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1. Wprowadzenie i podstawowe założenia metodologiczne pracy
1.1.

Wstęp

Miasto jest manifestem antropocentrycznych systemów ekonomicznych, przemysłowych,
i filozoficznych oraz politycznych i religijnych struktur władzy1, ale cały czas ściśle
funkcjonujących w oparciu o ramy środowiskowe. Dopiero kryzys ekologiczny w latach 70. XX
wieku uzmysłowił w pełni znaczenie przyrody jako warunku koniecznego przetrwania ludzkości2,
napędzając rozwój nowych koncepcji urbanistycznych, w większości odnoszących się do idei
miasta-ogrodu z początku XX wieku3. Nowe teorie stanowią podstawę dalszego rozwoju nauk
związanych z kształtowaniem miast oraz są testowane we współczesnych realizacjach. Ta swoista
„idealizacja” przestrzeni urbanistycznej stanowi ważny element poprawy warunków życia i jeden
z istotnych elementów rozwoju istniejących struktur miejskich4.
We współczesnym myśleniu na temat miasta powszechny jest pogląd, że natura, zarówno
żywa jak i nieożywiona, jest jednym z kluczowych aspektów jego funkcjonowania i ma stanowić
integralną część kształtowanej przestrzeni5. Rewolucję w poglądach na temat systemów zieleni
miejskiej przyniosła koncepcja płatów i korytarzy ekologicznych autorstwa Amerykanów –
Formana i Gordona z 1986 roku oraz oparte na niej koncepcje kształtowania przestrzeni miast:
koncepcję zielonej infrastruktury6 czy systemu zieleni miejskiej7, rozwijanego na kanwie siatki
hydrologicznej (tzw. zielono-błękitna sieć)8.

1

Casagrande M., From urban acupuncture to the Third Generation City [w:] Nature Driven Urbanism,
Contemporary Urban Design Thinking, Roggema R. (red.), Springer, 2020, s. 152
2
Termin ekologia pochodzi od greckiego słowa oikos oznaczającego dom. [za:] Mirek Z., Co krajobraz
mówi o nas, o człowieku, Topiarius: studia krajobrazowe 2 (3)/2016, s. 83
3
Totalne wizje modernistyczne np. miasta promienistego, ustępują wizjom metamorficznych, ulegających
ciągłym organicznym przemianom sieciowych struktur urbanistycznych. Por. Jacobs J., Śmierć i życie
wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014, s. 42; Casagrande M., From urban…, op. cit.
4
Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną,
Universitas, Kraków 2011, s. 10
5
Niedźwiecka-Filipiak I., Rubaszek J., Pyszczek J., Kształtowanie systemu zieleni w mieście i strefie
podmiejskiej. Wybrane zagadnienia na przykładzie Minneapolis i Wrocławia [w:] Krajobraz polski: cudze
chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu, t. 2, Topiarius: studia krajobrazowe, wydanie
monograficzne, Gajdek A. et al. (red.), Rzeszów 2017, s. 118
6
Szczególnie istotne w koncepcji zielonej infrastruktury jest utrzymywanie ciągłości korytarzy
ekologicznych oraz wielofunkcyjność terenów zieleni pełniących jednocześnie funkcje ekosystemowe
i rekreacyjne. Planowanie zielonej infrastruktury stanowi przykład długofalowych, wielopłaszczyznowych,
holistycznych działań, w celu utrzymania rezerw środowiska przyrodniczego. Por. Kowalski P., Zielona
infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej, Czasopismo Techniczne, 2-A/2010, s. 248-250;
Niedźwiecka-Filipiak I., Rubaszek J., Pyszczek J., Kształtowanie…, op.cit., s. 119
7
System zieleni miejskiej stanowi umowną jednostkę konceptualną obejmującą tereny zieleni w mieście,
uporządkowane w pewien układ organizacyjny, zazwyczaj nawiązujący do kompozycji urbanistycznej.
W zależności od ich struktury i rodzaju połączeń miasto traktuje się jako jeden system ekologiczny lub układ
systemów ekologicznych. Systemy zieleni są kluczowe dla utrzymania potencjału ekologicznego procesów
zachodzących w przestrzeniach zurbanizowanych oraz mają wysoką wartość społeczną, podnosząc jakość
życia w miastach, a także ze względu na możliwość realizacji funkcji rekreacyjnych. Współcześnie rozwój
systemów zieleni najczęściej opiera się na terenach otwartych, jednak dużym wyzwaniem w ich kreowaniu
jest podział terytorialny [za:] Bożętka B., Systemy zieleni miejskiej w Polsce – ewolucja i problemy
kształtowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXII, 2008,s. 50-51
8
Por. Böhm A., System parków rzecznych w Krakowie [w:] Doliny rzeczne: przyroda-krajobraz-człowiek,
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2007, s. 277-284;
Hrabiec A., Parki rzeczne jako metoda planistyczna ochrony przyrody na przykładzie krakowskich planów

1

Aktualną odpowiedzią urbanistów na różnorakie problemy, pojawiające się
we współczesnych postindustrialnych strukturach miejskich9, jest planowanie zrównoważone10,
dostrzegające rolę środowiska przyrodniczego i ekologii w kształtowaniu krajobrazu miast.
Zgodnie ze współczesną ideą miast ekologicznych11,, następcami miast ogrodów stają się błękitnozielone miasta12. Najnowsze koncepcje miast ekologicznych (także „ekomiast”) poszukują
rozwiązań dla minimalizacji wpływu struktur urbanistycznych na środowisko. Są to m.in. projekty
idealnych zero-emisyjnych miast, które skupiają się na ograniczeniu śladu węglowego13, czy próby
zastosowania w praktyce idei miast zwartych14.

parków cieków wodnych Drwinka i Sudół Bieżanowski, Czasopismo Techniczne, 7-A/2007, s. 135-143;
Wagner I., Krauze K., i Zalewski M., Błękitne aspekty zielonej infrastruktury, Zrównoważony Rozwój —
Rozwiązania, nr 4/2013, s. 152-154
W Niemczech szczególnie cennym przykładem wdrażania polityki błękitno-zielonej sieci jest rozwój
systemu zieleni Hamburga jako część programu Landschaftsprogramm Hamburg pod nazwą Grünes Netz,
łączący poprzednie koncepcje promieniste i wielopierścieniowe. Obejmuje także szersze strategie mające
ograniczyć ruch kołowy i promować ruch pieszy oraz rowerowy powstającymi ciągami zieleni, transport
zbiorowy, a nawet wykorzystanie cieków wodnych jako sposobu przemieszczania. Docelowo system
zielono-niebieskich korytarzy ma objąć ok. 40% powierzchni miasta. [za:] Metz S., Vom Federplan zum
Grünen Netz, [w:] Stadtgrün für alle – Hamburg gemeinsam gestalten und erhalten, Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg 2014, s. 6-8;
Wiśniewska M., „Odzyskane” miejskie przestrzenie rekreacyjne – wybrane realizacje współczesne
[w:] Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji, t. 2, Gasidło K., Bradecki T. (red.), Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 154-157
9
Miasta trzeciej generacji są organiczną strukturą wyrastającą na ruinach miast przemysłowych, rozdartą
formą technokratycznego urbanizmu, która znalazła drogę powrotu do natury. Ruiny to kultura, która
powróciła do natury, gdzie technokratyczna kontrola ustąpiła miejsca życiu, jak nielegalne kolektywy farm
miejskich w Tajpej. Proces przeobrażania przestrzeni jest nieustanny i wszechobecny. Nasiona miast trzeciej
generacji współegzystują z istniejącą tkanką industrialną, stopniowo odtwarzając organiczne struktury
z punktowych zmian, niby ziarenka kiełkujące w pęknięciach asfaltu, powoli oddając przestrzeń życiu.
[za:] Casagrande M., From urban acupuncture…, op. cit., s. 137
10
Planowanie zrównoważone jest zaledwie początkiem drogi, którą musi przebyć technokratycznie
zorientowane współczesne społeczeństwo, aby krucha i już poważnie zaburzona równowaga ekologiczna
w metropoliach została utrzymana. [za:] Podhalański B., Ikoniczność metropolii, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 2019, s. 35
Pojęcie miast zrównoważonych wprowadziła Karta Lipska w sprawie Zrównoważonych Miast Europejskich
z dnia 27 kwietnia 2007 r., przyjęta na spotkaniu ministrów ds. rozwoju miast i spójności terytorialnej UE
w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r. [za:] Januchta-Szostak A., Rola urbanistyki i architektury
w gospodarowaniu wodą, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania, nr 5, 2014, s. 32
11
Narodziny ruchu ekologicznego i idei miast ekologicznych w USA związane były z zauważeniem
negatywnego wpływu działalności człowieka na jego środowisko życia na podstawie raportów Sekretarza
Generalnego ONZ w latach 1969-1970 czy Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 roku. Doprowadziło to również
do powstania, właśnie w USA, nowego nurtu filozoficzno-etycznego – etyki środowiskowej.
[za:] Węcławowicz-Bilska E., Idea miasta ekologicznego, Czasopismo Techniczne, 12-A/ 2015, s. 63;
Ganowicz-Bączyk A., Narodziny i rozwój etyki środowiskowej, Studia Ecologiae et Bioethicae 13 (2015) 4,
s. 39-40
12
Do przełomowych wydarzeń, które wpłynęły na ukształtowanie tej koncepcji należy m.in. powstanie
Konwencji o różnorodności biologicznej w Rio de Janeiro z 1992 roku, sporządzenie Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej we Florencji roku 2000, czy stworzenie europejskiej sieci Natura 2000.
[za:] Kuc S., Woda – rzeczywistość i iluzje: niemieckie wystawy ogrodnicze w latach 2007-2017,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019, s. 15
13
Paszkowski Z., Miasto idealne…, op. cit., s. 218
14
Wdrażanie koncepcji miast zwartych implikuje wysoką intensywność zagospodarowania terenów
zurbanizowanych, często wiążąc się z trudnościami w tworzeniu systemów zieleni. [za:] Bożętka B., Systemy
zieleni…, op. cit., s. 53; por. Gasidło K., Compact city in dispersion, STUDIA REGIONALIA Journal of the
Polish Academy of Sciences: Committee for Spatial Economy and Regional Planning & European Regional
Science Association (ERSA) Polish Section, Vol. 51, 2017, s. 7–16

2

W kontekście rozwoju form miejskich należy przyjąć, że przez wieki miasto nie było celem
samym w sobie, lecz narzędziem formowanym przez użytkowanie15. Naturalnie zachodzące
przemiany funkcjonalno-przestrzenne krajobrazu miejskiego związane są z procesami
przyrodniczymi (klęski żywiołowe) oraz stałym dostosowywaniem środowiska zamieszkania
do zmieniającej się rzeczywistości ludzkiego życia. Przekształcenia te we współczesnych
strukturach urbanistycznych nabierają niezwykłego tempa i intensywności. Powstają obszary
dynamicznego wzrostu gospodarczego, a obok nich, regiony, miasta i dzielnice „przegrane”16.
Wśród głównych funkcji, łączących miasta z przeszłości ze współczesnymi strukturami
urbanistycznymi, wymienić należy działalność ekonomiczno-gospodarczą, która sprzyja
koncentracji ludzi na niewielkim obszarze. Do niedawna aktywności takie były również jednymi
z głównych motywacji wiążących ludzi z ich miejscami zamieszkania. Jednak w ostatnich latach,
w związku z rozwojem technologii informacyjnych, praca ludzka oraz generacja zasobów
ekonomicznych coraz częściej przenosi się do przestrzeni wirtualnej, powodując odspojenie
wielowiekowej relacji człowiek-praca-miejsce zamieszkania. Odnosi się do tego współczesne
pojęcie metamiasta, czerpiące z jednej z tradycyjnych definicji miasta, rozumianego jako miejsce
kontaktu i przestrzeń wymiany myśli, które obecnie w znacznej mierze funkcjonuje właśnie
w sferze wirtualnej17.
Zachodzące procesy można w kontekście globalnym określić jako polaryzację funkcjonalnoprzestrzenną miast. Równolegle mamy do czynienia ze zjawiskami koncentracji funkcji
urbanistycznych – metropolizacji i intensyfikacji zagospodarowania miast, ich rozmywania się
w procesach subrubanizacji i niekontrolowanego urban sprawl; oraz dekoncentracji – kurczenia się
miast i deglomeracji, a także upadku centrów miast i deficytu koncentracji w obszarach
śródmiejskich, związanego z tzw. shrinkage sprawl18. Na terenie byłego NRD większość miast
(oprócz głównych miast jak Drezno czy Lipsk) wyludnia się. Charakterystyczny jest odpływ
ludności z historycznych centrów miast i obszarów śródmiejskich blokowisk oraz rozwój stref
podmiejskich, a także ogromna liczba pustostanów – dziedzictwo błędnych założeń politycznych
epoki socjalizmu i decyzji po zjednoczeniu Niemiec19.
Metody zmniejszające te napięcia (powstające w wyniku przemian ludzkiego życia
i postępującej krok za tym ciągłej adaptacji struktur urbanistycznych) to przede wszystkim
odgórnie wdrażane polityki rozwoju, stanowiące próbę odnowy miast20. Współcześnie
za najważniejsze czynniki warunkujące udany proces rewaloryzacji czy rewitalizacji przestrzeni

15

Gehl J., Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009, s. 41
Billert A., Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, zapis referatu wygłoszonego
na Międzynarodowej Konferencji w Lubaniu Śląskim – Rewitalizacji Miast – 2006, s. 3
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Paszkowski Z., Miasto idealne…, op. cit., s. 11
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Podhalański B., Integrowanie przestrzeni metropolitalnych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2013, Podhalański B., Przyszłość form zamieszkania w metropolii: pion czy poziom?, Środowisko
Mieszkaniowe, 12, 2013, s. 75-79; Sroka B., System planowania przestrzennego w kontekście uwarunkowań,
przebiegu, skali i skutków procesu kurczenia się miast w Polsce, praca doktorska pod kierunkiem
Podhalańskiego B., Politechnika Krakowska 2020, s. 5-7; Palak M., Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne
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Rzeszów 2016; Zipser T., Śródmieście – miejsce deficytu koncentracji [w:] Śródmieścia miast polskich.
Retrospekcja i przyszłość. Cz. I, Podhalański B. (red.), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
2020, s. 7
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Cieśla A., „Kurczące się” miasta: w Niemczech Wschodnich. Analiza wymiaru przestrzennodemograficznego [w:] Mieszkać w mieście: wyzwania współczesności, t. 2, Bradecki T. (red.), s. 21-32
20
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Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit & Institut für Wohnen
und Umwelt Darmstad, Warszawa 2003, s. 12
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uważa się działania służące wspieraniu rozwoju gospodarczego (generującego środki ekonomiczne
i fizyczny przepływ ludzi) oraz integracji społecznej i budowaniu relacji człowiek-miejsce
zamieszkania w oparciu o poczucie tożsamości lokalnej. W Polsce, mimo wykorzystywania
w transformacjach przestrzennych strategii służących partycypacji społecznej, proponowane
rozwiązania zbyt często mają charakter arbitralnych decyzji narzucanych autochtonicznym
społecznościom oraz skupiają się głównie na aspektach funkcjonalnych, skutkując ich
nietrwałością21.
Na styku dyscypliny architektura krajobrazu i urbanistyka pojawiają się różne „zielone
koncepcje” służące przeciwdziałaniu negatywnie ocenianym procesom w strukturach miejskich.
Jednym ze sposobem przeciwdziałania niekontrolowanym procesom suburbanizacji
i utrzymywaniem miast zwartych, sięgającym początków XX wieku, są zielone pierścienie (green
belts)22. Koncepcje zielonej infrastruktury wykorzystywane są jako strategie rozwoju systemu
zieleni w strukturach urbanistycznych, ale również służą zarządzaniu zasobami hydrologicznymi
i ograniczaniu skutków katastrof naturalnych (głównie powodzi), adaptacji do zmian
klimatycznych, utrzymywaniu bioróżnorodności23. Interesującą teorią bio-urbanistyczną stworzoną
w 2013 roku przez fińskiego architekta, artystę i działacza na rzecz środowiska Marco Casagrande
(ur. 1971) jest akupunktura urbanistyczna. Termin ten łączy aspekty socjologiczne
i urbanistyczne z wielowiekową tradycją akupunktury, wywodzącą się z medycyny chińskiej.
Ma charakter delikatnych, „organicznych” inwestycji, których celem jest łagodzenie napięć
pojawiających się w środowisku miejskim, wywołanych głównie przez realizację funkcji
przemysłowych. Opiera się na niewielkich interwencjach w szczególnych punktach tkanki
miejskiej, których celem jest wywołanie reakcji łańcuchowej (ripple effect), prowadzących
do wielkoskalowych przemian struktur urbanistycznych24. Punkty akupunkturowe w miastach
są miejscami, według definicji amerykańskiego geografa Yi-Fu Tuana (ur. 1930), ważnymi
dla społeczności oraz z wyraźnym genius loci25. Ich długofalowym celem jest zrównoważony
rozwój społeczno-ekologiczny w krajobrazie zurbanizowanym26.
Parki miejskie stanowią emblematyczne przestrzenie publiczne oraz, pod względem
społecznym, najważniejszy element systemów zieleni miejskiej27. W tym kontekście interesującą
koncepcją rewaloryzacji przestrzeni jest udostępnianie terenów powystawowych w formie
parków publicznych. Przykładem zastosowania w praktyce idei synergicznego połączenia
inwestycji celu publicznego o charakterze rewaloryzacji przestrzeni z szerszymi działaniami
służącymi edukacji krajobrazowej, poprawie lokalnej gospodarki oraz kształtowaniu wizerunku
miasta i podniesieniu jego atrakcyjności turystycznej dla rewaloryzacji przestrzeni miejskiej
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Paszkowski Z., Miasto idealne..., op. cit., Kraków 2011, s. 10-11
Ogrodnik K., Idea miasta zwartego – definicja, główne założenia, aktualne praktyki, Architecturae
et artibus 4/2015, s. 40-41;
Zachariasz A., Parki podmiejskie jako element zielonej strefy, Architektura krajobrazu, 3-4/2002, s. 59-60
23
Niedźwiecka-Filipiak I., Rubaszek J., Potyrała J., Filipiak P., The Method of Planning Green Infrastructure
System with the Use of Landscape-Functional Units (Method LaFU) and its Implementation in the Wrocław
Functional Area (Poland), 11(2),Sustainability 2019, s. 1;
or. Długoński A., Szumański M., Zielona infrastruktura w polityce przestrzennej miasta [w:] Mieszkać
w mieście: wyzwania współczesności, t. 2, Bradecki T. (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
2015, s. 121-129
24
Casagrande M., From urban acupuncture…, op. cit., s. 137-138
25
Tuan Y., Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawnicz, Warszawa 1987, s. 13-18
26
Casagrande M., From urban acupuncture…, op. cit., s. 137-138
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Sochacka-Sutkowska E., Rola parków miejskich w procesach rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
Czasopismo Techniczne, 1-A/2016, s. 185
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są niemieckie festiwale ogrodowe BUGA i IGA28. Obszary wybierane pod wystawy to przede
wszystkim tereny zdegradowane, wymagające rewitalizacji i integracji z sąsiedztwem.
Po zakończeniu festiwali najczęściej przekształcane są na parki publiczne o szerokim programie
funkcjonalnym, co może mieć również wydźwięk symboliczny w walce z degradacją29.
W rozważaniach na temat procesów zachodzących we współczesnych miastach
w warunkach gospodarki wolnorynkowej istotne jest ujęcie pojęć przestrzeni i krajobrazu
w kategoriach ekonomicznych30. Przestrzeń ziemi stanowi jedyne źródło realizacji ogółu potrzeb
ludzkich, będąc jednocześnie dobrem rzadkim, którego zasobów nie można powiększyć. Służy jako
czynnik wytwórczy, umożliwiający produkcję innych dóbr (będąc źródłem półproduktów
i zarazem stanowiąc ramy fizyczne dla ich wytwarzania) oraz bezpośrednio, jako środek
zaspokojenia potrzeb estetycznych, poczucia piękna i harmonii, itp. W ujęciu ekonomicznym
opisują je następujące cechy: ograniczoność i powszechność. Krajobraz i przestrzeń stanowią
ponadto dobra publiczne – prawa własności odnoszące się do nich są zwykle ograniczone, tj. mimo
nabycia praw własności danej nieruchomości, niemożliwe jest całkowite wyłączenie z konsumpcji
(widokowej) innych użytkowników danej przestrzeni31. Wartość przestrzeni związana jest
z możliwościami potencjalnego jej wykorzystania, ale jest różna dla różnych podmiotów
i ma związek z preferencjami lokalizacyjnymi dla danej inwestycji. Zróżnicowana wartość
przestrzeni dla różnych podmiotów stanowi źródło konfliktów zarówno w sferze planowania
przestrzennego32, jak i w życiu społecznym. Piękno krajobrazu, rozumiane jako idea
ponadpodstawowa, ale i subiektywna, powoduje dalsze trudności w ocenie, co w konsekwencji
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego przetrwania jako wartości „bez-cennych”33. Tereny
zieleni i tereny otwarte stanowią obszary nieproduktywne wprost, wpływając jednak na wzrost
wartości terenów je otaczających34. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie popyt
na piękno (…). W pierwszej kolejności ludzie dbają o byt, bezpieczeństwo, zdrowie, wygodę –
później o widok z okna35. W krajach postsocjalistycznych, pojęcie wartości przestrzeni obarczone
jest dodatkowo zaszłościami ideologicznymi36. Wieloletnia centralizacja decyzji gospodarczych

28

Przygotowanie Gartenschau w aktualnie ukształtowanej formule, może stać się jednym z najważniejszych
narzędzi wykorzystywanych w rewitalizacji przestrzeni miejskich, w którym swoje odzwierciedlenie znajdują
współczesne tendencje planistyczne, w tym zielonej infrastruktury i tzw. Green Urbanism. [za:] Kowalski P.,
Festiwale ogrodowe Gartenschau jako impuls dla aktywizacji małych miast niemieckich [w:] 7ULAR:
Odnowa Krajobrazu Miejskiego: przyszłość miast średniej wielkości, t. I, Juzwa N., Sulimowska-Ociepka A.
(red.), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, Łódź 2013, s. 226; Por. Kuc S., Wystawy BUGA
– sposób na budowanie krajobrazu Polski [w:] Krajobraz polski: cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie
rodzimego krajobrazu, t. 2, Topiarius: studia krajobrazowe, wyd. monograficzne, Gajdek A. et al. (red.),
Rzeszów 2017, , s. 23-30
29
Sochacka-Sutkowska E., Rola parków…, op. cit., s. 192
30
W tym kontekście wartość przestrzeni i krajobrazu jest w zasadzie tożsama. Wartość przestrzeni
rozumiana jest jako wartość nieruchomości i potencjału inwestycyjnego, a wartość krajobrazu jako wartość
nieruchomości oraz walorów widokowych.
31
Graczyk A., Krajobraz jako kategoria ekonomiczna, Architektura krajobrazu 2/2009, s. 23-25; Ozimek P.,
Böhm A., Ozimek A., Wańkowicz W., Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy
użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
2013, s. 161-162.
32
Pietraszewski W., Wartość przestrzeni w planowaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1985, passim
33
Böhm A., Ekonomiczne aspekty krajobrazu, Architektura krajobrazu 1-2/2003, s. 6
34
Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik…, op. cit., s. 116
35
Böhm A., Ekonomiczne aspekty…, op. cit., s. 6
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oraz znaczące naruszanie prawa własności, pogłębiło nieufność i niechęć społeczną wobec
planowanych inwestycji publicznych37.

1.2.

Uzasadnienie wyboru przedmiotu badań i przydatność badań
w praktyce

Niemieckie wystawy38 oraz (organizowane na podobnych zasadach) holenderskie wystawy
Floriade powszechnie uważane są za świetnie planowane przedsięwzięcia, służące twórczemu
rozwiązywaniu problemów w zdegradowanych obszarach zurbanizowanych. Liczne działania
promocyjne zarówno ze strony miast-organizatorów jak i stowarzyszenia Deutsche
Bundesgartenschau Gesellschaft spowodowały wytworzenie wyjątkowo pozytywnego obrazu
zmian zachodzących zarówno podczas przygotowań do wystawy, jak i samego festiwalu. Można
pokusić się nawet o stwierdzenie, że na terenie Niemiec wykształcił się mit wystawy jako „święta
ogrodów”, które dodatkowo stanowi rozwiązanie wielu problemów w przestrzeni miejskiej oraz
aktywizuje lokalną gospodarkę. Ze względu na liczne relacje z wystaw w prasie branżowej
festiwale te owiane są legendą również w Polsce.
Merytorycznym uzasadnieniem wyboru tematu i celu pracy badawczej jest brak
wystarczającego opracowania zagadnienia wpływu wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych
na strukturę miasta w polskiej literaturze naukowej oraz potrzeba ustosunkowania się
do powszechnie dostępnych materiałów o charakterze popularnonaukowym, popularyzatorskim
i promocyjnym. Dla rozważań o implementacji podobnych rozwiązań w Polsce przydatne jest
również przedstawienie uwarunkowań procesu kształtowania się współczesnej formuły
niemieckich wystaw ogrodowych oraz „miękkiej” adaptacji tej formuły w odniesieniu
do zmieniających się potrzeb mieszkańców miast i głównych problemów struktur urbanistycznych.
Osobiste zetknięcie się z powystawowym kompleksem parkowym Südpark w Düsseldorfie
(BUGA '87) w 2013 roku oraz wystawą IGS 2013 w Hamburgu wzbudziło naukowe
zainteresowanie autorki tematyką festiwali ogrodowych. Ponadto autorka w ramach pracy
dydaktycznej prowadzonej na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim
uczestniczyła w latach 2016, 2017 wraz ze studentami koła naukowego w projektowaniu
i przygotowaniu dwóch koncepcji ogrodów pokazowych na Festiwalu Ogrodowym w Arboretum
w Bolestraszycach koło Przemyśla.
Wyniki dysertacji poprzez podobne potransformacyjne warunki społeczno-gospodarcze
dawnego NRD i Polski mogą zostać zaadaptowane we współczesnej praktyce rewitalizacyjnej
w kraju. Podobne problemy, z jakimi zmagały się miasta Polski i dawnych Niemiec Wschodnich
w okresie transformacji gospodarczej oraz obecnie, mogą stać się podstawą do ustalenia celowości
wprowadzenia takiej formy festiwali ogrodowych w Polsce. W kontekście rozwoju specjalności
architektury krajobrazu w Polsce istotne wydaje się podejście wielkoskalowe i długofalowe,
łączące współczesne teorie urbanistyczne oraz aspekty planowania przestrzennego. Autorka
ma nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się także do wzrostu zainteresowania tą tematyką
zarówno wśród decydentów, jak i konsumentów krajobrazu polskich miast. Wyniki niniejszych

[za:] Pietraszewski W., Wartość przestrzeni w planowaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1985, s. 22; znacznie utrudniając ocenę wartości elementów przyrodniczych krajobrazu. [za:] Böhm A.,
Ekonomiczne aspekty…, op. cit., s. 5
37
Böhm A., Ekonomiczne aspekty…, op. cit., s. 5
38
Zarówno współczesne niemieckie wystawy ogrodowe (IGA/ IGS, BUGA, LAGA), jak i organizowane
na terenie Niemiec międzynarodowe wystawy budownictwa IBA służą poszukiwaniu kreatywnych
rozwiązań przestrzennych w oparciu o wieloletnie procesy projektowo-inwestycyjne.
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rozważań mogą również znaleźć zastosowanie w praktyce planowania przestrzennego, wpływając
na sposób zarządzania rozwojem obszarów zurbanizowanych w Polsce. Wnioski, mające
implikacje w planowaniu przestrzennym oraz w zrównoważonym planowaniu osiedli, mogą
się przyczynić do zmian w prawodawstwie oraz praktyce projektowej. Systematyczne tworzenie
i porządkowanie zielonych przestrzeni publicznych, połączone z festiwalem ogrodowym w formie
szeroko rozpropagowanego medialnie wydarzenia o ponadlokalnym znaczeniu, wpłynęłoby
również korzystnie na wzrost świadomości krajobrazowej i ekologicznej polskiego społeczeństwa.

1.3.

Podstawowe założenia metodologiczne

1.3.1.

Teza

Wielkopowierzchniowe wystawy ogrodowe, jako inwestycje długofalowe, wspierają
kształtowanie zrównoważonych przestrzeni w mieście, wpływając na jego przyszłą formę
urbanistyczną39.

1.3.2.

Główne cele pracy i pola badawcze

Niniejsza praca ma przede wszystkim na celu zbadanie i przeanalizowanie rzeczywistego
wpływu inwestycji związanych z niemieckimi wystawami ogrodowymi na krajobraz i strukturę
miasta. Na potrzeby niniejszej rozprawy sformułowano tezę badawczą oraz cele główne
i drugorzędne.
1. Główny cel naukowy i cele pomocnicze:
a. określenie, w jakich warunkach rewaloryzacja przestrzeni w formie dostępnych
terenów zieleni przynosi pozytywne efekty przestrzenne i społeczne;
b. ustalenie wpływu wielkopowierzchniowych terenów zieleni na strukturę miasta;
c. udowodnienie, że wielkopowierzchniowe wystawy ogrodowe jako inwestycje
długofalowe wspierają kształtowanie zrównoważonych przestrzeni w mieście.
2. Drugorzędne cele naukowe:
a. przedstawienie synergicznych efektów krótko- i długofalowych, wynikających
z organizacji festiwalu ogrodowego na miasto i jego wizerunek.
3. Główne cele praktyczne:
a. upowszechnienie idei organizacji wystaw ogrodowych jako strategii rewaloryzacji
przestrzeni oraz wydarzeń kulturalnych, służących edukacji ekologicznej
i krajobrazowej;
b. propagowanie idei inwestycji długofalowych ze znaczącym udziałem terenów
zieleni, które dzięki kompleksowemu procesowi planowania stają się trwałymi
rozwiązaniami w przestrzeni, odpowiadającymi potrzebom mieszkańców
i uwzględniającymi złożone uwarunkowania lokalne.
Główny obszar badawczy – wpływ wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych
na strukturę miasta podzielono na następujące cząstkowe obszary badawcze:

39

Formę urbanistyczną traktuje się jako wyraz różnych potrzeb indywidualnych i ekspresję dynamiki procesu
społecznego. [za:] Zuziak Z.., Od architektury do urbanistyki i od urbanistyki do architektury
[w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Architektura dziś, Kozłowski D., Misiągiewicz M. (red.),
t. 1, Czasopismo Techniczne, 7-A/1, 2010, s. 313
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1.

zmiany w strukturze miasta jako efekt długoterminowego i wieloaspektowego
procesu organizacji wielkopowierzchniowej wystawy ogrodowej oraz
jej udostępnienia w formie parku publicznego;
zewnętrzne uwarunkowania dla udanej rewaloryzacji przestrzeni urbanistycznej
w kierunku parku publicznego;
endogeniczne cechy terenów zieleni, sprzyjające wysokiej efektywności procesów
rewaloryzacji urbanistycznej.

2.
3.

1.3.3.

Przedmiot i zakres badań

Przedmiotem badań jest wpływ wielkopowierzchniowych festiwali ogrodowych na strukturę
miasta. Główny cel pracy stanowi określenie wpływu terenów zieleni, powstałych w wyniku
udostępnienia obszarów wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych Bundesgartenschau, (dalej
BUGA) i Internationale Gartenschau lub Internationale Gartenbau Austellung (dalej IGS
lub IGA) na struktury miejskie. Ze względu na szeroki zakres terenów powystawowych,
powstałych w wyniku 35 wystaw ogrodowych od 1951 roku, zastosowano następujące kryteria
doboru obszarów do analizy szczegółowej, które przedstawiono w Tabeli 1.
Zakres tematyczny obejmuje tereny powystawowe, powstałe w wyniku organizacji wystaw
ogrodowych na szczeblu krajowym (BUGA) i międzynarodowym (IGA). W pracy
nie uwzględniono wystaw organizowanych na szczeblu regionalnym – tzw. Landesgartenschau
(dalej LAGA). Ze względu na zbliżone uwarunkowania postsocjalistyczne, szczególnie
w kategoriach społeczno-gospodarczych Polski i dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej
po II wojnie światowej, zakres terytorialny badań ograniczono do wystaw zorganizowanych
na obszarze dawnego NRD. Zakres czasowy pracy ustalono na lata 1995-2015 – od pierwszej
wystawy zorganizowanej na terenie byłych Niemiec Wschodnich, która odbyła się w Cottbus
w 1995 roku, do zdecentralizowanej wystawy, która odbyła się w 2015 w regionie Havel.
Szczegółowo zakres obejmuje 11 lokalizacji powystawowych, powstałych w wyniku siedmiu
festiwali: w Cottbus, Magdeburgu, Poczdamie, Rostocku, Gerze, Ronneburgu, Schwerinie oraz
w Havelregionie40.
Tabela 1 Kryteria doboru terenów do analizy szczegółowej. Oprac. AW-P

zakres tematyczny

kryterium A1.

- wystawa ogrodowa

kryterium A2.

- na poziomie krajowym lub międzynarodowym

kryterium A3.

- wystawa zorganizowana w jednostce miejskiej

kryterium B1.

- obszar obecnych Niemiec

kryterium B2.

- obszar dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej

zakres terytorialny

40

Wystawa odbyła się jednocześnie w 5 miejscowościach o różnej wielkości i statusie prawnym – cztery
miasta (Brandenburg an der Havel, Rathenow, Premnitz, Havelberg) oraz przysiółek Stölln w związku gmin
(Amt) Rhinow. Podział terytorialny w Republice Federalnej Niemiec jest wielostopniowy. Państwo federalne
tworzą kraje związkowe i wolne miasta (Stadtstaat) na prawach kraju związkowego. Kraje związkowe
podzielone są na powiaty (Kreis) i miasta na prawach powiatu, a te z kolei na gminy (Gemeinde/ Kommune).
Związki gmin tworzone są w celu realizacji wspólnych zadań gmin w danym powiecie.
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kryterium C1.

- po zjednoczeniu Niemiec (po 1990 r.)

kryterium C2.

- wystawy zorganizowane do 2015 r.

zakres czasowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista wystaw krajowych i międzynarodowych zorganizowanych na terenie byłego NRD
do końca 2020 roku:
BUGA 1995 Cottbus
BUGA 1999 Magdeburg
BUGA 2001 Potsdam
IGA 2003 Rostock
BUGA 2007 Gera i Ronneburg
BUGA 2009 Schwerin
BUGA 2015 Havelregion (Brandenburg an der Havel, Rathenow, Premnitz, Havelberg,
Stölln/ Amt Rhinow )
Berlin 2017

Tabela 2 Lista terenów powystawowych, dobranych jako przedmiot analizy szczegółowej. Oprac. AW-P
l.p.

jednostka miejska

tereny objęte wystawą

1
2

wystawa kształtująca
tereny powystawowe
BUGA 1995
BUGA 1999

Cottbus
Magdeburg

3

BUGA 2001

Poczdam

4
5
6
7
8
9
10
11

IGA 2003
BUGA 2007
BUGA 2007
BUGA 2009
BUGA 2015
BUGA 2015
BUGA 2015
BUGA 2015

Rostock
Gera
Ronneburg
Schwerin
Brandenburg an der Havel
Rathenow
Premnitz
Havelberg

Elias- und Spreeauenpark
Elbauenpark
Volkspark / BUGA-Park
Bornstedter Feld
IGA-Park
Hofwiesenpark
Neue Landschaft Ronneburg
BUGA-Park Schwerin
Marienberg, Packhof
Optikpark, Weinberg
Grünzug, Uferpromenade
Dombezirk
suma:

powierzchnia
[ha]
76
93
70
100
30
60
55
16,5
24
3
4
531,5

Z zakresu obejmującego wystawy zorganizowane na terenie dawnych Niemiec Wschodnich
wyłączono festiwal IGA 2017 w Berlinie (na obszarze dawnego Berlina Wschodniego), ze względu
na zbyt krótką perspektywę czasową, uniemożliwiającą pełną ocenę zmian zachodzących
w otoczeniu parku powystawowego, lokalizację w wielomilionowej metropolii, stolicy państwa
federalnego oraz skomplikowaną historię najnowszą. Z analizowanej grupy wykluczono również
tereny powystawowe w Stölln/ Amt Rhinow, powstałe w związku z festiwalem BUGA 2015
Havelregion, z powodu lokalizacji terenu powystawowego w strukturze osadniczej, niemającej
statusu miasta.
Identyfikacja terenów powystawowych, będących przedmiotem szczegółowej analizy,
znajduje się w Tabeli 2.
Rycina 1 przedstawia lokalizację jednostek osadniczych, w których znajdują się tereny
powystawowe, będące przedmiotem szczegółowej analizy w kontekście wszystkich festiwali, które
odbyły się w latach 1951-2020.

9

Ryc. 1 Wystawy ogrodowe BUGA i IGA będące przedmiotem opracowania na tle wszystkich wystaw BUGA i IGA/ IGS.
Oprac. AW-P.
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1.4.

Metody badawcze

W niniejszej rozprawie wykorzystano metody właściwe dla dyscypliny architektura
krajobrazu. Badania przebiegały na dwóch poziomach: teoretycznym i empirycznym.
Do opracowania rozdziału – II Geneza wystaw ogrodowych – wykorzystano głównie badania
literaturowe. Podczas opisu poszczególnych wystaw korzystano również z metod gabinetowych.
Oprócz przeglądu literatury przedmiotu, w badania włączono analizę materiałów źródłowych
(katalogów wystaw, druków ulotnych związanych z konkretnymi festiwalami, planów
i dokumentacji projektowych). Posłużono się także analizą historycznych materiałów
ikonograficznych.
Rozdział III opiera się zarówno na badaniach gabinetowych, jak i empirycznych.
Jako główne sposoby pozyskania danych przyjęto badania literaturowe oraz obserwacje terenowe.
Informacje uzupełniono metodami właściwymi dla dziedziny socjologii, przeprowadzając
4 września 2018 roku w Bonn wywiad z przedstawicielem Deutsche Bundesgartenschau
Gesellschaft (dalej DBG) oraz analizując dane statystyczne, dotyczące wystaw. Przykładowe
analizy wpływu wystaw na tworzenie ciągów zieleni zilustrowano za pomocą metod
kartograficznych. Wskazanie obiektów ikonicznych dla danych obszarów wystawowych odbywało
się na podstawie literatury oraz in situ, zgodnie z ujęciem metody fenomenologicznej41.
Dane do rozdziału IV, służące analizie wpływu wybranych terenów powystawowych
na struktury miejskie, pozyskano głównie za pomocą badań empirycznych – analiz przestrzennych
przeprowadzonych in situ. Metodami uzupełniającymi informacje o poszczególnych festiwalach,
podlegających analizie i ich uwarunkowaniach, były badania literaturowe. Korzystano głównie
z katalogów wystawowych i relacji prasowych. Istotne w zarysowaniu kontekstu jednostek
osadniczych, związanych z terenami powystawowymi, podlegającymi szczegółowej analizie, były
dane statystyczne. Ogólne wnioski, dotyczące wpływu wystaw ogrodowych na współczesne
struktury osadnicze miasta, sformułowano na podstawie jakościowego porównania obszarów
powystawowych w 11 jednostkach miejskich metodą studium przypadków (case study).

metody gabinetowe
analizy przestrzenne
zachowania reliktów
zagospodarowania
przedwystawowego

przekształcenia
funkcjonalne

zagospodarowanie
przed wystawą

przekształcenia
funkcjonalne

Badania przekształceń terenu parkowego - minimum 2 lata po zakończeniu wystawy

wystawa

tereny powystawowe

metody gabinetowe
analizy przestrzenne
zachowania obiektów
kubaturowych pozostałych
po wystawie

metody gabinetowe
analizy przestrzenne działań
związanych z udostępnieniem
terenów powystawowych
analizy przestrzenne związane
z funkcjonowaniem terenów
w kontekście połączenia
ze strukturami miejskimi

Ryc. 2 Metodyka badań obszaru wystawowego. Oprac. AW-P.

41

Rylke J., Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta, Architektura krajobrazu 3-4/2002, s. 4-12
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Analizy przestrzenne in situ wykonano na podstawie sporządzonych w oparciu o literaturę
przedmiotu arkuszy waloryzacji terenu powystawowego – w podziale na cechy endogeniczne
(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) i egzogeniczne (Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.).
Tabela 3 Lista przebadanych terenów powystawowych i wystaw. Oprac. AW-P
zakres tematyczny badań
A1.
wystawy BUGA,
IGA, IGS;
wystawy
porównawcze

tereny
powystawowe
BUGA, IGA;
porównawcze
tereny
powystawowe

A2.
A3.
A4.
A5.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

wystawa IGS 2013 Hamburg
wystawa BUGA 2015 Havelregion (Brandenburg an der
Havel, Rathenow, Premnitz)
wystawa IGA 2017 Berlin
wystawa Chelsea Flower Show (Londyn)
wystawa BUGA 2019 Heilbronn
teren powystawowy BUGA 1987 Düsseldorf
teren powystawowy WIG ’74 Wiedeń (Horticultural EXPO)
teren powystawowy IGA 2003 Rostock*
teren powystawowy BUGA 2009 Schwerin*
tereny powystawowe BUGA 2015 Havelregion
(Brandenburg an der Havel*, Rathenow*, Premnitz*,
Havelberg*, Stölln)
teren powystawowy BUGA 2001 Poczdam*
teren powystawowy BUGA 2007 Gera*
teren powystawowy BUGA 2007 Ronneburg*
teren powystawowy BUGA 1999 Magdeburg*
teren powystawowy BUGA 1995 Cottbus*
teren powystawowy BUGA 2011 Koblencja
teren powystawowy BUGA 1957, BUGA 1971 Kolonia
teren powystawowy BUGA 1979 Bonn
teren powystawowy BUGA 1961, BUGA 1977, IGA 1993
Stuttgart

termin
przeprowadzenia badań
wrzesień 2013 r.
sierpień 2015 r.
maj 2017 r.
maj 2019 r.
czerwiec 2019 r.
sierpień 2013 r.
kwiecień 2017 r.
maj 2017 r.
maj 2017 r.
maj 2017 r.
maj 2017 r.
listopad 2017 r.
listopad 2017 r.
listopad 2017 r.
maj 2018 r.
wrzesień 2018 r.
wrzesień 2018 r.
wrzesień 2018 r.
czerwiec 2019 r.

* oznaczono tereny powystawowe podlegające szczegółowej analizie

1.4.1.

Wybrane kryteria oceny wpływu terenu powystawowego na
otoczenie

Wydaje się, że ciągle niedoceniany jest korzystny wpływ terenów zieleni, szczególnie tych
urządzonych, na wartość ekonomiczną przestrzeni42. Tereny otwarte, a szczególnie tereny zieleni
urządzonej, obok centrów miast o znacznym potencjale kulturotwórczym43 oraz przestrzeni
hybrydowych44, coraz częściej uważane są również za istotny składnik miast jako „kociołków
kreatywności”, pełniąc istotne role w kształtowaniu witalnych i różnorodnych społeczności
miejskich45. W zakresie warunków życia miasta konkurują o wyjątkowo uzdolnionych specjalistów,

42

Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków
publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 116
43
Cichy-Pazder E., Pazder D., Śródmieście – sacrum i profanum. Przykład Poznania, [w:] Śródmieścia miast
polskich. Retrospekcja i przyszłość. Cz. I, Podhalański B. (red.), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2020, s. 43-46
44
Por. Gyurkovich M., Rola hybrydowych przestrzeni kultury w miastach przyszłości [w:] Future of the cities
– cities of the future, Vol. 5, J. Gyurkovich et al. (red.), Wydawnictwo. Politechniki Krakowskiej, Kraków
2014
45
Por. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy,
wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 32; Wójcik
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oferując im warunki zamieszkania jak najbardziej zbliżone do tych, znajdujących się na terenach
otwartych. Bliskość parków, rezerwatów zieleni, dalekie wglądy w otaczający miasto krajobraz
stanowią dobro mierzone komercyjnie, znajdując odzwierciedlenie wprost w cenach odpowiednio
zlokalizowanych nieruchomości46. Przestrzenie publiczne posiadają potencjał do generacji
przemian w krajobrazie47.
Do kluczowych atrybutów atrakcyjnych miejsc publicznych, w szczególności parków, Agata
Zachariasz zalicza następujące czynniki: komfort i wizerunek, dostęp i położenie w systemie,
łączność z innymi elementami, ciągłość, użytkowanie i działanie, towarzyskość, społeczny
charakter. Ze względu na opracowywany temat, szczególną uwagę zwraca na mierniki zewnętrzne
następujących atrybutów: dostęp i położenie w systemie oraz użytkowanie i działanie. Wśród
mierników egzogenicznych kategorii „dostęp i położenie w systemie” znalazły się: dane
komunikacyjne, sposób podziału funkcjonalnego, ruch pieszy, układ i użytkowanie parkingów,
oznakowanie i łatwa dostępność parku dla użytkowników korzystających z różnych środków
transportu. Do mierników zewnętrznych kategorii „użytkowanie i działanie” zaliczono: wartość
nieruchomości, ceny wynajmu, użytkowanie terenu, sprzedaż detaliczną, lokalny biznes. Ocena
obiektów przestrzennych w 90% odbywa się na podstawie bodźców wzrokowych. Agata
Zachariasz zwraca również uwagę na niematerialne cechy terenu parkowego, takie jak: tożsamość,
unikatowość, różnorodność, żywotność, otwartość48. Według teorii duńskiego urbanisty Jana Gehla
(ur. 1936), witalne przestrzenie publiczne charakteryzuje możliwość obserwacji aktywności innych
użytkowników49. Za istotny czynnik uznaje również wysoką jakość przestrzeni publicznej50.
Stosując te zasady do terenów parkowych, można zauważyć, że szeroki program użytkowy,
umożliwiający różne aktywności (a także ich obserwację) stanowi o popularności miejskich
terenów zieleni. Porównując poszczególne tereny powystawowe, identyfikowano również
charakterystyczne elementy kompozycji parkowej i obiekty architektoniczne budujące tożsamość
obszaru i kształtujące poczucie przywiązania mieszkańców. Tożsamość przestrzeni kształtowana
jest przez zasoby dziedzictwa kulturowego, a w szczególności przez uwarunkowania historyczne
i niematerialną sferę kultury oraz czynniki przyrodnicze i lokalizacyjne51.
Według Elizy Sochackiej-Sutkowskiej stopień oddziaływania terenów zieleni na otaczający
obszar zależy od następujących kategorii: dostępności, ciągłości funkcjonalno-przestrzennej,
wartości kulturowej i atrakcyjności społecznej. Stopień dostępności zależy od fizycznej
osiągalności parku i łatwości poruszania się po jego terenie. Kluczowe jest odpowiednie
rozmieszczenie wejść spójne z otaczającą tkanką urbanistyczną i kompozycją parku oraz wizualna
czytelność stref wejściowych, a także oznakowanie terenu i czytelność przestrzeni. Przejrzysty
układ kompozycyjny i wprowadzanie dominant przestrzennych52 stanowią o łatwej orientacji

A., Gajdek A., Czy innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata,
Środowisko Mieszkaniowe, vol. 19, 2017, s. 28-35; Positionen zur lebenswerten Stadt, Auszüge aus dem
Global Garden Report 2012, Stiftung DIE GRÜNE STADT, 2012, s. 32
46
Podhalański B., Ikoniczność…, op. cit., s. 52
47
Sochacka-Sutkowska E., Rola parków miejskich w procesach rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
Czasopismo Techniczne, 1-A/2016, s. 193
48
Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik…, op. cit., s. 115-116
49
Gehl J., Życie między budynkami…, op. cit., s. 23
50
Na ulicach i w przestrzeniach o niskiej jakości zachodzi jedynie niezbędne minimum aktywności.
[za:] Gehl J., Życie…, op. cit.,s. 10
51
Sochacka-Sutkowska E., Rola parków…, op. cit., s. 194
52
Dominanty parku (…), oddziałujące w skali ponadlokalnej, mogą być cenne dla rewitalizacji otaczającego
obszaru, pełniąc rolę krajobrazowego landmarku. [za:] Sochacka-Sutkowska E., Rola parków…, op. cit.,
s. 194; por. Lynch K., Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2011 s. 90-96
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użytkowników w terenie. Ciągłość funkcjonalno-przestrzenna oznacza połączenie parku
miejskiego z szerszymi strukturami służącymi rekreacji, łącząc się nie tylko z kwestią dystansu
koniecznego do pokonania, aby dotrzeć na miejsce, ale również z uciążliwością samej drogi
(bariery funkcjonalno-przestrzenne, hałas, stopień komfortu i poczucia bezpieczeństwa
w otoczeniu ulic). Wartość kulturowa parku odnosi się do jego cech indywidualnych, nadających
mu niepowtarzalny charakter. Uwzględnienie szczególnych walorów historycznych
i przyrodniczych obszaru oraz lokalnej tradycji materialnej i niematerialnej, tematyzacja
przestrzeni lub nasycenie jej elementami symbolicznymi umożliwiają identyfikację mieszkańców
z daną przestrzenią parkową oraz kreowanie poczucia tożsamości i budowanie lokalnych
społeczności. Szczególnie ważną metodą projektową w kontekście roli rewitalizacyjnej parków jest
akcentowanie lokalnej tradycji, której celem jest zachowanie ciągłości historycznej miejsca53.
W związku z tym istotne jest utrzymanie części reliktów dawnego zagospodarowania,
podkreślającego dawne funkcje obszaru. Szczególnie interesujący jest silny kontrast przestrzeni
parkowych z elementami krajobrazów postindustrialnych. Społeczna atrakcyjność parku jest
rozumiana jako liczba użytkowników oraz podejmowanych przez nich aktywności54. Za kluczowy
element zagospodarowania parku, sprzyjający maksymalizacji aktywności, uznaje się łąkę
rekreacyjną, jako przestrzeń elastyczną, umożliwiającą podejmowanie różnych działań
w przestrzeni. Wysoki potencjał aktywności mają również place parkowe, szerokie aleje i układy
amfiteatralne55.
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wyodrębniono kluczowe kryteria wpływające
na potencjał rewaloryzacyjny parku. W kontekście terenów powystawowych istotna była również
identyfikacja warstw historycznych krajobrazu (zachowanie reliktów zagospodarowania sprzed
festiwalu, jak i obiektów związanych z festiwalem), które kształtują tożsamość obszaru i wspierają
proces akceptacji i przywiązania społeczności lokalnych. Arkusz waloryzacji parku
powystawowego X i jego otoczenia, uwzględniający kluczowe kryteria uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych (Tabela 4 i Tabela 5), sporządzono na podstawie metod
omówionych w monografii Problemy kształtowania ładu przestrzennego z 2015 roku56. Arkusz
umożliwia syntetyczne przedstawienie badanych obiektów, przeprowadzenie zestandaryzowanej
analizy oddziaływania parku na otoczenie oraz dalsze porównania otrzymanych wyników. Arkusz
składa się z części tabelarycznej oraz ilustracyjnej. Część tabelaryczną podzielono na trzy części:
A. informacje ogólne, B. cechy wewnętrzne, C. cechy zewnętrzne.
Część A. zawiera informacje służące identyfikacji badanego obiektu w kontekście jednostki
miejskiej.
Część B. służy ocenie cech wewnętrznych badanego obiektu, zidentyfikowanych jako ważne
w kontekście oddziaływania parku na otaczające tereny. W tej części uwzględniono historyczne
zagospodarowanie obszaru (przed wystawą) oraz trwałe efekty wystawy (badane w odstępie
czasowym – co najmniej dwa lata po wystawie57). Ponadto na podstawie badań in situ opracowano

53

Sochacka-Sutkowska E., Rola parków…, op. cit., s. 196
Por. Gehl J., Życie między budynkami…, op.cit., s. 23
55
Sochacka-Sutkowska E., Rola parków…, op. cit., s. 194-197
56
Problemy kształtowania ładu przestrzennego, rozdz. II Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy – narzędzia i metody analizy, Prus B. et al, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Kraków 2015, s. 18-27
57
Dwa lata to najkrótszy okres pozwalający na zaobserwowanie zmian w otoczeniu ze względu
na standardową długość procesu inwestycyjnego oraz ocenę funkcjonowania terenów powystawowych.
Wystawy ogrodowe stanowią przedsięwzięcia planowane średnio przez okres 10 lat, w wielu przypadkach
inwestycje w ich otoczeniu odbywają się równolegle z budową parku.
54
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listę reliktów zagospodarowania przed wystawą oraz obiektów kubaturowych związanych
z wystawą, jako elementów kompozycji analizowanych terenów zieleni. Waloryzacji podlega
kompozycja i oferta programowa parku, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komercyjnych.
Dostępność parku analizowano jako wypadkową liczby punktów dostępowych (ogrodzenie
obszaru, liczba i rozmieszczenie wejść), stopnia dostępności parku (godziny na dobę, miesiące
w roku, opłaty za korzystanie z terenu) oraz oznakowania terenu (typ i ilość oznaczeń).
Po przeprowadzeniu analizy, podpunktom przyporządkowano oceny według zestandaryzowanej,
5-stopniowej skali Likerta, gdzie najwyższa ocena (5) odpowiada najlepszej wartości danej cechy,
środkowa (3) – średniej, a najniższa (1) – najgorszej. Dla kolejnych podpunktów
przyporządkowano cechom obiektu odpowiednie wartości skalowe (Tabela 6, Tabela 7,
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Tabela 8).
Tabela 4 Arkusz waloryzacji parku powystawowego X i jego otoczenia – cz. 1. Oprac. AW-P
nazwa wystawy
A1. wystawa

czas trwania
liczba odwiedzających
obszar całkowity
nazwa

A. informacje ogólne

A2. park

rok powstania

lokalizacja parku w kontekście jednostki osadniczej

obszar całkowity
opłata za wstęp
nazwa

A3. miasto

liczba mieszkańców
gęstość zaludnienia

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą
opisowo
B2. zagospodarowanie po wystawie
opisowo
B3. relikty zagospodarowania przed wystawą
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

opis obiektu

opisowo

opisowo

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

opis obiektu

opisowa

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji,
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rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

opisowo
opisowo
ocena stopnia zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego w 5-stopniowej skali
ocena stopnia zróżnicowania programu użytkowego w 5-stopniowej skali
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść
kryterium ilościowo-jakościowe w 5stopniowej skali
średnia ocen dostępności wewnętrznej

B6.2 czasowa, opłaty
kryterium ilościowe w 5-stopniowej
skali

B6.3 oznakowanie
kryterium ilościowo-jakościowe w 5stopniowej skali

Część C. służy ocenie cech zewnętrznych. Waloryzacji poddano rolę parku w strukturze
miasta, a w szczególności jego połączenia z systemem zieleni oraz ekspozycję widokową. Opisano
również obecne zagospodarowanie otoczenia parku oraz zidentyfikowano główne elementy
kształtujące postrzeganie tego terenu w kontekście jednostki miejskiej. Dostępność zewnętrzną
przebadano ze względu na łatwość dotarcia w pobliże parku komunikacją miejską i samochodem
(parkingi). Analogicznie jak w części B., po przeprowadzeniu analizy podpunktom
przyporządkowane zostały oceny według zestandaryzowanej 5-stopniowej skali Likerta (Tabela 9,
Tabela 10).
Tabela 5 Arkusz waloryzacji parku powystawowego X i jego otoczenia – cz. 2. Oprac. AW-P
C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni
schemat rysunkowy, opisowo
C1.2 ekspozycja widokowa
opisowo, identyfikacja elementów ważnych ze względu na ekspozycję czynną i bierną
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
opisowo, identyfikacja elementów kształtujących postrzeganie terenu zieleni
C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia
opisowo, identyfikacja funkcji
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.2 parkingi

kryterium ilościowo-jakościowe w 5-stopniowej skali

kryterium ilościowo-jakościowe w 5-stopniowej skali

średnia ocena dostępności w 5 stopniowej skali na podstawie ocen cząstkowych

Tabela 6 Skala wartości ocenianych cech dla kryterium B6.1 (dostępność przestrzenna, liczba wejść). Oprac. AW-P
wartość
cecha
5
4
B6.1.

obszar nieogrodzony, ogólnodostępny, kilka wejść w ważnych formalnie i funkcjonalnie
miejscach
obszar ogrodzony lub częściowo ogrodzony, kilka wejść w ważnych formalnie i
funkcjonalnie miejscach

3

obszar ogrodzony lub częściowo ogrodzony, jedno główne wejście i kilka bocznych

2

obszar ogrodzony, jedno wejście i dodatkowe wyjścia

1

obszar ogrodzony, jedno wejście

Tabela 7 Skala wartości ocenianych cech dla kryterium B6.2 (dostępność czasowa, opłaty). Oprac. AW-P
wartość
cecha

B6.2.

5

całoroczna dostępność bez ograniczeń czasowych, wstęp bezpłatny

4

całoroczna dostępność z ograniczeniami czasowymi, wstęp bezpłatny

3

dostępność tylko w okresie wegetacyjnym bez ograniczeń czasowych, wstęp bezpłatny

2

dostępność całoroczna z ograniczeniami czasowymi, wstęp płatny

1

dostępność w tylko okresie wegetacyjnym z ograniczeniami czasowymi, wstęp płatny

17

Tabela 8 Skala wartości ocenianych cech dla kryterium B6.3 (oznakowanie obszaru). Oprac. AW-P
wartość
cecha
park bardzo dobrze oznakowany, elementy informacyjne także dla osób niewidomych
5
występują licznie w miejscach formalnie ważnych, nie powoduje trudności dla osób
odwiedzających obiekt pierwszy raz
park dobrze oznakowany, elementy informacyjne występują licznie w miejscach formalnie
4
ważnych, brak oznakowania dla osób niewidomych, raczej nie powoduje trudności dla osób
odwiedzających obiekt pierwszy raz
B6.3.
park dostatecznie oznakowany, elementy informacji wizualnej występują przy wejściach
3
oraz głównych ciągach pieszych, sprawia niewielkie trudności dla osób odwiedzających
obiekt pierwszy raz
park niedostatecznie oznakowany, nieliczne elementy oznakowania, powoduje niewielkie
2
trudności dla osób odwiedzających obiekt pierwszy raz
1
brak oznakowania, powoduje liczne trudności dla osób odwiedzających obiekt pierwszy raz
Tabela 9 Skala wartości ocenianych cech dla kryterium C2.1 (transport zbiorowy). Oprac. AW-P
wartość
5
4
C2.1.

3
2
1

cecha
co najmniej dwa rodzaje środków transportu, w tym kolej regionalna, kilka linii, maksymalna
odległość z przystanku do wejścia do 500 m
co najmniej dwa rodzaje środków transportu, w tym kolej regionalna, kilka linii, maksymalna
odległość z przystanku do wejścia w przedziale 500-1000 m
dwa lub więcej środków transportu, kilka linii, maksymalna odległość z przystanku do
wejścia do 500 m
jeden środek transportu, co najmniej 2 linie, maksymalna odległość z przystanku do wejścia
do 500 m
jeden środek transportu, maksymalna odległość z przystanku do wejścia w przedziale 5001000 m

Tabela 10 Skala wartości ocenianych cech dla kryterium C2.2 (parkingi). Oprac. AW-P

C.2.2.
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wartość

cecha

5

parking przy dwóch lub więcej wejściach

4

parking przy jednym wejściu

3

parking oddalony od wejścia do 500 m

2

parking oddalony 500-1 000 m od wejścia

1

brak parkingu

1.5.

Zakres pojęciowy pracy

Autorka niniejszej rozprawy podjęła się opisania wpływu wielkopowierzchniowych wystaw
ogrodowych na strukturę miasta, opartą na przykładach niemieckich. Od 1951 roku na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec (do 1990 roku RFN, tzw. Niemcy Zachodnie) festiwale ogrodowe
odbywają się regularnie, w sposób zinstytucjonalizowany. W okresie ostatnich 70 lat proces
planowania, struktura organizacyjno-finansowa oraz główne cele wystaw podlegały nieznacznym
zmianom. Początkowo organizowane były festiwale Bundesgartenschau o znaczeniu
ogólnokrajowym i międzynarodowym Internationale Gartenbau Ausstellung lub Internationale
Gartenschau. Od lat 80. XX wieku odbywają się wystawy o zasięgu regionalnym
Landesgartenschau (Tabela 11).
Tabela 11 Częstotliwość organizacji festiwali ogrodowych na poszczególnych poziomach. Oprac. AW-P
zasięg

nazwa wydarzenia

częstotliwość

międzynarodowy
od 1953 roku

IGA
/
IGS
(Internationale Gartenbau Ausstellung) / (Internationale Gartenschau)

raz na 10 lat

ogólnokrajowy
(federalny)
od 1951 roku

BUGA
(Bundesgartenschau)

raz na 2 lata

regionalny
(w kraju
związkowym)
od lat 80. XX wieku

LAGA
/
LGS
(Landesgartenschau)

w zależności od
kraju
58
związkowego

1.5.1.

Objaśnienia i zastosowane skróty

1.5.1.1.

Objaśnienia

Niniejsza dysertacja dotyczy terenu byłych Niemiec Wschodnich, właściwie dawnej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD, niem. Demokratische Republik Deutschland, skrót
DDR). Zarówno zasięg terytorialny dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec, jak też sama forma
państwowości ulegały znaczącym przemianom, szczególnie od połowy XIX wieku. Z tego względu
w niniejszej pracy autorka, o ile nie zaznaczono inaczej, pod nazwą Niemcy odnosić się będzie
do obecnego terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Dla rozróżnienia, odwołując się do państwa
funkcjonującego do roku 1990 pod tą samą nazwą, w niniejszej pracy używa się nazw
zwyczajowych – Niemcy Zachodnie lub RFN. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wiele nazw
własnych (szczególnie instytucji, organizacji i wystaw) nie ma utrwalonych w języku polskim
odpowiedników. Z tego tytułu autorka pozwoliła sobie na podawanie i wyróżnienie w tekście
oryginalnych nazw w języku niemieckim z wyjaśnieniem ich znaczenia, jeśli było to istotne
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Częstotliwość odbywania się wystaw LAGA jest regulowana przez poszczególne kraje związkowe,
np. w Bawarii i Badenii-Wirtembergii festiwale organizowane są co roku, a w Brandenburgii raz na cztery
lata. [za:] Jäckel S., Dobrzańska M., Festiwal ogrodniczy motorem rozwoju miasta na przykładzie
Landesgartenschau Prenzlau 2013 (Brandenburgia) [w:] Tożsamość krajobrazu miasta, Petryshyn H.,
Sochacka-Sutkowska E. (red.), ZUT, Szczecin 2012, s. 191
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dla zrozumienia głównej myśli. Nazwy geograficzne podawano w języku niemieckim, o ile nie
występują ich odpowiedniki w języku polskim. Nazwy wystaw ogrodowych wraz
z miejscowościami, w których się odbyły, potraktowano w całości jako nazwy własne, zachowując
oryginalną pisownię np. BUGA 2005 München.
Daty urodzenia i śmierci wymienionych w pracy osób podano w nawiasach, w przypadkach,
w których autorzy nie są postaciami znanymi w europejskim kręgu kulturowym, a także gdy ich
twórczość wymaga osadzenia w kontekście historycznym.
W niniejszej pracy termin wystawa ogrodowa i festiwal ogrodowy używane są zamiennie.
Określenie „wystawa” jest bezpośrednim tłumaczeniem niemieckiego słowa Ausstellung.
Natomiast określenie „festiwal” występuje w literaturze przedmiotu, oddając całokształt
wydarzenia, także jako eventu kulturalno-rozrywkowego, opisywanego również jako „święto
ogrodów”. W języku niemieckim funkcjonuje słowo Schau, którego polski odpowiednik – „pokaz”,
ma jednak dużo węższe znaczenie. W niniejszej pracy wprowadzono podział terminologii
na wystawy ogrodowe (festiwale ogrodowe) i wystawy ogrodnicze (także targi ogrodnicze). Zakres
ekspozycji wystaw ogrodowych jest szerszy niż wystaw ogrodniczych, obejmujący oprócz
ekspozycji halowych, zewnętrzne prezentacje ogrodów pokazowych. Festiwale ogrodowe
posiadają również szersze funkcje, szczególnie w aspekcie edukacyjnym. Głównym celem wystaw
i targów ogrodniczych jest prezentacja osiągnięć z zakresu ogrodnictwa (lub najczęściej jego
wybranej gałęzi) oraz realizacja funkcji gospodarczych.

1.5.1.2.

Zastosowane skróty

W pracy zastosowano następujące skróty:
RFN – Republika Federalna Niemiec (tzw. Niemcy Zachodnie)
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna (tzw. Niemcy Wschodnie)
BUGA – Bundesgartenschau
IGA – Internationale Gartenbau Ausstellung
IGS – Internationale Gartenschau
LAGA – Landesgartenschau
DBG – Deustche Bundesgartenschau Gesellschaft
ZVG – Zentralverband Gartenbau
BIE – Bureau International des Expositions
AIPH – International Association of Horticultural Producers
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1.6.

Stan badań

1.6.1.

Festiwale ogrodowe BUGA i IGA

1.6.1.1.

Wpływ wystaw ogrodowych na strukturę miasta

Tematyka wpływu wystaw ogrodowych na strukturę organizmów miejskich jest w polskim
piśmiennictwie stosunkowo nowa i raczej jest omawiana w kontekście wybranych tendencji
kształtowania przestrzeni. Zagadnienie to było w ostatnich latach podejmowane przez kilku
badaczy. Jedną z pierwszych przyczynkowych publikacji podejmujących to zagadnienie był
wydany w 2012 roku artykuł pt. Festiwal ogrodniczy motorem rozwoju miasta na przykładzie
Landesgartenschau Prenzlau 2013 (Brandenburgia)59. Autorzy, jako architekci krajobrazu
zaangażowani w przedsięwzięcie, scharakteryzowali główne cele organizacji niemieckich wystaw
ogrodowych oraz przedstawili główne założenia projektowe festiwalu Landesgartenschau Prenzlau
2013. Publikacja obejmuje próbę ogólnego scharakteryzowania zmian zachodzących w strukturze
miasta w trakcie przygotowań do nadchodzącej wystawy.
Zmiany przestrzenne jako efekt wystaw omówione zostały w publikacjach BUGA, czyli
rewitalizacja po niemiecku60 i Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast61.
Charakterystyka wpływu festiwali o zasięgu regionalnym na aktywizację małych miast, sposoby
finansowania i długotrwały proces przygotowań zostały przybliżone przez Przemysława
Kowalskiego w 2013 roku62. Podobny temat na przykładzie wystawy BUGA 2015 w regionie
metropolitalnym Berlina podjęła autorka niniejszej rozprawy63. Przemysław Kowalski i Cornelius
Scherzer (2018) omówili udostępnianie terenów powystawowych w kontekście rozwoju zielonej
infrastruktury miejskiej oraz kształtowania i rekultywacji obszarów nadrzecznych64.
Dla scharakteryzowania wpływu wystaw na struktury urbanistyczne, będącego przedmiotem
niniejszej rozprawy, konieczne było sięgnięcie do publikacji obcojęzycznych. Wśród nich
kluczowa jest pozycja Grounds for review. The garden festivals in urban planning and design
(2004),
szczegółowo
omawiająca
wystawy
brytyjskie
oraz
charakteryzująca
wielkopowierzchniowe festiwale ogrodowe – niemieckie Gartenschau, holenderskie Floriade65.
Informacje służące wskazaniu zmian przestrzennych w procesie organizacji wystaw w latach 19512009 zawierają publikacje Helgi Panten (1987, 2001)66.
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Szerszy kontekst pracy nadały odwołania do publikacji Izabeli Sykty (2016, 2017, 2019)
dotyczące wpływu wybranych wystaw światowych oraz ich kontynuacji – wystaw uniwersalnych
i wystaw EXPO na przemiany przestrzenne miast, analizowane na przykładach europejskich
i amerykańskich67 oraz artykuł Anny Januchty-Szostak i Anny Biedermann (2014) omawiający
skutki przestrzenne realizacji Wielkich Projektów Kulturalnych, obejmujących wystawy światowe,
wystawy ogrodnicze, igrzyska olimpijskie i projekty Europejskiej Stolicy Kultury.
Wielkoprzestrzenne kształtowanie krajobrazu poprzez międzynarodowe wystawy budownictwa
IBA omówiono na podstawie podręcznika Planen – Bauen – Umwelt. Ein Handbuch68.

1.6.1.2.

