
MICHAŁ KRUPA∗ 

PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W STASZOWIE 
NA TLE EUROPEJSKICH ZIELONYCH 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

PROJECT OF PUBLIC GARDEN IN STASZÓW 
ON THE BACKGROUND OF EUROPEAN GREEN PUBLIC SPACES 

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

W artykule zaprezentowano wybrane przykłady zielonych przestrzeni publicznych w europejskich miastach 
(Barcelona, Monachium, Paryż) jako pozytywne realizacje wzbogacające środowisko mieszkaniowe. Na tle 
tych koncepcji przedstawiono projekt parku miejskiego w Staszowie1, którego celem było stworzenie na 
przedmiotowym terenie możliwie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. 
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A b s t r a c t  

The paper summarizes the selected examples of public green spaces in european cities (Barcelona, Munich, 
Paris) as a positive investments which enrich inhabitants environment. The project of the public garden in 
Staszów was presented on the background of mentioned examples. The goal of the project was designing 
attractive recreation area for inhabitants. 
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1. Wstęp 

Liczne przykłady europejskich przestrzeni publicznych już od lat inspirują zarówno polskich archi-
tektów, jak i władze samorządowe do prób podobnych realizacji na terenie naszego kraju. Problem ten wy-
daje się być niezwykle istotny przede wszystkim ze względu na stale narastający ruch inwestycyjny nasta-
wiony głównie na realizację nowych osiedli i dzielnic mieszkaniowych. Niestety wiele z tych realizacji 
pozbawionych jest publicznych przestrzeni zaprojektowanych z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. 
Brak w środowisku mieszkaniowym przestrzeni, które pełniłyby funkcję miejsca spotkań, relaksu i jedno-
cześnie dawałyby poczucie bezpieczeństwa, negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie i poczucie przy-
należności do danej społeczności.  

Przykłady realizacji nowych form przestrzeni publicznych w Barcelonie, jak Park de Diagonal Mar, 
Park Nou Barris, Jardin Botanico czy Park Solidaridad, pokazują jak wysokiej jakości przestrzeń publiczna 
o zróżnicowanych funkcjach, współczesnej kompozycji i formie może poprawić jakość życia mieszkańców, 
oferując szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu. 

Do najciekawszych realizacji tego rodzaju należy z pewnością Park de Diagonal Mar, otwarty  
w 2002 roku jako czwarty co do wielkości park Barcelony, zajmujący obszar 34 akrów (ok. 14 hektarów). 
Został zaprojektowany w ramach programu rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych miasta jako pu-
bliczna przestrzeń zielona w nowopowstałej dzielnicy mieszkaniowej. Dzięki urozmaiconej formie małej 
architektury, fantazyjnym rzeźbom przestrzennym, różnorodności roślin i zastosowanych materiałów Park 
de Diagonal Mar stał się nowoczesną przestrzenią publiczną – miejscem spotkań i relaksu mieszkańców. 
Na terenie parku znajdują się kawiarnie, liczne place zabaw, zbiorniki wodne, a także przestrzenie wysta-
wowe. Otwarcie na nadbrzeże morza śródziemnego czyni to miejsce atrakcyjnym także dla odwiedzających 
Barcelonę turystów.  

Z ciekawszych przykładów niemieckich realizacji zielonych przestrzeni publicznych należy wymienić 
dwa przykłady z Monachium: Georg Freundorfer Plaza i Messestad Riem Park. 

Georg Freundorfer Plaza położony jest w dzielnicy Westend Monachium, w najgęściej zabudowanej 
części miasta. Plac będący częściowo skwerem miejskim odgrywa ważną rolę jako miejsce spotkań miesz-
kańców, miejsce organizacji imprez publicznych, jak i wielofunkcyjna przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. 
Chociaż został wytyczony pięćdziesiąt lat wcześniej współczesne ramy kompozycyjne i funkcjonalne otrzy-
mał w 2002 roku wg projektu Levin Monsigny Landschaftsarchitekten. Plac integruje otaczającą go 
istniejącą zabudowę mieszkaniową z zielenią wysoką, która wyznacza jego ramy. Funkcje zaprojektowane 
w Georg Freundorfer Plaza adresowane są do różnych grup wiekowych. Na części placu architekci zapro-
jektowali część sportową z boiskiem, a w pozostałej zielone gabinety, altany oraz otwarte tereny zielone. 

