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Od redakcji
Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu - taki był temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 roku. Zainspirowani tym hasłem zebraliśmy w jednym tomie wyniki badań naukowców z polskich ośrodków akademickich, muzeów,
placówek kultury. Dostosowując hasło do cyklu Architektura Miast postanowiliśmy
sprowadzić temat krajobrazu do przestrzeni miejskiej XIX i XX wieku. Jak ważne są
zagadnienia dotyczące zieleni zauważyli urbaniści już przeszło 100 lat temu, proponując rozwijającym się dynamicznie ośrodkom, które często spowijał gęsty dym unoszący się nad fabrykami, oddech w postaci parków, skwerów czy drzew. Ale nie tylko
oni – sami mieszkańcy zakładali towarzystwa, które stawiały sobie za główne zadanie
„upiększanie miast”. Co robić, żeby zieloną spuścizną mogły cieszyć się też następne
pokolenia – to też interesuje badaczy. Z nadzieją na to, że równowaga między terenami
zabudowywanymi a zielenią będzie zawsze respektowana, życzymy inspirującej lektury.
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Dariusz Markowski

Słowo wstępne - Zieleń w krajobrazie miasta

Pod pojęciem miasta rozumiemy historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą charakteryzującą się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia. Myśląc
o mieście i jego rozwoju nie można zapomnieć o kulturze tworzenia miast. Tą kulturą jest nie
tylko tkanka architektoniczna i układ ulic, ale także planowanie zieleni. Wydawać może się to
zwykłemu mieszkańcowi, nieświadomemu pojęcia znaczenia i misji miasta niezrozumiałe, co
ma tutaj do rzeczy kultura. A jednak. Kultura w rozumieniu misji. Zieleń w krajobrazie miasta
można postrzegać różnorako, od typowych skwerów, placów i parków, poprzez zieleń jako
kompozycję i dopełnienie rzeźby w przestrzeni, poprzez swoiste dzieło sztuki samo w sobie.
I tutaj w szczególności stajemy pod rozumieniem zieleni jako pierwiastka kulturotwórczego.
Nasuwa się tutaj przykład parku w Oslo, będącego dziełem Gustava Vigelanda i jego pracowników, składający się z 212 rzeźb z kamienia i brązu.
Nawiązując do myśli żyjącego w V w. p.n.e. greckiego historyka Herodota autora „Dziejów”,
że zajmowanie się kulturą było zawsze domeną arystokratyczną, a tam, gdzie kultura odchodzi
od tej zasady – ginie. Należałoby patrzeć na polskie miasta i ich przeobrażenia dokonujące się
po II wojnie jako swoisty upadek kultury, nacechowany brakiem elit. Cóż, nowe elity dopiero się
kształtowały, a planowanie miast odbywało się w oderwaniu od szeroko rozumianego pojęcia
kultury. Obawiam się, że i dziś planowanie miast w aspekcie kultury jest czymś co nas przerasta.
Dlatego warto spojrzeć na krajobraz miasta i zieleń w innym nieco kontekście. Bo jakże inaczej
można interpretować zieleń w przestrzeni miejskiej, wtedy, gdy jest ona zielenią samą w sobie
a inaczej, gdy jest dopełnieniem, większego kontekstu.
Miasto, to z całą pewnością architektura owita tkanką sieci komunikacyjnej, ale to również
zieleń. Zieleń w krajobrazie miasta pełni rolę szczególną. Nie tylko jest ona elementem wypełniającym ale może również swoistym uzupełnieniem i uzupełnianiem, w często zwartej
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zabudowie miast. Ideałem jest połączenie walorów naturalnego krajobrazu i dziedzictwa kultury materialnej. Taka myśl przyświecała zakładaniu założeń parkowych w otoczeniu rezydencji.
W przypadku miast ich specyfika wymusza ciągłe przekształcanie ich krajobrazu w tym
i przekształcanie zieleni. Najgorsze jest jednak pozbywanie się naturalnych enklaw kosztem
pędzącej urbanizacji. W ogóle rola zieleni w powiązaniu z architekturą jest czymś niezwykle
istotnym. Kult natury, rozwijany i kształtowany na bazie myśli filozofów, pisarzy i poetów XVIII
stulecia nacechowany był emocjonalnym odbiorem przyrody. Powstające i stające się coraz
bardziej modne parki krajobrazowe stawały się naśladowcami pierwotnego, naturalnego krajobrazu i musiały być przestrzennie powiązane z naturalnym otoczeniem. Dziś o takim sposobie
kształtowania przestrzeni możemy praktycznie zapomnieć. Zdaję sobie sprawę, że miasta są
ośrodkami rozwijającymi się na wielu poziomach: gospodarczym, turystycznym, kulturalnym,
polityczno-administracyjnym i obywatelskim, a zieleń postrzegana jest jako mało istotny ich
element. Ta złożoność funkcji i interesów sprawia, że przestrzeń miejska i podmiejska podlegają
ciągłym przekształceniom. Przyjazny charakter tych przekształceń pojmowany jako równowaga
i spójność między czynnikami ekonomicznymi, ochroną naszego dziedzictwa i środowiska
naturalnego, powinno być priorytetem w projektowaniu i planowaniu przestrzennym na różnych poziomach. Krajobraz jest wspólnym wytworem przyrody i kultury, jest zarazem podstawowym elementem w codziennym życiu społeczeństwa. Przecież, to my obywatele jesteśmy
mieszkańcami miast i to nam powinno zależeć na przyjaznym otoczeniu. Poznanie krajobrazu
miejskiego oznacza nie tylko szczegółową analizę jego czynników składowych, takich jak zabytki, dziedzictwo materialne i niematerialne, ale również określenie jego tożsamości. Wyobrażenie przestrzeni miejskiej, jakie istnieje dziś w naszej świadomości, jest uwarunkowane formą
będącą wyrazem pewnej istoty, którą postrzegamy jako element relatywny lub nie.
Czy tego chcemy, czy nie miasto zmienia swoje rozmiary, strukturę ekonomiczną, typ organizacji. Zmieniają się też mieszkańcy. Przestrzeń miejską da się opisać w oparciu o jej typowe
cechy formalne, określające jej strukturę i tożsamość. Dlatego marzy mi się stworzenie modelu
ujmującego zagrożenia i możliwości przestrzeni miasta w tym znaczenia zieleni w jego krajobrazie. Strategiczne zarządzanie procesami, które są wynikiem interakcji między poszczególnymi
elementami (architektura, sieć dróg, zieleń) kształtującymi przestrzeń miejską może pomóc
w opracowaniu podstawowych wytycznych dla rozwoju przestrzeni miejskiej.
Często postrzegając miasto jako organizm różnych interesów nie zwracamy uwagi, że jego
kompozycja przestrzenna, wpływa najdobitniej na doznania uczestników miejskiej przestrzeni.
Podstawą projektowania kompozycji miasta powinna więc być wieloaspektowa wiedza o człowieku, m. in.: jego uwarunkowaniach percepcyjnych, predyspozycjach psychicznych, poczuciu
estetyki, itd.
Zatem architekt kształtujący kompozycję przestrzenną w mieście, w tym kompozycję zieleni
powinien poprzez swoje decyzje, świadomie tworzyć możliwości dla realizacji potrzeb i celów
człowieka. Nie ma wątpliwości, że estetyka i różnorodność krajobrazu przestrzennego jest potrzebna dla psychicznego i społecznego zdrowia każdego mieszczucha. Rozpatrując miasto pod
kątem jego społecznej atrakcyjności można stwierdzić, że decyduje o niej kompozycja przestrzenna. Atrakcyjność przestrzeni publicznych miasta z kolei decyduje o odczuciach, doznaniach i zachowaniach ludzi w nich przebywających. Decyduje o ich pozytywnym utożsamianiu
się z nim.

Stąd tak istotną rolę w projektowaniu przestrzeni miejskiej, obok form architektonicznych, ma
zieleń. W przeszłości (i nie mam tu namyśli tak zwanego miasta-ogrodu) zieleń była traktowana
jako jeden z wielu członów układu przestrzennego, jakim jest miasto. Najbardziej docenianymi
jej funkcjami w mieście były: funkcja ekologiczna, zdrowotna i wypoczynkowa (realizowane
w postaci parków, skwerów, alei itp.). Niestety z upływem czasu w projektowaniu urbanistycznym zieleń traktowano jako mało ważne uzupełnienie. Dziś zagadnienia projektowania zieleni (niestety dotyczy to również kształcenia w tym temacie) ograniczają się do projektowania terenów zieleni najczęściej jedynie w postaci skwerów lub innych układów, co
w odniesieniu do współczesnych miast staje się coraz bardziej nieaktualne. Kurczenie się terenów zieleni miejskiej, brak miejsca na zakładanie nowych, powinno skłaniać do poszukiwań nowych rozwiązań. Nie jest przecież problemem tworzenie pojedynczych form zieleni
ujętych w kontekście z architekturą na zasadzie uzupełnienia a nie korelacji, co jest z nas
ważniejsze. Cóż, niestety często architektura zwycięża, a zieleń jako słabsza ulega zagładzie.
Stąd w przestrzeniach dzisiejszego miasta, w wyniku niekontrolowanego jego rozrostu, często przypadkowej zabudowy systemy zieleni ulegają obkurczaniu, a nawet całkiem zanikają.
Tworzenie nowych obszarów zieleni blokuje najczęściej czynnik ekonomiczny.
Dlatego stoimy dziś przed koniecznością przywrócenia decyzjom kompozycyjnym właściwej rangi wśród ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego. Zieleń może przecież stać
się elementem, który może ożywić i odnowić przestrzenie miejskie, szczególnie przestrzenie
publiczne, może być elementem estetyki krajobrazu.
We współczesnym mieście odpowiednio wprowadzana zieleń może znacząco wpłynąć na
istniejącą kompozycję przestrzenną. Wprowadzanie form zieleni do przestrzeni publicznych
zwartej tkanki miejskiej powinno odpowiadać podobnym regułom i zasadom kompozycyjnym,
jak wprowadzanie form architektonicznych. Współczesne przestrzenie miasta w wyniku często
przypadkowego rozwoju, złych decyzji planistycznych oraz wszechobecnych reklam, stały się
stresujące, sztuczne, bez przemyślanej skali, zunifikowane, bez wyrazu i klimatu. Często odnosimy wrażenie zatłoczenia, przypadkowości swoistego industrialnego bałaganu. A przecież
przemyślana przestrzeń śródmiejska, atrakcyjna i przyjazna mieszkańcowi może mieć i ma
również znaczenie w kształtowaniu obyczajów i zachowań społecznych.
Jak już wspomniałem odpowiednio kształtowane i wprowadzane zieleni może pełnić różne
funkcje: podkreślać dominanty architektoniczne, stanowić tło dla architektury, być elementem
dopełniającym dzieło sztuki (rzeźbę), może wreszcie maskować i łagodzić skutki błędnych rozwiązań urbanistycznych. Wreszcie możliwa jest rekompozycja przestrzeni publicznych historycznego i współczesnego miasta przy użyciu form zieleni. Zieleń w mieście powinna być wprowadzana w oparciu o zasady percepcji i z uwzględnieniem aspektów psychologii środowiskowej.
Wreszcie zieleń w przestrzeniach miejskich może być skutecznym narzędziem służącym integracji społecznej i wzrostu poczucia tożsamości jego mieszkańców, może być elementem
szeroko rozumianej kultury.
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prof. dr hab. Dariusz Markowski,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Sylwia Podbiegłowska

Od bulwarów do zielonych szlaków – ewolucja
linearnych form krajobrazowych

1.

DEFINICJE

2.

il. 1. Rzeźba w przestrzeni autorstwa Gigi Guadagnucci (fot. D. Markowski)
il. 2. Pałac Branitz (fot. D. Markowski)

Greenways w najprostszym ujęciu to forma terenów zieleni cechująca się niewielką
szerokością oraz wydłużonym kształtem. Tworzone bywają zarówno wzdłuż elementów naturalnych – najczęściej rzek i strumieni, jak i tych pochodzenia antropogenicznego – zastępują nieczynne linie kolejowe, wyburzone drogi i autostrady, towarzyszą
ciągom komunikacyjnym, a nawet liniom elektrycznym lub gazowym. Ich pasmowy
charakter sprawia, że wykorzystywane są jako niezmotoryzowane szlaki turystyczne
oraz sportowe – piesze, rowerowe, biegowe, konne i inne.
W obiegu funkcjonuje kilka równoważnych terminów pozwalających na opisanie
zazielenionych ciągów. Są nimi greenways, zielone szlaki, parki linearne, a czasami także
korytarze ekologiczne. Mimo iż często bywają traktowane jako synonimy, różnicuje
je skala, przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania. Greenways jest pojęciem zakotwiczonym w literaturze anglojęzycznej, szczególnie amerykańskiej. Polskim odpowiednikiem tego terminu jest zielony szlak. Greenways kojarzone są z realizacjami
wielkoskalowymi, przebiegającymi przez dziesiątki, a nawet setki kilometrów. (rys. 1)
Parki linearne traktowane są jako swoista forma zielonych szlaków. Realizowane są
one na krótszych odcinkach, najczęściej w obrębie terenów miejskich i podmiejskich.
Powszechniejsze jest też tutaj wprowadzanie dodatkowego wyposażenia oraz szeregu
udogodnień, uatrakcyjniających wykorzystanie ich przez użytkowników. Park linearny
można więc nazwać miejskim zielonym szlakiem. (rys. 2)
Korytarz ekologiczny jest terminem pokrewnym, związanym bardziej z naukami ekologicznymi i służy do określenia drogi migracji gatunków roślin i zwierząt. Greenways,
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ze względu na analogiczny charakter, oferują możliwość transportu nie tylko ludzi, ale
także materii, fauny, flory, wody.
Z powodu dużej różnorodności form oraz funkcji pojęcie greenways nie jest do
końca sprecyzowane. Część realizacji nakierowana jest na turystykę i rekreację – służą
jako malownicze trasy piesze i sportowe. Niektóre zielone szlaki zorientowane są na
ochronę cennych przyrodniczo siedlisk oraz wspomagają migrację gatunków fauny
i flory. Częstym celem kolejnych jest promocja oraz podkreślanie kulturowego i historycznego dziedzictwa regionu. W kontekście terenów miejskich greenways mogą
pomagać w kształtowaniu spójnego planu urbanistycznego oraz ograniczać chaotyczny
rozrost zabudowy. Z pewnością jedną z podstawowych funkcji jest zapewnianie zieleni
mieszkańcom miast. Poszczególne realizacje bywają nastawione na jeden cel, jednak
z reguły łączą ze sobą dwie lub więcej funkcji.
W literaturze odnaleźć można więc wiele definicji słowa greenway – jedna z pełniejszych brzmi: Greenways to sieć liniowych elementów terenu, które są planowane,
projektowane i utrzymywane dla wielu celów, włączając ekologiczne, rekreacyjne, kulturowe, estetyczne oraz inne, kompatybilne z koncepcją zrównoważonego gospodarowania
terenem1.
W samej nazwie greenway można odnaleźć kilka przydatnych informacji pozwalających na zgłębienie idei. Składa się ona z dwóch słów – green (zielony) oraz way
(droga). Pierwszy człon wskazuje na to, że strefa greenways ma charakter naturalny, jest
pokryta roślinnością. Słowo way – droga sugeruje ruch, przemieszczanie się z miejsca
na miejsce. Wszystkie generacje zielonych szlaków łączyły oba te aspekty, choć na
przestrzeni wieków zmieniała się ich forma, przeznaczenie oraz symbolika. Dwa wymienione człony wywodzą się z kolei z dwóch terminów, odnoszących się do specyficznych form krajobrazowych, poprzedzających narodziny greenways jako samodzielnej
koncepcji. Hasło green pochodzi od pojęcia green belt, czyli idei zielonego pierścienia
okalającego miasta, natomiast wyraz way od koncepcji parkway, czyli realizowanych
w Stanach Zjednoczonych przez Fredericka Law Olmsteda atrakcyjnych krajobrazowo
dróg.
EWOLUCJA
Ewolucję linearnych form parkowo-krajobrazowych można podzielić na trzy generacje, które stanowiły pewnego rodzaju adaptację do przestrzennych, politycznych,
przyrodniczych oraz społecznych uwarunkowań kolejnych okresów. Kolejne, następujące po sobie zmiany, nie były jedynie próbą wprowadzenia nowych udogodnień
w terenie, pozwalających na miłe spędzenie czasu w estetycznie zaprojektowanej przestrzeni. Każda z następujących po sobie generacji realizowała nowe wyzwania oraz
wzbogacała się o nowe funkcje, zachowując przy tym pewne podstawowe cechy swoich
poprzedników – linearność oraz zapewnianie zazielenionej komunikacji w obrębie
terenów miejskich.
1

