczególnych części 
ogrodu [30]. Materiał, z którego wykonano detal, określa formę, zwykle decyduje o rozmiarze 
i fakturze. Postępowanie w rekonstrukcji detali architektonicznych, budowlanych i konstruk-
cyjnych zakłada stosowanie materiałów i wykończenia używanych w takim czasie, w którym 
powstał ogród (np. w ogrodach średniowiecznych zwykła cegła, nie klinkierowa, i zaprawa 
wapienna). Są sytuacje, gdy uzupełniane są one o nowoczesne rozwiązania, zarówno ma-
teriałowe, jak i technologiczne, niewidoczne dla zwiedzających, a zapewniające ogrodom 
dłuższe trwanie i spełniające m.in. wymogi bezpieczeństwa użytkowania i pożarowe, co wy-
nika z obowiązujących przepisów. W adaptacjach, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 
się materiały współczesne, często podyktowane jest to potrzebami przyszłego użytkowania.

3. Archeologia ogrodów

Studia historyczne to jeden z ważniejszych etapów wstępnych poprzedzających prace 
projektowe przy rekonstrukcji, rewaloryzacji czy konserwacji zabytkowego ogrodu. Trady-
cyjne kwerendy archiwalne wspomaga nowa nauka archeologia ogrodów. Przyczynia się do 
analizy poszczególnych etapów powstawania i rozwoju założenia ogrodowego za pomocą 
odkrywek, wykopalisk, interpretacji materiałów archiwalnych i zdjęć lotniczych [10, 15, 16, 
25]. Za pierwsze nowoczesne prace wykopaliskowe wspomagające rekonstrukcję ogrodów, 
uznawane są zlecone przez rząd włoski badania willi Hadriana (1870). Kolejne tego rodza-
ju prace podjęto w l. 1910–23 w Pompejach, potem w latach 60. kontynuowała je Wilhel-
mina Jashemski [11], która stosowała metodę rozpoznawania roślin w oparciu o gipsowe 
odlewy systemów korzeniowych roślin. W Anglii prace wykopaliskowe wykorzystywano 
w badaniach ogrodów w latach 70. XX w.3, później znacząca była eksploracja Briana Dix’a 
w Hampton Court, która przyczyniła się do wiarygodnej rekonstrukcji Privy Garden w latach 
1991–1995 [10, 22]. Badania archeologiczne są szczególnie ważne w przypadku braku da-

3  Przebadano m.in. Biddulph Grange, Painshill, Kirby Hall, Wimpole Park, Audley End, Chiswick.
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nych, precyzyjnej lokalizacji obiektu czy rozpoznania materiałów, z których były wykonane 
detale, tak jak to miało miejsce w przypadku ogrodu na Wawelu [38, 39, 23], czy przy rekon-
strukcji ogrodu w Białymstoku [17]. 

4. Rekonstrukcje najstarszych ogrodów – przykład Wawelu

Prekursorem kompleksowych badań nad historycznymi ogrodami w Polsce i projektan-
tem znaczących powojennych rewaloryzacji był Gerard Ciołek, jego dzieło kontynuowa-
li Janusz Bogdanowski i Longin Majdecki [28]. Obecnie coraz częściej podejmowane są 
rekonstrukcje i odtworzenia ogrodów historycznych, m.in. zamkowych: w Malborku i na 
Wawelu, pałacowych: np. Branickich w Białymstoku, biskupów krakowskich w Kielcach 
i w wilanowie. 