Współczesne festiwale ogrodowe BUGA i IGA

Badania naukowe nad współczesnymi wystawami ogrodowymi w Polsce są fragmentaryczne
i omawiane w kontekście szerszych tendencji. Sabina Kuc w swoich publikacjach skupia się
na aspektach innowacyjności i kreacji artystycznej w przestrzeni69 oraz społecznej edukacji
krajobrazowej70 i edukacji w procesie nauczania w dziedzinie architektury krajobrazu71.
W ostatnich latach w kolejnych artykułach i monografiach, dotyczących wystaw ogrodowych,
wiele miejsca poświęca również zagadnieniom związanym z wodą w krajobrazie72.
Ogrody wystawowe jako typ oraz rozwój ich funkcji omawia Kinga Kimic w publikacji
Garden exhibitions as a special kind of garden – the leading value in the historical perspective
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Sykta I., The impact of Worlds' Exhibitions on landscape and development of cities. Urban, architectural,
park and symbolic legacy of Expos [w:] Cracow Landscape Monographs: landscape as impulsion for
culture: research, perception & protection, t. 3, Problems of protection & sharing, Kołodziejczyk P.,
Kwiatkowska-Kopka B. (red.), Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków; Institute
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na rozwój i planowanie miast na przykładzie Nowego Jorku i Chicago. Część I – badania wstępne, Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 47, 2019, s. 227-267;
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resources. Forest marine and ocean ecosystems. Vol. 1, Hydrology and water resources, Sofia 2016, s. 9-16;
Kuc S., Woda – rzeczywistość i iluzje…, op. cit.
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in relation to the present73. Artykuły dotyczące ogrodów wystawowych przedstawiono również
w części 5. wieloautorskiej monografii Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie
na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku pod redakcją Jana Rylkego, omawiającej
pierwszy festiwal ogrodowy w Bolestraszycach koło Przemyśla74. Autorka rozprawy w swoich
publikacjach podejmowała tematykę związaną z niematerialnymi aspektami festiwali,
w szczególności badając możliwości edukacji i integracji społecznej poprzez ogródki pokazowe
i inne elementy kompozycji wystaw75. Relacje z festiwali o charakterze popularyzatorskim
odnaleźć można również w polskich czasopismach branżowych.
Literatura niemieckojęzyczna w znacznym stopniu ma charakter popularyzatorski
i promocyjny. Główne źródło wiedzy stanowią broszury wydawane przez stowarzyszenie DBG76,
opracowania popularnonaukowe77 i katalogi wystawowe78. Jako ważne wydarzenie branżowe,
wystawy omawiane są w różnych niemieckojęzycznych czasopismach, np. Garten + Landschaft,
Die Gartenkunst czy Neue Landschaft. W związku z dużym zainteresowaniem społecznym
informacje o festiwalach znaleźć można również w licznych relacjach prasowych oraz na oficjalnej
stronie internetowej stowarzyszenia DBG79 czy stronach prowadzonych przez organizatorów
wystaw80 lub oficjalnych stronach parków powystawowych81. Po zakończeniu wystaw
organizatorzy niekiedy publikują również opracowania podsumowujące wystawę82.
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zur Budesgartenschau, Herde L. (red.), Schelfbuch Verlag GmbH, Premnitz 2015;
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oficjalna strona wystaw BUGA: https://www.bundesgartenschau.de
80
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1.6.1.3.

Kontekst historyczny wystaw ogrodowych

W polskim piśmiennictwie historia wystaw ogrodowych, przed II wojną światową
organizowanych na obszarze dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec, ma charakter zdawkowych
informacji, zwykle służących wprowadzeniu do tematów współczesnych. Najczęściej wspominana
jest pierwsza międzynarodowa wystawa ogrodowa w Hamburgu w 1869 roku. Najobszerniej
kwestię tę zarysowała Kinga Kimic (2014)83.
Główną pozycją literaturową służącą opracowaniu historii kształtowania się targów
ogrodniczych i festiwali ogrodowych w Niemczech jest monografia Gustava Allingera
Das Hohelied von Gartenkunst und Gartenbau: 150 Jahe Gartenbau Ausstellungem
in Deutschland84. Wystawy organizowane w NRD opisano w oparciu o rozdział Teutonic Myth,
Rubble and Recovery autorstwa niemieckiego profesora architektury krajobrazu Gerta Gröninga
w monografii The architecture of landscape, 1940-196085 oraz monografię wieloautorską
Blumenstadt Erfurt. Waid – Gartenbau – iga/egapark86.
Szerszy kontekst dotyczący rozwoju ogrodnictwa w Niemczech od okresu średniowiecza
do czasów współczesnych oparto na książce Sabine Frank z 2011 roku87. Korzystano również
z polskich podręczników historii sztuki ogrodowej, m.in. dwutomowej Historii ogrodów Longina
Majdeckiego88 oraz anglosaskiej perspektywy Penelope Hobhouse89. Rozwój ogrodnictwa
i kolekcjonowania roślin wzbogacono w oparciu o opracowania z zakresu historii urbanistyki
i architektury90. Odniesienia do nurtów filozoficznych kształtujących kulturę europejską i podejście
człowieka do przyrody nakreślono, odwołując się do polskich filozofów, zajmujących się
zagadnieniami etyki środowiskowej91.
W polskim piśmiennictwie istnieje kilka opracowań dotyczących rozwoju ogrodnictwa,
stowarzyszeń i wystaw ogrodowych przed II wojną światową na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
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Ważny materiał uzupełniający stanowiły: monograficzny opis terenów wystawowych
we Wrocławiu autorstwa Jerzego Ilkosza, zawierający informacje o wystawie ogrodowej,
stanowiącej integralną część Wystawy Stulecia (1913)92; czy artykuł Agaty Bieleń-Ratajczyk,
dotyczący genezy i przemian parku miejskiego w Legnicy, związany m.in. z wystawą GUGALI
(1927)93; Stefan Pioskowik zebrał artykuły publikowane w niemieckojęzycznym czasopiśmie
Oberschlesische Stimme w latach 2011-2017, dotyczące społeczeństwa Górnego Śląska, w tym
formowania się stowarzyszeń i organizowania wystaw ogrodniczych94.

1.6.1.4.

Materiały źródłowe

Ważnymi materiałami źródłowymi są druki ulotne dostępne dla zwiedzających podczas
wystaw. Ponadto posiłkowano się planami wystaw, przewodnikami i katalogami
czy dokumentacjami powystawowymi ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität
w Berlinie, udostępnionymi przez stowarzyszenie DBG i pana Heina Grunerta, zajmującego się
ochroną zabytków ogrodowych w Ministerstwie Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa
Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg oraz dostępnych na oficjalnych stronach wystaw
ogrodowych. W celu poszerzenia perspektywy historycznej odwoływano się również do numerów
archiwalnych czasopism niemieckiego Gartenkunst oraz wybranych roczników niemieckich
towarzystw ogrodniczych. Sięgnięto również po przewodnik po wystawie jubileuszowej w Dreźnie
(1926)95 i przewodnik po wystawie GRUGA w Essen (1929)96. Informacje źródłowe dotyczące
wystawy GUGALI w Legnicy (1927) zaczerpnięto z artykułu autorstwa Gustava Allingera,
głównego projektanta wystawy97.

1.6.2.

Współczesne zjawiska i idee urbanistyczno-krajobrazowe

1.6.2.1.

Zieleń w nowoczesnych miastach

Omawiane w tej rozprawie współczesne idee i koncepcje urbanistyczne powstają na styku
wielu dziedzin nauki zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem miasta. Piśmiennictwo
polskie w tym zakresie jest bogate, w pracy odwoływano się głównie do publikacji urbanistów,
architektów krajobrazu i planistów. Monografia Zbigniewa Paszkowskiego opisuje historyczne
i współczesne idee urbanistyczne w kontekście przemian funkcji miast i rozwoju społecznogospodarczego98. Sławomir Gzell tendencje planowania miast w ostatnich 150 latach podzielił
na trzy grupy – nurt technologiczny (skupiający się na aspektach funkcjonalnych), nurt
terapeutyczny (opierający się na estetyzacji przestrzeni i partycypacji społecznej) i najnowszy nurt
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holistyczny – poszukujący rozwiązań na podstawie definicji zrównoważonego rozwoju99. Według
fińskiego badacza Marco Casagrande uniwersalnym antidotum na aktualne problemy
postindustrialnych struktur urbanistycznych jest przyroda100. Właśnie wokół hasła powrotu miast
do natury tworzone są nowe koncepcje miast zrównoważonych. Nowoczesne miasta ekologiczne
traktowane są jako ewolucja idei miasta-ogrodu101. Bogusław Podhalański podkreśla, że ekologia
staje się kluczowym aspektem służącym ożywieniu nowoczesnych, technokratycznych struktur
urbanistycznych, nie tylko w celu podniesienia poziomu życia ludzi, ale również jako wartość sama
w sobie, warunkująca utrzymanie różnorodności biologicznej i podstawowych procesów
przyrodniczych102. Rola terenów zieleni w mieście została obszernie omówiona przez Agatę
Zachariasz w monografii Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych103 oraz w węższym zakresie przez Annę Andrzejewską
w artykule Zieleń miejska jako ważny element urbanizacji na przestrzeni wieków104. Termin
zielonej infrastruktury omawia m.in. Przemysław Kowalski105, a możliwości jej zastosowania
w praktyce planistycznej opisuje Krystian Puzdrakiewicz106 i inni107. Podobnie szeroko
dyskutowana w piśmiennictwie jest idea zielono-błękitnych miast, która oparta jest
na przyrodniczej koncepcji korytarzy ekologicznych i wdrażaniu zielonej infrastruktury. Pojawiają
się także liczne koncepcje rozwijania systemów zieleni miast w oparciu o sieć hydrograficzną
(także sieć błękitno-zieloną)108, której niedoścignionym wzorem jest projekt rozwoju systemu
zieleni Grünes Netz w Hamburgu. Szeroką perspektywę, dotyczącą systemów zieleni miejskiej,
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nakreśla Barbara Bożętka, odwołując się również do tradycyjnego podziału modeli według
głównych cech kompozycyjnych według Władysława Czarneckiego109.
Ze względu na temat niniejszej rozprawy, koncentrując się na zagadnieniach zieleni
urządzonej w krajobrazie miasta, autorka wielokrotnie wykorzystuje termin tereny zieleni
rozumiany jako tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki,
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe,
cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom,
budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym110.
W odniesieniu do nieurządzonych obszarów pokrytych roślinnością stosowane są, w zależności
od kontekstu, następujące wyrażenia: tereny zielone, tereny otwarte, zieleń nieurządzona
lub nieużytki.
Zagadnienia ogólne, związane ze współczesnymi zjawiskami zachodzącymi w strukturach
urbanistycznych, omówione zostały m.in. na podstawie opracowań Bogusława Podhalańskiego111.
Szczególną perspektywę porównawczą problemów urbanistycznych Polski i terenów byłego NRD
przedstawili Andreas Billert112 i Agnieszka Cieśla113. Kwestie urbanistyczno-socjologiczne
zarysowano m.in. w oparciu o Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych
autorstwa duńskiego urbanisty Jana Gehla114.

1.6.2.2.

Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej

Opisywane w pracy procesy transformacji tkanki urbanistycznej obejmują kwestie związane
z szeroko pojętą odnową przestrzeni miast. Polskie piśmiennictwo odnoszące się do procesów
odnowy struktur miejskich jest niezwykle bogate. Zagadnieniem tym zajmują się architekci,
urbaniści, socjologowie, geografowie, ekonomiści itp. Odnowa miast obejmuje wszelkie odgórnie
sterowane procesy, mające na celu adekwatne dostosowanie stanu zagospodarowania przestrzeni
miejskich do aktualnych potrzeb społecznych. Stanowi pojęcie nadrzędne wobec terminów:
rehabilitacja, rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja, rewitalizacja,
konserwacja, sanacja, remont itp.115. Ze względu na nadużywanie i wypaczanie znaczenia terminu
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rewitalizacja w polskiej praktyce inwestycyjnej116 autorka w niniejszej pracy zastępuje
je szerszym pojęciem rewaloryzacji urbanistycznej, za Januszem Bogdanowskim. Rewaloryzacja
urbanistyczna rozumiana jest jako odgórnie inicjowany i sterowany proces odnowy fragmentu
przestrzeni urbanistycznej (dzielnicy, kwartału zabudowy), prowadzący do przywrócenia walorów
utraconych wskutek procesów degradacyjnych; uwzględniający uwarunkowania kulturowe,
społeczne i gospodarcze, wpływający głównie na poprawę aspektów funkcjonalnych, estetycznych,
widokowych i warunków bytowych mieszkańców oraz pośrednio na wzrost wartości
nieruchomości i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej117. Jednym ze sposobów rewaloryzacji
urbanistycznej jest przekształcanie obszarów zdegradowanych w tereny zieleni118. Inne podtypy
procesów opisujących relację tereny zieleni – krajobraz podano za Jadwigą Środulską-Wielgus119.
Odmianami pojęcia rewaloryzacji urbanistycznej, o nieco węższym znaczeniu, są integracja
przestrzenna i rewitalizacja. Jako integracja przestrzenna określane są zewnętrznie sterowane
procesy służące przemianie i włączeniu zdegradowanych „martwych pikseli” w krajobrazie miasta
w szersze struktury funkcjonalno-przestrzenne, a pośrednio także ich ożywienie120. Istotnym
aspektem procesów odnowy miast są kwestie ekonomii krajobrazu. W odniesieniu do gospodarki
wolnorynkowej posłużono się głównie wnioskami przedstawionymi w publikacjach autorstwa
Aleksandra Böhma i krakowskiej szkoły architektury krajobrazu121.

1.6.2.3.

Potencjał rewaloryzacyjny terenów zieleni

Potencjał rewaloryzacyjny czy rewitalizacyjny terenów zieleni omawiany jest przez licznych
badaczy122. Tereny zieleni, w tym parki miejskie, rozpatruje się jako obszary posiadające potencjał
do generacji przemian w krajobrazie123 czy jako struktury (re)integrujące współczesne miasta124.
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Eliza Sochacka-Sutkowska wymienia aspekty wpływające na intensywność zachodzenia tych
zjawisk125. Agata Zachariasz w monografii Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy…
charakteryzuje wewnętrzne właściwości terenów zieleni oraz czynniki egzogeniczne, mające
znaczenie dla zachodzących w otoczeniu parku zmian126. Aspekt rewitalizacyjny (rozumiany jako
skupianie aktywności ludzkiej, ułatwiające nawiązywanie kontaktów i integrację społeczną)
różnych form współczesnego ogrodnictwa miejskiego, w tym tworzenia parków kieszonkowych
(pocket park) omawiają Magdalena Szczepańska i Sylwia Staszewska127.
W kwestiach dotyczących rewaloryzacji urbanistycznej, autorka wielokrotnie odnosi się
do słynnej definicji miejsc wyodrębnianych z przestrzeni poprzez nadanie im tożsamości przez
społeczności lokalne, według amerykańskiego geografa Yi-Fu Tuana128 oraz koncepcji Jana Gehla,
dotyczącej aktywności ludzkiej, która przyciąga zainteresowanie129. Tożsamość terenów zieleni
i ich rozpoznawalność, wyróżnione przez badaczy jako istotny czynnik wpływający
na intensywność pozytywnych zmian zachodzących w otoczeniu urbanistycznym parków,130
związane są z ikonicznymi budowlami i dominantami przestrzennymi, które stanowią szczególną
cechę wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych. Analizy obiektów ikonicznych na terenach
powystawowych oparto na teorii punktów orientacyjnych (landmarków) Kevina Lyncha131,
podkreślając znaczenie ich ekspozycji przestrzennej w kontekście krajobrazowym132.
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2. Geneza wystaw ogrodowych
2.1.

Człowiek, zieleń i miasto – tło społeczno-kulturowe

Postawa człowieka wobec zieleni w miastach stanowi odwrotnie proporcjonalną zależność
z jego pogłębiającym się fizycznym i psychicznym oddaleniem od natury. Deprywacja potrzeby
kontaktu z przyrodą szczególnie dotykała ubogich mieszkańców przegęszczonych miast epoki
industrializacji. Wraz z I rewolucją przemysłową rozpoczął się, trwający do dziś, proces
intelektualnego rozłamu – społecznej wiary w postęp techniczny i gospodarczy oraz jednoczesnego
poszukiwania w przyrodzie utraconego raju. Epokę romantyzmu można określić jako punkt
zwrotny w historii postawy człowieka wobec przyrody, w dotychczasowej postawie
antropocentrycznej zaczęły powstawać pierwsze rysy. Człowiek poszukujący natury stał
się motorem zmian kulturowych, również w urbanistyce. To wówczas narodziło się wiele
koncepcji ideowych, które rozwijane w późniejszych wiekach doprowadziły do daleko idących
zmian w sztuce kształtowania przestrzeni, mając swoją kontynuację nawet w czasach dzisiejszych.
Romantyczne postrzeganie przyrody jako odbicia Najwyższej Doskonałości133 można uznać
za zaprzeczenie średniowiecznych poglądów, w których to natura ujęta w ramy kultury (ogród)
była symbolem raju – miejsca obcowania człowieka z Bogiem. Antropocentryczny światopogląd,
w którym człowiek postrzegał siebie jako doskonalszą formę bytu, mającą panować nad naturą,
przeważał w filozofii aż do epoki oświecenia134. Zerwanie z ideą prymatu kultury nad naturą,
a nawet najwyższym wyrazem kultury – sztuką, rozpoczęło rewolucję w społecznym podejściu
do przyrody135. Być może dlatego za główną praprzyczynę wystaw ogrodowych Allinger uznał
narodziny i rozprzestrzenienie się stylu angielskiego136.
Bezpośrednim następstwem tych przemian ideowych był zwrot w postrzeganiu koncepcji
architektury i natury, inspirowany głównie kulturą chińską. Intencjonalne stapianie krajobrazu
parkowego z dalszym otoczeniem zapoczątkowało zmiany137. Liczne prace teoretyczne,
publikowane od połowy XVIII wieku, na temat zasad zakładania parków angielskich,
doprowadziły do rozpowszechnienia tego stylu w innych krajach Europy138.
Za prekursorów tych przemian uznaje się filozofów i poetów angielskich, wprowadzających
„naturomanię”. W szczególności byli to Francis Bacon, który w swoich Esejach (ok. 1600 r.)
wskazywał, że ogród to pierwsze boskie dzieło i „najczystsza z ludzkich przyjemności” oraz John
Milton, autor poematu Raj utracony (1667 r.), opiewającego piękno naturalnych ogrodów. Joseph
Addison w 1712 roku wyniósł naturę do roli wzoru, do którego powinny dążyć wszystkie dzieła
sztuki. Nowy sposób postrzegania przyrody rozprzestrzenił się z Anglii na inne kraje Europy139.
Zmiany społeczno-kulturowe zaczęły następować już w renesansie. Sztuka i literatura miały
szczególny wpływ na wyższe warstwy społeczne, co wkrótce przyczyniło się do zmian
w przestrzeni miast. Do najbardziej znanych artystów niemieckich, w których działalności ważne
miejsce stanowiła przyroda, należał Albrecht Dürer (1471-1528)140. Od połowy XVI wieku
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znaczący wpływ na wzrost zainteresowania naturą w Europie północnej i środkowej miało
malarstwo niderlandzkie – szczególnie zmiana podejścia do malarstwa pejzażowego, którego
prekursorem był Jacob van Ruisdael oraz narodziny nowego gatunku malarstwa – martwej natury.
W baroku na niemiecki krąg kulturowy istotny wpływ miały prace niemieckiego malarza Adama
Elsheimera i włoskiego pejzażysty Salvatore Rosa141. W malarstwie barokowym już powoli można
się było dopatrzyć zwiastunów romantycznego zachwytu nad nieposkromioną przyrodą i dzikimi
krajobrazami, choć stanowiły one raczej tło dla scen figuralnych. Natomiast w sztuce ogrodowej,
nadal charakterystyczna była postawa dominacji kultury nad naturą, człowieka nad krajobrazem,
architektury nad ogrodem142. Dalszy rozwój nurtu pejzażowego w okresie rokoko i klasycyzmu,
w tym idylliczne przedstawienia przyrody w obrazach Claude’a Lorraina czy Nicolasa Poussina,
stanowiły inspirację dla zakładania pierwszych ogrodów krajobrazowych143. Coraz szersze
zainteresowanie przyrodą i krajobrazem przyniosły także dzieła malarskie, szczególnie w okresie
klasycyzmu i romantyzmu. Artyści odczuwając (…) niepokój spowodowany kierunkami przemian,
wyrażając tęsknotę za zniszczonymi wartościami, (…) ogłaszają naturę „zarazem biblią i katedrą
(…), bezpośrednim objawieniem Boga”144. Wśród najbardziej znaczących ówczesnych pejzażystów
niemieckich wymienić należy Caspara Davida Friedriecha (1774-1840). Rozwijające się obiekty
i tereny przemysłowe stały się symbolem nowego – przeobrażenia się życia człowieka i całych
społeczeństw z podporządkowanego przyrodzie i jej naturalnym procesom, do środowiska
sztucznego. Niemiecki architekt i malarz epoki romantyzmu Karl Friedrich Schinkel (1765-1852)
był zafascynowany podróżą do Anglii i tysiącami dymiących obelisków, które tam zobaczył,
a nawet porównywał fabryki do berlińskiego pałacu królewskiego145. Jednak w sztuce
romantycznej temat industrializacji podejmowany był w marginalnym zakresie. Amerykański
historyk architektury Joseph Rykwert (ur. 1926) wymienił tylko kilku artystów, dostrzegających
piękno przemysłu, m.in. byli to: William Gilpin, Phillipe de Loutherburg oraz incydentalnie
William Turner. Programową pochwałę techniki i postępu przyniósł dopiero wiek XX wraz
z działalnością futurystów146.
W sztuce XIX wieku coraz bardziej widoczna stawała się tęsknota za czasami
przedindustrialnymi, przede wszystkim idealizowanym okresem średniowiecza. Szczególnie
wyraźne było to w twórczości angielskich prerafaelitów, ale obejmowało wszystkie dziedziny
sztuki, a także sztukę ogrodową, czy architekturę wprowadzając neostyle i styl eklektyczny147.
W opozycji do masowej produkcji przemysłowej i kształtowania się zrębów kultury masowej
powstał m.in. brytyjski ruch Arts and Crafts, postulujący zwrot ku prostocie i tradycji, stosowanie
lokalnych materiałów i roślin148 oraz poszanowanie natury i koncepcję integralnego projektowania
architektury i jej otoczenia149. Na grunt niemiecki zasady ruchu Arts and Crafts przeniósł Hermann
Muthesius (1861-1927), architekt i projektant pierwszego w Niemczech miasta-ogrodu – Hellerau
pod Dreznem150.
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Według Sabine Frank dla poetów ogród był ucieczką w świat piękna i fantazji przed każdą
historyczną katastrofą – w epoce baroku stał się symbolem pokoju i wolności od piekła wojny
trzydziestoletniej, dla romantyków był zaczarowanym schronieniem przed trudami życia. Także
poezja powojenna, w latach 50. i 60. wskazywała naturę jako źródło pociechy. W połowie
XVII wieku, pod koniec krwawej wojny trzydziestoletniej, powstał poemat Neues Friedensund Freundenlied, autorstwa Johanna Rista, w którym przedstawienie ogrodu i harmonijnego
współistnienia w nim roślin symbolizuje pokój i akceptację różnorodności151. Do najsłynniejszych
dzieł kultury niemieckojęzycznej o tematyce ogrodowej z okresu baroku należy wiersz Johanna
Christiana Günthera (1695-1723) Rosenlied i tomik Irdische Vergnügen in Gott, w którym
Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) opiewa swój ogród152. Programowa pochwała wolności
jednostki w romantyzmie spowodowała, że dzika przyroda stała się częstym tematem dzieł kultury.
W XVIII wieku powstał epos Alpy, autorstwa pochodzącego ze Szwajcarii, Albrechta Hallera,
który opisuje zachwyt wobec nieskażonej przyrody oraz przedstawia dzikość natury właśnie jako
symbol wolności jednostki153. Innym tekstem kultury, który wywarł duży wpływ na kształtowanie
się zainteresowania naturą, był poemat Nowa Heloiza Jeana Jacquesa Rousseau (1712-1778).
Dzięki idyllicznej poezji Salomona Gessnera, XVIII-wiecznego pisarza urodzonego w Zurychu,
w niemieckim kręgu kulturowym wprowadzono kult życia w bliskości z naturą. Przyroda
w twórczości Goethego, uważanego za najwybitniejszego poetę niemieckiego romantyzmu,
stanowiła nie tylko ważne tło pieśni i ballad, ale również ich główny temat np. Gefunden, Blümlein.
W powieści Die Wahlverwandtschaften Goethe poddał w dyskusję oświeceniową ideę,
że harmonijny krajobraz przyczynia się do moralnej poprawy społeczeństwa. Ogrody i szklarnie
były także magiczną scenografią baśni, np. Der Goldene Topf Ernsta Theodora Hoffmanna (17761822), Die Elfen Ludwiga Tiecka (1773-1853). Oferowały również wytchnienie od codzienności
i zaczęto je postrzegać jako przestrzeń o walorach terapeutycznych (powieść Nachsommer
Adalberta Stiftersa, wydana w 1857 roku).
Dla wielu pisarzy nie tylko dzika przyroda, ale i prywatne ogrody stanowiły inspirację
do tworzenia. Goethe uwiecznił swój ogród w Weimarze, np. w poemacie An dem Mond.
W I połowie XIX wieku książę Hermann von Pückler-Muskau wydał, pełną poetyckich opisów
ogrodów w Mużakowie, książkę Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit
der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau, która na długie lata stała się wzorem
dla kolejnych pokoleń autorów. Austriacki poeta Rainer Maria Rilke w latach 1912-1922 stworzył
jeden ze swoich najbardziej cenionych cykli Elegie duinejskie, goszcząc w zacisznym parku
nad Adriatykiem. Znani z zamiłowania do ogrodów byli także inni niemieccy pisarze I połowy
XX wieku – Hermann Hesse i Bertholt Brecht (np. cykl Buckower Elegien)154.
Pod koniec XVIII wieku romantyczny filozof niemiecki Friedrich Schelling podkreślał,
że człowiek jest elementem natury i przynależy do niej z samej racji swojego istnienia jako istoty
biologicznej. Jego filozofia przyrody wyrażała się w idei równości wszystkich istot żywych, które
podlegają uniwersalnym prawom natury155. Romantyzm przyniósł ponowne połączenie świata
ludzi i przyrody, zaproponował ideę jedności i wspólnoty, w której to, co ludzkie i naturalne, nie
jest sobie przeciwstawne, lecz stanowi jedną harmonijną całość156. Kontynuacja tych myśli
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znalazła swoje miejsce m.in. w „dzikich ogrodach” Williama Robinsona (1838-1935)157 oraz
naturalistycznych ogrodach, których gorącym orędownikiem był niemiecki architekt krajobrazu
Willy Lange (1864-1941). Jego koncepcja ogrodu naturalnego zakładała, że zwierzęta i rośliny
mają takie same prawa jak właściciel ogrodu158.
Na początku XIX wieku do Europy coraz częściej zaczęły docierać myśli filozoficzne i idee
ze Stanów Zjednoczonych. Za jedną z ważniejszych dla dalszych zmian w postrzeganiu natury była
grupa transcendentalistów, do których należeli m.in. Raplh Waldo Emerson i Henry David
Thoreau. Filozofia Emersona wprowadzała nie tylko ideę współzależności człowieka i przyrody,
ale również ich zgodności. Autor zerwał także z powszechnym wówczas obrazem natury jako
przestrzeni niebezpiecznej dla człowieka. Do idealistycznej twórczości transcendentalistów, pełnej
krytyki materializmu, industrializacji i mechanizacji oraz gloryfikacji natury „jako cząstki duszy
wszechświata” odwoływały się następne pokolenia myślicieli. Ich działalność literacka, w której
ponad wszystko cenili piękno lokalnych krajobrazów, dała początek narodzinom nurtu
naturalistycznego w sztuce ogrodowej oraz w dalszej perspektywie położyła ideowe podwaliny
dla rozwijającego się ruchu ochrony przyrody159. Również na gruncie europejskim powstawały
poglądy, np. wielkiego filozofa oświecenia Jeana Jacquesa Rosseau, które związane były
z ideowymi początkami ochrony przyrody160. Zauważając groźbę zniszczenia krajobrazu,
a w szczególności jego wartości gospodarczych i estetycznych, człowiek zaczął przyjmować
postawę samoograniczania się, która wyewoluowała w przyjęty obecnie model zrównoważonego
rozwoju161.
Ton kierunkowi rozwoju zieleni publicznych nadała wielka fala migracji ludności wiejskiej
do miast przełomu XVIII i XIX wieku, która ukształtowała współczesne miasta. Przyczyny tego
zjawiska Rykwert upatrywał przede wszystkim w intensyfikacji rolnictwa (rozwój narzędzi
i maszyn rolniczych od początku XVIII wieku, czy brytyjskie Enclosure Acts162 od 1773 roku)
i licznych drobnych wynalazkach usprawniających procesy produkcyjne oraz wypieraniu
rodzimych produktów przez rozwój handlu i środków transportu. Jego konsekwencją były masowe
migracje ludności wiejskiej w poszukiwaniu zarobku, co doprowadziło do przegęszczenia miast,
pogorszenia stanu środowiska i katastrofalnych warunków mieszkaniowych. Dalsze pogorszenie
stanu środowiska wynikało z postępującego wylesiania, rosnącego zapotrzebowania na węgiel oraz
rozwoju przemysłu ciężkiego i włókiennictwa163. Czarny dym z opalanych węglem pieców
traktowano jako nieuchronny element rzeczywistości przemysłowej164. To właśnie pogarszające się
warunki życia, a w szczególności kwestie przewietrzania centrów miast zamkniętych
w pierścieniach fortyfikacji, doprowadziły do powstawania pierwszych ogólnodostępnych terenów
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zieleni. Zjawisko plantowania średniowiecznych fortyfikacji i zakładania ogólnodostępnych
terenów zieleni, służących spacerom, rozpoczęło się w Niemczech w pierwszej połowie XVIII
wieku (Brema 1721 r., Lipsk 1725 r.). Na obszarach niemieckojęzycznych powszechnie używanym
określeniem tego typu założeń jest Ring165.
Oświecenie, jako prąd filozoficzny, w znacznym stopniu ukształtowało poglądy na temat
społeczeństwa i miasta, tworząc zręby wizji późniejszych miast idealnych, wpływając nawet
na współczesną urbanistykę166. Właśnie na kanwie oświeceniowych poglądów o egalitaryzmie
społecznym w XVIII wieku rozwinął się ruch przekazywania prywatnych posiadłości
dla wszystkich mieszkańców miast. Jego początki sięgały XVII-wiecznej brytyjskiej tradycji
przekazywania gruntów królewskich na poczet tworzenia skwerów miejskich oraz XVII-wiecznego
udostępniania paryskich ogrodów królewskich167. Na terenie Niemiec w II połowie XVIII wieku
niektórzy oświeceni władcy zaczęli udostępniać poddanym prywatne ogrody, tworząc pierwsze
parki „dla ludu”168. W 1775 roku weimarska księżna Anna Amalia przekazała w dzierżawę
Welschen Garten, aby założyć promenadę dla wszystkich mieszkańców miasta. Jednak już wkrótce
zabroniono tam wstępu najbiedniejszym. Pod koniec XVIII wieku w wielu miastach możni zaczęli
przekazywać swoje posiadłości na poczet tworzenia parków publicznych. Najczęściej
monarchowie udostępniali rzadziej używane lub podupadające obiekty. W Darmstadt rodzina
panująca zyskała popularność dzięki decyzji o otworzeniu Englischer Garten. W ten sposób
utworzono również parki publiczne Karlsaue w Kassel, Nymphenburg w Monachium oraz
wiedeński Prater. Berliński park Tiergarten powstał dzięki przekazaniu królewskiego terenu
łowieckiego przez Fryderka II, króla Prus. Książę Bawarii i Palatynatu Reńskiego Karl Theodor
ufundował Englischer Park w Monachium na obszarze dawnego terenu łowieckiego. Otworzony
w 1793 roku, był pierwszym w Europie kontynentalnej parkiem krajobrazowym założonym
dla „ludu”169. W II połowie XVIII wieku powstał również Wörlizter Park, stanowiący główną
posiadłość księcia Leopolda III Friedricha Franza von Anhalt-Dessau, który zezwolił swoim
poddanym na wolny wstęp na teren parku170. Parki publiczne finansowane przez radę miasta,
jak np. w Lipsku, były wówczas rzadkością. Już pod koniec XVIII wieku profesor Christian
Hirschfeld (1742-1792), wierny oświeceniowym postulatom fundamentalnej poprawy warunków
życia zalecał171, aby w każdym mieście zagospodarować park publiczny. „Ogrody dla ludu” miały
zapewniać wszystkim mieszkańcom coraz bardziej zatłoczonych miast ruch na świeżym powietrzu,
odpoczynek od zgiełku oraz były letnim salonem towarzyskim. Na początku XIX wieku zakładanie
ogrodów miejskich urosło do rangi kwestii lokalnego patriotyzmu, stając się ważnym tematem
polityki komunalnej oraz głównym zadaniem licznych towarzystw upiększania miast. Szczególną
odmianą parków miejskich był Volkspark, z bogatym programem funkcjonalnym, który stał się
narzędziem politycznego kształtowania postaw patriotycznych i poczucia jedności tworzącego się
społeczeństwa niemieckiego172.
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Echa newtonowsko-kartezjańskiej filozofii przyczyniły się również do zakładania
patronackich osiedli robotniczych. Katastrofalne warunki życia pracowników połowy XIX-wieku
skłoniły przemysłowców do przekazywania im w dzierżawę nieużytków. Jednak były
to najczęściej mocno zanieczyszczone gleby w otoczeniu dymiących kominów fabrycznych173.
Warto nadmienić, że XVIII-wieczne początki osiedli patronackich były zgoła inne; oparte
na paradygmacie przestrzennego łączenia natury i różnorodnych funkcji życiowych człowieka –
pracy, mieszkania, nauki – powstawały w poszukiwaniu rozwiązań idealnych174. Projektowane
były jako całościowe koncepcje z dużym udziałem zieleni, obok każdego domu była działka
przeznaczona na uprawę warzyw i owoców175. Ogrody pracownicze o charakterze wypoczynkowoprodukcyjnym, oprócz głównych funkcji ekonomiczno-gospodarczych, miały zapobiegać
patologiom, dawać zajęcie robotnikom w czasie wolnym od pracy, stanowić miejsce zabaw
dla dzieci oraz spotkań towarzyskich176.
Remedium na biedę miały również być ogrody działkowe. W sposób systemowy zaczęły
pojawiać się w II połowie XIX wieku, jako rozwiązanie wielu społecznych problemów. Związane
głównie z terenami silnie uprzemysłowionymi i gęsto zaludnionymi zapewniały mieszkańcom
„prywatny” kontakt z naturą, umożliwiały uprawę owoców i warzyw. W Niemczech
ich propagatorem był lekarz i nauczyciel z Lipska, Daniel Schreber, który postulował ich
zakładanie jako formę poprawy warunków życia dzieci z biedniejszych warstw społecznych.
Według niego ogrody działkowe, oprócz funkcji zaopatrzenia w żywność, miały umożliwiać
dzieciom ruch na świeżym powietrzu, a także miały znaczenie edukacyjne177. Sama idea, aby
zezwolić mieszkańcom na korzystanie z ogólnodostępnych przestrzeni zielonych, narodziła się
jednak dużo wcześniej. W wyniku klęski głodu, jaka nawiedziła księstwo Bawarii w 1770 roku,
zezwolono poddanym na uprawę nieużytków, nazywając je Armengärten. Jednak ich kontynuacja,
pierwowzór ogrodów działkowych, Carlsgärten założony w Kappeln na podstawie książęcego
edyktu z 1806 roku, z wysoką opłatą za dzierżawę, przeznaczony był raczej dla mieszczan178.
Romantyczne idee przyniosły również wiele zmian w obliczach miast. Wolność, jako
najwyższa wartość, mogła być realizowana przez jednostkę na łonie natury. Jednak dla większości
mieszkańców coraz rozleglejszych miast kontakt z dziką przyrodą był nieosiągalny. Romantyczne
pochwały lasu doprowadziły pod koniec XVIII wieku do powstania nowej formy zieleni – lasów
miejskich. Przedstawienia lasu jako niemieckiego „prakrajobrazu” stało się pod koniec XIX wieku
politycznym narzędziem w kształtowaniu nowego, zjednoczonego narodu niemieckiego. Postawy
nacjonalistyczne, szerzone m.in. przez Deutscher Verbund oraz Bund für Heimatschutz,
początkowo miały na celu kształtowanie kultury zjednoczonego narodu niemieckiego oraz ochronę
rodzimego krajobrazu poprzez edukację. Po dojściu do władzy NSDAP przybrały formę
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ekstremalnego faszyzmu i dyskryminacji, której przejawy obejmowały przestrzenie publiczne,
również tereny zieleni179.
Podobnie jak zakładanie parków publicznych, powstawanie lasów miejskich początkowo
wzmogło antagonizmy między klasami społecznymi. Zakładane w najuboższych dzielnicach miast,
stały się przestrzenią wypoczynku dla najbiedniejszych mieszkańców. Jednak pod koniec XIX
wieku, pod wpływem coraz szybszego, przestrzennego rozrastania się organizmów miejskich,
przegęszczenia dzielnic robotniczych i gwałtownie pogarszających się warunków życia, lasy i parki
miejskie stały się ważnym punktem rozwijającej się polityki społecznej180. W latach 30. XX wieku
identyfikacja krajobrazu leśnego jako „narodowego” ponownie stała się częścią ideologii, tym
razem faszystowskiej. Również naturalistyczne poglądy Willy’ego Lange, który ze względów
etycznych i estetycznych preferował stosowanie w ogrodach lokalnych roślin, zostały wypaczone
i wykorzystane przez nacjonalizm niemiecki jako narzędzie dyskryminacji rasowej181. W okresie
międzywojennym następuje zwrot w postrzeganiu przestrzeni ogrodowej. W pracach teoretycznych
Gartengestaltung der Neuzeit (1907), autorstwa W. Langego i Deutsche Gartenkunst (1939),
autorstwa H. Haslera, postulowano nową formę ogrodów krajobrazowych. Główną ich cechą miało
być pogłębienie rozumienia krajobrazu także na poziomie biologicznym – jako mozaiki
różnorodnych siedlisk, a nie jak dotychczas, skupiania się na efektach wizualnych182.
Według Sabine Frank, tereny zieleni publicznej jak lustro odbijają problemy społeczne183.
Powszechny w II połowie XIX wieku pogląd, że środowisko życia ma większy wpływ na rozwój
człowieka niż uwarunkowania genetyczne184, oraz pozytywistyczne próby rozwiązań problemów
rozwojowych i zdrowotnych wśród dzieci z niższych klas społecznych, przyniosły zmiany
w funkcjonowaniu parków miejskich. Dzięki działalności Fryderyka Fröbela, niemieckiego
pedagoga I połowy XIX wieku, zaczęto dostrzegać wartość zabaw dziecięcych, jako czynnika
kształtującego rozwój najmłodszych. Fröbel w 1839 roku założył przedszkole, w którym odbywały
się zajęcia ogrodnicze połączone z zabawą, stając się prekursorem ogrodów dziecięcych. Nieco
wcześniej przemyślenia niemieckiego filozofa epoki romantyzmu Fryderyka Schillera zmieniły
postrzeganie zabawy z płochej aktywności do potrzeby najwyższego rzędu, umożliwiającej
swobodne wyrażanie się i poczucie wolności185. Moralna legitymizacja zabawy wkrótce przyniosła
zmiany w znacznym poszerzeniu programu użytkowego parków publicznych oraz spowodowała
wykształcenie się nowych form ogrodowych. Pierwsze parki publiczne były głównie miejscami
spacerów, ale już na początku XX wieku służyły szeroko pojętej rekreacji (także zabawie)
i edukacji oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Powstawały w nich liczne budowle –
Gasthausy z ogrodami restauracyjnymi, kawiarnie, muszle koncertowe, aleje z popiersiami
bohaterów narodowych, korty tenisowe, lodowiska, stawy do przejażdżek łódką, place do ćwiczeń
oraz przestrzenie do gier i zabaw186. Na poszerzenie programu użytkowego parków wpływ miał
również, powstały w I połowie XVIII wieku, niemiecki ruch naturopatów, nawołujący do leczenia
bez medycyny – zalecał terapię ruchem, światłem, wodą, powietrzem, dietą. Zaowocowało to m.in.
zakładaniem publicznych basenów, miejsc do ćwiczeń i „kąpieli powietrznych” oraz wzrastającą
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popularnością uzdrowisk187. Na początku XX wieku zauważono, że jeden duży park
umiejscowiony centralnie nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Zaczęto postulować próby
systemowego tworzenia mniejszych terenów zieleni różnych typów, co doprowadziło do powstania
pierwszych teoretycznych rozwiązań systemów zieleni miejskiej. Za szczególnie korzystny
uważano system promienisty, który umożliwiał przewietrzanie miasta oraz zamiejskie
wycieczki188. W coraz bardziej rozrastających się miastach ważne stało się również zapewnienie
mieszkańcom dostępu do terenów rekreacyjnych w różnej formie, o coraz bardziej rozbudowanym
programie funkcjonalnym. Powstawały wówczas liczne parki miejskie, a także ich odmiany189,
które zaczęły być traktowane jako zadanie własne gminy190.
Naturalną kontynuacją wcześniejszych doświadczeń oraz potrzeb mieszkańców gwałtownie
rosnących miast były powstałe w II połowie XVIII wieku ruchy sanacji, w XIX wieku –
towarzystwa upiększania miast. Charakteryzowały się pewnym usystematyzowaniem, zajmując się
krajobrazem miast w sposób bardziej całościowy i świadomy, zapoczątkowując późniejsze,
bardziej strukturalne koncepcje systemów zieleni. Łączyły działalność władz lokalnych, osób
prywatnych i całych społeczności, które aktywnie angażowały się w działalność na rzecz
zakładania nowych parków, tworzenie zadrzewionych alei, placów miejskich i cmentarzy191.
Wprowadzanie zieleni miało służyć nie tylko „upiększaniu” miast, ale i ich „uzdrowieniu”192,
a więc w zbiorowej świadomości nastąpiły zmiany w myśleniu o zieleni w przestrzeni
urbanistycznej – zaczęły funkcjonować nie tylko jako obszary o wartości gospodarczej, estetycznej
i miejsca spotkań, ale zaczęto również powszechnie dostrzegać funkcje zdrowotne193. Na obszarze
dzisiejszych Niemiec szczególną postacią był Peter Joseph Lenné (1789-1866), autor licznych
projektów wielkoprzestrzennej estetyzacji krajobrazu, np. Upiększania Wyspy Poczdam194 czy
upiększenia i zazielenienia Berlina i jego okolic195. Jego charakterystyczny styl wpłynął
na kształtowanie zieleni w Niemczech w XX wieku196.

2.2.

Rozwój nauki i techniki

Na powstanie zjawiska wystaw ogrodowych na przestrzeni wieków miało wpływ wiele
czynników, a wśród nich odkrycia przełomu średniowiecza i renesansu (wielkie odkrycia
geograficzne i wynalezienie druku), które umożliwiły badania botaniczne i popularyzację wiedzy
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na temat nowych gatunków. Pionierami w badaniach botanicznych byli starożytni, za ojca tej nauki
uważa się Arystotelesa. Jednym z najważniejszych dzieł botanicznych, używanych przez medyków
również w okresie średniowiecza i renesansu, był, pochodzący z I wieku, traktat Dioskuridesa
O materii lekarskiej. Botanika początkowo była typowo utylitarną gałęzią nauki, nastawioną
na badanie użytkowego, głównie leczniczego działania roślin197.
Wśród kamieni milowych najwcześniejszej historii ogrodów w Niemczech wymienia
się m.in. pierwszy rysunek rośliny w Capitulare del villis vel curtis imperialibus198 z 795 r.,
najstarszy poemat o tematyce ogrodowej Liber der cultura hortorum, zwany również Hortulus,
autorstwa opata Walahfrieda Strabo z Reichenau w 825 r., pierwszy obraz o tematyce ogrodowej
pt. Rajski ogród nieznanego malarza niemieckiego z 1420 r.199. W średniowieczu centrami wiedzy,
także o roślinach, były przede wszystkim klasztory, w których uprawiano rośliny głównie dla ich
cech użytkowych. Uprawą roślin szczególnie zajmowali się cystersi, hodując nowe odmiany,
wymieniając się nimi, a także upowszechniając je wśród chłopów. Do najbardziej znanych
przykładów ich osiągnięć w tej dziedzinie należy jedna z najstarszych niemieckich odmian jabłoni
‘Barsdorfer Apfel’200. W kolejnych wiekach działalność klasztorów kontynuowali aptekarze
i uczeni, zakładający ogrody użytkowo-kolekcjonerskie, dzięki którym mogli badać właściwości
roślin. Z niemieckiego kręgu kulturowego należy wymienić ogród aptekarza Angelusa z Florencji,
złożony w II połowie XIV wieku w Pradze, ogród Konrada Gesnera w Zurychu i ogród Doktora
Rotha w Hamburgu założone w połowie XVI wieku oraz ogród Doktora Laurentiusa Scholza
von Rosenau założony w 1590 r. we Wrocławiu201. Ogród Doktora Scholza we Wrocławiu cieszył
się wśród ówczesnych dużą sławą. To właśnie tutaj spotykano się na Floralia Vratisalviensia –
„legendarnych festiwalach ogrodowych”, które określano mianem „platońskich sympozjów”, gdyż
towarzyszyły im ożywione rozmowy oraz występy poetów i śpiewaków202. Ogrody aptekarzy,
popularne w całej Europie, były prekursorami późniejszych ogrodów medycznych, zakładanych
przy uniwersytetach. Wśród znanych dzisiaj Hortus medicus z terenu Niemiec, jednym
z pierwszych był ogród założony w 1535 roku przez Leonarda Fuchsa, profesora botaniki
w Tübingen203.
W późnym średniowieczu wydawano herbaria, zielniki i pierwsze książki ogrodnicze, dzięki
którym rozprzestrzeniała się wiedza o właściwościach leczniczych i użytkowych roślin oraz
zasadach ich uprawy. Wśród nich były m.in. księga botaniczna Gart der Gesuntheit z 1483 r.,
powstała na zamówienie Bernharda von Breidenbacha, kanonika z Moguncji, czy księga uznawana
za pierwszy napisany w języku niemieckim poradnik ogrodowy Lustgarten und Pflantzungen. Mit
wunnsamer Zyerd artlicher und seltzamer Verimffung, aller hand Beum, Kreuter, Plumen und
Früchten, wylder und heymlischer, künstlich und lustig zu zurichten, weβ sich ein Hausvater mit
seiner Arbeyt das Jahr uber alle Monat inn Sonderheit halten soll wydana w Augsburgu
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w 1530 roku. Ważnymi dziełami były również: zielnik Herbarum vivae eicones lekarza Otto
Brunefelsa z 1523 roku, opisujący lecznicze właściwości szeregu roślin, Kreuterbuch Hieronymusa
Bocka z 1546 roku. Wczesnorenesansowe księgi ogrodnicze to m.in. dzieła Leonarda Fuchsa New
Kreutterbuch i tzw. Codex Fuchs z I połowy XVI wieku, Garten Ordnung Johanna Peschel z 1597
roku, podający wskazówki zakładania ogrodów geometrycznych w nowym stylu oraz wydany
w 1598 roku przewodnik po prowadzeniu gospodarki rolnej Oeconomia, autorstwa pastora
Johannesa Colerusa204.
Rozwój handlu i coraz częstsze podróże morskie umożliwiły dalekie podróże i odkrywanie
nowych gatunków roślin. Dzięki podróżom Hiszpanów i Portugalczyków, a później Holendrów
i Anglików, do Europy docierały kolejne nieznane okazy. W II połowie XVII wieku, pochodzący
z Halle an der Saale, lekarz i botanik Paul Hermann, zatrudniony w Holenderskiej Kompanii
Zachodnioindyjskiej, zatrzymał się na Przylądku Dobrej Nadziei. Zebrał i opisał ponad 800
kwitnących roślin, nieznanych wówczas w Europie. Część roślin sprowadził w formach
przetrwalnikowych, niektóre utrwalił w zielniku. Specjalną przesyłkę, pełną różnych odmian
pelargonii, nadał do swojego przyjaciela, gdańskiego kupca Jacoba Breyna. W 1678 roku ukazała
się wydana przez Jacoba Breyna bogato ilustrowana księga Exoticarum aliarumque minus
cognitarum plantarum centuria prima, ukazująca różnorodność flory południowej Afryki205.
Dzięki zamorskim podróżom napływ nowych gatunków roślin do Europy od II poł. XVI w.
był znaczący, a ich zastosowanie i właściwości stawały się coraz bardziej znane z uwagi
na naukowe zainteresowanie botaniką i upowszechnienie druku. Wiele z popularnych obecnie
roślin ozdobnych to w rzeczywistości sprowadzone z daleka egzoty. Już w XVI w. w ogrodach
stosowano aksamitki (Tagetes), tulipany (Tulpa), słoneczniki (Helianthus) czy tytoń (Nicotiana).
Wiąże się to bezpośrednio z rozkwitem nauk przyrodniczych oraz z intensywnym rozwojem
kolekcji naukowych, gdyż nowe rośliny wymagały badań i klasyfikacji gatunkowej. Botanikę, jako
przedmiot uniwersytecki, wprowadzono po raz pierwszy w 1550 r. na uniwersytecie w Montpellier.
Przy uniwersytetach zaczęły powstawać również ogrody botaniczne, służące przede wszystkim
kształceniu lekarzy (w pierwszej połowie XVI wieku we Włoszech: w Padwie, Pizie
i we Florencji). Za najstarsze ogrody botaniczne w Niemczech uważa się ogród botaniczny
w Lipsku – założony ok. 1580 r. i w Heidelbergu, powstały w 1597 r. Wśród najwybitniejszych
botaników tego okresu wymienić należy Karola Kluzjusza, Remberta Dodoensa i Lobeliusza
(właśc. Matthias de l’Obel) oraz Leonharta Fuchsa, zwanego ojcem niemieckiej botaniki.
Za pierwszą naukową książkę o tematyce ogrodniczej wydaną w Niemczech uważa się Land- und
Gartenschatz z 1753 roku, której autorem był Christian Reicharts z Erfurtu. Zawierała ona liczne
wskazówki dotyczące prowadzenia upraw użytkowych i kwiatów206. Propagowanie ogrodów
w stylu angielskim oraz przełożenie zasad ich tworzenia do niemieckiego klimatu zawdzięcza się
profesorowi Christianowi Hirschfeldowi (1742-1792), który swoje poglądy zawarł
w pięciotomowym dziele Theorie der Gartenkunst wydawanym w latach 1775-1785207.
W XVIII wieku, dzięki pozycji stolicy światowego imperium, Londyn stał się wielkim
centrum nauk botanicznych. Sprowadzano tam egzotyczne rośliny m.in. na zamówienie
londyńskiego towarzystwa ogrodniczego, a później także hodowców208. Wiele z nich zaczęto
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uprawiać w Anglii, skąd rozpowszechnione zostały na cały kontynent. Pod koniec XVIII i w XIX
wieku, także w innych krajach Europy powstawały konkurujące ze sobą hodowle i szkółki roślin,
zatrudniające „podróżników-zbieraczy”, zwanych również „łowcami roślin”209. XIX-wieczne
zjawisko storczykomanii i wyścigu pomiędzy poszukiwaczami miało niejednokrotnie charakter
rabunkowy i negatywny wpływ na przetrwanie tych gatunków w ich siedliskach – Na wyspach
Filipin całkowicie likwidują całe populacje – nawet jeśli jest to tylko po to, aby nie pozostawić
żadnej rośliny dla konkurencji. Zbieracze roślin często towarzyszyli marynarzom
w dalekomorskim handlu czy wyprawach badawczych. Pruscy przyrodnicy Johann Reinhold
Forster i jego syn Georg, urodzeni na Pomorzu Gdańskim, wzięli udział w drugiej wyprawie
Jamesa Cooka w latach 1772-1775, opisując przyrodę wysp Oceanii. Jednym z najbardziej znanych
niemieckich naukowców-podróżników był, również pochodzący z Prus, Aleksander von Humboldt.
Dzięki jego podróży do Ameryki Południowej, na Stary Kontynent sprowadzono ok. 3 600
nieznanych dotychczas w Europie roślin. Duże zasługi dla rozwoju botaniki miał również Adelbert
von Chamisso, niemiecki przyrodnik francuskiego pochodzenia. Ostatnim z wielkich niemieckich
poszukiwaczy roślin był XIX-wieczny znawca japońskiej kultury i przyrody – Philip Franz
von Siebold z Würzburga. Podróżnik dotarł na Daleki Wschód dzięki holenderskiej wymianie
handlowej. Badacz oznaczył i sprowadził do Europy liczne egzoty, powszechne w dzisiejszych
ogrodach210.
Pod koniec XVIII wieku fachową wiedzę (dotyczącą najpierw głównie roślin użytkowych)
popularyzowano
w
licznych
czasopismach
o tematyce
ogrodowej.
Pierwszymi
niemieckojęzycznymi czasopismami tego typu były m.in.: Journal für die Gartenkunst: welches
eigene Abhandlungen, Auszüge und Urtheile der neuesten Schriften, so vom Gartenwesen handeln,
auch Erfahrungen und Nachrichten enthält wydawany w latach 1783-1785 w Stuttgarcie i jego
kontynuacja Journal für die Gärtnerey, welches eigene Abhandlungen, Auszüge und Urtheile
der neuesten Schriften, so vom Gartenwesen handeln, auch Erfahrungen und Nachrichten enthält
ukazująca się w latach 1786-1794, kwartalnik Nachrichten aus den Blumen-Reiche wydawany
w latach 1784-1789 w Lipsku, rocznik Der Teutsche Obstgärtner: oder, Gemeinnütziges Magazin
des Obstbaues in Teutschlands sämmtlichen Kreisen wydawany w Weimarze w latach 1794-1804,
rocznik Annalen der Gärtnerey: nebst einem allgemeinen Intelligenzblatt für Garten- und BlumenFreunde wydawany w latach 1795-1800 w Erfurcie211, miesięcznik Allgemeines Teutsches GartenMagazin wydawany w Weimarze od 1804 do 1824 roku212. Liczne artykuły o uprawie i pielęgnacji
roślin wypełniały czasopisma, almanachy i kalendarze. Wydawano je zarówno dla laików,
jak i na poziomie naukowym. Już w połowie XIX wieku liczba publikacji oraz ich wąskie
specjalizacje była ogromna213.
Kolejny skok w sprowadzaniu bardziej delikatnych egzotów do Europy oraz dalszy rozwój
botaniki nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku, dzięki udoskonaleniu form transportu (w tym
rozwój kolei żelaznych)214 oraz skonstruowaniu tzw. Skrzynki Warda. W 1833 roku angielski
lekarz Nathaniel Bagshaw Ward, w zbudowanej według własnego pomysłu przenośnej szklarni,
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przesłał pierwszą roślinę z Australii do Europy215. Dzięki temu urządzeniu coraz delikatniejsze
rośliny były sprowadzane na Stary Kontynent, badane i w końcu rozpowszechniane w hodowlach,
ogrodach, a nawet we wnętrzach, jako ozdoba salonów mieszczańskich216.
Kolejnym ważnym czynnikiem umożliwiającym powstanie wystaw ogrodowych był rozwój
metod konstruowania cieplarni, które pozwalały na uprawę roślin pochodzących z innych stref
klimatycznych. Pojawiały się zarówno w ogrodach prywatnych (dworskich), jak i publicznych
(w tym także ogrodach botanicznych). Dla ich rozpowszechnienia w ogrodach kluczowe było
zastosowanie nowych konstrukcji ze stali i szkła. Spopularyzowane zostały dzięki książce Anglika
Nathaniela Warda, konstruktora skrzynki Warda, z 1833 roku Growth of Plants in Closely – Glazed
Cases217. Ich wprowadzenie na szerszą skalę nie byłoby możliwe bez wcześniejszych doświadczeń
barokowych i późnorenesansowych. Programowe nawiązania do kultury antycznej doprowadziły
do częstego stosowania roślin południowoeuropejskich – drzewek pomarańczowych, cytrynowych
i innych cytrusów, figowców itp. W północnej i środkowej Europie rośliny te najczęściej
hodowano w donicach, a zimą przechowywano w oranżeriach. W języku niemieckim zasady
konstrukcji oranżerii przedstawił w 1708 roku Johann Christoph Volkamer w dziele
pt.: Nürnbergische Hesperides. Zaawansowane rozwiązania techniczne – podgrzewaną podłogę,
otwierany dach oraz ruchomą południową elewację, zastosowano w wybudowanej w I połowie
XVIII wieku Oranżerii w wiedeńskim Belwederze218. Jedną z pierwszych wzniesionych na terenie
dzisiejszych Niemiec wolnostojących cieplarni była palmiarnia wybudowana w 1791 roku przy
pałacu Herrenhausen w Hanowerze219. Pierwsze cieplarnie powstawały w ogrodach prywatnych
najbogatszych oraz w ogrodach botanicznych dla pomieszczenia kolekcji delikatnych roślin
egzotycznych w okresie zimowym. W Anglii w okresie wiktoriańskim (lata 40. XIX wieku),
a następnie w innych krajach Europy, zostały spopularyzowane również w średniozamożnych
domach w formie ogrodów zimowych, których wielkość i sposób konstrukcji zależały
od zasobności właścicieli. Historia rozwoju szklarni, a w dalszej perspektywie także wystaw
ogrodniczych, to również historia śmiałości XIX-wiecznych inżynierów, wzorujących swoje
konstrukcje na gotyckich katedrach220. Szybki postęp technologiczny w zakresie konstrukcji
z żeliwa, od 1820 roku możliwości kształtowania szkła w formach krzywoliniowych, a od 1860
roku konstrukcji ze stali, umożliwił osiąganie coraz większych rozpiętości budowli – np. szklarnia
w Chatsworth, projektu Josepha Paxtona221. Za niedościgniony wzór uznaje się Pałac Kryształowy,
wybudowany w londyńskim Hyde Parku, powstały z okazji pierwszej wystawy światowej –
Wielkiej Wystawy Przemysłu Wszystkich Narodów w Londynie w 1851 roku. Budowla
zainspirowała powstanie szeregu szklarni w ogrodach botanicznych i parkach publicznych w wielu
niemieckich miastach. Wzorując się na Pałacu Kryształowym, w Berlinie w 1856 roku wzniesiono
Palmiarnię, której nie dorównywała żadna w kontynentalnej części Europy222. Wśród niemieckich
osiągnięć Zachariasz wymieniła również ogród zimowy Ludwika Bawarskiego w Monachium,
którego wnętrze mieściło egzotyczny ogród z sadzawką i pawilonami. W II połowie XIX wieku
szklarnie pojawiły się także jako częsty element ogrodów publicznych. Służyły nie tylko
prezentacji kolekcji roślin, ale również stały się miniaturowymi kopiami całych krajobrazów.
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Allinger zwrócił uwagę na to, że szklarnie w parkach publicznych, jako „wystawy stałe”
prezentujące egzoty, w szczególny sposób służyły społeczeństwu223. Kwestię tę podobnie
skomentowała Sabine Frank: Pojedyncze rośliny egzotyczne, a także różnorodność ich form i faktur
oraz niecodzienne barwy pośredniczyły w kształtowaniu wyobrażeń o dalekich lądach. Nic nie
fascynowało odwiedzających tak, jak wieczna wiosna czy parna dżungla prezentowana w cieplarni.
To właśnie tu osoby nigdy nie będące poza granicami swojego kraju mogły zachwycać się
egzotycznymi roślinami, ptakami czy motylami224.

2.3.

Kolekcjonowanie roślin

Historia targów kwiatowych i wystaw ogrodowych sięga początków XIX wieku,
a ich powstanie i rozpowszechnienie było związane z szeregiem czynników: wielkimi odkryciami,
rozwojem nauki i techniki czy przemianami społeczno-kulturowymi. Jednak ich początki
bezpośrednio wywodzą się z tradycji kolekcjonowania roślin, którą udokumentowano już
w starożytności. W kulturze indoeuropejskiej pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą
z najstarszych wielkich cywilizacji: egipskiej i babilońskiej. Kolekcje roślin były wówczas domeną
ludzi najbogatszych, głównie władców, a ich zbiory miały charakter prestiżowy – nosiły znamiona
ogrodów pokazowych. Były to kompozycje przestrzenne przeznaczone nie tylko do odpoczynku
właściciela, miały także zadziwiać gości oraz świadczyć o potędze i bogactwie gospodarza.
Starożytni Egipcjanie sprowadzali rośliny z nowo podbitych terenów imperium, jeden z siedmiu
cudów świata starożytnego – wiszące ogrody Semiramidy – był ogrodem tarasowym z wielką
kolekcją roślin, także egzotycznych225, a w średniowiecznych ogrodach arabskich na Półwyspie
Iberyjskim uprawiano rośliny sprowadzane nawet z Dalekiego Wschodu226.
Wraz ze zmianami kulturalno-społecznymi, jakie zaszły w kolejnych wiekach, władcy
przestali mieć monopol na zbieranie osobliwości florystycznych. Najbardziej znanym przykładem
kolekcjonowania roślin na szeroką skalę była holenderska tulipanowa gorączka, zwana również
tulipomanią. Moda na zbieranie wyjątkowych okazów tych roślin cebulowych objęła w XVII
wieku dużą część społeczeństwa227.
W okresie renesansu i baroku zamożni posiadali obszerne biblioteki, zbiory dzieł sztuki,
a także kolekcje roślin ogrodowych. Posiadane osobliwości florystyczne i rzadkie okazy roślin były
symbolem wysokiego statusu społecznego i materialnego. Coraz szerszy napływ roślin
egzotycznych do Europy, także zza oceanu, sprzyjał rozwojowi kolekcji roślin. Na terenie
dzisiejszych Niemiec jedną z bogatszych kolekcji był ogród tarasowy biskupa Eichstätt, Johanna
Conrada von Gemmingera. Otoczenie jego renesansowej rezydencji zdobiły rośliny rodzime
i egzotyczne, sprowadzane z odległych części świata, nawet z Afryki i Ameryki. Na zamówienie
biskupa jego kolekcję florystyczną udokumentował norymberski aptekarz Basilius Besler, tworząc
bogato ilustrowany katalog botaniczny – tzw. florilegium pt. Hortus Eystettensis, który ukazał się
w druku w 1613 r. Za wyjątkowy uważany był również ogród księżnej Anny Saksońskiej, założony
w II połowie XVI wieku, dzięki działalności aptekarza Christopha Leuschnera z Miśni.
Na życzenie księżnej uczony przesyłał rzadkie rośliny, zebrane podczas swoich podróży
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po europejskich dworach, m.in. hiacynt (Hyacinthus sp.), wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis),
mirt (Myrtus sp.), figowiec (Ficus carica), pełne odmiany piwonii (Peonia sp.)228.
Już we wczesnym renesansie ogrody stały się oczkiem w głowie także bogatych,
niemieckich kupców. Dzięki licznym kontaktom z południowymi krajami, szybko wprowadzili
do ogrodów nowy styl oraz typowe dodatki architektoniczne i rośliny. Wkrótce zwyczajowe stało
się urządzanie w tych ogrodach hucznych przyjęć na cześć mecenasów i wspólników w interesach.
Kolejne wieki przyniosły coraz szersze zainteresowanie społeczne ogrodnictwem
i kolekcjonowaniem roślin. Zainteresowanie egzotycznymi ogrodami obudziła wydana w 1692
roku książka Der Orientalisch-Indianische Kunst und Lustgärtner autorstwa Georga Meistera,
nadwornego ogrodnika elektora Saksonii229.
W XVIII wieku bogatsi mieszczanie niemieccy zaczęli budować zamiejskie posiadłości wraz
z towarzyszącymi im ogrodami. Konstruowali szklarnie i cieplarnie, dzięki którym mogli uprawiać
sprowadzane z daleka rośliny230. W tym okresie główną dumą właścicieli były botaniczne
ciekawostki i rzadkie rośliny egzotyczne. Cebule i nasiona rzadkich roślin uznawano
za szczególnie ekskluzywne prezenty. Wkrótce ogrodnicy-kolekcjonerzy zaczęli prezentować
swoje zbiory szerszej publiczności, co można uznać za pierwsze prywatne wystawy roślin.
W I połowie XIX wieku, kolekcjonowanie różnych modnych wówczas odmian roślin
egzotycznych, takich jak: hortensje, kamelie, fuksje, begonie czy pierwiosnki, w niektórych
kręgach nabrało intensywności porównywalnej do holenderskiej tulipomanii. Doprowadziło
to do ostrej konkurencji między kolekcjonerami oraz poszukiwaczami nowych gatunków i odmian
roślin. W tym samym okresie rozpowszechnienie budowy szklarni dało początek kolekcjonowaniu
szczególnie delikatnych roślin egzotycznych – wiktoriańska storczykomania szybko dotarła
również na teren dzisiejszych Niemiec. Pod koniec XIX wieku, Johann Jenisch, senator
z Hamburga posiadał kolekcję niemal 900 gatunków storczyków. Łatwiejsze w uprawie egzoty –
cantedeskia, zielistka, aloes, aspidistra wyniosła – w XIX wieku dotarły na parapety także mniej
zamożnych. Kolejną wielką modą było kolekcjonowanie kaktusów. W latach 30. XIX wieku
w Wielkiej Brytanii popularne stało się również zbieranie roślin o ozdobnych liściach, np. paproci.
Wąsko wyspecjalizowane kolekcje roślin egzotycznych dały początek specjalizacji obiektów
szklarniowych. Powstawały paprociarnie, storczykarnie, kameliarnie (Ryc. 3), kaktusiarnie,
palmiarnie, szklarnie dla roślin wodnych, które służyły uprawie szczególnie delikatnych roślin
o specyficznych wymaganiach231.
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Ryc. 3 Nowoczesna, mobilna kameliarnia w Pillnitz koło
Drezna wybudowana w 1993 roku dla przechowywania
najstarszej kamelii w Niemczech, najprawdopodobniej
jednej z czterech najstarszych kamelii w Europie,
sprowadzonych z Japonii pod koniec XVIII wieku.
Kameliarnia powstała na miejscu starszych konstrukcji –
od 1883 roku udokumentowano kilka budowli służących
zimowaniu tej cennej rośliny. Pillnitz 2015, Fot. AW-P.

Pokazy roślin z prywatnych kolekcji, otwarte dla społeczeństwa, na terenie dzisiejszych
Niemiec, zapoczątkował pokaz kwitnącego aloesu (Agave americana) w 1787 r. w Weimarze.
Z tej okazji ogród Lustgarten przy Belwederze udostępnił poddanym książę Saksonii-WeimarEisenach, Karl August. O kwitnieniu aloesu zawiadomiono w weimarskim Wöchentlichen
Anzeiger: Szanowna Publiko, a w szczególności miłośnicy wielkiego ogrodnictwa, niech
to ogłoszenie nie będzie nieprzyjemne, iż w Belwederze kwitnienie rozpoczął aloes lub inaczej
Agave americana (…). Nie zdarza się to zbyt często, dlatego troskamy się o to, aby okoliczni
mieszkańcy mogli podziwiać jego kwiaty. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku wielkim
uznaniem cieszyły się cykliczne festiwale kwiatowe, organizowane w prywatnym ogrodzie
kolekcjonerskim radcy dworu Wolfganga Wedela w Jenie. Coroczne letnie festiwale goździków
przyciągały rzesze odwiedzających ze wszystkich klas społecznych – koronowane głowy,
mieszczan, rzemieślników, a nawet chłopów z okolicznych wiosek. Pionierski charakter miały
prywatne wystawy hiacyntów organizowane w Berlinie w latach 1830-1840 przez hodowców
C. Krausego i F. Moewesa232. Odbywały się one na wolnym powietrzu, wraz ze znaczącym
programem kulturalnym – zwiedzający przechadzali się po ogrodzie przy dźwiękach muzyki,
a na pamiątkę otrzymywali bukiecik kwiatów. Szkółkarze i ogrodnicy często prowadzili również
ekspozycje handlowe, zarówno w cieplarniach pokazowych, jak i w formie rabat, gdzie
prezentowali swoje produkty233. Gustav Allinger przytacza przykład funkcjonującej w II połowie
XIX wieku przy Wilhelmstraβe w Berlinie stałej ekspozycji handlowej, jako wspólnego
przedsięwzięcia lokalnych hodowców roślin234. Hodowcy wykorzystywali również kwitnienie
rzadkich okazów, aby zwiększyć zainteresowanie swoimi produktami. Sabine Frank wspomina
szeroko rozpropagowany pokaz kwitnienia kaktusa Epiphyllum, tzw. królowej jednej nocy,
zorganizowany przez Friedriecha Adolfa Haage, hodowcę kaktusów z Erfurtu. Wydarzenie
przyciągnęło liczne osobistości, kwiat podziwiali m.in. Aleksander von Humboldt, Franciszek
Liszt, książę Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach oraz Johann Wolfgang von Goethe.
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Dzięki pokazom roślin, organizowanym przez hodowców i prywatnych kolekcjonerów, wkrótce
w większych miastach niemieckich zaczęły kształtować się społeczności osób zainteresowanych
ogrodnictwem. Stało się to bezpośrednią przyczyną zawiązywania regionalnych stowarzyszeń
ogrodowych oraz regularnego organizowania wystaw ogrodniczych i ogrodowych235.
Intensywna działalność brytyjskich ogrodów botanicznych i szkółek roślinnych (nierzadko
prowadzących swoje ogrody wystawowe) już w XVIII wieku umożliwiła sadzenie roślin
egzotycznych także przez mniej zamożnych właścicieli ziemskich236. Zaowocowało
to popularyzacją kolejnych odmian parków angielskich, charakteryzujących się występowaniem
egzotów oraz stopniowym ich rozpowszechnieniem w innych krajach Europy (w Wielkiej Brytanii
w typie gardenesque, w Polsce w nurtach sentymentalnym i romantycznym)237. Rośliny obcego
pochodzenia stały się wówczas atrakcyjne, nie tylko przez ich wartość kolekcjonerską, ale także
ze względu na walory wizualne 238.