Z kolei Messestad Riem Park powstał na terenie nowej dzielnicy mieszkaniowej, oddalonej około  
7 km od centrum miasta. Park oddany do użytku w 2005 roku zajmuje powierzchnię 210 ha z 560 ha 
obejmujących teren całego założenia. Projekt zakładał stworzenie na terenie należącym do dawnego lotni-
ska Riem przestrzeni zielonej o różnorodnych funkcjach. Zaprojektowano tutaj liczne place zabaw, boiska 
sportowe, skateparki, sieć alejek spacerowych i rowerowych, a także liczne nasadzenia roślinne. W projek-
cie prócz rewitalizacji zdegradowanych terenów położono nacisk na ochronę środowiska naturalnego 
poprzez ograniczenie negatywnego wpływu na wartościowe elementy przyrodnicze i wykorzystanie natural-
nych materiałów.  

Z publicznych przestrzeni Paryża wciąż niesłabnące zainteresowanie budzą: Park Andre Citroena, 
Park de La Villette, Park de Bercy oraz Jardin Atlantique.  

Park Andre Citroena, którego budowę ukończono w 1992 roku, powstał na terenach poprzemysło-
wych i obecnie stanowi centrum nowej dzielnicy. Według projektu  podzielono go na dwie części; wschod-
nia i zachodnią. W środku zaprojektowano rozległy trawnik, wokół którego rozplanowano poszczególne 
funkcje m.in. ogrody czarny i biały, a także miejsca relaksu i kontemplacji. Kulminacją zielonej szerokiej 
alei są dwie szklarnie projektu Patrica Bergera, z których jedna pełni funkcję oranżerii. W północnej części 
założenia zlokalizowano sześć tematycznych ogrodów o zróżnicowanej kolorystyce nasadzeń. Park ujmuje 
różnorodnością barw, materiałów, a zarazem czytelnością kompozycji. Stanowi niewątpliwie jedną z naj-
ciekawszych przestrzeni publicznych zrealizowanych w ciągu ostatnich lat. 
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Europejskie przykłady przestrzeni publicznych jak place, parki czy skwery nie pozostają bez echa  
w polskich miastach. Choć ciągle są to nieliczne przykłady to warto odnotować realizację Parku Dębnic-
kiego w Krakowie czy Parku Milenijnego w Nowym Dworze (Dolny Śląsk).   

W 2008 roku miasto Staszów postanowiło zrealizować pierwszy etap dawno planowanej inwestycji 
polegającej na stworzeniu w terenie między osiedlami Wschód i Ogrody nowoczesnej przestrzeni publicz-
nej o charakterze parku miejskiego, adresowanej do mieszkańców obu osiedli.  

Opracowany w 2008 roku projekt obejmuje około 20-hektarowy  pas zieleni położony w połu-
dniowo-wschodniej części Staszowa. Przedmiotowy teren charakteryzuje się dużym potencjałem przyrodni-
czo-ekologicznym oraz społeczno-rekreacyjnym. Główną ideą projektantów było stworzenie możliwie nowo-
czesnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla wszystkich potencjalnych grup użytkowników parku.  

Projekt poprzedzono wielokierunkowymi studiami dotyczącymi zarówno projektowanego terenu, jak 
i podobnych realizacji europejskich. Wykonano również inwentaryzację dendrologiczną oraz ekspertyzę do-
tyczącą stanu i ewentualnego potencjału przyrodniczego zastanego terenu2. 

2. Kompozycja oraz rozwiązania projektowe 

Koncepcja projektowa powstała w oparciu o szczegółową analizę powiązań komunikacyjnych  
i funkcjonalnych przedmiotowego terenu. Główną osią kompozycyjną parku jest pieszo-jezdny ciąg 
komunikacyjny poprowadzony na osi zachód-wschód. Ciąg ten stał się kręgosłupem, na który nanizano  
sieć pozostałych powiązań komunikacyjnych oraz poszczególne elementy funkcjonalne.  

