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Wstęp

Park na Krzemionkach powstał na przełomie XIX i XX 
wieku z inicjatywy nauczyciela, działacza społecznego 
i wizjonera, radnego Wojciecha Bednarskiego. Został 
uroczyście otwarty w roku 1896 jako park Wolnego 
Królewskiego Miasta Podgórza, któremu prawa nadał 
cesarz Józef II w 1784 i które połączyło się z Krako-
wem w 19151. Lokowany w miejscu dawnych szańców 
i w wyrobisku kamieniołomu, nieopodal kościoła św. 
Benedykta i kopca Krakusa, podnosił prestiż najbliż-
szej okolicy. Już w pierwszych latach funkcjonowania 
zachwalano efekt drzew kontrastujących z wapienną 
skałą wyrobiska i szerokie panoramy widokowe Krako-
wa i Kazimierza. Ogród na Krzemionkach był opisany 
w przewodniku turystycznym Józefa Rostafińskiego 
z 1891 i w książce Eliasza Radzikowskiego z 19022. Był 
przedmiotem studiów i analiz w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XX wieku3 oraz kilku publi-
kacji4. W 2019 na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej 
Urzędu Miasta Krakowa został opracowany projekt 
rewaloryzacji parku, który jest tematem tego artykułu.

Introduction

The park in Krzemionki was established at the turn of 
twentieth century, following the initiative of Wojciech 
Bednarski, a teacher, social activist and visionary, as 
well as a councilor. It was opened in 1896 as the park 
of the Free Royal Town of Podgórze, which received its 
charter from emperor Joseph II in 1784 and which was 
incorporated into Cracow in 1915.1 Situated on the site 
of former ramparts and in a quarry, near the church of 
St. Benedict and the Krakus Mound, it made the vi-
cinity more prestigious. Right in the earliest years fol-
lowing its establishment, the effect of trees contrasting 
with the limestone rocks of the quarry and wide pan-
oramas of Cracow and Kazimierz were widely praised. 
The garden in Krzemionki was described in the tourist 
guide by Józef Fostafiński, dated 1891, and in a book 
by Eliasz Radzikowski, dated 1902.2 It was a subject of 
studies and analyses in the 1970s and 80s3 as well as of 
several publications.4 In 2019, the Cracow Municipal 
Greenery Authority commissioned a restoration design 
of the park under discussion in the paper.
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Ryc. 1. Fragment „Planu Krakowa, Kazimierza i Podgórza”; zob. Ch. de Höffern, Atlas Historyczny Miast Polskich 1779, t. 5, z. 1 (plan 1.11).
Fig. 1. Fragment of the Plan of Cracow, Kazimierz and Podgórze, see Ch. de Höffern, Atlas Historyczny Miast Polskich 1779, vol. 5, book 
1 (plan 1.11).

Ryc. 2. Fotografia lotnicza Parku Bednarskiego ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Fig. 2. Aerial photograph of Bednarski Park from the collections of the Polish Aviation Museum in Cracow.
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Opracowania projektowe dotyczące  
rewitalizacji Parku Bednarskiego

Pierwszy projekt modernizacji parku powstał w latach 
1982–1986 w krakowskim Miastoprojekcie w zespole 
Leszka Chawińskiego i Marii Stachurskiej5. Warian-
ty koncepcyjne zrealizowano w manierze moderni-
stycznego regionalizmu i historyzmu. Projekt został 
uzgodniony przez Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków6. Prace koncepcyjne kontynuowano w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku7. W roku 1997 w Biurze 
Rozwoju Krakowa powstała „Koncepcja programowa 
rewaloryzacji z określeniem stanu technicznego istnie-
jącej infrastruktury”8. W 2017 na zlecenie Miejskiego 
Zarządu Zieleni UMK został opracowany przez Jacka 
Węcławowicza i Grzegorza Zapała „Projekt koncepcyj-
ny rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego” 
oraz „Ekspertyza konserwatorska, dotycząca rewitali-
zacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie”. 
W 2018 pojawiły się opracowania dotyczące ścian daw-
nego wyrobiska kamienia9, a w 2019 studium histo-
ryczne na podstawie badań archeologicznych oraz stu-
dium przyrodnicze10. W ich wyniku utworzono projekt 
będący tematem artykułu11.

Historyczne znaczenie Krzemionek

Miejsce na prawym brzegu Zakazimierki (południowej 
odnogi Wisły) – nazywane Lasotynem, wzgórzem La-
soty, Krzemionkami – od wieków dostarczało budulca 
dla Krakowa, Kazimierza i okolicznych miejscowości12. 
Istotny jest sposób postrzegania Lasotynu w drugiej 
połowie XIX wieku – w czasie gdy Wojciech Bednar-
ski nauczał w podgórskiej szkole. Uświęcony prastarą 
wiarą kopiec Krakusa w powszechnej świadomości ob-
jęty był szczególną ochroną. O podkrakowskich mogi-
łach Krakusa i Wandy tak pisał w połowie XIX wieku 
Józef Ignacy Kraszewski:

Tych mogił historycznych zbadaniu zaprzecza cześć prze-
szłości, bo jakażby je ręka ośmieliła się świętokradzko 
nadwerężyć?13 

Lasotyn był tym bardziej inspirujący, że żywy był nie-
zwykły pogański obyczaj, zwany Rękawką14. Tłum-
na procesja udająca się w pierwszy wtorek po Wielkiej 
Nocy na mogiłę legendarnego króla Krakusa, opisywa-
na w prasie, była przedmiotem zainteresowania młodej 
wówczas dziedziny nauk – etnografii15. Etnografia wraz 
z archeologią, wspomagane antropologią i lingwisty-
ką, dostarczały argumentów działaczom ruchów sło-
wianofilskich ówczesnej Europy. Ruchy te cieszyły się 
szczególnym zainteresowaniem na ziemiach polskich 
i znalazły oddźwięk w literaturze romantycznej. Kopiec 
razem ze wzgórzem, na którym w XI wieku powstała 
świątynia św. Benedykta, opowiadają historię z zara-
nia naszej państwowości. Dowodzą adaptacji dat waż-
nych w kosmogonii słowiańskiej przez kalendarz świąt 
chrześcijańskich (uroczystość św. Benedykta przypada 

Designs concerning the renewal  
of Bednarski Park

The first park modernisation design was developed 
by Miastoprojekt in Cracow, by the team of Leszek 
Chawiński and Maria Stachurska, in 1982–1986.5 The 
conceptual variants were inspired by Modernist Re-
gionalism and Historicism. The design was approved 
by the Municipal Heritage Conservation Officer.6 The 
conceptual design work were continued in the 1990s.7 
In 1997, Biuro Rozwoju Krakowa drafted the Program 
Concept of Restoration, Including the Identification of the Ex-
isting Infrastructure’s Technical Condition.8 In 2017, the 
Cracow Municipal Greenery Authority commissioned 
the Concept Design of Bednarski Park Renewal and Modern-
ization, prepared by Jacek Węcławowicz and Grzegorz 
Zapał and the Conservation Officer’s Expert Report on the 
Renewal of Wojciech Bednarski Park in Cracow. In 2018, 
there were studies concerning the walls of the former 
stone quarry9 and in 2019 a historical study based on 
archeological research and a wildlife study were draft-
ed.10 They resulted in the design that is the subject of 
this paper.11