2.4.

Pierwsze stowarzyszenia i wystawy ogrodowe

Wraz z rozwojem sztuki ogrodowej i szkółkarstwa, a także botaniki i ogrodnictwa jako
nauki; w związku z coraz większą liczbą nowych gatunków i odmian w całej Europie, zaczęto
zakładać pierwsze stowarzyszenia ogrodnicze. Jednym z najstarszych towarzystw tego typu jest
Società Botanica Fiorentina założona w 1716 roku, związana z florenckim ogrodem botanicznym.
Do dziś najbardziej znanym stowarzyszeniem jest brytyjskie Royal Horticultural Society (RHS),
działające od 1804 roku, początkowo pod nazwą Horticultural Society of London239. Pierwsze
święta kwiatowe RHS organizowało już w latach 20. XIX wieku w ogrodzie w Chiswick. Wystawa
Chelsea Flower Show, organizowana przez RHS, jest najstarszym, kontynuowanym do dziś
wydarzeniem ogrodniczym. Sam ogród w Chelsea, założony przez Stowarzyszenie Aptekarzy
w 1673 roku, był czasowo udostępniany mieszkańcom już od połowy XVIII wieku240.
Z europejskich ogrodów pokazowych wspomnieć należy także Ogród Keukenhof, 28 hektarowy
park założony w 1949 roku dzięki Królewskiemu Towarzystwu Holenderskich Plantatorów Roślin
Cebulowych. Park założono w celach wystawowych i dydaktycznych. Na jego terenie
organizowane są również targi. Udostępniany jest corocznie w miesiącach wiosennych241.
Za pierwszą wystawę roślin w Europie uznaje się festiwal roślin zorganizowany 7-10 lutego
1809 roku przez stowarzyszenie Société Royale d’Agriculture et de Botanique de Gand. Założone
w 1808 r. w Gandawie (Belgia) towarzystwo było organizatorem wielu wystaw, w tym również
pierwszej w Europie międzynarodowej wystawy, która odbyła się w 1837 roku. W 1828 roku
powstało stowarzyszenie francuskie Société nationale d 'horticulture de France. W Wiedniu
pierwsza wystawa kwiatowa odbyła się w 1827 roku, a Cesarsko-Królewskie Stowarzyszenie
Ogrodnictwa rozpoczęło swoje działanie 10 lat później. W 1858 roku założono narodowe
stowarzyszenia ogrodowe w Rosji i na Węgrzech242.
Na terenie Polski historia stowarzyszeń ogrodniczych rozpoczęła się nieco później –
w 1875 roku we Lwowie powstało Galicyjskie Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze (powstałe
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po połączeniu, funkcjonującego co najmniej od 1868 roku, lwowskiego Towarzystwa OgrodniczoSadowniczego243 z kołomyjskim Towarzystwem Pszczelniczo-Jedwabniczo-Sadowniczym)244,
a w 1884 roku Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie. Edmund Jankowski podaje także
informacje o licznych wystawach o charakterze lokalnym organizowanych w Warszawie
i na prowincyi245. W dwutygodniku Ogrodnik Polski, wydawanym w Warszawie od 1879 roku,
znaleźć można informacje o planowanych na terenie Królestwa Polskiego wystawach i relacje
z nich246, a także relacje z wystaw zagranicznych247.
Na terenie ziem polskich pierwsza wystawa ogrodnicza odbyła się w 1849 roku.
Tradycyjnym miejscem organizacji targów ogrodniczych był Plac Ujazdowski w Warszawie,
przekształcony później na Park Ujazdowski. W 1895 roku odbyła się tam Ogólna Wystawa
Ogrodnicza. Podobnie jak w Niemczech, istniejące parki miejskie, często stanowiły główny obszar
ekspozycji wystaw ogrodniczych. Wystawy organizowano m.in. w łódzkim parku Kwela (obecnie
Park Źródliska), siedleckim Parku Aleksandrowskim (obecnie znanym jako Park Miejski
Aleksandria), czy kaliskim Ogrodzie Angielskim (obecnie Park Miejski)248.
Za pierwsze stowarzyszenia ogrodnicze niemieckiego kręgu kulturowego należy uznać
cechy ogrodnicze, których głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa interesów lokalnych
ogrodników. Zakładane były w wielu miastach od II połowy XIII wieku, m.in. w Bazylei,
Augsburgu, Moguncji, Strasburgu, Ulm, Speyer i Lubece249. Jednak „boom” organizacji
ogrodniczych nastąpił dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, jako wypadkowa omówionych
wcześniej czynników społeczno-kulturalnych, gospodarczych, rozwoju nauki i techniki. Dla ich
dynamicznego rozwoju kluczowe było założenie 4 lipca 1822 roku przez pruskiego króla
Fryderyka Wilhelma III stowarzyszenia na rzecz upowszechniania ogrodnictwa – Verein
zur Beförderung des Gartenbaues in der königlich-preuβischen Staaten250, które w 1909 roku
przyjęło nazwę Deutsche Gartenbau-Gesellschaft, a obecnie funkcjonuje jako Deutsche GartenbauGesellschaft 1822 e.V. Niedługo później, w 1824 roku w Poczdamie otwarto królewską szkołę
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ogrodniczą Königliche Gärtnerlehranstalt, pod kierownictwem Petera Josepha Lenné’ego251.
Wkrótce na terenie dzisiejszych Niemiec zaczęły zawiązywać się liczne regionalne stowarzyszenia
ogólno-ogrodowe, skupiające początkowo przede wszystkim entuzjastów i miłośników sztuki
ogrodowej. Towarzystwa były aktywne naukowo i publicystycznie, ważnym elementem ich
działalności była również organizacja pokazów roślin i wystaw ogrodniczych252. W 1826 roku
w Monachium powstało Bayerische Gartenbau Verein (później znane jako Bayerische
Gartenbaugesellschaft), a w 1828 roku w Dreźnie Flora-Gesellschaft für Botanik und Gartenbau
in Dresden (później Flora-Sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau; dalej: Flora). Wśród
pierwszych stowarzyszeń wymienia się również Verein für Blumistik und Gartenanlagen założony
w 1829 roku w Weimarze253, Thüringer Gartenbauverein założony w Gotha w 1829 roku
i Gartenbauverein der Hauptstadt Hannover założony w 1832 roku. Należy jednak wspomnieć,
że pierwsze stowarzyszenia ogrodnicze były wąsko wyspecjalizowanymi towarzystwami,
skupiającymi się na roślinach użytkowych – winorośli i drzewach owocowych – powstałymi już
w 1794 roku w Hildesheim Obstbau Gesellschaft i Pomologische Gesellschaft des Osterlandes
z siedzibą w Altenburgu założonymi w 1803 r. Pod koniec XIX wieku stowarzyszenia zaczęły
specjalizować się również w obszarze roślin ozdobnych. Jednym z pierwszych towarzystw tego
typu był Verein Deutscher Rosenfreunde, zawiązane w Hamburgu w 1883 r. Kolejne to m.in.
specjalizujące się w roślinach drzewiastych Deutsche Dendrologische Gesellschaft (założone
w 1892 r.), czy zajmujące się sukulentami Deutsche Kakteen-Gesellschaft (założone w 1892 r.).
Ważnym krokiem w historii stowarzyszeń było założenie w 1883 roku ogólnoniemieckiego
Verband der Handelgärtener Deutschlands254.
Pierwsze wystawy miały charakter lokalny. Część z nich organizowana była jedynie
we wnętrzach, jak wystawa roślin w Weimarze w Büchsenschieβhaus w 1829 r., czy berlińska
wystawa kwiatów w 1833 r. w salach Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk. W 1831 roku
weimarskie stowarzyszenie Verein für Blumistik und Gartenanlage zorganizowało w Belwederze
pokaz, na którym prezentowano również narzędzia i urządzenia ogrodnicze Feld- und
Gartenerzeugnisse und Hilfswerkzeuge zur Forderung des Gartenbaues. W kwietniu 1849 roku
w Hamburgu w Börsenarkaden odbyła się wystawa roślin połączona z loterią kwiatową.
Pionierskie w swoim charakterze i bardzo prężnie działające było drezdeńskie stowarzyszenie
Flora. W latach 1828-1853 zorganizowało w sumie 28 wystaw, a wśród nich pierwszą wystawę
na wolnym powietrzu – Fruchtausstellung der Flora na terenie Groβer Garten w Dreźnie
w 1828 roku. Flora, jako pierwsze stowarzyszenie, wprowadziła nagrody pieniężne dla wystawców
za najcenniejsze okazy roślin. Wystawy organizowane przez towarzystwo Flora cieszyły się dużym
zainteresowaniem społecznym i dzięki temu były w znacznym stopniu finansowane z opłat
za wstęp255.
W pierwszej połowie XIX wieku wystawy o znaczeniu lokalnym i regionalnym były
organizowane w wielu innych niemieckich miastach m.in. w Berlinie, Bremie, Dessau, Dreźnie,
Erfurcie, Hamburgu, Hanowerze, Koblencji, Kilonii, Mannheim, Moguncji, Monachium,
Norymberdze, Stuttgarcie, a także we Wrocławiu. Wśród wyspecjalizowanych wystaw
ogrodniczych szczególnym uznaniem cieszyły się wystawy roślin wiosennych, wystawy dalii
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i wystawy roślin owocowych. W 1851 roku w Dreźnie odbył się wiosenny festiwal kwiatów,
na którym zaprezentowano ok. 4000 roślin. O wielkiej popularności wystaw świadczy
to, że w 1849 roku w Berlinie tego samego dnia odbyły się dwie wystawy – jedna zorganizowana
przez stowarzyszenie Verein zur Beförderung des Gartenbaues in der Königlich Preuβischen
Staaten w Englisch Haus, druga zaplanowana przez Gartenfreunde Berlins w Hotel de Russie256.
Wystawy budziły coraz większe zainteresowanie, zarówno wystawców jak i zwiedzających,
osiągając coraz znaczniejsze rozmiary. Atmosfera wyjątkowości towarzysząca pokazom
spowodowała, że wystawy stały się wydarzeniem społecznym najwyższej rangi. Gdy … zdano sobie
sprawę, że tylko niewielu ludzi ma możliwość oglądania cudów natury na własne oczy wystawy
zyskały funkcje edukacyjne także na poziomie społecznym257. Na pierwszą wystawę kwiatową,
zorganizowaną przez Blumen Verein ze Sttutgartu w 1843 roku, sam król udostępnił wnętrza
Redoutenhaus. Nagrody przyznawane w wielu kategoriach zachęcały zarówno entuzjastów, jak
i profesjonalistów do dalszego udoskonalania swoich produktów i przyczyniły się do uzyskania
wysokiej jakości wyrobów ogrodniczych w całych Niemczech258. Przełomową wystawą,
ze względu na swoją wielką skalę, była wystawa kwiatów, owoców i warzyw, która miała miejsce
od 30 września do 7 października 1849 roku w Poczdamie. W związku z wielką liczbą zgłoszonych
wystawców wystawa odbyła się w pomieszczeniach nowego dworca berlińsko-magdeburskiej kolei
żelaznej259.
Druga połowa XIX wieku to okres intensywnej działalności licznych towarzystw
ogrodniczych i nowych doświadczeń w organizacji wystaw ogrodniczych i ogrodowych. W tym
czasie odbyły się setki tymczasowych wystaw o charakterze regionalnym, m.in. w Augsburgu,
Berlinie, Bremie, Chemnitz, Dessau, Dreźnie, Erfurcie, Frankfurcie n/M, Gliwicach, Görlitz,
Gotha, Hamburgu, Hanowerze, Hildesheim, Karlsruhe, Kilonii, Kolonii, Legnicy, Lipsku,
Monachium, Norymberdze, Szczecinie, Wrocławiu i Würzburgu, a także kilka o większym
znaczeniu. W 1878 roku dla uczczenia 50. rocznicy założenia stowarzyszenia Flora w Dreźnie
odbyły się aż 4 wystawy260.
W 1865 roku w Erfurcie (Królestwo Prus) odbyła się ośmiodniowa ogólnokrajowa wystawa
Allgemeine deutsche Gartenbau-Ausstellung, na której po raz pierwszy zanotowano udział
zagranicznych wystawców. Na powierzchni 12 mórg pruskich prezentowano owoce, warzywa
i płody rolne, rośliny ogrodowe, urządzenia ogrodnicze i projekty założeń ogrodowych. Podczas
wystawy odbył się drugi kongres niemieckich ogrodników, botaników i przyjaciół ogrodów261.
Za przełomową w tym okresie uznaje się międzynarodową wystawę ogrodową w Hamburgu, która
odbyła się w terminie 2-12 września 1869 roku. Pod wystawę przeznaczono teren o powierzchni
ok. 14 ha, w najstarszej części miasta, częściowo na obszarze dawnych murów miejskich
(dzisiejszy Alter Elbpark). Swoje osiągnięcia prezentowało tam ok. 420 wystawców z 9 krajów
Europy, w tym z Norwegii, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz USA262. W pawilonach wystawowych
prezentowano warzywa i płody rolne oraz rośliny egzotyczne, a także drzewa ozdobne
(np. pokazowa pojemnikowa kolekcja 100 dębów w 100 odmianach). Wśród obiektów
budowlanych na terenie wystawy wzniesiono pawilony wystawowe utrzymane w różnych stylach
architektonicznych, sztuczna grota, restauracja i most wiszący nad dawną fosą miejską
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(Stadtgraben) (Ryc. 4)263. Była to pierwsza wystawa o charakterze zbliżonym do współczesnych
wystaw BUGA.

Ryc. 4 Międzynarodowa wystawa ogrodowa w Hamburgu w 1869 roku. Autor J. Schöpel. Ze zbiorów Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky. Pozyskano dzięki uprzejmości Pana Heina Grunerta, Ministerstwo
Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg

Jubileuszowa wystawa zorganizowana na początku września 1883 roku w Bonn przez
stowarzyszenie Landwirtschaftliches Vereins für Rheinpreuβen posiadała zewnętrzną sekcję
ogrodowo-sadowniczą, która prezentowana była na terenie łąki w Hofgarten264.
Pod koniec XIX wieku odbyło się kilka wystaw o większym zasięgu. Wśród nich warto
wspomnieć o wielkiej wystawie Groβe Gartenbau-Ausstellung w Kassel w 1880 r., na której obok
ekspozycji halowej prezentowana była również część zewnętrzna, gdzie znajdowała się restauracja
i muszla koncertowa. W roku następnym we Frankfurcie n/M (Allgemeine Gartenbau-Ausstellung)
zorganizowano jedną z pierwszych wystaw otwartych przez cały okres wegetacyjny (od 1 maja
do 1 października). Po raz pierwszy zaprezentowano wówczas szereg ogrodów modelowych
w różnych stylach, w tym ogród wiosenny, letni i jesienny. Z okazji 60. rocznicy założenia
w Dreźnie stowarzyszenia Flora zaplanowano szczególną wystawę – I. Internationalen GartenbauAusstellung, która odbyła się w maju 1887 roku. W jej organizacji brało również udział
towarzystwo Dresdener Gartenbauvereinigung. Wystawa zajmowała obszar 16 ha, z ekspozycją
halową o powierzchni ponad 9 500 m2. Podczas wystawy zawiązano ogólnokrajowe towarzystwo
twórców ogrodów Verein Deutscher Gartenkunstler. Lata te obfitowały także w wystawy
o wąskich specjalizacjach, np. w czerwcu organizowano wystawy róż, wystawy owoców i wystawy
roślin kwiatowych, a w listopadzie – wystawy chryzantem (m.in. wystawa Allgemeine Deutsche
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Chrystanthemen-Ausstellung w 1891 roku w Berlinie i w 1892 roku w Legnicy) oraz wystawy
późnych owoców265. Według G. Allingera koniec XIX wieku przyniósł głębsze połączenie sztuki
ogrodowej i ogrodnictwa z innymi gałęziami nauki i sztuki – z architekturą, rzemiosłem, rzeźbą,
inżynierią i techniką. Organizatorzy Groβe Allgemeine Gartenbauausstellung w Berlinie
w 1890 roku kładli nacisk nie tylko na prezentację nowinek ogrodniczych, ale także
na przedstawienie sposobów na upiększenie otoczenia i wnętrza domostw. W tym roku odbyło się
około 30 wystaw ogrodniczych w różnych miastach. Jubileuszowa wystawa ogrodowa w Lipsku w
1893 roku, zorganizowana na 50-lecie lokalnego towarzystwa ogrodowego, trwała 2 miesiące.
Ekspozycja prezentowana była na terenie ok. 5,5 ha, który na tę okazję został wydzierżawiony od
gminy.

Ryc. 5 Wystawa II Internationale Gartenbau Ausstellung w 1896 roku w drezdeńskim Groβer Garten. Ze zbiorów
Sächsische Landesbibliotek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, źródło: https://digital.slubdresden.de/werkansicht/dlf/ 9303/1/

Kolejna międzynarodowa wystawa ogrodowa w Dreźnie w 1896 roku zapisała się w historii
rekordową powierzchnią wystawienniczą (13 100 m2). Budynek wystawowy, zwany
Ausstellungspalast, miał ponad 95 metrów długości (Ryc. 5). Główna sala o powierzchni 1 200 m2
mieściła ogród zimowy. Ponadto wystawa posiadała zewnętrzną część ogrodową, eksponowaną na
powierzchni 12,5 ha266.
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W kontekście rozwoju niemieckich wystaw ogrodowych warto wspomnieć
o stowarzyszeniach działających na terenie Królestwa Prus, które obecnie wchodzą w skład
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla rozwoju stowarzyszeń i festiwali ogrodniczych ważnymi
ośrodkami lokalnymi były Wrocław, Opole i Legnica.
Wrocław, jako stolica prowincji, może się pochwalić najdłuższą historią wystaw. Pierwsze
wystawy ogrodnicze organizowano w XIX wieku. Początkowo urządzano je na terenach
rozrywkowo-wystawowych przy dzisiejszym placu Strzeleckim, następnie w okolicy placu
Powstańców Śląskich267. W celu promowania sztuki ogrodowej, w 1866 roku z założonego 25 lat
wcześniej towarzystwa rolniczo-leśnego – Land- und Forstwirtschaftlichen Verein in Oppeln
wydzielono Oberschlesische Gartenbauverein Oppeln. Stowarzyszenie organizowało w Opolu
liczne wystawy ogrodnicze, specjalizując się w wystawach pomologicznych. Największym
wydarzeniem była jubileuszowa wystawa w 1890 roku, w której wzięło udział 200 wystawców
oraz 14 lokalnych, górnośląskich towarzystw ogrodniczych, m.in. założone w 1880 roku
Towarzystwo Ogrodowe w Gliwicach268. W 1886 roku sekcja ogrodnictwa i sadownictwa
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur z siedzibą we Wrocławiu liczyła 292
członków269. 3 września 1886 roku podczas Schlesische Obst- und Gartenbau-Ausstellung
we Wrocławiu wystawcy prezentowali swoje osiągnięcia w sali, 7 szklarniach i w części
zewnętrznej o powierzchni 5 ha270. Wystawa była wspólnym przedsięwzięciem sekcji ogrodnictwa
i sadownictwa Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur oraz Schlesischen Centralverein
für Gärtner und Gartenfreunde271. Rok później Oberschlesischer Gartenbauverein zorganizowało
wystawę w Gliwicach, a w 1889 roku Verband Schlesische Gartenbauvereine – wystawę
w Głubczycach272. Legnickie stowarzyszenie Liegnitzer Gartenbau-Verein założono w 1863 r.,
pierwsza wystawa ogrodnicza odbyła w 1865 roku. 30 lat później w mieście zawiązało się
towarzystwo zajmujące się upiększaniem promenad (Promenaden-Verschönerungs-Verein)273.
Z historycznego punktu widzenia ważny był także udział niemieckich wystawców
na wystawach za granicą. Na czwartej wystawie światowej w Paryżu w 1867 r. zaprezentowano
Preuβiche Garten (proj. Gustav Meyer), na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 roku Rzesza
Niemiecka była reprezentowana przez Fürstengarten274.
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2.5.

Wystawy ogrodowe na terenie dzisiejszych Niemiec w latach
1897 -1945

Wkrótce krótkotrwałe wystawy przestały być wystarczające dla odwiedzających
je entuzjastów. To było naturalne, że chcieliśmy, aby te ulotne wydarzenia trwały275. Planowanie
wystaw ogrodowych, trwających przez cały okres wegetacyjny, postawiło wystawców
i organizatorów przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Cały teren wystawowy nie tylko miał
umożliwiać sprawny ruch znacznej liczby zwiedzających, ale także musiał być zaprojektowany
jako elastyczna przestrzeń, efektowna o każdej porze roku. Wszystkie budynki musiały spełniać
wymogi sanitarne i bezpieczeństwa dla wielu użytkowników jednocześnie. Atrakcyjność
przestrzeni zapewniał szeroki program funkcjonalny, ze scenami i muszlami koncertowymi,
obiektami gastronomicznymi w ogromnej skali, uzupełniany elementami wodnymi, rzeźbami
i obiektami ogrodowymi (np. pergolami)276. Program wystaw wzbogacała szeroka oferta wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych (np. pokazy taneczne, przedstawienia teatralne itp.) (Ryc. 8).
Przełomowa okazała się druga międzynarodowa wystawa zorganizowana w Hamburgu
w 1897 roku, w okresie Cesarstwa Niemieckiego; uważana za pierwszy festiwal wychodzący poza
formułę kolekcji roślin277. Zasady organizacji, zakres tematyczny, funkcjonalny i formalny
wystawy odpowiadały w dużej mierze współczesnym wystawom IGA i BUGA, co pozwala uznać
ją za pierwowzór współczesnej formuły festiwali ogrodniczych278, traktowanych również jako
ważne wydarzenie społeczno-kulturalne279. Towarzyszące pawilonom ekspozycyjnym kompozycje
roślinne stały się integralną częścią wystawy, podnosząc poziom estetyki przestrzeni. Wydłużono
wówczas okres trwania wystaw na cały okres wegetacyjny. Według Sabine Frank, zarówno dzięki
silnym tradycjom ogrodniczym, jak i zasobnej społeczności miasto zdołało przygotować
tak znaczące międzynarodowe przedsięwzięcie280. Wystawa trwała od 1 maja do 4 października,
zorganizowano ją na części splantowanych fortyfikacji miejskich. Teren ten zyskał swój kształt
dzięki wystawie rzemiosła w 1889 roku oraz przeprowadzonym w latach 1894-1896 plantowaniu
fortyfikacji miejskich. Festiwal obejmował obszar 20 ha, a główny budynek wystawowy miał
6 500 m2 powierzchni ekspozycyjnej. Ekspozycje wewnętrzne prezentowano również w cieplarni,
a urządzenia i narzędzia ogrodnicze w tzw. Industriehalle. Ówczesne czasopisma branżowe
szeroko komentowały wystawę: Teren ten wspaniale nadaje się na wystawę, (…) jest bogaty
w stare drzewa. Wspaniałe dalekie otwarcia widokowe i odbicia w tafli wody Stadtgraben,
ogromne połacie trawników, mnogość roślin iglastych i róż, niezliczone byliny, rododendrony,
azalie, cudownie kwitnące magnolie itd. oferują bogatą różnorodność281, a lokalne gazety
codziennie informowały o kwitnieniu poszczególnych grup roślin. Wystawa z okazji
nadchodzących obchodów 60-lecia zawiązania stowarzyszenia Gartenbau-Verein für Hamburg und
Altona była zaplanowana z półtorarocznym wyprzedzeniem – w grudniu 1895 roku powołano
komitet organizacyjny. Fundusze zebrano z datków członków stowarzyszenia oraz mieszkańców
miasta. Program użytkowy uzupełniały obiekty usługowe – kawiarnie, restauracje, Leśna Tawerna,
Tulipanowy Bar, browar z halą piwną i winiarnia. Szeroki wybór lokali gastronomicznych
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zapewnił wystawie przezwisko „wystawy dwunastu knajp”. Ludyczny charakter zapewniała m.in.
zjeżdżalnia wodna, a zwiedzanie umilały koncerty. Aby ułatwić odwiedzającym poruszanie się
po terenie wystawy, wydano przewodnik w formie książkowej. Cały okres trwania wystawy
urozmaicony był czasowymi wydarzeniami, np. od 27 do 30 sierpnia świętowano dzień ogrodnika.
Ponadto zorganizowano siedem tymczasowych wystaw specjalnych. Allinger skomentował
to w następujących słowach: Nigdy wcześniej wystawie ogrodniczej nie postawiono tak rozległych
zadań (…). Ogólna kompozycja terenów wystawowych stanowiła jeden z pierwszych przykładów
całościowego traktowania tego typu wielkopowierzchniowych przedsięwzięć, ze szczególnym
naciskiem na ogólny plan zagospodarowania i efekt krajobrazowy. Obecnie obszar
ten zagospodarowany jest jako park Groβe Wallanlagen i stanowi część wewnętrznego pierścienia
zieleni Hamburga. Rok 1897 zapisał się szczególnie na kartach historii niemieckiej sztuki
ogrodowej, przynosząc także dwie inne wystawy o znaczeniu międzynarodowym: w Berlinie
i we Frankfurcie n/M, jednak nie wniosły one znaczącego wkładu w rozwój festiwali
ogrodowych282.
Na początku XX wieku nastąpił swoisty „boom” wystaw ogrodniczych, które odbywały
się niemal samorzutnie na terenie całego kraju, bez udziału nadrzędnej organizacji.
W eklektycznym okresie Cesarstwa Niemieckiego, na wystawach pojawił się szczególny typ
ogrodów pokazowych – ogrody tematyczne, przedstawiające odległe krajobrazy i wyobrażenia
historycznych stylów ogrodowych, np. kaukaski ogród, pierwotny las deszczowy, ogród w stylu
wczesnośredniowiecznym, ogród w stylu renesansowym283. Charakterystyczne dla okresu
po zjednoczeniu Niemiec i restytucji cesarstwa w 1871 roku aż do wybuchu II wojny światowej
było polityczne zaangażowanie wystaw. Postawy nacjonalistyczne w wystawach manifestowały się
między innymi intensywnymi działaniami edukacyjnymi na rzecz ochrony rodzimego
krajobrazu284. Dzięki wystawom w Hamburgu w 1902 roku, w Karlsruhe w 1902 roku czy w Essen
w 1938 roku, miasta zyskały nowe zielone przestrzenie publiczne285. Wśród ważniejszych festiwali
ogrodowych w okresie do II wojny światowej uważa się także wystawy w: Mannheim (1907),
Wrocławiu (1913), Lipsku (1913), Dreźnie (1926), Monachium (1934), Hamburgu (1935)
i Stuttgarcie (1939)286.
Zaprezentowane na wystawie w Darmstadt w 1905 roku ogrody tematyczne wniosły
wczesnomodernistyczne zerwanie z dotychczasowymi rozwiązaniami formalnymi i „duchem
przeszłości”. Joseph Olbrich przedstawił swoje ogrody barw jako zamknięte żywopłotami,
regularne w formie rabaty, utrzymane w wybranej kolorystyce287. W tym okresie powstał również
typ ogrodów specjalnych – kształtowanych również pod wpływem wczesnomodernistycznych
postulatów. Ogrody specjalne, prezentowane po raz pierwszy na wystawach w pierwszym
dziesięcioleciu XX wieku (Düsseldorf, Darmstadt, Mannheim), eksponowały powiązanie ogrodu
z architekturą oraz sztukami plastycznymi, podkreślając przede wszystkim relację dom – ogród.
Stanowiły wzorcowe rozwiązania koncepcyjne dla poszczególnych typów ogrodów
przydomowych, np. ogrodu willowego288.
Wystawa Stulecia we Wrocławiu odbywała się od 20 maja do 30 października 1913 roku
z okazji 100-lecia wydania przez cesarza Fryderyka Wilhelma II odezwy do narodu An mein Volk,
282

Allinger G., Das Hohelied…, op.cit., s. 48-52, S. Frank, Mein Garten ist…, op.cit., s. 179-180
Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 179
284
Ilkosz J., Hala stulecia…, op. cit., s. 314
285
Majdecki L., Historia ogrodów, t. 2, op, cit., s. 415
286
Theokas A. C., Grounds for review…, op. cit., s. 29
287
Allinger G., Das Hohelied…, op.cit., s. 55
288
Ilkosz J., Hala stulecia…, op. cit., s. 304
283

54

wzywającej do walki z Napoleonem, ogłoszonej we Wrocławiu. Wystawę o powierzchni 75 ha
zorganizowano na miejscu dawnego toru wyścigów konnych, w pobliżu dzisiejszego Parku
Szczytnickiego. Ogólny projekt wystawy sporządził architekt Hans Poelzig, za Wystawę
Ogrodową odpowiedzialni byli ogrodnicy Paul Dannenberg i Hugon Richter. Treściowo wystawa
podzielona była na część historyczną, dotyczącą wojen napoleońskich, i współczesną,
przedstawiającą dorobek gospodarczo-kulturowy Śląska i jego stolicy. Tematycznie i przestrzennie
wydzielono cztery części – Wystawę Historyczną, Wystawę Ogrodową, wystawy i imprezy w Hali
Stulecia oraz park rekreacyjny. Centralnym punktem kompozycji terenów wystawowych była Hala
Stulecia (proj. Max Berg), połączona przestrzennie z żelbetową pergolą, otaczającą zbiornik
wodny, oraz restauracją tarasową. W południowej części wystawy znajdował się lunapark.
Wystawa ogrodowa, o wyraźnym walorze edukacyjnym, prezentowała historyczną rolę ogrodów
w rozwoju cywilizacyjnym oraz nowoczesne trendy i osiągnięcia ogrodnicze. W pawilonach
stałych znajdowała się wystawa kolonialna i przemysłu ogrodowego, w pawilonach tymczasowych
– ekspozycja projektów i planów założeń ogrodowych. Prezentowano również wzorcowe ogrody
użytkowe, działkowe, przydomowe ogrody warzywne, wzorcowe szkółki drzew owocowych czy
wzorcowy ogród szkolny. Ogrody historyzujące obejmowały ogród klasztorny epoki Karolingów,
zaprojektowany na podstawie rękopisów z St. Gallen, ogród gotycki inspirowany XV-wiecznym
obrazem Ogród rajski staroreńskiego mistrza, wczesnorenesansowy ogród ziołowy jako
rekonstrukcja ogrodu aptekarza Laurentiusa Scholza z 1588 roku, renesansowy ogród włoski
z belwederem, ogród barokowy oraz ogród w stylu empire. W grupie ogrodów specjalnych
prezentowano wzorcowy ogród działkowy, zaprojektowany przez Verband Ostdeutscher Schreberund Gartenbau Vereine e. V. z siedzibą we Wrocławiu, wzorcowy modernistyczny ogród willowy,
wzorcowy przydomowy sad, ogród osiedlowy w mieście-ogrodzie, ogród dziedzińcowy, a także
dom myśliwski z otoczeniem oraz dom letniskowy z elementów prefabrykowanych. Przedstawiano
również osiągnięcia śląskich firm projektujących ogrody oraz szkół kształcących w tym zakresie289.
Głównym celem Wystawy Sztuki Cmentarnej była edukacja estetyczna przeciętnego nabywcy
nagrobka, gdyż ówczesne cmentarze opisywano jako: Smutne pustkowie (…), gdzie ręce ogrodnika
na próżno starają się zwalczyć nadmiar kamieni, dysharmonię kolorów i niespokojne dzikie
formy290. W części historycznej prezentowano zabytkowe nagrobki z regionu i wzorcowy cmentarz
wiejski, w otoczeniu zabytkowego drewnianego kościoła przeniesionego ze Starego Koźla.
Ekspozycja współczesna polegała na przedstawieniu wzorcowego cmentarza z artystycznymi
nagrobkami, otoczonymi zadbaną zielenią291. Jedną z największych atrakcji wystawy był Ogród
Japoński, jedyny egzotyczny ogród pokazowy. Został zaprojektowany przez znawcę ogrodów
Japonii, hrabiego Fritza von Hochberga, wykonany przy pomocy Japończyka Mankichi Arai.
Tereny wystawowe nie uzyskały trwałego charakteru, do dziś przetrwała jedynie część
założenia292.
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Modernistyczny prąd Neue Sachlichkeit w latach 20. XX wieku nadał wystawom
charakterystyczny wygląd. Eklektyczne dekoracje zastąpiono prostymi, geometrycznymi formami,
nadającymi się do masowej produkcji. Nadrzędną wartością stała się funkcjonalność, która do dziś
pozostaje jednym z kluczowych aspektów w projektowaniu. Warto podkreślić, że w tym okresie
miał miejsce kryzys gospodarczy i wysoka inflacja, co niewątpliwie wpłynęło na system
organizacji wystaw. Coraz częściej projektanci wystaw poszukiwali nowych rozwiązań
urbanistycznych, m.in. włączając istniejące tereny zieleni do obszarów wystawowych293. W latach
20. i 30. XX wieku szczególnym znakiem czasów, odpowiadającym na zapotrzebowanie
społeczne, było przedstawienie w szerokim zakresie projektowych rozwiązań modelowych
dla ogrodów klasy średniej – ogrodów przydomowych i ogrodów działkowych, oraz masowego
wzornictwa. Głównym tematem ogólnokrajowej wystawy budownictwa Deutsche Bau-Austellung
w Berlinie w 1931 r. były ogrody przydomowe i place zabaw. Letnia wystawa ogrodowa
w Berlinie w 1932 roku zorganizowana była pod hasłem: Słońce, powietrze i dom dla wszystkich,
nawiązując do wczesnomodernistycznych manifestów. W Lipsku w 1936 roku odbyła się wystawa
poświęcona projektowaniu ogrodów294.
Wystawa Jubiläums-Garten Ausstellung w Dreźnie w 1926 roku została zorganizowana
na obszarze 30 ha z okazji 100-lecia stowarzyszenia Flora. Miasto o silnych tradycjach
ogrodniczych wielokrotnie gościło wystawy o znaczeniu międzynarodowym w latach 1887, 1896,
1907 oraz krajowym w roku 1900. Wystawa jubileuszowa planowana była od 1922 roku.
Głównym projektantem był Gustav Allinger, obszar ekspozycji podzielono na 4 części: część I
zdominowana przez hale wystawowe z niewielkim udziałem zewnętrznych ogrodów pokazowych,
m.in. wzorcowych ogrodów przydomowych, część II z ogrodami tematycznymi, np. ogrodem
z roślinami leczniczymi, część III o wiodącej funkcji edukacyjnej (ogród dla pszczół, sad
pokazowy, ogrody pokazowe szkółkarzy, w tym sady, ogrody działkowe) oraz część IV
o charakterze parkowo-krajobrazowym, z wieżą widokową Grüne Dom (Ryc. 6), restauracją,
barwnymi rabatami pokazowymi i cmentarzem wkomponowanym w całość założenia295. Wystawę
otwartą w okresie od 23 kwietnia do10 października odwiedziło ok. 2 miliony osób296. Zakres
wystawy był zbliżony do współczesnych wystaw ogrodowych.
Wystawy jubileuszowe odbyły się również w Weimarze w 1928 roku, z okazji stulecia
założenia Gartenbauverein, w Stuttgarcie w 1928 roku z okazji 50-lecia Würtembergischer
Gartenbauverein, w 1932 roku w Hanowerze świętowano 100-lecie Niedersächsiche Gartenbau
Gesellschaft, w Darmstadt w 1935 roku297. W Berlinie w 1926 roku zainaugurowano lokalne targi
Grüne Woche, które organizowane do dziś, stopniowo zwiększały swoje znaczenie, stając
się wydarzeniem międzynarodowym, połączonym z konferencjami naukowymi298.
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Ryc. 6 Widok z Rhododendronweg na punkt widokowy Grüne Dom, Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung w 1926 w
Dreźnie; projekt ogólny wystawy G. Allinger, fot. O. Werner. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w
Berlinie, Inv. Nr. 11501,02.

Wystawa ogrodowa GRUGA (Groβe Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung)299 odbyła
się w 1929 roku w Essen. Park wystawowy obejmował obszar 10 ha, w halach było ok. 20 000 m2
powierzchni wystawienniczej, a dodatkowo 13 ha zajmowała wystawa terenowa. Według Allingera
wystawa w niczym nie ustępowała swoim wschodnioniemieckim poprzedniczkom (jubileuszowej
wystawie w Dreźnie w 1926 r. i GUGALI w Legnicy w 1927 r.), gromadząc podobną liczbę
odwiedzających – ok. 2 miliony. Zorganizowana została na terenie poprzemysłowym
o zróżnicowanej rzeźbie terenu; różnice wysokości niwelowano za pomocą systemu schodów
terenowych, tarasów i murów oporowych. Kompozycja ogólna miała charakter regularny, oparty
na dwóch osiach. Tereny wystawy można było podziwiać z wieży widokowej300. Podczas festiwalu
odbyło się 6 wystaw specjalnych (trwających około tygodnia), urozmaicających program m.in.
pokaz róż, dalii i mieczyków, chryzantem, bylin. W hali głównej znajdowała się wystawa
przemysłu, prezentująca szklarnie, systemy nawadniające i inne szczegółowe rozwiązania
techniczne oraz wystawa nauki z ekspozycjami edukacyjnymi, np. Rośliny jako istoty żywe,
Pszczoły i rośliny, Dzieci i ogrody. Lokalne stowarzyszenia działkowców przygotowały pokazowe
ogrody działkowe urządzone jako ogrody modelowe z rzeźbami, elementami wodnymi, meblami
ogrodowymi, warzywnikami i drzewami owocowymi oraz ogrody tematyczne, skierowane
do szczególnych grup odbiorców: ogród użytkowy, ogród dla miłośników owoców, ogród
dla miłośników dalii. Wśród pozostałych ogrodów tematycznych były zarówno ogrody
historyzujące – ogród rzymski, średniowieczny ogród ziołowy, jak i nowoczesne kompozycje:
ogród radiowy, ogród z motywami japońskimi. W ramach wystawy prezentowano również
koncepcję ogrodu-cmentarza wraz z propozycjami nagrobków, uzupełnionych nasadzeniami oraz
symbolicznymi rzeźbami, a także ekspozycję projektów, planów i modeli ogrodów. Odpoczynek
oferowały zwiedzającym liczne kawiarnie i restauracje, a bogaty program kulturalny obfitował
299
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m.in. w koncerty301. Symbolem wystawy stał się imponujący ogród daliowy, zwany DahlienArena, ukształtowany w formie amfiteatru o średnicy 100 metrów302. Przewodnik po wystawie
zawierał informacje o noclegach, punktach gastronomicznych i ofercie kulturalnej regionu Ruhry
oraz liczne reklamy lokalnych przedsiębiorców303.
Wystawa JaDeGA (Jahresschau Deutscher Gartenkultur) odbyła się w Hanowerze
w 1931 roku. Zorganizowano ją na terenach przy Stadthalle w okresie od 24 czerwca
do 10 października. Kompozycja miała charakter wieloosiowy, oś główną podkreślały nasadzenia
wiązów, teren wystawy był podzielony drogą na dwie części. Podobnie jak na poprzednich
wystawach zaprezentowano liczne ogrody wzorcowe, np. propozycje ogrodów działkowych,
niewielkich ogrodów przydomowych, okazałego ogrodu ze szklarnią, ogrodu wiejskiego,
koncepcja zagospodarowania przestrzeni na osiedlu podmiejskim oraz ogrodu przyszkolnego
z placem zabaw, a także wzorcowy cmentarz. Ważną wystawą w kontekście tworzenia nowych
terenów zieleni publicznej była Niederdeutsche Gartenschau „Planten und Blomen” w Hamburgu.
Odbyła się ona w 1935 roku na obszarze dawnego ogrodu zoologicznego, którego rewitalizacja
wymagała dużych robót ziemnych. Wystawa i jej przygotowanie stanowiło ważny aspekt
miejskiego programu tworzenia nowych miejsc pracy. Tereny parkowe wykorzystywano pod
późniejsze wystawy304.
W okresie III Rzeszy odbyły się trzy centralne wystawy ogrodnictwa (Reichsausstellung
des Deutschen Gartenbaues). Ich wspólnym mianownikiem był charakter wystaw jako pokazu
osiągnięć ogrodniczych z wieloma ogrodami wzorcowymi oraz wielkoprzestrzenne założenia
wodne
z fontannami,
a
także
silny
aspekt
nacjonalistyczno-propagandowy305.
Wystawa I Reichausstellung odbyła się na terenie Groβer Garten w Dreźnie. Otwarta była
od 24 kwietnia do 11 października 1936 r. Rok później w tym samym miejscu odbył się festiwal
Garten und Heim 306.
Największa wystawa ogrodowa w tym okresie była częścią wystawy przemysłu i sztuki
Schaffendes Volk w 1937 roku w Düsseldorfie, którą odwiedziło ok. 6 milionów osób. Teren
wystawy o powierzchni ok. 780 tys. m2 przyozdobiony był dziełami sztuki o charakterze
propagandowym, tworząc zgodnie z przewodnim hasłem wystawy, niemiecką przestrzeń życiową
(Schaffung des deutschen Lebenraums). Wystawa ogrodowa zajmowała powierzchnię ok. 280 tys.
m2, powstała na terenie dawnej cegielni, a po jej zamknięciu stworzono Nordpark. II Wystawa
Ogrodnictwa Rzeszy odbyła się w Essen w 1938 roku, częściowo na terenie parku powstałego
po wystawie GRUGA. Obszar wystawowy powiększono z 25 ha do 47 ha, wybudowano również
nową halę ekspozycyjną. Pokaz edukacyjny „Materiały w ogrodach” obejmował ekspozycję
nawierzchni, roślin, elementów wodnych, materiałów naturalnych i sztucznych oraz urządzeń
i sprzętów. Ostatnią z centralnych wystaw ogrodowych III Rzeszy zorganizowano w Stuttgarcie.
Wystawa odbyła się na powierzchni 50 ha na terenie dawnego kamieniołomu na wzgórzu
Killesberg. Ze względu na trudne warunki terenowe i skomplikowany proces rekultywacji, budowa
wystawy trwała 2 lata. Prezentowano na niej m.in. wzorcowy cmentarz dla małych gmin.
Na terenach wystawowych znajdowały się liczne place zabaw i mini zoo. Otwarcie festiwalu
nastąpiło 22 kwietnia 1939 roku. Z powodu wybuchu II wojny światowej, III Reichsausstellung des
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deutschen Gartenbaues została zamknięta wcześniej307. Wystawa w Stuttgarcie jest uważana
za przełomową dla dalszego projektowania terenów parkowych w Niemczech308.
Spośród wystaw organizowanych na terenie obecnej RP, w tym okresie należy wymienić
wystawę GUGALI (Deutsche Gartenbau- und Schlesische Gewerbe-Ausstellung) w Legnicy, która
odbyła się w 1927 roku309. Zorganizowano ją Parku Miejskim w Legnicy, który był stałym
miejscem organizowania wystaw ogrodniczych, wyposażonym w palmiarnię310 (Ryc. 9). Głównym
projektantem i dyrektorem artystycznym wystawy o łącznej powierzchni 325 000 m2 był Gustav
Allinger. Kompleksowy program użytkowy tworzyły m.in. restauracja, plac zabaw, plac
koncertowy oraz wielofunkcyjna łąka (służąca po zakończeniu wystawy do ćwiczeń sportowych
oraz różnych wydarzeń, np. konkursów jeździeckich). Wystawa cieszyła się rekordowym
powodzeniem – od 25 czerwca do 2 października odwiedziło ją 1,5 miliona zwiedzających.
Szczególnym znakiem czasów, odpowiadającym na zapotrzebowanie społeczne, było
przedstawienie w szerokim zakresie projektowych rozwiązań modelowych dla ogrodów klasy
średniej – ogrodów przydomowych i ogrodów działkowych. Wystawa została wykorzystana jako
środek wsparcia niemieckiej polityki na ziemiach wschodnich311. Obiekty architektoniczne
utrzymane były w stylu modernistycznym312.

Ryc. 7 Ogród wiosenny, prezentacja halowa, Deutsche Gartenbau-Ausstellung w 1933 roku w Berlinie. fot. TaubertNeumann. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11232.
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Ryc. 8 Pokaz taneczny towarzyszący wystawie Gartenschau Sommerblumen am Funkturm w 1934 roku w Berlinie;
fot. A & E. Frankl. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11271.

Ryc. 9 Widok z lotu ptaka na tereny wystawowe GUGALI. Część centralna stanowi dzisiejszy Park Miejski. Proj. ogólny
G. Allinger, fot. nieznany. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11503,58.
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Na obszarze Ziem Odzyskanych, szczególnie aktywnym ośrodkiem był Wrocław – w latach
20. i 30. Allinger wymienił 11 wystaw, które się tam odbyły, w tym wystawę ogrodów specjalnych
i ogrodów działkowych w 1928 roku oraz wystawę ogrodów specjalnych pod nazwą Wohnungund Werkraum. Legnica w tym okresie oprócz wystawy GUGALI gościła dwie wystawy, w tym
w 1938 roku krajowy pokaz dalii (Deutsche Dahlienschau). W Szczecinie odbyły się dwie
wystawy, a w Brzegu jedna313.
Tabela 12 w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze wystawy na obszarze
niemieckiego kręgu kulturowego314 w okresie do II wojny światowej, które przyczyniły się do
skrystalizowania się zasad współczesnych wystaw BUGA i IGA.
Tabela 12 Ważniejsze międzynarodowe i krajowe wystawy ogrodnicze i ogrodowe przed wybuchem II wojny światowej,
które odbyły się w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym. Oprac. AW-P, na podst. Allinger G., Das Hohelied…, passim
czas
lp. rok
miejsce
trwania
nazwa
miejsce wystawy
wystawy
Vogels Garten, Poppes Garten,
1 1865 Erfurt
8 dni
Allgemeine Deutsche Gartenbauausstellung
Hellings Garten
2 1869 Hamburg
10 dni
Internationale Gartenbau-Ausstellung
Alter Elbepark
3

1887

Drezno

9 dni

1. Internationale Gartenbauausstellung
II. Internationale Gartenbau-Ausstellung
Dresden
Allgemeine Gartenbau-Ausstellung Hamburg
Internationale Kunst-Ausstellung und Große
Gartenbau-Ausstellung
III. Internationale Gartenbau-Ausstellung
Dresden

Großer Garten

4

1896

Drezno

10 dni

Städtischer Ausstellungspalast

5

1897

Hamburg

156 dni

6

1904

Düsseldorf

175 dni

7

1907

Drezno

8 dni

8

1913

Breslau
(Wrocław)

ok. 180 dni

Gartenbau-Ausstellung, jako część
Jahrhundertausstellung (Wystawy Stulecia)

Scheitniger Park
(Park Szczytnicki)

9

1926

Drezno

170 dni

Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung

Großer Garten

10 1927

Liegnitz
(Legnica)

99 dni

Deutsche Gartenbau- und Schlesische
Gewerbe-Ausstellung (GUGALI)

Stadt Park (Park Miejski)

11 1929

Essen

106 dni

Große Ruhrländische GartenbauAusstellung (GRUGA)

12 1933

Berlin

9 dni

Deutsche Gartenbau-Ausstellung

13 1933

Hannover

108 dni

Jahresschau Deutscher Gartenkultur und
Landschaftspflege (JaDeGa)

Stadthallengarten

14 1936

Drezno

170 dni

1. Reichsausstellung des deutschen
Gartenbaues (Reichgartenschau Dresden)

Städtischen Ausstellungsgelände,
Großer Garten

15 1938

Essen

169 dni

2. Reichsausstellung des deutschen
Gartenbaues

Grugapark

16 1939

Stuttgart

132 dni

3. Reichsausstellung des deutschen
Gartenbaues

kamieniołom, w wyniku wystawy
powstał Höhenpark Killesberg

Wallanlagen
Kunstpalast Düsseldorf
Städtischer Ausstellungspalast

dolina potoku Borbecker
Mühlenbach, w wyniku wystawy
powstał tzw. Grugapark
Ausstellungshallen am
Kaiserdamm

oznaczono wystawy w całości halowe, bez towarzyszących ogrodów zewnętrznych

313

Allinger G., Das Hohelied…, op.cit., s. 71, 83, 93-95
Na obszarze Królestwa Prus oraz królestw i księstw niemieckich do 1871 roku, Cesarstwa Niemieckiego
(1871-1918), Republiki Weimarskiej (1918-1933), Rzeszy Niemieckiej (1933-1945).
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2.6.

Wystawy w latach 1945-1950 i wystawy w NRD

Podział Niemiec na strefy okupacyjne315 przyniósł nie tylko późniejszy trwały podział
polityczno-terytorialny kraju, ale także gospodarczy i społeczny. Odbiło się to również
na organizacji wystaw, które rozwijały się całkowicie niezależnie od siebie, stając się wypadkową
wielu decyzji polityczno-gospodarczych. Po II Wojnie Światowej, architektura krajobrazu
w Niemczech dosłownie legła w gruzach, podobnie jak większość kraju316. Powojenne zmiany
granic wywołały wielkie migracje ludności – około 10 milionów uchodźców musiało pomieścić się
na obszarze ⅔ dawnego kraju. W pierwszym okresie miejskie parki stały się tymczasowymi
obozami dla uchodźców. Lasy miejskie, drzewa parkowe, a nawet ławki zniknęły z przestrzeni
miast, wykorzystane podczas wojny jako opał, gruz i amunicja wypełniały dawne stawy parkowe.
Tereny publiczne były zdewastowane, przetrwały tylko we fragmentach. W związku z tym,
że jednym z największych problemów była zbyt mała produkcja żywności, na każdej nadającej się
do tego przestrzeni uprawiano owoce i warzywa. Aż do lat 50. XX wieku kontynuowano uprawę
roślin użytkowych w przestrzeniach publicznych i parkach miejskich. W tak silnie zdewastowanym
kraju ogrodnictwo wydawało się być jednym sposobem przetrwania. Wielkie ilości gruzu
ze zbombardowanych przez aliantów dzielnic zbierano, formując je w pagórki dla celów
rekreacyjnych. W ten sposób wizualnie „renaturyzowano” również schrony bombowe i tunele
przeciwlotnicze wybudowane w wielu parkach miejskich np. w berlińskich Humboldt Park
i Friedrichshain. Ich wnętrza wypełniano gruzem, następnie pokrywano je glebą, sadzono drzewa
i krzewy. Powojenne przemiany krajobrazu miały charakter oddolnych reakcji społecznych
na traumę wojenną i ich celem było jak najszybsze wymazanie z krajobrazu elementów o niej
przypominających. Społeczne zainteresowanie fizyczną rekonstrukcją miast było ogromne.
Stawiało to wiele wyzwań dla tworzących się na nowo społeczności miejskich. Poszukiwano
różnych alternatyw dla odbudowy zniszczonych miast – architekci i urbaniści wysuwali liczne
propozycje decentralizacji, np. zasiedlanie pradoliny berlińskiej w koncepcji komórkowej317.
Zniszczenia wojenne i ruina gospodarcza chwilowo odsunęły na dalszy plan ogrody, a same
wystawy wydawały się być kwestią zupełnie zbędną. Jednak prawdopodobnie to właśnie tęsknota
ocalonych za nieszkodliwym pięknem zgromadziła wokół idei zorganizowania festiwalu niewielką
społeczność ogrodników z Erfurtu. Pierwsze powojenne wystawy skupiały się na ekspozycji roślin
użytkowych, szczególnie warzyw i drzew owocowych, mających pomóc odbudować rolnictwo
i zaspokoić głód318. W 1945 roku w Erfurcie zawiązała się spółdzielnia pracy hodowców nasion
oraz związek hodowców kalafiora Arbeitsgemeinschaft der Vereinigung Erufrter Samenzüchter
und der Vereinigung Efurter Blumenkohlzüchter, która podjęła się organizacji pierwszych,
niewielkich wystaw ogrodniczych. Już 4 miesiące po zakończeniu II wojny światowej w Europie,
na przełomie września i października 1945 roku, odbyły się pierwsze powojenne targi ogrodnicze
w Erfurcie pod tytułem Kampf dem Hunger, jako część ogólnej wystawy Erfurt – Wirtschaft
im Aufbau, a rok 1946 przyniósł ich kontynuację pod nazwą Mehr Nahrung schaffen. Wystawa
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Do 1949 roku istniały 4 strefy: część północno-zachodnia – strefa brytyjska, część południowo-zachodnia
– strefa francuska, część południowo-wschodnia – strefa amerykańska, część północno-wschodnia – strefa
radziecka.
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Gröning G., Teutonic Myth… op.cit., s. 120-153
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Koncepcja komórkowa, tzw. Kollektivplan, opracowana w zespole pod kierownictwem architekta Hansa
Scharouna (1893-1972) opierała się na tworzeniu organicznej sieci osiedli gęstej zabudowy jednorodzinnej
z niewielkimi ogrodami. [za:] Gröning G., Teutonic Myth…, op. cit. s. 124, 128-133
318
Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 183
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w 1945 roku właściwie miała charakter pokazu firm ogrodniczych i obejmowała szeroki zakres
tematyczny (rolnictwo, rzemiosło, przemysł, handel, ogrodnictwo). W kolejnych latach odbywały
się coraz liczniejsze wystawy i targi ogrodnicze o znaczeniu regionalnym, m.in. Berlinie, Bremie,
Coburgu, Dreźnie, Essen, Fürth, Hamburgu, Karlsruhe, Kolonii, Lubece, Mannheim,
Markkleebergu koło Lipska, Moguncji, Monachium, Norymberdze, Stuttgarcie. Na przełomie
czerwca i lipca 1947 roku, z okazji 25-lecia założenia instytutu naukowego Versuchs- und
Forschunganstalt für Gartenbau und Höhere Gartenbauschule, odbyła się wystawa w Pillnitz koło
Drezna. Wystawa zorganizowana w Markkleebergu od 20 do 28 września 1947 r. obejmowała
zarówno ekspozycję w szklarniach, jak i kompozycje roślinne na zewnątrz. Prezentowano również
propozycje zagospodarowania ogrodów działkowych. W następnym roku w Markkleebergu odbyła
się kolejna wystawa o charakterze regionalnym. Odwiedziło ją ponad 400 tysięcy osób,
co w powojennych realiach było rekordowe. We wrześniu 1949 roku w Markkleebergu po raz
kolejny zorganizowano wystawę, która objęła również teren parkowy. W 1949 roku powrócono
również do tradycji targów Grüne Woche w Berlinie319. Programy wystaw powoli poszerzano
również o konkursy dotyczące roślin ozdobnych, powracając do przedwojennych tradycji.
Na zrębach stref okupacyjnych w 1949 roku uformowano dwa państwa o odmiennym ustroju
polityczno-gospodarczym – socjalistyczną Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD, zwaną
również Niemcami Wschodnimi, ze stolicą w Berlinie Wschodnim), powstałą na terenie
radzieckiej strefy okupacyjnej oraz demokratyczną Republikę Federalną Niemiec (RFN, ze stolicą
w Bonn), powstałą z połączonych zachodnich stref okupacyjnych. Przyniosło to również rozłam
w kwestii wystaw ogrodowych. Obydwa kraje podążyły odmiennymi ogrodowymi ścieżkami –
Niemcy Wschodnie podążyły ścieżką „centralizacji”, skupiając się na regularnych wystawach
ogrodniczo-rolniczych w wybranych ośrodkach. Niemcy Zachodnie natomiast zaczęły, obok
regularnych targów, wprowadzać zdecentralizowaną formułę wielkopowierzchniowych wystaw
ogrodowych, prowadzonych w różnych ośrodkach miejskich320.
W radzieckiej strefie okupacyjnej, a później w NRD, problemy wynikające ze zniszczeń
wojennych nakładały się na kwestie związane w nowym ustrojem socjalistycznym. Wiele parków
traciło swoją funkcję rekreacyjną, zmieniając się w przestrzeń komemoratywną, poprzez lokowanie
pomników ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej, np. Treptower Park w Berlinie. Mimo
intensywnych prac nad odbudową krajobrazu, ponowne zawiązanie efektywnie działających
stowarzyszeń architektoniczno-krajobrazowych napotykało duże trudności. Organizacje
profesjonalne w radzieckiej strefie wpływów często traciły autonomię w wyniku zaangażowania
Partii Komunistycznej. W roku 1950, po podróży studialnej architektów krajobrazu do ZSRR,
wiele tamtejszych rozwiązań zaimplementowano w NRD. Na wzór parków radzieckich pojawiła
się nowa forma parku – tzw. Kulturpark, o bogatej ofercie kulturowej, służący ludziom pracy
do wypoczynku i rekreacji321. Ze względów politycznych odrzucono model miasta-ogrodu, jako
ideę o proweniencji kapitalistycznej, postrzeganą jako próbę przemienienia dumnych robotników
w hodowców królików i kalafiorów322. W latach 50. XX wieku stało się jasne, że podział kraju
będzie trwały. Doprowadziło to do powstania szeregu instytucji, funkcjonujących równolegle
w obu krajach (czasopisma, stowarzyszenia itp.) Programowa konkurencja między państwami
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Allinger G., Das Hohelied …, op. cit., s. 101-106
Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 183
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Pojęcie Kulturpark w aspekcie programu użytkowego właściwie jest tożsame z dawnym Volksparkiem,
różni się głównie podejściem ideologicznym. Jego polskim odpowiednikiem były zakładane w okresie
socjalizmu parki kultury i wypoczynku.
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po dwóch stronach żelaznej kurtyny przyczyniła się do odcięcia NRD od dostaw roślin z regionu
Holstein w RFN, słynnego zagłębia szkółkarskiego i do znaczących braków w zaopatrzeniu
w materiał roślinny. Ponadto z przyczyn politycznych w NRD nie uprawiano roślin stosowanych
w ogrodach historycznych, a nawet zmieniono nazewnictwo niektórych odmian323.
Administracyjne działania władz, zmierzające do centralizacji i kolektywizacji (także krajobrazu),
spowodowały przeniesienie wielu decyzji ze szczebla lokalnego na wyższe szczeble władzy, jako
elementu gospodarki centralnie zarządzanej i doprowadziły do stopniowego zmniejszenia
aktywności mieszkańców na rzecz lokalnego krajobrazu, a w efekcie – do zaniku zajmowania się
krajobrazem324.
Ważnym wydarzeniem był pierwszy powojenny festiwal ogrodowy o znaczeniu
ponadregionalnym, w zachodniej części (we francuskiej strefie okupacyjnej) – tzw. SÜWEGA
(Südwestdeutsche Gartenschau). Został on zorganizowany w 1949 roku (otwarcie wystawy
nastąpiło 16 lipca, zamknięcie 17 października) w mieście Landau in der Pfalz przez lokalnych
działaczy, jako współpraca gminy i regionalnego związku Landesverband Obst-, Gemüse- und
Gartenbau Pfalz. Wystawa objęła szeroki zakres tematyczny o nachyleniu rolniczo-ogrodniczym,
(ogrodnictwo ozdobne i użytkowe w tym uprawa winorośli, tytoniu, roślin leczniczych, zbóż,
a także pszczelarstwo i leśnictwo) i cieszyła się dużym zainteresowaniem – w ciągu 3 miesięcy
ekspozycję, zajmującą ok. 11 ha, odwiedziło ponad 400 tysięcy osób325. Wystawa odbyła się na
terenie Parku Zachodniego326. 15 kwietnia 1948 roku rada gminy Landau in der Pfalz podjęła
decyzję o przystąpieniu do organizacji wystawy, której pomysłodawcą był Walter Rieger.
Konkurencyjne miasta zabiegające o organizację wystawy (Karlsruhe i Neustadt) wkrótce
wycofały się, a 15 października 1948 roku zawiązano komitet organizacyjny wystawy SÜWEGA.
Wystawa, której głównym projektantem był Walter Rieger, miała nie tylko prezentować produkty
lokalne i regionalne, ale stawiano przed nią inne zadania, o bardziej trwałym charakterze. Ważne
były aspekty gospodarcze – usprawnienie wymiany handlowej i tworzenie nowych powiązań
gospodarczych; oraz kwestie wizerunku miasta (promowanie miasta przez liczne towarzyszące
wydarzenia kulturalne i sportowe; ogólny wzrost znaczenia miasta na tle regionu – odzyskanie
pozycji centrum politycznego, komunikacyjnego i kulturalnego południowego Palatynatu) i jego
zielonego zagospodarowania (utrwalenie charakteru miasta-ogrodu oraz doinwestowanie
istniejących terenów zieleni). Na potrzeby wystawy przeprowadzono roboty ziemne
(przemieszczono 2 tys. m3 ziemi), obsadzono 120 tys. m2 rabat parkowych, naprawiono
i wytyczono 6 km ścieżek, wybudowano kawiarnię i muszlę koncertową (Goethepark), restaurację
(Schillerpark) oraz 4 hale wystawowe i kilka fontann. Wśród ogrodów pokazowych można było
oglądnąć ogród różany, leśny, skalny, wiejski i bylinowy, a także ogrody tematyczne o charakterze
regionalnym – ogród bawarski i ogród palatynacki. Wystawę uzupełniał pokaz sepulkralnej sztuki
ogrodowej i pokaz ogrodów działkowych oraz obiekty służące rozrywce: wesołe miasteczko, minizoo, plac zabaw. Dla uczczenia wystawy SÜWEGA, podczas wystawy LAGA 2015 w Landau
zaprojektowano ogród pokazowy SÜWEGA przypominający wystawę sprzed 66 lat327.
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Gert Gröning wspomina odmianę wierzby Salix xsuperba ‘Ostfriesland’ nazwaną na cześć regionu
w zachodnich Niemczech, która w NRD funkcjonowała pod nazwą Salix xsuperba ‘Rügen’,
od wschodnioniemieckiej wyspy Rugia.
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Westpark, tworzony sukcesywnie od 1873 roku na miejscu fortyfikacji miejskich – obecnie Savoyen-,
Goethe- i Schillerpark, stanowi zachodni łuk zielonego pierścienia miasta.
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W 1950 roku równolegle odbyły się dwie duże wystawy Deutsche Gartenschau
w Stuttgarcie (RFN) i Erfurt blüht w Erfurcie (NRD), co odczytywane było również jako
konkurencja między dwoma krajami. Jednak, jak komentuje niemiecki profesor architektury
krajobrazu Gert Gröning (ur. 1944 r.), obie wystawy miały odmienny charakter, a przedstawiane
krajobrazy były reprezentatywne dla różnych społeczności. Tereny wystawowe w Erfurcie
zaprojektowane przez architekta krajobrazu Waltera Funckego (1907-1987) stanowiły próbę
projektowania, które miało odzwierciedlać wartości społeczeństwa socjalistycznego328.
Fundamentem wystawy były pokazy edukacyjne i ekspozycje osiągnięć, obejmujące
m.in. wystawy odmian owoców i warzyw oraz nasadzenia ozdobne, w tym kwitnące byliny, róże
i dalie. W halach wystawowych o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2 znalazły się nie tylko
eksponaty związane z ogrodnictwem i przemysłem ogrodniczym, ale również prezentowana była
sztuka regionu329. Elementem pokazu był tradycyjny ogród szkolny oraz radziecka wersja ogrodu
szkolnego, tzw. ogród Miczurina330. Kompozycja całego terenu wystawowego z wieloma punktami
widokowymi i tarasami opierała się na szczególnych walorach widokowych wzgórza Cyriaksburg,
położonego 45 metrów ponad starym miastem331. Wystawę zaprojektowano na należącym
do miasta obszarze dawnej twierdzy, przekształcanej w ogólnodostępne tereny zielone od 1925
roku332. Zwiedzający mogli obejrzeć teren wystawy z nadziemnej kolejki. Ze względu na duże
zainteresowanie wystawą oraz prośbami mieszkańców, rada miasta uchwaliła decyzję o trwałym
utrzymaniu zagospodarowania jako stałej wystawy edukacyjno-kwiatowej. W 1953 roku podjęto
decyzję o przekształceniu terenów powystawowych w zaprojektowany przez architekta krajobrazu
Reinholda Lingnera (1902-1968) Kulturpark (obecnie ega-Park), którego program obejmował
restaurację, scenę plenerową, plac zabaw oraz obserwatorium astronomiczne333. W 1955 roku teren
wystawowo-parkowy powiększono do ok. 40 ha, w ramach przygotowań do międzynarodowej
wystawy ogrodowo-nasienniczej Samenexportschau und Gartnebauausstellung334.
Pierwsza międzynarodowa wystawa krajów socjalistycznych – Internationale Gartenbauausstellung der sozialistische Länder (znana jako IGA) odbyła się w 1961 roku
(od 28 kwietnia do 15 października) w Erfurcie. Teren wystawowy został powiększony wówczas
o kolejne 17 ha, po dwóch i pół latach prac budowlano-ogrodniczych całkowity obszar
o powierzchni 55 ha został częściowo przekształcony. Ze względów organizacyjno-finansowych
w prace na zasadzie czynów społecznych włączono mieszkańców Erfurtu. Stało się to główną
przyczyną silnej identyfikacji ludności miasta z samą wystawą i późniejszym parkiem. Udział
mieszkańców w pracach został upamiętniony przez rzeźbę Aufbauhelfer, autorstwa Fritza Cremera.