W 2001 r. odkrycia archeologów reliktów XVI-wiecznego ogrodu na Wawelu w spo-
sób niezbity udowodniły jego istnienie [37, 38]. Wcześniej wskazywały na to wyniki badań 
źródeł historycznych4 [13, 36, 40]. Na części górnego tarasu, przed wschodnią elewacją pa-
łacu, między wieżami Jordanką i Duńską, odnaleziono regularny ruszt ścieżek o ceglanej 
nawierzchni (wymiary 7–7,5×14×28 cm i 7,5×12–14×30–32 cm), wyznaczających ziemne 
kwatery o wymiarach ok. 115×220 cm [38, 39, 13, 23, 36, 40]. Elementy te zidentyfikowano 
jako fragment ogrodu najprawdopodobniej z lat 40. XVI w. 

a) b) c) d)

Il. 1. Ława darniowa i rabata podwyższona, wybrane przykłady z XVI-wiecznych dzieł: a) rabata 
podwyższona okolona deskami [24], b) białogłowa sadząca lilie w rabacie podwyższonej [5], c) ława 

darniowa z podporą na pnącza [8], d) obsadzanie rabaty podwyższonej [14]

Ill. 1. A turfed seat and a raised bed, selected samples from 16th Century books: a) a turf bench 
framed with boards [24], b) a female planting lilies in a raised bed [5], c) a turf bench with trellis for 

climbing plants [8], d) planting a raised bed [14].

Odtworzony ogród na tarasie górnym jest jedynie częścią znacznie większego ogrodu 
królewskiego rozciągającego się na stoku wzgórza. Zachowane ścieżki pozwoliły zrekon-
struować w części tarasu układ kwater wypełnionych skrzyniami5, czyli podwyższonymi 
rabatami kwiatowymi, natomiast pozostały fragment dopuszczał możliwości interpretacji. 

4  Informacje o ogrodach wawelskich dają XVI-w. rachunki królewskie dotyczące prac wykonywa-
nych w ogrodzie, inwentarze zamku od XVII-XIX w. [13, 36].

5  O deskach na skrzynki jest mowa w archiwaliach wawelskich [13, 36].
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Postawą do prac projektowych związanych z koncepcją odtworzenia ogrodu wawelskie-
go stały się analizy urządzenia i roślinności ogrodów renesansowych zestawione z badaniami 
historycznymi i archeologicznymi [42, 43]. Ważne było porównanie z dziełami z epoki, ze 
szczególnym uwzględnieniem Włoch [20 26], oraz z innymi obiektami krakowskimi6 i pod-
krakowskimi [2, 3]. Posługując się rycinami z epoki stworzono swoisty katalog form możli-
wych do wykorzystania w projekcie ogrodu wawelskiego. Znalazły się tam m.in. przykłady 
ław darniowych, balustrad i balasów, bindaży, treliaży. Te elementy analizowano pod kątem 
formy, stylu, zdobienie, ale również materiałów, technik wykonania, sposobu wykończenia 
[42, 43]. 

Aktualny na wtedy stan wiedzy nie pozwalał na pełną rekonstrukcje ogrodu na górnym 
tarasie. Odkryty na części tarasu narys ścieżek o ceglanej nawierzchni był jedynym 
potwierdzonym wykopaliskami elementem jego układu. Analiza źródeł historycznych 
oraz badania archeologiczne i paleobotaniczne nie przyniosły jednoznacznych informacji, 
umożliwiających identyfikację charakteru kwater, roślinności oraz innych cech urządzenia 
i wyposażenia. Ponadto przemiany, jakim podlegała większa część górnego tarasu, w zasadzie 
wykluczają możliwość uzyskania dalszych informacji o ogrodzie. W tej sytuacji, kiedy nie 
można było rekonstruować całego ogrodu, przyjęto jako kierunek działań odtworzenie 
ogrodu, który mógł istnieć na górnym tarasie zamku w 1atach poł. XVI w. [32].

a) b) c)

Il. 2. Ogród na Wawelu: a) i b) wykonywanie rabat podwyższonych i nawierzchni ceglanych, c) ogród 
oddany do użytku w 2005 (fot. A. Zachariasz 2005)

Ill. 2. Wawel garden: a) and b) constructing of raised beds and brick paths, c) the garden open to public 
in 2005 (photo by A. Zachariasz 2005)