Historical significance of Krzemionki

The site on the right bank of the Zakazimierka River 
(a southern branch of the Vistula River), called Lasotyn, 
Lasota Hill or Krzemionki, supplied building materi-
als for Cracow, Kazimierz and adjacent towns and vil-
lages for centuries.12 It is important how Lasotyn was 
perceived in the second half of the nineteenth cen-
tury when Wojciech Bednarski taught at a school in 
Podgórze. The Krakus Mound, sanctified by ancient 
beliefs, was under particular protection. Józef Ignacy 
Kraszewski, a famous Polish nineteenth-century writ-
er, wrote as follows about the burial sites near Cracow:

These historical burial sites cannot be examined for his-
torical reasons as there is no hand bold enough to disturb 
them.13

Lasotyn provided even greater inspiration as the ex-
traordinary pagan custom called Rękawka was still 
practiced.14 The crowds going to the burial site of the 
legendary king Krakus, as described in the press, on the 
first Tuesday after the Easter Sunday, were the subject 
of interest of ethnography, a science still young during 
this period.15 Ethnography, combined with archaeolo-
gy, supported by anthropology and linguistics, provided 
arguments for the Slavophilic movement’s activists of 
contemporaneous Europe. These movements enjoyed 
particular interest in the territory of Poland and were 
reflected in Romantic literature. The mound, togeth-
er with the hill where the temple of St. Benedict was 
erected in the eleventh century, tell a story dating back 
to the earliest days of the Polish state. They prove the 
appropriation of dates important in Slavic cosmogony 
by the Christian festival calendar (the celebrations de-
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na 21 marca). Co ciekawe, o tym wszystkim zaświad-
czała autentycznie przeżywana w XIX wieku Rękawka, 
ale przede wszystkim stojące w opozycji do siebie na 
sąsiednich wzniesieniach kopiec i kościół św. Benedykta.

Krzemionki w świadomości społecznej  
w XIX wieku

W XIX wieku Krzemionki były dopiero oswajane przez 
mieszkańców prężnie rozwijającego się Podgórza. 
Przez stulecia Lasotyn był postrzegany jako wzgórze za 
rzeką, nad którym wschodził księżyc Twardowskiego, 
pierwsze z pasm górskich krainy u podnóża Karpat. To 
magiczne miejsce do połowy XIX wieku uważane było 
za terytorium tajemnych sił16. Pamiętano o niegdysiej-
szych szubienicach, które wraz z pogańskim kurhanem 
naznaczyły rozstaje dróg na Lasotynie piętnem miejsca 
przeklętego. W czasie „potopu szwedzkiego” docenio-
no strategiczną wagę wzniesienia na przeciwległym 
brzegu Zakazimierki, z którego możliwy był ostrzał 
bram Kazimierza17. Militarne znaczenie wzniesienia 
nad przyczółkiem mostowym było też doceniane przez 
konfederatów barskich. Ten, kto posiadał wzgórze, 
kontrolował most na Wiśle, kazimierskie bramy Bo-
cheńską i Wielicką, a także trakt na Wieliczkę, którym 
transportowano cenną sól do składów położonych na 
prawym brzegu rzeki.

W roku 1776, po ustabilizowaniu się granicy po 
pierwszym rozbiorze, Podgórze stało się ośrodkiem 
władz cyrkularnych i od tego czasu zaczęło kształto-
wać autonomiczny byt. Ponad miastem urządzono 
twierdzę o kleszczowo-bastionowym narysie ziem-
nych fortyfikacji. Na południowym stoku wzgórza pod 
koniec XVIII wieku założono cmentarz. Na początku 
XIX stulecia Krzemionki nadal były eksploatowane, ale 
już starsza część wyrobiska, północna, była nieczynna 
i znajdowała się w obrębie obszaru wojskowego (inter-
nowano tu powstańców z 183118). W następnej deka-
dzie Krzemionki po raz kolejny były świadkami zrywu 
niepodległościowego, w czasie powstania krakowskie-
go. W 1846 u podnóża Krzemionek wybrzmiał ostatni, 
tragiczny akord powstania – rozpędzenie procesji re-
ligijnej wychodzącej naprzeciw chłopskiej rebelii (od 
kul żołnierzy austriackich zginął wówczas przywódca 
powstania Edward Dembowski)19.

Park Bednarskiego jako wyraz  
idei romantycznych

Badacze Parku Bednarskiego podkreślają jego znacze-
nie jako pierwszej w Europie planowej rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych w kierunku założenia 
parkowego20. Podgórski park to coś więcej niż proeko-
logiczna aktywność. To także działania nacechowane 
ideami irredentystycznymi, mocno osadzone w epoce 
romantyzmu. W dobie autonomii galicyjskiej organi-
zacja szkół powszechnych była postrzegana w katego-
riach powinności patriotycznych. Głównej przyczyny 
niepowodzeń zrywu powstańczego z roku 1846 upa-

voted to St. Benedict fall on March 21). Interestingly, 
this was attested by Rękawka, actually practiced in the 
nineteenth century but also, first and foremost, by the 
opposing mound and church of St. Benedict located on 
adjacent hills.

Krzemionki in the social awareness  
in nineteenth century

In the nineteenth century, the residents of the dynam-
ically developing Podgórze district were just getting 
acquainted with Krzemionki. For centuries, Lasotyn 
had been perceived as a hill behind the river where the 
moon of Twardowski was rising along with the first 
of mountain ranges at the foot of Carpathians. By the 
mid-nineteenth century, this magical site had been con-
sidered to be pervaded by supernatural forces.16 People 
did not forget about the gallows that, together with the 
pagan burial mound, used to mark the crossroads at 
Lasotyn as a cursed site. During the Swedish Deluge, 
the strategic significance of the hill, located on the oth-
er bank of the Zakazimierka River, was recognized as 
it made it possible to fire at the gates of Kazimierz.17 
The military significance of the elevated site above 
the bridgehead was appreciated also by Bar confeder-
ates. Whoever held the hill, could control the bridge 
over the Vistula River, the gates of Kazimierz—called  
Bocheńska and Wielicka—and also the road to Wieliczka 
used to transport precious salt to storage buildings on 
the right bank of the river.