328

Gröning G., Teutonic Myth..., op. cit., s. 134
Allinger G., Das Hohelied..., op. cit., s. 103-104
330
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Głównym projektantem był architekt krajobrazu Reinhold Linger335. Ekspozycja obejmowała różne
gałęzie ogrodnictwa, prezentowano płody rolne, maszyny rolnicze, odbywały się także pokazy
specjalne roślin ozdobnych, pszczelarskie czy kwiaciarskie336. W dawnej cytadeli otworzono
Muzeum Ogrodnictwa. Zwiedzający mogli skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej,
a program wydarzeń kulturalnych obejmowałm.in. występy w teatrze na wolnym powietrzu
(na3 tysiące miejsc). Dla młodszych zwiedzających przygotowano plac zabaw oraz teatr dziecięcy
w namiocie, a także ogród młodzieży i plac taneczny. Do najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni
należał Festplatz za głównym wejściem, plac przed halami wystawienniczymi na którym
prezentowano wystawę maszyn oraz monumentalna 150 metrowa oś wodna z czterema
fontannami. Łąka kwietna stanowiła tło ekspozycji rzemiosła artystycznego. Program użytkowy
uzupełniała wieża widokowa. Wśród ogrodów pokazowych wspomnieć należy ogród Lesegarten
z pawilonem, gdzie można było wypożyczyć książki, ogród traw ozdobnych, ogród tawułek i bylin
cienioznośnych, pokaz pustynników, irysów, begonii, róż i dalii, a także sad z Bienenpavillons oraz
ogród roślin miododajnych337. W międzynarodowym komitecie organizacyjnym zasiadały
delegacje krajów bloku wschodniego: ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier338. IGA
’61 była dużym wydarzeniem medialnym, relacjonowanym także za granicą. Miała też, podobnie
jak inne wystawy organizowane w Erfurcie w okresie zimnej wojny aspekt polityczny, mający
na celu
udowodnienie
wszechstronnej
wyższości
ogrodnictwa
socjalistycznego
nad kapitalistycznym. Ze względu na silne podkreślanie wartości socjalistycznych, w krajach
zachodnich wystawę nazwano „wystawą okienną socjalizmu”. Wystawę Internationale GartenbauAusstellung der sozialistische Länder odwiedziło prawie 3,4 miliona osób, z czego ponad 60
tysięcy z RFN339. Podobnie jak w roku 1950, równolegle odbyła się wystawa w Stuttgarcie –
BUGA 1961.
Erfurt jako miasto o znaczącej tradycji ogrodniczej, był głównym ośrodkiem
wystawienniczym NRD340. Dzięki wystawie ogrodniczej Erfurt blüht w 1950 r. oraz IGA w 1961 r.
Erfurt odzyskał swoją pozycję miasta-organizatora wystaw ogrodniczych. Ponadto, podobnie
jak w wielu innych miastach, zarówno teren wystawowy, jak i same wydarzenia stanowiły
dla mieszkańców powód do dumy, kształtując i wzmacniając poczucie tożsamości regionalnej.
Po zakończeniu wystawy w 1961 roku teren nadal był powiększany, a sam park podlegał
przemianom, remontom, stopniowemu doposażaniu itp.341. Od czasu organizacji wystawy do roku
1990, tj. przez niespełna 30 lat, w Erfurcie odbyło się około 650 targów i wystaw, które
sumarycznie odwiedziło ponad 35 milionów osób. Jednak wraz z pogłębiającymi się problemami
gospodarczymi w latach 80. XX wieku, zainteresowanie wystawami zaczęło spadać: Dysproporcja
335
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Allinger G., Das Hohelied..., op. cit., s. 138
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Erfurt znany jest przede wszystkim jako duże centrum nasiennictwa, którego historia sięga końca XVIII
wieku. Od założenia lokalnego stowarzyszenia Erfurter Verein zur Forderung des Gartenbaues w 1838 roku
co roku organizowano wystawy ogrodnicze. W 1865 roku zorganizowano Allgemeine deutsche Ausstellung
von Produkten des Land- und Gartenbaues, uznawaną za pierwszą niemiecką wystawę obejmująca całą
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24.01.2021)
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pomiędzy pokazami, a rzeczywistością pełną niedostatków, wielu odwiedzającym sprawiała jedynie
przykrość342.
Na terenie Niemiec Wschodnich drugim ważnym centrum targów rolniczych i ogrodniczych
był Lipsk-Markkleeberg. Pierwsza wystawa w Markkleebergu została zorganizowana na Placu
Ratuszowym w 1946 roku, wystawa w kolejnym roku przyciągnęła ok. 170 tys. zwiedzających.
Allinger wspomina także wystawy w latach 1948, 1949, 1952 oraz 1959343. W latach 1949-1959
wystawy odbywały się regularnie już na częściowo do tego przystosowanym obszarze zielonym –
w parku krajobrazowym założonym na przełomie XIX i XX wieku, przy zamiejskiej rezydencji
pochodzącego z Lipska Paula Herfurtha (1855-1937). Od 1952 roku znany jest jako agra-Park,
odnosząc się do organizowanych tam wystaw rolniczymi. Do początku lat 60. XX wieku obszar
wystawowy był stopniowo powiększany, wchłaniając także historyczny Park Goethego. Po roku
1961 wystawy w Markkleebergu straciły na znaczeniu na rzecz Erfurtu. Wówczas zaczęto
przekształcać teren na park rekreacyjno-wypoczynkowy, według projektu architekta krajobrazu
Güntera Winklera344. Tabela 13 przedstawia rozwój pierwszych powojennych wystaw.
Tabela 13 Wykaz ważniejszych wystaw w latach 1945-1950. Oprac. AW-P na podst. Allinger G., Das Hohelied…, op. cit.;
Blumenstadt Erfurt…, op. cit.
liczba gości
długość
miejsce wystawy /
lp. rok
miejsce
nazwa
2
wystawy
pow. [m ]
1

1945

Erfurt *

15 dni

Gartenschau „Kampf dem Hunger”

Thüringenhalle / nd

56 tys.

2

1946

Erfurt *

16 dni

Landesausstellung „Mehr Nahrung
Schaffen”

Thüringenhalle / nd

bd

3

1947

Markkleeberg
k. Lipska

8 dni

Schau des Erwerbsgartenbaues

część obecnego agra2
Park / 30 000 m

170 tys.

4

1948

Markkleeberg
k. Lipska

11 dni

Gartenbau Ausstellung

część obecnego agra2
Park / 300 000 m

400 tys.

5

1949

Landau an der
Pfalz

95 dni

Südwestdeutsche Gartenschau
(SÜWEGA)

Westpark / 11 ha

400 tys.

6

1950

Stuttgart

139 dni

Deutsche Gartenschau

Killesberg / bd

1,9 mln

6

1950

Eruft

103 dni

Gartenschau „Erfurt blüht”

Cyriaksburg / 35 ha

550 tys.

*

oznaczono wystawy ogrodnicze (halowe)
oznaczono wystawy zorganizowane na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej (przed 1949 rokiem) i NRD (po
1949 roku)

zastosowane skróty:
nd – nie dotyczy; bd – brak danych

Wystawa Deutsche Gartenschau w Stuttgarcie, została zorganizowana jako wspólne
przedsięwzięcie gminy oraz lokalnego stowarzyszenia Gartenbau-Verband, z okazji planowanych
w 1950 roku obchodów Deutsche Gartenbau-Tag. Ogólny plan wystawy zaprojektował Hermann
Mattern345. Ekspozycja objęła niemal taki sam obszar jak podczas poprzedniej wystawy.
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344
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343

67

Jej powierzchnia uległa niewielkiemu zmniejszeniu, ponieważ wschodni stok góry Killesberg
został przeznaczony pod zabudowę346. Park festiwalowy cieszył się niezwykle dużym, jak na
ówczesne realia, zainteresowaniem – w okresie od czerwca do października wystawę odwiedziło
ok. 1,9 mln ludzi. Bombardowania wojenne spowodowały znaczne zniszczenia terenu parku
wystawowego z 1939 roku oraz uszkodziły prawie wszystkie budynki na tym obszarze. Na
potrzeby wystawy Deutsche Gartenschau do ponownego użytku dostosowano tory kolejki
wąskotorowej, wybudowanej na wystawę III Reichgartenschau. W przestrzeń ekspozycyjną
wkomponowano również relikty budowli powstałych na potrzeby wystawy z 1939 roku, m.in.
głównej hali wystawowej. Terenom zielonym towarzyszyło wiele nowych obiektów, jak chociażby
kolejka krzesełkowa czy wieża widokowa347. Na obszarze wystawy znalazły się takie obiekty jak:
restauracje, winiarnia i kawiarnie, scena, fontanny, plac zabaw dla dzieci i mini-zoo, wieża
widokowa (Ryc. 12). Wśród ogrodów pokazowych były ogrody gatunkowe: pierwiosnków, lilii
i dalii, staw z liliami wodnymi, ogrody różane i dolina róż, a także ogród roślin cieniolubnych,
ogród dzikich roślin, ogród dla pszczół, prezentacje porównawcze bylin oraz ekspozycja roślin
drzewiastych. Teren uzupełniały łąki kwietne, przykładowe ogrody działkowe oraz
przydomowe348.

Ryc. 10 Rzeźba Słoń, autor nieznany; wystawa
Deutsche Gartenschau, 1950 r., Stuttgart.
H. Mattern proj. ogólny wystawy,
H. Hammerbacher proj. architektury krajobrazu,
fot. autor nieznany. Ze zbiorów
Architekturmuseum Technische Universität w
Berlinie, Inv. Nr. F 11521.

zagospodarowania i głównym projektantem wielu parków wystawowych - III Reichgartenschau
w Stuttgarcie (1939), Deutsche Gartenschau w Stuttgarcie (1950), [za:] Gröning G., Teutonic Myth..., op.
cit., s. 134; Theokas A. C., Grounds for review..., op. cit., s. 32
346
http://stuttgart-nord.bawue.spd.de/index.php?docid=11 (dostęp 29.08.2017)
347
Arbogast R., Stuttgart, Das grüne Erlebnis, Silberburg Verlag, Stuttgart 1993, s. 60
348
Allinger G., Das Hohelied..., op. cit., s. 105-106
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Ryc. 11 Hala wystawowa w otoczeniu roślinności; wystawa Deutsche Gartenschau, 1950 r., Stuttgart. H. Mattern proj.
ogólny wystawy, H. Hammerbacher proj. architektury krajobrazu, fot. autor nieznany. Ze zbiorów Architekturmuseum
Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11553.

Ryc. 12 Juki kwitnące u stóp wieży widokowej
Zaiser-Turm na wzgórzu Killesberg; wystawa
Deutsche Gartenschau, 1950 r., w Stuttgarcie.
H. Mattern proj. ogólny wystawy, H.
Hammerbacher proj. architektury krajobrazu,
fot. Bernhard Holtmann. Ze zbiorów
Architekturmuseum Technische Universität
w Berlinie, Inv. Nr. F 11575.
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3. Współczesne wystawy ogrodowe na terenie Niemiec
3.1.

Organizacja i funkcje wystaw

3.1.1.

Proces organizacji i system finansowania wystaw

Festiwale ogrodowe na obszarze dzisiejszych Niemiec organizowane są systematycznie
od 1951 roku. Ich planowaniem i koordynacją zajmuje się centralna organizacja Niemieckie
Towarzystwo Krajowych Pokazów Ogrodniczych (Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft).
Wielkopowierzchniowe wystawy do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku, związane były
terytorialnie z obszarem dawnego RFN. Festiwale ogrodowe organizowane na terenie NRD nie
miały porównywalnego z RFN wpływu na rozwój i rewitalizację miast – realizowane były głównie
jako wydarzenia halowe. Wystawy ogrodowe czynne są prawie przez cały okres wegetacyjny –
przez około 5 miesięcy. Zwykle termin otwarcia przypada na drugą połowę kwietnia. Festiwale
można odwiedzać do jesieni, zwykle do połowy października. Później następują prace związane
z ponownym udostępnieniem terenów powystawowych.
Organizacją i koordynacją festiwali BUGA i IGA pierwotnie zajmował się centralny
związek ogrodniczy Zentralverband Gartenbau e.V349 (dalej ZVG), założony 17 kwietnia 1948
roku350. W związku z coraz szerszymi zadaniami związanymi z organizacją wystaw351 oraz
większym terytorium państwa, w 1993 roku na spotkaniu trzech stowarzyszeń o zasięgu
ogólnokrajowym (ZVG, Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau oraz Bund
Deutscher Baumschulen) podjęto decyzję o założeniu krajowego towarzystwa zajmującego się
wystawami ogrodniczymi – Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft (dalej DBG) z siedzibą
w Bonn. Powstałe wówczas towarzystwo do dziś zajmuje się opracowywaniem i zarządzeniem
projektami wystaw BUGA i IGA w Niemczech, uczestnictwem w festiwalach zagranicznych,
a także promocją i edukacją dotyczącą niemieckich wystaw ogrodowych352.
Różnica między wystawami BUGA i IGA polega na istotnym aspekcie wielokulturowości,
włączanym w festiwale międzynarodowe. Festiwale IGA podejmują próby rozwiązań aktualnych
kwestii problemowych o charakterze ponadnarodowym w obszarze rozwoju miast, zmian
klimatycznych i demograficznych, a także społecznych, m.in. spędzania wolnego czasu353. Zasady
organizacji międzynarodowych wystaw ogrodniczych reguluje International Association
of Horticultural Producers (dalej AIPH), który zezwala na odbycie się jednego festiwalu
o ponadnarodowym znaczeniu w danym kraju354. Aby uzyskać status wystawy międzynarodowej,
należy uzyskać akceptację w rządzie federalnym Niemiec, a następnie AIPH lub przejść proces
rejestracji w Bureau International des Expositions (dalej BIE)355. BIE356, założone w 1928 roku
dla koordynacji wystaw światowych, od 1960 roku może nadawać jednemu festiwalowi rocznie
status Horticultural EXPO, dzięki czemu wystawy zyskują jeszcze większą rozpoznawalność.
Spośród niemieckich wystaw ogrodowych tytuł Horticultural EXPO nadano następującym
349
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BIE zajmowało się koordynacją wystaw światowych, a później EXPO (właściwie International Registered
Exhibitions) od 1931 roku.
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festiwalom: IGA EXPO 1963 Hamburg, IGA EXPO 1973 Hamburg, IGA EXPO 1983 Munich,
IGA EXPO 1993 Stuttgart, IGA EXPO 2003 Rostock. Wśród wystaw ogrodowych
organizowanych cyklicznie status Horticultural EXPO regularnie uzyskują holenderskie Floriade,
odbywające się raz na 10 lat357.
Od lat 80. XX wieku na terenie Niemiec organizowane są również wystawy LAGA
(Landesgartenschau) na poziomie regionalnym (krajów związkowych). Główną różnicą między
wystawami LAGA i BUGA jest ich mniejsza powierzchnia, zwykle wahająca się między 10 a 15
hektarów, z budżetem inwestycyjnym na poziomie ok. 30 milionów euro, co stanowi ok. ¼
wartości kosztów wystaw ogólnokrajowych358.
Planowanie i organizację inwestycji festiwalowych można podzielić na cztery fazy
(Ryc. 13):
1. Faza inicjalna
2. Faza przygotowawcza
3. Faza festiwalowa
4. Faza dalszego użytkowania

Ryc. 13 Schemat obrazujący proces planowania festiwali ogrodowych oraz główne jednostki biorące w nim udział.
Po udzieleniu przez DBG zgody na organizację wystawy, pod nadzorem gminy zawiązuje się lokalna spółka celowa, która
przejmuje większość prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu. Oprac. AW-P

Faza inicjalna odbywa się w gminach, bez udziału stowarzyszenia DBG. Obejmuje ogół
procesów decyzyjnych w gminie wraz z aspektem szeroko przeprowadzanych konsultacji
społecznych, aż do złożenia zgłoszenia chęci organizacji wystawy w DBG. Następnie

357
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Oficjalna strona BIE https://www.bie-paris.org/site/en/all-horticultural-expos (dostęp: 21.12.2020)
Jäckel S., Dobrzańska M., Festiwal ogrodniczy motorem…, op. cit, s. 191

przedstawiciele stowarzyszenia spotykają się z lokalnymi decydentami w zgłaszającym się mieście,
prezentując warunki ramowe dla organizacji wystawy oraz omawiając proponowane lokalizacje,
ogólną koncepcję inwestycji i dalsze użytkowanie terenów powystawowych. Według aktualnych
wytycznych głównym celem festiwalu powinno być tworzenie terenów zieleni lub ciągów
łączących istniejące tereny zieleni publicznej, obszar podlegający przekształceniom powinien
mieścić się w przedziale 35-100 ha, wszystkie fazy projektu powinny być zabezpieczone
finansowo, a za przeprowadzenie inwestycji ma odpowiadać powołane w tym celu
przedsiębiorstwo. Następnie gmina lub gminy zainteresowane organizacją wystawy zlecają
wykonanie studium wykonalności projektu – Machbarkeitsstudie359, które opracowuje firma
zewnętrzna przy wsparciu doradczym DBG. Zarząd stowarzyszenia ocenia przedłożone studium
wykonalności oraz potencjalną lokalizację inwestycji, a następnie podejmuje ostateczną decyzję
o nadaniu praw do organizacji wystawy. Do zadań DBG należy również pomoc w pozyskiwaniu
funduszy, pośrednictwo między różnymi grupami interesariuszy i doradztwo w kwestiach
długoterminowych strategii promocji wystawy360.
Faza przygotowawcza trwa średnio około 10 lat361. W związku z tym wystawy planowane
są z kilkunastoletnim wyprzedzeniem. Aktualnie znane są lokalizacje festiwali do 2031 roku
(BUGA 2021 w Erfurcie w Turyngii, BUGA 2023 w Mannheim w Badenii-Wirtembergii362,
BUGA 2025 w Rostock w Meklemburgii-Pomorzu Przednim363, IGA 2027 w Zagłębiu Ruhry
w Nadrenii Północnej-Westfalii364, BUGA 2029 Oberes Mittelrheintal w dwóch krajach
związkowych Nadrenii-Palatynacie i Hesji365, BUGA 2031 w Wuppertalu w Nadrenii PółnocnejWestfalii). Faza przygotowawcza obejmuje powstanie ogólnej strategii oraz koncepcji
zagospodarowania przestrzennego terenów wystawowych, a także cały proces budowy. W ramach
fazy przygotowawczej dalszy nadzór na realizacją projektu przejmuje tymczasowa spółka
zajmująca się właściwą organizacją wystawy, która m.in. ogłasza konkursy koncepcyjne, prowadzi
konsultacje społeczne, nadzoruje proces budowy i udostępnienia tereny po zakończeniu
wystawy366. Spółka wykonawcza, w której zasiadają przedstawiciele DBG i gminy oraz
profesjonaliści, przedstawia ideę wystawy, a także opracowuje ogólną koncepcję wystawy, zgodną
z aktualnymi dokumentami planistycznymi i średnioterminowy plan finansowy. Na podstawie
wypracowanych wytycznych ogłaszany jest konkurs na projekt koncepcyjny wystawy. Zwykle
zwycięzca konkursu otrzymuje kontrakt na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz
realizuje swój projekt przy udziale laureatów drugiego i trzeciego miejsca, którzy wchodzą w skład
zespołu projektowego, planując określone podobszary. Prace budowlane i ogrodnicze są etapowane
i objęte formułą przetargową. Wykonawcy realizujący inwestycję podlegają regularnej weryfikacji

359

Do ważniejszych kryteriów oceny studium wykonalności należy: koncepcja wystawy w odniesieniu
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użytkowania i własności gruntów odpowiednia dla przeprowadzenia długofalowej inwestycji, zgodność
koncepcji użytkowania powystawowego z polityką przestrzenną gminy, zabezpieczenie finansowania fazy
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jakości prac zarówno w fazie przygotowań do wystawy, jak i w czasie jej trwania367.
Dla zabezpieczenia realizacji całego procesu, kluczowe jest utrzymywanie dialogu z mieszkańcami
i bieżące informowanie ich o podejmowanych decyzjach. W tym celu wykorzystuje się szeroki
zakres instrumentów z zakresu partycypacji społecznej368 oraz różnorakie kanały informacji, m.in.
relacje w lokalnej prasie i strony internetowe czy blogi, prowadzone przez spółkę nadzorującą
inwestycję. Na poziomie krajowym festiwale promowane są przy użyciu mediów tradycyjnych
(telewizja, prasa, plakaty i broszury)369 oraz nowoczesnych środków przekazu. Współczesne
wystawy mają charakter wydarzeń hybrydowych, odbywając się zarówno w przestrzeni realnej,
jak i wirtualnej. Dzięki promocji wystaw obiekty o znaczeniu kulturowym w regionie mogą
zaistnieć jako obiekty towarzyszące – nie biorąc bezpośredniego udziału w festiwalu,
ale korzystając ze związanych z nim strategii marketingowych. Do obiektów towarzyszących
wystawie IGA 2017 w Berlinie należały Schloss Biesdorf370 oraz Zentrum für Kunst
und öffentlichen Raum371. Przy festiwalu w Schwerin w 2009 roku promowało się kilkanaście
obiektów rezydencjonalno-ogrodowych z regionu372. Głównej ekspozycji na terenie Südpark
towarzyszyły pomniejsze ekspozycje zorganizowane na innych miejskich terenach zieleni –
Hofgarten, Nordpark, Rheinpark, zabytkowy park przy pałacu Benrath373. Promocja miasta oraz
samej wystawy przyczynia się do wyraźnego wzrostu turystycznego w okresie trwania wystawy –
w Koblencji zanotowano prawie 19% wzrost zainteresowania miejscami noclegowymi
w hotelach374.
Kolejna faza obejmuje okres trwania festiwalu – 6 miesięcy, zwykle od końca kwietnia
do połowy października, dwa typy prezentacji: wystawy na wolnym powietrzu oraz ekspozycje
halowe z tymczasowymi pokazami375. Festiwale planowane są tak, aby były atrakcyjne dla całej
branży ogrodniczej: hodowców roślin, szkółkarzy, projektantów ogrodów, ogrodników
i architektów krajobrazu. Nieodzowną częścią wystawy są konkursy, ogłaszane w różnych
kategoriach, służące zarówno ocenie jak i podtrzymywaniu jakości świadczonych usług
ogrodowych oraz walorów nowych odmian roślin. Wśród nich niezwykle ważną kategorią (dla
utrzymania wysokiej jakości kształcenia) wydają się być konkursy drużynowe dla młodych
adeptów ogrodnictwa i architektury krajobrazu376. Szczególnie ciekawa jest kontynuacja tradycji
wystaw sepulkralnych oraz konkursy na nasadzenia nagrobne. Festiwalom towarzyszy szeroki
program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, które przyciągają również osoby
niezainteresowane ogrodnictwem i architekturą krajobrazu. Popularność festiwali, także wśród
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laików, zwiększają towarzyszące wystawie imprezy masowe (m.in. koncerty zespołów
muzycznych, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne, seanse kina plenerowego, a także
multimedialne pokazy fontann, połączone z muzyką i światłem). Wśród osób kupujących bilety
okresowe przeważają przedstawiciele lokalnych społeczności, których zachęca właśnie oferta
kulturalna377. Różnego rodzaju sceny czy muszle koncertowe zwykle utrzymywane są również
po zakończeniu wystawy, wzbogacając program parków powystawowych.
Następnie, po zamknięciu festiwalu, następują prace związane z ponownym udostępnieniem
obszaru dla mieszkańców. Po ich zakończeniu spółka festiwalowa jest rozwiązywana, a tereny
powystawowe przechodzą pod nadzór gminy. Dla miasta proces przekształcenia terenów
wystawowych jest kluczową kwestią i bezpośrednio przekłada się na zagadnienia związane
z dalszym użytkowaniem terenu, jego finansowaniem i dalszą pielęgnacją. Festiwal jest
szczegółowo planowany z myślą o przyszłym użytkowaniu terenu, kładąc duży nacisk
na wprowadzanie obiektów, które będą służyć mieszkańcom w dalszej perspektywie – zwykle
są to tereny sportowe, place zabaw, obiekty gastronomiczne, sceny i muszle koncertowe. Od 2007
roku DBG przyznaje honorowe nagrody dla obszarów festiwalowych, które stały się dobrze
funkcjonującym i często odwiedzanym parkiem publicznym. Według danych na rok 2018,
w wyniku działań związanych z organizacją wystaw powstało 135 nowych placów zabaw oraz 113
budynków, a także wybudowano lub odnowiono ponad 3 600 boisk do piłki nożnej. Często
w ramach dalszego użytkowania zawiązuje się lokalne stowarzyszenie przyjaciół BUGA – BUGAFreunde, które wspomaga gminę w utrzymaniu terenów zielonych378.
Wystawy niemieckie stanowią swoistą próbę odpowiedzi na „odwieczny problem inwestycji
publicznych” – generujących wielkie koszty na etapie projektowania i powstawania oraz stałe
wydatki budżetowe związane z dalszym utrzymaniem obiektów. W polskich realizacjach często
skutkuje to minimalizowaniem środków finansowych oraz w konsekwencji – spadkiem jakości
realizacji, stojąc w sprzeczności z długoterminową polityką rozwoju379. Finansowanie wystaw
opiera się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Środki finansowe pochodzą z różnych
źródeł, są to m.in. wkład własny gminy, darowizny, dotacje celowe z funduszy krajów
związkowych oraz sporadycznie z funduszy rządu federalnego, a także zysk wygenerowany
podczas wystawy: środki pozyskane w ramach umów partnerskich, licencyjnych, franczyzowych,
sponsorskich i opłaty za wstęp380. W przeszłości finansowanie wystaw opierało się głównie
na środkach publicznych – głównie gminnych i krajów związkowych381. Koszty budowy
elementów długotrwałych, pozostających na terenie powystawowym, mogą być refundowane
do wysokości 80% z budżetu centralnego lub współfinansowane w ramach programów unijnych.
Koszty inwestycyjne festiwali regionalnych LAGA wynoszą około 30 milionów euro382,
a całkowity budżet wystaw krajowych i międzynarodowych zwykle kształtuje się na poziomie 100120 milionów euro383.
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Przy obecnych zasadach finansowania, około połowę wartości inwestycji finansuje gmina
lub gminy organizujące wystawę, a koszty utrzymania terenu po wystawie w zasadzie w całości
obciążają jej budżet. W związku z tym, w ramach przygotowania terenu do ponownego otwarcia po
zakończeniu festiwalu, część elementów zagospodarowania wymagająca wysokich nakładów
finansowych (np. rabaty sezonowe384) jest zastępowana lub usuwana. Część gmin, w celu
utrzymania wysokiej jakości przestrzeni powystawowych, decyduje się na formę półpublicznego
udostępnienia terenów zielonych, wprowadzając niewielką opłatę za wejście (np. Berlin – Britzer
Park, Rostock – IGA-Park, Magdeburg – Elbauenpark, Poczdam – Volksgarten)385.
Tabela 14 Średnia liczba zwiedzających festiwale ogrodowe w kolejnych dekadach. Oprac. AW-P

386

.

W Niemczech do końca roku 2020 odbyło się w sumie 35 wystaw, w tym 27 wystaw
krajowych i 8 wystaw międzynarodowych (Tabela 15). Ogrody wystawowe odwiedziło w sumie
ponad 152 miliony zwiedzających. Największą popularnością cieszyła się IGA 1983
w Monachium, którą obejrzało około 11 milionów osób. Największa powierzchnię zajmowały
tereny BUGA 1981 w Kassel – 235 ha, druga co do wielkości była BUGA 2005 w Monachium.
Najwięcej osób w przeliczeniu na 1 hektar odwiedziło wystawę BUGA 1977 w Stuttgarcie (blisko
16 tys.). W latach 1995-2007 podjęto decyzję o działaniu głównie na terenie nowych krajów
związkowych. W związku z tym ponad połowa wydarzeń odbyła się w miastach dawnego NRD,
obejmując blisko 540 hektarów. Za „złoty wiek” wystaw ogrodowych można uznać lata 70. i 80.
XX wieku – festiwale cieszyły się wówczas największą popularnością, gromadząc średnio ponad
384
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6,5 mln zwiedzających (Tabela 14). Od roku 1993 obserwuje się spadek liczby odwiedzających,
najmniej osób w przeliczeniu na hektar zwiedziło wystawy BUGA 2015 (ok. 9 tys.) i wystawę IGS
2013 (ok. 10 tys.)387. Wystawy najczęściej przyciągają całe rodziny oraz grupy przyjaciół.
Szczególnie atrakcyjne są dla młodych rodzin i osób wieku 50-60 lat, wysoki odsetek
odwiedzających stanowią emeryci388.
389

Tabela 15 Wykaz wystaw krajowych i międzynarodowych. Oprac. AW-P
poziom

tereny zieleni podlegające przekształceniom w ramach wystawy

pow.
[ha]

1951 Hanower

krajowy

Stadtpark (Stadthallengarten)

21

1953 Hamburg

międzynarodowy Planten un Blomen

35

1955 Kassel

krajowy

Karlsaue

50

1957 Kolonia

krajowy

Rheinpark

48

rok

miasto

1959 Dortmund

krajowy

Westfalenpark

70

1961 Stuttgart

krajowy

Rosensteinpark

70

1963 Hamburg

międzynarodowy

1965 Essen

krajowy

Planten un Blomen, Ogród Botaniczny, Kleine i
Große Wallanlagen
Grugapark

1967 Karlsruhe

krajowy

Schlossgarten

90

1969 Dortmund

krajowy

Westfalenpark

70

1971 Kolonia

krajowy

Rheinpark, Riehler Aue

70

1973 Hamburg

międzynarodowy Planten un Blomen, Kleine und Große Wallanlagen

56

1975 Mannheim

krajowy

Luisenpark, Herzogenriedpark

68

1977 Stuttgart

krajowy

Unterer Schlossgarten

44

1979 Bonn

krajowy

Rheinaue

100

1981 Kassel

krajowy

Fuldaaue, Karlsaue

235

76
80

1983 Monachium

międzynarodowy Westpark

72

1985 Berlin

krajowy

Britzer Park

90

1987 Düsseldorf
Frankfurt n.
1989
Menem
1991 Dortmund

krajowy

Volksgarten, Südpark

70

krajowy

Niddapark

70

krajowy

Westfalenpark

70

387
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1993 Stuttgart

międzynarodowy

Zielone U (Höhenpark Killesberg, Wartberg, Leibfriedscher
Garten, Rosensteinpark)

100

1995 Cottbus

krajowy

Elias- und Spreeauenpark

76

1997 Gelsenkirchen

krajowy

Nordsternpark

100

1999 Magdeburg

krajowy

Elbauenpark

93

2001 Poczdam

krajowy

Volkspark (Bornstedter Feld)

70

2003 Rostock

międzynarodowy IGA-Park

100

2005 Monachium

krajowy

Riemer Park

190

2007 Gera, Ronneburg

krajowy

Hofwiesenpark, Neue Landschaft Ronneburg

90

2009 Schwerin

krajowy

BUGA-Park Schwerin

55

2011 Koblencja

krajowy

BUGA-Park Koblenz, twierdza Ehrenbreitstein

48

2013 Hamburg

międzynarodowy Wilhelmsburger Inselpark

100

2015 Havelregion*

krajowy

53

2017 Berlin

międzynarodowy Erholungspark Marzahn

100

2019 Heilbronn

krajowy

40

tereny zielone w pięciu miastach**
Fruchtschuppenareal, obecnie Stadtquartier Neckarbogen

*Wystawa w Havelregion objęła 5 miejscowości: Brandenburg an der Havel, Rathenow, Premnitz, Havelberg, Amt
Rhinow/Stölln
** Brandenburg an der Havel
Marienberg, Packhof (16,5 ha)
Rathenow
Optikpark, Weinberg (24,2 ha)
Premnitz
Grünzug, Uferpromenade (3,3 ha)
Havelberg
Dombezirk (3,9 ha)
Amt Rhinow/Stölln
Fliegerpark (5,3 ha)

3.1.2.

Tereny wystawowe i ich funkcje

Ogólna idea wystaw zakłada działania na poziomie materialnym – rewitalizację obszarów
funkcjonalnie nieadekwatnych do obecnych potrzeb, poprawę infrastruktury i sieci transportu oraz
działania marketingowo-edukacyjne, kierowane także na promocję regionu i miasta organizującego
wystawę oraz ogólnie pojętą edukację społeczną. Funkcje wielkopowierzchniowych wystaw
ogrodowych BUGA, IGA i LAGA należy rozpatrywać również w aspekcie czasu – funkcje
krótkoterminowe (w trakcie trwania festiwalu) oraz funkcje długoterminowe (po jego
zakończeniu), a także całościowe efekty inwestycji i towarzyszącego jej programu kulturalnego,
jak i te w mniejszej skali – dotyczące poszczególnych obszarów, na których wystawę zrealizowano
Ważnym aspektem niemieckich wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych jako
ogólnego zjawiska przestrzennego jest kształtowanie obszarów miast zgodnie ze współczesnymi
potrzebami i najnowszymi trendami urbanistycznymi, stając się również świadectwem rozwoju
nowoczesnej urbanistyki390. Funkcje te stały się szczególnie ważne, gdy rady miejskie zaczęły
interesować się organizacją wystaw w kontekście wypełniania swoich zadań komunalnych391.
Do podstawowych zadań współczesnych wystaw ogrodniczych należy zaliczyć funkcję
edukacyjną – jako platformę wymiany doświadczeń między profesjonalistami i hobbystami,
ale także jako działania służące edukacji społecznej, w szczególności w zakresie upowszechniania
nowatorskich rozwiązań z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa i agrotechniki oraz funkcje
gospodarcze – głównie poprzez generowanie popytu na usługi i produkty oraz poprzez możliwość
spotkania osób je oferujących i potencjalnych klientów. Istotną funkcją wystaw jest również
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promocja zawodów związanych z kształtowaniem przestrzeni oraz aspekt podtrzymywania jakości
oferowanych dóbr i usług z tego zakresu, dzięki organizacji konkursów i pokazów. Prezentowane
rozwiązania stanowią również źródło inspiracji dla projektantów.
Historycznie główne funkcje wystaw podlegały systematycznemu poszerzaniu o nowe
aspekty. Początkowo najbardziej istotne były funkcje służące rozwojowi ogrodnictwa,
rozumianego jako dziedzina nauki oraz jako działalności usługowo-handlowej. Wystawy,
postrzegane jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, nabrały również aspektów
rozrywkowych i cech ważnych wydarzeń towarzyskich, kształtując funkcje wypoczynkowe
i turystyczne. Festiwale traktowane były jako cel wycieczek poznawczych (…).Uważano
je jednocześnie za formę rozrywki, powiązaną z możliwością odczuwania niesamowitych wrażeń392.
Kinga Kimic wymienia ponadto funkcję kulturotwórczą, rozumianą dwupoziomowo, jako
możliwość prezentacji kultury danego regionu czy kraju – Na stosunkowo małym obszarze
i w krótkim czasie można było zobaczyć wszystko to, co charakterystyczne dla danego regionu,
kraju czy nawet wielu państw; oraz jako wypadkowa idei propagowania postępu, popierania
dobrych i sprawdzonych technik ogrodniczych czy dbałości o właściwą jakość produktów393.
Z biegiem czasu zauważyć można zmianę akcentów, szczególnie jeśli chodzi o funkcje edukacyjne
– praktyczna edukacja ogrodnicza i upowszechnianie nowych odmian roślin użytkowych były
kluczowymi aspektami pierwszych wystaw ogrodniczych, a obecnie ustępują edukacji społecznej,
szczególnie w zakresie ekologii394. Współczesne festiwale mają również wyraźnie funkcje
społeczne. Służą nie tylko jako miejsce spotkań i poznawania ludzi o podobnych
zainteresowaniach, czy jako forma spędzania wolnego czasu, ale także mają wpływ
nakształtowanie tożsamości regionalnej oraz poznawanie i akceptowanie odmiennych grup
społecznych, etnicznych, wyznaniowych, stanowiąc próbę integracji wielokulturowego
społeczeństwa, przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym – gettoizacji
i społecznemu wykluczeniu395.
Wielkopowierzchniowe tereny wystawowe charakteryzują się wysoką intensywnością
zagospodarowania terenu. Mają niejednorodny charakter, intensywnie zagospodarowanej mozaiki
przestrzennej o różnych cechach formalno-funkcjonalnych, z przewagą terenów zielonych oraz
wieloma obiektami budowlanymi. Podczas trwania festiwali tereny wystawowe są ogrodzone,
zwykle posiadają kilka stref wejściowych o rozbudowanej infrastrukturze (z parkingami i bliskim
połączeniem z systemem transportu miejskiego), przystosowanej do obsługi ruchu o wysokim
natężeniu. Wystawy mają charakter imprez masowych, odbywających się na dużych terenach oraz
w znacznej rozciągłości czasowej, co pociąga za sobą koszty oraz wymaga odpowiednich
rozwiązań przestrzennych.
Obiekty i tereny o różnym charakterze odpowiadają poszczególnym funkcjom wystaw.
Najważniejsza funkcja festiwali – funkcja wystawiennicza, realizowana jest poprzez obiekty
budowlane – hale wystawowe oraz standy i mini pokazy firm ogrodniczych i architektonicznokrajobrazowych, oraz – w szerszym kontekście – kształtowane przestrzenie zielone jako dobre
przykłady realizacji z zakresu architektury krajobrazu. Obiekty o funkcji wystawienniczej oraz
część obiektów pomocniczych, służących obsłudze zwiedzających podczas festiwalu, ma charakter
budowli tymczasowych (w łatwo rozbieralnej formie – najczęściej obiektów kontenerowych
i lekkich konstrukcji szkieletowych), które są demontowane po zakończeniu wystawy. Celom
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Kimic K., Garden exhibitions…, op. cit., s. 23-24
Ibidem, s. 23-24
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por. Kimic K., Garden exhibitions…, op. cit.
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Wójcik-Popek A., Can a garden be the place of cultural integration?..., op. cit., s. 5-6
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edukacyjnym służą m.in. zielone klasy przystosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych, a także
młodzieży szkolnej. Organizowane warsztaty i laboratoria na wolnym powietrzu oraz ścieżki
dydaktyczne, skierowane są głównie na rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci396. Edukacja
w aspekcie kulturowym czy przyrodniczym niekiedy realizowana jest również poprzez specyficzne
formy placów zabaw397. Funkcje informacyjno-edukacyjne realizuje także multimedialne centrum,
oferujące zwiedzającym profesjonalne porady związane z zakładaniem i prowadzeniem własnego
ogrodu. Stanowi ono miejsce spotkań z fachowcami – ogrodnikami i architektami krajobrazu,
prowadzącymi warsztaty i prelekcje, prezentacje rzadkich roślin, degustacje starych i nowych
odmian warzyw i owoców, spotkania z autorami książek ogrodniczych itp.398.
Pozostałe obiekty architektoniczne realizują najczęściej funkcje pomocnicze, które stanowią
wypadkową funkcji wystawienniczej, służąc realizacji potrzeb dużej ilości zwiedzających
jednocześnie. Obiekty pomocnicze można podzielić na:
 związane z bezpieczeństwem i obsługą ruchu (punkty ewakuacyjne, punkty pomocy
medycznej, strefy wejściowe i wyjścia, parkingi, kasy, punkty informacyjne, mapy terenu,
oznaczenia i drogowskazy);
 ułatwiające poruszanie się po dużym terenie (kolejki);
 przeznaczone do realizacji potrzeb bytowych (toalety, szeroki wachlarz obiektów
gastronomicznych od restauracji poprzez bary, kawiarnie, winiarnie, drink bary itp.);
 umożliwiające oglądanie wystawy z wyższej perspektywy (wieże, platformy widokowe,
kolejki nadziemne);
 służące realizacji funkcji kulturalno-rozrywkowej (muszle koncertowe, sceny, amfiteatry
itp.);
 przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe (boiska, place zabaw, plaże, siłownie
plenerowe, urządzenia do gier i zabaw, tężnie itp.).
Wielkopowierzchniowe tereny wystawowe podczas festiwalu są wyposażone w różnorakie
udogodnienia ułatwiające zwiedzenie całego parku, nie tylko osobom o ograniczonej mobilności
(wypożyczalnie urządzeń pomocniczych do poruszania się po wystawie, np. wózków inwalidzkich,
wózków i jeździków dla dzieci, środków transportu osobistego). Obiektami ułatwiającymi
poruszanie się po terenach wystaw są często występujące kolejki napowietrzne; zwykle gondolowe
lub szynowe oraz kolejki wąskotorowe. Stanowią także dodatkowe atrakcje oraz umożliwiają
oglądanie ekspozycji z innej perspektywy. W przypadku BUGA 2015 Havelregion i BUGA 2019
Heilbronn, ze względu na położenie terenów wystawowych nad rzekami, zwiedzanie ułatwiały
statki kursujące między obszarami wystawowymi. Poszczególne części ekspozycji nierzadko
połączone są kładkami pieszymi o efektownej formie. Powstające na potrzeby wystaw obiekty
niekiedy stają się symbolami miast, jak Doppelbogen Brücke w Gelsenkirchen (1997).
Nieodłącznymi elementami wystaw, wpisującymi się na trwałe w krajobraz, są punkty widokowe.
Stanowią one jednocześnie obiekty umożliwiające oglądanie terenów wystaw (a więc częściowo
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Wir machen Städte grüner, op. cit., s. 35, 37
Place zabaw w okresie trwania wystawy służą również za dobry przykład realizacji terenów dla dzieci.
Por. Wójcik A., Towards greener society – educational aspect of playground areas. Examples from
Bundesgartenschau 2015, [w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017,
29 June - 5 July, 2017, Albena, Bulgaria: conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green-technologies
for a sustainable future. Iss. 62, Green buidlings technologies and materials, green design and sustainable
architecture, space technologies and planetary science, Sofia 2017, s. 859-866
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realizują funkcję wystawienniczą), ale także dalszych krajobrazów, stając się niejako „atrakcją
samą w sobie”, a później nawet „ikoną” parku, dzielnicy czy nawet całego miasta399.
Tabela 16 Przykładowe obiekty ikoniczne związane z terenami wystawowymi, ich funkcja oraz zasięg. Oprac. AW-P
zasięg
wystawa / lokalizacja
obiekt ikoniczny
wiodąca funkcja
zasięg ikony
widoczności
BUGA ’57 Kolonia

schody Wasserterassen komunikacja piesza

wewnątrzparkowy w skali miasta

BUGA ’93 Stuttgart

wieża Killesbergturm** widokowa

krajobrazowy

w skali kraju

BUGA '97 Gelsenkirchen

most Doppelbogen

krajobrazowy

w skali kraju

BUGA ’99 Magdeburg

wieża Jahrtausendturm widokowa
wystawienniczopawilon Biosphäre
edukacyjna
Grüne Dom
symboliczna

krajobrazowy

w skali regionu

lokalny

w skali kraju

lokalny

w skali regionu

BUGA 2001 Poczdam
IGA 2003 Rostock
BUGA 2007 Ronneburg
BUGA 2011 Koblenz

komunikacja piesza

wieża Entdeckerturm

widokowa

krajobrazowy

w skali miasta

most Drachenschwanz

komunikacja piesza

krajobrazowy

w skali kraju

platforma widokowa

widokowa

krajobrazowy

w skali miasta

Brandenburg wieża Friedenswarte*

BUGA 2015
Havelregion Rathenow

widokowa

krajobrazowy

w skali kraju

wieża Bismarckturm*

widokowa

krajobrazowy

w skali regionu

most Weinbergbrücke

komunikacja piesza

lokalny

w skali miasta

IGA 2017 Berlin

platformaWolkenhain

widokowa

krajobrazowy

w skali kraju

* oznaczono istniejące wcześniej obiekty, które w ramach wystawy zostały odnowione i zyskały status ikony
przestrzennej
** wieża Killesbergturm powstała na miejscu wieży widokowej zbudowanej na Deutsche Gartenschau w 1950 roku,
planowana jako część wystawy BUGA 1993 w Stuttgarcie, ze względu na trudności finansowe oddana do użytku w 2001
roku

Tabela 16 przedstawia przykładowe obiekty ikoniczne związane z obszarami wystawowymi,
ich analizę w kontekście fizycznej skali oddziaływania krajobrazowego oraz niematerialnego
zasięgu „ikon”400. Obiekty ikoniczne o szczególnych walorach architektonicznych z reguły
stanowią nowe inwestycje, jednak czasem w teren wystawy włączane są istniejące budowle, które
zyskują nowe „ramy krajobrazowe”. Dzięki działaniom promocyjnym związanymi z festiwalem
stają się „ikonami” lub jako obiekty posiadające już status ikon zwiększają swoje zasięgi
oddziaływania. Współczesne procesy „stawania się” obiektem ikonicznym działają na zasadzie
efektu kuli śnieżnej, przy dużym udziale nowoczesnych środków komunikacji. Jako cel
turystyczny popularne obiekty architektoniczne oraz w mniejszym stopniu tereny zieleni podlegają
399

„Ikony krajobrazowe” – obiekty architektoniczne kontrastujące z otoczeniem (efekt Bilbao) o dużym
zasięgu widoczności i znaczeniu dla „linii nieba”, mają charakter „landmarków“ (punktów orientacyjnych),
umożliwiających poruszanie się po mieście, stając się wielopoziomowymi symbolami [za:] Podhalański B.,
Ikoniczność metropolii, op.cit., s. 23, 30; Patoczka P., Linie nieba, Wydawnictwo Uniwersystetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, passim; Lynch K., Obraz miasta, op. cit., s. 90-96. Podhalański szczególnie
podkreśla znaczenie ekspozycji tych budowli – bez krajobrazowego kontekstu budowle te stają się pustymi
formami, pozbawionymi funkcji i treści, pozbawionymi swojej legendy, która umocowuje je na trwałe
w historii danego miejsca. (…) „Ikony” metropolii, wyrwane z kontekstu krajobrazowego tracą swą moc,
stając się jedynie turystyczną pamiątką, stąd rola krajobrazu jako najbardziej istotnego kontekstu
tworzącego niezbędne tło dla danej „ikony”. [za:] Podhalański B., Ikoniczność…, op. cit., s. 15, 35
400
Ikoniczność obiektów architektonicznych w strukturze dużych miast szeroko omawia B. Podhalański
w książce Ikoniczność metropolii. Ikoniczność budowli, kompozycji urbanistycznych i terenów zieleni
wynikająca z atrakcyjnych wizualnie form i przełomowych rozwiązań implikuje także ich wielki wpływ
na kolejnych twórców. [za:] Podhalański B., Ikoniczność…, op. cit., s. 13-35
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tym procesom401. Przykładowe punkty widokowe związane z terenami wystawowymi,
a jednocześnie ich ikony architektoniczne przedstawia Ryc. 14.

Ryc. 14 Od lewej u góry: Wieża widokowa Friedenswarte wzniesiona w 1974 roku z okazji 25-lecia NRD na wzgórzu
Marienberg w Brandenburgu, funkcjonowała jako istotna część wystawy BUGA 2015, Fot. AW-P, 2015. Platforma
widokowa w Koblencji (BUGA 2011), Fot. AW-P, 2018. U dołu: Platforma widokowa Wolkenhain na wzgórzu Kiensberg
w Berlinie (IGA 2017) Fot. AW-P, 2017; Wieża widokowa Killesbergturm, Fot. AW-P, 2019.
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Podhalański B., Ikoniczność…, op. cit., s. 15, 20-23, 30

Struktura przestrzenna współczesnych wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych jest
niejednorodna, park wystawowy podzielony jest na różne części ze względów formalnofunkcjonalnych. Najczęściej wydzielić można obszary o charakterze parkowym z wysokim
drzewostanem, zwykle są to istniejące tereny zieleni o wysokich walorach przyrodniczych
i kulturowych, podlegające rewaloryzacji lub rewitalizacji402 oraz intensywnie i najczęściej
tymczasowo zagospodarowane strefy pokazowe. Kinga Kimic podkreśla kompleksowe podejście
projektowe do terenu całej wystawy, dzięki czemu powstaje spójna wizualnie przestrzeń403.
Aby obszar powystawowy był atrakcyjny dla mieszkańców po zakończeniu festiwalu, na całym
terenie „rozsiane” są obiekty trwałe – place zabaw, obiekty i tereny sportowe, punkty widokowe,
rzeźby i instalacje artystyczne itp. W skład przestrzeni wystawowych nierzadko wchodzą również
ogrody działkowe czy podupadające, wymagające odnowy cmentarze.
Zrewaloryzowane lub poddane rewitalizacji tereny zieleni pełnią funkcje wystawiennicze
na dwóch poziomach – obszary parkowe służą jako przestrzeń ekspozycyjna i stanowią przykład
przeprowadzonej rewaloryzacji; istotna jest również funkcja rekreacyjna. Po zakończeniu wystawy
tereny zieleni poszerzają swoje znaczenie społeczne, jako tereny rekreacyjne przystosowane
do obecnych potrzeb użytkowników z elementami edukacyjnymi oraz zwiększają swoje znaczenie
w strukturze przyrodniczej miasta dzięki nowym połączeniom z szerszymi kompleksami zieleni.
Niekiedy rewaloryzacji podlegają również inne typy istniejących przestrzeni publicznych:
otoczenie osiedli (np. BUGA 2015, Rathenow), cmentarze (np. BUGA 2015, Brandenburg), place
zabaw, ogrody szkolne itp.
Kształtowanie nowych przestrzeni rekreacyjnych służy przede wszystkim tworzeniu nowych
terenów rekreacyjnych na obszarach zaniedbanych, zdegradowanych, wymagających rekultywacji
i rewitalizacji, dotychczas niedostępnych dla mieszkańców. Szczególnie korzystne wydają się
działania polegające na rewaloryzacji istniejących ogrodów i łączeniu ich w większe kompleksy
terenów rekreacyjnych. Niekiedy nowe tereny zieleni publicznej stanowią kluczowy element
domykający istniejący system zieleni miejskiej404 (jak Volkspark w Poczdamie, 2001) czy jako
parki nadrzeczne rozwijają zielono-niebieską infrastrukturę miasta. Wystawy, dzięki którym
powstały publiczne tereny nadrzeczne to m.in. BUGA ‘57 w Kolonii, BUGA ’79 w Bonn,
BUGA ’89 we Frankfurcie n/M., BUGA ’99 w Magdeburgu, IGA 2003 w Rostock, BUGA 2009
w Schwerinie, BUGA 2011 w Koblencji405, IGA 2013 w Hamburgu, BUGA 2015
w Havelregion406. Przemysław Kowalski przytacza również liczne przykłady rewitalizacji rzek
przeprowadzone w ramach wystaw regionalnych407.
Niezwykle istotnym elementem, stanowiącym wyróżniający aspekt wystaw ogrodowych,
jest strefa ogródków pokazowych. Są to niewielkie wydzielone przestrzenie ogrodowe (zwykle

402

Prace prowadzone na obszarach istniejących terenów zieleni służą uporządkowaniu drzewostanu,
wprowadzeniu nowych nasadzeń krzewów i bylin oraz spójnych estetycznie mebli parkowych czy
wzbogaceniu oferty programowej parku poprzez budowę obiektów małej architektury i obiektów
kubaturowych (zwykle o funkcji usługowej). Nadrzędnym celem jest zachowanie istniejących wartości
przyrodniczych i kulturowych oraz dostosowanie terenów do potrzeb użytkowników.
403
Kimic K., Garden exhibitions…, op. cit., s. 24
404
Ibidem, s. 24
405
BUGA 2011 dzięki budowie kolejki linowej służyła także zintegrowaniu przestrzeni po obu stronach
Renu – głównej atrakcji turystycznej miasta: twierdzy Eherenbreitstein na prawym brzegu z historycznym
centrum miasta [za:] F. Łękawski, Rewitalizacja terenów pomilitarnych…, op. cit, s. 100-101
406
Ważnym aspektem wystawy były również próby kształtowania świadomości regionalnej – rzeka Hawela
jako błękitna wstęga łącząca miasta biorące udział w wystawie oraz idea nadająca regionowi jego tożsamość.
407
Kowalski P.,. Scherzer C, Tereny nadrzeczne…, op. cit., s. 127
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nieprzekraczające 10 arów408) o charakterze ogrodów tematycznych, których głównym celem jest
wywołanie wrażenia na zwiedzającym poprzez śmiałe rozwiązania przestrzenne, niecodzienne
formy, eksponowanie wyjątkowych roślin, zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii
itp., a niekiedy funkcjonujące nawet jako prowokacja czy forma eksperymentu409. Niektóre typy
ogródków pokazowych nadają terenom wystawowym głębię treści, służąc nie tylko dekoracji czy
prezentacji osiągnięć ogrodowych. Najczęściej odpowiadają funkcjom edukacyjnym w różnych
dziedzinach i skali410. Ze względu na tematykę można je podzielić na kilka grup411:
 pokazowe ogródki gatunkowe – o charakterze ogrodów kolekcjonerskich, prezentują wybrany
gatunek roślin (np. ogród różany, ogród daliowy), służą porównaniu różnych odmian tej samej
rośliny oraz popularyzacji nowych odmian – z wiodącą funkcją edukacyjno-naukową,
skierowane głównie do profesjonalistów i kolekcjonerów. Przybierają niekiedy formę
prezentacji porównawczych różnych hodowców;
 pokazowe ogródki technologiczne – prezentujące szczególne rozwiązania materiałowe,
technologie budowlane itp. Ich główną funkcją jest edukacja w zakresie ogrodnictwa
i utrzymania terenów zieleni;
 ogródki prezentujące charakterystyczne części założeń ogrodowych (ogrody skalne, ogrody
bylinowe, ogrody wodne, rabaty itp.) oraz ogrody barw, służące jako przykład rozwiązań
projektowych z wiodącą funkcją edukacji w zakresie ogrodnictwa. Ich atrakcyjne formy
krajobrazowe przyciągają zarówno osoby zajmujące się projektowaniem ogrodów, jak i osoby
zwiedzające wystawę rekreacyjnie;
 ogródki specjalne (od niem. Sondergärten) – stanowią przykład rozwiązań projektowych dla
ogrodów powiązanych z obiektami mieszkalnymi i są inspiracją dla odwiedzających.
Charakteryzują się różną skalą – od niewielkich ogrodów przydomowych po obszerne ogrody
willowe – z wiodącą funkcją edukacji w obszarze architektury krajobrazu ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji w aspekcie estetyki i ładu przestrzennego;
 ogródki artystyczne z wiodącym aspektem tworzenia pięknej przestrzeni;
 pokazowe ogródki narracyjne – prezentujące wybrany przez projektanta temat o istotnym
aspekcie narracji. Stanowią najbardziej efektowną grupę ogródków pokazowych. Każdy z nich
związany jest z konkretnym tematem, przedstawia pewną ideę czy historię412. Tematy

408

Ogródki pokazowe prezentowane podczas najsłynniejszego francuskiego festiwalu ogrodowego
Festival International des Jardins w Chamount-sur-Loire we Francji tradycyjnie zajmują ok. 200 m2. Ogródki
pokazowe prezentowane cyklicznie od 2011 roku w Arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla oparte
są na planie koła o średnicy 12-15 m. [za:] Myszka-Stąpór I., Znaczenie w ogrodzie. Festiwal ogrodów
w Chaumont-sur-Loire, [w:] Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian
w sztuce przełomu XX i XXI wieku, Rylke J. (red.), Warszawa 2011, s. 202;
Myszka-Stąpór I., Festiwal ogrodów w Bolestraszycach. Znaczenie w ogrodach pokazowych [w:] Krajobraz
XXI wieku…, op. cit.
409
Wójcik-Popek A., Fun and learn outdoors…, op. cit., s. 38
410
por. Wójcik-Popek A., Colours in show gardens in the case studies of BUGA 2015 and IGA 2013 [w:]
Colour Culture Science, Godyń M., Groborz B., Kwiatkowska-Lubańska A. (red.), Faculty of Industrial
Design. Colour and Space Department, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. Faculty of Industrial
Design, Kraków 2018, s. 149;
Wójcik A., Thinking green…, op. cit., s. 357
411
Większość z ww. typów ogrodów wystawowych wykształciło się już przed II wojną światową.
Por. Karn S., Die Gartenschau in Erfurt…, op. cit., s. 289
412
Są to wartości ideowe, odejście od powierzchowności, skupienie na potrzebach człowieka. Przedstawione
ogrody prezentują idee, treści, wartości. Nie stanowią ani reklamy kolekcji roślin szkółek, ani reklamy biur
projektowych. Są wyrazem myśli twórczych, są dziełami nie towarem (…) Twórcy zwracają większą uwagę
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przefiltrowane przez wrażliwość artystyczną projektantów często tworzą niecodzienne,
nierzeczywiste krajobrazy. Charakteryzują się szerokim spektrum funkcji edukacyjnych oraz
często wysokim poziomem artystycznym. Niekiedy ich walory artystyczne pozwalają
na określenie ich także mianem dzieł sztuki z zakresu sztuki ziemi (land art) lub sztuk
zaangażowanych środowiskowo (environmental art). Dzięki temu mają wyjątkowo szerokie
grono odbiorców – wywołując przemyślenia i dyskusje, służą edukacji całego społeczeństwa.
Można zastosować dalszy podział pokazowych ogródków narracyjnych na:
 ogródki krajobrazowo-kulturowe, służące prezentacji krajobrazów państw, regionów;
 ogródki historyzujące, mające przybliżyć wybrane epoki historyczne;
 ogródki społecznie zaangażowane, służące edukacji w kwestiach współczesnych problemów,
najczęściej ekologicznych i społecznych413;
 ogródki edukacyjne w zakresie pozaogrodniczym, najczęściej odnoszące się do historii (także
historii regionu) oraz innych gałęzi nauki, zwykle nauk ścisłych i biologicznych;
 ogródki kulturowe stanowiące odniesienia do różnorakich aspektów kultury – do tekstów
kultury, ale także tradycji, wierzeń czy religii414;
 ogródki futurystyczne.
Ze względu na cel projektowy można wyróżnić:
 ogródki komercyjne – prezentujące działalność konkretnych firm ogrodniczych
(wykonawczych; produkujących maszyny, narzędzia, meble ogrodowe, hodujących rośliny,
technicznych, zajmujących się np. systemami nawadniającymi), których głównym celem jest
promocja ich marki;
 ogródki towarzystw ogrodniczych i lokalnych stowarzyszeń, służące przybliżeniu ich
działalności oraz promocji, umożliwiające włączenie się w działalność lub złożenie
darowizny;
 ogródki tworzone jako dzieła artystyczne, stanowiące popis umiejętności projektanta.
Na terenach wystawowych pojawiają się także obiekty o charakterze żartobliwym,
niemieszczące się w wymienionych kategoriach, mające po prostu wywołać uśmiech na twarzach
zwiedzających.

na wartości duchowe w przeżywaniu ogrodu niż estetyczne. [za:] Myszka-Stąpór I., Festiwal ogrodów
w Bolestraszycach…, op. cit., s. 266-267
413
por. Wójcik A., Thinking green…, op. cit., s. 357-364
414
Wójcik-Popek A., Can a garden be the place of cultural integration?..., op. cit., s. 5-6
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Ryc. 15 Przykładowe ogródki pokazowe: u góry od lewej „The Donkey Sanctuary: Donkeys Matter” (Chelsea Flower
Show 2019), „Havelgeschichten” (BUGA 2015), na środku od lewej „Clutching at straws: between drought and the
danger of floods” (IGS 2013), „Aquaponic Garten” (IGA 2017), na dole od lewej „2030+ miejski ogród przyszłości”
(Bolestraszyce 2017), (IGA 2017). Fot. AW-P
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3.2.

Współczesne wystawy ogrodowe jako strategia rewaloryzacji
przestrzeni miast

Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego415 obejmuje szersze działania niż tylko wspieranie
tworzenia terenów zielonych na obszarach miejskich i przekształcanie zdegradowanych przestrzeni
wewnątrzmiejskich w tereny zielone i rekreacyjne. Kluczowe są również aspekty zachowania
dziedzictwa kulturowego, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz działania służące
poprawie struktury osadniczej416. Nowe koncepcje przyrodnicze, urbanistyczne i społeczne zostały
wciągnięte w filozofię organizacji wystaw. W rezultacie festiwale zaczęły być planowane, tak aby
przynosić trwałe efekty ekologiczne w środowisku miejskim, głównie dzięki tworzeniu zielonych
ciągów, umożliwiających migrację zwierząt417. Było to również podstawą do zmian koncepcji
organizacji festiwali, jako narzędzia planistycznego, służącego nie tylko odnowie istniejących
terenów zieleni, ale i wspierania oraz uzupełniania miejskich systemów zieleni. Niemieckie
wystawy ogrodnicze stanowią przykład działań zgodnych z zasadami urbanistyki operacyjnej.
Wyjątkowo wyraźny efekt konsekwentnie realizowanej polityki krajobrazowej418 przy użyciu
wystaw jako narzędzia kształtowania struktur zieleni osiągnięto w Stuttgarcie – dzięki
sukcesywnemu, wieloletniemu planowaniu wystaw udało się zrealizować cel strategiczny,
postawiony jeszcze przed II wojną światową419. Festiwale od wielu lat przekształcają także tereny
nadrzeczne, tworząc lub uzupełniając istniejącą błękitno-zieloną sieć420. Festiwal BUGA 1965
w Essen dał początek programowi zazieleniania miasta – Begrunung des Essener Nordens, dzięki
któremu w mieście powstało ok. 100 terenów zieleni, a w Koblencji wystawa BUGA 2011
przyczyniła się do powstania 33 ha nowych terenów zieleni urządzonej421. Przyjęty w ostatnich
latach kierunek decentralizacyjny w organizacji wystaw422 wydaje się być odpowiedzią na zmiany
w funkcjonowaniu współczesnych miast – związane z metropolizacją i tworzeniem się megamiast,
które w pewnym stopniu drenują swój region, powodując silną polaryzację na obszarze miasto
centralne – region oraz miasto centralne – małe miasta w jego zasięgu423. Można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że przyświecające festiwalom trendy są nie tylko odbiciem potrzeb i podejścia

415

Termin rewaloryzacji urbanistycznej odnosi się do działań podejmowanych w skali urbanistycznej
(kwartały, dzielnice itp.), prowadzących do przywrócenia szeroko rozumianych, utraconych walorów
przestrzennych (estetycznych, funkcjonalnych, widokowych itp.) Jest pojęciem szerszym niż rewitalizacja,
tylko pośrednio wpływając na wzrost funkcji gospodarczych. [za:] Bogdanowski J., Problemy urbanistycznej
rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa, Ochrona Zabytków
33/2 (129), 1980, s. 104-115
416
Rewitalizacja miast w Niemczech, op. cit., s. 128
417
Kowalski P., Scherzer C., Tereny nadrzeczne w miastach …, op. cit., s. 125;
Panten H., Die Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 155
418
Kuc S., Woda…, op. cit., s. 19
419
Theokas A. C., Grounds for review..., op. cit., s. 39-52
420
por. Kowalski P., Scherzer C., Tereny nadrzeczne…, op. cit., s. 125; Kuc S., Woda…, op. cit., s. 13-17
421
Wir machen Städte grüner, op. cit., s. 9
422
BUGA planowana na rok 2029 w regionie Oberes Mittelrheintal, wpisanym na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, stanowi wspólne przedsięwzięcie prawie 60 gmin. [za:] Wir machen Städte grüner,
op. cit., s. 22-23, https://buga2029.blog (dostęp: 10.03.2021)
423
por. Wójcik-Popek A., Green Innovation..., op. cit.;
Podhalański B., Integrowanie przestrzeni..., op. cit., s. 39- 55;
A. Wójtowicz-Wróbel, Off the scale–expansion or development? A small town within a metropolitan zone as
an alternative place of residence, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (6), 2017;
A. Wójtowicz-Wróbel, Wpływ współczesnych przemian na wizerunek małego miasta w obszarze
metropolitalnym, Architektura Krajobrazu 1/2017, s. 30-47
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do życia mieszkańców miast, ale i świadectwem rozwoju nauk przyrodniczych, trendów
urbanistycznych i zmian światopoglądowych. Tabela 15 Wykaz wystaw krajowych i
międzynarodowych. Oprac. AW-P
W wyniku pierwszych powojennych doświadczeń, dostrzegając znaczenie wystaw dla
krajobrazu miejskiego oraz dla społeczeństwa, postanowiono kontynuować tradycję organizacji
tego typu imprez w sposób systemowy, na szczeblu krajowym424. W ten sposób, w powojennych
realiach dawnej Republiki Federalnej Niemiec (tzw. Niemiec Zachodnich) narodziła się
współczesna formuła ogólnokrajowych festiwali ogrodowych (BUGA). Festiwale BUGA
odbywają się od 1951 roku, cyklicznie co 2 lata, w różnych miastach dzisiejszej Republiki
Federalnej Niemiec, po zjednoczeniu Niemiec w 1989 roku, również na terenie dawnego NRD425.
Można uznać, że międzynarodowe festiwale ogrodowe funkcjonują jako bezpośrednia kontynuacja
tradycji przedwojennych. Organizowane pod egidą centralnego towarzystwa, raz na 10 lat, stały się
ważnym wydarzeniem o znaczeniu ponadnarodowym. W latach 50. i 60. XX wieku organizacja
wystaw pomogła wielu miastom podnieść się ze zniszczeń wojennych426. Wystawy zorganizowane
w latach 1951-1965 w zniszczonych częściach miast traktowały odnowę przestrzeni parkowych
jako jedną ze strategii odbudowy kraju427. Tereny przeznaczane pod festiwale ogrodowe
obejmowały najczęściej obszary niezabudowane w centrach zniszczonych po wojnie miast..
Powstające w wyniku wielkopowierzchniowych wystaw kompozycje parkowe miały wypełniać
luki w tkance urbanistycznej. Działania inwestycyjne zgodne z duchem miejsca są wyjątkowo
ważne w przestrzeni śródmieść europejskich metropolii, które w swym aspekcie rewitalizacyjnym
przeciwdziałają tworzeniu się deficytu koncentracji w centrach miast i niekorzystnym efektom
procesów suburbanizacyjnych428.
Idea organizacji pierwszej wystawy BUGA narodziła się w 1947 roku429. Wystawa
(w Hanowerze w 1951 r. – przypis autora) w zniszczonych wojną Niemczech miała dodać odwagi
ludziom, by zaczęli od nowa... Potrzeba odnajdywania piękna w swoim otoczeniu, zakątków jakoby
nietkniętych okropnościami wojny, doprowadziła do odrodzenia się idei festiwali ogrodowych430.
Festiwal objął swoim zasięgiem 21-hektarowy park Stadthallengarten (obecnie Stadtpark),
zniszczony podczas wojny. Organizacja wystawy dała impuls do dalszego usuwania zniszczeń
wojennych m.in. lejów bombowych i wież z działami przeciwlotniczymi oraz odbudowę
zburzonego budynku Stadthalle431. Konkurs na ogólny projekt terenów wystawowych w 1949 roku
wygrał architekt krajobrazu Wilhelm Hübotter (1895-1976), ale ostatecznie zrealizowano
koncepcję powstałą wgminnym departamencie parków432. Wystawa w Hanowerze była pierwszą
424

Ważnym aspektem wydaje się być również symboliczne znaczenie dla powojennej integracji
społeczeństwa niemieckiego, przemieszanego na skutek migracji.
425
Pierwsza wystawa na obszarze dawnych Niemiec Wschodnich odbyła się w 1995 roku w Cottbus.
426
Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 183
427
Sander J., Eßer S., 1951 bis 2015: 100 Jahre BUGA und IGA Planungen für das Jubiläum oder Ende eine
Ära? [w:] BUGA und IGA von 1951 bis 2051. Wohin geht die Reise? Thesen und Trends, Eßer S. (red.),
Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH, Bonn 2017, s. 17
428
Podhalański B., Metropolis. Metropolia. Genius loci historycznych centrów metropolii i korytarz
paneuropejski, Czasopismo Techniczne, 12-A/2015, s. 157-173;
Zipser T., Śródmieście…, op. cit.;
Podhalański B., Developing a rewitalizacja,… op. cit., s. 49-55;
Palak M., Nowe oblicza przedmieść…, op. cit.
429
Panten H., Die Bundesgartenschauen..., op. cit., s. 12
430
http://bundesgartenschau.de/buga-iga/bisherige-gartenschauen/buga-hannover-1951.html
(dostęp:
27.08.2017)
431
Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 183
432
Gröning G., Teutonic Myth..., op. cit., s. 136
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wystawą współorganizowaną i zaplanowaną przez ZVG i gminę433. 26 stycznia 1950 roku
zawiązano stowarzyszenie Verein zur Förderung der Gartenkultur, które zajęło się przygotowaniem
pierwszej wystawy BUGA. W stowarzyszeniu zasiadali przedstawiciele gminy i ZVG. Wybrano
obszar, gdzie w 1933 roku odbyła się wystawa JaDeGa. Szczególnym walorem tej lokalizacji była
bliskość terenów wystawowych – Hannover-Messe z halami wystawowymi; oraz korzystny układ
transportowy. Podjęto decyzję o odbudowie zniszczonej Stadthalle i zachowaniu modernistycznego
ogrodu towarzyszącego budynkowi. Teren wystawowy obejmował niewielką powierzchnię,
w dodatku podzieloną ulicą Clausewitzstraβe. Centralną część wystawy stanowił obszerny trawnik,
służący jako przestrzeń ekspozycyjna. Jedna część miała charakter parkowy z ogrodami
bylinowymi, różanymi (Ryc. 16) i wodnymi (dzisiejszy Stadtpark), druga to typowa przestrzeń
wystawowa z częścią sepulkralną, pokazami szkółek itp. Dużym wyzwaniem było usunięcie
z obszaru reliktów wojny (zasypano ponad 100 lejów po bombach, wysadzono wieże
przeciwlotnicze, pozostałości murów i fundamentów). Na miejscu spalonych i zniszczonych
w czasie wojny drzew posadzono ponad 200 dużych sadzonek434. Trwałym efektem wystawy była
rewitalizacja wizytówki miasta – okolicy centrum wystawienniczo-kongresowego. Ponadto
festiwal, szeroko komentowany w mediach, stał się symbolem powojennych zmian, dając
społeczeństwu nadzieję na lepszą przyszłość. Mimo przekroczenia zakładanego budżetu
dostrzegano kwestię wzrostu wartości nieruchomości. Z biegiem lat duża część obszaru dawnego
terenu wystawowego została przeznaczona pod inwestycje, co zmniejszyło znaczenie parku
w kontekście szerszych struktur przyrodniczych435.

Ryc. 16 Pocztówka przedstawiająca ogród pokazowy z nowymi odmianami róż; Bundesgartenschau 1951, Hanower. Fot.
autor nieznany. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11589.

433

Allinger G., Das Hohelied..., op. cit., s. 106-108
Panten H., Die Bundesgartenschauen..., op. cit., s. 12-13
435
Ibidem, s. 14-15
434
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Ryc. 17 Pocztówka przedstawiająca kawiarnię wystawową Café am Weiher; Bundesgartenschau 1951, Hanower. Fot.
autor nieznany. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 11590.