Odtwarzany ogród o powierzchni ok. 250 m2 podzielono na trzy części: łąkę kwietną, 
wydzieloną balustradą (płotkiem) kwaterę z 12 rabatami podwyższonymi i kwaterę z 4 par-
terami ornamentowymi kwiatowo-ziołowymi. Projekt obejmował m.in. następujące elemen-
ty: ceglana nawierzchnia (rekonstrukcja nawierzchni odkrytej przez archeologów), rabaty 
podwyższone, dębowa balustrada, treliaż. Cegłę, użytą na posadzkę, wyprodukowano tra-
dycyjnym sposobem wg rozmiarów odkrytych cegieł oraz ze śladami palców na niektórych 
egzemplarzach (tzw. palcówka). Uwzględniono jednak współczesne wymagania wytrzyma-

6  Np. ogród Karmelitów na Piasku przedstawiony na sztychu w: S. Czaharski., Hibernalia Karmelitae 
palladiis, Kraków 1696, a przede wszystkim Łobzów, podmiejska rezydencja królewska, o dobrze 
udokumentowanym wizerunku, m.in. w dziele J. Brauna i F. Hogenberga, Theatri praecipuarum to-
tius mundi urbium... Kolonia 1617, gdzie widoczny jest prosty układ kwater ornamentowych [33].
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łościowe. W nawierzchni widoczne są, choć maskowane starannie, nakrywy studzienek7. 
Było to współczesne wyposażenie, które koniecznie trzeba było uwzględnić w rozplanowa-
niu elementów ogrodowych.

Drewniane rabaty podwyższone (skrzynie, o których jest mowa w wawelskich archi-
waliach), balustrady i treliaż wykonano w oparciu o historyczną ikonografię. Zastosowano 
ówczesne sposoby obróbki i łączenia materiałów (m.in. dyble i kołki w skrzyniach i balu-
stradzie, wiązanie treliaża łykiem8). Podwyższoną rabatę kwiatową, o wymiarach 223×111,5 
×44 cm, wykonano z drewna dębowego. Ten rodzaj rabaty, wysokiej ok. 40 cm, wywodzący 
się z ławy darniowej, przedstawiany jest na obrazach i rycinach z epoki, np. Ogród Edenu 
Mistrza Środkowego Renu (ok. 1420), ilustracje do Crescentyna [8] i Hilla [14]. Z rycin 
i obrazów zaczerpnięto wysokość, wzór i rodzaj zdobienia w postaci zwieńczenia kulą gałki 
słupka. Konstrukcję skrzyni stanowią słupki dębowe z krawędziaków 10×10 cm o wys. 44 
cm oraz z czapką w wys. 7,4 cm zwieńczoną gałką, z podstawą kwadratową i pośrednim 
elementem o płaskiej simie, mocowaną do słupka dyblem 2×2×6,6 cm. W słupki wchodzą na 
wpust deski dębowe łączone z nimi na jaskółczy ogon. 

a)
b)

c)

Il. 3. Zamek Królewski na Wawelu – ogród na górnym tarasie: a) na pierwszym planie proste rabaty 
ornamentowe, b) i c) rabaty podwyższone („skrzynie”), gdzie prezentowano kolekcję roślin, w głębi, 

za ogrodzeniem z diagonalnie skrzyżowanych listewek, łąka kwietna z treliażem  
(fot. A. Zachariasz 2008, 2011)

Ill. 3. Royal Wawel Castle, garden on the upper terrace: a) in the foreground a simple ornamental 
parterre, b) and c) raised bed (timber-framed boxes) for presenting collections of plants, in the 

background behind diagonally-patterned fencing lies a flowering mead with a trellis  
(photo by A. Zachariasz 2008, 2011)

7 Na tarasie przed odkryciem układu ścieżek ceglanych wykonano sieć kanalizacyjną, stąd nakrywy 
studzienek i kratki kanalizacyjne.