Jack Ahern, Greenways as a planning strategy, „Landscape and Urban Planning”, t. 33, 1995, s. 134.
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Współczesne greenways w dużej mierze związane są z działaniami związanymi
z obecnym modelem kształtowania krajobrazu. XIX oraz XX wiek przyniosły ogromne
zmiany, jeśli chodzi o strategie użytkowania oraz sposób wykorzystania terenu.
Aktualnie, ze względu na postępującą fragmentację krajobrazu oraz obniżenie jakości
wszelkich elementów środowiska naturalnego, stawia się na rozwiązania systemowe,
opierające się na ideach zrównoważonego rozwoju, wszechstronnie wspomagające
równowagę przyrodniczą obszarów naturalnych oraz zurbanizowanych2. Negatywne
zmiany, jakie przyniosła ze sobą silna antropopresja – gwałtowny rozrost miast, zanieczyszczenie, obniżenie liczby terenów zieleni, coraz mniejszy kontakt z naturą oraz
zmieniające się na przestrzeni wieków potrzeby ludzi spowodowały konieczność opracowywania nowych rozwiązań, które byłyby przeciwwagą dla czynników pogarszających jakość naszego otoczenia.
Za okres narodzin greenways można uznać ostatnie dekady XX wieku. Wtedy to
zielone szlaki i parki linearne zaczęły być masowo realizowane w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja stała się ogromnie popularna i wykorzystywana przez planistów,
architektów krajobrazu i władze miejskie. O rosnącej modzie świadczą programy
opracowywane przez Służbę Parków Narodowych, mające na celu zalesianie greenways,
promowanie przez deweloperów budowania biur i mieszkań wzdłuż granic zielonych
szlaków oraz wydanie w 1990 roku książki Charlesa Little Greenways for America, opisującej rozwijający się fenomen krajobrazowy.
Idea zielonych tras, mimo powiewu nowości i świeżego spojrzenia, była wynikiem
wielowiekowych przemian linearnych form parkowo-krajobrazowych.
I GENERACJA
Za pierwszą generację, lub też przodków zielonych szlaków, nie noszących miana
greenways, można uznać takie formy krajobrazu miejskiego, jak aleje, bulwary i promenady, a także parkways. Były to atrakcyjnie zaprojektowane korytarze wnikające
w tkankę miejską.
Historyczne aleje należą do dziedzictwa kulturowego wielu miast, od wieków modelując ich przestrzeń. Trudno określić czas powstawania pierwszych alei. Tworzone
były już w starożytnym Rzymie oraz Egipcie. Wiadome jest, że ich rozkwit przypada
na okres renesansu, a szczyt popularności zyskały w epoce baroku. Miały one zróżnicowane funkcje – były łącznikiem między poszczególnymi częściami ogrodu, zespajały rezydencje z otaczającym krajobrazem, nadawały dynamikę, zmieniały skalę,
służyły potrzebie reprezentacji, stanowiły symbol władzy3. Do podstawowych funkcji, istotnych w kontekście rozwoju zielonych szlaków, zaliczyć należy ruch, łączenie
kluczowych miejsc oraz doświadczenie wizualne. Do najsławniejszych alei należą te

2
3

J. Ahern, op. cit., s. 131.
Klaus von Krosigk, Martin Baumann, Rolf Kirsch, Aleje jako przedmiot działań konserwatorskich. Ochrona,
zachowanie i odnawianie, tłum.Renata Stachańczyk, „Ochrona Zabytków”, t. 1/2 , nr 1/2, 2003.
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o formalnym charakterze – barokowe osie pałacowe ciągnące się od nieskończoności
w nieskończoność.
BULWARY I PROMENADY
XVI wiek, czyli okres, kiedy to miasta zaczęły rezygnować z fortyfikacji, przyniósł
także odmienne rozwiązania. Zazielenione korytarze przestały być już wyłącznie związane z prywatnymi rezydencjami, a zaczęły powstawać także na peryferiach miast,
w miejscu dawnych obwałowań, przyjmując postać bulwarów i promenad. Zadrzewione trasy przeznaczone dla publicznej rekreacji i nieskrępowanego ruchu stały się
samodzielnymi formami wcinającymi się w rosnącą tkankę miast.
W Paryżu dokonała się pierwsza duża transformacja. Stało się to między 1670 a 1750
rokiem, kiedy Ludwik XIV stwierdzając, że stolica jest bezpieczna i powinna zostać
zmodernizowana, zamienił mury miejskie na zazielenione trasy dla arystokracji. W jedenastu odcinkach wałów obronnych umieszczono jedenaście promenad różniących
się długością oraz szerokością. Każda z nich obsadzona była dwoma, czterema lub
w niektórych przypadkach pięcioma rzędami drzew, które rozdzielały główną, szerszą,
centralną drogę od węższych, pobocznych ścieżek. Promenady, najpierw zwane cours,
następnie remparts – w końcu zaczęły być określane jako bouleavards, czyli bulwary.
Francuskie słowo boulevard ma średniowieczne pochodzenie i odnosiło się właśnie
do wyniesionych, wzmocnionych części miejskich murów obronnych. Poszczególne
odcinki z czasem połączyły się w jedną, przypominającą okrąg promenadę, okalającą
północny brzeg miasta. Każdy segment posiadał swoją, nazwę, która funkcjonuje do
dziś – Boulevard Beaumarchais, Boulevard des Filles du Calvaire, Boulevrd Montmartre, Boulevard des Capucines i inne. Razem zostały określone jako grands boulevards4.
(rys. 3) Ponieważ bulwary tworzone na dawnych wałach obronnych były wyniesione,
a więc częściowo wyizolowane i dostępne jedynie z niektórych ulic, nie były włączone
w ogólny system komunikacji Paryża. Ich społeczne wykorzystanie rozwijało się z czasem i było różne w zależności od segmentu. Początkowo, ze względu na swoje wyizolowanie, były wykorzystywane w ograniczonym stopniu. Jednak do 1750 roku, kiedy
to miasto rozprzestrzeniło sie na otaczające tereny, stały się popularnymi i modnymi
miejscami spotkań. Sposób użytkowania bulwarów był sprecyzowany od początku.
Dostęp początkowo był ograniczony jedynie dla pieszych oraz pojazdów prywatnych
– wozy i komercyjne środki transportu były zabronione. W późniejszym czasie pozwolono na wjazd dla wszystkich środków transportu, jednak ich użycie było nadal regulowane. Przykładowo na promenadzie zwanej Filles du Calvaire pozostawiano ścieżki
zarezerwowane dla pieszych oraz oddzielone od centralnej drogi, przeznaczonej dla
powozów ciągniętych przez konie w wolnym, „spacerowym” tempie. Musiały być one
oddalone od linii drzew o przynajmniej 180 cm, aby chronić je od zniszczenia. Powozy nie były też wpuszczane do centralnego parku w obrębie promenady. Niektóre
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Allan B. Jacobs, Elizabeth MacDonald, Yodan Rofe, The Boulevard Book: History, Evolution, Design of Multiway
Boulevards, Cambridge, 2002, s. 74-75.
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segmenty promenady były przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Mieli oni możliwość
odpoczynku przy stolikach ustawionych pod drzewami, skorzystania z serwowanych
posiłków i napojów. Miasto z czasem rozrastało się poza bulwary. Wzdłuż ich brzegów
powstawały restauracje, kawiarnie, teatry, monumenty oraz modne dzielnice mieszkalne, tworząc przyjemne otocznie. Bulwary, początkowo o spacerowej funkcji, przekształciły się w końcu w ważne trasy komunikacyjne miasta. Na początku XIX wieku
zostały one obniżone i zintegrowane z głównym systemem ulic – wtedy to ich użycie
drastycznie wzrosło5. Obecnie bulwary pozostały głównymi, zadrzewionymi drogami
miasta. W dzisiejszych czasach nazwa bulwar kojarzona jest właśnie z szeroką, opasaną
rzędami drzew ulicą, oddzieloną od pasów przeznaczonych dla różnych użytkowników
– pieszych oraz pojazdów rożnego typu.
W końcu XVI i na początku XVII wieku wiele miast, w tym Amsterdam, Lukka,
Ferrara, Strasburg, również obsadzało mury obronne drzewami w celu stworzenia
miejsc rekreacji. Realizacje te stawały się istotnym elementem kompozycyjnym tych
aglomeracji6. Promenady i bulwary były efektem rosnącego w siłę społeczeństwa i prosperujących miast europejskich XVI i XVII wieku. Były miejscami rekreacji dla wyższych klas, gdzie można było widywać innych i być widzianym, pokazać swój status
oraz pozycję społeczną.
XIX-WIECZNE BULWARY
Od połowy XIX wieku zazielenione osie powstające w Europie oraz Stanach Zjednoczonych stały się elementem planowania na niespotykaną dotąd skalę. Idea bulwarów
kojarzy się prawdopodobnie najsilniej właśnie z XIX-wiecznymi przemianami miast,
takimi jak wielka przebudowa Paryża przeprowadzona przez Georges Haussmanna na
zlecenie Napoleona III. Ujęte w innowacyjnym planie miasta szerokie, zadrzewione
ciągi były w istocie nowoczesną interpretacją wcześniej popularnej formy7. Wąskie
i niezadrzewione ulice coraz bardziej zaludnionego Paryża stały się niewystarczające
w połowie XVII wieku. Napoleon III postanowił zamienić miasto w nowoczesną stolicę,
podkreślić jej prestiż oraz wzmocnić swoją polityczną władzę. Rekonstrukcja obejmowała zburzenie ograniczających rozwój miasta murów obronnych, co pozwoliło na jego
ekspansję. Zmieniła ona fizyczną formę miasta oraz jego społeczny charakter. Proste,
szerokie ulice zwane bulwarami wcięły się w centralną część Paryża oraz nierozwinięte
obszary otaczające. (rys. 4) Pod nimi znalazł się nowoczesny system kanalizacji burzowej oraz sanitarnej. Tereny z nimi sąsiadujące stały się miejscem powstawania nowej architektury i prestiżowych dzielnic. Budowano nowe i modernizowano istniejące
parki. Przekształcenie miasta miało służyć rozwojowi, stymulować ekonomię, stwarzać
nowe przestrzenie pracy oraz miejsc pod zabudowę. Nowe bulwary poprawiły higienę
miasta dzięki otwartym przestrzeniom z dostępem do powietrza, światła i czystej wody.

5
6
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Ibidiem, s. 76.
Ibidiem, s. 76.
Ibidiem, s. 74.
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Ułatwiły także komunikację, łącząc centrum ze stacjami kolejowymi oraz terenami
podmiejskimi. Spektakularne, osiowe układy miały militarne znaczenie oraz nosiły
znamiona barokowych wzorów, stąd negatywnie kojarzyły się z autorytarnymi aspiracjami Napoleona III. Z pewnością bulwary były odzwierciedleniem potrzeb rosnącej
w siłę burżuazji, pragnącej podkreślić swój status i standard życia8.
Nowa era bulwarów, rozpoczęta wraz z rekonstrukcją Paryża, zainicjowała nurt,
który był kontynuowany we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez
główne miasta europejskie oraz amerykańskie, a także w Azji, Indiach oraz Centralnej
i Południowej Ameryce w latach czterdziestych XX wieku9. Wielotorowe bulwary stały
się stały się modne i popularnie stosowane.
CITY BEAUTIFUL MOVEMENT
Koniec XIX wieku to także początek filozoficznej, a zarazem urbanistycznej reformy
w Stanach Zjednoczonych pod hasłem the City Beautiful Movement. Kraj coraz silniej
zmieniał swój charakter z rolniczego na zurbanizowany. Następowała ekspansja dróg,
rozrost miast i ogromny wzrost populacji. Społeczeństwo nowej ery industrializacji
zmagało się z nierównościami i niepokojami, brakiem bezpieczeństwa, złymi warunkami sanitarnymi, zanieczyszczeniem, chaotyczną komunikacją, przetłoczonymi ulicami oraz depresją ekonomiczną i niechęcią do skorumpowanych sfer rządzących.
Planiści, zainspirowani wielką przebudową Paryża, a także Wystawą Kolumbijską
w Chicago, zorganizowaną w 1893 roku, pragnęli wprowadzić porządek w chaosie wynikającym z gwałtownego wzrostu miast, a szczególnie napływu ludzi rożnych narodowości, nie posiadających wspólnych tradycji i zwyczajów10. Ruch celował w poprawę
problemów miast poprzez kompleksowe planowanie i upiększanie otoczenia na szeroką skalę. Starano się upodobnić amerykańskie aglomeracje do centrów kulturowych
Europy poprzez budowanie neoklasycznej, monumentalnej architektury w stylu Beaux-arts, szerokich bulwarów i licznych parków publicznych, które uznano za niezbędny
element dobrego planowania. Działania te miały przynieść odnowę – kulturowe wzbogacenie i obywatelską harmonię.
Osobą, której filozofia i działania stały się inspiracją dla ruchu oraz wywarły
ogromne piętno na formę terenów zieleni w USA, był Frederick Law Olmsted – architekt krajobrazu, a zarazem społeczny reformator. Uważał on, że parki są wynikiem
instynktu samozachowawczego cywilizacji, powinny stanowić osnowę struktury miasta
oraz być dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od statusu społecznego. W jego
mniemaniu malownicza, zapewniająca kontakt z naturą sceneria i dostęp do świeżego
powietrza, działają terapeutycznie i wzmacniająco. Był on twórcą systemów parków
metropolitarnych oraz najważniejszego prekursora greenway, a mianowicie idei parkway. Było to rozwiązanie komunikacyjne przypominające bulwar, jednak o bardziej