Komunikację wewnątrz  parku tworzą ciągi piesze oraz pieszo-jezdne. Ciągi piesze łączą Osiedla 
Wschód z Osiedlem Ogrody, tworząc system ścieżek rekreacyjnych. Łączą się ze sobą w najważniejszych 
pod względem komunikacyjnym i funkcjonalnym miejscach, tworząc tym samym integralny element 
kompozycyjny całego założenia. 

Dopełnieniem układu kompozycyjnego założenia opartego o system komunikacyjny są elementy 
wodne, które podkreślają ważniejsze trakty. W parku zaprojektowano kilka basenów wodnych, z których 
najdłuższy podkreśla główny ciąg pieszo-jezdny. Ma on zarówno funkcję praktyczną (retencyjną, polega-
jącą na regulacji poziomu wody na terenie), jak i estetyczną.  

Idea kompozycji i formy parku jako założenia o cechach geometrycznych powstała na bazie zago-
spodarowania terenów otaczających park. Układ urbanistyczny osiedli mieszkaniowych, które przylegają 
do parku, determinuje zastosowanie w projekcie prostych geometrycznych linii i kształtów.  

Park miejski miał w swoim założeniu odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców obu osiedli,  
a także innych mieszkańców Staszowa. Elementy funkcjonale zastosowane w projekcie są adresowane do 
wszystkich grup odbiorców jak: dzieci, młodzież, osoby starsze. Nowopowstały park ma stać się w przyszło-
ści miejscem spotkań mieszkańców Staszowa oraz wiernych parafii sąsiadującej z projektowanym tere-
nem. Powinien być również przestrzenią dającą możliwość organizacji okresowych wystaw na wolnym po-
wietrzu, festynów czy koncertów. 

Park został podzielony na kilka stref funkcjonalnych, które w zależności od potrzeby przenikają się  
i uzupełniają. Główną ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego parku miejskiego, gdzie każdy miesz-
kaniec będzie mógł atrakcyjne spędzić czas, w wybrany przez siebie sposób.  

Jedną z głównych stref funkcjonalnych terenu jest strefa związana z urządzeniami sportowymi. Na 
jej terenie zaprojektowano: boisko do piłki nożnej, do koszykówki, siatkówki, dwa boiska do siatkówki 
plażowej, ścianki wspinaczkowe, skatepark przeznaczony dla deskorolek, wrotek i rowerów górskich,  
a także stoły do ping-ponga na wolnym powietrzu oraz szachy. 

Kolejną wyodrębnioną strefą jest teren związany z parafią i kościołem św. Barbary, który bezpo-
średnio sąsiaduje z projektowanym terenem. Stanowi on tym samym istotny element funkcjonalny i kom-
pozycyjny całego układu. Na wschód od kościoła zaprojektowano zielony parking, który będzie obsługiwał 
zarówno parafian jak i odwiedzających park mieszkańców Staszowa.  
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Parking został oddzielony od zespołu kościelnego pasem zieleni, na który składa się droga krzy-
żowa oraz miejsce sacrum związane z małym ołtarzem lub świętą figurą.  

W bliskim sąsiedztwie kościoła, w zachodniej części terenu ,zlokalizowano dwa ogrody przezna-
czone dla osób niewidzących, niedowidzących oraz niepełnosprawnych. Będą to ogrody sensoryczne, 
wyposażone w przyrządy i pomoce niezbędne do łatwego poruszania się w przestrzeni ogrodu. Posadzone 
w nim rośliny będą rosły w donicach na specjalnych podwyższeniach, zaopatrzonych w barierki, ułatwia-
jące poruszanie się. W ogrodzie przewidziano także tabliczki z opisami roślin alfabetem Braille’a.  

Kolejną strefą funkcjonalną wydzieloną w projekcie jest strefa przeznaczona dla dzieci. Z myślą  
o najmłodszych użytkownikach parku zaprojektowano kilka placów zabaw oraz dwa ogrody edukacyjne dla 
dzieci w wieku 1 do 3 lat. Place zabaw zostały zaprojektowane jako miejsce rekreacji i rozrywki dla dzieci 
w różnym wieku. Wyposażono je m.in. w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki wahadłowe, huśtawki na 
desce, tzw. ważki, karuzele, bujaki sprężynowe oraz systemy drabinek drewnianych.  