8 Treliaż tradycyjna forma służąca do podtrzymywania pnączy. Wykonywano je głównie z wierzby, 
leszczyny lub jałowca, tu z powodu trwałości zastosowano drewno dębowe. 
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a) b) c) d)

Il. 4. Zamek królewski na Wawelu, odtworzenia ogrodu na górnym tarasie – detale: a) słupek 
ogrodzenia, w głębi rabata podwyższona, b) treliaż, widoczne wiązanie łykiem, zasłaniające 

połączenia, c) nawierzchnia ceglana, dwie z cegieł z widocznymi śladami palców, tzw. „palcówki’, 
 d) nakrywa studzienki infrastruktury w ceglanej nawierzchni (fot. A. Zachariasz 2008, 2011)

Ill. 4. Royal Wawel Castle, the reconstruction of the garden located at the upper terrace – details: a) fencing 
post, the raised bed in the background, b) the trellis, visible phloem binding, covering joints, c) the brick 

paving, two bricks with visible finger marks, d) lid of manhole infrastructure in the brick paving  
(photo by A. Zachariasz 2008, 2011)

Ścianę skrzyni tworzą dwie deski połączone ze sobą na pióro. Słupki drewniane stoją 
na fundamencie betonowym 10×10×30 cm. Dla wzmocnienia zarówno w fundamencie, jak 
i w słupku osadzono pręt ze stali nierdzewnej. Skrzynia (słupki i deski) zagłębiona jest po-
niżej poziomu posadzki o 7 cm, tyle ile wynosi grubość cegły zastosowanej w posadzce. Na 
dłuższym boku zastosowano słupek pośredni o wymiarach 2,5×10 o wys. 44 cm, do którego 
w dolnej części na wkręt do drewna mocowana jest deska dębowa skrzyni. Wkręt zaślepio-
ny jest kołkiem drewnianym o średnicy 2 cm. Górna deska stężona w płaszczyźnie słupka 
pośredniego z przeciwległym bokiem prętem stalowym nierdzewnym. Skrzynia od zewnątrz 
nie jest impregnowana, aby zachować naturalny wygląd drewna, zgodnie z przekazami histo-
rycznymi. Natomiast od wewnątrz i w częściach zagłębionych w ziemi skrzynię impregno-
wano preparatem do ochrony drewna. W wykonywaniu skrzyni zalecono obróbkę ciesielską. 
Podobnie wykończono pozostałe drewniane detale: balustradę i treliaż.

Ogród wawelski oddano do użytku w r. 2005, oglądany może być w małych, zorgani-
zowanych grupach z przewodnikiem. W ostatnim okresie wykonano projekty ogrodów dla 
tarasu dolnego.

5. Przykłady rewaloryzacji krakowskich parków publicznych

Miasta wraz z rozwojem urbanistycznym zmieniały swoją wielkość, wchłaniając okolicz-
ne wsie, w których zwykle były w założenia dworskie lub pałacowe. W Krakowie to ponad 
40 obiektów, a pośród nich są takie, które pełnią funkcje parków publicznych; m.in. ogrody 
przy Willi Decjusza na Woli Justowskiej i biskupów krakowskich w Białym Prądniku, za-
łożenia pałacowe-parkowo w Swoszowicach, Czeczów w Bieżanowie czy Jerzmanowskich 
w Prokocimu. Ogrody dworskie w okresie powojennym były niszczone i degradowane. Na 
wiele niekorzystnych działań są też narażone na etapie wykonywania projektów rewaloryza-
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cji. Sprzyja temu brak uregulowanej sytuacji własnościowej założeń, wtórne podziały oraz 
brak funduszy na rewaloryzacje i bieżącą pielęgnację. Obserwuje się odchodzenie od trady-
cji, zaniedbania w zakresie historycznego wyposażenia i roślinności. Często następuje utrata 
zabytkowego charakteru i zniszczenia, na skutek złych projektów, niestosownych detali i ele-
mentów wyposażenia. Są to również niekorzystne modyfikacje wprowadzane przez użyt-
kowników, np. wandalizm (niszczenie wyposażenia, kradzieże roślin), przedepty trawników, 
niszczenie nawierzchni przez rowerzystów i szpecenie, np. graffiti [28, 31].