8 Ibidiem, s. 78.
9 Ibidiem, s. 76.
10 Daniel H. Burnham, Edward. H. Bennett, Plan of Chicago, Chicago, 1908.
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„parkowym” charakterze. Parkways posiadały wydzielone pasma ruchu dla różnych
użytkowników – początkowo dla pieszych, pojazdów konnych oraz cyklistów, a w późniejszych czasach również dla samochodów. Miały za zadanie łączyć ze sobą lub też
być przedłużeniem większych, sielankowych parków oraz atrakcyjnych krajobrazowo,
otwartych terenów, zapewniając malownicze widoki i przyjemną podróż.
Za pierwszy parkway uznaje się Eastern Pakway na Brooklynie stworzony między
1870 a 1874 rokiem przez Olmsteda oraz Calvert Vaux`a. Rozciągał się on od placu
Grand Army Plaza, znajdującego się obok Prospect Park, do Ralph Avenue zlokalizowanej na granicach miasta. Projektanci pragnęli, aby Eastern Parkways stał się rdzeniem większego systemu parków i parkways stanu Nowy Jork. Mimo iż założenie to
nie doszło do skutku, idea wpłynęła na kształt terenów zieleni w innych miastach USA.
Oryginalny projekt obejmował 16- metrowej szerokości centralną ulicę dla powozów,
dwa okalające ją pasy dla pieszych z czterema rzędami wiązów oraz boczne drogi dla
wozów dostawczych. Całość rozciągała się na długość trzech i pół kilometra11. (rys. 5)
Najsłynniejszym projektem Olmsteda był tak zwany Szmaragdowy Naszyjnik, stworzony w 1895 roku między dwoma miastami – sercem Bostonu a Brookline w stanie
Massachusetts. Emerald Necklace jest to linearny system sześciu parków połączonych
ze sobą parkways oraz trzema rzekami. (rys. 6) Prace nad projektem rozpoczęły się
od oczyszczenia i zagospodarowania bagiennych terenów i zamienienia ich w krajobrazowy park, nazwany potem the Back Bay Fens. Dla Olmsteda równie ważna była
poprawa warunków sanitarnych i hydrotechnicznych oraz ochrona krajobrazu związanego ciekami, jak stworzenie metropolitarnych terenów rekreacyjnych. Plan był
również odpowiedzią na problemy społeczne – głównie podziały klasowe. Projektant
starał się stworzyć zdrowe i bezpieczne przestrzenie publiczne, dostępne dla wszystkich
zainteresowanych i unifikujące miasto12. Parkways stanowią integralny element Szmaragdowego Naszyjnika. Krajobrazowe szlaki dla powozów sąsiadujące z rzeką Muddy
River stały się z czasem głównymi drogami komunikacji. Nadal jednak zapewniają
widoki na malowniczą scenerię oraz doświadczenie natury kierowcom, rowerzystom
i pieszym.
WYSTAWA KOLUMBIJSKA W CHICAGO
Olmsted był również współtwórcą Wystawy Kolumbijskiej w Chicago, zorganizowanej w 1893 roku, która stanowiła punkt zapalny ruchu upiększania miast. Planowanie
terenów wielkich wystaw międzynarodowych polegało zazwyczaj na kreacji mini-miast
ekspozycyjnych, gdzie w efektownie kształtowanym krajobrazie znaczącym budowlom
i strukturom przestrzennym towarzyszyły komponowane tereny parkowe i rekreacyjne.
Wizje nowoczesnych miast i miast przyszłości zapisywały się w krajobrazach kolejnych expo w coraz bardziej utopijnych i futurystycznych odsłonach – wcielając w życie
ideę postępu – stanowiącą obok pokoju, handlu i edukacji – główny i prawdopodobnie
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Eastern Parkway, https://www.nycgovparks.org/parks/eastern-parkway/history [dostęp 5 XII 2017].
Emerald Necklace, https://bostonurbanplanning.weebly.com/emerald-necklace.html [dostęp 5 XII 2017].
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najbardziej inspirujący do eksperymentowania, motyw wystaw, egzemplifikując wiele
awangardowych trendów w architekturze i urbanistyce13. Nie inaczej stało się w Chicago,
gdzie tereny wystawowe przyjęły formę miniaturowego miasta stworzonego w obrębie
naturalnych obszarów jeziora Michigan. Autorami planu ekspozycji byli architekci D.H.
Burnham, J.W. Root oraz architekci krajobrazu F.L. Olmsted i H.S. Lodman. Zaprezentowali oni widzom wizję White City. Eleganckie budowle o białej kolorystyce otoczone
były elementami krajobrazowymi – terenami ogrodowymi, kanałem wodnym, symetryczną sadzawką, pawilonami oraz rzeźbami. Olmsted zademonstrował, jak istotne
jest kształtowanie krajobrazu w ramach planowania miast.
Rozwiązania, które pojawiły się w ramach ekspozycji zainicjowały ruch na wielką
skalę – wpłynęły na formę architektury, jak i sposób kształtowania całych aglomeracji.
Dostrzeżono słuszność wiązania estetyki i kompozycji z planowaniem przestrzennym,
co dało początek licznym planom upiększania amerykańskich miast. Krajobrazowym
rezultatem tych działań są istniejące do dzisiaj liczne tereny zieleni miejskiej oraz szerokie, zadrzewione bulwary14.
W ramach ruchu upiększania miast powstało wiele potężnych projektów. Miasta, które
zostały objęte holistycznym planowaniem to między innymi Waszyngton (1902), Cleveland (1903), San Francisco (1905), St. Paul i Minnesota (1906), Chicago (1909) i Kansas City.
Plan Chicago, znany również jako the Burnham Plan, opracowany przez Daniela
H. Burnhama oraz Edwarda H. Bennetta w 1909 roku, obejmował miedzy innymi: poprawę frontu wodnego jeziora, stworzenie parków publicznych, rozwój sieci drogowej
i stworzenie kompleksowej sieci komunikacyjnej (re-aranżację ulic i wielotorowych
bulwarów w celu ułatwienia komunikacji miedzy przedmieściami oraz centrami biznesowymi), poprawę infrastruktury kolejowej – zarówno towarowej, jak i pasażerskiej,
nabycie terenu pod zewnętrzny system parkowy wraz z parkways w formie łączników
oraz stworzenie publicznego centrum dla kultury i publicznej administracji15.
Kluczową częścią planu dla Chicago był front wodny rzeki, uznany za unikalny
w skali światowej element dziedzictwa. W momencie powstawania planu dostępny
jedynie w jednej czwartej dla publiczności brzeg postanowiono oddać w pełni mieszkańcom. Istniejące Parki Lincolna oraz Jacksona – oba zaprojektowane przez F.L.
Olmsteda oraz C. Vaux`a, stały się inspiracją do stworzenia przyjaznych miejsc publicznych. Między 1910 a 1960 rokiem zaniedbane tereny nadwodne przeobrażono
w przestrzenie publicznej rekreacji oraz żeglugi. Wybrzeże podzielono na dwie równoległe części – wewnętrzny pas półwyspów i wąskich wysp z plażami i roślinnością
oraz wewnętrzny ciąg lagun z łodziami i promenadami16.

Izabela Sykta, Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach
wystaw światowych – od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939, „Przestrzeń i Forma”, nr 21/2014, s. 454.
14 Ibidiem, s. 355-358.
15 Dennis McClendon, Chicago CartoGraphics, The Plan of Chicago. A regional legacy, „Burnham Plan Centennial
Committee”, Chicago, 2008.
16 Robert Bruegmann, Sally Chappell, John Zukowsky, The Plan of Chicago: 1909-1979, „The Art Institute of Chicago
Museum”, Chicago, 1979, s. 8.
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Kolejnym ważnym celem był rozległy system parkowy, gdzie wszystkie parki
– istniejące oraz projektowane – połączone są ze sobą zadrzewionymi bulwarami.
Pierścień obszernych parków miasta tworzony był tam już od 1869 roku. W miarę
rozwoju urbanistycznego i zwiększającego się zatłoczenia, te krajobrazowe przestrzenie zyskiwały na znaczeniu – były istotnymi miejscami rekreacji na świeżym powietrzu. W nowym planie zaproponowano ich poszerzenie oraz połączenie
z chronionymi obszarami leśnymi. Parkways i bulwary pełniły więc rolę łączników
między wszystkimi terenami otwartymi miasta. (rys. 7)
W Kansas City miejski ruch parkowy rozpoczął się wcześniej – w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Kompleksowy plan systemu zieleni dla miasta został jednak
zaproponowany w 1893 roku przez architekta krajobrazu i planistę George E. Kesslera.
Ideą było stworzenie sieci bulwarów łączących nie tylko parki, ale całe miasto. Miały
za zadanie upiększać otoczenie oraz pomóc w rozwoju wysokiej jakości dzielnic mieszkalnych. Pierwotny plan zakładał niecałe 200 ha parków oraz 15 kilometrów bulwarów.
W 1920 roku rozrosły się one do 145 kilometrów wybudowanych oraz zaplanowanych
arterii i 800 hektarów terenów parkowych17. (rys. 8) Dobrze utrzymana sieć miała
zespalać wszystkie części miasta, zapewnić miejsca rekreacji, połączenie między terenami zurbanizowanymi a wiejskimi oraz stymulować budowę nowych rezydencji.
Wzdłuż bulwarów zakazano zabudowy komercyjnej, ponieważ plan nastawiony był na
kształtowanie osiedli sąsiedzkich otoczonych „parkowymi” ulicami i tworzenie wysokiej jakości dzielnic mieszkalnych na przedmieściach18. Bulwary były też częścią starannie przemyślanego systemu komunikacji – ich szerokość odpowiadała potrzebom
pojazdów konnych, a jednocześnie zapewniała maksimum użyteczności na wypadek
zamiany ich na nowocześniejsze formy transportu.
W sierpniu 2016 roku system parków i bulwarów Kesslera (Kansas City Parks and
Boulevards Historic District) znalazł się na liście zasobów kulturowych the National Register of Historic Places. Chroniony obszar obejmuje trzy parki – Kessler Park
(dawniej North Terrace Park), Penn Valley Park i The Parade, połączone siedmioma
bulwarami – Independence, Gladstone, Linwood, Armour, The Paseo, Benton oraz
Broadway19.
II GENERACJA
Pierwsza generacja greenways wywodzi się z ceremonialnych, formalnych osi, które
przekształciły się w zazielenione korytarze, wprowadzające przyrodę do zatłoczonych
miast Europy i USA. Mimo krajobrazowych walorów, zarówno bulwary, jak i parkways
były szlakami komunikacyjnymi. Początkowo przeznaczone dla pojazdów konnych,
17 Anthony Walmsley, Greenways and the making of urban form, „Landscape and Urban Plannng”, t. 33, 1995, s. 90
18 Ibidiem.
19 Kansas City Parks and Boulevards Historic District Listed in the National Register of Historic Places http://
kcparks.org/kansas-city-parks-boulevards-historic-district-listed-national-register-historic-places/ [dostęp 5
XII 2017].
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pieszych i rowerzystów, szybko przekształciły się w trasy dla samochodów. Kiedy
w drugiej połowie XX wieku auta zdominowały inne środki transportu, a miasta zaczęły być zalewane przez hałas i całe spektrum zanieczyszczeń, cykliści, piesi i jeźdźcy
konni zapragnęli ucieczki w bardziej naturalne obszary. Druga generacja zielonych
szlaków wyrosła właśnie z tej potrzeby – pragnienia poruszania się po bezpiecznych
trasach w czystym, zdrowym otoczeniu.
Były to greenways i parki linearne zorientowane na rekreację pieszo-rowerową, pozbawione ruchu zmotoryzowanego, dające dostęp do elementów naturalnych, takich
jak rzeki, strumienie, doliny, grzbiety górskie. Zaczęto również wykorzystywać liniowe
struktury stworzone przez człowieka i obszary wcześniej użytkowane – opuszczone tereny kolejowe, nieczynne drogi i autostrady, a nawet linie wodne, gazowe i elektryczne
– odkrywając nowy potencjał do tworzenia otwartych przestrzeni publicznych.
Ważną realizacją, która już w latach trzydziestych XX wieku pokazała nowe możliwości, był the Paseo Del Rio nazywany River Walk. Kanał przeciwpowodziowy
w San Antonio w Teksasie zamienił się główną atrakcję miasta – posiadający ścieżki,
restauracje, sklepy i nasadzenia, pozbawiony był całkowicie ruchu samochodowego.
Prawdopodobnie pierwsze użycie terminu greenway pojawia się za sprawą Williama
H. Whyte`a 1968 roku. W książce The Last Landscape opisał on rozwiązania łączenia
fragmentów miasta za pomocą wąskich pasm terenów naturalnych. W latach sześćdziesiątych XX wieku termin został wykorzystany do opisania planów parków linearnych w hrabstwie Santa Clara Country w stanie Kalifornia.
Jednak dopiero lata siedemdziesiąte traktuje się jako okres prawdziwego rozwoju
drugiej generacji. Do projektów uznawanych za początek greenways uznaje się Elroy-Sparta State Trail, the Platte River Greenways oraz The Illinois Prairie Path. The Platte
River Greenways został stworzony w Denver w latach 1974-1982 w wyniku starań działaczy społecznych oraz prezydenta miasta. (rys. 9) Jest to obecnie 45 kilometrowy,
wielofunkcyjny korytarz ciągnący się wzdłuż rzeki Platte. Przechodzi przez miejski
krajobraz Denver ukazując zarówno jego industrialne oblicze, jak i elementy naturalne – rozległe połacie łąkowe, liczne parki, ogród botaniczny20. Szlak nadwodny jest
całkowicie odseparowany od ruchu zmotoryzowanego, dzięki lokowaniu go pod skrzyżowaniami ulic.
Inne amerykańskie gminy zaczęły powielać rozwiązania z Denver, co doprowadziło
do powstania setek nowych projektów greenways w przeciągu około 15 lat21. Wiele
z nich podążyło za wodnymi korytarzami. Rzeki, strumienie, morskie brzegi lub kanały są świadectwem dziedzictwa wielu miast i regionów, kolebką rozwoju oraz miejscami łączącymi kulturę i naturę. Jako miejsca z reguły niezabudowane, o linearnym
charakterze są idealną bazą do tworzenia długodystansowych szlaków rekreacyjnych.
Fronty wodne dają też możliwość dalekich widoków oraz prezentowania atrakcyjnych
obiektów zlokalizowanych nad nimi.

20 Platte River Trail Description, https://www.traillink.com/trail/platte-river-trail/#trail-detail-about [dostęp 5 XII 2017].
21 Robert M. Searns, The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form, „Landscape and Urban
Planning”, Tom 33, 1995, s 69.
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Poza układami wodnymi można wyróżnić kolejny kluczowy rodzaj terenów nadających się do tworzenia greenways. Są to opuszczone linie kolejowe, które – podobnie
jak cieki – przebiegają przez rozległe i zróżnicowane krajobrazy. Dzięki niewielkim
spadkom podłużnym stanowią idealne podłoże dla pieszej i rowerowej komunikacji.
Tor kolejowy stanowi tutaj szlak (way), z kolei sąsiadująca z nim roślinność zapewnia
towarzystwo zieleni (green). W latach sześćdziesiątych XX wieku wiele z niefunkcjonujących już tras kolejowych zostało zamienionych na parki linearne i zielone szlaki.
Realizacje takie jak the Elroy-Sparta Trail, The Illinois Prairie Path oraz The Burke
Gilman Trail stały się impulsem do dalszych działań. The Elroy-Sparta Trail – 51-kilometrowy szlak przeznaczony dla pieszych, rowerzystów i jazdy konnej powstał w 1967
roku. Zlokalizowany został w malowniczych rejonach Wisconsin, między miastami
Elroy i Sparta. Znany jest z trzech tuneli wydrążonych w skałach, które zostały wybudowane, aby utrzymać odpowiednią niwelację terenu. The Illinois Prairie Path to
98-kilometrowy szlak rowerowy, powstający od 1963 roku w miejscu opuszczonej trasy
kolejowej the Chicago Aurora and Elgin Railroad w DuPage County w stanie Illinois.
The Burke Gilman Trail to z kolei 43-kilometrowy, wielofunkcyjny szlak rekreacyjny
zrealizowany w miejscu dawnej linii Lake Shore and Eastern Railway w Seattle. W Stanach Zjednoczonych na rzecz przekształcania nieczynnych linii kolejowych w turystyczne drogi działa ruch zwany Rails – to Trails oraz organizacja non-profit Rails to
Trails Conservacy, powstała w 1986 roku. Do dziś stworzyła ona prawie 50.000 kilometrów wielofunkcyjnych szlaków22.
W Polsce nieczynne linie kolejowe zamienianie zostają na podmiejskie trasy rowerowe bądź rowerowo-piesze znane pod nazwą Szlaków Zwiniętych Torów.
O ile w bardziej krajobrazowych, wiejskich terenach tory są zamieniane na proste
ścieżki, o tyle w obrębie obszarów miejskich stają się parkami linearnymi. Stanowią
reprezentacyjne, urządzone miejsca, służące do wypoczynku wszystkich mieszkańców.
Prawdopodobnie najbardziej znanymi obecnie realizacjami są Line w Nowym Jorku
oraz Promenade Plantée w Paryżu.
Niesamowitym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych jest także zamiana likwidowanych ulic na parki publiczne. Autostrady i drogi szybkiego ruchu zaczęły tworzyć
w latach pięćdziesiątych gęstą sieć w obrębie całego kraju. Po zachłyśnięciu się ideą
szybkiego przemieszania i bezkolizyjnych dojazdów z miejsca na miejsce zauważono
również szereg problemów. Społeczeństwo dostrzegło, że drogi takie źle wpływają na
przestrzeń życia – dzielą na części obszary sąsiedzkie, zapełniają je hałasem i spalinami,
pozbawiają kierowców widokowej różnorodności, obniżają wizualne atuty okolicy.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nastąpił więc w USA swoisty fenomen
społeczny – ruch bojkotujący budowę nowych autostrad. Z powodu narastającej presji społecznej władze decydowały o wstrzymaniu konstrukcji planowanych lub budowanych autostrad. W wielu miejscach pojawiły się krótkie, niedokończone odcinki,
pozostałości nagle przerwanych prac, które czekały uśpione na dalsze zagospodarowanie. Znaczna ilość takich terenów była w efekcie przeznaczana na budowę parków
22 Rails-to-Trails Conservancy, About Us, https://www.railstotrails.org/about/about-us/ [dostęp 5 XII 2017].