In 1776, after the borders stabilized following the 
first partition of Poland, Podgórze became the seat of 
regional authorities and started to shape its autonomous 
existence. A fortress with a star- and bastion-based lay-
out of earthen ramparts was erected above the town. 
In late eighteenth century, there was a cemetery situat-
ed on the southern slope of the hill. In the early nine-
teenth century, the Krzemionki quarry was still operat-
ing, but its older, northern part was already abandoned 
and situated in a military area (insurgents from 1831 
were interned here).18 In the following decade, Krze-
mionki witnessed another attempt at regaining inde-
pendence during the Cracow Uprising. In 1846, the 
last, tragic chord of the uprising was heard at the foot of 
Krzemionki, being the forceful dispersion of a religious 
procession coming to meet the peasants’ rebellion (it 
was then that the uprising leader, Edward Dembowski, 
died at the hand of Austrian soldiers).19

Bednarski Park as an expression  
of Romantic ideas

Scholars who studied Bednarski Park stress its sig-
nificance as the first planned regeneration of post- 
exploitation areas to make a park in Europe.20 The park 
in Podgórze was more than just an eco-friendly project. 
It was accompanied by measures filled with Irredentist 
ideas, strongly associated with the Romanticism. The 
organization of public schools was perceived as a pa-
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trywano w braku edukacji chłopów, czemu zapobiec 
miał rozwój szkół i fundacji stypendialnych dla bied-
nej młodzieży. W rodzinie Bednarskiego, który uro-
dził się w Kunicach koło Gdowa, żywa była pamięć 
o rabacji chłopskiej, o bitwie pod Gdowem. Bednar-
ski, młodszy od uczestników powstania krakowskiego 
o jedno pokolenie, wybrał dostępny dla ubogiej mło-
dzieży i powszechnie szanowany zawód nauczyciela. 
Jego działalność społeczna i wychowawcza była zgod-
na z pozytywistyczną ideą „pracy u podstaw”21. Kiedy 
wraz z młodzieżą szkolną zakładał ogródek przyszkol-
ny, to zapewne realizował skromny cel wychowawczy 
– nauczał botaniki i zarazem wychowywał do postaw 
prospołecznych. Natomiast gdy osobistym przykła-
dem przekonywał radę miasta do idei założenia parku, 
to realizował ambitniejszy, wizjonerski plan: tworzył 
reprezentacyjną przestrzeń, poprzemysłowy teren 
w sąsiedztwie czynnego kamieniołomu przekształcał 
w park miejski. Pod koniec XIX wieku, gdy rynek był 
placem targowym, park odgrywał rolę salonu towarzy-
skiego miasta. Był miejscem niedzielnych przechadzek, 
okazjonalnych festynów i zabaw z udziałem garnizono-
wej orkiestry, spotkań i ćwiczeń drużyn sokolich.

Działalność Bednarskiego to aktywność pedagoga 
i radnego kształtującego postawy społeczne i patrio-
tyczne. Świadczy o tym program rzeźbiarski realizowa-
ny w parku, na który niewątpliwie wpływ miał jego za-
łożyciel: ustawiono tu popiersia Tadeusza Kościuszki, 
Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza. 

Park jako stały element w zmieniającej się  
strukturze przestrzennej Podgórza

Początkowo park działał w sąsiedztwie czynnego ka-
mieniołomu. Konflikt interesów przedsiębiorcy eks-
ploatującego złoże i użytkowników parku doprowadzał 
do napięć. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku 
Podgórze zaczęło zajmować nowe tereny przy drodze 
prowadzącej do stacji kolejowej. Tym samym kamie-
niołom utracił rację bytu, a definitywnie zaprzestał 
działalności około roku 1918. Bednarski nie doczekał 
jego likwidacji, zmarł w 1914. Wraz z ograniczaniem 
wydobycia kamienia i rozszerzaniem parku wzrastała 
wartość sąsiednich nieruchomości. Przy ulicy Parkowej 
powstawały reprezentacyjne wille.

W II Rzeczypospolitej nadal ograniczano wojskowe 
użytkowanie Krzemionek, nie dokonano jednak ich 
parcelacji. Na terenie po południowej stronie parku, 
użytkowanego jako błonia, rozpoczęto budowę świe-
tlicy „Sokoła” (ul. Parkowa 12), natomiast obszar po 
zachodniej stronie już w roku 1909 objęto długoletnią 
akcją zalesiania. Chroniono tym samym Krzemionki 
przed zabudową, czyniąc ze wzgórza zielone tło dla 
Krakowa i Kazimierza oglądanych od strony zachod-
niej. Projekt rozszerzenia parku z 1927 miał charakter 
naturalistycznego parku leśnego. Po II wojnie światowej 
Kraków został objęty Planem Ogólnym sporządzanym 
przez zespół Anny Ptaszyckiej. Tereny Krzemionek 
wraz z Parkiem Bednarskiego w założeniach autorów 

triotic obligation during the autonomy of Galicia. The 
major reasons for the failure of the uprising of 1846 
was believed to be the absence of peasants’ education 
which was to be prevented by the development of 
schools and scholarships for poor young people. The 
Bednarski family, which originated in Kunice near 
Gdów, remembered the Galician slaughter and the 
battle of Gdów. Bednarski, one generation younger 
than the participants of the Cracow Uprising, chose 
the teacher’s profession, which was available to poor 
young people and enjoyed popular respect. His social 
and educational activity conformed to the Positivist 
idea of “work at the grass roots.”21 When he established 
a school garden with a group of school students, he 
probably achieved a modest educational objective—he 
taught botany and fostered pro-societal attitudes. When 
he convinced the town council of the idea to establish 
a park by his personal example, he carried out a more 
ambitious, visionary plan of creating a formal space, of 
turning a post-industrial area near the operating quarry 
into a city park. In the late nineteenth century, when 
the market square housed regular fairs, the park played 
the role of the town’s meeting lounge. It was the site 
of Sunday strolls, occasional festivals and events with 
music played by a garrison orchestra, meetings and ex-
ercises of “Sokół” teams.

Bednarski acted as an educator and councilor shap-
ing pro-societal and patriotic attitudes. This is proven 
by the sculpture program in the park, undoubtedly 
contributed to by the park’s founder. The sculptures 
here include the busts of Tadeusz Kościuszko, John II 
Sobieski and Adam Mickiewicz.

The Park as a constant component in  
the changing spatial structure of Podgórze

Initially, the park existed near the still-operating quarry. 
The conflict of interest between the businessman who 
was exploiting the deposits and park users resulted in 
tensions. In the 1890s, Podgórze started to occupy new 
land at the road to the railway station. Thus, the ex-
istence of the quarry ceased to be justified and it fully 
terminated its operations ca. 1918. Bednarski did not 
live long enough to see it, as he died in 1914. As stone 
mining was reduced and the park expanded, the value 
of neighboring properties increased. Presentable villas 
were erected at Parkowa Street.

The use of Krzemionki by the army was reduced 
by the Second Polish Republic, but it was not divided 
into plots. The construction of a “Sokół” association 
clubroom was started to the south of the park, which 
had been used as pasture ground (12 Parkowa Street) 
while the area to the west was covered by a long-term 
afforestation campaign as early as in 1909. All the same, 
Krzemionki was protected from development, turn-
ing the hill into the green background for Cracow and  
Kazimierz when seen from the west. The park’s exten-
sion design, dated to 1927, involved a naturalistic forest 
park. After the Second World War, Cracow was covered 
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stanowiły zwarty kompleks zieleni na zamknięciu pół-
torakilometrowej osi komunikacyjnej prowadzonej 
z Wawelu, przez Stradom, ulicę Krakowską i most Pił-
sudskiego. Stąd też decyzja o wyburzeniu budynku ko-
szar (dawnego Ökonomiegebäude) i utworzeniu w ich 
miejscu placu Niepodległości, w pierwotnym zamyśle 
konkurencyjnego dla podgórskiego Rynku, z socreali-
stycznym wyrazem architektonicznym22. Z tego zało-
żenia pozostały reprezentacyjne kamienne schody wej-
ściowe od ulicy Zamoyskiego i kompleks budynków 
KS „Korona” przy Kalwaryjskiej. Tereny zielone zostały 
poszerzone o Wierzchowinę i południowy skłon Krze-
mionek, na których lokowano obiekty sportowe KS 
„Włókniarz” (później „Korona”) z jednym z najpięk-
niejszych stadionów w Polsce.