Park Dębnicki9 stanowi przykład odtworzonego ogrodu dworskiego z przeznaczeniem 
na przestrzeń publiczną. Park ten to w części teren kilkakrotnie przekształconego założenia 
dworskiego w podkrakowskiej wsi Dębniki. W 1 poł. XIX w. powstał tam zespół dworski, 
który w latach 70. XIX w. nabył Bronisław Lasocki (1828–1906). Około 1880 r. ukształtowa-
no tam ogród o kompozycji swobodnej. Bezpośrednie otoczenie pałacu urządzono w guście 
modnych wtedy regularnych parterów wzorowanych na historycznych. W parku, w miejscu 
dawnej glinianki, był staw, dookoła którego wiodła aleja spacerowa obsadzona kasztanow-
cami, były tam też rabaty kwiatowe, tuje, lilaki i różnobarwne róże. Do alei przylegał cie-
nisty, różnorodnymi gatunkami drzew i krzewów ozdobiony park o pow. ok. 4 ha. Zachwyt 
budziły walory widokowe założenia, szczególnie widoki poprzez Wisłę na klasztor Norber-
tanek, Zwierzyniec, Kopiec Kościuszki, Wawel i wieże Starego Miasta. W 1910 r. Lasoccy 
sprzedali posiadłość miastu i od tego czasu teren jest własnością komunalną. W planach 
wykonanych w biurze regulacji miasta po 1910, obszar ten cały czas pełni funkcję parkową. 
W 1925 r. planowano utworzenie tu ok. 10 ha parku dzielnicowego. Jednak po sprzedaży 
gruntów dębnickich miastu, następuje powolna degradacja parku. W pałacu zlokalizowano 
sierociniec prowadzony przez Albertynów, w r. 1933 zasypano staw. W czasie wojny pałac 
użytkowali Niemcy. W l. 1944–45 zajmowało go wojsko radzieckie. Po wojnie zespół przejął 
Miejski Zarząd Zieleni, który przystosował teren do nowej funkcji. Założono tam szkółki 
roślin, na przedpolu pałacu powstał zespół szklarni. Był to okres zasadniczej destrukcji zało-
żenia parkowego, prowadzący do całkowitego zatarcia pierwotnej kompozycji [37, 28].

W latach 70. XX w. pałac i teren bezpośrednio doń przyległy należały do Igloopolu, po-
tem do firmy Hydrotrest, która wykonała gruntowną rewaloryzację pałacu. Projekt rewalory-
zacji parku był popierany i zamówiony przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, która chciała by 
miejsce zdegradowane zostało przekształcone w atrakcyjny obiekt i przeznaczyła fundusze, 
własne i pozyskane, na jego realizację. Zgodnie z koncepcją rewaloryzacji Hydrotrest (póź-
niej Skanska) i Rada Dzielnicy, doprowadzili do uporządkowania przedpola pałacu, rozebra-
no szklarnie, przygotowano teren pod przyszły park publiczny. 

Projekt rewaloryzacji zakładał powstanie parku publicznego o pow. ok. 7,17 ha (podzie-
lono go na części: A, B, C, D) w powiązaniu z systemem terenów zieleni miejskiej. Powstał 
tu problem wtórnego podziału (użytkownik zabytkowego pałacu ogrodził przynależną doń 
posesję) oraz uszanowania historycznych uwarunkowań i powiązań kompozycyjnych z do-
stosowaniem do potrzeb współczesnego parku publicznego. W części dawnego parku (A) 
– na ile pozwalały na to warunki, a głównie infrastruktura10 – odtworzono układ wzorowany 
na historycznym, z pałacem jako integralnym elementem. Projekt szczegółowy obejmował 

9  Do rejestru zabytków wpisano tylko pałac Lasockich z najbliższym otoczeniem (A-603/79), teren 
dawnego parku nie, gdyż nic się nie zachowało.