24

Architektura miast v

linearnych. Wiele z tych realizacji zostało ukończonych po latach, stąd przynależą one
już do trzeciej – najnowszej generacji zielonych szlaków.
Ruch rozpoczął się w San Francisco, gdzie na skutek trzęsienia ziemi zamknięto
uszkodzoną, dwukondygnacyjną autostradę Embarcadero, zmieniając ją na atrakcyjniejszy krajobrazowo, wielopasmowy bulwar (Octavia Boulevard), służący kierowcom,
jak i pieszym i rowerzystom.
Do innych przykładów zaliczyć można Atlantę, gdzie na początku lat sześćdziesiątych zaplanowano budowę nowej autostrady. Na początku lat siedemdziesiątych
zaczęły tam działać grupy społeczne przeciwstawiające się jej konstrukcji. Walka
w konsekwencji trwała około 30 lat, a teren czekał na zagospodarowanie. W latach
dziewięćdziesiątych, tuż przed organizowaną Olimpiadą, powstał tam Freedom Parkway – droga dla samochodów o bardziej krajobrazowym charakterze, a następnie
w jego obrębie Freedom Park – Park Wolności, w obrębie którego ukształtowano kilometry szlaków pieszych. Szlaki w parku powstały dzięki Path Foundation – organizacji zajmującej się tworzeniem zielonych szlaków pieszych, rowerowych, biegowych
w całym rejonie (w sumie prawie 300 km). Dzięki organizacji parki linearne stały się
częścią krajobrazu miejskiego i wiejskiego tego rejonu.
W Nowym Jorku w 1973 roku, po zawaleniu się autostrady nad rzeką Hudson na
Manhattanie, postanowiono nie odnawiać dawnej struktury, a zamiast tego stworzyć
nowe pasy drogowe, park w obrębie frontu wodnego wraz ze ścieżką sportową. (rys. 10)
Władze miasta Portland w latach sześćdziesiątych zaplanowały budowę 50 nowych
autostrad, które zmieniłyby obszar metropolii nie do rozpoznania. Budowa wielu
z nich nie doszła do skutku ze względu na brak funduszy oraz silny sprzeciw mieszkańców. W 1968 roku wprowadzono plan zagospodarowania frontu wodnego śródmieścia i eliminacji czteroliniowej autostrady Harbour Drive, biegnącej wzdłuż rzeki
Wilamette. W jej miejscu powstał park linearny Tom McCall Waterfront Park. W latach siedemdziesiątych władze poczyniły dalsze kroki w stronę transformacji z miasta
zorientowanego na transport samochodowy na pieszy.
Greenways w Stanach Zjednoczonych spotkać można również wzdłuż linii gazowych, wodnych i elektrycznych. Przykładem jest Floryda, gdzie stworzono 800-kilometrowy system sąsiadujący z siecią gazociągową.
Nie zmotoryzowane szlaki definiują więc drugą erę greenways. Od czasu ich wdrożenia w tkankę miejską dekady temu, ewoluowały i zmieniały się. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku budowano jednobiegowe szlaki o szerokości 250
cm przeznaczone dla popularnych w tym czasie rowerów o wąskich kołach. Ich nawierzchnia była utwardzona, co dawało możliwość szybkiej jazdy. W latach osiemdziesiątych zwiększające się zatłoczenie, konflikty między poszczególnymi użytkownikami
oraz pojawienie się rowerów górskich z grubymi oponami spowodowało, że zwiększono szerokość ścieżek, zaczęto wprowadzać kilka równoległych, oddzielonych od
siebie torów dla poszczególnych użytkowników oraz wprowadzono bardziej naturalne
nawierzchnie, na przykład z kruszonego kamienia. Służyły one zarówno pieszym, rowerzystom, jak i wózkom inwalidzkich lub dziecięcym. Miękka nawierzchnia redukowała prędkość jazdy, co zapewniało większe bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.
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III GENERACJA
Zarówno pierwsza, jak i druga generacja służyła poprawie estetyki i była sposobem łagodzenia efektów zatłoczenia, zanieczyszczeń i hałasu związanych z transportem
oraz innych problemów cywilizacyjnych. W założeniu miały leczyć również ludzką
psychikę, oferując alternatywne ciągi komunikacyjne z atrakcyjnymi widokami, ciszą i zielenią. Trzecia – najnowsza generacja zapewnia te same funkcje, które nadal
pozostają ważne, lecz jest wzbogacona o nowe zadania, które wychodzą daleko poza
rekreację i upiększanie. Integralnym elementem nowej koncepcji stały się aspekty
dotyczące zarządzania terenem i zasobami środowiska. Obejmują między innymi
ochronę siedlisk i bioróżnorodności, redukcję zagrożeń powodziowych, poprawę
jakości wód. Linearność krajobrazowych układów staje się coraz bardziej ceniona.
Po pierwsze, służy tworzeniu różnorodnych ścieżek dydaktycznych. Poza tym promowane jest lokowanie szkół w pobliżu szlaków oraz udział młodzieży w dbaniu
i adaptacji niektórych fragmentów. Edukacja kulturowa i ekologiczna w połączeniu
z promocją dziedzictwa to integralny element współczesnych zielonych szlaków. Po
drugie, linearność wykorzystywana jest do tworzenia integralnych systemów – sieci
zielonych ciągów połączonych ze sobą w punktach węzłowych. Coraz częściej dostrzegane są zalety takiego rozplanowania elementów naturalnych, które tworzą rodzaj zielonej infrastruktury. Po trzecie, liniowe układy to ekonomiczne rozwiązanie i racjonalne wykorzystanie zasobów terytorialnych. Greenways ze względu na swoją znaczną
długość i niewielki, wąski areał łączą szereg dzielnic i osiedli miejskich wzbogacając
je w strefy zieleni i oferując łatwy dostęp dla wszystkich grup społecznych. Czwartym
zastosowaniem jest łagodzenie stresu związanego z transportem. Parki linearne odciążają miejskie ulice, stanowiąc bardziej przyjazny wariant klasycznych ciągów komunikacyjnych. Zachęcają do poruszania się pieszo lub rowerem, redukując konieczność
korzystania z samochodów.
Każda z następujących po sobie generacji realizowała nowe wyzwania, wzbogacała
się o nowe funkcje – przy czym zachowywała przy tym pewne podstawowe cechy
swoich poprzedników – a mianowicie linearność oraz zapewnianie zazielenionej komunikacji w obrębie terenów miejskich. Zielone szlaki, niezależnie od charakteru, szerokości i stopnia wyposażenia, zawsze zapewniają wysokiej jakości, zdrowe, naturalne
przestrzenie oraz funkcjonują jako element większego systemu ekologicznego miasta.
Streszczenie
Tematem referatu jest ewolucja linearnych form krajobrazowych tworzonych w obrębie terenów miejskich i pozamiejskich. Tekst skupia się na idei greenway i jej pochodnej – parkach linearnych oraz ma za zadanie ukazanie drogi rozwoju tej zyskującej
w Polsce popularność formy. Greenways były tworzone na masową skalę w stanach
Zjednoczonych już w drugiej połowie XX wieku. Wyróżniają się licznymi zaletami
w stosunku do tradycyjnie postrzeganych, płaszczyznowych parków, projektowanych
od wieków w obrębie przestrzeni zurbanizowanych. Szczególnie dobrze sprawdzają sie
w warunkach miejskich, wpływając pozytywnie na szereg zróżnicowanych aspektów
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społecznych, ekonomicznych oraz przestrzennych. Poszczególne etapy, czy też generacje zielonych szlaków, można uznać za odpowiedź na podstawowe ludzkie potrzeby,
które zmieniały się od wieków w odpowiedzi na rozwój miast, zmianę trybu życia
oraz charakteru otoczenia. Rosnąca presja urbanizacji sprawiła, że konieczne stały sie
rozwiązania kompleksowe, zręcznie wykorzystujące dostępną i z reguły ograniczoną
przestrzeń oraz zapewniające mieszkańcom cenne tereny zieleni.
Słowa kluczowe: zielone szlaki, aleje, bulwary, parkways, korytarze ekologiczne, rozwój terenów zieleni miejskiej, City Beautiful Movement
Summary
The subject of this paper is the evolution of linear landscape forms created within
urban and non-urban areas. The text focuses on the idea of the greenway and its derivative-linear park. It is intended to show the way of development of the form, which is
gaining popularity in Poland. Greenways have been created on a massive scale in the
United States since the second half of the twentieth century. They are distinguished
by numerous advantages in comparison to traditional, large – scale parks, that have
been designed for centuries in urbanized spaces. They are particularly useful in urban
settings, positively influencing a variety of social, economic and spatial aspects. One
can treat individual stages or generations of green trails as a response to basic human
needs that have been changing over the centuries in response to urban development
and modification of lifestyle and the environment. The growing pressure of urbanization has forced us to look after comprehensive solutions that could help utilize the
available and usually limited space and provide new green spaces for city residents.
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il. 3. Boulevard des Capucines, Paryż; źródło: cparama.com
il. 4. Bulwary paryskie; źródło: architokyo.files.wordpress.com

il. 5. Plan Eastern Parkway, 1868 ; źródło: commons.wikimedia.org
il. 6. Plan Szmaragdowego Naszyjnika w Bostonie; źródło: emeraldnecklace.org
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il. 7. Mapa Chicago pokazująca topografię, drogi wodne oraz system ulic, bulwarów, parkways
i parków; źródło: vbi.lakeforest.edu

il. 8. Plan systemu parkowego dla Kansas City G.E. Kessler, 1906; źródło: squeezeboxcity.com
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Od plantacji chmielu i morwy do koncepcji
miasta-ogrodu. Rola zieleni w krajobrazie
miejskim Gliwic od końca XVIII wieku do 1945 roku

9.

Pierwotnie Górny Śląsk był krainą gęsto porośniętą lasami, przecinaną rzekami
i strumieniami, rajem myśliwych. Wśród lasów pojawiały się w ciągu wieków wsie,
którym towarzyszyły pola uprawne, z czasem zdobywając coraz to nowe tereny.
Świadectwem tego są na przykład osadnicze nazwy miejscowe (ojkonimy) wokół Gliwic, związane z lasami: Brzezinka, Brzeźnica, Buczek, Chwoszcz, Dąbrowa, Dąbrówka,
Gaj, Gajowice, Grabina, Jasiona, Łubie, Pniów, Rokitnica, Sośnica, Sośnicowice, Świbie,
Zaborze, Wiśnicze, Schoenwald (pol.: Bojkowski Las)1. A więc, zanim można będzie
mówić o „zieleni w mieście” – trzeba najpierw poruszyć temat „miasta w zieleni”.
Gliwice do końca XVIII wieku były niewielkim ośrodkiem miejskim, którego
mieszkańcy utrzymywali się głównie z sukiennictwa i uprawy chmielu. Chmiel gliwicki był wysoko ceniony—właśnie nim zaprawiano najlepsze śląskie piwo-świdnickie.
Chmielniki rozmieszczone były głównie na północ od miasta, w dolinie Kłodnicy.
Dalej, za Kłodnicą, na północny—wschód od centrum, rozciągał się las miejski, noszący nazwę „Żorek”. Na zachód od starego miasta położone były pola, należące do
mieszczan gliwickich. Oczywiście, na niektórych posesjach miejskich istniały ogródki
przydomowe. Po zajęciu Śląska oraz Górnego Śląska przez Prusy, nowa władza zaczęła
skupiać się na sposobach ożywienia gospodarczego tej dalekiej i dzikiej prowincji.
10.

il. 9. The Platte River Greenway; źródło: perryandcoblog.com
il. 10. Hudson River Park, Nowy Jork; źródło: mcapio.net