Ryc. 18 Rabata wczesnowiosenna, po lewej w tle budynek wystawowy, w centrum budynek zabytkowy, element
historycznego założenia Karlsaue; Bundesgartenschau 1955, Kassel. Projekt nasadzeń H. Hammerbacher, fot.
H. Hammerbacher. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 12882.
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Wystawa IGA w 1953 roku była pierwszym międzynarodowym festiwalem powojennym.
Odbyła się w Hamburgu na obszarze parku Planten un Blomen i przyległych terenach: na terenie
Jungiuswiese oraz Hamburger Messe. Pierwotnie miała być wystawą krajową, jednak dla
uczczenia pierwszej międzynarodowej wystawy ogrodniczej, która odbyła się właśnie
w Hamburgu, Senat kraju związkowego oraz ZVG 8 września 1951 roku podjęli decyzję o zmianie
statusu wystawy. Park Planten un Blomen, powstały jako efekt wystawy Niederdeutschen
Gartenschau w 1935 roku, dotknęły znaczne zniszczenia wojenne, ale nadal cieszył się dużą
popularnością wśród mieszkańców. W związku z tym, wśród wskazań do konkursu na projekt
ogólny znalazło się zachowanie charakteru parku oraz estetyczne dopasowanie do niego
pozostałych obszarów. Ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty, a zlecenie stworzenia projektu
otrzymał Karl Plomin (1904-1986), architekt krajobrazu z Hamburga. Jego koncepcja znacznie
odbiegała od ówczesnych standardów – zrezygnował z popularnego wówczas funkcjonalnobotanicznego podziału terenu na rzecz rozwiązań o charakterze krajobrazowym. Kształtowanie
terenów wystawowych opierał na koncentrowaniu roślin o podobnych wymaganiach
środowiskowych, np. na wystawie drzew ozdobnych katalpy, magnolie i aralie zostały podsadzone
wysokimi bylinami m.in. lepiężnikami i funkiami. Przyczyniło się to do zmiany całej przestrzeni
wystawowej, która nabrała charakteru ogrodowego i do zwiększenia znaczenia funkcji
rekreacyjnych wystaw oraz poszerzenia docelowej grupy odwiedzających. Obszar samej wystawy
był niewielki (35 ha), ale festiwalowi towarzyszył szeroki program odnowy zieleni miejskiej
Hamburga. Plomin zrezygnował z powszechnie wówczas prezentowanych ogrodów
przydomowych, działkowych oraz wystawy sepulkralnej, na rzecz udostępnienia tego typu
obiektów w mieście. Jako część wystawy zwiedzającym udostępniono również lokalne
przedsiębiorstwa ogrodniczo-warzywne i ogrodniczy instytut naukowo-badawczy Fünfhausen.
Program towarzyszący obejmował ok. 2000 ha terenów zieleni publicznej oraz 1000 ha cmentarzy
(m.in. Volkspark Altona, Hamburger Stadtpark, park Wallangen, Hammer Park, cmentarz
Ohlsdorfer). Zmodernizowano również place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, tereny
przyszkolne; rozbudowano stadion w dzielnicy Altona, a także stworzono ciągi piesze o łącznej
długości 14 km – nad Łabą i rzeką Alster. Międzynarodowa wystawa przyczyniła się
do przerwania powojennej izolacji RFN. Pozytywne doświadczenia zaowocowały chęcią
do organizacji kolejnych wystaw, jako cyklicznych wydarzeń436. Przyczyniło się
to do zapoczątkowania tradycji organizacji wystaw międzynarodowych raz na 10 lat. Trzy
pierwsze wystawy IGA w latach 1953, 1963 i 1973 odbyły się właśnie w Hamburgu na terenie
parku Planten un Blomen, stopniowo zmieniając jego formę437. Wolne i Hanzeatyckie Miasto
Hamburg było gospodarzem największej liczby festiwali międzynarodowych (Tabela 15).
Kolejne wystawy w okresie powojennym pomogły podnieść z gruzów wiele zniszczonych
miast Niemiec Zachodnich. W 1955 roku BUGA odbyła się w Kassel, mieście, którego zabudowa
uległa zniszczeniu w około 70 procentach. Niemiecka architekt krajobrazu Gerda Gollwitzer
(1906-1996) odwiedzając miasto jesienią 1954 roku była pełna podziwu: Kto przed trzema laty
szedł przez Kassel miał wrażenie, że życie nigdy nie wróci do tego zniszczonego pokrytego gruzem
miasta. Dzisiaj to miasto jest jak cud: jeden wielki plac budowy! (…) Impuls do powrotu życia
przyniosła właśnie BUGA438. Dewastacji, nie tylko z powodu nalotów dywanowych, uległ również
zabytkowy zespół rezydencjonalno-ogrodowy Karlsaue. Mieszkańcy, zbierając z całego miasta
gruz (prawie dwa miliony metrów sześciennych), zasypali terasę zalewową rzeki Fuldy, niegdyś

436

Panten H., Die Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 18-23
Theokas A. C., Grounds for review..., op. cit., s. 55-63
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Frank S., Mein Garten ist…, op.cit., s. 183-184.
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integralną część barokowego ogrodu oraz jej dopływ – Kleine Fulda, zbierającą wodę deszczową
z miasta. Całkowite usunięcie gruzu okazało się nierealne z przyczyn ekonomiczno-gospodarczych.
Projekt ogólny wystawy stworzył architekt krajobrazu prof. Hermann Mattern (także dyrektor
artystyczny festiwalu), który zasugerował bezpieczne ukształtowanie zboczy i obsadzenie ich
różami. Działanie to miało także charakter metaforyczny i terapeutyczny. Na potrzeby organizacji
festiwalu miasto wprowadziło innowacyjne rozwiązania – reorganizację ruchu w ścisłym centrum
miasta – przebudowę okolic dworca kolejowego oraz przekierowanie ruchu kołowego na Ring,
tworząc pierwszą w Niemczech strefę ruchu pieszego. Część inwestycji była finansowana przez
kraj związkowy Hesję – prace budowlane przeprowadzono m.in. w Fredricianum oraz teatrze
państwowym, a także przeprowadzono roboty służące zabezpieczeniu barokowego pałacu
w Karlsaue, zwanego Oranżerią. Częściowo zniszczone budynki historyczne wykorzystano jako
przestrzeń do ekspozycji halowych, dobudowując tymczasowe nowoczesne zadaszenia, tworzące
charakterystyczne, silnie kontrastowe formy (Ryc. 18). Początkowo wystawa miała odbyć się
w 1953 roku, jednak szeroki zakres prac zmusił organizatorów do przesunięcia terminu otwarcia
wystawy. Mimo intensywnych dyskusji i krytyki, związanej z szeroko zakrojoną kreacją
artystyczną w historycznej tkance parku, wystawę w Kassel odwiedziło około 2,9 miliona osób439.
Wystawa BUGA w Kolonii w 1957 roku objęła obszar dawnego Rheinpark,
w prawobrzeżnej części miasta pomiędzy międzynarodowym centrum targów Köln-Messe
a portem Mülheimer. Park o powierzchni 48 ha został całkowicie zniszczony w czasie wojny,
stając się składowiskiem gruzu. Przygotowania do festiwalu trwały blisko 4 lata. W pracach
projektowych łącznie brało udział 13 architektów i 21 projektantów ogrodów. Dla zachowania
krajobrazu szerokiej terasy zalewowej, charakterystycznego dla regionu, zrezygnowano z budowy
wałów przeciwpowodziowych. Do najbardziej znanych obiektów architektonicznych, powstałych
w ramach wystawy należą tzw. Wasserterrasse (Ryc. 19). Wystawa pokazowych ogrodów
działkowych zorganizowana została w sąsiedztwie Rheinpark, na terenie zniszczonych podczas
wojny ogródków działkowych. Ważnym elementem inwestycji była budowa kolejki linowej
Rheinseilbahn, która ułatwiała poruszanie się pomiędzy lewobrzeżną częścią Kolonii – starym
miastem z wieloma zabytkami i dworcem kolejowym. Odbudowa parku stanowiła część szerszej
inwestycji zagospodarowania lewego brzegu Renu i wykorzystania go jako przestrzeni rekreacyjnej
dla mieszkańców – stworzono kilkukilometrową promenadę. Liczba zwiedzających pobiła rekord
z Kassel – festiwal odwiedziło 4,3 miliona gości. Wystawa BUGA w Kolonii w 1971 roku objęła
obszar Rheinpark oraz tereny po drugiej stronie rzeki440.
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Ryc. 19 Wasserterrasse jako jedna z ikon wystawy; Bundesgartenschau 1957, Kolonia. Proj. H. Hammerbacher,
fot. J. Schmitz-Fabri. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. F 13105.

Wśród niecyklicznych wystaw, które wpłynęły na trwałe zmiany w strukturze miast,
Allinger wymienił regionalną wystawę Grünen und Blühen w Fürth w 1951 roku, II wystawę
GRUGA w Essen w 1952 roku i niemiecko-francuską wystawę ogrodową w Saarbrücken w 1960
roku. Do wzrostu zainteresowania sztuką ogrodową przyczyniły się także: jubileuszowa wystawa
ogrodowa Blühendes Barock w Ludwigsburgu, zorganizowana w 1954 roku z okazji 250-lecia
założenia miasta i zamku, z rekordową liczbą zwiedzających (2 miliony) oraz berlińskie targi
Grüne Woche441.
Po 20 latach od zakończenia II wojny światowej cel festiwali został dostosowany
do zmieniających się potrzeb społecznych. Od wystawy BUGA w Karlsruhe w 1967 roku
zaobserwować można było zmianę w filozofii organizacji festiwali. Wystawy w latach 1967 – 1993
tematycznie dotyczyły rewaloryzacji istniejących założeń ogrodowych, zwykle znacznie
powiększanych o obszary zieleni o nowoczesnym charakterze, integrowanych z otoczeniem
i włączanych w szersze struktury zieleni pod hasłem Grün-Renovirung und Neuanlage. Skupiano
się na szerokiej ofercie parków, które miały służyć rekreacji i umożliwiać użytkownikom
spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciekawy sposób442. BUGA ’67 w Karlsruhe skupiała się
na rewaloryzacji historycznych parków: Schloβgarten i Stadtgarten. Równolegle miasto postawiło
sobie za zadanie stworzenie koncepcji zieleni miejskiej. Tereny zieleni połączyły historyczne parki
z dworcem kolejowym i poprzez Hardtwald z dalszym krajobrazem; w południowej części miasta
powstały tereny rekreacyjne nad rzeką Alb, w różnych częściach miasta utworzono wiele zielonych
skwerów i placów443. Dzięki organizacji wystawy BUGA w 1979 roku Bonn zyskało rozległy
Freizeitpark Rheinaue, służący rekreacji, na miejscu nieużytkowanej przestrzeni nad Renem.
Wystawa o łącznej powierzchni 100 ha obejmowała teren trzech gmin po obu stronach Renu –
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lewobrzeżne Bonn, Bad Godesberg i prawobrzeżny Beuel444. Park stanowi „zielony bufor” między
centrum miasta a krajobrazem otwartym445.
Festiwal BUGA w Berlinie w 1985 roku był niezwykły ze względu na jego lokalizację
w mieście podzielonym murem. Dzięki wystawie w południowej części miasta, na terenie pól
uprawnych powstał 90-hektarowy Britzer Park. Na płaskim, pozbawionym drzew obszarze w ciągu
7 lat stworzono intensywnie zagospodarowany, nowoczesny park ze stawami, wzgórzami
i zadrzewieniami, służący rekreacji. Dzięki wystawie odrestaurowano XIX-wieczny holenderski
wiatrak. Przy parku do dziś działają stowarzyszenia mające na celu edukację ekologiczną –
Ökolaube i Freilandlabor. W 2017 roku w Berlinie zorganizowano wystawę IGA częściowo
na terenie parku powstałego po wschodnioniemieckim festiwalu Berliner Gartenschau z 1987
roku. Obie wystawy odbywające się w podzielonym murem Berlinie nadzorowała spółka Grün
Berlin Park und Garten GmbH446.
Dzięki festiwalom organizowanym w Stuttgarcie (w latach 1939, 1950, 1961, 1977, 1993)
udało się domknąć strukturę zwaną „zielonym U”, która była jednym z długofalowych celów
prowadzonej w mieście polityki przestrzennej. Idea stworzenia zielonego połączenia Höhenpark
Killesberg ze Schlossgarten w centrum miasta powstała w latach 30. XX wieku (Ryc. 20)447.

Ryc. 20 Schemat połączenia terenów zielonych miasta Stuttgart – efekt długofalowego kształtowania krajobrazu miasta
poprzez wystawy ogrodowe. Oprac. AW-P (źródło podkładu mapowego - googlemaps)
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Za reprezentatywny przykład podejścia do planowania wystaw w okresie 1967-1993 posłuży
BUGA 1987, odbywająca się w Düsseldorfie jako część obchodów jubileuszu 700-lecia założenia
miasta. Miasto miało długą historię tworzenia parków publicznych w oparciu o tereny festiwalowe
– w 1904 roku powstał Rheinpark Glozheim448, a w 1937 roku otworzono Nordpark, powstały jako
część wystawy Reichsausstellung Schaffendes Volk. Planowaną wystawę traktowano jako program
strategiczny wspierający rozwój miasta i rozwiązanie istniejących problemów urbanistycznych,
sanację krajobrazu miasta oraz kształtowanie nowych przestrzeni zielonych. Po fazie powojennej
odbudowy w stolicy landu Nadrenia-Północna Westfalia nastąpił szybki wzrost gospodarczy,
a miasto zyskało rangę międzynarodowej metropolii. Na początku lat 70. XX wieku zaczęto
podejmować próby ponownego dostosowania gwałtownie rozrastającego się organizmu miejskiego
do potrzeb mieszkańców. Plany obejmowały głównie przebudowę układu komunikacyjnego, w tym
budowę metra, przebudowę dworca głównego z otwarciem śródmieścia w stronę dzielnicy
Oberbilk oraz rozbudowę południowej obwodnicy. Wielkie inwestycje infrastrukturalne obnażyły
braki w dostępie do terenów zielonych, szczególnie w dawnych dzielnicach robotniczych. W 1977
roku rada miasta przedstawiła plan organizacji wystawy w południowej części miasta, służący
poprawie warunków życia w gęsto zaludnionych śródmiejskich dzielnicach poprzez stworzenie
obszernego parku rekreacyjnego – Südpark o powierzchni 70 ha. Mottem wystawy stało się hasło:
Ogród dla nas wszystkich, nawiązujące do niemieckiej tradycji tworzenia parków „dla ludu”.
Na główny obszar wystawienniczy wybrano nieużytki po nieczynnej żwirowni z dzikimi
wysypiskami śmieci i podupadające ogrody działkowe, rozciągające się pomiędzy dzielnicami
Oberbilk, Stoffen i Wersten, sięgające do historycznego założenia Volkspark. Teren wybrany pod
wystawę stanowił kluczowy element programu stworzenia zielonego łuku, łączącego
rewaloryzowaną dzielnicę Oberbilk z Renem (poprzez Rheinpark, Hofgarten, zielone strefy ruchu
pieszego w okolicach dworca głównego, tereny uniwersyteckie z ogrodem botanicznym po Felher
Wald, Ryc. 21). Wystawę obsługiwało 5 linii tramwajowych, trzy linie autobusowe oraz dwie linie
kolejki aglomeracyjnej, oraz parkingi zdolne pomieścić 6 tysięcy samochodów osobowych.
Na potrzeby wystawy zreorganizowano układ transportowy w najbliższej okolicy –
m.in. wybudowano nowe przejście od przystanku kolejki aglomeracyjnej (S-bahn). Koncepcja
projektowa obejmowała podkreślenie różnic między poszczególnymi obszarami głównego terenu
wystawienniczego: historycznym Volkspark, ogrodami działkowymi przekształconymi w strefę
ogrodów pokazowych In den Gärten oraz zrekultywowanym terenem dawnej żwirowni – Vor dem
Deich. Volkspark o powierzchni około 11 ha, poddano rewaloryzacji, zachowując jego historyczny
charakter. Dzięki reorganizacji ruchu w okolicy strefa parku historycznego została powiększona
o ok. ⅕ powierzchni. Zrenaturyzowano potok Düssel, stanowiący północną i wschodnią granicę
parku i stworzono obszar o charakterze leśnym oraz staw przelewowy. Obszar In den Gärten
zaplanowano jako kompozycję osiową z licznymi ogrodami pokazowymi, wydzielonymi
żywopłotami, otoczoną uporządkowanymi ogrodami działkowymi. W tej części powstał również
funkcjonujący do dziś Biogarten, jako projekt społeczny, służący szerzeniu wiedzy o ekologicznym
ogrodnictwie oraz 80 niewielkich ogrodów Mietergärten, które mogą wynająć przedstawiciele
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lokalnych społeczności. Intensywnie użytkowana strefa In den Gärten oddzielona była
od naturalistycznie
kształtowanej
części
Vor
dem
Deich
historycznym
wałem
przeciwpowodziowym. W ramach przygotowania do wystawy zrenaturyzowano zbiornik
po wyrobisku żwiru, odpowiednio profilując strefę brzegową oraz obsadzając ją roślinnością
typową dla lokalnych biotopów. Głównym założeniem przy tworzeniu tej strefy było przywrócenie
temu terenowi wartości przyrodniczych przy równoczesnym zapewnieniu przestrzeni do rekreacji.
Po wystawie zmieniło się otoczenie parku. W jego sąsiedztwie powstały osiedla mieszkaniowe
oraz budynki użyteczności publicznej. Jednak największe znaczenie dla miasta wydaje się mieć
podniesienie jakości życia mieszkańców, pozytywny wpływ na bioróżnorodność i utworzenie
zielonego korytarza, służącego rekreacji mieszkańców oraz migracji zwierząt449.

Ryc. 21 Schemat połączenia terenów zielonych miasta Düsseldorf – efekt wystawy BUGA 1987. Oprac. AW-P (źródło
podkładu mapowego – googlemaps)

Festiwale planowane po zjednoczeniu Niemiec (w latach 1995-2007: BUGA’95 w Cottbus
w Brandenburgii, BUGA’97 w Gelsenkirchen w Nadrenii Północnej-Westfalii, BUGA’99
w Magdeburgu w Saksonii-Anhalt, BUGA 2001 w Poczdamie w Brandenburgii, IGA 2003
w Rostocku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, BUGA 2005 w Monachium w Bawarii, BUGA
2007 w Gerze i Ronneburgu w Turyngii) miały służyć przemianie przestrzeni charakterystycznych
dla państwa socjalistycznego. Z tego względu organizowano je głównie w miastach byłego
NRD450. Były to przede wszystkim projekty zagospodarowania i plany rewitalizacji terenów
poprzemysłowych i pomilitarnych, służące ożywieniu jednostek sąsiedzkich, a nawet całych
dzielnic451. Wystawy, które odbyły się na terenie dawnego NRD, zostaną omówione w rozdziale 4.
Kolejna perspektywa (lata 2009–2013: BUGA 2009 w Schwerinie w MeklemburgiiPomorzu Przednim, BUGA 2011 w Koblencji w Nadrenii-Palatynacie, IGA 2013 w Hamburgu –
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mieście na prawach kraju związkowego452) służyła tworzeniu miejskich przestrzeni otwartych
o znaczeniu ekologicznym. Organizatorzy podejmowali wyzwanie wprowadzania terenów zieleni
w silnie zurbanizowane obszary rdzeniowe miast453 i tym samym włączanie ich w szersze struktury
przyrodnicze, często wykorzystując obszary nadwodne i wdrażając system zielono-niebieskiej
infrastruktury454. Główne założenia ilustruje przykład wystawy IGS w Hamburgu w 2013 roku oraz
wystaw BUGA 2009 i BUGA 2015, omówionych w kolejnym rozdziale.
Wystawa IGS 2013 podzielona na siedem części, nawiązywała do portowej przeszłości
hanzeatyckiego miasta455. Festiwal pod tytułem W 80 ogrodów dookoła świata zorganizowano
na Elbeinsel, w dawnej dzielnicy robotniczej Wilhelmsburg, przekształceniami obejmując
otoczenie potoku Kükenbrack – tereny poprzemysłowe, ogrody działkowe i niezagospodarowane
tereny zielone. Głównym celem wystawy była integracja tego obszaru z przestrzeniami
publicznymi miasta oraz stworzenie połączeń ekologicznych w oparciu o sieć hydrograficzną.
Peryferyjny obszar włączono w sieć dróg wodnych miasta, co miało znaczenie dla rekreacji
mieszkańców. Aby ułatwić zwiedzanie obszaru, wybudowano napowietrzną kolejkę jednoszynową.
W ramach przygotowań do wystawy przeprowadzono wiele projektów służących partycypacji
społecznej, skierowanych do mieszkańców dzielnicy, np. fora obywatelskie, ogrody
partycypacyjne czy programy edukacji ekologicznej dla uczniów. Ważnym aspektem przygotowań
do festiwalu i dalszego użytkowania przestrzeni były kwestie ochrony przyrody. Według
materiałów DBG ochrona przyrody została w sposób zrównoważony zintegrowana z koncepcją
wystawy456. Część wystawy nazwana Naturwelten, zlokalizowana na terenie dawnych ogrodów
działkowych, stanowiła próbę przywrócenia naturalnych zbiorowisk nadrzecznych. Drewniana
ścieżka, służąca edukacji, prowadziła przez zbiorowiska szuwarowe, torfowiska wysokie i inne
rzadkie biotopy457. Kształtowanie świadomości ekologicznej obejmowało również aspekty ochrony
krajobrazów uprawnych i upraw ekologicznych458. Wraz z IGS 2013 w Hamburgu odbywała się
międzynarodowa wystawa budownictwa IBA, poszukująca nowatorskich rozwiązań ekologicznych
w budownictwie. W ramach wystawy IBA powstały m.in. budynki zeroenergetyczne oraz
elektrownia zaopatrująca dzielnicę w „zieloną energię”459. Budynki wzniesione według zasad
zrównoważonego budownictwa otaczały obszar wystawy ogrodowej IGS460. Obszar wystawowy
objął powierzchnię 100 ha. Ze względu na inwestycje prowadzone w obszarze naturalnie
rozwijających się siedlisk, wybuchła kolejna fala krytyki i dyskusji na temat organizacji festiwali.
Związki między wystawami ogrodowymi a wystawami budownictwa zostaną omówione szerzej
w podrozdziale
3.4
452
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Kontekst wystaw światowych oraz wystaw budownictwa. Tabela 17 w sposób syntetyczny
podsumowuje charakter głównych działań inwestycyjnych oraz typologię terenu przed podjęciem
inwestycji. Analizując poszczególne festiwale można zaobserwować tendencje dopasowywania
działań do typu obszaru przedwystawowego oraz ogólne trendy związane z przemianami wystaw,
omówione w całym rozdziale. Działania o największej ingerencji w krajobraz – to znaczy kreacja,
zarezerwowane są dla terenów trwale niezagospodarowanych – nieużytków i terenów rolniczych o
niskich wartościach kulturowych. Odbudowa i rewitalizacja dawnych parków publicznych
stanowiła główny cel pierwszych wystaw powojennych. Omówiona na przykładach
rekompozycja461 zniszczonych ogrodów barokowych, najczęściej uznawana jest za nadmierną
ingerencję w krajobraz o wysokiej wartości historycznej, prowadząc do trwałej utraty części
walorów. Na potrzeby niniejszej analizy pod pojęciem integracji462 przestrzennej kryje się
świadome i celowe tworzenie trwałych połączeń z szerszym kontekstem przyrodniczym,
co stanowi jeden z ważniejszych aspektów organizacji wystaw od lat 70. XX wieku.
Rewitalizacja463, jako proces służący przywróceniu danego terenu społeczeństwu, posiada aspekty
ekonomiczne i estetyczne. W odniesieniu do terenów zieleni publicznych działania rewitalizacyjne
służą odnowieniu i doinwestowaniu istniejących parków, poszerzeniu ich programu użytkowego
oraz wprowadzeniu obiektów usługowych. Tereny poprzemysłowe w zależności od poprzedniej
funkcji wiodącej i stopnia degradacji środowiska wymagały działań rekultywacyjnych i/ lub
rewitalizacyjnych.
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scalanie układów rozerwanych i zatartych. [za:] Środulska-Wielgus J., Rola turystyki…, op. cit., s. 168
463
Rewitalizacja obecnie jest rozumiana niezwykle szeroko, jako złożony i wieloaspektowy proces, którego
głównym celem jest ponowne ożywienie „martwych pikseli” w przestrzeni, dotychczas skupiających
pejoratywnie oceniane funkcje.
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Tabela 17 Główne typy genetyczne obszarów objętych inwestycją w ramach wystaw w kontekście zakresu ingerencji
w krajobraz. Oprac. AW-P, na podst. H. Panten, Die Bundesgartenschauen…, op. cit., A. C. Theokas, Grounds for…, op. cit.
zakres ingerencji

główny typ obszaru objętego wystawą

wystawy

kreacja

tereny rolnicze, nieużytki

IGA 1983, BUGA 1985

kreacja, integracja
przestrzenna

tereny nadrzeczne

BUGA 1979, BUGA 1989

tereny rolnicze, nieużytki

IGA 2003

odbudowa, rewitalizacja

park publiczny

rekompozycja

ogród historyczny
park publiczny

BUGA 1951, IGA 1953, BUGA 1957, BUGA
1961
BUGA 1955, BUGA 1967
BUGA 1991, IGA 2017

rewitalizacja

przestrzenie publiczne

BUGA 1977

tereny pomilitarne, tereny nadrzeczne

BUGA 1995

przestrzenie publiczne

IGA 1993, BUGA 2009

tereny poprzemysłowe
tereny potransportowe
przestrzenie publiczne, tereny
pomilitarne
nieużytki, tereny poprzemysłowe

BUGA 2019
BUGA 2005

rewitalizacja, integracja
przestrzenna

rewitalizacja, kreacja,
integracja przestrzenna
rewitalizacja, rekultywacja
rewitalizacja, rekultywacja,
integracja przestrzenna

BUGA 2011
IGS 2013

park publiczny

BUGA 1971

park publiczny, tereny poprzemysłowe

BUGA 1987

przestrzenie publiczne

BUGA 2015*

tereny pomilitarne

BUGA 2001

tereny poprzemysłowe

BUGA 1997

tereny pomilitarne, teren zdegradowany

BUGA 1999

park publiczny, tereny poprzemysłowe

BUGA 2007

park publiczny

BUGA 1959, IGA 1963, BUGA 1965, BUGA
1969, IGA 1973, BUGA 1975

ogród historyczny, tereny nadrzeczne

BUGA 1981

rozbudowa, rewitalizacja
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3.3.

Krytyka wystaw i ich przemiany

Organizacji wystaw, podobnie jak wszelkim inwestycjom w przestrzeni publicznej,
nieodmiennie towarzyszą głosy krytyki, związane z wydatkowaniem środków publicznych czy
przeobrażeniami miejsc lubianych przez lokalne społeczności. Mimo ogólnie pozytywnego odbioru
festiwali, krytyce najczęściej podlegają kwestie związane z: wysokimi kosztami inwestycji,
znacznie obciążającymi budżet gminy, nierentownością całego przedsięwzięcia, dużymi kosztami
trwałego utrzymania terenów powystawowych, wielkoprzestrzenną ingerencją w istniejące
w mieście struktury (także przyrodnicze) oraz charakterem wystawy jako anachronicznej
i prowincjonalnej imprezy masowej464. Niekiedy kwestionowany jest podstawowy cel festiwali,
czyli tworzenie trwałych przestrzeni publicznych lub sama ich formuła jako wydarzeń
wielkopowierzchniowych, prezentujących ogrody w szerszym kontekście, a nie typowych targów
ogrodniczych. W ostatnich latach pojawiły się również głosy, że wystawy charakteryzuje brak
nowych pomysłów. Krytykowane są także jako skierowane do wąskiej grupy docelowej –
entuzjastów ogrodnictwa, skutkując powracającymi sugestiami o poszerzeniu tematyki wystaw
o zagadnienia z zakresu urbanistyki, ekologii, energetyki i mieszkalnictwa. Powracające co jakiś
czas debaty dotyczą także trwałych inwestycji towarzyszących festiwalom, szczególnie w formie
ułatwiania lokalizacji osiedli mieszkaniowych w najbliższej okolicy parków pofestiwalowych.
Każda z kolejnych wystaw odnosi się do tej kwestii na swoim gruncie, w zależności
od szczegółowych uwarunkowań miejsca. Tego typu rozwiązania w szerszym zakresie stosowane
są w Wielkiej Brytanii i Holandii465.
Pierwsze powojenne festiwale były przyjęte przez społeczeństwo nadzwyczaj dobrze
ze względu na silny kontrast z doświadczeniami wojennymi. Przedwojenna tradycja organizacji
festiwali ogrodowych została przywrócona, nie tylko w celu odnowienia zniszczonych parków i ich
najbliższego otoczenia, ale również aby stworzyć atmosferę optymizmu i kreatywności466.
Początkowo najbardziej paląca była potrzeba fizycznego i gospodarczego podniesienia z ruin
niemieckich miast oraz psychiczna potrzeba społeczna usunięcia z krajobrazu reliktów wojennych.
Ówczesne wystawy miały zwykle charakter punktowy – głównymi przestrzeniami festiwalowymi
były zniszczone parki.
Niemieckie wystawy powstałe w latach 50. XX wieku, jako powojenna strategia odbudowy
kraju, w ciągu ostatnich 70 lat podlegały znacznym przemianom. Dostosowując się
do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych i problemów występujących
w przestrzeniach miast oraz ogólnych trendów w urbanistyce stawiano przed nimi konkretne cele,
które zmieniały się w perspektywie czasu. Na fali początkowego entuzjazmu pierwsze silne głosy
krytyki, które przyniosła organizacja wystawy w Kassel w 1955 roku były szczególnie jaskrawe.
Gorące dyskusje budziła duża ingerencja tej wystawy w tkankę barokowego założenia
rezydencjonalno-ogrodowego. Nowoczesne materiały i formy wprowadzane w zabytkowy kontekst
budziły silne kontrowersje.
Pod koniec lat 70. i w latach 80. XX wieku narastająca krytyka społeczna wystaw, jako
intensywnie zagospodarowanych przestrzeni sztucznych w sztucznym krajobrazie miast,
doprowadziła do szerokich zmian koncepcyjno-organizacyjnych. Za główną przyczynę uważa się
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Jäckel S., Dobrzańska M., Festiwal ogrodniczy..., op. cit.,s. 192-193
Theokas A. C., Grounds for review..., op. cit., s. 36-37
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Ibidem..., op. cit., s. 28
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zmianę kolektywnego stosunku do zieleni w wyniku pojawienia się ruchów ekologicznych467.
Technokratyczne dążenie do wprowadzenia struktur i reguł w każdym aspekcie życia człowieka,
także w przestrzeniach ogrodowych, rolnych i leśnych, wymagało ogromnych środków
finansowych oraz doprowadziło do deficytu obszarów naturalnych w otoczeniu miast.
Za najwyższą wartość w krajobrazie zurbanizowanym zaczęto postrzegać rozwijającą się naturalnie
zieleń, co stanowiło symboliczny powrót do romantycznych idei. Podkreślano, że powstające
na terenach otwartych parki pozbawiają mieszkańców różnorodnych możliwości rekreacyjnych,
oferując pasywnie użytkowaną zieleń. Ekolodzy, artyści i architekci krytykowali
wielkopowierzchniowe inwestycje związane z festiwalami, jako czynnik niszczący naturalną
zieleń, historyczne struktury i ekologiczny potencjał, a jednocześnie zwiedzający domagali się
większej ilości kwiatów. W 1983 roku ZVG zorganizowało pierwszy panel ekspercki, który miał
wypracować nowe kierunki rozwoju wystaw. Postulowano m.in. większą elastyczność i gotowość
do wdrażania innowacji oraz ostrożność przy wprowadzaniu zmian strukturalnych w tkance
urbanistycznej, a także podkreślano konieczność nadawania wystawom motywu przewodniego,
aby rozwiązania były bardziej różnorodne. Trwałym efektem był większy nacisk na aspekty
przyrodnicze na obszarze samej wystawy oraz na powiązania z szerszymi strukturami
ekologicznymi w mieście. Na panelu eksperckim w 1986 roku dyskutowano wady i zalety wystawy
rozproszonej na różnych obszarach wymagających działań naprawczych, prezentując nowe
rozwiązania w prawdziwym krajobrazie468, jako wartościowej alternatywy dla stosowanych do tej
pory rozwiązań469. Tezy te zostały sprawdzone w praktyce m.in. podczas wystaw BUGA 2011
w Koblencji i BUGA 2015 w Brandenburgu oraz w Havelbergu. Takie działania inwestycyjne,
które można określić mianem akupunktury urbanistycznej, wydają się dobrze funkcjonować
w mniejszych miastach470.
Druga wystawa w Kassel w 1981 roku, która swoim zasięgiem objęła ponownie historyczny
ogród Karlsaue, spowodowała falę jeszcze większej krytyki, a nawet oskarżenia o zniszczenie
zabytku (np. artykuł prasowy Kassels Karlsaue – durch Pflege zerstört w czasopiśmie Lotus
International, Nr. 31, 1981). Ponadto w wyniku dotychczasowego monopolu wielkich miast
na organizację wystaw w latach 80. XX wieku powstała koncepcja wystaw LAGA, umożliwiająca
korzystanie z przywilejów również mniejszym miastom. Ich organizacja odgórnie ograniczona jest
do jednej lokalizacji w roku w danym kraju związkowym. Popularność tych regionalnych wystaw
jest znacząca, Theokas wspomina siedem wystaw odbywających się jednocześnie w 2002 roku
w różnych krajach związkowych. Jednak również organizacja tych wystaw budzi wątpliwości
co do celowości wydatkowania funduszy publicznych – przeprowadzane są w mniejszych miastach
z relatywnie łatwym dostępem do otwartych przestrzeni niezurbanizowanych, przynosząc pytanie,
czy taka inwestycja w ogóle jest potrzebna. Podkreśla się jednak niewielki zakres powierzchniowy
oraz ich znaczenie dla sieciowej infrastruktury rekreacyjnej – częstym efektem wystaw są ścieżki
rowerowe i piesze471.
Badania ankietowe przeprowadzone przed wystawą w Stuttgarcie w 1976 roku oraz
wDüsseldorfie w 1986 roku obrazują stanowisko społeczeństwa wobec festiwali w okresie ich
„złotego wieku”. W Stuttgarcie 6% badanych mieszkańców było przeciwnych wystawie w ich
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Węcławowicz-Bilska E., Idea…, op. cit., s. 63
Np. organizacja pokazu sepulkralnego na terenie zabytkowego cmentarza służąca jego rewaloryzacji
czy prezentacja pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej na wybranym osiedlu.
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mieście, a 14% nie miało zdania. Społeczna akceptacja festiwali rośnie wraz z wiekiem (87% osób
powyżej 61 roku życia, 69% respondentów w grupie wiekowej 14-21 lat). W Düsseldorfie 20%
mieszkańców było przeciwnych wystawie w ich mieście, a 5% nie zajęło stanowiska. Aprobata
była wprost proporcjonalna do odległości od obszaru podlegającego inwestycji472. Mieszkańcy
gotowi byli znosić niedogodności związane z przygotowaniami do festiwalu, jeśli dostrzegali,
że po zakończeniu zyskają nowy, atrakcyjny obszar służący rekreacji.
W myśl zasad rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju kosztem realizacji inwestycji jest jej
wpływ na otoczenie i środowisko przyrodnicze473, co wydaje się, że nie zostało wzięte pod uwagę
podczas organizacji wystaw IGS 2013 i IBA w Hamburgu. W związku z „dwiema twarzami”
stawiającej na rozwiązania ekologiczne wystawy, na organizatorów spłynęła znacząca fala krytyki
– Wilhelmsburg zapłaci wysoką cenę za swoją nową atrakcyjność474. Opór społeczny powstał
w kontekście położenia terenów wystawowych w pobliżu nadrzecznych obszarów chronionych
Naturschutzgebiet Schweenssand oraz estuarium rzeki Łaby – obszarów Natura 2000475, oraz
zniszczenia naturalnie rozwijających się biotopów na obszarze samej wystawy w połączonym
procesie inwestycyjnym IGA i IBA. W ramach przygotowań do wystawy IBA wycięto ponad 1600
drzew, na obszarze wystawowym IGA ponad 2000, a także osuszono prawie 3000 m2
półnaturalnego zbiorowiska wilgotnej łąki. Zaplanowane w ramach inwestycji nasadzenia
kompensacyjne i odtwarzane biotopy potrzebują kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, aby uzyskać
takie samo znaczenie dla bioróżnorodności. Budowa 2500 miejsc parkingowych, które w pełni
wykorzystane były tylko podczas trwania wystaw, stanowiła kontrowersyjną kwestię476.
Organizacja festiwalu często budzi sprzeciw części mieszkańców – szczególnie w przypadku
objęcia wystawą istniejących terenów zieleni publicznej, co wiąże się z ograniczeniem dostępności
do wcześniej użytkowanych obszarów rekreacyjnych, zwykle na kilkuletni okres budowy i czas
trwania samej wystawy. Dodatkowe obawy wiążą się z potencjalnymi zmianami znanych
i lubianych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych o walorach historycznych jak
w Düsseldorfie (BUGA 1987). Problem ograniczonej dostępności parku Volksgarten próbowano
zminimalizować, m.in. poprzez wprowadzenie całosezonowego biletu dla mieszkańców, który był
refundowany przy 23 wejściach (przy cotygodniowym odwiedzaniu festiwalu)477. Kwestie
związane z krytyką wystaw można podsumować w sposób humorystyczny: Niewątpliwie festiwale
ogrodnicze są motorem rozwoju i przemian miast, nie należy jednak zapominać ile ten motor
pali!478
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3.4.

Kontekst wystaw światowych oraz wystaw budownictwa

Omawiając historię wystaw ogrodowych, nie można pominąć szerszego kontekstu – wystaw
światowych i wystaw uniwersalnych, a także ich późniejszej kontynuacji – wystaw EXPO479, oraz
wystaw budownictwa. Od II połowy XVIII wieku następował coraz intensywniejszy rozwój
wystawiennictwa, obejmującego różne dziedziny, w związku z szybkim postępem
technologicznym
w
okresie
uprzemysłowienia.
Coraz
częściej
organizowano
wielkopowierzchniowe prezentacje nowych wyrobów i dzieł – od prowincjonalnych wystaw
rolnictwa, rzemiosła i sztuk po wielkie międzynarodowe wystawy światowe, które z biegiem czasu
nabrały charakteru wyścigu ku nowoczesności. Pierwszymi wielkimi wystawami były wystawy
przemysłowe: w Londynie w 1756 r., w Pradze w 1791 r., w Paryżu w 1798 r., a za pierwszą tego
typu wystawę, która odbyła się na terenie dzisiejszych Niemiec, uznaje się wystawę rzemiosła
w Berlinie w 1822 r.480. Ze względu na temat niniejszej pracy kluczowym jest aspekt organizacji
tych wystaw jako wielkopowierzchniowych terenów, służących prezentacji nowych osiągnięć
z danej dziedziny (lub w przypadku wystaw światowych osiągnięć danego kraju). Wszystkie
wystawy mają wspólną genezę, związaną z ogólnoeuropejskimi (później także amerykańskimi)
tendencjami – szybkim rozwojem nauki i przemysłu oraz niskim stopniem dostępu do nowych
informacji, wiążąc się z ideą edukacji dla postępu i wzrostu gospodarczego (jako środek
przeciwdziałania ubóstwu szerzono przede wszystkim wiedzę rolno-ogrodniczą). Wydaje się,
że każda z dziedzin wykształciła charakterystyczne dla siebie cechy, a ich rozwój przebiegał
równolegle. Śledząc historię rozwoju wystaw ogrodowych, dyskusyjny wydaje się wniosek, iż jako
zjawisko wywodzą się od wystaw przemysłowych czy wystaw światowych481. Raczej są to dwa
nurty tego samego zjawiska, wzajemnie się inspirujące kolejnymi rozwiązaniami.
Wystawy światowe, wystawy EXPO i inne wydarzenia kulturalne o istotnym aspekcie
przestrzennym, omawiane są również jako Wielkie Projekty Kulturalne482, które narodziły się pod
wpływem procesów globalizacyjnych, a ich efektem jest dalszy rozwój i dynamiczne
przyspieszanie tego zjawiska. Ich oddziaływanie odbywa się na wielu poziomach – jednocześnie
w sferze materialnej i niematerialnej, zarówno w czasie trwania samej wystawy jak i później:
 na poziomie globalnym:
 jako międzynarodowe wydarzenia kulturalne, popularyzujące wybrane idee;
 jako wielkie inwestycje kształtujące rozwój architektury i urbanistyki483;
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 jako katalizator powstawania spektakularnych obiektów architektonicznych;
 na poziomie regionalnym:
 jako wieloletni proces inwestycyjny zwiększający znaczenie kulturalne
i gospodarcze miasta-organizatora w kraju, mający wpływ na kształtowanie marki
miasta;
 na poziomie miasta-organizatora (host-city):
 jako wydarzenia powiązane ze strategiami rozwoju miast służące rozwojowi
i adaptacji istniejących struktur przestrzennych.
W zmianach przestrzennego charakteru terenów związanych z Wielkimi Projektami
Kulturalnymi można wyróżnić dwie tendencje – są to: wielkoprzestrzenne procesy rewitalizacyjne
lub punktowa lokalizacja obiektu-ikony o cechach centrotwórczych, oraz towarzyszące im zmiany
w percepcji całego obszaru484. Niekiedy wydarzenia mega-events organizowane są w stałych
strefach wystawowo-targowych, podlegających modernizacji w ramach kolejnych wystaw485.
Wystawy światowe organizowane były jako wielkoprzestrzenne kompozycje o charakterze
parkowym. Główne elementy ekspozycji wystawiano w tymczasowych obiektach halowych,
a wolną przestrzeń „wypełniała” zieleń komponowana. Tereny zielone tworzyły tło dla ekspozycji
prezentowanych wyrobów, maszyn itp., wzbogacały układ przestrzenny terenów wystawowych,
umożliwiały odpoczynek. Nasadzenia służyły jako także za „przerywniki” w ciągach
ekspozycyjnych, a czasem nawet same w sobie były elementami ekspozycji. Budynki wystawowe
zwykle miały charakter obiektów tymczasowych, konstruowano je najczęściej w systemie
szkieletowym, głównie ze stali (lub żeliwa) i szkła. Po ukończeniu wystawy były one
demontowane lub zmieniano ich sposób użytkowania (np. jako ogrody zimowe), a tereny zielone
zwykle udostępniano mieszkańcom w postaci parków i ogrodów publicznych486. Wystawy
światowe w Filadelfii w 1873 r. i w Chicago w 1893 r.487 otworzyły nowy rozdział w historii
wystaw EXPO. Wystawy te były zorganizowane przestrzennie w formie zabudowy pawilonowej,
rozmieszczonej w przestrzeni ogrodowej, obfitującej w różnorakie rozrywki. Sukces finansowy
i medialny tych przedsięwzięć sprawił, że obrosły swoistą legendą i stały się niedoścignionymi
wzorami dla kolejnych tego typu wydarzeń488. Niejednokrotnie, dzięki wystawom przekształcano
niezagospodarowane czy zdegradowane tereny, aby w przyszłości lepiej służyły mieszkańcom.
Po zakończeniu wystaw miasta zyskiwały nowe obszary dla inwestycji, wyposażone
w podstawową infrastrukturę i wielofunkcyjne obiekty kubaturowe489. Często tereny te były
zagospodarowywane jako parki publiczne, ale te wielkie inwestycje służyły również poprawie
wizerunków miast. Dzięki nim powstawały reprezentacyjne place, promenady i aleje,
modernizowano niewydolne układy komunikacyjne czy środki transportu zbiorowego, poprawiając
mieszkańcom warunki życia. Jednak dzięki wystawom światowym miasta zwiększały także swój
484

Januchta-Szostak A., Biedermann A., Wpływ Wielkich Projektów Kulturalnych na kształtowanie miejskich
obszarów nadwodnych, Czasopismo Techniczne, 1-A/2014, s. 69, 79-83
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Jakuszewska I., Rabiej J., Architektura…, op. cit., 176
486
Majdecki L., Historia ogrodów, t. 2, op. cit., s. 388-392
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Filadelfijska Wystawa Stulecia zorganizowana została z okazji stulecia uchwalenia Deklaracji
Niepodległości, a Kolumbijska Wystawa Światowa w Chicago z okazji 400-lecia odkrycia Ameryki przez
Kolumba.
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Sykta I., Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne…, op. cit, s. 230
489
Początkowo wystawy miały większe znaczenie dla rozwoju architektury, a ich skutki urbanistyczne nie
były w pełni zaplanowane. Od lat 40. XX wieku obserwuje się ich systematyczne wykorzystywanie jako
narzędzia służącego rozwojowi przestrzennemu miast-gospodarzy, dzięki inwestycjom infrastrukturalnym,
ułatwiającym późniejsze zagospodarowanie terenu. [za:] Januchta-Szostak A., Biedermann A., Wpływ…,
op. cit., s. 80-81
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potencjał jako ośrodków kultury, gospodarki i handlu; umacniały swoją pozycję wśród miastorganizatorów targów i wystaw, czy podnosiły poziom rozpoznawalności, napędzając turystykę490.
Szczególnym, ponadnarodowym dziedzictwem urbanistycznym i krajobrazowym wystaw
światowych są City Beautiful Movement i Park Movement – amerykańskie ruchy społeczne
na rzecz upiększania i zazieleniania intensywnie zagospodarowanych miast Nowego Świata,
powstałe pod koniec XIX wieku (jako pokłosie Wystawy Kolumbijskiej w Chicago). Dzięki
działalności tych ruchów wiele miast w Stanach Zjednoczonych zmieniło swoje oblicze
na „bardziej zielone”, a wypracowane wówczas rozwiązania stanowią podwaliny współczesnej
urbanistyki491.
Dziedzictwem międzynarodowych wystaw są ikoniczne obiekty architektoniczne.
Projektowane zwykle jako obiekty tymczasowe, często okazują się niezwykle trwałymi
rozwiązaniami zarówno jako formy w tkance urbanistycznej oraz jako idee w ludzkiej
świadomości492. Historia wystaw światowych obfituje w tworzenie imponujących konstrukcji,
które w wielu wypadkach do dziś pozostają symbolami miast-organizatorów. Wśród
najsłynniejszych przykładów wymienić należy: wieżę Eiffela w Paryżu (1889) czy Space Needle
w Seattle (1962). Wystawy poświęcone były najnowszym osiągnięciom techniki,
ale odzwierciedlały także ówczesne mody oraz style architektoniczne. Tak powstały ikoniczne
dzisiaj budynki jak Pawilon Niemiecki Miesa van der Rohe w Barcelonie (1929)493, Atomium
w Brukseli (1958), czy Habitat 67 w Montrealu (1967)494. Ważnym dziedzictwem wystaw
światowych były także awangardowe budowle zaprojektowane jako obiekty tymczasowe,
jak niekwestionowana ikona Paryża – wieża Eiffela. Na Światową Wystawę Kolumbijską
w Chicago w 1893 roku skonstruowano pierwsze koło młyńskie495, dziś nieodzowny element
każdego wesołego miasteczka, mające przyćmić paryską wieżę – symbol poprzedniej wystawy.
Na jednej z pierwszych wystaw światowych, zorganizowanej w 1851 r. w Londynie, atrakcją był,
wspominany wcześniej, Pałac Kryształowy – wspaniałe osiągnięcie ówczesnej inżynierii, który stał
się inspiracją wielu następnych projektów496. Nowojorska wystawa światowa w 1853 roku zapisała
się w historii prezentacją wynalazku inżyniera Elisha Ottisa – pierwszej windy497.
Wystawy i ich tymczasowe zagospodarowanie jako terenów zielonych w wielu przypadkach
zaowocowało powstaniem parków, które niekiedy również zyskały status ważnych elementów
w „(kraj)obrazie” miasta498. Jednym z najbardziej ikonicznych terenów zieleni, ukształtowanych
pod wpływem wystaw światowych są paryskie Pola Marsowe499, zwieńczone Wieżą Eiffela oraz
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I. Sykta, The impact of Worlds' Exhibitions…, op. cit., s. 71-72;
Januchta-Szostak A., Biedermann A., Wpływ…, op. cit., 86
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Sykta I., Dziedzictwo…, op. cit., s. 228;
J. Rykwert, Pokusa miejsca…, op. cit., s. 274-275
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por. Podhalański B., Ikoniczność…, op. cit., s. 23, 30
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Pawilon Niemiecki, znany również jako Pawilon Barceloński, zrekonstruowano w latach 80. XX w.
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EXPO. Il lungo viaggio del progresso da Londra 1851 a Milano 2015, Pozzi D., Soglio E. (red.), Corriere
della Sera, Rizzoli. Mediolan 2015
Sykta I., The impact…, op. cit., s. 72
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497
Sykta I., Dziedzictwo…, op. cit., s. 235
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dzięki istniejącym reliktom wystawy lub samej jej legendzie. Jako obiekty ikoniczne, stanowią istotny
składnik zarówno krajobrazu miasta, jak i jego wizerunku – „obrazu”.
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Paryskie Pola Marsowe powstały jako plac defilad wojskowych. Liczne paryskie wystawy światowe
(w latach 1855, 1867, 1887, 1889) ostatecznie wpłynęły na utrwalenie osi Pola Marsowe – Pałac Trocaderó.
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wiedeński Prater (1873). Wśród imponujących projektów zagospodarowania terenu wymienić
należy również projekt Fredricka Law Olmsteada, dopełniający architekturę Białego Miasta
podczas Kolumbijskiej Wystawy Światowej w Chicago w 1893 roku (Ryc. 22). Stał się
on początkiem krajobrazowego otwarcia miasta ku jezioru Michigan oraz zalążkiem systemu
zieleni miasta500. Izabela Sykta podkreśla parkotwórczą rolę wystaw, przywołując liczne przykłady.
Na terenach powystawowych w Nowym Jorku powstały Bryant Park oraz Flushing Meadows
Corona Park, w Sewilli – Park Marii Luizy, w Szanghaju – Shibo Park i Houtan Park. Lizbona
dzięki wystawom zyskała nowe przestrzenie publiczne nad Tagiem (Bulwary Tagu – EXPO 1940,
Park Narodów – EXPO 1998) 501. Taką genezę mają również warszawski Park Ujazdowski,
lwowski Park Kilińskiego czy krakowski Park im. H. Jordana502.
Omawiane wielkopowierzchniowe wystawy charakteryzuje cykliczność i tymczasowość.
Ze współczesnymi wystawami ogrodowymi (IGA, BUGA, LAGA) wiąże je podobieństwo
zagospodarowania terenu jako obszaru ekspozycyjnego, gdzie standardem jest urządzenie obszaru
w formie przestrzeni zielonej z halami wystawowymi, oferującego wiele dodatkowych atrakcji.
Wystawy, jako przedsięwzięcia długofalowe, stanowią próby perspektywicznej integracji
wielkoskalowych inwestycji ze strukturą miasta, najczęściej stając się wielofunkcyjnymi
przestrzeniami publicznymi. Podobnie jak w przypadku wystaw ogrodowych, większość obiektów
budowlanych po wystawie jest rozbierana; zachowywane są wybrane pawilony, uznawane
za awangardowe dzieła architektury. Trwałymi efektami wystaw są elementy infrastruktury
komunikacyjnej503. Od połowy XX wieku obserwuje się degradację znaczenia wystaw EXPO jako
miejsc popularnej rozrywki o handlowym charakterze; przekształcając tereny wystawowe w wesołe
miasteczka, nie zasługujące na poważniejszą dyskusję na tle tradycji wystaw504; balansując
na granicy anachronizmu505. W porównaniu do wystaw EXPO wystawy ogrodowe uważane
są za bardziej dostosowane do miejsca (site-specific), wykorzystując wartości lokalne i regionalne
oraz kładąc większy nacisk na efekty powystawowe506.

[za:] Sykta I., Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy,
Budownictwo i Architektura, 16 (2), 2017, s. 7
500
Na terenach po Wystawie Kolumbijskiej (1893 rok) i Century of Progress Exhibition (1933 rok) powstały
Jackson Park, Midway Plaisance oraz Washington Park. [za:] Sykta I., Rzeka – Expo – Miasto…, op. cit.,
s. 284-285
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Sykta I., Rzeka…, op. cit., passim
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wystawy i pokazy; Park Kilińskiego we Lwowie powstał po zamknięciu krajowej wystawy ogrodniczej
w 1894 roku, a Park im. H. Jordana w Krakowie oddano do użytku w 1889 roku, po przekształceniu terenu
krajowej wystawy rolniczo-przemysłowej z 1887 roku. [za:] Majdecki L., Historia ogrodów, t. 2, op. cit.,
s. 391-392;
Uruszczak M., Park im. H. Jordana w Krakowie. Rys historyczny, analiza istniejącego układu
komunikacyjnego i aranżacji małej architektury, Topiarius: Studia krajobrazowe nr 5, s. 67;
Torowska J., Parki Krakowa, cz. I, Wydawnictwo Sponta, Kraków 2002, s. 33
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Ryc. 22 Widok z lotu ptaka na przełomową Światową Wystawę Kolumbijską w Chicago, w 1893 roku, źródło
https://chuckmanchicagonostalgia.wordpress.com/2010/11/24/map-chicago-columbian-exposition-worlds-fair-aerial1893/map-chicago-columbian-exposition-worlds-fair-aerial-1893/, dostęp : 12.03.2021

Wiele cech wspólnych z omawianymi wystawami ogrodowymi wykazują również
Międzynarodowe Wystawy Budownictwa IBA (Internationale Bauausstellung), organizowane
na terenie Niemiec. Historia wystaw budownictwa na terenie Niemiec sięga początków XX wieku.
Do pierwszych wystaw należą: wystawy w Darmstadt Mathildenhöhe (1901, 1908, 1914) oraz
w Lipsku (1913). Istotne znaczenie dla rozwoju urbanistyki mają wystawy w Wiedniu (1932),
w Bazylei (1932) oraz w Berlinie Zachodnim (1957)507. Skrótu IBA użyto po raz pierwszy
dla międzynarodowej wystawy budownictwa w Berlinie Wschodnim w latach 1984-1987. Ważnym
aspektem wystaw jest udział architektów, znanych na arenie światowej508. Kolejne to IBA Emscher
Park (1989-1999), IBA Furst-Pückler Land (2000-2010), IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt (20022010)509. Ich celem była wielkoobszarowa metamorfoza terenów zurbanizowanych w odniesieniu
dotrzech poziomów planowania przestrzennego: długofalowego i wielkoskalowego planowania
regionalnego, działań w skali urbanistycznej oraz projektów budowlanych. Integracja tych
procesów miała służyć poszukiwaniu holistycznych i trwałych rozwiązań dla problemów

507

Na wystawach budownictwa w praktyce stosowano nowe idee urbanistyczne, weryfikując je. W ramach
wystaw powstały modernistyczne osiedla: Weißenhofsiedlung (Stuttgart 1927), Novy Dum (Brno 1929),
Werkbundsiedlung (Wiedeń 1932), Schorenmatten i Eglisee (Bazylea 1932) oraz Interbau w dzielnicy
Hansaviertel (Berlin Zachodni 1957) w duchu powojennego modernizmu, wcielając w życie zasady
proklamowane przez Kartę Ateńską (1933).
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hasło: Internationale Bauausstellung (IBA) [w:] Planen – Bauen – Umwelt… op. cit.
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Kuc S., Technologies and innovations at the IBA and IGS exhibitions – Hamburg 2013, Czasopismo
Techniczne 8-A/2014, s. 20
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występujących w obszarach wymagających rewitalizacji. Ponadto stanowiły pole do dyskusji
na temat najnowszych rozwiązań budowlanych i planistycznych, a także kierunków dalszego
rozwoju tych dziedzin. Oprócz realizacji awangardowych obiektów architektonicznych, kolejne
wystawy IBA coraz bardziej skupiały się na istniejącej substancji budowlanej i ludziach, których
dotyczyły zmiany urbanistyczne510.
Współczesne wystawy IBA mają nietypowy, szeroki zakres czasowy i powierzchniowy
(trwają nawet do 10 lat, obejmując tereny od dzielnic śródmiejskich po kilkanaście gmin),
co powoduje, że wystawy nie mają konkretnych dat otwarcia, a ich zwiedzanie jako całości
czasowo-przestrzennych jest praktycznie niemożliwe. W większości przypadków wypracowane
rozwiązania przedstawiane są w formie pokazów muzealnych oraz poprzez udostępnienie
zwiedzającym najbardziej interesujących obiektów. Inicjatywa organizacji wystaw IBA
na poszczególnych terenach leży po stronie krajów związkowych 511.
IBA w Berlinie Wschodnim odbyła się w latach 1984-1987 na terenie dzielnicy Kreuzberg,
która po wybudowaniu muru berlińskiego w 1961 roku straciła na znaczeniu i zaczęła podupadać.
Pogłębiające się negatywne procesy społeczno-gospodarcze oraz reurbanizacyjne wymagały
wielopłaszczyznowych działań rewitalizacyjnych. Ogół prac planistyczno-projektowych,
skupiających się na szerokiej współpracy z mieszkańcami, aby zmienić ich dzielnicę w miejsce,
w którym warto zostać, nazwano ostrożną odnową miejską (behutsame Stadterneuerung)512.
Wystawa o charakterze wieloletniego procesu partycypacyjnego, służącego rozwojowi miejskiemu,
dzięki uznaniu opinii publicznej, prasy i ekspertów, stała się wzorem dla wdrożenia podobnych
procedur w kolejnych obszarach problemowych w całych Niemczech.
Głównym celem następnej wystawy IBA 1989-1999 Emscher Park była próba przemiany
krajobrazu przemysłowego w krajobraz adekwatny do ówczesnych potrzeb społecznych
i gospodarki opartej na wiedzy513. Przekształcono silnie uprzemysłowioną dolinę rzeki Emscher
w Zagłębiu Ruhry w system ogrodów i parków, które podkreślają dziedzictwo przemysłowe tego
terenu. Dzięki wystawie powstały m.in. Landschaftspark Duisburg-Nord, Industriewald Zeche
Zollverein w Essen, Kokerei Hansa Park w Dortmundzie, twórczo wykorzystujące relikty
przemysłowe. Działania służące renaturyzacji obszarów poprzemysłowych oraz ich bezpiecznemu
udostępnieniu mają aspekt rewitalizacyjny – niepotrzebne już przestrzenie, dotychczas zamknięte,
otrzymały „drugie życie”, stając się nie tylko pełnoprawnymi parkami publicznymi,
ale i atrakcjami turystycznymi514. Ponadto, podobnie jak tereny po wystawach ogrodowych,
przyczyniają się do poprawy wizerunku miast będących organizatorami wystaw. Przekształcanie
obszarów z „szarych na zielone” ma również aspekt psychologiczny. Mieszkańcy ponownie
identyfikują się z porzuconymi terenami, które przedstawiają pozytywną wartość nie tylko
w kontekście ekonomicznym (jak wówczas gdy oferowały miejsca pracy), ale także w kontekście
przyrodniczym i społecznym. Podsumowanie dotyczące wystawy IBA 1989-1999 Emscher Park
można również odnieść do wystaw ogrodowych BUGA i IGA – działania nie tylko (…)
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prowadzone są w ujęciu wieloletnim z przewidywaniem i planowaniem ich następstw, ale przede
wszystkim charakteryzuje je wielokierunkowość, co w pełni wpisuje się w ideę rewitalizacji515.
Kolejne wielkoprzestrzenne projekty pod egidą międzynarodowej wystawy budownictwa516
to m.in. IBA Fürst-Pückler-Land (2000-2010) w silnie uprzemysłowionym regionie Łużyc
na terenie dawnych Niemiec Wschodnich oraz Urban Redevelopment Saxony-Anhalt 2010
(odbywała się w latach 2003-2010), oba poruszały zagadnienia społeczne i ekologiczne. Działania
planistyczne uzupełniane były szeregiem wydarzeń o charakterach artystycznym i społecznym517.
Wystawa IBA w Hamburgu w latach 2006-2013 zorganizowana była jako komplementarna
do wystawy ogrodowej IGS 2013. Szczególny efekt synergii zyskały dzięki wspólnemu
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, sprzyjających tworzeniu nowoczesnych zielonych miast.
Obok wspomnianej wcześniej zielonej elektrowni, dziedzictwem wystawy IBA są także liczne
projekty zeroenergetycznych budynków, w tym zrealizowane w tym duchu budynki użyteczności
publicznej oraz hybrydowe budynki mieszkalne z inteligentnymi fasadami wytwarzającymi energię
elektryczną m.in. dzięki bioreaktorom. W wyniku połączenia obu wystaw powstała interesująca
przestrzeń, kompleksowo obejmująca zagadnienia ekologiczne w kształtowaniu i planowaniu
przestrzeni urbanistycznej518.
Wystawy IBA jako ogólny nurt obejmujący szereg zintegrowanych, długofalowych działań
planistycznych, architektonicznych, społecznych i artystycznych posiadają wiele punktów
wspólnych z wystawami ogrodowymi, stanowiącymi przedmiot niniejszego opracowania519.
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4. Analiza przypadków
4.1.

BUGA 1995 Cottbus

4.1.1.

Opis jednostki miejskiej

Cottbus (pol. Chociebuż, dolnołuż. Chóśebuz) położony jest w południowej części kraju
związkowego Brandenburgia nad rzeką Sprewą. Miasto na prawach powiatu zamieszkuje
ok. 100 tys. osób, a gęstość zaludnienia w jego granicach administracyjnych wynosi 602 os./km2
520
. Posiada status stolicy kulturalnej historycznego regionu Dolnych Łużyc (niem. Niederlausitz),
fragmentarycznie obejmującego również terytorium Polski i Czech, zamieszkiwanego przez
niewielką grupę etniczną Łużyczan, zasiedlających te rejony od VIII wieku521. Szczególnym
obiektem kształtującym tożsamość miasta i stanowiącym jego największą atrakcję turystyczną jest
Branitz Park, powstały w XIX wieku522.
Od XVIII wieku w mieście coraz intensywniej rozwijał się przemysł. Początkowo hodowano
jedwabniki, uprawiano tytoń i produkowano wyroby pończosznicze. XIX wiek przyniósł
intensywny rozwój przestrzenno-gospodarczy miasta w oparciu o przemysł włókienniczy
i górnictwo węgla brunatnego. Od 1957 r. Cottbus był ważnym w NRD centrum produkcji węgla
i energii523 oraz ośrodkiem przemysłu włókienniczego, meblarskiego i spożywczego.
Po zjednoczeniu Niemiec, w 1990 roku rozpoczęto proces prywatyzacji gospodarki. Obecnie
miasto rozwija się w kierunku centrum usługowego, naukowego i administracyjnego. Pełni
również rolę ośrodka regionalnego i kulturalnego w południowej części Brandenburgii524. Miasto
nie stanowi celu podróży turystycznych, ma jeden z najniższych wskaźników liczby noclegów
w hotelach i pensjonatach wśród powiatów w regionie525.
Charakterystyczny dla Cottbus jest silny rozwój terytorialny w kierunku wschodnim
i północnym w okresie po zjednoczeniu Niemiec. W 1993 roku do strefy miejskiej włączono
obszary niezurbanizowane (w tym Branitz), a kolejne tereny wiejskie w 2003 roku. W porównaniu
do roku 1904 terytorium miasta do roku 1950 zwiększyło się blisko dwuipółkrotnie, a w roku 1993
prawie dziesięciokrotnie526. Obecnie terytorium Cottbus charakteryzuje duży udział terenów
rolnych (niemal 30% powierzchni) i leśnych (ponad 20%)527. Od roku 1989 liczba ludności stale
spada w wyniku migracji, notowany jest również ujemny przyrost naturalny528.
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oficjalna strona Amt für Statistik Berlin-Brandenburg https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/
regionalstatistiken/r-gesamt_neu.asp?Ptyp=410&Sageb=12015& creg=BBB&anzwer=6 (dostęp: 21.01.2021)
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Branitz Park to ostatnie dzieło i miejsce pochówku księcia Hermanna von Pückler-Muskau (1785-1871).
Książę zbankrutował nieukończywszy ukochanego parku w Bad Muskau (Mużakowie). Po sprzedaży
posiadłości w 1845 roku przeniósł swoją siedzibę do Branitz, koło Cottbus, gdzie urządził ogród
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4.1.2.

Wystawa BUGA 1995

Bundesgartenschau w Cottbus w 1995 roku był pierwszą wystawą zorganizowaną na terenie
dawnych Niemiec Wschodnich. Decyzja o rozpoczęciu przygotowań do festiwalu została
przegłosowana przez radę miasta w listopadzie 1991 roku, jednak dopiero w 1993 roku, na dwa
lata przed wystawą, miasto oficjalnie zastąpiło w roli gospodarza wybrany wcześniej Berlin.
Festiwal odbył się głównie na terenie obecnego Spreeauenparku, sąsiadującego z zabytkowym
parkiem w Branitz. Jego całkowita powierzchnia wynosiła 76 ha. Wystawę odbywała się od 29
kwietnia do 8 października 1995 roku i odwiedziło w sumie 2,4 miliona osób529.
Wystawę zorganizowano w prawobrzeżnej części miasta na terenach nad rzeką: w otoczeniu
Stadionu Przyjaźni (Stadion der Freundschaft), na obszarze historycznego Elias Parku530,
Pionierparku oraz terenów nadrzecznych (Spreeaue). W latach 70. XX wieku obszar obecnego
Spreeaueparku był terenem otwartym – znajdowała się tam łąka Festwiese oraz Pionierpark,
kolejka Pionier-Eisenbahn531, a także tereny zieleni nieurządzonej532.
Tereny wystawowe charakteryzowała kompozycja swobodna, krajobrazowa. Obszar
przecięty był ulicami: Stadtring – dzielącą Eliaspark i Spreeauenpark oraz W. Brandt-Strasse –
dzielącą Eliaspark i strefę parkingową. Na potrzeby wystawy Elias Park poddano rewaloryzacji –
powstały nowe ścieżki, wodny plac zabaw i obiekty sportowe533. We wschodniej części terenów
wystawowych znajdowały się ogródki pokazowe, m.in. ogród aptekarski (ziołowy) i ogród wiejski
oraz kawiarnia i centrum edukacji ekologicznej. W północnej części Eliasparku znajdowała się
główna hala wystawowa – obecnie Centrum Targowo-Kongresowe, a w jej otoczeniu stoiska
rzemieślnicze i ogrodnicze, a także prezentujące regionalne wyroby i produkty spożywcze
(Lausitzer Schlemmerdörfchen). W części centralnej zaprojektowano staw parkowy o powierzchni
1,2 ha, a w jego pobliżu znajdował się pawilon wystawowy, scena parkowa, ogród różany na planie
elipsy i „gaj azaliowy” (Ryc. 23). Szczególną atrakcją był cykl ogrodów dydaktycznych,
dotyczących epok geologicznych: las trzeciorzędowy (Ryc. 25), ekspozycja głazów narzutowych
z epoki lodowcowej oraz skamieniały pień sekwoi. Przy wejściu południowym znajdowała się
tymczasowa kaplica, kawiarnia i centrum informacyjne LAUBAG (Lausitzer Braunkohle AG –
przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem węgla brunatnego). Zwiedzających po terenie
wystawy przewoziła kolejka Pionier-Eisenbahn. Na teren wystawy prowadziło sześć wejść,
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22.01.2021)
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a w jego bezpośrednim otoczeniu wybudowano dwa parkingi dla autobusów i samochodów
osobowych. W czasie trwania festiwalu funkcjonowała specjalna tymczasowa linia autobusowa534.

4.1.3.

Park powystawowy Spreeauenpark

Badanie in situ terenów powystawowych w Cottbus przeprowadzono w maju 2018 roku,
23 lata po organizacji festiwalu. Eliaspark jest ogólnodostępnym, nieogrodzonym parkiem
publicznym. Wiele z elementów powystawowych w 2018 roku było zaniedbane; trwała budowa
nowego wodnego placu zabaw. Roślinność parkową stanowił głównie wysoki drzewostan,
brakowało krzewów czy bylin nadających ogrodom atrakcyjności.
Dawny główny obszar powystawowy Spreeauenpark był prawie w całości ogrodzony
z płatnym wstępem. Nieogrodzoną część stanowiła ścieżka rekreacyjną nad Sprewą. Park miał
charakter
intensywnie
zagospodarowanego
ogrodu
rekreacyjno-wypoczynkowego
z eksponowanym wątkiem dydaktycznym i artystycznym. Jego centralną część stanowiła obszerna
łąka (Ryc. 24). Użytkowanie uatrakcyjniały przestrzenie i urządzenia służące do gier i zabaw
(np. szachy ogrodowe), mobilne meble ogrodowe (m.in. leżaki), siłownia zewnętrzna oraz rzeźby
i instalacje artystyczne.
Z zagospodarowania festiwalowego zachowano dwie kawiarnie, scenę i pergolę.
Festiwalowe elementy ogrodowe były dobrze zachowane – utrzymano część ogródków
pokazowych i cykl geologicznych ogrodów dydaktycznych (z dolnołużyckim lasem
trzeciorzędowym), gaj azaliowy, ogród różany. Oprócz kolejki Pionier-Eisenbahn oraz
kilkudziesięcioletniego drzewostanu trudno było dopatrzyć się reliktów poprzedniego
zagospodarowania. Cały park był dobrze utrzymany, charakteryzował go średni stopień
zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego i wysoki stopień powinowactwa z krajobrazem
regionu.
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Ryc. 23 Park powystawowy Spreeauenpark – centralna część – widok na staw i scenę parkową. Fot. AW-P 2018.