10  Np. w okresie powojennym przez środek historycznego parku przeprowadzono kanalizację i na eta-
pie uzyskiwania pozwoleń nie było zgody na realizację wyspy na stawie, stąd półwysep, pod którym 
jest kanalizacja o dużym przekroju.
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zmiany rzeźby terenu, układ dróg i ścieżek, szatę roślinną i małą architekturę. W zakresie 
infrastruktury wodnokanalizacyjnej i elektrycznej był to projekt ogólny. Część A ma charak-
ter spacerowy i kontemplacyjny, a pozostałe, już nie będące dawnym ogrodem pałacowym, 
zaprojektowano w nawiązaniu do niego, ale wprowadzono tam nowe funkcje, m.in. czynną 
rekreację i sport, w powiązaniu z miejskim układem ścieżek rowerowych. Dużą inwestycją 
były prace ziemne, czyli wykopanie niecki stawu i kanałów, dzięki czemu powstało płaskie 
wzgórze (z którego jest dobra ekspozycja na Wawel) i niewielki kopiec [37].

a) b) c) d)

Il. 5. Park Dębnicki, Kraków: a) część A, wykonywanie nawierzchni z kostki granitowej i opasek, 
b) część A, nawierzchnia z szarej kostki granitowej z wzorem z kostki czerwonej, c) część A, 

nawierzchnia żwirowa (z klińca wałowanego) z opaską z kostki betonowej czerwonej, d) część B, 
nawierzchnia z kostki granitowej z wzorem, z lewej źle utrzymana nawierzchnia żwirowa (z klińca 

wałowanego) z opaską z kostki granitowej (fot. A. Zachariasz 2002, 2005, 2007)

Ill. 5. Dębnicki Park, Cracow: a) part A, construction of granite brick paving and edging, b) part A, gray 
granite paving with red brick pattern, c) part A, gravel surface bordered by red concrete pavers, d) part 

B, surface of patterned granite pavers, on the left hand side poorly maintained gravel surface with granite 
paver border (photo by A. Zachariasz 2002, 2005, 2007)