1

Henryk Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1988.
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Jedne z pierwszych pomysłów polegały na rozwinięciu przędzalnictwa i tkactwa:
lnu2, bawełny oraz jedwabiu3. Temu ostatniemu celowi służyć miało zakładanie plantacji morwy na każdym wolnym fragmencie terenu: miejscu po plantowanych wałach
(fosach) obronnych (stąd—plantacje), na cmentarzach, w ogrodach mieszczan oraz
na gruntach należących do parafii4. Skarmianiem jedwabników miały zajmować się
m.in. dzieci z sierocińców – oczywiście po szkole5. Plantacje morwy w warunkach
śląskich nie utrzymały się długo – wg danych zawartych w aktach miejskich6 szczyt
uprawy przypadł na lata 1774-1777, potem ilość krzewów spadała. Innym z pomysłów
władcy, mającym podnieść stan gospodarczy prowincji było obsadzanie wsi drzewami
owocowymi oraz „gospodarczymi” – np. wierzbami (wikliniarstwo)7 – zachowały się
w aktach wykazy obsadzeń we wsiach kameralnych8. Prym wiodły tu jabłonie. Nie pozostawiano także bez obsadzeń dróg: tu powody były inne, jak osłona podróżujących
(w tym maszerujących wojsk) przed słońcem; w tym przypadku władca wskazywał
konkretnie jakimi drzewami drogi należy obsadzać (i jak), a jakimi nie i dlaczego9.
Generalnie przepisów dotyczących dróg (i ich obsadzeń) było dużo10, co wskazuje na
duże zainteresowanie panującego tym problemem.
Wszystko zmieniło się po odkryciu na Górnym Śląsku złóż kopalin: rud metali
i węgla. Zaczął powstawać przemysł wydobywczy i hutnictwo, tkactwo na Górnym
Śląsku zostało zarzucone jako podstawowa siła rozwoju. Dla Gliwic oznaczało to
przede wszystkim budowę Królewskiej Odlewni Żeliwa oraz Kanału Kłodnickiego.
Odlewni towarzyszyły inwestycje „wodne” – kanał, którym dowożono surowce oraz
staw spiętrzający napędzającą początkowo maszyny huty wodę. Kanałem Kłodnickim
wywożono gotowe produkty. Kanał, biegnący równolegle do Kłodnicy, tworzył liniowy
układ zieleni, przecinający równoleżnikowo układ osadniczy Gliwic. Było to przez wiele
dziesięcioleci jedno z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców miasta (tzw. Promenad). Kanał przede wszystkim jednak spełniał rolę osi transportowej, wzdłuż której
Koeniglich–Preussisches Reglement wegen Vermehrung und Verbesserung der Leinen Garn–Spinnerei auf dem
Lande in Schlesien und der Graffschaft Glatz durch anzulegende Spinn – Schulen; Potsdam 7.Julii 1765 – w punkcie
10 mówi się tam, że „żaden parobek poniżej 30 roku życia (ani dziewka) nie może zawrzeć związku małżeńskiego
nie mając zaświadczenia (atestu) o umiejętności przędzenia”.
3 Fryderyk III założył w latach 1750/51 koło pałacu Monbijou królewską tkalnię jedwabiu i bawełny (budynek
wyburzono w 1902 roku). Na Śląsku hodowlę jedwabników próbował wprowadzić Fryderyk II, lecz bez większego
skutku – ponowną próbę podjęto dopiero 100 lat później, w połowie XIX wieku.
4 Koeniglich-Preussisches Reglement wegen Einrichtung der Maulbeer-Plantagen und Anordnung des Seiden-Baues
im Souverainen Herzogthum Schlesien und der Graffschaft Glatz; d.d. Berlin den 16. April 1763 [Breslau].
5 Op. cit.
6 Dane z lat 1766–1780; Archiwum Państwowe w Gliwicach (dalej: AP Gliwice), 15/1 sygn. MGl 1525.
7 Np. zarządzenie Kamery wrocławskiej z 30. Nov. 1772.
8 AP Gliwice, 15/1 sygn. MGl 1526
9 Np. rozporządzenie wydane we Wrocławiu 30 listopada 1772 roku wskazuje do obsadzeni dróg raczej drzewa
owocowe: wiśnie, śliwy, orzechowce lub (z nie owocowych) morwy, kasztanowce, lipy klony, osiki i jarzębiny
natomiast drzewa takie jak dęby, buki, wiązy i jesiony określono jako nieodpowiednie i mogące niszczyć drogę.
10 Najwcześniejsze to: Koeniglichen Verordnung, nach welcher die Land=Strassen mit Baeumen bepflanzt werden
sollen (Breslau 28.Febr.1756), Ufer- Ward- und Hegungs-Ordnung fuer Unser Souveraines Herzogthums Schlesien
und die Souveraine Graffschaft Glatz (Potsdam, 12.Sept.1763), Landstrassen- und Wege-Reglement fuer das He
rzogthum Schlesien und die Graffschaft Glatz (Berlin 11.Jan.1767).
2
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lokowały się kolejne inwestycje przemysłowe. Rozwój – przemysłowego już – miasta
przebiegał w kilku fazach:
Okres pierwszy - od początku XIX wieku do przeprowadzenia przez Gliwice linii
kolejowej (w mieście przebiegała ona wzdłuż Kanału), co miało miejsce w 1848 roku.
Zintensyfikowało to rozwój gliwickiego przemysłu. Jeszcze wówczas miasto nie miało
potrzeby posiadania specjalnych służb budowlanych – wystarczał budowniczy miejski
(byli to w latach 1874 - 1891 Carl Hieronymus i Carl Verwiebe11). Zielenią miejska zawiadywał wówczas „inspektor cmentarzy” – a był nim, na przełomie wieku XIX i XX, niejaki
Hippe12. Gliwice już w 1900 roku powołały, jako jedne z pierwszych na Górnym Śląsku,
urząd do spraw opieki nad zielenią miejską.
Cmentarze przed powstaniem parków miejskich pełniły ważną funkcję głównych
terenów zielonych. Wydane już w końcu XVIII wieku zarządzenia13 władz co prawda
zmusiły miasto do założenia nowych cmentarzy poza jego – ówczesnymi – granicami,
ale rozwijające się dynamicznie miasto szybko wchłaniało je na powrót. W niektórych
miastach już w połowie XIX wieku zaczęły powstawać tak zwane „ogródki kawowe”
i „ogródki piwne” – jak można sądzić z zachowanych przekazów, w Gliwicach dominowały raczej te ostatnie. Pierwsze parki miejskie zaczęły powstawać po wojnie francusko-pruskiej14. W tym też czasie powstał pierwszy park miejski w Gliwicach, w którym
postawiono czynny do dziś budynek palmiarni, dumę miasta.
Kolejny etap rozwoju miasta, wiążący się tak ze wzrostem samego miasta, liczebności
mieszkańców i statusu administracyjnego – to powołanie miejskiego radcy budowlanego.
Do I wojny światowej Gliwice posiadały dwóch: Adalberta Kelma (w latach 1891-1902)
i Wilhelma Kranza (w latach 1903-1921)15. W tym okresie założono drugi park miejski
– Wilhelmspark (w latach 1913-1915), dwa nowe cmentarze, tak zwany „Kozielski” i „Lipowy” (obie nazwy powstały od nazw ulic przy których się znajdowały). Znaczące dla
miasta były również przeprowadzone na początku wieku, wraz z zakładaniem wodociągów i kanalizacji, prace regulacyjne wód powierzchniowych. Z kilku cieków wodnych,
widocznych w mieście, pozostawiono tylko Kanał i główne koryto Kłodnicy. Ostropkę,
płynącą środkiem jednej z dwóch głównych arterii miasta – ulicy Dworcowej, poprowadzono podziemnym kanałem, tzw. „Dziką Kłodnicę” (lub „Potok Wiedeński”) osuszono.
Jej krętym biegiem poprowadzono aleję spacerową, wykorzystując starodrzew, jakim była
obsadzona. Część uzyskanych tym sposobem terenów wykorzystano do powiększenia
parku. W okresie 1922-1945 miejskim radcą budowlanym był Carl Schabik, a sprawami
zieleni miejskiej zawiadywał Richard Riedel. Trzecią stroną zaangażowaną w działania
projektowe był miejski radca budowlany „od kanalizacji” – Hache. Jeżeli architektura,

B. Małusecki, Budowniczowie miejscy i miejscy radcy budowlani Gliwic 1874–1945, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”,
t. XIII, Gliwice 1998, s. 205–220.
12 Nazwisko to oznacza – nomen omen „nóż ogrodniczy” lub „kosę śmierci” – oba pasują do profesji, Hippego;
zmarł on w 1913 roku.
13 Mowa np. o zarządzeniu biskupa wrocławskiego z 20 marca 1789, nakazującym przeniesienie cmentarzy poza
miasto; Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach (dalej: APKoGl); nr zesp. 15/171, sygn. 228.
14 Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen des O/S Gartenbauvereins Oppeln e.V., gegr. 1866, Oppeln 1925, s. 53.
15 B. Małusecki, op. cit.
11
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malarstwo i rzeźba są siostrzanymi sztukami, to sztuka tworzenia ogrodów jest ich bliską
krewną. Przepiękna całość powstaje, kiedy wszystkie one cztery pod działaniem jednej
artystycznej woli zjednoczą się w jednym dziele – stwierdzał emerytowany miejski radca
budowlany Opola - Maurer16.
To właśnie Schabikowi Gliwice zawdzięczają najpełniejsze urzeczywistnienie idei
„miasta-ogrodu”, autorstwa Ebenezera Howarda. Pokazują to wręcz pokazowo zachowane w gliwickim archiwum plansze opracowań urbanistycznych dla Gliwic, pochodzące z lat 20-tych XX wieku. Przedstawiają one stare centrum otoczone wieńcem nowych osiedli, położonych przy głównych trasach wylotowych. Był to jeden z elementów
nowego podejścia do projektowania w dużej skali. Całość układu zieleni miejskiej starano się wtedy połączyć, tworząc „zielone korytarze” pomiędzy parkami, skwerami czy
cmentarzami i podmiejskimi lasami. Przykładem takiego rozwiązania jest dzisiejsza ulica
Mickiewicza, położona w powstałej w latach 20-tych XX wieku dzielnicy mieszkalnej.
Łączy ona Plac Grunwaldzki (dawny Preussenplatz) z niewielkim skwerem, otaczającym
pierwszy budynek radiostacji gliwickiej (dziś szpital). Obok jezdni powstała tam piesza
promenada, obsadzona obustronnie drzewami.
Poglądy swe przedstawiał Schabik w publikacjach – na przykład Gleiwitz als Garten- und Wohnstadt17, postuluje on wprowadzanie słońca i zieleni we wnętrza zabudowy
miejskiej, zwracanie uwagi na położenie dzielnic mieszkalnych po stronie nawietrznej
miasta w stosunku do jego obszarów przemysłowych. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że
w większych zespołach miejskich należałoby raczej operować terminem nie Gartenstadt,
a raczej Gartenstadtteil – „dzielnica ogrodowa”. Schabik stosował swe zasady w praktyce,
planując położenie nowych dzielnic mieszkaniowych i osiedli, które zaczęły powstawać w okresie międzywojennym (dzięki m.in. reformom gruntowym) dla rozwiązania
problemu „nędzy mieszkaniowej” jaki zaistniał we wszystkich miastach Górnego Śląska na skutek wielkich migracji ludności w tym czasie. Zwracał też uwagę na łączenie,
w miarę możności istniejących i projektowanych terenów zielonych poprzez „korytarze”
promenad.
Jak patrzono na sprawy zieleni w mieście po I wojnie światowej, pokazuje, jak w pigułce, zbiór krótkich tekstów, opublikowanych na 60-lecie powstania O/S Gartenbauvereins Oppeln, we wrześniu 1925 roku18, a zwłaszcza zamieszczony w nim tekst P. Danneberga, miejskiego dyrektora ogrodów we Wrocławiu. Wymienia on w kolejności, jako
elementy miejskich kompozycji zieleni: obsadzenia ulic, przedogródki19, promenady
śródmiejskie, lub prowadzone promieniście, poza miasto, pasy zieleni wzdłuż szos i dróg
wiejskich, wzdłuż nasypów kolejowych, dróg wodnych i nabrzeży (tzw. Radlerwegen),

miejskie place, place zabaw dla dzieci, ogródki, w tym osiedlowe, przyszkolne, lasy, łąki,
pola, parki sportowe, boiska, łąki do gier i zabaw20, stare i nowe założenia parkowe oraz
cmentarze. Czytając ten tekst z punktu widzenia człowieka końca XX wieku, który spędził większą część życia wśród trawników wielkich blokowisk, trudno nie zadumać się
nad pewnymi drobiazgami, jakie można w nim dostrzec. Przy obsadzaniu ulic zaleca
trzymania się (przy jednej ulicy) jednego gatunku drzew. Przy wybitnych dziełach architektury jednakże obsadzenie ulicy nie powinno przesłaniać widoku na nie. Z kolei
promenady (bulwary) zaleca on zakładać jedynie pośrodku szczególnie szerokich ulic,
z towarzyszeniem trawników, rabat kwiatowych i miejsc wypoczynku. Drogi wylotowe
i podmiejskie powinny być obsadzane obustronnie, jedynie przerywane na zakrętach, dla
poprawienia widoczności. Jeżeli takiej drodze towarzyszy droga piesza lub rowerowa, należy ją zaprojektować w takiej szerokości, aby pomieścić pas zieleni izolacyjnej – na przykład żywopłot. Groble i nasypy kolejowe to także (zwłaszcza w terenie płaskim) okazja
do urozmaicenia okolicy poprzez obsadzenia i podniesienia tym samym jej wartości krajobrazowej21. Doskonałymi miejscami do wprowadzania zieleni w mieście są place: tak
poprzez zielone promenady, jak placyki zabaw dla dzieci (nie zapominając jednak o tym,
że plac w przestrzeni miejskiej działa poprzez swoją rozległość, dając „oddech” w kontraście do przestrzeni ulicznej). Nawet jednak mały placyk, nawet skrzyżowanie ulic daje
ogrodnikowi pole o popisu Pojedyncze drzewo w obrazie ulicy jest motywem, który zasługuje na o wiele więcej uwagi – kończy swój wywód (o zieleni ulicznej) Dannenberg.
W dalszej części omawia jeszcze placyki zabaw dla dzieci (włączając w to place przy
szkołach), zaznaczając, że te, położone z dala od domów powinny posiadać wiatę lub
altanę. Inny ważny element miejskiej zieleni – to ogródki zwane przez autora szreberowskimi oraz ogródki przyosiedlowe oraz ogródki dziś zwane działkowymi22. W latach
1922-1923 liczba użytkowników takich ogródków wzrosła z 2811 do 508823.
Stadiony i boiska, wraz zabudową towarzyszącą, stanowiły ówcześnie nowe wyzwanie
dla architektów oraz ogrodników. Oprócz odpowiednich, odpornych gatunków traw,
wymagały one zakomponowanych alei przez wybór właściwych drzew i żywopłotów.
Według autora duże miasta wymagały jednego większego stadionu dla miasta oraz boisk
w każdej dzielnicy. Blisko położone od miasta tereny leśne także powinny być włączone
w zieleń miejską – tam też można było organizować przestrzeń dla uprawiania sportów,
boiska lub trasy jeździeckie i rowerowe. Ale – dodaje autor – wymagają one także fachowej ochrony przez ogrodników. W ogóle wszelkie wokół miast położone tereny zielone
powinny być traktowane przez miejskie biura urbanistyczne jako elementy upiększające
miejski krajobraz.

Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen des O/S Gartenbauvereins Oppeln e.V., gegr. 1866, Oppeln 1925, s. 35.
[w:] Gleiwitz eine oberschlesische Stadt; Berlin 1925; s. 24–26.
Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen…, s. 45 – 55.
„Vorgarten” – zapomniany już prawie element aranżacji przestrzeni ulicznej, często opatrzony ozdobnym
ogrodzeniem, dawał nieco oddechu ulicom, zwłaszcza tym, na których nie można było wprowadzić zieleni
wysokiej. Danneberg jest tu także zwolennikiem wprowadzania pnączy na elewacje – jak twierdził, nie zawilgacają one ścian oraz dają dodatkową ochronę od wody opadowej. Poza tym poprawiają estetykę kiepskiej
architektury.