Po roku 1995, kiedy z mocy ustawy straciły waż-
ność plany ogólne, tereny na południowym stoku 
Krzemionek zaczęto zabudowywać. Dawne boiska 
sportowe „Korony” zostały zalesione – i być może 
ta naturalna sukcesja biologiczna ocali resztę terenu 
przed zabudową.

Analiza kompozycyjna parku – fazy rozwojowe

Opisana wcześniej historia ma odzwierciedlenie 
w układzie parku. Pierwsza analiza kompozycyjna zo-
stała przedstawiona w studium krajobrazowym parku 
z 197623. Badacze doszukiwali się w kompozycji założe-
nia typowego dla końca XIX wieku parku kaligraficzne-
go przekształconego w latach dwudziestych XX wieku 
w układ modernistyczny24.

„Ogródek przyszkolny” – delimitacja granic, 
problem badawczy25

Park powstawał etapami. Jego zalążkiem był „ogródek 
przyszkolny” założony przez Wojciecha Bednarskiego 
własnym sumptem; pracował przy nim od roku 188426, 
stopniowo zajmując wzniesienie nad szkołą. Do roku 
1890 Bednarski z własnych funduszy wyłożył na zało-
żenie ogródka 228 złr 25 kr na drzewa i kwiaty, 426 złr 
na robotników, 50 złr na altanę i ławki27. W 1891 daro-
wał miastu ogródek, zrzekając się zwrotu poniesionych 
kosztów. W księdze uchwał Rady Gminnej Miasta Pod-
górza pod datą 15 października 1891 znalazła się infor-
macja o piśmie 

Pana Wojciecha Bednarskiego z dnia 23 czerwca 1891, 
L:3636, którem ofiaruje gminie na własność ogródek przy 
szkole wraz z zasadzonemi krzewami i drzewami oraz 
urządzeniem pod warunkiem, że gmina bierze na siebie 
obowiązek utrzymania nadal tego ogródka”28.

Dotychczasowi badacze gubili się w ustalaniu zasięgu 
tej pierwszej fazy parku. Ogródkowi przypisywano 
niewielki zasięg, ograniczony do działki szkolnej. Ale 
w roku 1901 nie mógł już być ograniczony jedynie do 
działki przyszkolnej, gdyż za kwotę 228 złr 25 centów 
można było obsadzić obszar na Wierzchowinie (szkółki 

by a General Plan prepared by a team headed by Anna 
Ptaszycka. In the assumptions adopted by the authors, 
the Krzemionki area, including Bednarski Park, was 
a compact vegetated complex closing the one-and-a-
half kilometer traffic route from Wawel Hill, through  
Stradom, Krakowska Street and Piłsudskiego Bridge. 
This is why they decided to demolish the barracks 
(former Ökonomiegebäude) and create Niepodległoś-
ci Square at the site, which, according to the initial idea, 
was to compete with the Market Square in Podgórze, 
with a Socialist-Realist architectural touch.22 What 
is left of this is a set of formal entrance stairs from  
Zamoyskiego Street and the complex of the “Korona” 
Sports Club at Kalwaryjska Street. The vegetated areas 
were expanded with the hilltop parts and the south-
ern slope of Krzemionki, where the sports facilities of 
“Włókniarz” Sports Club (later “Korona”) were situated, 
with one of the most beautiful sports stadiums in Poland.

After 1995, when the general plans lost their valid-
ity due to a new law, the areas at the southern slope of 
Krzemionki started to be covered with buildings. The 
former sports grounds of “Korona” were afforested and 
the natural biological succession may protect the other 
part of the area from development.

Park composition analysis—development stages

The story presented above is reflected in the park’s lay-
out. The first composition analysis was presented in 
the park landscape study dating back to 1976.23 In its 
composition, researchers identified a calligraphic park 
typical of the late nineteenth century, transformed into 
a Modernist layout in 1920s.24

“A school garden”—delimiting borders,  
research problem25

The park was created in stages. Its seed was the “school 
garden” founded by Wojciech Bednarski at his own ex-
pense. He worked on it since 1884,26 gradually occupy-
ing the hill above the school. By 1890, Bednarski had 
spent 228.25 florins for trees and shrubs, 426 florins for 
workers, 50 florins for a gazebo and benches.27 In 1891, 
he donated the garden to the town, waiving any costs 
incurred. In the book of resolutions of the Communal 
Council of Podgórze, there is a note dated October 15, 
1891 about a an official letter

from Wojciech Bednarski of June 23, 1891, L:3636, by 
means of which he has offered a school garden, including 
any planted trees and shrubs, as well as landscape struc-
tures, to the commune provided the commune accepts 
the obligation to maintain it.”28

The researchers studying the park were thus far unable 
to determine the scope of this first phase of the park. 
The garden was ascribed a small scope, limited to the 
school’s plot. However, in 1901, it could not be limited 
to the school plot as the amount of 228.25 florins was 
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Ryc. 3. Plansza ze studium J. Bogdanowskiego, „Park im W. Bednarskiego na Podgórzu”, Kraków 1976, ArMWKZ, sygn. 13.934/88.
Fig. 3. A sheet from J. Bogdanowski’s study, Park im W. Bednarskiego na Podgórzu, Cracow 1976, ArMWKZ, symbol 13.934/88.

Ryc. 4. Plansza Ic ze studium M. Swaryczewskiej z zespołem, „Kraków Podgórze, park im. Wojciecha Bednarskiego, studium 
historyczno-kompozycyjne”, Kraków 1989, ArMWKZ, sygn. 15.055/89.
Fig. 4. Sheet Ic from the study by M. Swaryczewska and associates, entitled Kraków Podgórze, park im. Wojciecha Bednarskiego, 
studium historyczno-kompozycyjne, Cracow 1989, ArMWKZ symbol 15.055/89.
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w Galicji oferowały klony, lipy, akacje po cenie 70 cen-
tów za sztukę29). Dla porównania, w 1892 rada miejska 
uchwaliła na rozszerzenie ogródka i urządzenie plant 
w Szkole Twardowskiego kwotę 400 złr.

Na mapie katastralnej z początku XX wieku wi-
dzimy układ ścieżek, który rozmija się z pomiarami 
geodezyjnymi z roku 1909. Nie dziwi to, gdyż mapa 
katastralna informowała przede wszystkim o granicach 
nieruchomości. Rysunek symbolicznie zaznacza prze-
znaczenie parkowe i precyzyjnie odzwierciedla granice 
przyległych działek. 