W parku zaprojektowano także dwa ogrody o funkcji edukacyjnej przewidziane dla najmłodszych 
dzieci, które uczą się chodzić, raczkują i poznają świat kolorów oraz faktur. W tym celu zaprojektowano 
place o pofałdowanej powierzchni, wykończone specjalnym delikatnym i bezpiecznym materiałem, odpor-
nym na warunki atmosferyczne. Inspiracją dla tego rozwiązania był przykład ogrodu dla dzieci w monachij-
skiej dzielnicy Messestad Riem. 

Ostatnią strefą funkcjonalną wydzieloną w parku jest teren oraz urządzenia o charakterze kultu-
ralno-rozrywkowym. W związku z tym, że park będzie przede wszystkim miejscem spotkań mieszkańców 
Staszowa, winien być zaopatrzony w miejsca, gdzie będzie istniała możliwość organizacji koncertów, festy-
nów lub ekspozycji na wolnym powietrzu. W tym celu zaprojektowano zespół dwóch scen z widownią, które 
będą mogły być wykorzystane do organizacji przedstawień teatralnych, kameralnych koncertów oraz 
wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych. Będą mogły służyć również jako miejsce projekcji filmów lub miej-
sce spotkań młodzieży. Koncepcja architektoniczna zespołu scen z widowniami zakłada stworzenie rzeźby 
w krajobrazie w kształcie schodkowych piramid. Cały zespół usytuowany został na rozległym, czworobocz-
nym placu. 

Zaprojektowane place pełnią funkcje komunikacyjne, będą także miejscem spotkań mieszkańców. 
Stwarzają też potencjalną możliwość organizacji większych imprez kulturalnych. Place zaopatrzone będą 
także w elementy małej architektury, jak ławki, pergole oraz altany chroniące przed słońcem.  

3. Podsumowanie  

Przedstawiona wyżej koncepcja projektowa parku miejskiego w Staszowie zakłada stworzenie zie-
lonej publicznej przestrzeni dla mieszkańców dwóch największych osiedli miasta. Przestrzeń ta w swoich 
głównych założeniach odpowiada na ich potrzeby, oferując atrakcyjne tereny rekreacyjne dla dzieci, mło-
dzieży, osób starszych, a także dla niepełnosprawnych. Celem projektu było stworzenie możliwie urozma-
iconej przestrzeni zielonej z podziałem na różnorodne strefy funkcjonalne związane z kulturą, rozrywką, 
spotem i rekreacją. Jest to także próba zaadoptowania w polskiej świadomości współczesnych zachodnich 
trendów w projektowaniu przestrzeni publicznych, które są obecnie tak pożądane w miejskiej tkance 
mieszkaniowej.  

Przypisy 

1 Projekt został wykonany w 2008 przez zespół projektantów: prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (koordynator 
projektu), mgr inż. arch. Michał Krupa (główny projektant), mgr inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (arch. krajobrazu),  
mgr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. Wojciech Bobek (arch. krajobrazu). 

2 Inwentaryzację dendrologiczną oraz ekspertyzę dot. stanu istniejącego przedmiotowego terenu wykonał mgr inż. Wojciech 
Bobek, architekt krajobrazu. 



 265

1. Introduction   

Numerous examples of European public spaces have for years inspired both Polish architects and 
local authorities to attempt similar realisations in our country. This problem seems to be very significant 
mainly because of constantly increasing investments aimed mostly at realisation of new housing estates 
and districts. Unfortunately, many of these realisations lack public spaces designed to serve inhabitants 
and their needs. 

This lack of space, which would function as a meeting or relaxation place in inhabitants’ 
environment and at the same time would offer the feeling of security, negatively influences human 
relations and the sense of belonging to a given community. 

Examples of realisations of new form of public spaces in Barcelona such as Park de Diagonal Mar, 
Park Nou Barris, Jardin Botanico and Park Solidaridad show how public spaces of high quality, serving 
various functions, with modern composition and form can improve the quality of life for the inhabitants by 
offering wide range of forms of spending free time. 

One of the most interesting realisation of this type is certainly Park de Diagonal Mar, opened in 
2002 as the fourth biggest park in Barcelona covering the area of  34 acres (app. 14 hectares). It was 
designed within the revitalisation program of post industrial urban spaces as a public green area in  
a newly build residential area. Thanks to varied feature forms, fanciful special sculptures, variety of plans 
and used materials, Park de Diagonal Mar has become a modern public space – a place of meeting and 
relaxation for inhabitants. In the park there are cafes, numerous playgrounds, water features and 
exhibition spaces. The park opens onto the shore of the Mediterranean, which also makes this place 
attractive to tourists visiting Barcelona. 