20 „Spielwiesen”.
21 Niemniej w 1807 roku ogłoszono, że „żaden nie ma podwaszic się, pod twardom Karum na Groblach wele
Kanalu any na Wosah albo Kunno ieszdzic, any lisz hodzic, albo Bydło pasacz”(pisownia oryginalna) – akta
APKoGl, zesp. nr 15/171 sygn. 7.
22 Kleingarten – ich dynamiczny rozwój nastąpił po pierwszej wojnie światowej (zarządzenie z 31 lipca 1919, które
poprzedzały zarządzenia z okresu wojny, nakazujące wykorzystanie każdego nadającego się terenu pod uprawę
warzyw). Zresztą w pojęciu Kleingarten mieści się i pojęcie Schrebergarten.
23 Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen…, s. 32.
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W końcu parki: starsze, małe parki, o znaczeniu historycznym wymagają staranniejszej opieki i zachowaniu starodrzewu i zachowanych kompozycji. Nowe, większe parki
o charakterze nowoczesnych parków ludowych mogą posiadać większe obszary trawników
i łąk, które mogą być intensywnie wykorzystywane bez szkody dla drzewostanu. Autor
rozróżnia tu takie pojęcia, jak ogrody miejskie, parki miejskie i parki ludowe. W nowoczesnym parku powinny znaleźć miejsce łąki dla organizowania festynów, gier i zabaw, place
sportowe, place zabaw dla dzieci z brodzikami, specjalne drogi dla powozów, jeźdźców
i rowerzystów, ogrody kwiatowe aleje spacerowe i miejsca odpoczynku. Jednym słowem
– bardzo bogaty program24. Nowoczesny park powinien odpowiadać wszystkim grupom,
społecznym i wiekowym, mieszkańców miasta – konkluduje autor.
W Gliwicach również istniał O/S Gartenbauverein – ale młodszy od tego opolskiego,
bo powstały w 1880 roku25 (w styczniu 1905 roku obchodził swe 25-lecie). Stowarzyszeniami ściśle współpracującymi z Gartenbauvereinami były Verschoenerungsvereine26.
Istniejący długie lata w Gliwicach liczył w 1866 roku 280 członków27. Verschoenerungsvereine mają za zadanie ochronę i wsparcie estetyki tak pod względem budownictwa, jak
i krajobrazu i ogrodów. Powinny one obraz wspólnej przestrzeni mieszkalnej (miejskiej)
i jej najbliższego otoczenia, pod wymienionymi wyżej trzema względami, czynić przyjemniejszym dla oka i tym samym bliższy sercu (…) [ich działalność] nie powinna polegać
tylko na ochronie zachowanych i poszerzaniu nowych założeń zieleni miejskiej, ale i ożywianiu obrazu ulicy przez obsadzenia drzewami, zakładanie trawników i oddziaływanie
na właścicieli nieruchomości, aby ci dbali o przedogródki oraz ozdobne kwiaty w oknach,
wykuszach [i na balkonach]. I nie [poprzez te] kosztowne i wystawne, nie - zwykła zieleń
i kwiaty powinny być celem (…) aby i prosty człowiek (…) uczył się kochać ojczysty kraj
i czerpał z tego siłę do życia28.
Jak w świetle tego wyglądały sprawy zieleni miejskiej w Gliwicach w okresie międzywojennym? Wyczerpująco ten temat poruszyli radca Schabik i dyrektor ogrodów
miejskich Riedel w książkach o Gliwicach, wydanych w 1925 i 1928 roku29. W obu tych
pozycjach omówiona została rola zieleni w obrazie miasta. Okres po I wojnie światowej
to rozwój nowoczesnej urbanistyki i początki definiowania stojących przed nią zadań.
Zwiększyła się skala projektowania przestrzeni miejskiej – to już nie kwestia wyznaczenia
linii zabudowy, wytyczenia kilku ulic, czy zaprojektowanie pojedynczego skweru. Zaczęto
operować strefami projektowania, wskaźnikami powierzchni, projektanci zaczęli również
zwracać uwagę na uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i klimatyczne (jak dominujące kierunki wiatrów). Wszystkie te czynniki brano również pod uwagę w Gliwicach,
planując położenie dzielnic mieszkalnych, rejonów przemysłowych i kompozycji zieleni.

24 Tak bogatym programem może pochwalić się chyba tylko Park Śląski w Chorzowie o ponad 500-hektarowej
powierzchni.
25 „Oberschlesien” r. 1904/5, s. 775.
26 „Gartenbau- i Verschoenerungsverein, dwa pojęcia bliskiego znaczenia” – stwierdza radca Lange, odpowiadający
za sprawy miejskich ogrodów i cmentarzy w Opolu; Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen…, s. 41.
27 Beitragsliste des Verschoenerungs-Vereins Gleiwitz 1866; APKoGl, nr zesp. 15/171, sygn. 185.
28 Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen…, s. 41-42.
29 Gleiwitz eine oberschlesische Stadt, Berlin 1925 i Gleiwitz, Berlin 1928.
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Ponieważ największe zgrupowanie zakładów przemysłowych w owym czasie w Gliwicach
następowało wzdłuż linii kolejowej, poprowadzonej doliną Kłodnicy oraz na wschód od
miasta, na granicy z sąsiednim Zabrzem, a dominujący kierunek wiatrów określono na
wiejące z kierunku południowo-zachodniego, podjęto decyzję o ulokowaniu nowych
dzielnic mieszkaniowych w rejonie na zachód i południowy zachód od starego miasta.
W tym też rejonie postanowiono ulokować nowe, duże30 założenie cmentarne oraz sąsiadujący z nim teren rekreacyjny. Z kolei w istniejącym, niedawno założonym parku na
zachód od centrum, zlokalizowano boisko i kąpielisko z basenem o wymiarach 56 x 125
m. Zimą służyło ono jako lodowisko. Na granicy lasu miejskiego (na północ od centrum)
ulokowano stadion, który miał służyć piłkarzom i lekkoatletom.
Cmentarz był od dawna miarą kultury narodu – stwierdzał w swoim krótkim tekście o sztuce cmentarnej dyrektor miejskich cmentarzy we Wrocławiu, Erbe31. Uważał
on też, że zakładanie nowych i rozbudowa starych cmentarzy powinny być powierzone
doświadczonemu w tej dziedzinie architektowi ogrodów. Także wszelkie budowle cmentarne, bramy i ogrodzenia powinni projektować „cenieni architekci”. Już zresztą wielkiej
„Wystawie Stulecia” we Wrocławiu w 1913 roku, towarzyszyła osobna ekspozycja sztuki
cmentarnej. Jej myślą przewodnią było włączenie miejsc spoczynku zmarłych w przestrzeń parkową przeznaczoną dla żyjących mieszkańców miast. Kiedy Riedel opublikował pierwsze projekty nowego założenia cmentarnego w Gliwicach, podkreślono, że,
mimo braku bezpośredniego nawiązania projektu, idea jego jest taka sama, jak uważanego wówczas za niedościgły wzór – założenia cmentarnego Szczecina32. Przewidywano
ówcześnie połączenie nowego cmentarza gliwickiego promenadą (drogą spacerową) otoczoną pasmem zieleni z centrum miasta. Jednocześnie powołano przy biurze budownictwa naziemnego stanowisko doradcze, które bezpłatnie konsultowało projekty pomników cmentarnych. Opisowi nowego cmentarza poświęcił Heinrich Dominik (architekt
i literat) pochwalny artykuł w 1929 roku33, kończąc go właśnie przykładami (i fotografiami) nagrobków. Wspomina w nim też o przeniesionym tam z Zębowic drewnianym
kościółku, który służył wiele dziesięcioleci jako kaplica cmentarna34. Z kolei sam autor
projektu, Riedel poświęcił opisowi projektu i historii powstania cmentarza kilka stron
w wydanej w 1925 roku książce o Gliwicach35. Opisał też założenia zielone miasta w rozdziale im poświęconym36. Wspomina w nim, jak niszczycielski wpływ na przyrodę miał
rozwijający się w XIX i XX wieku przemysł górnośląski. Zdegradowane środowisko tylko
przez pielęgnowanie zieleni może zostać uratowane. Pomocą w tych działaniach były
wówczas wydane przepisy prawne, które chroniły układy zielone. Po pierwszej wojnie

30
31
32
33
34

Teren miał wymiary 320 x 600 metrów, działka miała 14-metrowy spadek.
Festschrift zum 60 jaehr. Bestehen…, s. 87.
Zentralfriedhof in Gleiwitz [w:] Oberschlesische Heimat; Bd. XV; Oppeln 1919, s. 97.
„Oberschlesische Heimat” – Kalender 1929, Gleiwitz 1929, s. 17–21.
Kilkanaście lat temu został on rozebrany, poddany konserwacji i przeniesiony na starszy cmentarz – tzw.
Kozielski.
35 R. Riedel Die kommunalen Friedhofsanlagen der Stadt Gleiwitz, [w:] Gleiwitz, eine oberschlesische Stadt, Berlin
1925, s. 89-93.
36 Die Gruenanlagen der Stadt Gleiwitz, [w:] op. cit., s. 81–88.
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tereny zieleni miejskiej w Gliwicach zajmowały około 84 hektary (w tym parki, cmentarze, ogrody szkolne i szpitalne oraz ogródki działkowe), a dwa kompleksy leśne położone na wschodzie miasta – prawie 400 hektarów. Riedel postulował założenie zielonego
pasa, otaczającego i chroniącego centrum miasta. Ważną rolę odgrywały też obsadzenia
ulic, w tym projektowanie nowych ulic już z kompozycją zieleni. Były to działania konieczne, gdyż, jak wyliczał Riedel, na jednego mieszkańca Gliwic przypadało wówczas
(1925) około 3 m² terenów zielonych, podczas gdy w Kassel ponad 17 m², w Magdeburgu
ponad 12 metrów, a we Wrocławiu i Dusseldorfie – ponad 5 metrów². Riedel zauważa też
istotną rolę, jaką ma w tej dziedzinie edukacja (dziś powiedzielibyśmy: „ekologiczna”).
W tym celu widzi potrzebę powstania tak ogrodów botanicznych, jak i ogrodów przy
szkołach i innych przeznaczonych dla uczniów, ogródków działkowych oraz organizowania wystaw ogrodniczych i rolniczych. Jako poparcie dla swych tez przytacza fakt
odwiedzin palmiarni gliwickiej przez tysiące ludzi, pragnących obejrzeć kwitnące okazy
Victoria regia. Ponadto, podkreślał Riedel fakt, że nie każdy może pozwolić sobie na
wyjazd w góry, czy nad morze. Ponad 90% mieszkańców musi szukać wytchnienia w pobliżu domu i dlatego utrzymanie i kształtowanie zdrowego otoczenia domu jest najświętszym obowiązkiem każdego zarządu miejskiego. Dodatkowym czynnikiem, jaki musieli
brać pod uwagę urbaniści górnośląscy od samego początku – była eksploatacja górnicza.
Miała ona wpływ na dyspozycje terenów pod wysoką czy niską zabudowę, wyznaczanie
terenów zielonych, a nawet miała wpływ na konstrukcje samych budynków.
Przez cały okres międzywojenny starano się w Gliwicach realizować nakreślone zaraz
po pierwszej wojnie założenia dotyczące układów zielonych. Coraz intensywniejszy ruch
samochodowy kierował uwagę na izolację głównych ulic od hałasu i spalin. Nie wszędzie
udawało się realizować pełne połączenia przestrzenne dużych układów zieleni (parki,
cmentarze) promenadami i pasami zieleni. Planowano utworzenie w lesie miejskim terenów wystawowych z wielką halą (nie zrealizowano tego pomysłu), nie zrealizowano
też budowy nowego ratusza czy szpitala miejskiego (powstała za to prowincjalna klinika
chorób kobiecych). Komunikację z dalej położonymi terenami rekreacyjnymi (jak powstałe w latach 30-tych i 40-tych Kąpielisko Leśne) zapewniały wciąż rozwijające się linie
autobusowe i tramwajowe, co też kazało zmieniać podejście do projektowania nowych
założeń tego typu.
Nie można nie wspomnieć tu o górnośląskich założeniach parków przypałacowych,
te położone najbliżej Gliwic to: Sławęcice, Nakło, Świerklaniec, Repty, Miechowice (park
projektu Gustava Meyera37, którym opiekowali się Gustav Stoll38 i B. Becker), Rudy
(Wilhelm Peicker39), później Brynek. Właścicielami tych siedzib już w XIX wieku byli
głównie przemysłowcy górnośląscy. Na drugim niejako biegunie były założenia zieleni,
związane z osiedlami i koloniami robotniczymi (już jednemu z najstarszych – osiedlu

Borsigwerk40 w Zabrzu, towarzyszyło założenie parkowe). Nowsze – jak Giszowiec, czy
osiedle w Rokitnicy miały nawet własne szkółki zieleni.
Na zakończenie warto wspomnieć wizję, pochodzącą z opublikowanego w 1924 roku
tekstu Gliwice w 2000 roku41: [Markgrafenstrasse, dziś Konstytucji] Prosta, okazała aleja
o szerokości 100 metrów dzieliła Gliwice na dwie części. (…) W środku alei, obok napowietrznej linii tramwajowej wschód – zachód, przebiegał pas wypielęgnowanych trawników o szerokości 30 metrów, z rosnącymi na skraju żywopłotami, przerywanymi peronami
przystanków. Wagony kursowały w trzech liniach, ułożonych jedna nad drugą. (…) Już nie
było aut, smrodu benzyny, hałasu samochodowego w mieście z milionem mieszkańców.
Byli za to eleganccy jeźdźcy na dróżkach jeździeckich po prawej i lewej stronie linii tramwajów napowietrznych. (…) przekroczyli elegancką Kanalstrasse z Kanałem Kłodnickim
w środku, który, w stosunku do czasów wcześniejszych, został poszerzony. Odbywały się na
nim rokrocznie międzynarodowe regaty wioślarskie. Potem przeszli przez podłużny plac,
dawny teren kolei, gdzie na sztucznym lodowisku, którego wielkość trudno było oszacować,
jeździli łyżwiarze, ludzie grający w curling i bojery. Wszyscy półnadzy, ponieważ majowe
słońce świeciło ciepło na lustrzaną powierzchnię. Na dokładkę świeżego powietrza dostarczał zakład gazowy na wysokości 500 metrów – poprzez fale elektryczne w ciągu godziny przekierowuje on milion metrów sześciennych bogatego w ozon powietrza górskiego
i przedmuchuje je przez miasto. No, a jeżeli i tego gliwiczanom było mało, to od dziesięciu lat budowano już domy – szuflady, poszczególne mieszkania mogły (wyposażone we
własne urządzenia do latania) odłączać się od szklanego szkieletu domu i odlatywać. Dlatego fronty domów wszędzie wyglądały, jakby były niewykończone. W jednym z drapaczy
chmur, na 10. i 22. piętrze ziały luki, w innym domu brakowało całego piętra dachowego.
Właściciel zmontował je po prostu jako willę plażową i poleciał nią na 8 dni do Palm-Beach
w Kalifornii. Voila!

37 Dyrektor ogrodów miasta Berlina.
38 Późniejszy dyrektor słynnej szkoły ogrodniczej w Prószkowie (niem. Proskau) na Górnym Śląsku.
39 Opiekował się parkiem w Rudach w latach 1860–1920, a więc przez 60 lat.

40 Budowę rozpoczęto w 1869 roku.
41 Gleiwitz im Jahre 2000 – Eine technisch-soziale Phantasie von E. Schmidt w: Oberschlesische Werbe – Woche
Gleiwitz 11.-18. Mai 1924; polska wersja [w]: „Gazeta Wyborcza”. Katowice z 16.10.2009; tłum. A. Marcinkowski.