Ryc. 24 Łąka, Spreeauenpark, Cottbus. Fot. AW-P 2018.
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Ryc. 25 Ogród dydaktyczny – las
trzeciorzędowy, Spreeauenpark,
Cottbus. Fot. AW-P 2018.

4.1.4.

Wpływ wystawy na miasto

Na potrzeby wystawy przeprowadzono reorganizację systemu transportu – wybudowano
stację i kilka przystanków kolejowych oraz mostów na Sprewie, rozbudowano sieć ścieżek
rowerowych oraz stworzono system parkingów miejskich (m.in. 6 parkingów typu park&ride przy
głównych drogach dojazdowych), wyremontowano również główny dworzec kolejowy oraz
przebudowano autostradę A15. W okresie poprzedzającym wystawę w całym mieście
przeprowadzono prace pielęgnacyjne w parkach, na skwerach i zieleńcach. Odnowiono
reprezentacyjne przestrzenie w centrum miasta – Goethepark, Carl-Blechen-Park, Puszkinpark,
promenadę miejską oraz Brandeburger Platz. Zakładano także nowe tereny zieleni, z czego
szczególnie skorzystała północna dzielnica Cottbus – Neu-Schmellwitz, zyskując nowe
przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe, stworzone w oparciu o system melioracyjny, place
zabaw, tereny sportowe i ciągi zieleni komponowanej535.
Festiwal zmienił charakter, estetykę i intensywność zagospodarowania terenów zielonych:
Eliasparku, dawnego Pionierparku i terenów nadrzecznych. Nieogrodzona strefa nad samą rzeką
stanowi południową część ścieżki rekreacyjno-wypoczynkowej Naturerlebnispfad. Spreeauenpark
uzupełnia lukę pomiędzy terenami zieleni w obszarze śródmieścia, łącząc wewnętrzny pierścień
zieleni z położonym w południowej części miasta Branitz Parkiem oraz dalszym otwartym
krajobrazem i terenami nadrzecznymi, tworząc południowo-wschodni klin zieleni o dużym
znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym.

4.2.

BUGA 1999 Magdeburg

4.2.1.

Opis jednostki miejskiej

Magdeburg jest stolicą kraju związkowego Saksonia-Anhalt i jego największym miastem.
Położony jest nad jedną z największych niemieckich rzek – Łabą. Początkowo miasto rozwijało się
jako handlowa osada warowna na lewym brzegu Łaby, a w X wieku stanowiło siedzibę
arcybiskupstwa, które odegrało ważną rolę w germańskiej kolonizacji słowiańskich terenów
na wschód od Łaby. W XIII wieku Magdeburg był ważnym ośrodkiem handlowym i jednym
z głównych miast Związku Hanzeatyckiego; w tym czasie sformułowano również zasady lokacji
miast na tzw. prawie magdeburskim. W XVI wieku Magdeburg stał się jednym z głównych
ośrodków reformacji. W XVIII wieku, po podpisaniu pokoju westfalskiego, podjęto decyzję
o rozbudowie miasta jako największej twierdzy Prus – w I połowie XIX wieku żołnierze stanowili
ok. 1/7 jego ludności. Wówczas rozpoczęła się gwałtowna industrializacja. Zakłady przemysłowe
rozwijały się w Buckau, a obecne Stare Miasto pozostawało bardzo gęsto zaludnione. W pierwszej
połowie XIX wieku powstał park miejski Klosterberegarten według projektu Petera Josepha
Lennégo. W 1837 roku założona została pierwsza fabryka – produkująca statki parowe. Wkrótce,
w związku z budową kolei, powstała również odlewnia żeliwa i fabryka maszyn, a pod koniec
XIX wieku – szkoła inżynierii mechanicznej. Zapoczątkowało to intensywny rozwój gospodarczoprzemysłowy miasta oraz zapewniło mu status miejsca narodzin niemieckiej techniki. W 1887 roku
prawie 20-tysięczne Buckau włączono pod jurysdykcję Magdeburga. Na początku XX wieku,
po przyłączeniu kolejnych wsi, miasto liczyło już prawie 280 tysięcy osób. Magdeburg był jednym
z trzech najbardziej zniszczonych (po Dreźnie i Kolonii) w wyniku działań wojennych miast
w Niemczech. Liczba mieszkańców z 330 tysięcy przed wojną, spadła do ok. 220 tysięcy
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w 1945 roku. Po II wojnie światowej miasto stało się najważniejszym portem śródlądowym NRD,
nastąpił również dalszy rozwój przemysłu, szczególnie maszynowego. Po zjednoczeniu Niemiec
przemysł maszynowy podupadł, w jego miejsce szybko zaczęły rozwijać się usługi. Obecnie
Magdeburg jest ośrodkiem przetwórstwa żywności i przemysłu ciężkiego, głównie
metalurgicznego536.
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią 12% powierzchni miasta, w tym 10% to tereny
zieleni urządzonej, lasy i zadrzewienia zajmują 9% powierzchni, a tereny rolne 37%. Liczba
ludności wynosi blisko 240 tysięcy, od 1989 stopniowo spadała, a od 2005 roku nieznacznie rośnie,
na co wpływ ma dodatnie saldo migracji537.

4.2.2.

Historia terenu

Od średniowiecza obszar zalewowy znany pod nazwą Cracauer Anger wykorzystywany był
jako łąki i pastwiska przez pobliską wieś Cracau. Na początku XIX wieku teren został podzielony
drogami, część na zachód od Herrenkrugstarβe, bezpośrednio nad Łabą nazwano Kleiner Cracauer
Anger, a część wschodnią – Groβer Cracauer Anger. Groβer Cracauer Anger od połowy XIX
wieku służył jako pole manewrowe, od 1873 roku jako strzelnica wojskowa. Pod koniec XIX
wieku w południowo-wschodniej części Groβer Cracauer Anger funkcjonowały cegielnie
zaopatrujące rozrastające się miasto w materiał budowlany. Dzięki bliskiej lokalizacji ostatniego
przystanku konnego tramwaju Kleiner Cracauer Anger był popularnym celem zamiejskich
wycieczek; w okolicy działały liczne restauracje i kąpieliska. Na początku XX wieku teren
wykorzystywano sportowo; w 1932 roku wybudowano stadion piłkarski, zburzony podczas
budowy Koszar Hindenburga w 1936 roku. Po zakończeniu II wojny światowej obszar stał się
składowiskiem gruzu ze zniszczonego w nalotach bombowych starego miasta. Gruz przewożono
specjalną kolejką, do końca 1949 roku przetransportowano prawie 100 000 m3 materiału, który
podniósł poziom terenu Kleiner Cracauer Anger o 5 m.
Obszar Cracauer Anger w 1945 roku zaanektowały wojska radzieckie (3. Armia
Uderzeniowa), wykorzystując go jako poligon, który dopiero w 1992 roku został przekazany
miastu i rozpoczęto jego rekultywację. W latach 1945-1992 w południowo-wschodniej części
Groβer Cracauer Anger funkcjonowało składowisko odpadów Cracauer Anger Deponie o objętości
ponad 10 mln m3.
Cracauer Anger był także miejscem szczególnych wydarzeń związanych z historią lotnictwa;
w 1908 roku inżynier z Magdeburga, Hans Grade, wykonał pierwszy na terenie Niemiec lot
samolotem z napędem, a w 1914 roku wylądował tu pierwszy niemiecki model sterowca
szkieletowego Zeppelin LZ1538.
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4.2.3.

Wystawa BUGA 1999

Jubileuszowa, 25. wystawa BUGA odbywała się od 23 kwietnia do 17 listopada 1999 roku
w północno-wschodniej części miasta na lewym brzegu Łaby, na obszarze Cracauer Anger.
Wstępna decyzja o przyznaniu Magdeburgowi praw do organizacji wystawy na tym terenie zapadła
już w listopadzie 1990 roku. W 1992 roku ogłoszono konkurs na plan zagospodarowania północnowschodniego obszaru miasta o powierzchni ok. 500 ha, którego główne zapisy stały się podstawą
do stworzenia planu ramowego wystawy. W 1995 roku powstała spółka BUGA GmbH, zajmująca
się organizacją festiwalu, a miasto nabyło teren przeznaczony pod wystawę za symboliczną cenę
jednej marki niemieckiej od rządu federalnego. W cały proces projektowo-budowlany o bardzo
szerokim zakresie (330 zleceń na dokumentacje projektowe, 850 zleceń na roboty wykonawcze)
zaangażowane było 630 przedsiębiorstw, z czego ok. 400 z regionu. Inwestycja osiągnęła łączną
wartość 210 milionów marek (prawie 110 milionów euro), z czego ponad 80 milionów marek
pochłonęła rekultywacja wysypiska śmieci Cracauer Deponie. Przygotowanie terenu i budowa
parku trwała prawie 3 lata. W ramach przygotowań do wystawy przeprowadzono roboty ziemne,
przemieszczając ok. 400 000 m3 ziemi, posadzono ok. 1000 drzew, 10 000 krzewów różanych
i 20 000 m2 rabat bylinowych.
Kompozycja terenów wystawowych miała charakter swobodny, krajobrazowy, w północnowschodniej części (w rejonie zachowanych wałów strzelniczych) regularny wieloosiowy. Obszar
o łącznej powierzchni 93 ha, podzielony ulicą Herrenkrugstraβe, można było oglądać
z jednoszynowej kolejki nadziemnej zwanej BUGA-Bahn lub Panoramabanh o długości blisko
3 kilometrów. Charakterystyczne dominanty przestrzenne stanowiły zrekultywowane wysypisko
odpadów Cracauer Deponie o wysokości 40 m i powierzchni 44 ha oraz 60-metrowa wieża
widokowo-ekspozycyjna Jahrtausendturm (Ryc. 26). Wieża o drewnianej konstrukcji i nietypowej
formie stała się symbolem wystawy539. Wewnątrz znajdowała się ekspozycja prezentująca historię
wynalazków i odkryć od czasów prehistorycznych. Wśród niecodziennych atrakcji znalazła się
zjeżdżalnia Sommerrodelbahn na stokach Cracauer Deponie. W programie użytkowym
uwzględniono tereny sportowe i place zabaw (o łącznej powierzchni 7 ha), sceny oraz liczne
rzeźby i instalacje artystyczne. Główna strefa ogródków pokazowych rozciągała się wokół wieży
Jahrtausendturm. Obszar urozmaicały dwa zbiorniki wodne Angersee i Papelsee o łącznej
powierzchni ok. 4 ha. Na obszarze wystawy wyeksponowano relikty poprzedniego
zagospodarowania, m.in. gruz ze zniszczeń wojennych, wały strzelnicze.
Na teren festiwalu można było wejść w siedmiu punktach, dwie główne strefy wejściowe
znajdowały się w południowej części, przy Messe Magdeburg, gdzie zorganizowano ekspozycję
halową. Trzy wielkopowierzchniowe parkingi (5000 miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych, 200 miejsc parkingowych dla autobusów) były zintegrowane przestrzennie ze strefami
wejściowymi. Wystawę odwiedziło ok. 2,3 miliona osób, najwięcej – 55 tysięcy – 10 lipca.
Festiwalowi towarzyszyło ponad 2000 wydarzeń kulturalnych540.

539

Wieża Jahrtausendturm o wysokości 60 m należy do najwyższych konstrukcji drewnianych na świecie.
Jej niecodzienna forma, przypominająca namiot indiański, z zewnętrzną spiralną rampą, przywodzi na myśl
najsłynniejszy projekt radzieckiego architekta i malarza Wladimira Tatlina – Pomnik III Międzynarodówki.
[za:] tablica informacyjna IBA-Pfad Magdeburg na terenie Elbauenpark
540
50 Jahre Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 165-169; oficjalna strona Elbauenpark
https://www.elbauenpark.de/de/der-park/historie/ (dostęp: 08.07.2020)
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Ryc. 26 Widok na wieżę Jahrtausendturm i ekspozycję symboliczną, Elbeauenpark, Magdeburg. Fot. AW-P 2017.

Ryc. 27 Zbiornik wodny Pappel See, w głębi scena parkowa, Elbeauenpark,
Magdeburg. Fot. AW-P 2017.
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Ryc. 28 Eksponowany relikt
pomilitarny, Elbeauenpark,
Magdeburg. Fot. AW-P 2017.

4.2.4.

Park powystawowy Elbauenpark

Badanie in situ terenów powystawowych w Magdeburgu przeprowadzono w listopadzie
2017 roku. Teren był w całości ogrodzony, wstęp był płatny. Park powystawowy Elbeauenpark
otwarto w sierpniu 2000 r. Od tego czasu był on systematycznie doposażany, a jego oferta
programowa – poszerzana. W roku 2000 otwarto motylarnię, w 2004 zbudowano wodny plac
zabaw i labirynt, w 2005 roku powstało mini-zoo. W 2014 roku rozebrano kolejkę BUGA-Bahn
ze względu na zły stan techniczny. Od tego czasu użytkownicy parku mogą korzystać
z wewnątrzparkowych autobusów Elbauen-Express oraz wypożyczać riksze i urządzenia transportu
osobistego.
Park miał charakter intensywnie zagospodarowanego ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego
z wyeksponowanym wątkiem dydaktycznym i artystycznym. Ściany wnętrz krajobrazowych
budowały ciągi nasadzeń; wgląd w krajobraz rzeczny umożliwiała m.in. kładka widokowa.
Ważnym elementem kompozycji parkowej były stawy i łąki, nawiązujące tematycznie
do krajobrazu regionu. Zgeometryzowane formy i dominanty architektoniczne (Jahrtausendturm,
scena Seebühne) nadawały terenowi nowoczesnego charakteru, równocześnie „oddalając go”
od naturalnego krajobrazu. Użytkowanie parku uatrakcyjniały przestrzenie i urządzenia służące
do gier i zabaw (np. park wspinaczkowy, skate park), mobilne meble ogrodowe (m.in. krzesła
i leżaki), siłownia zewnętrzna, liczne obiekty edukacyjne i zabawowe dla najmłodszych, miejsca
do grillowania oraz rzeźby i instalacje artystyczne. Na terenie parku znajdował się Pappeldom,
na typowym dla kościołów nawowych rzucie z nasadzeniami topoli w miejscach słupów i ścian,
nawiązujący do zniszczeń wojennych, które dotknęły blisko 90% zabytkowej tkanki starego
miasta; oraz tabliczka upamiętniająca Hansa Gradego i pierwszy w Niemczech lot samolotem
z napędem. Z zagospodarowania festiwalowego zachowano pięć kawiarni, dwie sceny, wieżę
Jahrtausendturm. Wystawowe elementy ogrodowe były dobrze zachowane – utrzymano większość
ogródków pokazowych, także o charakterze dydaktyczno-symbolicznym i narracyjnym. W parku
organizowano wiele wydarzeń kulturalnych, np. koncerty, przedstawienia baletowe itp.
Cały park był dobrze utrzymany, charakteryzował go wysoki stopień zróżnicowania
kompozycyjno-przestrzennego i średni stopień powinowactwa z krajobrazem regionu.

4.2.5.

Wpływ wystawy na miasto

Elbeauenpark jest ważnym miejscem dla mieszkańców Magdeburga ze względu na jego
tożsamość związaną z historycznym rozwojem miasta. Stanowi symbol przemian, które miasto
przeszło w procesie rozwoju, symbol odrodzenia po trudnych wydarzeniach historycznych i nadziei
na lepsze jutro. Przywrócenie mieszkańcom niedostępnej przez blisko 50 lat przestrzeni w ramach
popularnej, wykorzystującej nowoczesne rozwiązania wystawy ogrodowej nadało jej dodatkowy
walor i posłużyło zmianie wizerunku przemysłowego miasta postsocjalistycznego. W ten sposób
Elbeauenpark z bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych powrócił do tradycji z początku XX wieku,
kiedy Cracauer Anger był modnym miejscem zamiejskich wycieczek. Obecnie Elbauenpark
stanowi część turystycznej sieci „Gartenträume” w Saksonii-Anhalcie.
Elbeauenpark uzupełnia lukę w głównym zielonym korytarzu miasta, rozciągającym się
wzdłuż prawego brzegu Łaby (pomiędzy parkiem Herrenkrug w północnej części a parkiem
Rotehorn i Stadparkiem na wyspie, terenami nadrzecznymi oraz dalszym otwartym krajobrazem).
Ogrodzenie terenu nad samą rzeką powoduje zmniejszenie jego znaczenia jako ciągu
rekreacyjnego i ekologicznego. Na lewobrzeżnej części miasta, o dużo bardziej zurbanizowanym
charakterze, znajdują się niewielkie, izolowane parki, połączone terenami zielonymi o różnym
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stopniu dostępności, tworzące zielony pierścień opierający się na rzece (Klosterbergegarten, Glacis
Park, Geschwister-Scholl-Park, Nord Park).
Nowe obiekty w najbliższym otoczeniu terenów powystawowych zwiększają atrakcyjność
obszaru jako celu wycieczek (aquapark Nemo), wpływają na jego codzienne funkcjonowanie
(nowy kampus Fachhochschule) oraz podnoszą jego znaczenie także dla przyjezdnych (centrum
targowo-wystawiennicze Neue Messe). Dodatkowe inwestycje, związane z przygotowaniami do
wystawy, objęły znaczną część miasta i pochłonęły 700 milionów marek (ponad 350 milionów
euro). Służyły m.in. usprawnieniu transportu kołowego w mieście poprzez budowę nowych i
remont istniejących mostów na Łabie541. Od 2003 roku w mieście prowadzone są działania
rewitalizacyjne w ramach IBA 2010 pod hasłem Leben an und mit der Elbe. Jednym z wdrożonych
projektów była ścieżka rekreacyjno-edukacyjna IBA-Pfad obejmująca tereny nadrzeczne, w tym
Elbeuaenpark542.

4.3.

BUGA 2001 Poczdam

4.3.1.

Opis jednostki miejskiej

Poczdam jest stolicą kraju związkowego Brandenburgii i jego największym miastem, ze 182
tysiącami mieszkańców (dane na koniec 2019 r.). Od północnego-wschodu graniczy z Berlinem –
największą metropolią kraju z liczbą ludności przekraczającą 3,5 miliona (dane na koniec 2019 r.).
Położony jest u ujścia rzeki Nuthe do rzeki Havel, tworzących system jezior.
Początkowo miasto rozwijało się jako osada słowiańska, która w 1317 roku otrzymała prawa
miejskie. W XVII wieku Poczdam nabrał znaczenia jako siedziba elektorów Brandenburgii,
a później, za panowania Fryderyka II, stał się faktycznym centrum intelektualnym i militarnym
państwa pruskiego. Na początku XX wieku miasto liczyło prawie 60 tysięcy mieszkańców, z czego
ponad 10% stanowili żołnierze. W czasie II wojny światowej Poczdam dotknęły znaczne
zniszczenia, szczególnie w wyniku bombardowań w 1940 i 1945 r. W centrum miasta zniszczono
około 1/3 tkanki budowlanej, tworząc prawie 3,8 tys. m3 gruzu. W poczdamskim Pałacu Cecilienhof
17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku odbyła się konferencja poczdamska, określająca powojenny podział
Europy. Przez tymczasowy obóz dla uchodźców w Poczdamie przeszło ponad 50 000 uchodźców
z terenów wschodnich. Liczba mieszkańców w 1946 wynosiła ponad 115 tysięcy, z czego
1
/8 stanowili uchodźcy lub przesiedleńcy. W 1950 roku rozpoczęto odbudowę starówki. Wiele
zabytków z okresu państwa pruskiego zostało wyburzonych ze względów ideologicznych, a na ich
miejscu powstawały budynki o nowoczesnej architekturze. W 1975 roku w mieście zawiązał się
ruch społeczny przeciwko niszczeniu obiektów historycznych, dzięki czemu udało się ocalić
m.in. XVIII-wieczną dzielnicę Holländisches Viertel.
Szczególnym dziedzictwem Poczdamu, wpisanym w 1990 roku na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO i jego największą atrakcją turystyczną jest sieć XVIII- i XIXwiecznych zespołów rezydencjonalno-ogrodowych nad brzegiem Haweli i jeziora Glienicke. Ich
rozwój związany był z budową rezydencji dworskich, a projektantami byli najbardziej znani
twórcy tego okresu, m.in. ogrodnik Peter Joseph Lenné i architekt Karl Friedrich Schinkel.
Do najsłynniejszych założeń należą: rokokowy zespół pałacowo-ogrodowy Sanssouci, zespół
zamkowo-parkowy Babelsberg, zespół pałacowo-parkowy Sacrow i zespół rezydencjonalnoparkowy Neuer Garten. Jedną z ważniejszych atrakcji miasta jest Biosphäre Potsdam, znajdujący
541

50 Jahre Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 165-169
Oficjalna strona wystawy IBA 2010 Magdeburg, http://www.iba-2010-magdeburg.de (dostęp:
09.07.2020)
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się na terenie Volksparku – pawilon ze szklanym dachem prezentujący las deszczowy; stanowiący
centrum edukacji ekologicznej.
Armia radziecka zaanektowała dzielnicę w północnej części miasta, pomiędzy Neuer Garten
a kompleksem zabytkowych zespołów rezydencjonalnych Ruineneberg-Sanssouci-Charlottenhof
(obecny Volkspark), tworząc siedzibę sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, użytkowaną aż do
1994 roku. Zbudowany w 1961 roku mur berliński odciął miasto od dawnych połączeń z Berlinem,
wymuszając reorganizację ruchu kolejowego. W okresie socjalizmu w mieście lokowano kilka
szkół wyższych, co miało zwiększyć jego znaczenie jako ośrodka regionalnego. Kontynuowane
były przedwojenne tradycje – po wywłaszczeniu wznowiono działanie fabryki lokomotyw, a także
rozwijano przemysł filmowy.
Obecnie w gospodarce przeważają usługi – głównie handel i turystyka. Miasto stanowi
regionalne centrum administracyjne i edukacyjne. Dzielnica Poczdamu – Babelsberg jest
najważniejszym ośrodkiem niemieckiego przemysłu filmowego543.
Wody powierzchniowe stanowią ponad 10% powierzchni miasta, lasy ponad 25%, tereny
rolnicze prawie 30%, a obszary przemysłowe ok. 4%544. Liczba ludności wynosi ok. 182 tysiące
i rośnie systematycznie od 1999 roku (dane z roku 2019) 545.

4.3.2.

Historia terenu

Za panowania Fryderyka Wilhema I (1688-1740) miasto Poczdam stało się ważnym
garnizonem na mapie Prus. W tym okresie obszar Bornstedter Feld (obecnie Volkspark)
w północnej części miasta wykorzystywano jako plac musztry, tzw. Exerzierplatz. W 1909 roku
Orville Wright, pionier amerykańskiego lotnictwa, przeprowadził na tym terenie kilka prób
lotniczych. W latach 20. XX wieku na obszarze pojawiły się pierwsze budynki niezwiązane
z militarnym wykorzystaniem terenu – powstało osiedle urzędnicze Siedlung Vaterland (obecnie
Am Schragen). W latach 30. XX wieku wybudowano nowe koszary dla sił Wehrmachtu. W 1945
roku zostały one zajęte przez radzieckie oddziały. Sowieci zawłaszczyli całą dzielnicę, w tym
ok. 100 budynków, tworząc ogrodzoną wysokim na dwa metry murem siedzibę radzieckiego
kontrwywiadu, zwaną miasteczkiem wojskowym nr 7 (Militärstädchen nr 7). Obszar posiadał
własną infrastrukturę i funkcjonował zupełnie niezależnie od otoczenia. Stacjonowali tam
radzieccy żołnierze, pracownicy cywilni i ich rodziny. 18 marca 1994 roku ostatnia sowiecka
jednostka opuściła ten teren i rozpoczęto proces przywracania obszaru do życia546.

4.3.3.

Wystawa BUGA 2001

Wystawa BUGA 2001 odbywała się od 21 kwietnia do 7 listopada 2001 roku. Miała
charakter zdecentralizowany, działaniami objęte były cztery obszary. Sercem inwestycji było
przekształcenie i udostępnienie społeczeństwu terenu dawnej radzieckiej bazy wojskowej. Na jej
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Encylopedia Britannica online, hasło Potsdam https://www.britannica.com/place/Potsdam-Germany
(dostęp: 16.120.2020); oficjalna strona miasta Poczdam oficjalna strona miasta Poczdam
https://www.potsdam.de/content/1945-von-der-potsdamer-konferenz-zum-sozialismus (dostęp: 22.07.2020)
544
Analiza własna na podstawie informacji z oficjalnej strony miasta Poczdam https://www.potsdam.de/
geographische-angaben-bodenflaeche-nach-art-der-nutzung-der-landeshauptsdat-potsdam
(dostęp:
22.07.2020)
545
oficjalna strona miasta Poczdam https://www.potsdam.de/bevoelkerung-einwohner-mit-haupt-undnebenwohnung-seit-1992 (dostęp: 15.07.2020)
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Statistischer Jahresbericht 2019, Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister Fachbereich
Verwaltungsmanagement, Bereich Statistik und Wahlens, Poczdam 2020, s. 19-20
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obszarze powstał ponad 60-hektarowy Volkspark, znany również pod nazwą Bornstedter Park547.
Prawo realizacji festiwalu przyznano miastu w 1995 roku, a projekt terenów wystawowych
sporządzano w latach 1997-2001. Przygotowaniom do wystawy towarzyszyły liczne inwestycje
o charakterze rewitalizacyjnym, w tym program rewitalizacji Historische Innenstadt Sanierung,
obejmujący głównie starówkę, zaniedbaną w okresie NRD. Obszar zagospodarowania
wystawowego obejmował 73 hektary, na północ od historycznego centrum miasta, w dzielnicy
Bornstedt. Wystawa pod hasłem „Sztuka ogrodowa między wczoraj a jutro” miała połączyć
współczesne formy, funkcje i treści z przestrzenią zabytkową oraz lokalną tradycją ogrodniczą548.
Pod szyldem wystawy zrewitalizowano ok. 100-hektarowy obszar w północnej części miasta,
przylegający bezpośrednio do terenów historycznych – zabytkowej klasycystycznej zabudowy,
Parku Babelsberg i Sanssouci czy tzw. Kolonii Rosyjskiej Alexandrowka.
Park o specyficznym obrysie podzielono na cztery strefy o zróżnicowanej tematyce
i kompozycji. Część centralna – In der Wällen miała charakter geometryczny, głównym motywem
układu były przecinające się pod różnymi kątami linie. Kompozycja pozostałych stref były
swobodna. W części północnej – Remisenpark o charakterze naturalistycznym – dominowały luźne
zadrzewienia, a jej charakterystycznym elementem był Landschaftsfilter – zabieg kompozycyjny
służący stworzeniu wglądów w krajobraz poprzez grupowanie nasadzeń drzew. Część południowowschodnia – Waldpark – stanowiła intensywnie zadrzewiony obszar z placami zabaw, instalacjami
artystycznymi i eksponowanymi elementami pomilitarnymi (Ryc. 30). Część południowozachodnia – Groβen Wiesenpark – utrzymana była jako teren otwarty. W kompozycji czytelne są
nawiązania do stylu Petera Josepha Lennégo, XIX-wiecznego ogrodnika cesarskiego, związanego
z Poczdamem.
W programie użytkowym uwzględniono tereny sportowe i place zabaw oraz liczne rzeźby
i instalacje artystyczne. Główna strefa ogródków pokazowych znajdowała się w części In der
Wällen. W terenie wystawowym eksponowano wiele reliktów militarnego zagospodarowania,
m.in. nasypy strzeleckie, lądowisko helikopterów, głębokie rowy, betonowe słupy ogrodzeniowe.
Świadkami przeszłości były również stare dęby rosnące w Remisenparku. Do militarnej przeszłości
obszaru nawiązywała także charakterystyczna rzeźba terenu w centralnej części kompozycji –
sztucznie ukształtowane geometryczne nasypy ze ścieżkami spacerowymi umożliwiały zmianę
perspektywy zwiedzania.
Główna hala wystawowa o nowoczesnej formie zaprojektowana została jako obiekt trwały.
Po wystawie została przekształcona w ogród tropikalny znany jako Biosphäre Potsdam. Na teren
festiwalu można było wejść w 5 punktach, główna strefa wejściowa znajdowała się w centralnej
części, przy głównej hali wystawowej (Pawilon Biosphäre). Przy głównej strefie wejściowej
zlokalizowano wielkopowierzchniowy parking. Wśród obiektów towarzyszących wystawie znalazł
się cmentarz w Bornstedter, na którym spoczywa Peter Joseph Lenné oraz dom i ogród Karla
Foerstera (1874-1970) w Bornim, najbardziej znanego niemieckiego hodowcy bylin549.Wystawę
odwiedziło ok. 2,6 miliona osób550.

547

Kasiske M., Schröder T., Gartenkunst 2001…, op. cit., s. 52
Kwaśniewski A., „Upiększanie Wyspy Poczdam”. Dziedzictwo w służbie przyszłości, [w:] Kształtowanie
krajobrazu: idee, strategie, realizacje. cz. I. Saksonia, Brandenburgia, Berlin, Drapella-Hermansdorfer A.
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Ryc. 29 Sad w południowej części parku, stanowiący odniesienie do stylu Lennégo wraz z charakterystyczną
nawierzchnią nawiązującą do poprzedniej formy zagospodarowania, Volkspark, Poczdam. Fot. AW-P, 2017

Ryc. 30 Zachowane ogrodzenie radzieckiej bazy
wojskowej, Volkspark, Poczdam. Fot. AW-P 2017

Ryc. 31 Instalacja artstyczna nawiązująca poprzedniego
zagospodarowania, Volkspark, Poczdam. Fot. AW-P 2017
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4.3.4.

Park powystawowy Volkspark

Badanie in situ terenów powystawowych w Poczdamie przeprowadzono w maju 2017 roku.
Główny obszar powystawowy nosi nazwę Volkspark, ale znany jest również jako Bornstedter Park.
Teren był w całości ogrodzony, wstęp był płatny. W parku powystawowym zachowano podział na
strefy o różnym charakterze i intensywności zagospodarowania. Silnie eksponowany był wątek
artystyczny. Ściany wnętrz krajobrazowych budowały ciągi nasadzeń; wglądy w krajobraz pól
uprawnych dzielnicy Bromin ramowały nasadzenia drzew owocowych. Ważnym elementem
kompozycji były (nawiązujące do upiększanych przez Lennégo krajobrazów) luźne zadrzewienia,
sady, łąki (Ryc. 29).
Sztuczne zróżnicowanie rzeźby terenu i system ramp stanowią czynnik podnoszący
atrakcyjność miejsca. Część parku zajmują ogródki do wynajęcia dla mieszkańców, wyposażone
w liczne udogodnienia np. wiaty, altany, grille. Użytkowanie parku uatrakcyjniają przestrzenie
i urządzenia służące do gier i zabaw (np. boiska sportowe, kosze do gry w disc golfa, tematyczne
place zabaw, skate park), ścieżki edukacyjne dla dzieci oraz rzeźby i instalacje artystyczne
nawiązujące do tożsamości tego terenu np. popiersie Lenina czy „der Turm” – gabinet luster
wewnątrz dawnej wieży strażniczej (Ryc. 31). Po wystawie pozostały ogrody tematyczne,
np. Pyramidengarten – ogród bylinowy z rabatami w formie ściętych piramid oraz ogrody
Naturgarten z roślinami jadalnymi i Gesundheitsgarten z roślinami leczniczymi, funkcjonujące
obecnie jako zielone klasy; wodny plac zabaw z płytkim basenem i licznymi kaskadami oraz
Remisenpark – część parkowa o funkcjach przyrodniczych z placem zabaw i ścieżką edukacyjną,
przeznaczoną głównie dla grup szkolnych. Największą atrakcją był pawilon Biosphäre,
powszechnie znana ikona parku.
Park jest dobrze dostępny przestrzennie, wymagana jest opłata za wejście. Teren
wielkopowierzchniowego parkingu festiwalowego został zainwestowany. Na parking
przekształcony został teren w pobliżu pawilonu Biosphäre, podczas wystawy tworzący strefę
wejściową.
Cały park był dobrze utrzymany, charakteryzował go wysoki stopień zróżnicowania
kompozycyjno-przestrzennego i średni stopień powinowactwa z krajobrazem regionu. Jego
tożsamość kształtowały zachowane elementy historycznego zagospodarowania oraz odniesienia
kulturowe.

4.3.5.

Wpływ wystawy na miasto

Park powstał na terenie opuszczonej radzieckiej bazy wojskowej. Kompleks parkowy jest
powiązany przestrzennie i widokowo z historycznymi terenami parkowymi (od południa
Pfingstberg i Ruinenberg) oraz z krajobrazem rolniczym (od północy). Park stanowi ważny
element w strukturze miasta, łącząc kluczowe tereny zieleni. Dzięki inwestycji scalono zielony
pierścień parków wokół Poczdamu, niemal dwa wieki później realizując ideę Lennégo551.
Przy procesie organizacji wystawy udało się przeprowadzić w krótkim czasie inwestycje
o szerokim zakresie, obejmujące znaczną część miasta. Wystawa w Poczdamie miała charakter
rozproszony. Służyła rozwojowi miasta w czterech obszarach: oprócz inwestycji w rejonie
Bornstedter Feld, skupiono się na przebudowie śródmieścia (m.in. zrewaloryzowano dawny
Lustgarten i zbudowano w jego pobliżu plac miejski Neue Lustgarten, przebudowano historyczne
place miejskie np. Platz der Einheit, Bassinplatz, Neuer Markt, zrekonstruowano ulice
551
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w Holländische Viertel); terenów nadrzecznych (rewaloryzacja Freundschaftinsel oraz budowa
Nuthepark u ujścia Nuthe do Haweli) oraz krajobrazu rolniczego w dzielnicy Bromin552.
Przedsięwzięcia te zapewniły modernizację zaniedbanych fragmentów Poczdamu, poszerzenie
i wzbogacenie strefy rekreacyjnej miasta, pozyskanie nowych terenów mieszkaniowych.
Praktycznym celem stało się podniesienie szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców553
Obszary podlegające inwestycjom to przestrzenie mające szczególną wartość dla mieszkańców
miasta ze względu na ich historię i wartość kulturową554.
Największe przemiany dotknęły obszar Bornstedter Feld. Inwestycjami objęto ok. 250
ha w dzisiejszej dzielnicy Bornstedt. Powstała zróżnicowana funkcjonalnie zabudowa osiedla
(bloki mieszkalne niskiej i średniej intensywności, zabudowa jednorodzinna i szeregowa, obiekty
usługowe i komercyjne, kampus wyższej szkoły zawodowej) zaplanowana dla ok. 17 500
mieszkańców z miejscami pracy dla ok. 5 000 osób. Na północ od parku wybudowano nową pętlę
tramwajową dla obsługi komunikacyjnej obszaru. Pawilon Biosphäre jest ważnym obiektem
na mapie turystycznej miasta, stanowi cel wycieczek osób z całego kraju. W ramach przygotowań
do wystawy zrekonstruowano trzy historyczne wieże widokowe, związane z krajobrazowymi
zespołami parkowymi – Wieżę Normańską na wzgórzu Ruinenberg, Belweder na wzgórzu
Pfingstberg oraz Persiusturm w Bornim555.

4.4.

IGA 2003 Rostock

4.4.1.

Opis jednostki miejskiej

Rostock położony w północnej części kraju związkowego Mecklemburgii-Pomorza
Przedniego, w estuarium rzeki Warnow. Miasto na prawach powiatu zamieszkuje ok. 209 tys. osób,
a gęstość zaludnienia w jego granicach administracyjnych wynosi 1154 os./km2 556. Jest
największym ośrodkiem przemysłowym w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i jego głównym
portem.
Początki rozwoju miasta związane są z osadnictwem słowiańskich Wendów. Pierwsza
wzmianka o Rostocku pochodzi z 1161 roku, a prawa miejskie nadano mu w 1218 roku. W XIV
wieku zamieszkiwało go ok. 14 tysięcy osób i zaliczał się wówczas do największych
i najbogatszych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a także najbardziej
znaczących w Związku Hanzeatyckim. Od XIV do XVII wieku Rostock był we władaniu książąt
osiadłych w Schwerinie. W 1419 r. w mieście założono pierwszy w Europie Północnej uniwersytet.
Miasto od średniowiecza rozwijało się dzięki szkutnictwu, a później jako centrum przemysłu
stoczniowego. W stoczni w Rostocku w 1851 roku powstał pierwszy niemiecki statek z napędem
parowym. Po II wojnie światowej Rostock był intensywnie rozwijany jako główny port NRD.
Po zjednoczeniu Niemiec stracił na znaczeniu, szczególnie ze względu na konkurencję
z Hamburgiem. Obecnie jest trzecim co do wielkości niemieckim portem nadmorskim. Ważnymi
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gałęziami przemysłu jest również produkcja silników, maszyn, sprzętu elektronicznego oraz
produktów medycznych. Miasto jest także ośrodkiem przetwórstwa spożywczego.
Historyczne centrum miasta zostało zrekonstruowane po zniszczeniach spowodowanych
nalotami w czasie II wojny światowej. Do najważniejszych zabytków należą średniowieczne
kościoły – bazylika pw. Najświętszej Marii Panny; kościół św. Mikołaja – jeden z najstarszych
zachowanych kościołów halowych w rejonie bałtyckim; kościół św. Piotra z ponad stumetrową
gotycką wieżą – niegdyś punktem orientacyjnym dla żeglarzy i rybaków; pofranciszkański zespół
klasztorny St. Katharinenstift; XIII-wieczny zespół klasztorny Świętego Krzyża; średnowieczne
bramy miejskie i fragmenty murów; główny budynek uniwersytetu z 1867 roku w stylu
neorenesansowym, nieliczne zachowane domy kupieckie oraz zabytkowe urządzenia portowe557.
Lasy stanowią 26% terenów gminy, ok. 15% powierzchni wykorzystywanej jest rolniczo,
bagna i zbiorowiska naturalne stanowią 16% terenów, a wody powierzchnowie – 8%558.
Proces prywatyzacji przemysłu oraz niepokoje społeczne559 spowodowały nagły odpływ
ludności – w 1992 roku miasto zamieszkiwało ponad 240 tys. osób, a w roku 2000 niecałe 198
tysiące osób. Od 2010 obserwuje się niewielki, systematyczny wzrost liczby ludności560.

4.4.2.

Wystawa IGA 2003

Wystawa IGA 2003 odbywała się od 25 kwietnia do 12 października 2003 roku w północnej
części miasta na lewym brzegu rzeki Warnow561. Był to pierwszy festiwal ogrodowy o statusie
międzynarodowym zorganizowany na obszarze byłego NRD. Wystawie przyznano oficjalny tytuł
Horticultural EXPO w 1997 roku. Miasto przystąpiło do organizacji wystawy, aby poprawić swój
wizerunek nadszarpnięty niepokojami społecznymi, związanymi z działalnością grupy neonazistów
w latach 90. XX562.
Teren wybrany pod wystawę stanowił szeroką dolinę, przez którą przepływało kilka
potoków uchodzących do Warnowy, pomiędzy północnymi dzielnicami miasta – Schmarl i GroβKlein. Jego powierzchnia wynosiła około 100 ha. Nadrzędnym celem projektowym było
zachowanie obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych – rozlewisk, słonych bagien,
terenów podmokłych. Środowisko przyrodnicze samo w sobie miało być elementem wystawy563.
W latach 80. XX wieku niewielka część obszaru była zagospodarowana jako teren zieleni,
znajdował się tam parking i restauracja, a przy brzegu Warnowy cumował zabytkowy statekmuzeum564. Najbliższe otoczenie terenu wystawowego stanowiły wielkie osiedla mieszkań
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komunalnych, zbudowane w latach 70. i 80. XX wieku, w których łącznie żyło ok. 100 tysięcy
osób. Na południe od terenu festiwalowego znajdował się rozległy obszar przemysłowy. Przyszły
park wystawowy stanowił teren otwarty, służący mieszkańcom okolicy do wypoczynku, ale był
zaniedbany, m.in. dochodziło tam do porzucania odpadów. Gmina planowała jego
zagospodarowanie jako obszaru rekreacyjnego, jednak potencjalne koszty przekraczały budżet, jaki
można było przeznaczyć na ten cel.
Kompozycja terenów wystawowych miała charakter złożony – wydzielono trzy główne
strefy: część południowo-wschodnią o kompozycji osiowej, część północno-wschodnią
o kompozycji swobodnej oraz intensywnie zagospodarowaną część zachodnią, z główną sterfą
wejściową i nowym centrum targowo-wystawienniczym, w której przeważały rozwiązania
geometryczne. Wybudowano kilka kładek pieszych, aby umożliwić zwiedzanie podzielonego
drogą obszaru wystawowego. W południowo-wschodniej części zachowano relikty dawnej wsi
Schmarl, m.in. drogę otoczoną wierzbami głowiastymi oraz zrekonstruowano tradycyjne
zabudowania i ogrody wiejskie. Północno-wschodnia część została utrzymana jako teren
najbardziej naturalny: przeprowadzono renaturyzację potoków, zastosowano zabiegi służące
przywróceniu naturalnej roślinności oraz udostępniono obszar dzięki systemowi kładek i platform
widokowych565. Jednym z najciekawszych przedsięwzięć była realizacja projektu ekumenicznego
Weidendom. Była to zielona katedra, uznawana za największą na świecie żywą konstrukcję
o długości 50 m i wysokości 15 m, wykonana ze specjalnie wiązanych sadzonek wierzby566. Strefa
ogródków pokazowych rozciągała się bezpośrednio nad brzegiem rzeki oraz w części południowowschodniej. Dodatkową atrakcję stanowił statek-muzeum oraz plaża i kąpielisko na Warnowi,
zabezpieczone systemem pomostów pływających i pontonów567.
Główna strefa wejściowa znajdowała się w zachodniej części wystawy, była zintegrowana
przestrzennie z pobliskim przystankiem autobusowym i stacją kolejki miejskiej oraz parkingiem.
Druga strefa wejściowa od strony północno-wschodniej była położona w pobliżu parkingu.
Dodatkowe wejścia zlokalizowane były w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części,
do której dotrzeć można było również promem. Na terenie wystawy funkcjonowała kolejka linowa.
Łączny koszt organizacji wystawy wniósł 94 miliony euro, z czego 30 milionów euro
wydano na budowę parku568. Wystawę odwiedziło ok. 2,6 miliona osób569.
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4.4.3.

Park powystawowy IGA-Park

Badanie in situ terenów powystawowych w Rostocku przeprowadzono w maju 2017 roku.
Teren częściowo ogrodzono, wstęp był płatny. W roku 2004 opłata wynosiła 2,5 euro570, w 2017 –
1 euro. Ogólnodostępne przestrzenie stanowiły otoczenie budynków HanseMesse oraz strefę
dawnej wsi Schmarl w południowo-wschodniej części terenów wystawowych. IGA-Park był
przykładem bardzo dobrze utrzymanego terenu powystawowego z zachowanymi licznymi
obiektami stworzonymi na potrzeby festiwalu. Miał charakter intensywnie zagospodarowanego
parku rekreacyjno-wypoczynkowego z mocno eksponowanym wątkiem edukacyjnym, dotyczącym
ochrony przyrody. Duża część terenów o wysokich walorach przyrodniczych została udostępniona
fizycznie i wizualnie dzięki systemowi kładek, tarasów widokowych oraz podkreśleniu ciągów
i osi widokowych (Ryc. 32).
Na terenie parku znajdowały się dwie kawiarnie, czynne w okresie letnim. W procesie
udostępniania parku zdemontowano kolejkę linową oraz kąpielisko na rzece. Zachowano plażę
(Ryc. 33), wiele z oryginalnych ogródków pokazowych oraz wybudowane na potrzeby wystawy
parkingi, z ponad 1 500 miejsc dla samochodów osobowych. Użytkowanie uatrakcyjniały
przestrzenie i urządzenia przeznaczone dla dzieci (np. place zabaw, ścieżka bosych stóp), elementy
służące edukacji przyrodniczej, tereny sportowe, mobilne meble ogrodowe (m.in. leżaki) oraz
rzeźby i instalacje artystyczne, nawiązujące do przemysłu stoczniowego.
Cały park był dobrze utrzymany, charakteryzował go średni stopień zróżnicowania
kompozycyjno-przestrzennego i wysoki stopień powinowactwa z krajobrazem regionu.

Ryc. 32 Udostępnienie obszarów o wysokich walorach
przyrodniczych, IGA-Park, Rostock. Fot. AW-P 2017
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Ryc. 33 Zagospodarowanie terenów nad rzeką Warnową,
IGA-Park, Rostock. Fot. AW-P 2017

4.4.4.

Wpływ wystawy na miasto

W ramach przygotowań do festiwalu przeprowadzono działania służące zabezpieczeniu
wartości przyrodniczych obszaru oraz stworzeniu reprezentacyjnego „waterfrontu”. Obszar
powystawowy, leżący pomiędzy dużymi osiedlami mieszkaniowymi, miał potencjalne znaczenie
dla rekreacji mieszkańców. Jego rola była jednak ograniczona ze względu na ogrodzenie terenu i
pobieranie opłaty za wejście571.
W związku z organizacją wystawy przy IGA-Park wybudowano nowe centrum targowowystawiennicze – HanseMesse Rostock. Główna hala o powierzchni użytkowej ok. 10 000 m2
została zaprojektowana jako obiekt wielofunkcyjny – mogący służyć także organizacji wydarzeń
sportowych i kulturalnych. Ponadto dzięki festiwalowi, Rostock uzyskało połączenie z autostradą
A20, przebudowano główny dworzec kolejowy, wyremontowano przystanek autobusowy i kolejki
miejskiej (S-Bahn) Lütten Klein przy wejściu głównym na tereny wystawowe, rozbudowano sieć
tramwajową w północno-zachodniej części miasta oraz wybudowano tunel pod rzeką Warnow,
łączący obszar ze wschodnią częścią miasta i zmniejszający ruch kołowy w centrum Rostocku.
Ogólnym celem inwestycji towarzyszących była poprawa infrastruktury i organizacji ruchu572.
Działania miały służyć ożywieniu północno-zachodniej części miasta, podniesieniu poziomu życia
mieszkańców, zwiększeniu ruchu turystycznego w tym rejonie573 oraz poprawie wizerunku miasta.

4.5.

BUGA 2007 Gera i Ronneburg

4.5.1.

Ogólny opis wystawy BUGA 2007

Wystawa BUGA 2007 odbywała się od 27 kwietnia do 14 października 2007 roku. Był
to pierwszy festiwal, który zorganizowano w dwóch różnych miejscowościach – w Gerze
i Ronneburgu we wschodniej części Turyngii. Łącznie objął powierzchnię 90 ha, odwiedziło
go ok. 1,4 miliona gości574. W ramach wystawy stworzono kontrastujące ze sobą przestrzenie:
60-hektarowy park Neue Landschaft na terenie dawnej kopalni uranu w Ronneburgu oraz
ok. 30-hektarowy Hofwiesenpark w Gerze.
Miasta otrzymały prawo do organizacji wystawy we wrześniu 1997 roku. Sąsiadujące
ze sobą gminy Gera i Ronneburg podjęły się organizacji wystawy, dzięki której stworzono
ok. 10-kilometrowy zielony korytarz, łączący oba miasta i istniejące tereny zieleni (Stadtpark
w Ronneburgu, przez dolinę Gessen do Ufer-Elster-Park i Hofwiesenpark w Gerze)575. Festiwal
ogrodowy był częścią strategii rewitalizacji jednego z największych obszarów poprzemysłowych
wymagających aktywizacji na terenie dawnych Niemiec Wschodnich – Wismutregion Thüringen
Ost w Ronneburgu i obszaru zakładów przetwórczych w Seelingstädt; teren dawnej kopalni uranu
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podlegał przekształceniom również w ramach programu EXPO 2000 jako projekt rewitalizacji
Uranerzbergbaufolgelandschaft in Ostthüringen576.
Wśród obiektów towarzyszących wystawie znalazły się ciekawe zabytki z całego regionu,
m.in. willa fabrykanta Schulenburga w Gerze zaprojektowana przez belgijskiego architekta
modernizmu Henry’ego van der Veldego; Bad Köstritz – miasteczko znane jako kolebka uprawy
dalii w Niemczech; zamek Osterburg w Weidzie; park krajobrazowy w Greiz. Jako programy
towarzyszące wystawie zorganizowano projekt artystyczny „Adern von Jena” mający na celu
zmianę postrzegania ciepłociągów w mieście oraz „Resurrection Aurora” służący wprowadzeniu
instalacji artystycznych na pogórniczych hałdach577.

4.5.2.

Gera

4.5.2.1.

Opis jednostki miejskiej

Gera jest miastem na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) i stanowi główny ośrodek
regionalny wschodniej Turyngii. Położona jest nad Białą Elsterą. Należy do największych pod
względem liczby ludności miast w Turyngii – zamieszkuje ją ponad 93 tysiące ludzi, a gęstość
zaludnienia wynosi 616 os./km2 (dane z 2019 roku)578. Gera razem z Lipskiem, Halle (Saale) i Jeną
stanowi centralną część obszaru metropolitalnego środkowych Niemiec. W promieniu ok. 100 km
znajdują się ważne ośrodki gospodarcze i naukowe, takie jak Erfurt, Weimar, Jena, Lipsk, Halle
i Chemnitz.
Nazwę Gera po raz pierwszy udokumentowano w połowie X wieku. Początki miasta
związane były z przekazaniem przez cesarza Ottona III okolicznych terenów jego siostrze
Adelajdzie – przełożonej opactwa w Quedlinburgu pod koniec X wieku. W I połowie XIII wieku
Gera określana jest w dokumentach jako miasto, nie jest znana dokładna data nadania praw
miejskich. W średniowieczu Gera znana była z produkcji sukna, w XVI wieku w mieście osiedlili
się holenderscy tkacze i farbiarze. Pod koniec XVIII wieku w wielkim pożarze zniszczona została
większość zabudowy – wewnątrz murów miejskich ocałał jeden dom. Od I połowy XIX wieku
w mieście rozwijał się przemysł włókienniczy i budowy maszyn, później również przemysł
samochodowy; a od lat 30. XX wieku – optyka i mechanika precyzyjna, m.in. dzięki utworzeniu
filii przedsiębiorstwa Zeiss-Werke. W latach 1912-1924 obszar gminy miejskiej zwiększył się
czterokrotnie; liczba ludności przekroczyła wówczas 74 tysiące osób579. Naloty pod koniec
II wojny światowej zniszczyły dużą część zabudowy starego miasta, ponad 50 fabryk
i przedsiębiorstw, zamek Osterstein. Około 8 tysięcy mieszkańców zostało bez dachu nad głową.
Na początku lipca 1945 na teren wkroczyły radzieckie wojska okupacyjne. W 1952 roku Gera
zyskała status miasta powiatowego. Pod koniec lat 50. w mieście żyło ponad 100 tysięcy osób.
W latach 70. wyburzono część XVIII-wiecznej zabudowy i zbudowano dom kultury oraz plac
miejski, a w południowo-zachodniej części Gery powstało wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe
Gera-Lusan, przewidziane na blisko 40 tysięcy mieszkańców. W 1992 roku miasto opuściły
ostatnie jednostki wojsk radzieckich. Pod koniec lat 90. XX wieku wyburzono Interhotel
wzniesiony w latach 1965-1967, a na jego miejscu powstała galeria handlowa Gera-Arcaden.
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Do 1990 r. Gera była ważnym ośrodkiem przemysłowym w zakresie budowy maszyn
i urządzeń optycznych, przemysłu tekstylnego i elektroniki. W procesie restrukturyzacji
i prywatyzacji miejsca wielkich fabryk przemysłowych zajmowały mniejsze przedsiębiorstwa.
Obecnie gospodarka Gery koncentruje się przede wszystkim na sektorze usług i handlu, budowie
maszyn, przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej580. Liczba ludności Gery od 1989 roku
stale spadała, odpływ mieszkańców został częściowo zrekompensowany przez przyłączenie
kolejnych wsi w 1994 roku. W połowie lat 90. XX wieku miasto było ponad 10 razy większe niż
na początku stulecia581. Miasto charakteryzuje ujemny przyrost naturalny oraz dodatnie saldo
migracji582.
Tereny użytkowane rolniczo zajmują ponad 55% powierzchni gminy, lasy – prawie 18%,
a wody powierzchniowe – niecały 1%583.

4.5.2.2.

Tereny wystawoww w Gerze

W Gerze festiwal objął swoim zasięgiem tereny nadrzeczne, zwane Hofwiesenpark584,
położone w prawobrzeżnej części miasta, które w okresie socjalizmu były stopniowo
przekształcane w typowy obszar sportowo-rekreacyjny ze Stadionem Przyjaźni, halą sportową,
basenem krytym, kąpieliskiem, torem wrotkarskim585. Teren dzisiejszego Hofwiesenparku
stanowiły podzielone przestrzennie obszary o różnym przeznaczeniu, a znajdujące się tam tereny
sportowe wymagały odnowienia. Ogranizacja wystawy w Gerze była częścią szerszej strategii,
służącej stworzeniu nowych powiązań z doliną rzeki i podniesieniu jakości przestrzeni miejskiej586.
Tereny wystawowe objęły powierzchnię ok. 30 ha w zachodniej części Gery, głównie na
lewym brzegu Białej Elstery. W ramach przygotowania terenu przemieszczono ok. 70 tys. m3 ziemi
i posadzono ok. 430 drzew liściastych587.
Obszar charakteryzował się złożoną kompozycją, w części południowej krajobrazową,
pozostałe strefy oparte były na motywie przecinających się linii oraz owalnych kształtów.
Nietypowym zabiegiem było specjalne ukształtowanie terenu w formie pagórków o owalnym
narysie. Aby umożliwić swobodne zwiedzanie, nad rzeką wybudowano kilka kładek dla pieszych.
W części centralnej terenów wystawowych znalazły się Stadion Przyjaźni oraz odnowiony
kompleks basenów Hofwiesenbad Gera (Ryc. 34). Lewobrzeżną część terenów wystawowych
uzupełniały gatunkowe ogródki pokazowe oraz ogródki miast partnerskich, plac zabaw, scena
parkowa oraz wielobarwne rabaty, tzw. Blütenkorso. W funkcjonującym obecnie jako hala
sportowa budynku Panndorf zorganizowano wystawy halowe i pokazy florystyczne. W ramach
wystawy zrewaloryzowano także otoczenie teatru Altenburg (stworzono Küchengarten
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i wybudowano Oranżerię) oraz dawne dobra zamkowe Guthof na prawym brzegu rzeki. Naprawym
brzegu Białej Elstery znalazła się również ekspozycja cmentarna w parku willi Jahr, pokazowe
ogródki działkowe oraz ścieżka przyrodnicza.
Główna strefa wejściowa ze stoiskami z produktami ogrodniczymi i regionalnymi
znajdowała się w północno-wschodniej części wystawy. Druga strefa wejściowa od strony
południowo-wschodniej była położona w pobliżu głównej hali wystawowej. Dodatkowe wejście
zostało zlokalizowane w południowej części wystawy. Na potrzeby zwiedzających, między
terenami wystawowymi a dworcem głównym oraz do obszarów wystawowego Neue Landschaft
w Ronneburgu kursowały tymczasowe linie autobusowe.

Ryc. 34 Widok na Hofwiesenpark ze wzgórza zamkowego, po prawej Stadion Przyjaźni, Gera. Fot. AW-P, 2017

Ryc. 35 Skatepark na terenie Hofwiesenparku, Gera.
Fot. AW-P, 2017
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Ryc. 36 Küchengarten, w tle Oranżeria, Gera. Fot. AW-P,
2017

4.5.2.3.

Obszary powystawowe Hofwiesenpark i Küchengarten

Badanie in situ terenów powystawowych w Gerze przeprowadzono w listopadzie 2017 roku.
Hofwiesenpark stanowił teren zieleni o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, z terenami
sportowymi. Był ogrodzony, zamykany w godzinach nocnych, ale wstęp na jego teren nie podlegał
opłacie .
W procesie udostępniania terenów wystawowych zachowano wiele elementów
zagospodarowania festiwalowego, w tym jedną kawiarnię, tereny sportowe, plac zabaw, ogródki
pokazowe miast partnerskich Gery. Zlikwidowano m.in. część ogródków pokazowych, w tym
pokazowe ogródki działkowe i ogródki gatunkowe, wystawę cmentarną, obiekty tymczasowe –
restauracje i punkty gastronomiczne, toalety. Park miał charakter sportowo-rekreacyjny, aspekty
dydaktyczne i artystyczne miały niewielkie znaczenie w kompozycji i programie użytkowym.
Scena parkowa oraz stadion zostały wydzielone dodatkowymi ogrodzeniami. Na terenie
parku powstał skatepark (Ryc. 35). Ważnym elementem zagospodarowania powystawowego było
utrzymanie, wzorowanych na rozwiązaniach barokowych, ogrodów Küchengarten w otoczeniu
teatru Altenburg oraz wykorzystanie zrekonstruowanej Oranżerii jako galerii sztuki (Ryc. 36).
Powódź w roku 2013 spowodowała, że tereny wystawowe wymagały odnowienia. Niektóre z nich,
np. Guthof, w 2017 r. nadal nie były wyremontowane.
Hofwiesenpark to przykład interesującego terenu zieleni o nowoczesnej kompozycji
i szerokim programie użytkowym. W warstwie treściowej brakowało odniesień do tożsamości
lokalnej, czy sfery kulturowej. Dostępność parku można określić jako dobrą, zachowano trzy
wystawowe strefy wejściowe oraz powstały nowe połączenia z tkanką miejską. Stan parku należało
określić jako lekko zaniedbany.

4.5.3.

Ronneburg

4.5.3.1.

Opis jednostki miejskiej

Ronneburg położony jest w kraju związkowym Turyngii, w powiecie Landkreis Greiz,
ok. 8 kilometrów na wschód od Gery. Miasteczko zamieszkuje ok. 5000 osób, a średnia gęstość
zaludnienia wynosi 262 os./km2 (dane z 2019 roku)588.
Początki Ronneburga wiążą się z powstaniem w tym rejonie łużyckiej osady w IX wieku.
Pierwsza wzmianka o miasteczku pochodzi z 1209 roku. Ronneburg rozwijał się głównie dzięki
handlowi i wyrobom rzemieślniczym, na początku XIV wieku otrzymał prawa miejskie. Do XVI
wieku okolice miasta należały do majątku Reußów z Gery, następnie przeszły pod panowanie
Wettynów saskich, od I połowy XIX wchodziły w skład księstwa Saksonii-Altenburga. Od 1920
roku Ronneburg związany jest administracyjnie z Turyngią.
Od połowy XVIII wieku Ronneburg zaczął rozwijać się jako uzdrowisko, wykorzystując
odkryte ok. 100 lat wcześniej źródła radonowych wód leczniczych w południowo-wschodniej
części miasteczka. W Ronneburgu powstała typowa zabudowa uzdrowiskowa z łaźnią; pod koniec
XVIII wieku założono park zdrojowy Brunnenholz. Uzdrowisko, specjalizujące się w leczeniu
chorób reumatycznych i krążenia, było znane w środkowych i południowych Niemczech. Wśród
znaczących gości uzdrowiska wymienić można króla Prus Fryderyka Wielkiego czy niemieckiego
kompozytora Johanna Sebastiana Bacha. Na początku XX wieku uzdrowisko zaczęło tracić
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na znaczeniu, a po rozpoczęciu wydobycia na południe od miasta rudy uranu w 1953 roku, źródła
lecznicze wyschły.
Od połowy XIX wieku miasto zaczęło rozwijać się także w oparciu o przemysł, głównie
włókienniczy i samochodowy. W II połowie XIX wieku Ronneburg zyskał połączenie kolejowe.
W latach 50. XX wieku na południe od miasteczka radziecko-niemiecka spółka SDAG Wismut
rozpoczęła wydobycie rudy uranu. Początkowo wydobycie prowadzono metodą głębinową,
a od 1957 roku również metodą odkrywkową. Blisko 50-letnia działalność kopalni RonneburgLichtenberg w znaczący sposób zmieniła okoliczny krajobraz – odkrywka o objętości ok. 160 mln
m3 i głębokości dochodzącej do 240 m zmieniła stosunki wodne, a cztery hałdy urobku stały się
nowymi dominantami krajobrazowymi, przewyższającymi najwyższe lokalne wzniesienie Reuster
Berg (370 m n.p.m). Wydobycie uranu zakończono w 1990 roku, w grudniu 1991 roku radzieckie
udziały zostały przejęte przez zjednoczoną Republikę Federalną Niemiec i rozpoczęto proces
rekultywacji terenu, prowadzony przez sprywatyzowaną spółkę Wismut GmbH. W ramach
rekultywacji masy skalno-ziemne z czterech zwałowisk nadkładu zostały przemieszczone
do odkrywki Lichtenberg, zasypując ją, a następnie ufromowano wzniesienie Schmirchauer Höhe
(od nazwy wioski Schmirchau, przesiedlonej w ramach budowy kopalni,).
Proces prywatyzacji spowodował zamknięcie większości zakładów przemysłowych –
w 1991 roku zamknięto ostatnie zakłady włókiennicze, a największy pracodawca w regionie –
Wismut GmbH, zwolnił wielu pracowników. Ronneburg prowadzi politykę służącą spowolnieniu
procesu wyludniania się miasta, m.in. poprzez remonty mieszkań oraz sieci usług komunalnych;
inwestycje w tereny sportowo-rekreacyjne, a także działania służące podniesieniu atrakcyjności
turystycznej – remonty w obrębie starówki, a w szczególności głównych zabytków: zamku,
ratusza, kościoła parafialnego. Strategia rozwoju miasta opiera się na specjalistycznych usługach
skierowanych do osób starszych – w Ronneburgu działa klinika geriatrii i chorób wewnętrznych589.
Liczba mieszkańców stale spada – w porównaniu do danych 1989 roku w 1994 roku liczba
ludności spadła o 13 p.p., w 1999 o 7 p.p., w 2004 o kolejne 6 p.p., a w 2009 o 5 p.p. Najmniejszą
liczbę mieszkańców zanotowano w 2012 roku – 4902 osoby. Miasto charakteryzuje ujemny
wskaźnik przyrostu naturalnego oraz dodatnie saldo migracji. Od 2014 roku liczba ludności
utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie ok. 5000 osób, co wynosi mniej więcej 2/3
w stosunku do liczby ludności z 1989 roku590.

4.5.3.2.

Tereny wystawowe

Teren wystawowy w Ronneburgu o powierzchni ok. 60 ha, ze względu na ukształtowanie
terenu, podzielono na część południową – Ronneburger Balkon i Lichtenberger Kanteen oraz
północną – Kirchberg z Großes Arboretum, a pomiędzy nimi znajdowała się dolina Neues Tal
(Ryc. 37). W ramach przygotowania terenu przemieszczono ok. 850 tys. m3 ziemi i posadzono
ok. 1000 drzew liściastych i iglastych oraz 148 drzew owocowych, a w ramach zalesiania
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powierzchni prawie 5 tys. sadzonek591. Doliną Neues Tal przepływa potok Badergraben, dalej
łączący się z Gessenbach.
Teren wystawowy służył prezentacji przeprowadzonego procesu rekultywacji silnie
zdewastowanego obszaru592. Stoki hałdy Lichtenberg Kanteen ukształtowane zostały w formie
trzech tarasów o silnie zgeomtryzowanych narysach, obsadzonych rzędami dębów kolumnowych.
W tej części powstała również kaplica Gedächtniskapelle.
Na obszarze wystawy znalazły się takie obszary ogrodowe jak: arboretum o powierzchni
ok. 50 ha, ogród różany i węzłowy parter ogrodowy, kaskada wodna, ogrody naturalistyczne,
bylinowy ogród preriowy czy sady. Ważną dominantę krajobrazową stanowiła 23-metrowa wieża
widokowa i wspinaczkowa Entdeckerturm – rekonstrukcja wieży szybowej kopalni (Ryc. 38).
Niekwestionowanym symbolem terenów wystawowych był most Drachenschwanzbrücke
o unikalnej drewnianej konstrukcji o rozpiętości ok. 240 m (Ryc. 39). Oferta dydaktyczna
obejmowała ekspozycje poświęcone zasobom odnawialnym, historii kopalni Wismut, a także
typowym krajobrazom Turyngii (12 ogródków pokazowych w strefie Thüringer Welten).
Na teren wystawy prowadziły trzy strefy wejściowe – w zachodniej części Neues Tal
(odstrony Gery), w północno-wschodniej części Ronneburger Balkon (od strony Ronneburga) oraz
przy arboretum, gdzie wejście było zintegrowane przestrzennie z parkingiem.

4.5.3.3.

Park powystawowy Neue Landschaft

Badanie in situ terenów powystawowych w Ronneburgu przeprowadzono w listopadzie
2017 roku. Wejście na teren parku było płatne, bilety można było zakupić w automatach,
festiwalowe strefy wejściowe zostały zachowane. W ramach integracji przestrzennej
z miasteczkiem Ronneburg powstało jeszcze jedno wejście, prowadzące bezpośrednio z dworca
kolejowego przez część Neues Tal. W procesie udostępnienia terenu powystawowego zachowano
place zabaw, ścieżki i tablice dydaktyczne, ekspozycję urządzeń wydobywczych przy muzeum
Wismut, znajdującym się w dawnych budynkach administracji kopalni.
Park powystawowy Neue Landschaft ma charakter przestrzeni o wysokich walorach
dydaktycznych i artystycznych. Jest to obszar pełen reliktów i odwołań do dawnego
zagospodarowania terenu, które wykorzystano jako specyficzne walory miejsca, nadające
mu nietypowy artystyczno-industrialny charakter.
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Ryc. 37 Widok z mostu Drachenschwanzbrücke w kierunku zachodnim – widok na Neues Tal, w głębi po lewej część
Lichtenberg Kanteen, park Neues Landschaft, Ronneburg. Fot. AW-P, 2017

Ryc. 38 Ronneburger Balkon z wieżą widokoą Entdeckerturm, park Neues
Landschaft, Ronneburg. Fot. AW-P, 2017

4.5.4.

Ryc. 39 Most Drachenschwanzbrücke.
Fot. AW-P, 2017

Wpływ wystawy na struktury urbanistyczne

W związku z organizacją wystawy w Gerze największe zmiany zaszły w najbliższym
otoczeniu Hofwiesenparku. Przeprowadzono m.in. reorganizację ruchu kołowego w bezpośrednim
otoczeniu parku – rolę tranzytową drogi Am Stadion przejęła nowo wybudowana ulica GebrüderHäuβler-Straβe, zrewaloryzowano otoczenie potoku Mühlgraben oraz ogród na zamku Osterstein.
Dzięki inwestycjom towarzyszącym powstała oś kulturowa, łącząca zamek Osterstein, muzeum
Otto-Dix-Haus, Oranżerię i Teatr Altenburg. Ponadto zbudowano halę sportową Panndorfhalle oraz
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przedłużono tunel dworcowy593. Park stał się łącznikiem między krajobrazem zurbanizowanym
i centrum miasta a lasem miejskim na lewym brzegu Białej Elstery, dzięki czemu powstały nowe
ciągi pieszo-rowerowe i połączenia z terenami otwartymi.
W Ronneburgu powstanie parku Neue Landschaft posłużyło otwarciu miasteczka
na południe. Utworzone w ramach wystawy tereny zieleni stanowiły kontynuację przestrzenną
historycznych parków Stadtpark i Baderteich. Ciąg zieleni wzdłuż potoku Badergraben,
przebiegający przez najstarszą część Ronneburga, posłużył jako oś komunikacyjna łącząca
miasteczko, dworzec kolejowy i tereny wystawowe oraz jako oś aktywizacji gospodarczej.
Do najważniejszych działań towarzyszących organizacji festiwalu w Ronneburgu należały
m.in. rewitalizacja starej gazowni przy Baderteich i przekształcenie jej w kawiarnię, rewaloryzacja
parku wokół Baderteich, uporządkowanie terenu przy stacji kolejowej, przedłużenie ulicy
Bahnhofstrasse oraz wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad torami, jako dodatkowego
połączenia z południową częścią miasta594.
Ważną inwestycją uzupełniającą wystawę była renaturyzacja i rekultywacja obszaru
Gessental, położonego między terenami parkowymi Neue Landschaft w Ronneburgu a doliną
Białej Elstery w okolicach Gery. W związku z działalnością kopalni dolina potoku Gessen była
zanieczyszczona osadami kopalnianymi, potok na wielu odcinkach prowadzony był rurami.
Rekreacyjne użytkowanie terenu uniemożliwiały bariery przestrzenne, m.in. nasyp i linia kolejowa
czy droga łącznikowa do kopalni595.
Drugą inwestycją uzupełniającą, tworzącą zielony korytarz pomiędzy miastami, był UferElster Park w południowo-zachodniej części Gery. Teren zieleni powstał na zrekultywowanych
terenach poprzemysłowych. Cały zielony korytarz, łączący wszystkie obszary między Gerą
a Ronneburgiem, został przystosowany do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej596.
Wystawa BUGA została wykorzystana przez organizujące ją gminy jako inwestycja
wspierająca zrównoważony rozwój przestrzenno-gospodarczy.