W projekcie wprowadzono nowe elementy małej architektury wykonane z betonu 
i z okładziną kamienną oraz z drewna, inspirowane wzorami historycznymi, m.in. tetrapylon 
– bramę wejściową oraz drewniane mostki, jeden z altaną, poidełka, dobrano z projektów 
typowych historyzujące ławki, w części B powstała m.in. eksedra. Park przystosowano do 
przyjęcia większej liczby odwiedzających i dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Główną 
alejkę prowadzącą do pałacu wykonano z granitu z historyzującym wzorem, inne z kliń-
ca wałowanego z opaskami z kostki granitowej w części historycznej i kostki betonowej 
w pozostałych. Program parku akceptowała Rada Dzielnicy w konsultacji z mieszkańcami. 
Projekty wykonywano etapowo. W trakcie przygotowania projektów odbywały się spotkania 
z mieszkańcami, czego efektem były zmiany, m.in. redukcja liczby parkingów jako efekt 
protestów mieszkańców. Później wykonano projekty wykonawcze (8 etapów). Nadal nie zo-
stał w pełni zrealizowany program określony w koncepcji [37]. Ważniejsze problemy, które 
ujawniły się w realizacji i później to: kradzieże sadzonek; złe przygotowanie terenu pod 
kwietnik dywanowy; zbyt rzadkie wałowanie ścieżek, co powoduje przerastanie żwiru trawą; 
niewystarczająca pielęgnacja zieleni. Pośród pierwszych usterek był brak pochylni na scho-
dach terenowych. Rowerzyści korzystający z parku rozjeżdżali teren przy schodach, więc 
wprowadzono tam pochylnie i obsadzono pasem irgi teren przy krawędzi schodów. 
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Park krakowski11 w Krakowie powstał w 1885 r. Założono go w okresie spadku popu-
larności, a potem zabudowy, znajdujących się wewnątrz twierdzy ogrodów, aby stworzyć 
lepsze warunki życia w mieście. Na początku w. XX w parku (7 ha) znajdowały się: teatr, 
kawiarnia, restauracja, mleczarnia, pływalnia, staw z łódkami, arena dla cyklistów, mena-
żeria, plac maneżowy, boiska, ślizgawka, pawilony z muzyką, trafika, a później np. korty 
tenisowe12. W 1931 r. park o pow. 5,41 ha miał charakter sportowo-rozrywkowy. Pierwotny 
geometryczny układ został w latach 1938–39 przekształcony w kompozycję swobodną. Na 
osi wejścia głównego zaprojektowano, przechodnią modernistyczną kawiarnię z tarasem wi-
dokowym. Całkowicie zmieniono układ wodny. Na znacznie powiększonym stawie zapro-
jektowano dwie wyspy. Staw zwężający się pośrodku przedzielał mostek, pod którym mogły 
przepływać łódki. Park w części miał charakter naturalistyczny, w części nawiązywał do 
stylu modernistycznego, gdzie wystudiowane płynne krzywizny stawu i ścieżek równoważy 
prosta linia głównej ścieżki na osi i związany z nią ciąg okolonych żywopłotami gabinetów. 
Projekt zrealizowano w niewielkim stopniu, wyburzono istniejące obiekty, przeprowadzono 
korektę przebiegu ścieżek, obsadzono gabinety. Niezrealizowano kawiarni, układu wodnego 
z wyspami i mostkiem. Wojna przerwała prace, których po niej w tym wariancie nie podjęto. 
Dawny regularny układ alejek jest nadal widoczny w szpalerach rosnących na trawnikach 
[29, 41]. 

Projekt rewaloryzacji z 1994 r. powstał na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, gdy pojawiła się presja na przeprowadzenie przez park ścieżek rowerowych. Studia 
historyczne i analiza stanu istniejącego wykluczyły możliwość dużych przekształceń przy 
obecnym układzie i funkcji. Niemożliwe było bezpieczne i bezkolizyjne rozdzielenie ruchu: 
funkcji rekreacyjnej (główni użytkownicy parku to matki z dziećmi i emeryci) i rowerzy-
stów. Prawidłowe i normatywne przeprowadzenie ścieżki wymagałoby zbyt dużej ingerencji 
w układ i funkcję parku oraz powodowałoby jego podział na dwie części13. Projekt zakładał 
uczytelnienie kompozycji, urozmaicenie monotonnego układu zieleni i wydobycie zacho-
wanych elementów z faz poprzednich. Proponowano też większe funkcjonalnie związanie 
pl. Inwalidów z parkiem, stworzenia na nim strefy wejściowej. W projekcie zaproponowano 
zmianę nawierzchni zniszczonych asfaltowych alejek parkowych – na ścieżkach: uszlachet-
niony grysem asfalt (zgodny z duchem modernizmu), z opaską z kamienia (czerwony granit 
lub porfir). Jako kolejny etap prac wykonano projekt techniczny: zieleni oraz ażurowego 
metalowego ogrodzenia na istniejącym murku i balustrady przy stawie. Projektów tych nie 
zrealizowano [29, 34, 35]. Od 2004 r. trwają prace nad kolejną koncepcją i projektami wyko-
nawczymi, które wykorzystują elementy projektu z 1994 r. [34].