Streszczenie
Do koncepcji miasta–ogrodu urbaniści dochodzili stopniowo. Do końca osiemnastego, a nawet początku dziewiętnastego stulecia koncepcja taka, zwłaszcza w małych
miastach - nikomu nawet nie zaświtała, ponieważ problemem był nawet nadmiar dzikiej przyrody w bezpośrednim otoczeniu miasta. Samo miasto zaś było tak niewielkie,
że wystarczyło kilka kroków, by opuścić obręb murów i cieszyć się zielenią. Były to
głównie tereny zieleni „gospodarczej” – chmielniki, a w przypadku Gliwic również
krótki epizod związany z próbą introdukcji uprawy morwy i hodowli jedwabników
oraz produkcji jedwabiu. W wieku dziewiętnastym nastąpił burzliwy rozwój miast,
zwłaszcza związanych z rozwijającym się wówczas przemysłem. Proces projektowania
zawsze był o krok w tyle za życiem samym. Architekci pierwotnie usiłowali jedynie
uporządkować chaotyczny i żywiołowy rozwój terenów zurbanizowanych. Pierwsi
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architekci miejscy w Gliwicach nie byli jeszcze urbanistami w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Opracowywali oni plany tylko tych fragmentów miasta, w których
akurat inwestowano, nie opracowywali jednak jednej, całościowej koncepcji dla całej
przestrzeni miejskiej. Planując tzw. „linie zabudowy”, wyznaczali również ulice, przy
których przeprowadzano nasadzenia drzew, czy zazielenione place i skwery, które niejako były „wypadkowymi” wynikającymi z potrzeb czysto komunikacyjnych. Obsadzano ważniejsze miejsca (np. place przykościelne), panowała też tradycja obsadzania
konkretnymi gatunkami drzew (dęby, kasztanowce) ważniejszych punktów.
Słowa kluczowe: miasto-ogród; chmiel, morwa, droga, aleja, park, obsadzenia, urbanistyka, przemysł
Summary
From hop and mulberry plantations to the concept of a city-garden.
The role of greenery in the urban landscape of Gliwice from the end of the 18th century
to 1945.
Urban planners gradually came to the concept of a garden-city. Until the end of the
eighteenth or even early nineteenth century, such a concept, especially in small towns
- nobody even dawned, because the problem was even an excess of wild nature in the
immediate vicinity of the city. The city itself was so small that it took only a few steps to
leave the walls and enjoy the greenery. These were mainly areas of „economic” greenery
- hoppers, and in the case of Gliwice also a short episode associated with the attempt
to introduce mulberry cultivation and silkworm breeding and silk production. In the
nineteenth century there was a turbulent development of cities, especially related to the
then developing industry. The design process has always been a step behind life itself.
Architects originally tried only to sort out the chaotic and spontaneous development
of urban areas. The first urban architects in Gliwice were not yet urban planners in the
modern sense of the word. They prepared plans only for those parts of the city in which
they were invested, but they did not develop a single, comprehensive concept for the
entire urban space. Planning the so-called “Building lines”, they also designated the
streets where trees were planted, and green squares, which were somehow “accident”
resulting from purely communication needs. More important places were occupied
(eg church squares), there was also a tradition of planting specific tree species (oaks,
chestnuts) of more important points.

1.

Key words: garden-city, hop, mulberry, road, alley, [boulevard], park, tree-lining [tree-planting], town-planning [city-planning], industry

mgr Bogusław Małusecki,
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

2.
il. 1. Plan Gliwic z 1911 roku, APKoGl., Zb. Kartograficzny, sygn. 332.
il. 2. Promenada wzdłuż Kanału, APKoGl., Zb. Ikonograficzny, sygn. Gw.L.29.
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3.

6.

4.

7.
5.

il. 3. Carl Schabik.
il. 4. Karykatura radcy Schabika.
il. 5. Wilhelm Riedel.

il. 6. Gliwice–układ idealny, 1925 r., APKoGl., Zb. Kartograficzny, sygn. Gz.4.
il. 7. Gliwice–układ rzeczywisty, APKoGl., Zb. Kartograficzny, sygn. Gz.3.
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Maciej Kędzierski

Koncepcja miast-ogrodów w Polsce.
Utracona szansa polskiej urbanistyki?*

Zarys idei garden-cities według Ebenezera Howarda
8.

Brytyjczyk urodzony w 1850 roku był londyńskim urzędnikiem oraz samoukiem
w dziedzinie planowania miast. Stworzył on jedną z najbardziej znanych koncepcji
urbanistycznych garden-cities1, którą opisał w książce Garden Cities of To-morrow
w 1902 roku2. Według Howarda XIX-wieczne miasta były przemysłowymi molochami, z których należało wydobyć ludność i przetransferować ją do wiejskich oraz samowystarczalnych miasteczek3. Sytuacja obszarów miejskich i wiejskich w tym okresie
była dramatyczna. Miasta Wielkiej Brytanii trapił szereg problemów przeludnienie,
brak mieszkań, niewydajny system kanalizacyjny, wzrost cen czynszów i gruntów,
brud i częste wybuchy epidemii4. Z kolei wieś borykała się z migracją ludności do
ośrodków miejskich przez co brakowało rąk do pracy na roli5.
Odpowiedzią na fatalną jakość życia w miastach była wizjonerska koncepcja Howarda. Jednak jak podkreśla Małgorzata Nieszczerzewska6, urzędnik pozostawał pod
*
1
2
3
4

il. 8. Amazonki na Placu Grunwaldzkim, APKoGl., Zb. Ikonograficzny, sygn. Gw. 2.

5
6

Artykuł powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Prgram Rozwoju
Humanistyki” w latach 2016-2019; projekt „Kulturowe studia krajobrazowe” nr 0059/NPRH4/H2b/83/2016”.
Początkowo Howard nazywał swoją koncepcję Rurisville. Określenie garden-cities zaproponował jego brat
Harry.
Pierwotna wersja książki pojawiła się w 1898 roku pod tytułem To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform.
W. Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują, Kraków 2016, s. 196.
M. Baranowska, Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica
Socio-Oeconomica”, nr 8, Łódź 2007, s. 17.
Ibidem.
M. Nieszczerzewska, Narracje miejskiej wyobraźni, Poznań 2009, s. 41.
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wpływem Benjamina Warda Richardsona, autora publikacji Hygiea7. Richardson nakreślił koncept miasta Hygiea, w którym mieszkałoby 100 tys. ludzi8. Howard nie tylko przedstawił zarys urbanistyczny swojego idealnego miasta, ale nie pominął innych
aspektów m.in. dochodów miasta-ogrodów (z rozróżnieniem na część miejską i wiejską), wydatków, zaplecza administracyjnego, działalności komunalno-prywatnej, ruchu antyalkoholowego czy działania na rzecz wspólnoty. Wizjoner uważał, że zanim
dojdzie do budowy miasta-ogrodu należy wykupić na wolnym rynku sześć tysięcy
akrów ziemi, a miasto zajmie tysiąc akrów w centralnej części9. Według koncepcji garden-city mogłoby przybrać kształt okrągły; byłoby przecięte przez 6 bulwarów, dzielących tkankę miejską na 6 dzielnic10. W centrum mieściłby się ogród o powierzchni 5,5
akra, który otaczałyby budynki użyteczności publicznej ratusz, bibliotekę, muzeum,
galerię bądź szpital11. Howard obok licznych parków zamierzał także ulokować w ich
pobliżu Kryształowy Pałac przypominający halę wystawową. Łącznie na terenach
miejskich i wiejskich mieszkałoby 32 tys. ludzi. Przez obrzeża przechodziłaby Wielka Aleja, która tworzyłaby pas zieleni o długości 3 mil, dzieląc na 2 pasma fragment
miasta otaczający Park Centralny12. By uchronić miasto przed zanieczyszczeniem powietrza wszelkie fabryki wraz ze składnicami i bocznicami kolejowymi znalazłby się
poza centrum. Estetyczne domki jednorodzinne położone w ogrodach miały posiadać
kompletną instalację sanitarną. Natomiast mieszkańcy wiejskich terenów mieszkaliby
w gospodarstwach różnej wielkości. Życie farmerów w bliskiej odległości od miasta
byłoby wypełnione tradycyjną pracą na roli13. W przypadku transportu autor wspomina o głównej linii kolejowej przecinającej miasto. Analizując XIX-wieczny schemat
garden-city warto nadmienić o pozostałych elementach, które wydają się być bardzo
interesujące. Mianowicie w projekcie uwzględniono domy dla sierot, ośrodki dla głuchych i niewidomych, farmę dla epileptyków czy studnie artezyjskie.
Howard w 1903 roku powołał spółkę First Garden City Limited, która miała sprawować kontrolę nad budową pierwszego miasta-ogrodu w Anglii14. Po zgromadzeniu
odpowiednich funduszy i nabyciu ziemi przystąpiono do prac nad budową miasta
leżącego w okolicach Londynu. Rok po otwarciu spółki wzniesiono pierwsze miasto-ogród Letchworth, którego projektantami byli Raymond Unwin i Barry Parker15,

7

Howard przeczytał książkę podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował na farmie. Autor koncepcji
garden-cities inspirował się również pracami: Thomasa Spance’a, Henry’ego George’a, Petera Kropotkina oraz
Edwarda Bellamy’ego.
8 B. W. Richardson, Hygiea, or the City of Health, Londyn 1876, s. 18.
9 E. Howard, Miasta-ogrody jutra, Warszawa-Gdańsk 2015, s. 37-38.
10 Ibidem, s. 39.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 42.
13 Howard przewidywał również, że rolnicy będą mogli dostarczać mieszkańcom części miejskiej zdrowe i tanie
produkty żywnościowe. Można uznać, iż był to zaczątek ekologicznego jedzenia dostarczanego do miast.
14 Przed pierwszą realizacją miasta-ogrodu w Anglii funkcjonowały modelowe osiedla: Bourneville, Port Sungliht
i Saltaire. Inicjatorami ich budowy byli miejscowi fabrykanci.
15 K. Solarek, Współczesne koncepcje rozwoju miasta, „Komitet Architektury i Urbanistyki”, nr 4, Warszawa 2011, s. 53.
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autorzy późniejszego projektu ogrodu-osiedla Hampstead Garden Suburb16. Mimo,
że w pierwszym garden-city nie udało się zastosować wszystkich zasad to miasto uznawane jest za najbliższe pierwotnej idei. Miasto-ogród nie osiągnęło zamierzonej liczby
30 tysięcy mieszkańców, ale zdobyło rozgłos w całym kraju. W 1910 roku raczkujący
ośrodek miejski liczył ponad 6 tys. mieszkańców, 1,2 tys. domów oraz 17 fabryk17.
Kilka lat po założeniu pierwszego miasta-ogrodu w Anglii, Howard postanowił
wybudować kolejne w okolicach Londynu. Nowe miasto Welwyn18 powstało w 1920
roku, a jego projektantem został Louis de Soissons19. Welwyn odniosło duży sukces
na przestrzeni lat przyciągało przedsiębiorców, a nawet celebrytów. W odróżnieniu od
Letchworth drugie garden-city mogło pomieścić do 50 tys. mieszkańców20. Obok licznych ogrodów, bulwarów, uliczek i atrakcyjnych domów wyznacznikami miejskiego
krajobrazu stały się Biały Most, fontanna Coronation zlokalizowana w centrum oraz
galeria handlowa Welwyn Stores21. Koncepcja Howarda wzbudziła zainteresowanie
w wielu krajach. Ruchy garden-cities prężnie działały w Niemczech, Francji, Polsce,
państwach skandynawskich, Niderlandach, Rosji, natomiast poza kontynentem europejskim w Stanach Zjednoczonych i Australii22.
Koncepcja miasta-ogrodu w Polsce
Zainteresowanie ideą garden-cities na ziemiach polskich było bardzo żywe. Do
grona propagatorów ruchu należy zaliczyć Władysława Dobrzyńskiego, Józefa Holewińskiego, Ignacego Drexlera czy Tadeusza Tołwińskiego. Właśnie z inicjatywy Dobrzyńskiego w 1909 roku powołano Delegację ds. Miast Ogrodów23. Natomiast rok
później założył on Warszawskie Towarzystwo Mieszkań Stałych i Przedmieść Ogrodów. Dobrzyński był płodnym autorem w swoim dorobku ma kilka popularyzatorskich publikacji: O miastach przyszłości: garden cities (1909), Zdrowie publiczne, a idea
miasta ogrodów (1911), Postępy idei miast-ogrodów w Anglii i u nas (1914), Rozwój idei
miast-ogrodów w Królestwie Polskiem (1914) oraz Istota i rozwój idei Howarda (miasto-ogród) (1917).
Warto nakreślić sytuację w polskich miastach z początku XX wieku: W ostatnich
czasach sprawa mieszkaniowa w Warszawie i w większych miastach Królestwa stale się

16 Hampstead Garden stanowi przykład przedmieścia ogrodowego. Krytykowane przez Howarda, nadal cechuje
się wysokim kunsztem architektonicznym i planistycznym, gdzie udało się zachować zastaną zieleń w tym stare
dęby oraz rozszerzyć projekt o liczne tereny rekreacyjne m.in. korty tenisowe lub ogródki działkowe.
17 W. Dobrzyński, Miasta-ogrody w Anglii: spostrzeżenia i uwagi delegata W.T.H. doktora Władysława Dobrzyńskiego,
Warszawa 1910, s. 15.
18 Podobnie jak w przypadku Letchworth powołano spółkę odpowiedzialną za wzniesienie miasta.
19 M. Baranowska, Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Geographica Socio-Oeconomica”, Łódź 2007, nr 8, s. 20.
20 Ibidem, s. 20.
21 T. Rowley, The English Landscape in the Twentieth Century, Londyn-Nowy Jork 2006, s. 175.
22 Organizacje skoncentrowane wokół omawianej idei powstawały m.in. w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Rosji, byłej
Czechosłowacji, Włoszech, na Węgrzech oraz w Republice Południowej Afryki . Natomiast w 1904 roku
w Londynie odbył się pierwszy międzynarodowy kongres ruchu miast-ogrodów.
23 Do zadań organizacji należało: urządzenie wystawy w Warszawie, utworzenie biura informacyjnego, organizacja
wyjazdów zagranicznych, publikacja broszur, organizacja prelekcji i pokazów czy nawiązanie współpracy
z podobnymi organizacjami z innych państw.

50

Architektura miast v

pogarsza. Gdy przed kilkudziesięciu laty domy rzadko przekraczały wysokość trzech pięter, obecnie liczba drapaczów nieba jest coraz większą, światła zaś i przestrzeni, owych
ważnych czynników życiowych, coraz mniej; a teren coraz bardziej bywa wyzyskiwanym
przez chciwych zysku spekulantów24. Fragment ten dobitnie świadczy o marazmie europejskich metropolii i problemie przeludnienia i jego konsekwencji dla społeczeństwa. Dobrzyński, który był lekarzem oprócz kwestii związanych z architekturą lub
urbanistyką szczególnie interesował się zdrowiem publicznym. Opierając się o własne
badania oraz doświadczenia francuskie, niemieckie i angielskie podkreślał, że nowy
typ miast może ograniczyć zachorowalność na chorobę mieszkaniową czyli gruźlicę25.
Nie pominął także aspektu zanieczyszczonego powietrza w Warszawie. Bazując na
badaniach profesora Bujwida, określił warszawskie powietrze jako zepsute, obfitujące
w pył, kurz, dym, substancje gazowe i drobnoustroje26. Według Józefa Tarnowskiego
pionierskim przykładem osiedla zbudowanego w duchu howardowskim na ziemiach
polskich był podkrakowski Salwator z 1911 roku27. Wokół osiedla narosło wiele kontrowersji związanych z urbanistyką28. Z kolei pierwszym miastem-ogrodem w Polsce,
zbudowanym na podstawie ogłoszonego konkursu urbanistycznego były Ząbki, położone w sąsiedztwie Warszawy. Rozpisany w 1912 roku konkurs na budowę miasta-ogrodu wygrał Tołwiński29. Ruch na rzecz garden-cities wzbudzał największe zainteresowanie w latach 1909-191430. W tym okresie odbywały się liczne wystawy, odczyty
i konkursy na budowę następnych ośrodków miejskich. To czego nie udało się w pełni
zrealizować w Ząbkach, próbowano zastosować na szerszą skalę w podwarszawskiej
Podkowie Leśnej. Zbudowane tam domy były własnością prywatną i w dużej mierze
służyły jako miejsca wypoczynku latem lub w weekendy dla elit31. Podkowę Leśną
przecinała wzdłuż linia kolejowa Elektrycznej Kolei Dojazdowej, a willową zabudowę
otaczał pierścień zieleni32.
Do wybuchu II wojny światowej ruch na rzecz miast-ogrodów działał aktywnie
przede wszystkim w Warszawie i jej okolicach. W stolicy powstawały osiedla oparte o wizję Howarda: Czerniaków, Młociny, Włochy bądź Sadyba. Natomiast w aglomeracji warszawskiej samodzielne ośrodki miejskie takie jak: Komorów, Józefów czy