Należy jeszcze wyjaśnić zapis uchwały rady 
miejskiej z 6 maja 1903: „na wniosek komisji gosp. 
uchwalono ograniczyć rozszerzenie parku od strony 
wschodniej, w równej linii od cieplarni do szkoły”. Li-
nia ta – poprowadzona od cieplarni w kierunku szkoły 
tak, jak to uczynili autorzy studium z roku 1989 na 
planszy Ic – niczego nie tłumaczy, lecz wszystko gma-
twa, podając w wątpliwość istnienie do 1903 ogrodu 
na Wierzchowinie, który przecież był zaznaczony na 
mapie katastralnej z początku XX wieku. Dlatego au-
torzy studium z roku 1989 postawili na wschód od tej 
linii wielki znak zapytania. Ale jeżeli na linii prostej 
zmienimy wektor i linię tę przedłużymy na zachód 
(w XIX w. posługiwano się precyzyjnie terminami 
geometrycznymi – linia prosta nie ma końca), to spra-
wa staje się oczywista. Bednarski po roku 1903 miał 
prawo urządzać park w zachodniej części kamienioło-
mu. Wszystko to pozwala stwierdzić, że w 1891, kiedy 
Bednarski darował go miastu, „ogródek przyszkolny” 
obejmował wzniesienie nad zabudowaniami wzdłuż 
ulicy Parkowej i pokrywał się z ogrodem na Wierz-
chowinie.

Faza I – Ogród na Wierzchowinie do roku 1891

Od początku wejście do ogrodu prowadziło po scho-
dach od ulicy Parkowej, za Domem Wagi, obok wjazdu 
do kamieniołomu. Osią kompozycji była promenada 
zakończona kolistym placem i altaną. Po obrzeżu pro-
wadzone było ambulatio. Na stosunkowo małej po-
wierzchni wykonano wiele ciągów spacerowych, pod-
porządkowując cały układ walorom widokowym 
i szerokiej panoramie ponad dachami Podgórza na Ka-
zimierz i Kraków. Układ wpisuje się w skrajny bastion 
austriackiego szańca.

Faza II – Szkoła Twardowskiego (1892–1903)

Z zapisów w „Sprawozdaniach” wynika, że pierwszy 
projekt dla parku powstał w roku 1892, kiedy Bednar-
ski przedstawił radzie miejskiej propozycję rozszerzenia 
„ogródka szkolnego” i został opracowany projekt tego 
rozszerzenia30. Planowym działaniem objęto północno-
-zachodnią część kamieniołomu – Szkołę Twardowskie-
go. Projekt ten nie jest znany. W jego wyniku zrealizo-
wano założenie kompozycyjne oparte na alei o kierunku 
wschód–zachód (aleja Cienista), połączonej z ogrodem 
na Wierzchowinie zejściem w formie serpentyny (Mała 

enough to plant the entire area on the hilltop (as the 
nurseries in Galicia offered maples, linden and locust 
tree for 70 kreuzer per tree).29 For comparison, in 1892 
the town council passed a resolution to expand the gar-
den and arrange a planted area in Twardowski School 
for the amount of 400 florins.

A cadaster map dating back to early twentieth century 
shows the layout of paths differing from the geodetic sur-
veys made in 1909. This is not surprising as the cadaster 
map indicated first and foremost real property boundaries. 
The drawing contains symbols of intended use for a park 
and precisely reflects the boundaries of adjacent plots.

What needs to be explained is the provision of the 
town council resolution dated May 6, 1903: “following 
the motion from the economic committee, it was de-
cided to limit the park expansion from the east, at the 
straight line from the greenhouse to the school.” This 
line, drawn from the greenhouse to the school, as done 
by the authors of the study dated to 1989 in board Ic, 
does not explain anything, but rather makes the matter 
even more confusing, questioning the existence of the 
garden on the hilltop before 1903, even though it was 
marked on the cadaster map in early twentieth century. 
This is why the authors of the 1989 study placed a large 
question mark eastward of this line. But if we change 
the vector on the straight line and extend the line west-
ward (in the nineteenth century, geometric terms were 
used precisely—the straight line has no end), this be-
comes obvious. After 1903, Bednarski could establish 
a park in the western part of the quarry. This lends 
credibility for claiming that in 1891, when Bednarski 
donated it to the town, the “school garden” comprised 
the hill above the buildings along Parkowa Street and 
was identical to the garden on the hill top.

Phase I—Hilltop garden by 1891

From the very beginning, the garden was entered using 
stairs from Parkowa Street, behind the Scales House, 
near the entrance road to the quarry. The composition 
axis was the promenade finished with a circular yard 
and a gazebo. On its periphery there was an ambulatio. 
Many pedestrian paths were made in a relatively small 
area, subjecting the entire layout to the vantage-point 
advantages and the broad panorama of Kazimierz and 
Cracow above the roofs of Podgórze. The layout corre-
sponds to the peripheral outpost of the Austrian ram-
part.

Phase II—Twardowski School (1892–1903)

According to the records in Sprawozdania, the first 
park design was created in 1892, when Bednarski pre-
sented the town council with a proposal to expand the 
“school garden” and the design of this expansion was 
developed.30 The plans covered the north-western part 
of the quarry, i.e. Twardowski School. It is not known 
how this design looked like. It resulted in a composi-
tion layout based on the east–west alley (Cienista alley), 
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Serpentyna). W poprzek tego układu zaprojektowano 
szeroką promenadę (Wielka Promenada), rozpoczyna-
jącą się od platformy widokowej nad ulicą Mickiewicza 
(dzisiaj Zamoyskiego), kończącą się na granicy terenu 
wciąż poddawanego eksploatacji. Po obrzeżu, pod urwi-
skiem skalnym poprowadzono płynnie ścieżkę; wgląd 
w czynny kamieniołom ograniczała aleja Cienista. W ten 
sposób ukształtowano szerokie wnętrze parkowe, zinte-
growane z ogrodem na Wierzchowinie. 

Czytelne jest strefowanie funkcjonalne: na pół-
nocny zachód od alei Cienistej część ozdobna i repre-
zentacyjna, na południowy wschód – część o charak-
terze bardziej utylitarnym, ze studnią, z cieplarniami, 
domkiem ogrodnika i boiskami (od 1907 ogrodnik 
miał prawo do uprawy warzyw na sprzedaż)31. Funk-
cjonowało też przedłużenie drogi wjazdowej do ka-
mieniołomu jako ciąg komunikacyjny łączący studnię 
z domkiem ogrodnika. W roku 1896 dokonano uro-
czystego otwarcia parku. W 1899 rada miejska ustaliła, 
że granicę parku wyznaczy linia od studni aż do ścież-
ki obok cieplarni, wzdłuż trasy zamykającej boiska; 
w tym samym roku zatwierdzono projekt szklarni32. 
Atrakcją była ośmioboczna altana, w której grywała 
orkiestra garnizonowa. Niedaleko, w środkowej czę-
ści alei Okrężnej był klomb. Jak widać na pocztówce 
z 1902, w pewnej odległości od utwardzonych ścieżek 
sytuowano pomniki. Układ bardziej przypomina ro-
mantyczne założenia parku naturalnego z pierwszej 

connected with the Hilltop garden by a switchback de-
scent (Small Switchback). The layout is crossed by a 
broad promenade (Great Promenade), which starts at 
an observation deck above Mickiewicza Street (present- 
day Zamoyskiego Street) and ends at the boundary of 
the still-active quarry. On the perimeter, above a rock 
cliff, there was a smooth path run. The inspection of 
the active quarry was limited by Cienista alley. This is 
how a wide park interior, integrated with the Hilltop 
garden, was designed.