Among the more interesting examples of German realisations of green public spaces two examples 
from Munich should be mentioned: Georg Freundorfer Plaza and Messestad Riem. 

Georg Freundorfer Plaza is situated in the district Westend in Munich, in the most densely built-in 
part of the city. The square, which is also a town green, plays an important part as a meeting place for the 
inhabitants, serves as a venue for public events as well as multi-function space for leisure and recreation. 
Although it had been marked out 50 years earlier, it acquired its modern composition and functional 
frame in 2002, according to the project of Levin Monsigny Landschaftsarchitecten. The square integrates 
the surrounding existing housing with tall greenery which outlines its borders. Functions designed for 
Georg Freundorfer Plaza are addressed to various age groups.  Architects designed one section of the 
square as sports grounds with a pitch and the other as green cabinets, bowers and open green areas. 

On the other hand, Messestad Riem Park was located in the new housing estate, about 7 km from 
the city centre. The Park, which was opened for the public in 2005, covers the area of 210 hectares out of 
560 hectares allocated for the whole complex. The project intended creating a green space serving varied 
functions in the area belonging to the former Riem airport. Numerous playgrounds, sports grounds, skate 
parks, a network of pedestrian and bicycle lanes, as well as plentiful vegetation were designed here. The 
project, beside revitalisation of degraded areas, emphasised natural environment protection by limiting 
the negative influence on valuable natural elements and the use of natural materials. 

Among the public spaces in Paris unabated interest is aroused by Andre Citroen Park, Park  
de La Villette, Park de Bercy and Jardin Atlantique.  

Andre Citroen Park which was completed in 1992 was created in a post-industrial area, and 
nowadays is the centre of a new district. According to the project, it was divided into two sections: eastern 
and western. Inside a vast lawn was designed, around which particular functions were planned e.g. black 
and white gardens, as well as places of relaxation and contemplation. The culmination point of a wide 
green avenue is marked by two glasshouses designed by Patric Berger, one of which serves as  
a conservatory. In the north part of the complex six thematic gardens with varying colours of vegetations 
were situated. The park draws attention with its colour and material variety and also clarity of 
composition. It constitutes undoubtedly one of the most interesting public spaces realised recently. 
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European examples of public spaces such as squares, parks or town greens finds their equivalent 
in Polish cities. Although this examples are still rather rare, it is worth mentioning the realisation of Park 
Dębnicki in Krakow or Park Milenijny in Nowy Dwor (Lower Silesia). 

In 2008 the town of Staszów  decided to realise the first stage of long-planned investment which 
involved creating, in the area between two housing estates – Wschód and Ogrody, a modern public space 
in the form of a town park addressed to the inhabitant of both estates. The project  designed in 2008, 
encloses an approximately 20-hectare stripe of greenery located in the south-east part of Staszów. The 
area in question is characterized by enormous natural – ecological and social – recreational potential. The 
main intention of the designers was creating relatively modern and attractive public space for all the 
potential park users. The project was preceded by diverse studies concerning both the designed area and 
similar European realisations. Dendrological inventory was made as well as expert opinion concerning the 
state and possible natural potential of the area in question. 

2. Composition and project solutions 

The project concept was designed on the basis of detailed analysis of communication and 
functional connections of the area in question. The main composition axis is traffic artery marked along 
the West-East axis. This traffic artery become a kind of backbone on witch the network of other 
communication connections and particular functional elements were imposed. 

Foot paths and traffic arteries make up communication inside the park. Foot paths join the 
residential Wschod and Ogrody, creating a system of recreation paths. They join together in places which 
are the most important from the communication and functional view, thus creating en integral 
composition element of the whole complex.  

Water features, which emphasise main routes, complement composition of the complex based on 
communication system.  

In the park a few water pools were designed, the longest of which emphasises the main traffic artery. 
It has a practical function (retentive use for regulating the water level in the area), as well as esthetic. 

The idea of the composition and form of the park as a complex characterised by geometrical 
features was created on the basis of plans of the surrounding areas.  