593

50 Jahre Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 186-190
50 Jahre Bundesgartenschauen…, op. cit., s. 190
595
Ibidem, s. 187-188
596
Oficjalna strona wystawy BUGA 2007, http://www.buga-gera.info/www/buga/buga07/bugainderregion/
uferelsterpark/ (dostęp: 15.01.2020)
594
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4.6.

BUGA 2009 Schwerin

4.6.1.

Opis jednostki miejskiej

Schwerin jest stolicą kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, położony jest
w jego zachodniej części, na południowy-zachód od największego miasta – Rostocku. Leży nad
jeziorem Schweriner See. Miasto jest najmniejszą stolicą kraju związkowego w całej Republice
Federalnej Niemiec, z ok. 96 tysiącami mieszkańców i średnią gęstością zaludnienia na poziomie
733 os./km2 (dane z 2018 roku)597.
Najstarsze wzmianki o mieście związane są z osadnictwem nadbałtyckich plemion
słowiańskich. Od IX wieku położona wśród bagien osada rozwijała się jako ufortyfikowany gród
Wendów, w obrębie dzisiejszej wyspy zamkowej. Prawa miejskie nadał Schwerinowi w 1160 roku
książę Saksonii Henryk Lew. W II połowie XII wieku miasto stało się siedzibą biskupstwa oraz
hrabstwa, w 1232 roku założono w jego granicach klasztor franciszkanów. W XIV wieku
zbudowano mury miejskie, a hrabstwo Schwerin sprzedano władcy Meklemburgii – Albrechtowi.
Na początku XV wieku ukończono budowę katedry. W I połowie XVI wieku w mieście
na znaczeniu zyskały ruchy reformackie, a dobra kościelne i klasztorne podlegały sekularyzacji.
W 1552 roku książe Johann Albrecht I rozpoczął przebudowę zamku w pałac reprezentacyjny.
W tym okresie założył również szkołę książęcą, która jako uniwersytet była znana w północnej
i środkowej Europie. W czasie wojny trzydziestoletniej, toczonej między księstwami
protestanckimi i katolickimi, miasto było okupowane przez okres 7 lat przez wojska pod
dowództwem Albrechta von Wallensteina. Od początku XVIII wieku przebiegała rozbudowa
miasta w kierunku północnym, planowana przez księcia Fryderyka Wilhelma. Neustadt rozwijało
się dzięki wydawanym przez władcę pozwoleniom na osiedlanie się Żydów. W XVIII wieku
Schwerin padał łupem wielu ataków ze strony innych księstw niemieckich i tworzących się Prus,
a siedziba książęca została przeniesiona do Ludwigslust. Podczas wojen napoleońskich miasto
zostało zajęte przez wojska francuskie. W I połowie XIX wieku Schwerin liczył prawie 10 000
mieszkańców. Wybudowano wówczas liczne budynki reprezentacyjne, m.in. Marstall nad
brzegiem Schweriner See. W 1832 roku połączono stare miasto z Neustadt tworząc zręby
współczesnego rozwoju przestrzennego Schwerinu. W 1837 roku główną siedzibę książęcą
przeniesiono z powrotem do zamku w Schwerinie, w latach 1845-1857 przeprowadzono jego
przebudowę; wokół jeziora Pfaffenteich, z nadania wielkiego księcia Pawła Fryderyka, założono
nową dzielnicę Paulstadt. W 1860 roku w Schwerinie mieszkało ok. 22 500 osób. Pod koniec XIX
wieku miasto zostało połączone siecią kanałów z Łabą, co wpłynęło na zwiększenie transportu
towarów drogą wodną i rozbudowę portu. W tym okresie na południe od miasta nad jeziorem
Ostorfer zaczęła rozwijać się dzielnica willowa. Na początku XX wieku na południowym brzegu
jeziora Schweriner See rozpoczęto budowę uzdrowiska. W 1913 roku w Schwerinie założono
fabrykę samolotów i lotnisko. Po zakończeniu I wojny światowej wielki książę abdykował.
W okresie międzywojennym podjęto pierwsze próby industrializacji miasta. W 1935 roku,
w związku z założeniem kilku zespołów koszar, miasto liczyło ok. 64 tysiące osób. W czasie II
wojny światowej miasto ucierpiało w niewielkim stopniu od bombardowań, zostało zajęte przez
wojska amerykańskie 2 maja 1945 roku, 1 lipca wkroczyły wojska radzieckie. W 1950 roku
Schwerin liczył prawie 93 tysiące mieszkańców, z czego blisko 30 tysięcy stanowili uchodźcy
z Prus Wschodnich, Pomorza i Śląska. Miasto stało się ośrodkiem przemysłowym z fabrykami
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oficjalna strona kraju związkowego Mecklemburgii-Pomorza Przedniego https://www.regierungmv.de/Landesregierung/stk/Themen/Demografischer-Wandel/Daten-und-Fakten/ (dostęp: 25.06.2020)
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produkującymi maszyny budowlane i urządzenia okrętowe oraz kable. W latach 60. XX wieku
rozpoczęto budowę pierwszych osiedli wielkopłytowych w północno-zachodniej części miasta dla
20 tysięcy mieszkańców. W latach 70. w południowej części miasta powstała dzielnica
przemysłowa z fabrykami maszyn, systemów hydraulicznych i wyrobów skórzanych oraz kolejne
osiedle wielkopłytowe dla ok. 60 tysięcy mieszkańców. W II połowie lat 70. z powodów
polityczno-propaganowych przeprowadzono wyburzenia i przebudowę znacznej części starego
miasta. W tym czasie przeprowadzono również remont wnętrz zamkowych oraz otwarto muzeum.
W 1993 roku ostatnie oddziały wojsk radzieckich opuściły Schwerin. W 2018 roku zakończono
remont wewnętrznego dziedzińca zamkowego.
Schwerin był stolicą Meklemburgii-Schwerina od połowy XIV wieku do 1471 roku
i od 1621 do 1695 roku. W latach 1701-1934 był stolicą zjednoczonej Meklemburgii. W latach
1952-1990 miasto było stolicą powiatu Schwerin w Niemczech Wschodnich.
W obrębie miasta znajduje się 12 jezior, wody powierzchniowe zajmują prawie 30%
powierzchni, rolniczo wykorzystywane jest 17% powierzchni gminy, a 17% zajmują lasy598.
W 1990 roku w Schwerinie mieszkało ponad 127 tysięcy osób. Aż do 2012 roku liczba
mieszkańców systematycznie spadała; odpływ ludzi w tym okresie sięgnął blisko 30%. W 2014
i 2015 roku zanotowano wyraźnie zwiększone saldo migracji i najwyższą liczbę mieszkańców
w okresie po zjednoczeniu Niemiec – 96 800 osób599. W ostatnich latach liczba ludności kształtuje
się na mniej więcej podobnym poziomie, stanowiącym ok. 75% liczby mieszkańców sprzed
zjednoczenia Niemiec600.

4.6.2.

Wystawa BUGA 2009

Wystawa BUGA w Schwerinie odbywała się od 23 kwietnia do 11 października 2009 roku.
Festiwal odwiedziło ok. 1,85 miliona osób. Objął tereny w ścisłym centrum miasta, wokół
zabytkowego zamku, na południowo-zachodnim brzegu jeziora Schweriner See. Część ekspozycji
powstała na obszarze historycznych ogrodów barokowych, część na nadwodnych terenach cennych
przyrodniczo. W sumie festiwal zajmował powierzchnię 55 ha. Główne motto wystawy „Sieben
Gärten mittendrin” nawiązywało do potocznej nazwy Schwerinu – miasta siedmiu jezior oraz
centralnego położenia kompleksu wystawowego601. Całkowity budżet wystawy wyniósł 74,2 mln
euro, w tym koszt inwestycji 42 mln euro602.

598

BUGA 2009 Schwerin: sieben Gärten Mittendrin…, op. cit, s. 14-16;
Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Schwerin: 2019, Landeshauptstadt Schwerin Der
Oberbürgermeister, 2019Schwerin 2019, Landeshauptstadt Schwerin, Der Oberbürgermeister, Schwerin
2019, s. 9-13, 22
oficjalna
strona
miasta
Schwerin
https://www.findcity.de/?m=stadt-schwerin-chronik19053ca&p=00000006; (data dostępu 25.06.2020)
599
Związane głównie z otwarciem dużej fabryki przetwórstwa żywności w 2014 roku.
600
Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Schwerin: 2019…, op. cit., s. 30
601
BUGA 2009 Schwerin: sieben Gärten Mittendrin…, op. cit, s. 13
602
Abschlussbericht BUGA 2009, BUGA Schwerin 2009 GmbH, Schwerin 2009, s. 90
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Ryc. 40 Nasadzenia wiosenne, Schlossgarten, Schwerin.
Fot. AW-P 2017

Ryc. 41 Widok na Ogród XX wieku, Schwerin. Fot. AW-P
2017

Ryc. 42 Kładki służące udostępnieniu terenów o znaczeniu
przyrodniczym, Naturgarten, Schwerin. Fot. AW-P 2017

Ryc. 43 Instalacja artstyczna na obszarze powystawowym
Am Marstall, Schwerin. Fot. AW-P 2017

Idea organizacji festiwalu narodziła się już w 1997 roku, wówczas początkowo planowano
zgłosić się do organizacji wystawy BUGA 2005. W 1998 roku na posiedzeniu rady miasta zapadła
decyzja o przystąpieniu do przygotowania festiwalu w 2009 roku. Oprócz Schwerinu aplikację
do stowarzyszenia DBG zgłosiło osiem gmin. W roku 2000 powstała pierwsza ramowa koncepcja
zagospodarowania terenów wystawowych oraz rozpoczęto pierwsze prace budowlane w rejonie
ogrodu zamkowego. W 2003 roku ogłoszono międzynarodowy konkurs projektowy
na zagospodarowanie terenów wystawowych, a rok później ze względu na koszty zrezygnowano
z jednej z pierwotnych lokalizacji – otoczenia nieużytkowanego dworca towarowego między
dzielnicą Lankow i starym miastem. W 2005 roku rozpoczęto budowę jednej z największych
atrakcji wystawy – ogrodu XXI wieku.
Zgodnie z mottem wystawy w skład festiwalu wchodziło siedem części ogrodowych
o zróżnicowanym charakterze. W północnej części terenów wystawowych zagospodarowano
otoczenie zabytkowego budynku stajni Marstall z ogrodem różanym, placem zabaw, sceną
parkową oraz instalacją artystyczną. Obszar Am Marstall połączony był 325-metrowym mostem
pontonowym z częściami na południowym brzegu jeziora – Küchengarten, Ufergarten,
Naturgarten. Na terenie Küchengarten (ogród kuchenny) prezentowane były rośliny użytkowe,
ogród warzywny oraz znalazły się główne hale wystawowe o łącznej powierzchni użytkowej
ok. 4 000 m2. Ufergarten stanowił część o charakterze rekreacyjnym – znajdowała się tam plaża,
przystań jachtowa, wystawa „Słowiańska łódź”, trzy place zabaw. Zgodnie z nazwą, Naturgarten
był przestrzenią najbardziej naturalną, ze ścieżkami spacerowymi i kładką edukacyjno-widokową
(Ryc. 42) oraz atrakcjami dla dzieci – zieloną klasą, tematycznym placem zabaw
i Kinderbauernhof – mini-zoo ze zwierzętami gospodarskimi. Kompozycyjnie najważniejszy
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obszar terenów festiwalowych stanowiły historyczne ogrody zamkowe Schlossgarten (Ryc. 40)
z odrestaurowaną częścią barokową (z typowym, symetrycznym układem osiowym, podkreślanym
przez kanały wodne Kreuzkanal i formowane nasadzenia szpalerowe) oraz parkiem krajobrazowym
(ze sceną parkową, tematycznym placem zabaw, labiryntem i wystawą cmentarną). W ramach
wystawy przeprowadzono rewaloryzację terenów Burggarten na wyspie zamkowej. Na obszarze
Burgsee, przy głównej strefie wejściowej, zaprojektowano najbardziej nowoczesną część wystawy
– ogród XXI wieku (Ryc. 41), stanowiący pływającą łąkę, powiązaną widokowo z jeziorem
i zamkiem.
Na teren wystawy prowadziły cztery wejścia – w części północnej Am Marstall, na wyspie
zamkowej; a we wschodniej części od strony placu przy Jägerweg znajdowała się główna strefa
wejściowa z osobnym wejściem dla grup603. W południowo-wschodniej części miasta, w pobliżu
zjazdu z autostrady A14, wybudowano parking typu park&ride na 1800 miejsc parkingowych,
przestrzennie zintegrowany z przystankiem tramwajowym. Przy głównej strefie wejściowej
znajdował się przystanek dla autokarów604.

4.6.3.

Park powystawowy

Badanie in situ terenów powystawowych w Schwerinie przeprowadzono w maju 2017 roku.
Dawny obszar wystawowy był nieczytelny w krajobrazie miasta. Wpłynęło na to kilka czynników
– przede wszystkim historyczny charakter miejsca oraz główny cel działań – rewaloryzacja
zabytkowych obszarów. Na terenie powystawowym znajdowało się niewiele informacji
związanych z festiwalem. W części ogrodów zagospodarowanie związane z wystawą zachowano
w dużym stopniu – Ufergarten utrzymano w zasadzie w całości, na terenie ogrodów XXI wieku
łąkę kwietną zastąpił trawnik, na obszarze Naturgarten zlikwidowano mini-zoo. W ogrodach
kuchennych rozebrano tymczasowe hale ekspozycyjne oraz restauracje, częściowo zmieniono
zagospodarowanie ogrodów. Na obszarze Schlossgarten zachowano stylizowaną kawiarnię oraz
scenę parkową. W terenie Am Marstall z zagospodarowania festiwalowego pozostała jedynie
instalacja rzeźbiarska (Ryc. 31). Rozebrano również most pontonowy, łączący północną
i południową część obszarów wystawowych.

4.6.4.

Wpływ wystawy na struktury urbanistyczne

W ramach przygotowań do wystawy w 2006 roku oddano do użytku wyremontowany
dworzec główny. Przeprowadzono także prace służące powiększeniu Burgsee, częściowo
zasypanego po II wojnie światowej; wyremontowano historyczny mur otaczający dawne ogrody
kuchenne; przebudowano Schlosspromenade z widokiem na zamek i ścieżki spacerowe wzdłuż
jeziora Schweriner See; odrestaurowano zabytkowe cieplarnie zamkowe – Orangenhaus i Kalthaus.
Dzięki przebudowie terenów nad jeziorem mieszkańcy zyskali nowe obszary rekreacyjnospacerowe, a miasto nowe połączenia funkcjonalno-przestrzenne z obszarami nadwodnymi.
Oprócz głównego obszaru inwestycyjnego w ramach wystawy wybudowano plac miejski
w Beutel oraz wielofunkcyjne budynki przy jeziorze Faulen See. Wystawie towarzyszyły
rekomendowane lokalizacje w całej Meklemburgii, m.in.: zabytkowe miasteczko Klütz, zamek
Wiligrad, teren chronionego krajobrazu Lewitz czy rezydencja książeca w Ludwiglust. W ramach
przygotowań do festiwalu gminy w regionie prowadziły również dodatkowe projekty, np. powstał
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BUGA 2009 Schwerin: sieben Gärten Mittendrin…, op. cit, passim
Abschlussbericht BUGA 2009…, op. cit., s. 61-63
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szlak zamków w Landkreis Parchim i park miniatur Modell- und Landschaftspark „miniland
Mecklemburg-Verpommern” w okolicy Rostocku605.
Wystawa BUGA 2009 miała wpływ na miasto na różnych poziomach – jako inwestycja
służąca podniesieniu jakości życia mieszkańców, o czym świadczą powstałe ogrody Ufergarten
i Naturgarten, z nowymi trasami spacerowymi i połączeniami z ciągiem ścieżek dookoła jeziora
oraz jako inwestycja służąca podniesieniu atrakcyjności turystycznej miasta – odnowieniu
najbardziej znanych obiektów zabytkowych i poprawieniu infrastruktury.

4.7.

BUGA 2015 Havelregion

4.7.1.

Wystawa BUGA 2015 – opis ogólny

Festiwal Bundesgartenschau 2015, która odbyła się od 18 kwietnia do 11 października 2015
roku w Havelregionie (historyczna nazwa regionu to Havelland), uważana jest za pierwszą w pełni
zdecentralizowaną wystawę oraz pierwszą zorganizowaną jednocześnie w dwóch krajach
związkowych. Odbyła się w pięciu lokalizacjach w regionie606: w Brandenburgu (Brandenburgia),
Rathenow (Brandenburgia), Premnitz (Brandenburgia), Havelbergu (Saksonia-Anhalt), Amt
Rhinow/ Stölln (Brandenburgia), obejmując w sumie powierzchnię 53 ha.
Prawo do organizacji wystawy przyznano regionowi Haweli w listopadzie 2007 roku,
a spółkę przygotowującą festiwal Zweckerverband BUGA 2015 Havelregion założono 20.08.2008
roku. W ramach organizacji wystawy współpracę podjęły lokalne towarzystwa turystyczne:
Regiontourismusverband Havelland e.V., Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH
Barndenburg an der Havel, Tourismusverband Altmark e.V. W 2013 roku posadzono pierwsze
drzewa na przyszłych terenach wystawowych. W styczniu 2014 roku przedstawiciele spółki
rozpoczęli kampanię informacyjną BUGA-INFOTOUR na terenie powiatów biorących udział w
festiwalu, m.in. raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października możliwe było zwiedzanie
terenów budowy. Na dwa lata przed otwarciem wystawy rozpoczęto prezentację pierwszego spotu
promującego festiwal. W lipcu 2014 przystąpiono do wykonywania nasadzeń bylin i traw
ozdobnych.
Głównym celem wystawy BUGA 2015 była promocja całego regionu oraz utworzenie
szlaku turystycznego aktywizującego obszar doliny Haweli. Hasłem przewodnim wystawy było:
Von Dom zu Dom – das blaue Band der Havel (pol. Od katedry do katedry – błękitna wstęga
Haweli), akcentujące główne walory obszaru – bogate dziedzictwo kulturowe regionu, opierające
się na wspólnym mianowniku – położeniu w dolinie rzeki Haweli. Rzeka, której nazwa pochodzi
od starogermańskiego słowa „habula” oznaczającego port, stanowiła w średniowieczu ważny szlak
handlowy, przy którym początkowo osiedlali się zachodniosłowianie – Hawelanie i Sprewianie.
Była głównym czynnikiem rozwoju regionu, wykorzystywano ją jako źródło energii, budowano
śluzy i kanały aby usprawnić transport wodny, wśród pięknych rozlewisk lokowano kościoły
i rezydencje możnowładców, a mokradła osuszano i wykorzystywano je rolniczo. W 2005 roku
rozpoczęto renaturyzację doliny Haweli w ramach federalnego programu NABU (Naturschutzbund
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Deutschland) przy współdziałaniu krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii-Anhaltu, aby
zachować szczególne wartości przyrodnicze terenu, który stanowi ważne siedlisko rzadkich
gatunków ptaków i innych zwierząt. Projekt objął m.in. zaprzestanie towarowego transportu
rzecznego, wyznaczenie terenów rozlewiskowych poprzez likwidację wałów i grobli
przeciwpowodziowych, renaturyzację brzegów i założenie nowych lasów łęgowych.
Tożsamość kulturowa regionu Havelland i jego znaczenie w kraju ukształtowało się również
pod wpływem romantycznej ballady Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland autorstwa XIXwiecznego pisarza i poety Theodora Fontanego (1819-1898). Główny bohater poematu – szczodry
pan von Ribbeck (jego postać najprawdopodobniej została oparta na postaci historycznej) –
po swojej śmierci nadal dbał o dzieci z okolicznych wsi, dzięki gruszy, którą zasadzono na jego
grobie. Rodzina von Ribbeck kultywuje tradycję, prowadząc sady oraz produkując gruszkowy ocet
i brandy, a na kościelnym cmentarzu w Ribbeck rośnie grusza, posadzona na miejscu dawnego
drzewa, które naprawdę rosło na grobowcu.
Każda z miejscowości biorących udział w wystawie reklamowana była osobnym hasłem
nawiązującym do ich szczególnych walorów kulturowych: Brandenburg na der Havel – Ursprung
(pol. początek, praźródło), Premnitz – Impuls (pol. impuls, pęd), Rathenow – Weitsicht (pol.
dalekowzroczność, dar przewidywania), Havelberg – Erkenntnis (pol. poznanie, zrozumienie), Amt
Rhinow/ Stölln – Mut (pol. odwaga, śmiałość). Wystawie towarzyszyły koncerty w zespołach
rezydencjonalno-ogrodowych całym regionie, m.in. w Ribbeck, Nennhausen i Klessen607.
Tradycyjnie tereny wystawowe można było podziwiać z wieży widokowej. Ze względu
na decentralizację festiwalu tereny obsługiwała mobilna wieża widokowa BUGA-Skyliner. Przez
prawie dwa miesiące goście mogli obserwować tereny z wieży umiejscowionej w Brandenburgu,
następnie w Rathenow, a na zamknięcie sezonu – w Havelbergu608. Festiwal odwiedziło w sumie
ponad milion gości609.
Infrastruktura turystyczna dla zdecentralizowanej wystawy obejmowała montaż ponad 350
drogowskazów na autostradach i głównych drogach dojazdowych, 29 słupów oraz 160 znaków
informacyjnych ze wskazówkami dojazdu. W każdym mieście wybudowano tymczasowe parkingi
z blisko 1 000 miejsc parkingowych. W ramach wystawy funkcjonowały również tymczasowe linie
autobusowe relacji Rathenow-Stölln-Havelberg, Friesack-Stölln, Glöwen-Havelberg-SchönhausenStendal. Tereny festiwalowe obsługiwane były również przez kolej regionalną (m.in. połączenia
z Berlinem i Magdeburgiem, a także Havelberg-Rathenow oraz Brandenburg-Premnitz-Rathenow)
oraz międzynarodową relację Amsterdam-Hanower-Berlin z przystankiem w Rathenow. Podczas
wystawy uznawane były bilety okresowe wydawane w obu krajach związkowych goszczących
festiwal610.
W ramach niniejszej dysertacji szczegółowemu opisowi nie podlega Amt Rhinow/ Stölln,
ze względu na to, że miejscowość nie posiada statusu miasta.
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4.7.2.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel położony jest w kraju związkowym Brandenburgia, na zachód
od Berlina, stanowi siedzibę powiatu miejskiego (Kreisfreie Stadt). Miasto zamieszkuje ok. 72
tysiące osób (dane z 2019 roku), a średnia gęstość zaludnienia wynosi 314 os./km2 611.
Brandenburg został założony jako osada Branibor przez zachodniosłowiańskie plemię
Hawelan. W X wieku gród został przejęty przez niemieckiego króla Henryka I Ptasznika oraz
utworzono tu biskupstwo. Pod koniec X wieku tereny wróciły pod władzę Hawelan, a w I połowie
XII wieku przeszły do rąk Albrechta Niedźwiedzia, księcia niemieckiego, który zmienił nazwę
miasta i wybrał je na główny ośrodek Margrabstwa Brandenburgii (marchii Świętego Cesarstwa
Rzymskiego). W połowie XIV wieku Margrabstwo przekształcono w elektorat Brandenburgii.
W 1314 miasto przystąpiło do Związku Hanzeatyckiego. Na obszarze dawnej osady słowiańskiej
na południowym brzegu Haweli rozwinęło się stare miasto, Neustadt na północnym brzegu rzeki
wyewoluowało z osady niemieckiej. Do XVIII wieku części te rozwijały się niezależnie.
Do największych zabytków należą: katedra z romańskimi fundamentami i XIV-wieczna kaplica
św. Jakuba oraz kościół św. Katarzyny. W XIX wieku w mieście coraz intensywniej zaczynało
rozwijać się sukiennictwo – powstały liczne fabryki sukna i jedwabiu. Połowa XIX wieku
przyniosła miastu połączenie kolejowe z Berlinem i budowę dworca kolejowego. Pod koniec XIX
wieku w mieście powstał pierwszy zakład metalurgiczny – Brennaborwerke, co rozpoczęło proces
intensywnej industrializacji. Na początku XX wieku liczba ludności miasta wynosi ok. 50 tysięcy
osób – podwoiła się w ciągu 40 lat. Rozwijał się przemysł hutniczy, w mieście funkcjonowały
stalownie i walcownie. W latach 30. XX wieku w Brandenburgii zaczął rozwijać się przemysł
zbrojeniowy – produkowano np. samoloty, części pancerne czołgów. W czasie II wojny światowej
miasto zostało poważnie zniszczone w wyniku nalotów i tygodniowych walk pod koniec kwietnia
1945 r. Po działaniach wojennych ok. 70% zakładów przemysłowych i 15% budynków
mieszkalnych zostało całkowicie zniszczonych lub wymagało rozbiórki. W latach 50. na terenie
miasta powstała nowa stalownia i walcownia – Brandenburgia stała się ośrodkiem przemysłu
stalowego w swoim regionie. Pod koniec lat 80. XX wieku miasto miało prawie 100 tysięcy
mieszkańców, jednak po zjednoczeniu Niemiec przemysł zaczął podupadać i nasiliły się procesy
migracyjne. Od 2004 roku w mieście stopniowo prowadzone są prace rewitalizacyjne terenów
poprzemysłowych.
Od 1992 roku Brandenburg jest jednym z czterech głównych miast kraju związkowego
Brandenburgia i jednocześnie ośrodkiem administracyjnym, usługowym, kulturalnym, szkolnictwa
wyższego. Istotną gałęzią gospodarki miasta jest hutnictwo oraz przemysł tekstylny i skórzany.
Miasto jest znane jako port rzeczny na końcu kanału Łaba-Hawela, funkcjonuje tam duża stocznia
śródlądowa, produkująca statki rybackie. Nad jeziorem Beetzsee znajduje się tor regatowy,
na którym odbywają się krajowe i międzynarodowe zawody wioślarskie i kajakarskie612.
Wody powierzchniowe stanowią ok. 17% powierzchni gminy, lasy prawie 29%, a ochronie
krajobrazowej podlega ponad 50% terenu613. Miasto charakteryzuje się odpływem ludności, jednak
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jest on wolniejszy od zakładanego614. Od 2012 roku obserwuje się dodatni bilans migracji,
a w 2015 roku wzrost liczby ludności615.

4.7.2.1.

Historia terenów wystawowych

Wystawa BUGA 2015 w Brandenburgu obejmowała tereny parku na wzgórzu Marienberg
(12,1 ha), tzw. Packhof (4,4 ha) oraz St. Johanniskirche (kościół św. Jana). Wszystkie obiekty
położone są w śródmieściu i ze względów kulturowych stanowią przestrzenie o wysokiej wartości
dla lokalnej społeczności.
Wzgórze Marienberg to najwyższe wzniesienie w Brandenburgu, położone w śródmieściu,
z którego rozciąga się widok na miasto i krajobraz regionu. We wczesnym średniowieczu wzgórze
zwane było Harlungerberg i stanowiło ważne miejsce kultu dla ludów słowiańskich. W XII wieku
wzniesiono na nim pierwszą chrześcijańską kaplicę, a w XIII wieku kościół mariacki, od którego
pochodzi współczesna nazwa wzgórza. W XIV wieku założono tam również klasztor. Budynki
szybko zaczęły podupadać i w I połowie XVIII wieku na polecenia króla Prus Fryderyka Wilhelma
I ruiny rozebrano. Od XII do końca XVIII wieku stoki wzgórza wykorzystywano do uprawy
winorośli, warzyw i owoców. W I połowie XIX wieku na szczycie wzniesienia znajdowała się
stacja przekaźnikowa telegrafu linii Berlin-Trewir. Historia parku na tym terenie sięga I połowy
XIX wieku (w 1830 roku wytyczono ścieżki spacerowe), a park krajobrazowy m.in. z ogrodem
różanym i grotą ogrodową założono pod koniec XIX wieku z fundacji rodziny fabrykanta Roberta
Leue,. W 1874 roku na miejscu kościoła mariackiego rozpoczęto budowę pomnika
upamiętniającego poległych w wojnach pruskich, który został zniszczony w czasie II wojny
światowej. Na początku XX wieku na południowym stoku wzgórza wzniesiono Bismarckwarte –
dla uczczenia Otto von Bismarcka (1815-1898), kanclerza zjednoczonych Niemiec i głównego
twórcy przedwojennej potęgi Niemiec. W 1958 roku obiekt przemianowano na Friedenswarte.
Z powodów polityczno-propagandowanych w 1974 roku dawne Bismarckwarte wysadzono,
a na jego miejscu wybudowano żelbetową wieżę widokową, nazwaną ponownie Friedenswarte.
Ponad 32-metrowa wieża została oddana do użytku w ramach obchodów 25-lecia powstania NRD.
Odrestaurowano ją w 2006 roku. W okresie socjalizmu park był systematycznie doposażany jako
park kultury i wypoczynku: wzniesiono pomnik ofiar nazizmu, wybudowano scenę parkową,
odkryty basen, restaurację, wprowadzano nowe nasadzenia616.
Teren Packhof położony jest na prawym brzegu Haweli, w historycznej dzielnicy Neustadt,
z widokiem na stare miasto, rozciągające się po drugiej stronie rzeki. Od XVII wieku obszar ten
był użytkowany w związku z rozwojem miasta jako portu rzecznego, funkcjonując jako plac
przeładunkowy, początkowo związany z urzędem poboru opłat od dóbr Akzisekasse oraz
budynkiem wagi miejskiej. W 1886 roku na terenie Packhof bracia Wiemann założyli
przedsiębiorstwo produkujące statki – Wiemann-Werft, które wkrótce zajmowało 500 metrów
nabrzeża i stanowiło miejsce pracy dla 500 osób. W jego skład wchodziły m.in. stocznia, fabryka
maszyn oraz stalownia. Rocznie produkowano 15-20 statków: holowniki, parowce pasażerskie,
parowce towarowe, lodołamacze, łodzie rybackie i transportowe; użytkowane na całym świecie.
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Skonstruowano tu m.in. prototyp statku napędzanego ropą naftową. W czasie II wojny światowej
produkowano statki wojenne. Po wojnie przedsiębiorstwo znacjonalizowano i funkcjonowało pod
nazwą Volkswerft Ernst Thälmann, a w 1962 roku rozwiązano je ze względu na pogłębiającą się
nierentowność tej gałęzi przemysłu stoczniowego. Obszar Packhof do 1990 roku był
wykorzystywany na różne cele przemysłowe, a potem opustoszał. Do 2015 roku częściowo był
użytkowany rekreacyjnie617.
Kościół św. Jana został ufundowany w XIII wieku przez franciszkanów na obrzeżach
ówczesnego miasta. Do połowy XIX wieku obok kościoła wznosiły się zabudowania klasztorne.
Gotycki kościół zbudowano z cegły, jego charakterystycznym elementem o wysokich walorach
artystycznych była rozeta nad głównym wejściem. Do XV wieku zespół klasztorny był
rozbudowywany – powstała zakrystia, kaplica, biblioteka oraz wolnostojąca dzwonnica.
Ze względu na położenie na niestabilnych gruntach nadrzecznych kościół kilkakrotnie odnawiano
w XVIII i XIX wieku. W 1945 roku w wyniku bombardowań zawaliła się część konstrukcji
i zachodnia ściana. Od zawalenia się dachu w 1986 roku kościół utrzymywany był jako trwała
ruina. W 2012 roku rozpoczęto prace służące przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji
tymczasowej hali wystawowej na festiwal BUGA 2015618.

4.7.2.2.

Obszary wystawowe w Brandenburgu

Wystawa BUGA w Brandenburgu miała charakter rozproszony – obejmowała rejon
śródmieścia: teren Packhof w Neustadt na prawym brzegu Haweli, kościół Johanniskirche
na lewym brzegu oraz Marienberg w północnej części starego miasta – największy
i najpopularniejszy park miejski. Tereny wystawowe w Brandenburgu określono hasłem Ursprung
(pol. początek, praźródło), co odnosiło się jego wiodącej roli w ukształtowaniu się Marchii
Brandenburskiej i współczesnego kraju związkowego Brandenburgii oraz nawiązywało do jego
położenia nad rzeką. Poszczególne tereny wystawowe oraz inne ciekawe obiekty w mieście zostały
udostępnione w ramach ścieżki turystycznej BUGA-Rundweg (m.in. katedra św. Piotra i Pawła,
Jahrtausendbrücke, park Humboldthain), która oznaczona była w terenie drogowskazami oraz
niebieską linią (zarysowaną w nawierzchni lub pojawiającą się w trzecim wymiarze, np. wplecioną
pomiędzy drzewami). Każdy z terenów posiadał dwa wejścia. Jedyny duży parking znajdował się
w odległości ok. 1 km od głównych atrakcji wystawy. Na teren festiwalu można było dotrzeć
na nogach lub skorzystać z tymczasowych promów obsługujących wystawę.
Centralna część 12-hektarowego parku Marienberg, była utrzymana w stylu swobodnym,
natomiast część południowa wyróżniała się charakterystycznym, silnie osiowym układem
tarasowym z dominantą architektoniczną – Friedenswarte (Ryc. 44). Park w ramach wystawy
został zrewaloryzowany. Wymieniono nawierzchnie, przeprowadzono pielęgnację drzew,
odnowiono historyczny ogród różany z pergolą i grotą, wprowadzono nowe nasadzenia oraz
wybudowano nowoczesny plac zabaw. Odwołania do historycznego zagospodarowania
obejmowały m.in. budowę repliki XIX-wiecznego systemu sygnalizacji stacji przekaźnikowej
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telegrafu i nasadzenia winorośli na pokrytym glebą zbiorniku wody pitnej. Drugi, nieużytkowany
już zbiornik został obsadzony różami. W ramach przygotowań do wystawy powstał również ogród
wrzosowy oraz tradycyjny i nowoczesny ogród bylinowy. Ze względu na specyficzne
ukształtowanie terenu jedną z atrakcji była ścieżka widokowa Panoramarundweg oraz wieża
widokowa Friedenswarte.

Ryc. 44 Widok z wieży Friedenswarte w kierunku
południowym, Marienbergpark, Brandenburg. Fot. AW-P,
2015

Ryc. 45 Strefa ogródków pokazowych Packhof,
Brandenburg. Fot. AW-P, 2015

Ryc. 46 Obszar Packhof, ze zdewastowanym ogródkiem pokazowym Garten des Verbandes Betonmarketing Nordost,
Brandenburg. Fot. AW-P, 2017
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Packhof (4,4 ha) stanowił główną strefę ogródków pokazowych (Ryc. 45). Na terenie dawnej
stoczni zwiedzający mogli oglądać 33 ogrody tematyczne o różnym charakterze, zgrupowane
w cztery formy przypominające statki; o nazwach nadanych po produkowanych tu konstrukcjach.
Ogródki w szczególnym stopniu odnosiły się do kultury regionu; wśród nich znalazł się
m.in. ogródek Der Segen des Herrn von Ribbeck, nawiązujący do XIX-wiecznej ballady. Ponadto
znalazła się tu scena ogrodowa, centrum edukacji ogrodowej Haus der Landschaft, tymczasowa
kaplica oraz stoiska z pamiątkami i artykułami ogrodniczymi. W ramach wystawy zrewitalizowano
zabytkową Werfthalle – główną halę dawnych zakładów braci Wiemann, przekształcając
ją na restaurację i punkt informacyjno-kasowy, wybudowano tematyczny plac zabaw
Seerosenbucht oraz zaprojektowano ścieżkę spacerową wzdłuż brzegu Haweli619. Dawny kościół
św. Jana służył jako hala wystawowa o łącznej powierzchni ekspozycyjnej 400 m2. Parking dla
samochodów osobowych znajdował się przy Wiesenweg w prawobrzeżnej części miasta, około 800
m do wejścia na tereny wystawowe Packhof, a parking dla autokarów – w dzielnicy przemysłowej
w zachodniej części miasta. Aby ułatwić zwiedzającym dotarcie na miejsce, zaplanowano
przystanek autobusowy dla wsiadających i wysiadających w odległości ok. 425 m od wejścia
na teren wzgórza Marienberg620.

4.7.2.3.

Tereny powystawowe w Brandenburgu

Badanie in situ terenów powystawowych w Brandenburgu przeprowadzono w maju 2017
roku.
Park Marienberg w ramach wystawy został zrewaloryzowany, a inwestycje objęły głównie
nasadzenia bylin i krzewów oraz stworzenie nowych ogrodów i wymianę mebli ogrodowych.
Największą atrakcją parku była wieża Friedenswarte, na którą wstęp był płatny. Większość
elementów tymczasowych zlikwidowano. Park był łatwo dostępny przestrzennie oraz dosyć dobrze
utrzymany. Nie była wymagana opłata za wejście. Teren, był otwarty w godzinach od 6:00
do 23:00.
Tereny powystawowe Packhof w procesie udostępniania zostały dotknięte największymi
zmianami. Rozebrano praktycznie wszystkie ogródki pokazowe, pozostały jedynie: Garten des
Verbandes Betonmarketing Nordost oraz cztery wielokątne kwatery Erhaltungskulturen
prezentujące naturalne zbiorowiska roślinne typowe dla regionu, m.in. kwaśne torfowisko, łąkę
trzęślicową. Packhof stanowił płaski teren z trawnikiem poprzecinanym ścieżkami. Zachowano
plac zabaw oraz ścieżkę rekreacyjną nad brzegiem Haweli z wyposażeniem w postaci leżaków,
ławek, tarasów widokowych umożliwiających wgląd w krajobraz rzeczny oraz widok stare miasto.
Zrewitalizowana Werfthalle funkcjonowała jako restauracja. Obszar Packhof był dobrze dostępny
przestrzennie, nie został ogrodzony. Teren, gdzie znajdowały się ogródki pokazowe, wyglądał
na zaniedbany, a nawet zdewastowany (Ryc. 46). Pozostała część obszaru wydała się
funkcjonować dobrze.
Odrestaurowany w ramach wystawy kościół św. Jana pełnił rolę galerii wystawowej.
W zagospodarowaniu omówionych obszarów ważnym aspektem były odniesienia
do tożsamości kulturowej regionu oraz twórcze zabiegi mające na celu przywrócenie istotnych
form dawnego zagospodarowania.
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4.7.3.

Rathenow

4.7.3.1.

Opis jednostki miejskiej

Rathenow, położony w zachodniej części kraju związkowego Brandenburgia, jest stolicą
powiatu Havelland (Landkreis). Miasto zamieszkuje ponad 24 tysiące osób (dane z 2019 roku),
a średnia gęstość zaludnienia wynosi 214 os./km2 621.
Początki miasta związane są z osiedlaniem się na tych terenach słowiańskiego ludu Hawelan
i germańskiego ludu Semnonów. Obszar ten przechodził z rąk do rąk, dopiero w połowie XII
wieku, pod panowaniem margrabiego Albrechta Niedźwiedzia, ostatecznie przeszedł we władanie
niemieckie. Rathenow rozwinął się jako osada handlowa dzięki jedynej przejezdnej przeprawie
przez Hawelę w okolicy. Na wschodnim brzegu rzeki zbudowano zamek, a w rejonie Altstadtinsel
wzniesiono romańską bazylikę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja. Pod
koniec XIII wieku Rathenow uzyskał prawa miejskie z rąk margrabiego brandenburskiego Ottona
IV. W połowie XVI wieku miasto zamieszkiwało ok. 2 500 osób, rozwijał się handel i rzemiosło.
W pierwszej połowie XVII wieku w mieście funkcjonował folusz, tartak wodny, cegielnia.
Rathenow nabrało znaczenia dzięki budowie śluzy na Haweli i pobieraniu opłat za korzystanie
z niej. Miasto poważnie ucierpiało w XVII-wiecznych wojnach – w 1648 roku w Rathenow
mieszkało tylko 40 osób. Sto lat później, w połowie XVIII wieku, liczba ludności zwiększyła się
blisko 100-krotnie, m.in. dzięki lokalizacji garnizonu i rozwojowi sukiennictwa – produkowano
tu mundury dla pruskiej armii. Najważniejszy dla rozkwitu miasta był jednak przemysł optyczny.
W 1801 roku kaznodzieja Johann Heinrich Duncker (1767-1843) skonstruował maszynę służącą
szlifowaniu soczewek i otrzymał królewski przywilej na założenie pierwszego zakładu
przemysłowego produkującego soczewki do lup, mikroskopów i okularów. W 1820 roku
przedsiębiorstwo przejął jego syn Eduard, a ten w połowie XIX wieku przekazał zakłady optyczne
swojemu bratankowi Emilowi Buschowi, który doprowadził firmę do rozkwitu. Pod koniec XIX
wieku w mieście działało ponad 300 przedsiębiorstw zajmujących się optyką, a także powstały
nowe koszary. W tym okresie Rathenow liczyło blisko 18 400 mieszkańców. Zakład przemysłowy
zwany później Emil Busch AG i VEB Rathenower Optische Werke (po zniszczeniach wojennych
i połączeniu w 1946 roku z przedsiębiorstwem Nitsche und Günther Optische Werke) oraz jego
wyroby, szczególnie urządzenia optyczne, znane były na całym świecie. Upaństwowiony po 1949
roku zakład był jedynym w NRD producentem soczewek, stając się filią kombinatu przemysłu
optycznego Carla Zeissa Jena. W latach 50. XX wieku VEB Rathenower Optische Werke
zatrudniało prawie 2000 osób. Obecnie Rathenow nosi oficjalny przydomek „Stadt der Optik”.
Oprócz przemysłu optycznego miasto od XIX wieku rozwijało się dzięki systematycznemu
powiększaniu garnizonu, budowie kolei żelaznej, a także rozwojowi żeglugi rzecznej (m.in.
połączenia pasażerskie z Hamburgiem i Berlinem). Po I wojnie światowej powstały zakłady
lotnicze Arado Flugzeugwerke. Przed II wojną światową w Rathenow zamieszkiwało ponad 31 500
osób. Działania wojenne przyniosły znaczne zniszczenia tkanki miejskiej i większości zakładów
przemysłowych; w gruzach legło ok. 70% miasta, w tym prawie całe stare miasto. Odbudowa
Rathenow w duchu socjalistycznym objęła m.in. przekształcenia historycznych placów miejskich –
dawnego rynku (obecnie Platz der Jugend) i Schleusenplatzu. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990
roku wiele zakładów przemysłowych zostało zamkniętych. Od tego czasu miasto inwestowało
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w rozwój turystyki: zrekonstruowano wieżę bazyliki Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja,
wyremontowano Wieżę Bismarcka, a także zbudowano nowe mosty nad Hawelą.
W latach 2008-2015 obserwowano napływ ludzi w wyniku migracji, w 2015 roku trend uległ
załamaniu i liczba mieszkańców systematycznie się zmniejsza622. Zarówno samo miasto, jak
i powiat Havelland charakteryzuje ubytek ludności, Rathenow podejmuje działania służące
minimalizacji tego procesu oraz zmniejszenia liczby pustostanów w szczególności w śródmieściu
i wschodnich dzielnicach623.

4.7.3.2.

Obszary wystawowe w Rathenow

Wystawa BUGA 2015 w Rathenow obejmowała tereny Weinbergparku (12,8 ha)
i Optikparku (11,4 ha) w zachodniej części miasta. Optikpark położony jest na prawym brzegu
Haweli na wyspie Schwedendamm, a Weinberg na lewym. Kluczowym aspektem wystawy było
połączenie obu terenów mostem pieszo-rowerowym. Hasło przewodnie wystawy w Rathenow –
Weitsicht (pol. dalekowzroczność) związane jest z przemysłem optycznym, który stanowił jeden
z najważniejszych czynników rozwoju miasta. Motywem przewodnim regionalnego festiwalu
ogrodowego LAGA, który odbył się w Rathenow w 2006 roku, były zjawiska optyczne,
przedstawione w ogrodowej scenerii Optikparku. Wystawę odwiedziło ok. 480 tysięcy gości.
W budowę terenu ogrodu Optikpark zainwestowano wówczas w sumie ok. 17 milionów euro624.
Najciekawszym obiektem w parku jest drugi co do wielkości na świecie teleskop, skonstruowany
w latach 50. XX wieku, zwany refraktorem Rolfa, o ogniskowej ponad 20 metrów625.
Na terenie wystawowym w południowej części silnie zadrzewionego wzgórza Weinberg
znajdowała się zabytkowa wieża Bismarckturm z 1914 roku, a na zachodnim stoku pozostałości
cmentarza ewangelickiego. Wieża Bismarckturm uległa znacznym zniszczeniom w czasie wojny,
wyremontowano ją w latach 2000-2002 626.
Optikpark charakteryzuje kompozycja złożona – zachodnią część stanowi strefa
krajobrazowa z wysokim drzewostanem i zbiornikami wodnymi; część wschodnia oparta jest
na motywie przecinających się linii. W ramach festiwalu BUGA 2015 park został odnowiony
i doposażony. Prace o łącznym koszcie 1,2 miliona euro obejmowały głównie wymianę
nawierzchni i mebli ogrodowych, odnowienie drewnianych kładek i pomostów, a także placów
zabaw, przebudowę strefy wejściowej oraz prace związane z pielęgnacją roślinności i wymianą
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nasadzeń kwiatowych627. Program parku optyki obejmował m.in. tematyczny plac zabaw, fontannę
barw, której wielobarwna misa prezentowała zjawisko mieszania się barw, urządzenia obrazujące
zjawiska optyczne, wielobarwną piramidę barw, złożoną z kolorowych sześcianów (Ryc. 47),
zbiornik wodny Seerosenarena z liliami wodnymi, a także zmienne nasadzenia sezonowe (37 rabat
o łącznej powierzchni 4 tys. m2), które miały przypominać siedem promieni rozszczepionego
światła. Szczególną atrakcją był wspomniany wcześniej teleskop oraz spływ łódkami w dół rzeki.
Na teren Optikpark można się było dostać dwoma wejściami, zlokalizowanymi po stronie
północnej.

Ryc. 47 Piramida barw, Optikpark, Rathenow. Fot. AW-P,
2017

Ryc. 48 Zachodnia część Weinbergparku, Rathenow. Fot.
AW-P, 2017

Zachodnia część Weinberg charakteryzowała się kompozycją swobodną (Ryc. 48),
a wschodnia podporządkowana była dominancie krajobrazowej – Bismarckturm. Inwestycja
o łącznym koszcie prawie 5 milionów euro obejmowała kompleksową rewaloryzację
zadrzewionego terenu parkowego, w tym wyeksponowanie historycznego cmentarza
ewangelickiego, wytyczenie ścieżek i placyków, wymianę nawierzchni oraz wprowadzenie mebli
ogrodowych. W ramach przygotowań do wystawy park uatrakcyjniono poprzez przeprojektowanie
otoczenia wieży Bismarckturm (m.in. budowa systemu tarasów od strony południowej, kaskady
wodnej, ogrodu skalnego, sanitariatów, placu zabaw) oraz wprowadzenie instalacji artystycznych,
np. montaż luster tworzących Spiegelwald. Podobnie jak w Brandenburgu, na terenie Weinberg
pojawił się motyw niebieskiej linii oplatającej drzewa (Blauwebwald). W parku wprowadzono
różnorodne nasadzenia: wiosenne rośliny cebulowe, byliny, trawy ozdobne, paprocie, rośliny
okrywowe oraz rododendrony, tworzące część zwaną Rhododendrontal628. Na teren wystawowy
Weinberg można było się wejść od północy, w dwóch punktach.
Obszary wystawowe połączono mostem zwanym Havel- lub Weinbergbrücke
o charakterystycznej konstrukcji, który szybko stał się jednym z symboli wystawy.
Na potrzeby festiwalu w mieście wybudowano dwa parkingi: jeden dla samochodów
osobowych, znajdujący się przy głównym dworcu kolejowym we wschodniej części miasta oraz
jeden dla autokarów na wyspie Altstadtinsel w odległości ok. 500 m od terenów wystawowych.
Tymczasowe autobusy kursowały od dworca kolejowego we wschodniej części miasta
do Schleuseplatzu i zatrzymywały się w odległości ok. 500 m od wejścia na teren Weinberg629.
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4.7.3.3.

Tereny powystawowe w Rathenow

Badanie in situ terenów powystawowych w Rathenow przeprowadzono w maju 2017 roku.
Optikpark stanowił intensywnie zagospodarowany obszar o charakterze edukacyjnym, z wieloma
nasadzeniami wymagającymi licznych zabiegów pielęgnacyjnych. Był w całości ogrodzony,
otwarty w godzinach od 9:00 do 18:00, a wstęp był płatny. Teren był dostępny wyłącznie od strony
północno-wschodniej, gdzie znajdowała się kasa biletowa. Większość elementów wystawowych
została zachowana. Park stanowił atrakcję turystyczną miasta – cel wycieczek krajoznawczych oraz
edukacyjnych. Raczej nie był użytkowany przez mieszkańców w celach rekreacyjnych.

Ryc. 49 Ciąg pieszy biegnący wzdłuż Optikparku, w kierunku mostu nad Hawelą i Weinbergparku, Rathenow. Fot. AW-P,
2017

Park Weinberg został w całości udostępniony jako park publiczny. Projekt terenów
festiwalowych został przygotowany w sposób umożliwiający trwałe zachowanie jak największej
liczby elementów. Główne wejścia prowadziły na teren od strony północnej oraz od strony
zachodniej (przez most Weinbergbrücke).
Omówione obszary zostały połączone mostem nad Hawelą, ale w wyniku ogrodzenia
Optikparku powstały liczne bariery przestrzenne i wizualne, co negatywnie wpłynęło na odbiór
oraz utrudniło poruszanie się pomiędzy terenami powystawowymi (Ryc. 49). W zagospodarowaniu
omówionych obszarów ważnym aspektem były odniesienia do tożsamości lokalnej (Optikpark)
oraz zabiegi służące eksponowaniu wartości kulturowych (Weinbergpark: cmentarz ewangelicki,
otoczenie Bismarckturm).
Optikpark, mimo położenia nad rzeką, miał niewielkie znaczenie widokowe. Weinbergpark
posiadał wysokie walory widokowe, ale ze względu na ekspozycję w kierunku południowym nie
miał zbyt dużego znaczenia dla panoramy miasta.

4.7.4.

Premnitz

4.7.4.1.

Opis jednostki miejskiej

Miasto Premnitz położone jest w zachodniej części kraju związkowego Brandenburgia,
w obrębie Landkreis Havelland, na południe od Rathenow, w strefie ochrony przyrody Naturpark
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Havelland. Jest stolicą gminy miejskiej. Miasto zamieszkuje nieco ponad 8 400 osób (dane z 2019
roku), a średnia gęstość zaludnienia wynosi 182 os./km2 630.
Początki osadnictwa sięgają IX-X wieku i związane były z ludami słowiańskimi. Nazwa
miasta po raz pierwszy wzmiankowana była pod koniec XIV wieku. W pierwszej połowie XVI
wieku w Premnitz funkcjonował kościół jako filia parafii w Rathenow. W XVII wieku miasto
i okolice pustoszyły wojny, pożary i powodzie. W tym okresie Premnitz stanowiło niewielkie
centrum rolniczo-rzemieślnicze, a w okolicy powstały pierwsze zakłady wytwórcze – piece
do wypalania smoły i cegielnia. W XIX wieku miasto i okoliczne miejscowości rozwijały się
dzięki działalności licznych cegielni oraz produkcji lnianych tkanin. Na początku XX wieku
Premnitz nadal był niewielką miejscowością – w 1910 roku zamieszkiwało je 1700 osób. W czasie
I wojny światowej w mieście otworzono fabrykę prochu oraz materiałów wybuchowych. W okresie
międzywojennym Premnitz stało się ośrodkiem przemysłu tekstylnego, produkując głównie
tkaniny syntetyczne. Industrializacja dała impuls do rozwoju miasta – w 1939 r. liczba ludności
wynosiła prawie 6 tysięcy osób. Znacjonalizowana fabryka włókien sztucznych była największym
producentem sztucznego jedwabiu oraz włókien akrylowych i poliestrowych w NRD. Po wojnie
gwałtowny wzrost liczby mieszkańców związany był z dalszym rozwojem przemysłu. Premnitz
uzyskało prawa miejskie w 1962 roku. W latach 70. i 80. zamieszkiwało je ponad 13 tysięcy osób.
W tym okresie powstała znaczna część zabudowy miasta: osiedla mieszkalne, szkoły, tereny
sportowe. W roku 1990 rozpoczęto proces restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu, w zakładach
zmniejszono liczbę pracowników, a część nierentownych przedsiębiorstw zamknięto631. Szybki
odpływ ludności związany z wysokim stopniem bezrobocia rozpoczął się po zjednoczeniu Niemiec
– w ciągu 5 lat liczba mieszkańców spadła o 7 punktów procentowych, w kolejnych 5 latach
o następne 7 p. p., a w latach 2000-2005 o 10 p.p. W 2005 roku liczba ludności wynosiła 9 850
osób632.
Premnitz przyjęło politykę służącą spowolnieniu procesu wyludniania się miasta
m.in. poprzez prowadzone remonty mieszkań czynszowych, zwiększenie dostępu do usług
komunalnych i inwestycje w tereny sportowo-rekreacyjne. Wdrażane są projekty rewitalizacji
i rekultywacji obszarów poprzemysłowych oraz wprowadzanie ułatwienia w lokalizacji nowych
zakładów przemysłowych – w 2005 roku we wschodniej części miasta utworzono park
przemysłowy o powierzchni prawie 160 ha. Spółka BUGA Zweckerband zatrudniająca 65 osób,
organizująca festiwal BUGA 2015, miała swoją siedzibę w Premnitz. Miasto jest ośrodkiem
przemysłu tworzyw sztucznych, a także ważnym w regionie producentem energii z surowców
odnawialnych. Dzięki atrakcyjnym przyrodniczo terenom rozwija się także w oparciu o turystykę,
głównie weekendową – oferta turystyczna obejmuje sieć ścieżek rowerowych, trasy spacerowe,
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szlaki tematyczne oraz szlaki turystyki wodnej633. Odpływ ludności w latach 2010-2020 był niższy
od przewidywanego i kształtował się na poziomie 6%634.

4.7.4.2.

Obszary wystawowe w Premnitz

Wystawa w Premnitz została zorganizowana pod hasłem Impuls (pol. impuls, pęd),
co nawiązuje do nowoczesnego wizerunku „miasta pełnego energii”635. Odbyła się na niewielkim
obszarze w kształcie litery „L”; w reprezentacyjnej części miasta – pomiędzy dworcem kolejowym,
ratuszem oraz brzegiem Haweli. Teren podzielono tematycznie na dwie części – promenadę
nadrzeczną o powierzchni 2 ha oraz tzw. Grünzug (ciąg zieleni) o powierzchni 1,3 ha. Na terenie
Uferpromenade funkcjonował niegdyś port węglowy, z którego transportowano kopaliny
wykorzystywane w pobliskiej elektrowni. Wraz ze zmianą sposobu wytwarzania energii w latach
60. XX wieku obszar ten stopniowo zyskiwał rekreacyjny charakter636.
Promenada nadrzeczna o kompozycji osiowej stanowiła ścieżkę spacerową nad brzegiem
Haweli. W zachodniej części znajdowała się platforma widokowa o wysokości 10 m stoiska
z produktami ogrodniczymi oraz przystanek statków wycieczkowych. Wschodnia część
zagospodarowana była jako obszar rekreacyjny – z kawiarnią, wodnym placem zabaw, instalacją
rzeźbiarską oraz międzypokoleniową przestrzenią integracyjną (z ogrodowymi grami
planszowymi: szachy, chińczyk; wielkoformatowymi klockami, drewnianymi elementami
zabawowymi, boiskiem do gry w bule oraz wielokulturowym i wielowyznaniowym projektem
integracyjnym „Regenbogenprojekt”, który polegał na wspólnej budowie tęczy jako symbolu
pokoju przez osoby pochodzące z antagonistycznych środowisk) i zachowanym fragmentem
zbiorowiska łęgowego.
Grünzug stanowił zielony łącznik między najważniejszymi obiektami w gminie – ratuszem
i dworcem kolejowym, a krajobrazem rzecznym oraz terenami przemysłowymi w północnej części
miasta. Obszar w znacznym stopniu zagospodarowany był tymczasowo: w północnej części
znalazły się ogródki pokazowe i tymczasowa hala wystawowa, w południowej – scena parkowa
oraz kompozycja ogrodowa Bunte Mitte z wielobarwnymi nasadzeniami i instalacją rzeźbiarską.
Na całym terenie znajdowały się meble ogrodowe (także mobilne leżaki i krzesła) oraz
urządzenia prezentujące zjawiska fizyczne637. Obszar wystawowy miał dwa wejścia – od północy
(od strony przystanku kolejowego) oraz od wschodu (przy przystani). Na potrzeby wystawy
do użytku oddano dwa parkingi – parking dla samochodów osobowych przy dworcu kolejowym,
w odległości ok. 100 m od wejścia Grünzug oraz parking dla autokarów przy Fabrikenstraβe,
w odległości ok. 800 m od wejścia. W ramach ułatwienia zwiedzania urządzono przystanek
dla wsiadających i wysiadających w odległości ok. 150 m od wejścia Grünzug638.

633

BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 100-103;
oficjalna strona miasta Premnitz https://www.premnitz.de/seite/317544/nach-der-wende.html (dostęp
18.02.2021)
634
Analiza własna na podst. Berichte der Raumbeobachtung Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030
Ämter und amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Landesamt für Bauen und Verkehr, 2012, Anlage
3, Blatt 2
635
Hasłem marketingowym miasta jest: „Stadt voller Energie”.
636
BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 96;
637
BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 17;
BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 86-99
638
BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 228
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4.7.4.3.

Tereny powystawowe w Premnitz

Badanie in situ terenów powystawowych w Premnitz przeprowadzono w maju 2017 roku.
Powstałe w sercu miasteczka tereny zielone stały się jego wizytówką. Obszar był ogólnodostępny –
ogrodzenie występowało tylko na fragmencie, gdzie promenada sąsiadowała z osiedlem
mieszkaniowym.
Projekt terenów festiwalowych został przygotowany w sposób umożliwiający trwałe
zachowanie jak największej liczby elementów. Po wystawie przekształcono północną część
Grünzug: usunięto strefę ogródków pokazowych i tymczasowy pawilon, wytyczono nowe ścieżki
oraz wykonano nasadzenia kwiatowe. Pozostawiono scenę parkową, instalację rzeźbiarską oraz
nasadzenia. Obszar miał charakter reprezentacyjny (Ryc. 50).
Promenada miała cechy parku rekreacyjno-wypoczynkowego z dwoma placami zabaw
z „Regenbogenprojekt”, służącym jako zjeżdżalnia, strefą ogrodowych gier planszowych, boiskiem
do gry w bule (Ryc. 51). Po zakończeniu wystawy obszar wyposażono w meble ogrodowe
rozlokowane wzdłuż głównej ścieżki. Zachowano kompozycję rzeźbiarską w rejonie dawnego
portu węglowego. Na obszarze zachowanego zadrzewienia łęgowego zlikwidowano drewniane
ścieżki.
Obszar miał duże znaczenie dla mieszkańców jako teren rekreacyjny oraz wpływ
na rozwijającą się turystykę, związaną z udostępnianiem obszarów chronionych niziny dolnej
Haweli. Platforma widokowa nad brzegiem rzeki podniosła walory krajobrazowe obszaru oraz stała
się atrakcją turystyczną.

Ryc. 50 Reprezentacyjna przestrzeń przed ratuszem,
Grünzug, Premnitz. Fot. AW-P, 2017

Ryc. 51 Uferpromenade, po prawej projekt „Regenbogen”,
w głębi boisko do gry w bule, Premnitz. Fot. AW-P, 2017
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4.7.5.

Havelberg

4.7.5.1.

Opis jednostki miejskiej

Miasto Havelberg położone jest w północno-wschodniej części kraju związkowego SaksoniiAnhalt, w powiecie (Landkreis) Stendal. Gmina graniczy bezpośrednio z Brandenburgią. Znajduje
się w odległości ok. 100 km od stolicy kraju związkowego Saksonii-Anhalt – Magdeburga oraz
ok. 110 km od Berlina. W gminie mieszka ok. 6 550 osób (dane na koniec 2019 roku), a gęstość
zaludnienia wynosi 44 os./km2 639.
Początki osadnictwa w tym rejonie związane są z ludami zachodniosłowiańskimi.
Na początku X wieku król Niemiec Henryk I Ptasznik podbił okolice dzisiejszego Havelberga
i na nadrzecznej skarpie zbudował gród. W połowie X wieku Havelberg stał się siedzibą
biskupstwa. Do pierwszej połowy XII wieku Słowianie kilkakrotnie podbijali osadę,
aż do przejęcia całego terytorium przez Albrechta Niedźwiedzia. W 1140 roku rozpoczęto budowę
katedry, która miała również znaczenie obronne. Miasto rozwijało się jako siedziba biskupa, ale
data nadania praw miejskich nie jest znana. Zabudowa koncentrowała się na terenie Stadtinsel oraz
wzdłuż fosy miejskiej, u podnóża katedry. Ludność trudniła się głównie połowem ryb
i skorupiaków, szkutnictwem, uprawą roli, hodowlą bydła oraz rzemiosłem i handlem. Havelberg
położony był na skrzyżowaniu szlaków handlowych: szlaku lądowego prowadzącego
z Magdeburga, wzdłuż Łaby, do kupieckich miast hanzeatyckich oraz szlaku wodnego na Haweli.
Od 1358 roku miasto było członkiem Ligi Hanzeatyckiej, spławiając do Hamburga produkty rolne
i drewno. W II połowie XVI wieku w Havelbergu mieszkało ok. 1 000 osób, większość wyznania
ewangelickiego. Biskupstwo włączono do Elektoratu Brandenburgii. Od końca XVII wieku
w mieście coraz intensywniej rozwijało się szkutnictwo, w tym czasie ulokowano tu garnizon.
W 1716 roku w Havelbergu doszło do spotkania króla Prus Fryderyka I Wilhelma z carem
rosyjskim Piotrem Wielkim. Rosjanie otrzymali wówczas w podarunku legendarną Bursztynową
Komnatę, jako potwierdzenie zawarcia sojuszu przeciwko Szwecji w wojnie północnej. Od połowy
XVIII wieku w mieście organizowano targi końskie. W tym okresie liczne pożary i powodzie
niszczyły zabudowania, dlatego pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowy grobli
przeciwpowodziowych. W 1876 roku Stadtinsel, Dombezirk oraz siedem osad połączyło się,
tworząc dzisiejszy Havelberg. Pod koniec XIX wieku do miasta dotarła kolej żelazna oraz
wybudowano dworzec kolejowy. W czasie I wojny światowej w okolicy miasta znajdował się obóz
jeniecki. Podczas II wojny światowej Havelberg został ostrzelany, wysadzono kilka mostów.
W latach 1952-1996 miał status miasta powiatowego (Kreisstadt). W okresie socjalizmu jego
rozwój przestrzenny przebiegał głównie w kierunku północno-wschodnim. W 2008 roku miasto
ponownie stało się członkiem Związku Hanzeatyckiego i od tego czasu nosi oficjalny tytuł
Hansestadt Havelberg. Obecnie miasto rozwija się w oparciu o turystykę i aktywny wypoczynek640,
przemysł stoczniowy i rolnictwo. Tradycja targów końskich kultywowana jest do czasów obecnych
– jest to jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. W Havelbergu odbywa się również
festiwal Domweihfest, podczas którego zamienia się w tętniące życiem średniowieczne
miasteczko641.

639

Statistischer Bericht: Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wanderungen Bevölkerung
der Gemeinden, Stand 31.12.2019, Statistischer Landesamt Sachesn-Anhalt, Halle (Saale) 2020, s. 28
640
W mieście funkcjonuje centrum turystyki wodnej z mariną, promowana jest również turystyka konna
i rowerowa.
641
BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 163
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Przewidywany spadek liczby ludności w roku 2030 kształtuje się na poziomie -22 p.p.
w porównaniu do roku 2012. Havelberg charakteryzuje niski wskaźnik przyrostu naturalnego – 8,5.
Blisko 30% mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia)642.

4.7.5.2.

Obszary wystawowe w Havelbergu

Festiwal w Havelbergu zorganizowany pod hasłem Erkenntnis (pol. zrozumienie, poznanie),
nawiązywał do chrześcijańskiej tradycji miasta, kreując jego wizerunek jako pełnego spokoju
i pięknego miejsca. Wystawa miała charakter rozproszony: główny teren festiwalowy
o powierzchni 3,9 ha znajdował się w północnej części miasta, na skarpie nadrzecznej, w otoczeniu
katedry (Dombezirk); na terenie Stadtinsel znajdowała się główna hala wystawiennicza –
adaptowany gotycki kościół świętego Wawrzyńca (St. Laurentius Kirche), a w południowej części
miasta – centrum edukacyjno-informacyjne Rezerwatu Biosfery Środkowej Łaby – Haus
der Flüsse.
Obszar wystawowy Dombezirk obejmował tereny średniowiecznego miasta biskupiego
z najstarszymi zabytkami – romańską katedrą wzniesioną w układzie bazylikowym, XIVwiecznym drogowskazem na trasie pielgrzymkowej do kościoła Wunderblutkirche w Bad
Wilsnack w Brandenburgii, XV-wieczną kaplicą szpitalną pod wezwaniem św. Anny i Gertrudy.
Zagospodarowano otoczenie ciągów pieszych – atrakcyjnej widokowo Prälatenweg oraz alei
Lindenstraβe, zaprojektowano ogródki tematyczne, m.in. ogród rajski (Ryc. 52), ogród mnichów,
ogród piwonii; oraz zrewaloryzowano zabytkowy cmentarz Alter Domfriedhof, gdzie
prezentowano wystawę cmentarną. Na placu katedralnym znajdowały się stoiska z produktami
ogrodniczymi. Tereny przy katedrze połączone były z obszarem cmentarza niewielką kładką dla
pieszych Flethe-Brücke oraz ciągiem pieszym pomiędzy 15 pokazowymi ogródkami działkowych
na Nussbergu.
Na terenie Stadtinsel, oprócz głównej hali ekspozycyjnej w XIV-wiecznym kościele
św. Wawrzyńca o łącznej powierzchni wystawienniczej 600 m2, zbudowano tematyczny plac
zabaw – Slawendorf – inspirowany wioską słowiańską (Ryc. 53). Elementy zabawowe wykonane
z drewna odwoływały się do przedchrześcijańskich korzeni tych terenów. W zabytkowej części
miasta rozsiane były niewielkie tereny wystawowe – ogrody ziołowe powstałe w ramach projektu
artystycznego „9 Yards of Flavour”643, a przy ratuszu znajdowały się stoiska z produktami
regionalnymi.
W centrum edukacyjno-informacyjnym Haus der Flüsse otwarta była wystawa
multimedialna prezentująca przyrodniczy projekt połączenia fragmentu starorzecza z głównym
nurtem Haweli. Atrakcyjne zagospodarowanie otoczenia oraz wyposażenie terenów w urządzenia
służące edukacji przyrodniczej przyciągało zwiedzających (Ryc. 54)644.

642

oficjalna strona informacyjna o rozwoju demograficznym niemieckich gmin prowadzona przez
Bertelsmann Stiftung https://www.wegweiser-kommune.de/kommunale-berichte/havelberg
643
Projekt ogrodów zapachowych zakładanych w podwórkach zabytkowych budynków nawiązywał
do średniowiecznych świeckich wspólnot religijnych beginek, które posiadały swój dom w Havelbergu.
Każdy zogrodów poświęcony był konkretnej roślinie zapachowo-użytkowej np. rumiankowi, szałwii,
tymiankowi, lawendzie. [za:] BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 98
644
BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 99
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Ryc. 52 Zachowany ogródek tematyczny Paradiesgarten, Dombezirk, Havelberg. Fot. AW-P 2017

Ryc. 53 Plac zabaw Wioska Słowiańska,
Stadtinsel, Havelberg. Fot. AW-P 2017

Ryc. 54 Ekspozycja edukacyjna w otoczeniu Haus der Flüsse, prezentująca
rośliny, którymi odżywiają się zwierzęta gospodarskie w na terenie
naturalnej łąki,Havelberg. Fot. AW-P 2017

Na teren wystawowy Dombezirk prowadziły trzy wejścia, do kościoła św. Wawrzyńca
można było wejść z dwóch stron, a na obszar Haus der Flüsse prowadziło jedno wejście. Główny
parking dla samochodów osobowych i autokarów zlokalizowano na prawym brzegu Haweli –
w odległości 50 m od Haus der Flüsse; dodatkowy parking dla autokarów znajdował się
w odległości 350 m od zachodniego wejścia na teren Dombezirk645.