The functional zoning is clear: to the northwest of 
Cienista alley there is a decorative and formal part, to 
the southeast a more utilitarian one, with a well, green-
houses, a gardener’s house and sports grounds (starting 
from 1907, a gardener could grow vegetables for sale).31 
The extension of the entrance road to the quarry was 
used as a road connecting the well with the garden-
er’s house. In 1896, a ceremonious opening of the park 
took place. In 1899, the town council decided the park 
would be delimited by the line connecting the well 
with the path at the greenhouse, along the route clos-
ing the sports grounds. In the same year, a greenhouse 
design was approved.32 An octagonal gazebo where 
the garrison orchestra played was an attraction. There 
was a flower bed not far from it, in the central part of 
Okrężna alley. As can be seen in a postcard dating back 
to 1902, there were statues situated at a certain distance 
from paved paths. The layout resembles a Romantic 

Ryc. 5. Analiza rozwoju Parku Bednarskiego; oprac. J. Wowczak.
Fig. 5. Analysis of the development of Bednarski Park; by J. Wowczak.
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połowy XIX wieku niż subtelny, wystudiowany układ 
kaligraficzny.

Faza III – zachodnia część kamieniołomu 
1903–1918

Faza II trwała prawdopodobnie do roku 1903, kiedy 
Bednarski uzyskał prawo do zajęcia pod park kolejne-
go fragmentu kamieniołomu, o czym pisaliśmy wy-
żej. Park w tej fazie jest udokumentowany na szkicu 
polowym nr 89 z roku 1909. Odzwierciedla on układ 
ścieżek, wymiary domku ogrodnika, lokalizację stud-
ni. Można też z niego odczytać linię graniczną parku 
od strony kamieniołomu. W południowo-zachodnim 
narożniku widoczny jest postument i ścieżka do niego 
z zarysem rozszerzenia platformy (aneksów); dzisiaj 
w tym miejscu stoi pomnik Wojciecha Bednarskiego. 
Badacze przypisywali ścieżkom układ kaligraficzny, ale 
trudno się z tym zgodzić. Zmienna szerokość ścieżek, 
brak ciągłości łuków i przypadkowość proporcji świad-
czy o powstawaniu parku małymi fragmentami.

Faza IV – modernistyczna (1918–1951)

Po ostatecznym zaprzestaniu eksploatacji kamienia 
park zajął cały kamieniołom (faza IVa). Po roku 1915, 
kiedy Podgórze zostało włączone do Krakowa, na 
Krzemionkach prowadzono akcję zalesiania (faza IVb). 
W okresie II Rzeczypospolitej powstał regularny okrąg 
wgłębnika. Najpóźniej zagospodarowana część kamie-
niołomu służyła jako park ludowy, a zimą urządzano 
tu ślizgawkę. Na fotografii lotniczej z 1923 widoczny 
jest żywopłot od nowego wejścia w kierunku wgłęb-
nika. W tym czasie udostępniono zalesienie z Wielką 
Serpentyną, drewnianą altanę dla orkiestry zamieniono 
na murowaną glorietę. Zmiany te, wraz z dodatkowym 
szpalerem kasztanowców odgradzającym Wielką Pro-
menadę od placu Sokolego, nadały ostatecznie parkowi 
modernistyczny charakter.

Faza V – schody na placu Niepodległości

W roku 1951 w miejscu koszar powstał plac Niepodle-
głości. Wybudowano reprezentacyjne schody od strony 
ulicy Zamoyskiego, łącząc park z placem i wpisując go 
w układ urbanistyczny Krakowa. W tym czasie aleje 
parkowe pokryto asfaltem, niektóre z nich zawężając.

Od lat siedemdziesiątych XX wieku park powoli ule-
gał degradacji i w sposób niekontrolowany zarastał. Szcze-
gólnie dotkliwe jest dopuszczenie do sukcesji naturalnej 
na ścianach kamieniołomu, które stanowiły istotny wa-
lor parku. Od roku 1976, gdy powstało studium Janusza 
Bogdanowskiego, kompozycja parku została zatarta.

Opis projektu

Zanim przystąpiono do prac projektowych, w roku 
2018 przeprowadzono archeologiczne badania son-
dażowe w obrębie nasypów dawnych szańców33. Nie 

natural park from the early nineteenth century rather 
than a subtle, carefully designed calligraphic layout.

Phase III—Western part of the quarry 1903–1918

Phase II lasted probably till 1903 when Bednarski ob-
tained the right to occupy another part of the quarry for 
the park, as already described above. In this phase, the 
park is documented in field sketch No. 89 dated 1909. 
It depicts the path layout, dimensions of the garden-
er’s house and the well location. It shows also the park 
boundary from the quarry side. In its southwestern 
corner there is pedestal and a path leading to it, with an 
outline of platform expansion (annexes). This is where 
the statue of Wojciech Bednarski is situated today. Re-
searchers ascribed a calligraphic layout to the paths, but 
it is difficult to agree with this argument. The varied 
width of paths, no continuity of arcs and haphazard 
proportions testify the park was created in small parts.

Phase IV—Modernist phase (1918–1951)

After stone mining was terminated, the park was extend-
ed across the entire quarry (phase IVa). After 1915, when 
Podgórze was incorporated by Cracow, an afforestation 
campaign was carried out in Krzemionki (phase IVb). In 
the period of the Second Republic of Poland, a regular 
bowling green circle was created. The quarry part, de-
veloped last, was used as a people’s park, with a skating 
rink organized here in winter. An aerial photograph dat-
ing back to 1923 shows a hedgerow starting from the 
new entrance to the bowling green. It was then that the 
afforested area with the Great Switchback was opened 
for use and the wooden gazebo for the orchestra was re-
placed by a masonry gloriette. These changes, together 
with an extra row of chestnut trees separating the Great 
Switchback from Sokoli Square, ultimately conferred a 
Modernist character upon the park.

Phase V—stairs on Niepodległości Square

In 1951, the site of the former barracks was redevel-
oped into Niepodległości Square. A formal set of stairs 
was constructed from the side of Zamoyskiego Street, 
connecting the park and the square, and incorporating 
it in the urban planning layout of Cracow. The park al-
leys were covered with asphalt and some of them were 
narrowed at the time.

Starting from 1970s, the park slowly dilapidated 
and was overgrown in an incontrollable way. The nat-
ural succession in the quarry walls, which were an im-
portant asset of the park, was particularly painful. Start-
ing from 1976, when the study by Janusz Bogdanowski 
was developed, the park composition was erased.

Design description

Before the commencement of design work, in 2018, an 
archaeological exploration was carried out at the embank-
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zarejestrowano żadnych reliktów. Natomiast istot-
ne wytyczne do projektu wniosła inwentaryzacja 
przyrodnicza34. W jej wyniku ustalono obszary do 
zalesienia, w których pozostawia się biocenozę bez 
ingerencji człowieka. Projektanci wydzielili ogrody 
odpowiadające fazom historycznym i zaprojektowali 
liczne obiekty architektoniczne inspirowane przeszło-
ścią miejsca35.