The urban plan of housing estates adjoining the park determines using straight lines and shapes in 
the project.  

The public garden, in its design, was to serve the needs of the inhabitants of both estates, and also 
other residents in Staszów. Functional elements used in the project are addressed to all groups of recipients, 
such as: children, adolescents and the elderly. In the future, the newly designed park is to become a meeting 
place for Staszów residents  and  congregations of the neighbouring parish. It should also constitute a space 
offering the possibility of organization of temporary exhibitions in the open air, fairs or concerts. 

The park was divided into several functional zones which, if required, intermingle and complement 
one another. 

The main idea of the project is creating modern public garden where every inhabitant will be able 
to spent their free time in an attractive way on his choice.   

One of the main functional zones in the area is the one connected with sport facilities. A football 
pitch, basketball and volleyball courts, two courts for beach volleyball, climbing walls, skate park for skate 
boards, roller skates and mountain bikes, tables for table tennis and chess  were designed in this area. 

The next separate zone is the area connected with the parish of St. Barbara which neighbours 
directly with designing area. In this way it constitutes an important functional and compositive element of 
whole complex. A green car park which serves both parishioners and inhabitants of Staszów visiting the 
park, was designed in the east from the church. The car park was separated from the church complex by  
a strip of greenery, which consists of the Way of the Cross  and a holy place connected with a small alter 
or holy figure.  
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In close vicinity of the church, in the western part of the area two gardens designed for blind, 
amblyopic and disabled people were located. They will be sensory gardens equipped with devices and 
facilities essential for easy movement  in the garden space. Vegetation, planted there, will grow in bowls 
on special platforms, supplied with barrier rails for easy movement. Plates with plant descriptions in the 
Braille alphabet are designed in the garden too. 

Next functional zone, distinguished in the project, is the one provided for children. A few 
playgrounds for children of various age and two educational garden for children from 1 to 3 years old, 
were designed with children in mind.  

Playgrounds were designed as areas for recreation and entertainment for children at any age. They 
were equipped with sandpits, chutes, swings, merry-go-rounds, spring rocking – chairs and systems of 
wooden ladders.  

In the park there were also designed two gardens with educational functions addressed to the 
youngest users who learn walking, crawling and begin to discover the world of colours and textures. In this 
case, squares with rolling surface, covered with delicate and safe material resistant to weather conditions 
were designed in the park. The inspiration for this solution was the example of the garden for children in 
Messestad Riem district of Munich. 

The last functional zone identified in the park, is area and facilities of culture – entertainment 
character. Since the park is to be mainly a meeting place for Staszów residents, it should be provided with 
venues where concerts, fairs or open air exhibitions could be organised. That is why a complex of two stages 
with auditorium, was designed which would be used for organising theatre performances, chamber concerts 
and over kinds of cultural events. They will also serve as a summer cinema or meeting place for young 
people. The architectural conception of the stage and auditorium complex aims at creating a landscape 
sculpture in a form of step pyramids. The whole complex was located in vast, quadrilateral area.  

The designed squares will fulfil communication functions and they  will also be a meeting place for 
the local inhabitants. They offer a possibility of organizing of large- scale cultural events. The squares will 
also be equipped with such facilities as benches, pergolas and bowers screening from the sun. 

3. Conclusions 

The above mentioned architectural concept of the city park in Staszów aims at creating a green 
public space for the inhabitants of the two biggest estates of Staszów. This main purpose of this space is 
to answer the residents’ needs by offering attractive recreation area for children, young people, the elderly 
and the disabled. The main goal of the project was creating relatively diverse green area with distinction 
into varied functional zones connected with culture, entertainment, sport and recreation. It is also an 
attempt at accepting  into Polish consciousness of modern western trends in designing public areas which 
are so desired in urban housing environment nowadays.    

Endnotes 

1 Project was made in 2008 by the teem: prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, mgr inż. arch. Michał Krupa, mgr inż. 
arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, mgr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. Wojciech Bobek. 

2 Dendrology inventory and expertise of existing area was made by mgr inż. Wojciech Bobek, landscape architekt. 
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Il. 1. Projekt parku w Staszowie, rzut założenia 

Ill. 1. The Project of the public garden in Staszów, the site plan 