645

BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 230
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4.7.5.3.

Tereny powystawowe w Havelbergu

Badanie in situ terenów powystawowych w Havelbergu przeprowadzono w maju 2017 roku.
Festiwal miał na celu na integrację izolowanych terenów zielonych oraz podniesienie
estetyki najbardziej reprezentacyjnych części miasta. Większość obszarów wystawowych była
ogólnodostępna; niektóre obszary zostały zamknięte, np. ogrody działkowe na Nussberg.
W procesie udostępniania obszaru zlikwidowano również kładkę łączącą Nussberg z terenem Alter
Domfriedhof. W ramach rewaloryzacji, odnowiono 70 zabytkowych nagrobków oraz
wprowadzono nasadzenia symboliczne. Wyraźnie odznaczającym się reliktem festiwalu był
tematyczny plac zabaw Slawendorf na cyplu nad brzegiem Haweli.Plac zabaw był ogrodzony,
otwarty w godzinach 8:00-20:00; wstęp nie podlegał opłacie. Stadtinsel z zabytkową zabudową
zyskał kilka zieleńców dzięki projektowi artystycznemu „9 Yards of Flavour”.
Na terenach powystawowych zachowano liczne tablice informacyjne ułatwiające zwiedzanie
oraz identyfikacje elementów przestrzennych związanych z wystawą.

4.7.6.

Wpływ wystawy na poszczególne miasta

Pięć gmin w rejonie doliny dolnej Haweli wspólnie organizujących wystawę BUGA 2015
zainwestowało około 40 milionów euro w przygotowanie festiwalu, a kolejne 30 milionów
stanowiły koszty dodatkowych inwestycji na terenie gmin. Koordynacja poszczególnych inwestycji
należała do zadań gmin, spółka Zweckverband BUGA 2015 zajmowała się realizacją festiwalu,
w tym również promocją i marketingiem, organizacją imprez towarzyszących itp. W ramach
inwestycji powstało wiele elementów trwałego zagospodarowania – wybudowano
lub wyremontowano drogi, ścieżki, place zabaw, odnowiono parki i udostępniono nowe tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe. Obszary podlegające przekształceniom należały do tzw. obszarów
rdzeniowych (Kernbereiche), o wysokim znaczeniu dla tożsamości mieszkańców.
W Brandenburgu tereny wystawowe objęły obszary o wysokich wartościach kulturowych
i dużym znaczeniu dla społeczności. Inwestycje w rejonie nadrzecznym objęły udostępnienie
terenów dawnej stoczni, budowę przystani sportowej oraz utworzenie ścieżki rekreacyjnej wzdłuż
rzeki, dzięki budowie mostów pieszo-rowerowych nad Stadtkanal i Jacobsgraben. W rejonie parku
Marienberg wybudowano m.in. północną strefę wejściową ze schodami terenowymi,
udostępniającą teren od północy oraz windę. Dodatkowe inwestycje w mieście dotyczyły przede
wszystkim rewaloryzacji XIX-wiecznego parku Humboldthain, otoczenia kościoła św. Jana
(Kirchplatz i Klosterstraβe, Gotisches Haus) oraz budowy parkingu przy Wyższym Sądzie
Krajowym w północnej części miasta.
W Rathenow inwestycje skoncentrowano na obszarze o nieco niższych wartościach
kulturowych, ich celem głównym było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Działania
objęły odnowę Optikparku z przebudową i doposażeniem tematycznego placu zabaw oraz
rewaloryzacją obszaru Weinberg. Most pieszo-rowerowy Weinbergbrücke stanowił ważny element
łączący tereny sportowe na wyspie Schwedendamm z parkiem Weinberg oraz południowowschodnią częścią miasta. Dodatkowe inwestycje to między innymi przebudowa jednej z głównych
ulic – reprezentacyjnej Berliner Straße.
Działania podjęte w Premnitz służyły przede wszystkim zmianie wizerunku miasta –
posadzono m.in. ponad 70 drzew. Przekształcenie terenów w okolicy ratusza i dworca głównego
oraz inwestycje w rejonie promenady nadwodnej miały znaczenie dla promocji gminy i rozwoju
turystyki.
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W Havelbergu inwestycje związane z wystawą skoncentrowano na obszarach o najwyższych
walorach kulturowych. Objęły one rewaloryzację i zazielenienie otoczenia katedry oraz alei
Lindenstraße, ulicy Amtstorstraße i Propsteiweg, a także remont kościoła pw. św. Wawrzyńca646.
W ramach przygotowań do festiwalu ufundowano rzeźbę z brązu, przedstawiającą historyczne
spotkanie władców Rosji i Prus w 1716 roku, która miała upamiętniać przekazanie legendarnej
Bursztynowej Komnaty647. Projekt artystyczny „9 Yards of Flavour” pozytywnie wpłynął
na strukturę gęsto zabudowanej wyspy Stadtinsel oraz spotkał się z aprobatą mieszkańców648.
Głównym celem zdecentralizowanej wystawy była promocja całego regionu o wysokich
walorach kulturowych i przyrodniczych oraz rozwój turystyki, co miało służyć spowolnieniu
negatywnych procesów demograficznych, a w szczególności odpływowi ludności do dużych miast
i w obszar metropolitalny Berlina. W ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej powstały dwie
trasy rowerowe BUGA-Route, łączące wszystkie obszary wystawowe: trasa krajobrazowa
o długości 120 km, przebiegająca przez najbardziej atrakcyjne tereny oraz trasa ekspresowa
o długości 80 km wzdłuż dróg. Nowe trasy uzupełniły istniejącą sieć szlaków rowerowych
(Elberadweg, Brandenburgtour, Havelradweg, Bischofstour, Altmarkrundkurs)649. Promocja
obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i działania służące edukacji ekologicznej
(m.in. montaż tablic informacyjnych na temat terenów chronionych na platformie widokowej
w Rathenow, prezentacja multimedialna w Haus der Flüsse) odbywała się we współpracy z NABU
– niemiecką organizacją pozarządową, związaną z ochroną przyrody. Wśród obiektów
towarzyszących wystawie znalazły się zamek Ribbeck oraz majątek Borsig650.

646

BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 26-27
Ibidem…, op. cit., s. 100
648
Ibidem…, op. cit., s. 98
649
BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 71;
BUGA 2015 Havelregion: Von Dom zu Dom…, op. cit., s. 168
650
BUGA 2015 Abschlussdokumentation: Das war eine BUGA..., op. cit., s. 99, 101
647
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4.8 Tabele waloryzacji wybranych parków powystawowych
Tabela 18 Arkusz waloryzacji parku powystawowego Spreeauenpark i jego otoczenia. Termin badania in situ –
maj 2018 r.

A1. wystawa

A. informacje ogólne

A2. park

A3. miasto

nazwa wystawy

BUGA 1995

czas trwania

164 dni

liczba odwiedzających

2,4 mln

obszar całkowity

76 ha

nazwa

Spreeauenpark

rok powstania

1995

obszar całkowity

55 ha

opłata za wstęp

1€

nazwa
liczba mieszkańców w 1995
r.
gęstość zaludnienia
2
(os./km ) w 1995 r.

Cottbus
123 214
820
miasto
poprzemysłowe

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą
Eliaspark – historyczny park z XIX w., Pionierpark, tereny otwarte: łąki, tereny zieleni nieurządzonej, zieleni
nadrzecznej, tereny sportowe (Stadion Przyjaźni).
B2. zagospodarowanie po wystawie
Ponad 70% terenów objętych wystawą przekształcono w park rekreacyjno-wypoczynkowy, historyczny Eliaspark
poddano rewaloryzacji i poszerzono jego program użytkowy
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

kolejka Pionier-eisenbahn

atrakcja turystyczna

atrakcja turystyczna

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

kawiarnia

usługi gastronomiczne

scena

kulturalno-rozrywkowa

ogródki pokazowe

ekspozycyjna

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Kompozycja swobodna, ukształtowanie terenu o
Program obejmuje tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
niewielkim zróżnicowaniu, ze stawem, łąkami, wysokimi punkty gastronomiczne, scenę, place zabaw, ogródki
zadrzewieniami, w wysokim stopniu odzwierciedla
pokazowe gatunkowe, edukacyjne, artystyczne, rzeźby i
krajobraz regionu
instalacje artystyczne
3 – średni stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
3 – średni stopień zróżnicowania programu użytkowego
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

4

2

2

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 2,5

161

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Park stanowi ważny element południowowschodniego klina zieleni, jednak jego niska
dostępność (ogrodzony teren) zmniejsza jego
znaczenie dla celów wycieczkoworekreacyjnych. Funkcje korytarza ekologicznego
są utrzymane dzięki utrzymaniu zieleni
nadrzecznej przy Sprewie.

C1.2 ekspozycja widokowa
park jest słabo eksponowanym elementem krajobrazu miasta
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
kolejka Pioniereisenbahn, budynek Cottbus Messe – symbole o znaczeniu lokalnym

C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia

162

otoczenie (Branitz Park, Elias Park, Stadion Przyjaźni, łąki i zieleń nadrzeczna) nie uległo znaczącym przemianom w
porównaniu do okresu przed wystawą
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

5

5

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 5

Tabela 19 Arkusz waloryzacji parku powystawowego Elbeauenpark i jego otoczenia. Termin badania in situ – listopad
2017 r.

A1. wystawa

A. informacje ogólne

A2. park

A3. miasto

nazwa wystawy

BUGA 1999

czas trwania

178 dni

liczba odwiedzających

2,3 mln

obszar całkowity

93 ha

nazwa

Elbeauenpark

rok otwarcia

2000

obszar całkowity

72 ha

opłata za wstęp

3 € (III-X)

nazwa

Magdeburg

liczba mieszkańców w 1999 r.
2
gęstość zaludnienia (os./km )
w 1999 r.

235 073

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą

1219
miasto
poprzemysłowe

teren łąk i pastwisk w dolinie Łaby, użytkowany militarnie od połowy XIX wieku do 1992 r.; składowisko odpadów
B2. zagospodarowanie po wystawie
intensywnie zagospodarowany park rekreacyjno-wypoczynkowy
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

wały strzelnicze
zrekultywowane składowisko odpadów ze
zjeżdżalnią Sommerrodelbahn

militarna

część kompozycji ogrodowej
widokowa, rekreacyjna,
produkcyjna (produkcja biogazu)

deponowanie odpadów

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

kawiarnia

usługi gastronomiczne

scena

kulturalno-rozrywkowa

ogródki pokazowe

ekspozycyjna

B.5 kompozycja i program
B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Program obejmuje tereny rekreacyjnowypoczynkowe i sportowe, punkty gastronomiczne,
miejsca do grillowania, scenę, ogródki pokazowe
gatunkowe, narracyjne, artystyczne, rzeźby i
instalacje artystyczne;
rozbudowane funkcje dydaktyczne (ekspozycja w
Jahrtausendturm, pawilony edukacyjne);
szeroki program skierowany do dzieci – plac zabaw,
mini-zoo, motylarnia, park wspinaczkowy
5 – bardzo wysoki stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
4 – wysoki stopień zróżnicowania programu użytkowego

B. cechy wewnętrzne

Kompozycja swobodna, w części regularna wieloosiowa,
ukształtowanie terenu zróżnicowane, możliwość różnych
perspektyw (wieża widokowa, punkt widokowy na szczycie
Cracauer Deponie), stawy, łąki, eksponowane relikty
zagospodarowania militarnego;
w niskim stopniu odzwierciedla krajobraz regionu

B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

4

2

4

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 3,3

163

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Park stanowi ważny element północnowschodniego klina zieleni, jednak jego niska
dostępność (ogrodzony teren) zmniejsza
jego znaczenie dla celów wycieczkoworekreacyjnych oraz jako trasy migracji
zwierząt.

C1.2 ekspozycja widokowa
Na terenie znajdują się dominanty przestrzenne – wieża widokowa Jahrtausendturm i zrekultywowane składowisko
odpadów Cracauer Deponie. Stanowią one ważny element programu parku wpływający na ekspozycję czynną.
Ekspozycja bierna ze względu na położenie w krajobrazie nizinnym oraz znaczenie w panoramie miasta niewielkie.
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
wieża widokowa Jahrtausendturm

C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia

164

W otoczeniu parku powystawowego znajdują się szkoła wyższa, aquapark, wydziały urzędu miasta (w dawnych
Koszarach Hindenburga), teatr, farma elektrowoltaiczna na południowym stoku Cracauer Deponie, w części
nienależącej do parku
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

5

5

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 5

Tabela 20 Arkusz waloryzacji parku powystawowego Volkspark. Termin badania in situ – maj 2017 r.

A1. wystawa

A. informacje ogólne

A2. park

nazwa wystawy

BUGA 2001

czas trwania

170 dni

liczba odwiedzających

2,6 miliona

obszar całkowity

70 ha

nazwa

Volkspark

rok otwarcia

2002

obszar całkowity

70 ha
1,5 € (III-XI);
0,5 € (XII-II)

opłata za wstęp

A3. miasto

nazwa

Poczdam

liczba mieszkańców w 2001 r.
2
gęstość zaludnienia (os./km )
w 2001 r.

140 668

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą

751
zabytkowe

militarne - radziecka baza wojskowa, wcześniej plac musztry.
B2. zagospodarowanie po wystawie
wielofunkcyjny, intensywnie zagospodarowany park miejski
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

wieża strażnicza

militarna

instalacja artystyczna

ogrodzenie

militarna

instalacja artystyczna

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

pawilon Biosphäre

wystawienniczo-edukacyjna

kawiarnia

punkt gastronomiczny

ogródki pokazowe

ekspozycyjna

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Kompozycja swobodna, w części regularna wieloosiowa,
Program obejmuje tereny rekreacyjnoukształtowanie terenu zróżnicowane, możliwość przybrania wypoczynkowe i sportowe, place zabaw, punkty
różnych perspektyw (rampy i platformy widokowe),
gastronomiczne, miejsca do grillowania, scenę,
naturalne zadrzewienia, sady, łąki, eksponowane relikty
ogródki pokazowe, rozbudowane funkcje
zagospodarowania militarnego;
dydaktyczne, instalacje artystyczne nawiązujące do
w średnim stopniu odzwierciedla krajobraz regionu
historii terenu
4 – wysoki stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
5 – bardzo wysoki stopień zróżnicowania programu użytkowego
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

4

3

3

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 3,3

165

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Park stanowi ważny element łączący
północny i południowy klin zieleni.. Istotne
połączenia funkcjonalno-przestrzenne z
innymi terenami zieleni – Ruinenberg,
Pfingstberg i otwartym krajobrazem,
zwiększają jego znacznie wycieczkoworekreacyjnes

C1.2 ekspozycja widokowa
Rampy i platformy stanowią ważny element programu parku wpływający na ekspozycję czynną. Ekspozycja bierna ze
względu na położenie w krajobrazie nizinnym oraz znaczenie w panoramie miasta niewielkie.
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
pawilon Biosphäre
C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia

166

szkoła wyższa, osiedla mieszkalne zróżnicowanej intensywności, parki Ruinenberg, Pfingstberg.
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

3

5

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 4

Tabela 21 Arkusz waloryzacji parku powystawowego IGA-Park i jego otoczenia, część 1. Termin badania in situ – maj
2017 r.

A1. wystawa

A. informacje ogólne

A2. park

A3. miasto

nazwa wystawy

IGA 2003

czas trwania

179 dni

liczba odwiedzających

2,6 mln

obszar całkowity

100 ha

nazwa

IGA-Park

rok otwarcia

2004

obszar całkowity

70 ha

opłata za wstęp

1€

nazwa

Rostock

liczba mieszkańców w 2003 r.
2
gęstość zaludnienia (os./km )
w 2003 r.

198 259

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą

1093
przemysłowe

nieużytki, tereny podmokłe
B2. zagospodarowanie po wystawie
intensywnie zagospodarowany park
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

zabudowania wsi Schmarl

ekspozycyjna

mieszkaniowa

statek-muzeum

muzealna

muzealna

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

kawiarnia

punkt gastronomiczny

tereny sportowe

rekreacja

ogródki pokazowe

ekspozycyjna

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Program obejmuje tereny rekreacyjnowypoczynkowe i sportowe, punkty gastronomiczne,
Kompozycja złożona, głównie swobodna, w części regularna scenę, place zabaw, plażę, ogródki pokazowe;
wieloosiowa, ukształtowanie terenu o niskim zróżnicowaniu, rozbudowane funkcje dydaktyczne, instalacje
cieki wodne, eksponowane tereny i elementy przyrodnicze
artystyczne, udostępnianie terenów o wysokich
w wysokim stopniu odzwierciedla krajobraz regionu
wartościach przyrodniczych
3 – średni stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
4 – wysoki stopień zróżnicowania programu użytkowego
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

3

2

2

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 2,3

167

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Park stanowi część korytarza
ekologicznego w obrębie terenów
nadrzecznych.Jednak jego niska
dostępność (ogrodzony teren i tereny
przemysłowe na południu) zmniejsza jego
znaczenie dla celów rekreacyjnych oraz
jako szlaku migracji zwierząt.

C1.2 ekspozycja widokowa
Na terenie nie ma znaczących dominant przestrzennych. Park leży nad rzeką Warnową – waterfront stanowi ciąg
widokowy. Ekspozycja bierna ze względu na położenie w krajobrazie nizinnym oraz znaczenie w panoramie miasta
niewielkie.
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
zielona katedra Weidendom

C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia

168

Tereny centrum ekspozycyjno-wystawienniczego HanseMesse, zabudowa wsi Schmarl, osiedla mieszkaniowe, duże
arterie komunikacyjne.
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

5

5

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 5

Tabela 22 Arkusz waloryzacji parku powystawowego Neues Landschaft. Termin badania in situ – maj 2017 r.

A1. wystawa

nazwa wystawy

BUGA 2007

czas trwania

171 dni

liczba odwiedzających

1,4 mln

obszar całkowity

90 ha
Park Neues
Landschaft

nazwa

A. informacje ogólne

A2. park

A3. miasto

rok otwarcia

2008

obszar całkowity

90 ha

opłata za wstęp

1€

nazwa

Ronneburg

liczba mieszkańców w 2007 r.
2
gęstość zaludnienia (os./km )
w 2007 r.

5 367

typ
B1. zagospodarowanie przed wystawą

280
poprzemysłowe

kopalnia odkrywkowa i wgłębna rud uranu
B2. zagospodarowanie po wystawie
park krajobrazowy
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja

B3.2 poprzednia funkcja

B3.3 obecna funkcja

budynki administracji kopalni

obsługa biurowa

muzealna

maszyny górnicze

wydobywcza

muzealna

B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

most Drachenschwanz

ruch pieszy

kaplica Gedächtniskirche

sakralna

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Kompozycja swobodna, ukształtowanie terenu zróżnicowane,
możliwość przybrania różnych perspektyw (wieża widokowa,
Program obejmuje funkcje muzealno-edukacyjne
liczne punkty i ciągi widokowe), cieki wodne, eksponowane
rekreacyjne np. place zabaw
relikty zagospodarowania przemysłowego;
w niskim stopniu odzwierciedla krajobraz regionu
5 – bardzo wysoki stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
3 – średni stopień zróżnicowania programu użytkowego
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

5

3

2

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 3,3

169

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Ze względu na niewielką powierzchnię terenów
zurbanizowanych i położenie w krajobrazie
zagsopodarowanym rolniczo teren parkowy nie
odgrywa kluczonej roli w tworzeniu systemu zieleni.
Jest połączony z przestrzeniami publicznymi w
historycznym centrum miasta.s

C1.2 ekspozycja widokowa
Na terenie znajdują się dominanty przestrzenne – dawne hałdy, wieża widokowa Entdeckturm oraz most
Drachenschwanz. Stanowią one ważny element programu parku wpływający na ekspozycję czynną. Ze względu na
położenie znaczenie w panoramie miasta niewielkie.
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
wieża widokowa Entdeckturm
most Drachenschwanz

C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia

170

Parking i osiedle mieszkaniowe. Od wschodu i południa park połączony jest z otwartym krajobrazem – dawnym
terenem podlegającym rekultywacji, w tym rekultywowaną hałdą Schmirchauer Höhe z instalacją artystyczną
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

5

4

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 4,5

Tabela 23 Arkusz waloryzacji parku powystawowego Marienberg. Termin badania in situ – maj 2017 r.

A1. wystawa

A. informacje ogólne

A2. park

A3. miasto

nazwa wystawy

BUGA 2015

czas trwania

178 dni

liczba odwiedzających

1 mln

obszar całkowity

16,5 ha

nazwa

park Marienberg

rok otwarcia

2016

obszar całkowity

16,5 ha

opłata za wstęp

brak
Brandenburg an
der Havel

651

nazwa
liczba mieszkańców w 2015
r.
71 032
gęstość zaludnienia
2
(os./km ) w 2015 r.
309

typ
przemysłowe
B1. zagospodarowanie przed wystawą
Marienberg – od początku XIX w. obszar parkowy; w średniowieczu teren kościelny; w XIX w. stacja przekaźnikowa
telegrafu; w latach 70. wieżą Friedenswarte na miejscu Bismarckwarte
B2. zagospodarowanie po wystawie
Marienberg – intensywnie zagospodarowany, wielofunkcyjny park miejski
B3. relikty poprzedniego zagospodarowania
B3.1 identyfikacja
B3.2 poprzednia funkcja
B3.3 obecna funkcja
brak zachowanych reliktów poprzedniego zagospodarowania – obiekty powstałe w ramach wystawy nawiązują do
dawnego zagospodarowania – winnica; rekonstrukcja stacji przekaźnikowej
B4. trwałe obiekty kubaturowe pozostałe po wystawie
B4.1 identyfikacja

B4.2 obecna funkcja

kawiarnia

punkt gastronomiczny

scena

kulturalno-rozrywkowa

B.5 kompozycja i program

B. cechy wewnętrzne

B5.1 typ kompozycji, rzeźba terenu

651

B5.2 program funkcjonalno-użytkowy

Marienberg - kompozycja złożona, w części płd. regularna,
osiowa, pozostałe części – swobodna; ukształtowanie terenu Program obejmuje tereny rekreacyjnozróżnicowane, możliwość spojrzenia z różnych perspektyw
wypoczynkowe punkty gastronomiczne, ogrody
(wieża widokowa, szczyt wzgórza Marienberg, punkty
różane i bylinowe, place zabaw, fontanny, rzeźby i
widokowe),
instalacje artystyczne;
w niskim stopniu odzwierciedla krajobraz regionu
4 – wysoki stopień zróżnicowania kompozycyjno-przestrzennego
4 – wysoki stopień zróżnicowania programu użytkowego
B.6 dostępność
B6.1 przestrzenna, liczba wejść

B6.2 czasowa, opłaty

B6.3 oznakowanie

3

5

3

średnia wartość dostępności wewnętrznej – 3,5

Liczba gości podawana jest łącznie dla wszystkich lokalizacji w Havelregionie.

171

C1. park w kontekście miasta
C1.1 połączenia z systemem zieleni

Park stanowi ważny izolowany od
otwartego krajobrazu teren zieleni.
Istotne jest połączenie funkcjonalnoprzestrzenne z parkiem Humboltdhain i
terenami nadrzecznymi w centrum
miasta.

C1.2 ekspozycja widokowa
Wzgórze Marienberg wraz z wieżą widokową Friedenswarte stanowi dominantę krajobrazową.
Stanowią one ważny element programu parku wpływający zarówno na ekspozycję czynną jak i bierną obszaru.
C1.3 obiekty – symbole analizowanego obszaru
wieża widokowa Friedenswarte
C. cechy zewnętrzne

C1.4 obecne zagospodarowanie otoczenia
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Szpital, krematorium, szkoła, pływalnia, osiedla mieszkaniowe.
C2. dostępność
C2.1 transport zbiorowy

C2.3 parkingi

3

2

średnia wartość dostępności zewnętrznej – 2,5

5. Podsumowanie i wnioski
5.1.

Podsumowanie

W ramach niniejszej dysertacji szczegółowo przeanalizowano obszary powystawowe
znajdujące się w 11 miastach na terenie dawnych Niemiec Wschodnich w następujących krajach
związkowych: Brandenburgii (5 miast), Saksonii-Anhalcie (2 miasta), Turyngii (2 miasta)
i Meklemburgii-Pomorzu Przednim (2 miasta). Festiwale ogrodowe, w ramach których powstały
analizowane tereny zieleni, organizowane były odbywały się w latach 1995-2015.
Analizie poddano tereny powystawowe w kontekście całych jednostek miejskich, na terenie
których się znajdują. Omawiane miasta są strukturami osadniczymi różnej wielkości i pełniącymi
funkcje na różnych poziomach hierarchii administracyjnej. Analizowane przypadki stanowią
szczególną grupę wystaw ze względu na znaczny udział średnich i małych struktur urbanistycznych
w grupie miast-organizatorów. We wszystkich analizowanych miastach, mimo zróżnicowanej
genezy i charakteru, zachodzą podobne procesy społeczno-urbanistyczne związane z adaptacją
do gwałtownych przemian, które zaszły po zmianie ustrojowej – intensywnej depopulacji oraz
powstania wielkich obszarów wymagających rekultywacji i ponownego zagospodarowania.
Większość omawianych gmin miejskich podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie
negatywnym procesom demograficznym i spowolnienie odpływu ludności.
Tereny powystawowe w kontekście powierzchni jednostek miejskich stanowią niewielkie
obszary podlegające intensywnym zmianom w okresie do kilkunastu lat (Tabela 24). Jednak ich
znaczenie ze względu na zachodzące w strukturach urbanistycznych jest dużo większy i można
go w większości przypadków określić mianem akupunktury urbanistycznej – niewielkich
powierzchniowo inwestycji generujących znaczące przemiany w krajobrazie miejskim oraz
w sferze społeczno-gospodarczej.
Tabela 24 Porównianie wielkości terenów wystawowych do powierzchni jednostek administracyjnych. Oprac. AW-P
rok organizacji
wystawy

miasto

pow.
wystawy
[ha]

pow. jednostki
administracyjnej
2
[km ]

1995

Cottbus

76

164

0,46

1999

Magdeburg

93

201

0,46

2001

Potsdam

70

187,3

0,37

2003

Rostock

100

181,4

0,55

Gera

30

151,2

0,20

Ronneburg

60

19,1

3,14

Schwerin

55

130,5

0,42

Brandenburg an der Havel

16,5

228,8

0,07

Rathenow

24,2

105,7

0,23

Premnitz

3,3

45,5

0,07

Havelberg

3,9

149

0,03

2007
2009

2015

% pow. jednostki
administracyjnej
objętej wystawą

Omawiane wystawy obejmowały obszary od 3 do 100 hektarów oraz od 0,03% do 3,14%
powierzchni ogólnej jednostki administracyjnej. Wystawy zorganizowane w latach 1995-2003
i w roku 2009 stanowiły przykłady tradycyjnego podejścia do organizacji festiwali – wybierano
jeden duży obszar podlegający zagospodarowaniu (średnio o powierzchni prawie 80 ha;
stanowiący od 0,37 do 0,55% powierzchni jednostki administracyjnej), w gminach o dużej liczbie
ludności, któremu towarzyszyły dodatkowe inwestycje. Wystawy zorganizowane w 2007 i 2015
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roku o średniej powierzchni obszarów festiwalowych 23 ha, były próbą wprowadzenia innej
formuły organizacyjnej – w postaci zdecentralizowanej (w kilku miastach jednocześnie), a nawet
rozproszonej (w postaci niepołączonych przestrzennie terenów wystawowych – w Havelbergu
i Brandenburgu), służących rozwojowi mniejszych miast. Ze względu na wyjątkowo małą
powierzchnię gminy Ronneburg procentowy udział terenów wystawowych w jednostce
administracyjnej znacznie odbiegał od średniej.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że w ostatnich latach
skrystalizowały się dwie ogólne tendencje w zakresie planowania wystaw, a w szczególności
dobierania terenów festiwalowych oraz późniejszego użytkowania:

tendencja rekreacyjna – jej głównym celem jest stworzenie nowej przestrzeni
służącej codziennej rekreacji mieszkańców, najczęściej wybierane są obszary
zdegradowane poza centrum miasta, wymagające rekultywacji i integracji
przestrzennej z otoczeniem. Powystawowe tereny zieleni mają charakter
wielofunkcyjnych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych z nawiązaniami do przeszłości
obszarów i lokalnej historii wzbogacającej ich warstwę treściową;

tendencja turystyczna – charakteryzuje wystawy organizowane na obszarach
o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym, położone centralnie i łatwo
dostępne, często w strefach zabytkowych. Zwykle służy rewaloryzacji i integracji
przestrzeni oraz tworzeniu nowych wartości umożliwiających rozwój gminy
w oparciu o turystykę. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają działania
promocyjno-marketingowe związane z organizacją wystawy. Powystawowe tereny
zieleni mają wyraźny charakter budujący ich tożsamość, często ze znaczącym
udziałem obiektów o walorze artystycznym. Tendencja turystyczna obejmuje
również powstawanie obiektów ikonicznych.
Tendencja rekreacyjna w perspektywie krótkofalowej zawsze wiąże się z mniejszymi lub
trudniejszymi do zmierzenia efektami. W niewielkich strukturach urbanistycznych możliwe jest
połączenie obu tendencji, co miało miejsce np. w Premnitz czy w Rathenow.
Niezależnie od wybranej tendencji niezwykle istotna jest forma użytkowania terenu
powystawowego. W większości analizowanych przypadków gminy mają trudności związane
z wysokimi kosztami utrzymania tak intensywnie zagospodarowanych terenów zieleni. W celu
ograniczenia wydatków budżetowych w tym zakresie gminy stosują dwie strategie (Błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania.):

strategia inkluzywna – wiąże się z przekształceniem obszarów wystawowych
w ogólnodostępne tereny zieleni, niepodlegające opłacie za wstęp. Umożliwia
swobodne korzystanie z terenów parkowych oraz włączania ich w szersze struktury
służące rekreacji (także jako realizacji koncepcji zielonej infrastruktury).
Jednocześnie łączy się to z koniecznością usunięcia obszarów wystawowych
wymagających dużych nakładów pracy i generujących wysokie koszty utrzymania
(np. ogrodów pokazowych, rabat jednorocznych i sezonowych, kolejek
nadziemnych) oraz obiektów mobilnych. W szerokim spojrzeniu na struktury
miejskie i kwestie społeczne strategia inkluzywna jest bardziej korzystna, ale
generuje wysokie koszty utrzymania i bardzo niewielkie przychody z ewentualnej
dzierżawy terenu pod usługi, np. punkty gastronomiczne, obiekty rekreacyjnosportowe typu mini-golf itp.

strategia ekskluzywna – wiąże się z reglamentacją dostępności do powystawowych
terenów zieleni poprzez wprowadzenie opłat za wstęp. Umożliwia zachowanie dużej
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liczby obiektów i obszarów wystawowych oraz wysokiego standardu utrzymania
terenów. Bardzo wysokie koszty utrzymania terenów zieleni są częściowo
rekompensowane przez przychody z opłat za wstęp oraz z dzierżawy części gruntów
pod działalność usługową.
Tabela 25 Strategie i tendencje związane z organizacją wystaw podlegających analizie. Oprac. AW-P
identyfikacja terenu
powystawowego

tendencja
rekreacyjna

turystyczna

strategia
inkluzywna

ekskluzywna

BUGA 1995 Cottbus
BUGA 1999 Magdeburg
BUGA 2001 Potsdam
IGA 2003 Rostock
BUGA 2007 Gera
BUGA 2007 Ronneburg
BUGA 2009 Schwerin
BUGA 2015 Brandenburg
BUGA 2015 Rathenow
BUGA 2015 Premnitz
BUGA 2015 Havelberg
oznaczono występowanie cech związanych z daną tendencją czy strategią

W większości analizowanych przypadków wybrano tendencję rekreacyjną, najczęściej
połączoną ze strategią ekskluzywną. W części przypadków połączenie tendencji rekreacyjnej
i strategii ekskluzywnej daje pozytywne efekty w postaci powstania przestrzeni rekreacji
weekendowej – czego przykładami są parki powystawowe w Cottbus, Magdeburgu,
czy Poczdamie. Za szczególny przypadek należy uznać IGA-Park w Rostocku, w którym
od kwietnia 2019 roku zrezygnowano z pobierania opłaty od mieszkańców miasta, tym samym
zwiększając jego znaczenie dla codziennej rekreacji. Przykład ten obrazuje, że połączenie tendencji
rekreacyjnej ze strategią ekskluzywną nie zawsze przynosi spodziewane efekty. Wydaje się,
że takie połączenie cech jest szczególnie trudne i znaczenie ma nie tylko szeroka oferta
programowa parku z wieloma dodatkowymi atrakcjami, (szczególnie skierowanymi do dzieci czy
całych rodzin lub wydarzeniami kulturalnymi przyciągającymi użytkowników), ale również takie
położenie w strukturze urbanistycznej, które daje możliwość dotarcia do parku drogą o charakterze
rekreacyjnym. Ważnymi czynnikami jest atrakcyjność widokowa trasy oraz jej mała uciążliwość –
oddalenie od głównych arterii komunikacyjnych, przebieg przez tereny zieleni i tereny otwarte,
połączenie z systemem ścieżek rowerowych. Niekiedy obserwuje się podejście mieszane –
np. w Rathenow intensywnie zagospodarowana przestrzeń Optikparku z wieloma atrakcjami
podlega opłacie za wstęp, natomiast obszar Weinberg jest ogólnodostępny i utrzymywany
w sposób bardziej ekstensywny.
W małych miastach wpływ wystaw na demografię jest zauważalny. Festiwal powoduje
chwilowy wzrost liczby mieszkańców lub spowolnienie procesu odpływu ludności; związane jest
to z powstawaniem nowych miejsc pracy generowanych bezpośrednio i pośrednio przez wystawę.
Największe zmiany na rynku pracy są krótkotrwałe – można je zaobserwować podczas trwania
festiwalu. Wzrost zatrudnienia w fazie przygotowawczej związany jest głównie z budową i obsługą
prowadzonych inwestycji, a w fazie dalszego użytkowania z rozwojem usług w samym parku
i jego okolicy; w odniesieniu do demografii jest to praktycznie niezauważalne. W większych
miastach zmiany te również zachodzą, ale w porównaniu do wielkości populacji i struktur
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przestrzennych oraz stopnia złożoności zachodzących procesów mają względnie mniejsze
znaczenie.

5.2.
5.2.1.

Wnioski
Wnioski w zakresie planowania przestrzennego
i gospodarczego

Organizacja wystaw ogrodowych w Niemczech traktowana jest jako strategia planistyczna,
służąca poprawieniu warunków życia mieszkańców oraz lepszej adaptacji struktur urbanistycznych
do współczesnych potrzeb społecznych. Festiwale planowane są w oparciu o gminne dokumenty
planistyczne i stają się środkiem do osiągania długofalowych celów strategicznych. Są również
szczególnym przykładem integracji planowania przestrzennego i gospodarczego, uwzględniającego
założenia zrównoważonego rozwoju przy współdziałaniu interesariuszy publicznych i prywatnych.
W zakresie planowania przestrzennego można sformułować następujące wnioski dotyczące
organizacji festiwali ogrodowych według niemieckich wzorów:
 organizacja wielkopowierzchniowego festiwalu ogrodowego jako imprezy masowej
stanowi istotny czynnik mobilizujący gminę do inwestycji służących przekształceniu
niewydolnych struktur transportowych oraz reorganizacji transportu publicznego;
 dzięki organizacji wystawy gminy intensyfikują i przyśpieszają realizację działań
służących poprawie jakości życia mieszkańców, które w innych przypadkach
rozciągnięte byłyby na wiele lat, np. rozwój systemów ścieżek rowerowych;
 podejmowane w ramach organizacji wystaw działania w różnych miejscach struktur
urbanistycznych mają również na celu wprowadzenie ładu przestrzennego
i upiększenie przestrzeni;
 organizacja festiwalu ogrodowego jako wydarzenia o znaczeniu ponadregionalnym
umożliwia
gminie
pozyskanie
zewnętrznych
środków
finansowych
na przeprowadzenie zamierzonych inwestycji z różnych źródeł, np. z krajowych
i federalnych programów służących ochronie środowiska i dóbr kultury,
przystępując do projektów finansowanych przez Unię Europejską, czy w ramach
umów sponsorskich, franczyzowych itp.;
 festiwale ogrodowe organizowane od lat 50. XX w. na podobnych zasadach
stanowią zbiór doświadczeń związanych z prowadzeniem wielkopowierzchniowych
i długofalowych inwestycji celu publicznego, mogących stać się istotnymi punktami
odniesienia dla podobnych inwestycji w Polsce. Szczególnie ważne wydaje się
porównanie między sobą potencjału rewaloryzacyjnego terenów zieleni w miastach
byłego NRD, które podlegają podobnym procesom społeczno-gospodarczym, dzięki
czemu można spodziewać się podobnego wpływu na formę urbanistyczną w Polsce.
W zakresie planowania przestrzennego i gospodarczego można sformułować również
wnioski natury ogólnej:
 wieloletni i długofalowy proces zintegrowanego projektowania i organizacji
inwestycji, oparty na współpracy środowisk publicznych i prywatnych
(w szczególności profesjonalistów, naukowców, urzędników oraz lokalnych
przedsiębiorców i działaczy, a także mieszkańców poprzez zastosowanie
instrumentów służących partycypacji przestrzennej), umożliwia uwzględnienie
złożonych uwarunkowań przestrzenno-gospodarczych oraz wypracowanie
wspólnych rozwiązań o wysokim stopniu trwałości;
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szczególnie wysokie znaczenie dla zmian w strukturze urbanistycznej i wpływ
na kształtowanie zrównoważonych przestrzeni w mieście mają projekty związane
z rekultywacją i rewitalizacją terenów dotychczas niedostępnych –
poprzemysłowych i pomilitarnych;
ponowne wykorzystywanie przestrzeni w formie wielofunkcyjnych terenów zieleni
przyczynia się do zwiększenia elastyczności struktur miejskich i ich łatwiejszej
adaptacji do zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i gospodarczym,
a w odniesieniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju stanowi rezerwę
niezabudowanego terenu dla przyszłych pokoleń;
wielkopowierzchniowe inwestycje w formie terenów zieleni, dzięki pośredniemu
oddziaływaniu na gospodarkę i społeczeństwo, służą ograniczeniu wpływu struktur
miejskich na środowisko niezurbanizowane. Spowalniają powszechnie zachodzące
procesy polaryzacji w sferze funkcjonalno-przestrzennej, wpływając na stopień
intensywności zagospodarowania struktur urbanistycznych. W zależności od typu
jednostki miejskiej i jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a także
od położenia i znaczenia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej mogą mieć wpływ
na zmniejszenie intensywności przebiegu procesów deglomeracji i upadku centrów
miast oraz pośrednio na spowolnienie suburbanizacji i stanowią krok w realizacji
idei miast zwartych, ograniczając wpływ miast na środowisko, także pod względem
zajmowania nowych przestrzeni pod zabudowę;
nawet niewielkie zwiększenie stopnia udziału terenów zieleni w konkretnie
dobranych obszarach ma znaczenie dla budowy korytarzy ekologicznych oraz
wspiera tworzenie systemu zielonej infrastruktury;
budowa wielofunkcyjnych terenów zieleni na obszarach peryferyjnych wpływa
na zachowanie części terenów wolnych od zabudowy, co w efekcie powoduje
zwiększenie oferty rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności widokowo-przestrzennej
osiedli mieszkaniowych, bezpośrednio wiążąc się ze wzrostem popytu
na nieruchomości oraz wynikowo podniesieniem ich wartości ekonomicznej i może
być traktowane jako instrument planistyczny kierunkujący zrównoważony rozwój
przestrzenny i gospodarczy gmin miejskich;
adaptacja do współczesnych potrzeb przestrzeni zielonych położonych w strefach
historycznych miast i ich integracja ze strukturami urbanistycznymi wpływa
na wzrost prestiżu sąsiadujących z nimi nieruchomości, jako wypadkowej ekspozycji
biernej terenów zieleni (tzw. wartość widoku z okna) oraz zróżnicowania form
zagospodarowania w obszarach intensywnie zabudowanych, wpływając pośrednio
na wzrost atrakcyjności lokalizacji w tym rejonie usług oraz siedzib przedsiębiorstw.

5.2.2.

Wnioski w zakresie społeczno-gospodarczym

Wpływ organizacji wielkopowierzchniowych wystaw na społeczeństwo można określić
w trzech skalach – w skali makro – mającej znaczenie dla całego narodu, a czasem także wpływ
ponadnarodowy; w skali mezo – obejmującej mieszkańców poszczególnych gmin organizujących
wystawy, gmin ościennych, a także w nieco mniejszym stopniu cały region czy kraj związkowy
oraz w skali mikro – obejmującej społeczności lokalne oraz interesariuszy związanych z procesami
inwestycyjnymi. Ponadto zmiany mają odmienny charakter na różnych etapach „życia” festiwalu,
ale w związku z cyklicznością wystaw są stale obecne w życiu publicznym.
W czasie przygotowania i trwania festiwalu:
 w skali makro:
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 najważniejszą funkcją wystaw jest ich rola w edukacji ogólnospołecznej
w zakresie ekologii, ochrony przyrody, architektury krajobrazu, estetyki i ładu
przestrzennego, kształtowania postaw społecznych wobec terenów zieleni
w mieście oraz propagowania zdrowego stylu życia. Edukację ogólnospołeczną
umożliwia przede wszystkim szeroki rozgłos medialny związany z procesem
przygotowania wystaw i z samymi festiwalami, działalność promocyjnomarketingowa miast-organizatorów i stowarzyszenia DBG oraz wydawane
publikacje popularno-naukowe;
 festiwale jako imprezy masowe mają wpływ na integrację społeczną,
szczególnie jako miejsca spotkań osób z różnych regionów i krajów
o podobnych zainteresowaniach czy profilu zawodowym;
 liczne towarzyszące wystawom wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz
niektóre typy ogródków pokazowych eksponują wątki istotne dla integracji
społeczeństwa wielokulturowego;
w skali mezo:
 festiwale mają niewielki bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy
i zwiększenie liczby ofert pracy;
 wystawy wpływają na integrację społeczną w oparciu o wspólne przeżywanie
procesu przygotowania festiwalu (m.in. udział w konsultacjach społecznych
w fazie inicjalnej i protestach związanych z planowanymi zmianami, ułatwianie
nawiązywania spontanicznych kontaktów społecznych w związku
z niedogodnościami w użytkowaniu przestrzeni podczas inwestycji głównych
i towarzyszących wystawie itp.);
 podejmowane działania inwestycyjne oraz promocyjne służą:
 prezentacji mniej znanych obiektów o wysokich walorach kulturowych lub
przyrodniczych i zwiększeniu ich znaczenia dla rozwoju turystyki; także
wzrostowi atrakcyjności turystycznej miast-organizatorów, a pośrednio
rozwojowi tej gałęzi gospodarki;
 kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej;
w skali mikro:
 otrzymanie praw do organizacji wystawy oraz towarzysząca jej działalność
promocyjna wpływa na kształtowanie przywiązania do miejsca zamieszkania,
integrację społeczno-kulturową oraz wzrost poczucia tożsamości lokalnej;
 zmiana wizerunku gmin jako miejsc nowoczesnych, dbających o jakość życia
mieszkańców oraz o tereny zieleni, także w kontekście ich funkcji
ekologicznych. Pozytywne skojarzenia i doświadczenia mieszkańców pośrednio
i w niewielkim stopniu wspierają rozwój przestrzenno-demograficzny gmin,
ważniejszym czynnikiem jest wtórny efekt związany z długofalowym
zwiększeniem zatrudnienia w turystyce.

W okresie użytkowania pofestiwalowego – wpływ społeczno-gospodarczy związany jest
głównie z funkcjami omawianych terenów w kategoriach intensywnie zagospodarowanych terenów
zieleni w mieście na dwóch poziomach:
 w skali mezo:
 wielkopowierzchniowe inwestycje w formie terenów zieleni, dzięki
pośredniemu oddziaływaniu na aktywizację gospodarczą, spowalniają
negatywne procesy demograficzno-przestrzenne przeciwdziałając zjawiskom
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deglomeracji śródmieść i w perspektywie długofalowej wspierają działania
służące ograniczeniu wpływu struktur miejskich na środowisko
niezurbanizowane;
w skali mikro:
 wśród społeczności zamieszkujących pobliskie dzielnice zachodzą procesy
integracji społecznej, szczególnie w kontekście międzypokoleniowym;
 tereny zieleni odwołujące się do uwarunkowań historycznych i kulturowych,
które nadają im tożsamość, tworzą wielowątkowe przestrzenie i nadają
im głębię znaczenia, która wpływa na kształtowanie „poczucia miejsca”
i tworzenie więzi z nowo powstałym terenem wśród mieszkańców;
 służą zaspokajaniu potrzeb społeczności miejskich – w szczególności potrzeby
odpoczynku zarówno w formie czynnej, jak i biernej; stanowią miejsce działań
i zajęć grupowych, kontaktu z przyrodą, są źródłem przeżyć estetycznych itp.;
 umożliwiają integrację i aktywizację społeczną (tworzenie stowarzyszeń
przyjaciół ogrodów BUGA).

5.2.3.

Wnioski w zakresie projektowania i zarządzania terenami
zieleni na obszarach zurbanizowanych

Analiza wpływu współczesnych założeń parkowych na stukturę miasta pozwala
na sformułowanie wniosków dotyczących zarządzania terenami oraz ogólnych wskazań
projektowych.
Wnioski w zakresie zarządzania terenami zieleni:
 projekty terenów festiwalowych stanowią przykłady wielkoskalowych projektów
architektoniczno-krajobrazowych o wysokim stopniu złożoności. Planowane
są w taki sposób, aby były nie tylko atrakcyjne w okresie czasu trwania wystawy, ale
także, aby procesy udostępniania obszarów wiązały się z jak najmniejszą liczbą
zmian funkcjonalno-przestrzennych, a stałe koszty utrzymania kształtowały się
na możliwie najniższym poziomie;
 identyfikacja obszarów o kluczowym znaczeniu dla tworzenia ciągłości systemu
zielonej infrastruktury powinna być jednym z podstawowych zadań gmin w zakresie
zarządzania zielenią w mieście. Niewielkie powierzchniowo tereny zieleni
w miejscach ważnych dla systemu przyrodniczego miasta mają większe znaczenie
dla utrzymania usług ekosystemowych niż izolowane wielkopowierzchniowe
inwestycje;
 w zależności od położenia w strukturze miejskiej oraz wewnętrznych cechach terenu
należy zastosować odmienne podejście projektowe i dostosować program
funkcjonalny. Na podstawie przeanalizowanych przypadków można stwierdzić,
że głównym zadaniem terenów zieleni o położeniu peryferyjnym jest zapewnienie
mieszkańcom możliwości rekreacji. Tereny zieleni położone w strefach
historycznych, oprócz realizacji potrzeb rekreacyjnych, mają również znaczenie
turystyczne, ale zwykle nie stanowią głównego celu pobytu;
 minimalizacja stałych kosztów utrzymania terenów zieleni może wiązać się
ze zmniejszeniem intensywności zagospodarowania terenu (np. wprowadzanie łąk
zamiast trawników, unikanie nasadzeń jednorocznych i rabat sezonowych) lub
z utrzymaniem wysokiej intensywności zagospodarowania i jednoczesnej
maksymalizacji przychodów z dzierżawy (usługi gastronomiczne, wypożyczalnie
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sprzętu sportowego, obiekty sportowo-rekreacyjne, np. minigolf itp.). Ponadto
ogrodzenie terenu zieleni i zamykanie go w godzinach nocnych zmniejsza koszty
utrzymania parku związane z aktami wandalizmu oraz użytkowaniem obiektów
niezgodnie z przeznaczeniem;
próby generowania zysków mających na celu utrzymanie terenów zieleni poprzez
wprowadzenie opłat za wstęp prowadzą do zmniejszenia częstotliwości użytkowania
obszarów przez mieszkańców i takie rozwiązanie nie powinno być stosowane przy
realizacjach terenów zieleni na obszarach peryferyjnych. Niewielkie opłaty mogą
być wprowadzane w związku z korzystaniem z najpopularniejszych parków
o centralnym położeniu (także zabytkowych), co będzie miało wpływ na bardziej
równomierne i racjonalne korzystanie z terenów zieleni w mieście oraz pozwoli
na dalsze utrzymanie przestrzeni na wysokim poziomie.

Ogólne wskazania projektowe dla terenów zieleni w obszarach urbanistycznych:
 ze względu na utrzymanie inwestycji w dobrym stanie kluczowy jest szybki proces
przywiązania użytkowników do nowego miejsca, stworzenie przestrzeni, która jest
„nasza” poprzez nawiązanie do tożsamości miejsca oraz otaczającego krajobrazu,
budowanie relacji z użytkownikami dzięki wprowadzeniu instalacji artystycznych
i przestrzeni wielofunkcyjnych, umożliwiających swobodne wykorzystanie;
 zróżnicowane kompozycyjno-przestrzenne ma drugorzędne znaczenie dla
atrakcyjności terenów zieleni; podstawowe aspekty to duży stopień dostępności
terenu (cecha egzogeniczna), szeroka oferta programowa i specjalne elementy
zagospodarowania terenu budujące jego tożsamość i unikatowość (cechy
endogeniczne);
 wielofunkcyjne tereny zieleni stanowią ważny element życia społecznego. Wśród
najważniejszych aspektów programu użytkowego należy wymienić tereny sportowe,
urządzenia służące grom i zabawom oraz place zabaw, urządzenia i przestrzenie
edukacyjne, sceny parkowe, obszary wielofunkcyjne, umożliwiające swobodne
wykorzystanie przez użytkowników – trawniki, łąki kwietne (cechy endogeniczne);
 tereny zieleni o dużym stopniu dostępności zewnętrznej i z licznymi powiązaniami
z otaczającą tkanką urbanistyczną oraz z szerszymi strukturami zieleni mają duże
znaczenie dla rekreacji codziennej i weekendowej (wycieczkowej);
 do budowli znacznie podnoszących atrakcyjność terenów zieleni należą wieże,
platformy widokowe oraz inne obiekty umożliwiające spojrzenie na teren z innej
perspektywy (cechy endogeniczne);
 do form zagospodarowania szczególnie podnoszących atrakcyjność terenów zieleni
należą elementy wodne, najczęściej zbiorniki i cieki (cechy endogeniczne);
 wprowadzanie obiektów ikonicznych stanowi czynnik zwiększający atrakcyjność
turystyczną terenów zieleni oraz służy budowaniu tożsamości obszarów parkowych
(cechy endogeniczne);
 kluczowym aspektem projektowania terenów zieleni są próby budowania ich jako
przestrzeni parkowych w oparciu o odwołania do historycznych faz
zagospodarowania (także w formie instalacji artystycznych) oraz zastane wartości
przyrodnicze – traktowanie krajobrazu jako nośnika informacji i tworzenie
przestrzeni pełnej znaczeń (cechy endogeniczne);
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wysoki stopień powinowactwa terenów zieleni z otaczającym krajobrazem wnosi
spójność ze strukturami miejskimi oraz jest czynnikiem wpływającym na szybkie
przywiązanie użytkowników do nowej przestrzeni (cechy egzogeniczne).

Przeprowadzona w ramach niniejszej dysertacji szczegółowa analiza przypadków oraz
wynikające z niej wnioski przedstawione powyżej potwierdzają tezę, że wielkopowierzchniowowe
wystawy ogrodowe, jako inwestycje długofalowe, wspierają kształtowanie zrównoważonych
przestrzeni w mieście, wpływając na jego przyszłą formę urbanistyczną; szczególnie jako
instrument pomocniczy w zakresie konsekwentnego tworzenia systemów zieleni. Należy jednak
podkreślić, że są festiwale to wyjątkowo kosztowne inwestycje, które nie zawsze przynoszą
spodziewany efekt na strukturę miasta oraz nie mają aż tak dużego znaczenia dla rekreacji
mieszkańców, jak powszechnie się sądzi. Pozytywnie należy ocenić całość procesu organizacji
wystawy, zarówno w kwestii podnoszenia świadomości społecznej w zakresie krajobrazu oraz
edukacji regionalnej jak i wykorzystaniu synergicznych efektów długofalowych inwestycji
w przestrzeni miejskiej.
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STRESZCZENIE
Praca doktorska odnosi się do kwestii związanych z metodą odnowy miast, opartą
na tworzeniu parków publicznych. Koncentruje się na zjawisku niemieckich wystaw ogrodowych
(nazywanych również festiwalami ogrodowymi) w aspekcie ich wielkoprzestrzennych relacji
ze strukturami miejskimi. Festiwale, traktowane jako wielkopowierzchniowe, długoterminowe
i długofalowe inwestycje, mocno ingerujące w struktury urbanistyczne, stanowią ciekawy materiał
badawczy z pogranicza architektury krajobrazu i planowania miast.
Współczesne niemieckie wystawy ogrodowe organizowane są od 1951 roku przez różne
miasta Republiki Federalnej Niemiec (do 1990 roku związane z terytorium Niemiec Zachodnich)
pod egidą centralnego stowarzyszenia Zentralverband Gartenbau, a od 1993 roku Deutsche
Bundesgartenschaugesellschaft. Ciągłość zjawiska, powtarzalność i podobne zasady organizacji
festiwali pozwalają na zastosowanie metod porównawczych oraz stanowią podstawę do analizy
i oceny ich wpływu na strukturę miast. Zakres pracy obejmuje wystawy ogrodowe o zasięgu
krajowym (BUGA) i międzynarodowym (IGA). Do końca roku 2020 na terytorium Niemiec
odbyło się 35 takich festiwali. Obszary wybierane pod wystawy to przede wszystkim tereny
zdegradowane, opuszczone, wymagające rewitalizacji i integracji z sąsiedztwem. Niewielka część
ekspozycji znajduje się w typowych pawilonach wystawowych, większość prezentowana jest
na specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach otwartych. Po zakończeniu wystaw większość
obszarów przekształcana jest na ogólnodostępne tereny zieleni (parki, tereny sportowo-rekreacyjne
itp.). Dla zilustrowania szerszego kontekstu w pracy odniesiono się również do niemieckich
wystaw ogrodowych o zasięgu regionalnym (LAGA), do nurtu wystaw światowych i ich
kontynuacji – wystaw EXPO, a także międzynarodowych wystaw budownictwa (IBA).
Zakres analizy szczegółowej obejmuje obszary powystawowe o łącznej powierzchni ok. 530
ha, znajdujące się w 11 miastach na terytorium dawnego NRD. Tereny, które w pracy szczegółowo
przeanalizowano, powstały jako efekt siedmiu festiwali, które odbyły się w latach 1995-2015.
Głównym celem organizacji wystaw na obszarze dawnego NRD w latach 1995-2007 był rozwój
miast nowych krajów związkowych.
Przeprowadzone badania gabinetowe, analizy in situ oraz analizy porównawcze terenów
powystawowych, oparte na metodzie case study, pozwoliły na sformułowanie wniosków,
dotyczących doboru terenów pod parki publiczne, aby osiągnąć wysoką efektywność procesów
rewaloryzacyjnych.
W związku z różnorodnością czynników, wpływających na cechy jakościowe zachodzących zmian,
wnioski sformułowano w trzech kategoriach, odpowiadających cząstkowym polom badawczym:
1. zmiany w strukturze miasta jako efekt długoterminowego i wieloaspektowego procesu
organizacji wielkopowierzchniowej wystawy ogrodowej oraz jego udostępnienia w formie parku
publicznego; 2. zewnętrzne uwarunkowania dla udanej rewaloryzacji przestrzeni urbanistycznej
w kierunku parku publicznego; 3. endogeniczne cechy terenów zieleni sprzyjające wysokiej
efektywności procesów rewaloryzacji urbanistycznej.
Rozwój wiedzy związanej z możliwościami adaptacji zdegradowanych przestrzeni
urbanistycznych w formie parków publicznych o szerokim programie użytkowym, połączonych
z działaniami służącymi edukacji krajobrazowej i ekologicznej oraz rozwojowi turystyki i zmianie
wizerunku miast, może przyczynić się do ewolucji podejścia w gospodarowaniu zasobami gmin
miejskich, podnosząc jakość życia ich mieszkańców.
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ABSTRACT
The doctoral thesis focuses on the issues related to the urban renewal method based on the
creation of public parks. It focuses on the phenomenon of German garden exhibitions (also known
as garden festivals) in terms of their large-space relationships with urban structures. Festivals,
treated as large-scale, long-term and perspective investments, strongly interfering with urban
structures, constituting interesting research material on the border of landscape architecture
and city planning.
Contemporary German garden exhibitions have been organized since 1951 by various cities
of the Federal Republic of Germany (until 1990 on the territory of West Germany) under
the auspices of the central association ZentralverbandGartenbau, and since 1993 by the Deutsche
Bundesgartenschaugesellschaft. The continuity of the phenomenon, repeatability and similar rules
of festival organization allow for the use of comparative methods and constitute the basis
for the analysis and assessment of their impact on the structure of cities. The scope of work
includes garden exhibitions at national (BUGA) and international (IGA) level. By the end of 2020,
35 such festivals were held in Germany. The areas selected for exhibitions are mainly degraded,
abandoned areas, in need of revitalization and integration with the neighbourhood. A small part
of the exhibition is located in typical exhibition pavilions, most are presented in specially arranged
open spaces. After the end of the exhibitions, most of the areas are transformed into generally
accessible green areas (parks, sports and recreation areas, etc.). To illustrate a broader context,
reference was also made to the German regional garden exhibitions (LAGA), the mainstream
of world exhibitions and their continuation - EXPO exhibitions, as well as international
construction exhibitions (IBA).
The scope of the detailed analysis covers exhibition areas with a total area of approx. 530 ha,
located in 11 cities in the territory of the former East Germany (the German Democratic Republic,
GDR). The areas analyzed in detail in the work were created as a result of seven festivals that took
place in 1995-2015. The main goal of the organization of exhibitions in the area of the former GDR
in the years 1995-2007 was the development of the cities of the new federal states.
The conducted study, in situ analyzes and comparative analyzes of the post-exhibition
grounds, based on the case study method, allowed for the formulation of conclusions regarding
the selection of areas for public parks in order to achieve high efficiency of revalorization
processes.
Due to the variety of factors influencing the quality features of the changes taking place,
the conclusions were formulated in three categories, corresponding to the partial research fields:
1. changes in the city structure as a result of a long-term and multi-faceted process of organizing
a large-area garden exhibition and making it available in the form of a public park; 2. external
conditions for the successful revalorization of urban space into a public park; 3. endogenous
features of green areas favouring high efficiency of urban revalorization processes.
The development of knowledge related to the possibilities of adapting degraded urban spaces
in the form of public parks with a wide utility program, combined with activities aimed
at landscape and environmental education, as well as the development of tourism and changing
the image of cities, may contribute to the evolution of the approach to managing the resources
of municipalities, improving the quality of their residents' lives.
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KURZFASSUNG
Die Doktorarbeit bezieht sich auf Fragen, die mit der Methode der Stadterneuerung
auf Grundlage der Schaffung öffentlicher Parks, verbunden sind. Sie konzentriert sich
auf das Phänomen der deutschen Gartenbauausstellungen (auch als Gartenschauen bezeichnet)
im Hinblick auf ihre großräumigen Beziehungen zu städtischen Strukturen. Gartenschauen,
die als großräumige, langzeitige und langfristige Investitionen behandelt werden und stark
in die städtischen Strukturen eingreifen, stellen ein interessantes Forschungsmaterial
aus den Bereichen zwischen Landschaftsarchitektur und Stadtplanung dar.
Die heutigen deutschen Gartenbauausstellungen werden seit dem Jahr 1951
von verschiedenen Städten der Bundesrepublik Deutschland (bis zum Jahr 1990 mit dem Gebiet
Westdeutschlands verbunden) unter der Leitung des Zentralverbandes Gartenbau und seit dem Jahr
1993 von der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft organisiert. Die Kontinuität
des Phänomens, die Wiederholbarkeit und ähnliche Grundsätze der Organisation der Gartenschau
ermöglichen die Verwendung von Vergleichsmethoden und stellen die Grundlage für die Analyse
und die Bewertung ihrer Einflüsse auf die Struktur von Städten dar. Der Arbeitsumfang umfasst
Gartenschauen auf nationaler (BUGA) und internationaler (IGA) Ebene. Bis zum Ende des Jahres
2020 fanden in Deutschland 35 solcher Gartenschauen statt. Die Bereiche,
die für die Ausstellungen ausgewählt werden, sind hauptsächlich degradierte, verlassene Gebiete,
die eine Umgestaltung und Integration in die Nachbarschaft erfordern. Ein geringer Teil
der Ausstellungen befindet sich in typischen Ausstellungspavillons, der Großteil wird in speziell
eingerichteten Freiflächen präsentiert. Nach dem Ende der Ausstellungen wird der überwiegende
Teil der Bereiche in allgemein zugängliche Grünflächen (Parks, Sport-Erholungs-Gebiete, usw.)
umgewandelt. Um einen breiteren Kontext zu veranschaulichen, bezog man sich in der Arbeit auch
auf die deutschen regionalen Gartenbauausstellungen (LAGA), auf die Strömung
der internationalen Ausstellungen und deren Fortsetzung – die EXPO-Ausstellungen
sowie auf internationale Bauausstellungen (IBA).
Der Umfang der detaillierten Analyse umfasst Nachausstellungsgelände mit einer
Gesamtfläche von ca. 530 ha, die sich in 11 Städten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden.
Die Gebiete, die in der Arbeit detailliert analysiert wurden, entstanden als Effekt von sieben
Gartenschauen, die in den Jahren 1995-2015 stattfanden. Das Hauptziel der Organisation
von Ausstellungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in den Jahren 1995-2007 war
die Entwicklung der Städte der neuen Bundesländer.
Die durchgeführten Desk-Research-Studien, in situ-Analysen und vergleichenden Analysen
der Nachausstellungsgelände auf Grundlage der case study-Methode, ermöglichten
die Formulierung von Schlussfolgerungen, welche die Auswahl von Gebieten für öffentliche Parks
betreffen, um eine hohe Effizienz der Umgestaltungsprozesse zu erreichen.
Im Zusammenhang mit der Vielfalt von Faktoren, die auf die Qualitätsmerkmale
der stattfindenden Veränderungen einfließen, wurden die Schlussfolgerungen in drei Kategorien
formuliert, die den partiellen Forschungsfeldern entsprechen: 1. Veränderungen in der Stadtstruktur
als Effekt eines langfristigen und vielseitigen Prozesses der Organisation einer großflächigen
Gartenbauausstellung und deren Zurverfügungstellung in Form eines öffentlichen Parks; 2. Externe
Bedingungen für eine erfolgreiche Umgestaltung des städtischen Raums in Richtung
eines öffentlichen Parks; 3. Endogene Eigenschaften von Grünflächen, die eine hohe Effizienz
der Umgestaltungsprozesse der Stadt begünstigen.
Die Entwicklung von Wissen, das mit den Möglichkeiten der Anpassung degradierter
städtischer Räume in Form von öffentlichen Parks mit einem breiten Nutzungsprogramm
verbunden ist, kann in Kombination mit Maßnahmen, die der landschaftlichen sowie ökologischen
205

Bildung und der Entwicklung des Tourismus und der Veränderung des Stadtbildes dienen,
zur Weiterentwicklung der Herangehensweise an die Verwaltung der Ressourcen
der Stadtgemeinden und zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Einwohner führen.
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ANEKS :
PLANY WYSTAW OGRODOWYCH
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Ryc. A- 1 Plan międzynarodowej wystawy w Hamburgu w 1869 r. Ilustracja pochodzi z Illustrierter Führer durch die Internationale Garten Ausstellung 1869. Pozyskano dzięki uprzejmości Pana Heina Grunerta,
z Ministerstwa Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
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Ryc. A- 2 Plan wystawy GUGALI w 1927 roku w Legnicy. Główny projektant G. Allinger. Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. GA 062,001.
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Ryc. A- 3 Plan wystawy Deutsche Gartenschau w 1950 roku w Stuttgarcie. Główny projektant Hermann Mattern.
Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. 28606,1
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Ryc. A- 4 Plan wystawy IGA 1953 w Hamburgu. Pozyskano dzięki uprzejmości Pana Heina Grunerta, z Ministerstwa Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
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Ryc. A- 5 Plan wystawy BUGA 1954 w Kassel. Główny projektant Hermann Mattern.
Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. HH 0452,007
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Ryc. A- 6 Plan wystawy BUGA 1957 w Kolonii. Główny projektant Hermann Mattern.
Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. HH 0464, 217
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Ryc. A- 7 Plan wystawy IGA 1963 w Hamburgu. Pozyskano dzięki uprzejmości Pana Heina Grunerta, z Ministerstwa Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
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Ryc. A- 8 Plan wystawy BUGA 1969 w Dortmundzie. Główny projektant Hermann Mattern.
Ze zbiorów Architekturmuseum Technische Universität w Berlinie, Inv. Nr. 27125
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Ryc. A- 9 Plan wystawy IGA 1973 w Hamburgu. Pozyskano dzięki uprzejmości Pana Heina Grunerta,
z Ministerstwa Środowiska, Klimatu, Energii i Rolnictwa Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
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Ryc. A- 10 Plan wystawy BUGA 1995 w Cottbus. Skan oryginalnej mapy, AW-P
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Ryc. A- 11 Plan wystawy BUGA 1999 w Magdeburgu. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 12 Plan wystawy BUGA 2001 w Poczdamie. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 13 Plan wystawy tereny wystawowego Bornstedter Feld, BUGA 2001 w Poczdamie. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 14 Plan wystawy IGA 2003 w Rostocku. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG

221

Ryc. A- 15 Plan wystawy BUGA 2007 w Gerze. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 16 Plan wystawy BUGA 2007 w Ronneburgu. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 17 Plan wystawy BUGA 2009 w Schwerinie. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 18 Plan ogólny wystawy zdecentralizowanej - BUGA 2015 Havelregion. [źródło]: oficjalna strona wystaw BUGA
https://www.bundesgartenschau.de/buga-iga/bisherige-gartenschauen/buga-havelregion-2015.html
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Ryc. A- 19 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Brandenburgu an der Havel. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG

226

Ryc. A- 20 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Rathenow. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 21 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Premnitz. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG
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Ryc. A- 22 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Havelbergu. Pozyskano dzięki uprzejmości DBG

229

SPIS RYCIN - ANEKS
Ryc. A- 1 Plan międzynarodowej wystawy w Hamburgu w 1869 r. ........................................ 208
Ryc. A- 2 Plan wystawy GUGALI w 1927 roku w Legnicy.. .................................................. 209
Ryc. A- 3 Plan wystawy Deutsche Gartenschau w 1950 roku w Stuttgarcie. .......................... 210
Ryc. A- 4 Plan wystawy IGA 1953 w Hamburgu. .................................................................... 211
Ryc. A- 5 Plan wystawy BUGA 1954 w Kassel ....................................................................... 212
Ryc. A- 6 Plan wystawy BUGA 1957 w Kolonii ..................................................................... 213
Ryc. A- 7 Plan wystawy IGA 1963 w Hamburgu. .................................................................... 214
Ryc. A- 8 Plan wystawy BUGA 1969 w Dortmundzie............................................................. 215
Ryc. A- 9 Plan wystawy IGA 1973 w Hamburgu ..................................................................... 216
Ryc. A- 10 Plan wystawy BUGA 1995 w Cottbus ................................................................... 217
Ryc. A- 11 Plan wystawy BUGA 1999 w Magdeburgu. .......................................................... 218
Ryc. A- 12 Plan wystawy BUGA 2001 w Poczdamie .............................................................. 219
Ryc. A- 13 Plan wystawy tereny wystawowego Bornstedter Feld, BUGA 2001 w Poczdamie220
Ryc. A- 14 Plan wystawy IGA 2003 w Rostocku ..................................................................... 221
Ryc. A- 15 Plan wystawy BUGA 2007 w Gerze ...................................................................... 222
Ryc. A- 16 Plan wystawy BUGA 2007 w Ronneburgu. ........................................................... 223
Ryc. A- 17 Plan wystawy BUGA 2009 w Schwerinie. ............................................................. 224
Ryc. A- 18 Plan ogólny wystawy zdecentralizowanej - BUGA 2015 Havelregion.................. 225
Ryc. A- 19 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Brandenburgu an der Havel ............... 226
Ryc. A- 21 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Rathenow ........................................... 227
Ryc. A- 21 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Premnitz............................................. 228
Ryc. A- 22 Plan wystawy BUGA 2015 Havelregion w Havelbergu ........................................ 229

230