11 Park wpisany do rejestru zabytków A-585 14.07.76.
12 Teren parku począwszy od konkursu na plan Wielkiego Krakowa (1910) aż do 2000 r., często stawał 

się przedmiotem projektów, aż dziewięć koncepcji i regulacji [29].
13 W koncepcji rewaloryzacji podano dwa wariantowe rozwiązania ścieżki rowerowej. Pierwszy ze 

ścieżką wzdłuż ulic stanowiących granicę parku, w drugim wariancie założono przebieg ścieżki 
wzdłuż pasa zieleni w Alei Trzech Wieszczów.
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a) b) c)

Il. 6. Park Krakowski, Kraków: a) ścieżka wydeptana przez użytkowników tzw. przedept, skracający 
drogę do przystanku autobusowego, b) wybrzuszenia w asfaltowej nawierzchni spowodowane przez 

korzenie drzew, c) w tle zaniedbany ogród skalny (fot. A. Zachariasz 2007)

Ill. 6. Krakowski Park, Cracow: a) pedestrian trodden path – shortcut to a bus stop, b) asphalt path 
buckled by the tree roots, c) neglected rockery in the background (photo by A. Zachariasz 2007)

W Krakowie powstaje coraz więcej projektów rewaloryzacji dla zabytkowych ogrodów 
i wiele z nich się realizuje. Pośród nich jest np. krakowski park Jordana. W ostatnim okresie 
park, po raz kolejny, został odnowiony. W parku przywrócono też jordanowskie tradycje 
sportowego spędzania czasu, już nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla wszystkich miesz-
kańców Krakowa. Powstały tam m.in. nowe ogrodzone place zabaw dla dzieci z bezpieczną 
nawierzchnią, skate-park, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, boiska sportowe i ścieżki: 
rowerowe, sportowa, ornitologiczna, wprowadzono nowe oświetlenie i iluminację. Taki pro-
gram gwarantuje, że obiekt tętni życiem, choć daleko mu do zorganizowanych zajęć z czasów 
doktora Jordana. Park Jordana rozwinął też swój narracyjny przekaz i stał się rodzajem parku 
pamięci. Tworzenie Alei Wielkich Polaków jest kontynuacją lekcji historii i umiłowania oj-
czyzny, które przekazywał młodzieży doktor Jordan. Każde z historycznych i współczesnych 
popiersi wybitnych Polaków ma swoje przesłanie. Nowe pomniki ilustrują najnowszą historię 
Polski – uhonorowano odwagę, bezkompromisowość i patriotyzm. 

6. Wnioski

Zaprezentowano problemy rewaloryzacji i odtwarzania krakowskich historycznych ogro-
dów. Dwa pośród opisanych obiektów, czyli ogród wawelski i park Dębnicki, zostały odtwo-
rzone stanowią przykład krajobrazów przywróconych. Odzyskały swój dawny blask i przy-
czyniają się do popularyzacji sztuki ogrodowej. Ogród wawelski wykonany z dużą troską 
o autentyzm, dopełnił wizerunek rezydencji królewskiej, jest jednym z niewielu odtworzo-
nych ogrodów renesansowych w Polsce. Park Dębnicki w otrzymał nagrodę im. prof. Janu-
sza Bogdanowskiego w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na najlepszy obiekt zrealizowany 
w Krakowie w 2002 r. Znalazł się też w publikacji z 2009 r. 1000 x Landscape Architecture 
prezentujących obiekty architektury krajobrazu z całego świata [1]. 

Rozważano problem autentyzmu w praktyce konserwatorskiej, oraz współczesne uwa-
runkowania wynikające z użytkowania historycznych obiektów udostępnianych szerokiej 
publiczności. Ogrodów historycznych jest coraz więcej, odtwarzane i rekonstruowane przy-
ciągają zwiedzających, podnoszą jakość przestrzeni miejskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że 
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i inne krakowskie ogrody zostaną odtworzone lub zrekonstruowane „dla przyjemności i po-
żytku Szanownej Publiczności”, jak powiedział kiedyś doktor Henryk Jordan o parku, który 
zakładał.
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