Ogród na Wierzchowinie

Projekt odtwarza przebieg promenad ze szkicu po-
lowego z roku 1909. Istniejące drzewa nie pozwalają 
dokładnie powtórzyć przebiegu historycznych ście-
żek. Zachowano okrągły centralny plac, z którego 
wyprowadzono wnękę – początek zarośniętej daw-
no niegdysiejszej promenady środkowej. Ścieżkę po 
krawędzi bastionu poprowadzono z zaznaczeniem 
miejsca, gdzie kiedyś był aneks widokowy. Poniżej 
projektowana jest dodatkowa wąska ścieżka u stopy 
bastionu, umożliwiająca wgląd na sąsiedni ogród 
rzeźb profesora Wincentego Kućmy i monumental-
ną bryłę podgórskiej fary36. Zaprojektowano odbu-
dowę schodów, kiedyś stanowiących wejście główne 
do parku. W miejscu dawnej platformy widokowej 
z najstarszej fazy parku, nad schodami prowadzą-
cymi z placu Niepodległości przewidziano altanę, 
nawiązującą do formy, która stała niegdyś w Szkole 
Twardowskiego”.

ments of former ramparts.33 No relics were found. Signif-
icant guidelines for the design were brought by a wildlife 
survey.34 It enabled to determine areas for afforestation, 
where biocenosis has been left with no human interven-
tion. The designers separated gardens corresponding to 
historical phases and designed numerous works of archi-
tecture inspired by the history of this place.35

Hilltop garden

The design featured a reconstruction of the course of 
promenades based on the field sketch dating back to 
1909. The existing trees prevented the recreation of 
the course of historical paths exactly. The round cen-
tral square was retained and a recess was extended, the 
starting point of the former central promenade which 
was overgrown a long time ago. The path at the outpost 
edge was delineated marking the site of the former ob-
servation annex. Below, is the design features an extra 
path designed at the foot of the outpost, allowing one 
to look into the adjacent sculpture garden of Professor 
Wincenty Kućma and at the monumental building of 
the parish church in Podgórze.36 The design includes a 
reconstruction of the stairs which used to be the main 
entrance to the park. The site of the former observa-
tion platform from the oldest park phase above the 
stairs from Niepodległości Square was developed with 
a gazebo referring to the form which used to stand in 
Twardowski School.

Ryc. 6. J. Wowczak z zespołem, „Projekt parku Bednarskiego”, Kraków 2019; oprac. J. Wowczak.
Fig. 6. J. Wowczak and associates, Projekt parku Bednarskiego, Cracow 2019; by J. Wowczak.
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Ryc. 7. J. Wowczak z zespołem, „Projekt otoczenia pomnika Wojciecha Bednarskiego”, Kraków 2019; oprac. J. Wowczak.
Fig. 7. J. Wowczak and associates, Projekt otoczenia pomnika Wojciecha Bednarskiego, Cracow 2019; by J. Wowczak.

Ryc. 8. M. Wowczak, „Projekt urządzeń dla placu zabaw w parku Wojciecha Bednarskiego”, Kraków 2019; oprac. J. Wowczak.
Fig. 8. M. Wowczak, Projekt urządzeń dla placu zabaw w parku Wojciecha Bednarskiego, Cracow 2019; by J. Wowczak.
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Ogród w Szkole Twardowskiego

W tej części skupiono uwagę na odtworzeniu charak-
teru parku z pierwszych lat jego istnienia, w manie-
rze picturesque. Modernistyczną glorietę przewidziano 
do remontu. Przywrócono charakter i przebieg alei 
Okrężnej. Utrzymano bez zmian aleję Cienistą, ale 
zrezygnowano z prostopadłego łącznika prowadzące-
go najkrótszą drogą do placyku przy studni. W zamian 
znalazła tu kontynuację płynna linia ścieżki prowa-
dzącej przez polanę od strony gloriety. Przywrócono 
pierwotne wymiary ścieżki wiodącej do pomnika Woj-
ciecha Bednarskiego i uczytelniono zarys aneksów po 
obydwu jego stronach. W sąsiedztwie, pod urwiskiem 
zaprojektowano obelisk z kamienną Księgą Twardow-
skiego – nawiązanie do pomysłu Jarosława Żółciaka 
z roku 199537. Przywrócono studnię parkową z niewiel-
kim placem. W historycznej lokalizacji zaprojektowa-

The garden in Twardowski School

In this part, the design’s focus was placed on recreating 
the nature of the park from the initial days of its exist-
ence, inspired by the picturesque style. The Modernist 
glorietta was to be renovated. The nature and course 
of Okrężna alley was restored. Cienista alley was kept 
unchanged but the designers opted out from maintain-
ing the perpendicular link being the shortest route to 
the little square at the well. Instead, they continued the 
smooth line of the path crossing the clearing from the 
glorietta. The original dimensions of the path leading 
to the statue of Wojciech Bednarski were restored and 
the annex outlines on its both sides were made visible. 
Nearby, under the cliff, an obelisk with a stone Book 
of Twardowski, a reference to the idea of Jarosław  
Żółciak dated to 1995, was designed.37 The park well 
with a small square was restored. At the historical lo-

Ryc. 9. J. Wowczak z zespołem, „Projekt ogrodu w Szkole Twardowskiego”, Kraków 2019; oprac. J. Wowczak.
Fig. 9. J. Wowczak and associates, Projekt ogrodu w Szkole Twardowskiego, Cracow 2019; by J. Wowczak.



88 Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 64/2020

no domek ogrodnika wraz z deszczochronem; będzie 
mieścił toaletę, pomieszczenie dla matki z dzieckiem 
i pomieszczenie gospodarcze. Obiekt ma być licowa-
ny cegłą o dwóch kolorach, detal oparto na rysunkach 
z epoki38. Przy Wielkiej Promenadzie uzupełniono 
szpaler kasztanowców i uformowano ramy z żywopło-
tów kwiatowych. Po wschodniej stronie utrzymano hi-
storyczny klomb kwiatowy. Wielka Promenada wpro-
wadza do enklawy, za którą skryto ogródek dziecięcy; 
po przeciwnej stronie kamienne stopnie wyprowadzają 
w kierunku schodów nad placem Niepodległości. Au-
torzy postulują, aby przy alei Okrężnej ustawić stojące 
tam dawniej rzeźby, by podkreślić pierwotny, roman-
tyczny charakter założenia i jego edukacyjną rolę.

Ogród dydaktyczny i ogród ludowy

Ogrody te, połączone ścieżką przyrodniczą, stanowią 
całość utrzymaną w manierze modernistycznej. Łąkę 
wgłębnika udostępniono trzema zejściami. Forma 
schodów nawiązuje do projektowanych w roku 192839. 
W tej części uwzględniono też plac zabaw dla dzieci; 
niektóre z przyrządów do zabawy nawiązują do wier-
sza Adama Mickiewicza Pani Twardowska. Łąka w ka-
mieniołomie ma służyć do gier sportowych i festynów, 
a w jej wschodnim narożniku zaaranżowano estradę 
z tekstylnym przykryciem – to nawiązanie do pomysłu 
Magdaleny Swaryczewskiej z roku 199540. 

„Zalesienie” wymaga stosunkowo mało korekt. 
Przewidziano remont Wielkiej Serpentyny, odbudo-
wę schodów sprowadzających do ulicy Krzemionki, 

cation, a gardener’s house with a rain shelter was de-
signed. It is going to house a toilet, a room for mother 
and child and a utility room. The building is to be clad 
with two-colored brick, and details based on the his-
torical drawings.38 At the Great Promenade, its existing 
row of chestnut trees was complemented and frames 
were formed from flower hedgerows. The historical 
flower bed to the east was retained. The Great Prom-
enade extends to the enclave behind which there is a 
hidden playground. To the opposite, stone steps take 
the visitor towards the stairs above the Niepodległości 
Square. The authors propose to replace the sculptures 
which used to stand at Okrężna alley to emphasize the 
original, Romantic nature of the complex and its edu-
cational role.

Educational garden and people’s garden

The gardens, connected by means of a nature trail, cre-
ate a whole in the Modernist style. The bowling green 
meadow can be accessed from three descents. The 
stairs’ form references the ones designed in 1928.39 
This part features also a playground for children, with 
some toys referring to the poem by Adam Mickiewicz 
called Pani Twardowska. The meadow in the Quarry is 
to be used for sports games and festivals, and its eastern 
corner houses a stage with a textile canopy which refers 
to the idea by Magdalena Swaryczewska from 1995.40

The tree cover requires relatively few corrections. 
The design provides for the repair of the Great Switch-
back, the reconstruction of stairs descending to Krze-

Ryc. 10. J. Wowczak z zespołem, „Projekt domku ogrodnika w parku Wojciecha Bednarskiego”, Kraków 2019; oprac. J. Wowczak. 
Fig. 10. J. Wowczak and associates, Projekt domku ogrodnika w parku Wojciecha Bednarskiego, Cracow 2019; by J. Wowczak. 
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korektę ścieżki nad dwuramiennikiem. Poza granica-
mi parku, od strony zachodniej zaprojektowano ogród 
z urządzeniami do ćwiczeń sportowych oraz dojście do 
parkingu. Elementem dodanym jest platforma widoko-
wa nad Szkołą Twardowskiego ze stali kortenowej.

Podsumowanie

Projektanci są przeświadczeni o konieczności działań 
w myśl dewizy: „interpretując – doceniamy, docenia-
jąc – chronimy”. Ponowna analiza materiałów archi-
walnych związanych z początkami parku pozwoliła 
odkryć niebadane dotychczas dokumenty i docenić 
jego rolę w rozwoju Podgórza. Wyjaśniony został 
zakres pierwszego etapu „ogródka przyszkolnego” 
założonego w czynie społecznym przez Wojciecha 
Bednarskiego. Dokonano rewizji dotychczasowych 
ocen stylistycznych kompozycji parku i waloryzacji 
poszczególnych ogrodów. Dziewiętnastowieczny akt 
kreacji parku zinterpretowano jako pozytywistyczną 
akcję z romantycznym genius loci Krzemionek w tle. 
Świadomość roli miejsca w propagowaniu postaw 
patriotycznych w okresie zaborów upewniła auto-
rów w przeświadczeniu o konieczności wskrzeszenia 
świetności dzieła Bednarskiego w formie z okresu jego 
powstania. Uczytelniono autentyczne XIX-wieczne 
relikty, dopełniono kompozycję elementami projek-
towanymi w duchu epoki, wprowadzono elementy 
współczesne. Inspirując się genezą parku, przywróco-
no mu romantyczny charakter.

mionki Street, the adjustment of the path above the 
ravelin. Outside the park boundaries, there is a garden 
with sports equipment and access path to the car park 
designed. An added component is an observation deck 
above Twardowski School made from Corten steel.

Conclusions

The designers believe it is necessary to follow the motto: 
“Interpreting, we appreciate; appreciating, we protect.” 
A repeated analysis of archived materials connected with 
the earliest days of the park enabled to discover some 
documents which had not been examined before and 
to appreciate its role for the development of Podgórze. 
The scope of the first stage of the “school garden,” es-
tablished as a social project by Wojciech Bednarski, 
was explained. The existing stylistic assessments of the 
park composition were revised and the individual gar-
dens were restored. The act of creating the nineteenth- 
century park was interpreted as a Positivist action with 
the Romantic genius loci of Krzemionki as its background. 
The awareness of the site’s role in promoting patriotic 
attitudes in the period of the partitions of Poland assured 
the authors it was necessary to revive the splendor of the 
work by Bednarski in the form of the periods of its cre-
ation. Authentic nineteenth-century relicts were made 
more legible, the composition was complemented with 
items designed in the spirit of the era and some mod-
ern components were introduced. Drawing inspiration 
from the park’s origin, its Romantic nature was restored.
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Streszczenie

Park Wojciecha Bednarskiego w Podgórzu funkcjonuje 
w literaturze przedmiotu jako jedna z pierwszych re-
kultywacji terenu poprzemysłowego. W 2019 powstał 
projekt rewitalizacji. Zgromadzony w trakcie prac pro-
jektowych materiał archiwalny pozwolił na pogłębio-
ną interpretację inicjatywy założycielskiej Wojciecha 
Bednarskiego. U jej podstaw znajdowały się idee ro-
mantyczne i pozytywistyczne. Park pełnił ważne funk-
cje społeczne i determinował procesy urbanistyczne 
w najbliższej okolicy. Powstawał etapami na przestrzeni 
40 lat. Mimo że był przedmiotem badań i prac projek-
towych pod koniec XX i na początku XXI wieku, jego 
układ kompozycyjny uległ zatarciu, a walory krajobra-
zowe degradacji. Projekt rewitalizacji uczytelnia fazy 
historyczne, przywraca zasady kompozycyjne, które 
przyświecały jego założycielowi. W sposób dyskretny 
wprowadza współczesne elementy do kompozycji, któ-
re formą architektoniczną nawiązują do czasu świetno-
ści parku, kiedy służył za salon towarzyski Wolnego 
Królewskiego Miasta Podgórza. 

Abstract

Wojciech Bednarski Park in Podgórze appears in 
the literature as one of the earliest regenerations of 
a post-industrial area. In 2019, a renewal design was 
developed. The archive materials collected during 
work on a design allowed for an in-depth interpre-
tation of Wojciech Bednarski’s founding initiative. It 
was grounded in Romantic and Positivist ideas. The 
park fulfilled important social functions and deter-
mined the urban planning processes in its vicinity. It 
was created in stages for forty years. Although it was 
the subject of examinations and design works in the 
late twentieth and early twenty-first century, its com-
position layout was erased and the landscape values 
degraded. The restoration design made the park’s his-
torical phases more legible and restored the composi-
tional principles followed by its founder. It discreetly 
introduced contemporary components into the com-
position, with their architectural form referring to the 
times of the park’s splendor, when it was the parlor of 
the Free Royal Town of Podgórze.