24
25
26
27
28

29
30
31
32

W. Dobrzyński, Rozwój idei miast-ogrodów w Królestwie Polskiem, Poznań 1914, s. 1.
W. Dobrzyński, Zdrowie publiczne, a idea miast-ogrodów, Warszawa 1911, s. 8-9.
Ibidem, s. 18.
J. Tarnowski, Idea i praktyka garden-city oraz jej modernistyczne i postmodernistyczne mutacje, Krajobraz kulturowy,
red. Beata Frydryczak, Mieszko Ciesielski, Poznań 2014, s. 184.
Mam na myśli spór między Warchałowskim a Niedzielskim. Ten pierwszy zarzucał autorowi projektu, zbytnie
odejście od pierwotnej wizji garden-cities. Niedzielski praktycznie nie odpierał zarzutów Warchałowskiego.
Warto podkreślić, że polscy zwolennicy idei Howarda z początku XX wieku pomijali Salwator jako pierwszą
osadę ogrodową na ziemiach polskich.
Projekt zakładał budowę miasta-ogrodu, połączonego linią kolejową z Warszawą oraz pierścieniem zieleni
wokół. Koncepcja nie została w pełni zrealizowana. Zob. E. Barucka, W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast
ogrodów 1900-1930, Warszawa 2015, s. 99-100.
Ibidem, s. 100.
Ibidem, s. 202.
Podkowa Leśna znajdowała się w otulinach Lasu Młochowskiego; w planie miasta dominował park miejski
o powierzchni 14 ha. Ibidem, s. 204.
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Konstancin-Jeziorna. Poza obszarem Mazowsza warto nadmienić o Kamiennej Górze
w Gdyni, poniemieckich dzielnicach we Wrocławiu czy Sielance w Bydgoszczy. Warszawskimi osiedlami w stylu garden-cities inspirowali się inni polscy architekci m.in.
Sylwester Pajzderski, który w 1927 roku zaprojektował Osiedle Warszawskie w Poznaniu. Jednak z postępu prac nie był zadowolony Dobrzyński, który w liście do „Garden Cities and Town Planning” z 1922 roku pisał: […] idea Howarda realizowana jest
w bardzo niewielkim stopniu; Żoliborz na obrzeżach Warszawy, osiedla dla robotników
we Włocławku, i nowo odbudowana dzielnica Kalisza są bardzo dobrze zaplanowane,
ale czynsze są bardzo wysokie, ze względu na wysokie koszty pracy i materiałów, i przeciętny człowiek nie może sobie na nie pozwolić33. Charakterystykę polskich garden-cities nakreślił Andrzej Tyszka, który stwierdził, że były one wznoszone na terenach
leśnych, na wielkich własnościach ziemskich w oderwaniu od przemysłu; natomiast
działki sprzedawano na parcelowanym obszarze34. W okresie międzywojennym chęć
„sprowadzenia” przyrody do polskich miast była bardzo silna, co wyrażało się w planach budowy następnych plant i parków w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.
Złoty czas ruchu garden-cities w Europie zakończył się wraz wybuchem II wojny
światowej. Nastanie komunistycznej władzy także nie sprzyjało „burżuazyjnemu” ruchowi, o czym wspomina Jeremi T. Królikowski35.
W okresie PRL rodzime budownictwo było nastawione na wznoszenie wielkich zespołów mieszkaniowych, które zaspokoiłby powojenny głód mieszkaniowy. Nie da się
ukryć, iż Polska po II wojnie światowej oddziedziczyła przede wszystkim poniemieckie osiedla zbudowane w duchu howardowskim we Wrocławiu36. Wyjątkiem może
być osiedle „Bloki” w Ciechanowie zaprojektowane w 1940 roku przez niemieckich
architektów. „Bloki” reprezentowały formę przedmieścia-ogrodu (Gartenvorstadt),
dodatkowo w czasie wojny okupanci wznieśli 100 budynków37. Dopiero po 1989 roku
ponownie zainteresowano się opisywanym założeniem urbanistycznym. Demokratyzacja Polski pozwoliła na zakładanie organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa
miast-ogrodów oraz na oddolne działania aktywistów zajmujących się miejską ekologią.
Wśród wielu inicjatyw, które swoje cele realizują w ramach towarzystw lub stowarzyszeń m.in. w Komorowie, Zalesiu Dolnym czy na warszawskiej Sadybie, chciałbym
wspomnieć o instytucji: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów38. Organizacja została
powołana 11 czerwca 2010 roku stanowi rezultat podjęcia współpracy między włodarzami trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej39. Efektem działalności
PTO jest m.in. „Festiwal Otwarte Ogrody”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2005
33
34
35
36

Ibidem, s. 159-161.
Ibidem, s. 165.
J. T. Królikowski, Polskie miasta ogrody, http://zalesie-dolne.pl/view/page/id/28 [dostęp: 7.07.2017].
Warto zaznaczyć, że Wrocław podobnie jak Warszawa jest otoczony miastami-satelitami (m.in. Oborniki Śląskie,
Sobótka lub Trzebnica), w których ważnym elementem jest zieleń, chociaż układ przestrzenny nie ma nic
wspólnego z wizją Howarda.
37 http://urbnews.pl/ciechanowskie-bloki-wyjatkowy-przyklad-osiedla-czasow-wojny/ [dostęp: 7 VII .2017].
38 http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/index.php?lang=pl [dostęp: 25 VII 2017].
39 A.O. Tryzno, Miasta-ogrody. Budowanie przewagi konkurencyjnej małych miast – case study Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Warszawa 2015, s. 75.
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roku, na pięć lat przed podpisaniem oficjalnego porozumienia między wspomnianymi gminami. W znacznie większym wymiarze funkcjonuje Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza
„Ład na Mazowszu”, zarejestrowane w 2008 roku.
Miasta-ogrody w PRL
Idea by powrócić do koncepcji miast-ogrodów zaraz po zakończeniu II wojny
światowej wydaje się być szaleństwem. Sytuacja mieszkaniowa po 1945 roku była tragiczna. W czasie wojny zniszczono 70% zasobów mieszkaniowych, co stanowiło 3,2
miliona izb mieszkalnych40. Miasta i wsie legły w gruzach, obok zniszczonych: Gdańska, Poznania, Wrocławia czy Warszawy, zrównane z ziemią zostały również mniejsze
ośrodki m.in. Wieluń, Kołobrzeg, Głogów i Jasło. W latach 50. XX wieku polityka
mieszkaniowa i urbanistyczna nie przebiegała sprawnie. Wiele lokali mieszkaniowych
było zrujnowanych, zagrzybionych, pozbawionych kanalizacji i innych instalacji. Z powodu braku mieszkań, nawet w dużych miastach powstawały lepianki, a część ludności pomieszkiwała w przedwojennych bunkrach lub piwnicach, żyjąc w warunkach
urągających godności ludzkiej41. Odchodząc od kwestii lokalowych, polskie miasta,
zwłaszcza ich centra i starówki musiały zostać odbudowane od podstaw. Dynamiczny
rozwój przemysłu w socrealistycznej Polsce wymusił rozbudowę miast. W ten sposób
narodziła się krakowska Nowa Huta czy Nowe Tychy. Budownictwo w PRL zrewolucjonizowała tzw. „wielka płyta”, która pozwoliła budować taniej i szybciej. Jednakże to
rozwiązanie w założeniu tymczasowe zdewastowało estetyczne oblicze polskich miast
w sposób nieodwracalny.
Duch „wielkiej płyty” dotknął także miasta i osiedla zbudowane według koncepcji
Howarda. Przykładem zniszczenia unikalnego charakteru osiedla-ogrodu może być
katowicki Giszowiec. Osiedle wypełnione domkami i ogrodami dla robotników powstało w 1907 roku z inicjatywy właścicieli zakładów Gische. Na przełomie lat 50. i 60.
XX wieku w pobliżu Giszowca otwarto nową kopalnię. W związku z tym zdecydowano o budowie nowego osiedla dla górników. Początkowo wznoszono niskie budynki
wzorując się na dawnym stylu osiedla42. Rozwój technologii „wielkiej płyty” pozwolił
na zaniechanie wcześniejszej koncepcji domków dla górników. W latach 70. XX wieku rozpoczęto masową rozbiórkę oryginalnych domów, stawiających w ich miejsce
bloki i wieżowce43. Dopiero w latach 80. XX zrezygnowano z dalszego wyburzania,
a nowe osiedle zmieniło kierunek ekspansji. Mobilizacja Adama Kudły wojewódzkiego konserwatora zabytków, generalnego konserwatora profesora Wiktora Zina,
profesora Jana Pazdura, Krystyny Szaraniec, Krystyny Zgrzebnickiej oraz pozostałych
osób uchroniła Giszowiec przed całkowitym zniszczeniem. Giszowiec nie wpisywał
40 I. Piwońska, Główne konsekwencje II wojny światowej dla warunków mieszkaniowych w Polsce, „Społeczeństwo
i Ekonomia”, nr 1, Wrocław 2015, s. 96.
41 Ibidem, s. 99-100.
42 http://www.giszowiec.info/pl/?co=bloki [dostęp: 18 VII .2017].
43 Ibidem.
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się w ówczesną ideologię PRL; wyrok na miasto-ogród podpisał Zdzisław Grudzień
szef Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej44. Dla komunistycznej propagandy niemiecka zabudowa była solą w oku. Z kolei nowoczesne blokowiska miały polepszyć komfort życia górników i świadczyć o rosnącym dobrobycie.
Zatem przykład z Katowic odzwierciedlał stosunek władz do „zachodniej” koncepcji
urbanistycznej. Pewnym paradoksem może być wspomniana Nowa Huta, gdzie w minimalnym stopniu projektanci wspierali się ideą Howarda.
Miasta-ogrody w Polsce po 1989 roku. Utracona szansa polskiej urbanistyki?
Upadek PRL nie przyczynił się do poprawy sytuacji miast-ogrodów w Polsce. Lata
90. XX wieku wraz z „dziką” kapitalizacją przyczyniły się do kolejnych błędów w zabudowie i estetyce miast oraz osiedli. Ówczesną sytuację polskich miast można poprzeć
słowami Aliny Drapelli-Hermansdorfer: […] do głosu doszedł szybko nurt ultraliberalny, manifestujący się m.in. łatwym przyzwalaniem na nieskrępowane gospodarowanie
w przestrzeni. Poszukiwanie równowagi w jej kształtowaniu stało się niezwykle trudne
ze względu na szeroki zakres rozumienia prawa własności, nabożny stosunek do praw
rynku, a także piętnowanie całego dotychczasowego dorobku, związanego z planowaniem rozwoju, jako spuścizny komunizmu, a zatem niezasługujące na uwagę […]45.
Rozwój sektora deweloperów i budowa następnych rezydencji czy zamkniętych osiedli
wzmógł kryzys urbanistyczny.
W ostatnich latach wzrosła świadomość mieszkańców oraz lokalnych władz co do
kwestii estetyzacji krajobrazu miejskiego i ochrony dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego. Aktywni mieszkańcy tworzą fundacje, towarzystwa lub stowarzyszenia, o których wspomniałem wcześniej. Miejscowe władze, które są zainteresowane
losem unikalnych układów starają się chronić to co zostało poprzez uchwalanie odpowiednich strategii. „Wielka płyta” jako spadek po poprzednim ustroju, aktualnie
cierpiąca na „pastelozę” jest nieusuwalnym elementem tkanki miejskiej. Nie da się
zburzyć całych enklaw, w których żyje ponad 10 milionów Polaków, uzasadniając to
niskim poziomem estetyki. W tej beznadziejnej sytuacji zdarzają się zrywy mieszkańców. Przykładem może być reakcja społeczności podwarszawskiego Komorowa.
W 2007 roku mieszkańcy miasta-ogrodu sprzeciwili się budowie pola golfowego
i osiedla na 750 domów46. Protesty opłaciły się ponieważ w 2009 roku minister skarbu
zablokował decyzję o sprzedaży Pól Komorowskich należących do Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prywatnemu inwestorowi47. Podobna obywatelska interwencja miała miejsce w mieście-ogrodzie Puszczykowie. W 2014 roku
mieszkańcy podpoznańskiej miejscowości razem ze Stowarzyszeniem Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa nie zgodzili się na rozlokowanie
44 http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35055,2172397.html [dostęp: 18 VII 2017].
45 A. Drapella-Hermansdorfer, Od miasta-ogrodu do nowej wsi, „Przegląd Urbanistyczny”, r. VI, 2014, s. 17.
46 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,6381958,Komorow_idzie_po_niepodleglosc.html [dostęp: 18
VII 2017].
47 Ibidem.
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sklepów wielkopowierzchniowych48.
Nazwę „miasto-ogród” lub „osiedle-ogród” wykorzystują często deweloperzy.
Oczywiście nowe osiedla nie mają nic wspólnego z oryginalnym konceptem. W ostatnich latach pojawiły się pseudo miasta-ogrody: Siewierz Jeziorna pod Katowicami,
Nowe Żerniki we Wrocławiu czy Green Mokotów w Warszawie. Niektóre miasta chętnie posługują się formułą miasto-ogród bez historycznego uzasadnienia m.in. Olsztyn, Katowice czy Nałęczów.
Konkluzja
Wybuch II wojny światowej i dojście do władzy komunistów z pewnością zaprzepaściło szansę wdrażania idei garden-cities na ziemiach Rzeczpospolitej. Nawet gdyby
nie doszło do kolejnego konfliktu militarnego, koncepcja Howarda nie byłaby zjawiskiem masowym nad Wisłą, świadczy o tym ograniczony rozwój modelu w innych
krajach. Jednak wizja „zielonej” stolicy prawie 40 milionowego państwa, otoczonej
satelitami w postaci miast-ogrodów byłaby bardzo kusząca. Polskie realizacje mogłyby stanowić przykład dla pozostałych państw. Może tutaj narodziłaby się nowa szkoła
urbanistyczna czerpiąca z reguł garden-cities? Czy miasta-ogrody były szansą dla rodzimej urbanistyki? Odpowiedź brzmi tak, ale sprawa pozostaje otwarta. Należy mieć
na uwadze, iż w okresie PRL pojawiały się nieśmiałe eksperymenty z osiedlami wypełnionymi zielenią (Sady Żoliborskie w Warszawie lub Osiedle Słowackiego w Lublinie). Były to jednak tylko urbanistyczne ciekawostki przeforsowane przez wybitnych
polskich architektów. O dużym potencjale miast-ogrodów nie zapomniała brytyjska
urbanistyka. Przypomnę, że w 2016 roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan stworzenia
14 miast-ogrodów i wsi-ogrodów49. Program zakłada budowę miast m.in. na dawnych
terenach przemysłowych przy współpracy sektora publicznego i prywatnego50. Polska mogłaby się wzorować na wspomnianej inicjatywie szczególnie w formule wsi-ogrodów. Warto zaakcentować, iż w Polsce nie brakuje prywatnych inwestorów, którzy
chętnie partycypowaliby w tym przedsięwzięciu. Również technologia ekologicznego
budownictwa nie stanowi już tak dużego wyzwania finansowego. Koncepcja Howarda
nawet zrealizowana w minimalnym stopniu stanowiłaby idealne lekarstwo na aktualne bolączki polskich miast: zanieczyszczenie powietrza, nadmiar samochodów, braki
w alternatywnych szlakach komunikacyjnych, niedobory terenów rekreacyjnych czy
nadmierny hałas. Nowa polityka urbanistyczna poprawiłaby także miejską estetykę,
o której wielokrotnie w negatywnym tonie wypowiadał się m.in. Filip Springer, twierdząc, że „architektoniczna” Polska jest „brzydka jak noc”51. Odchodząc od planów na
przyszłość, włodarze miast-ogrodów powinni przede wszystkim chronić to co jeszcze
istnieje, a mieszkańcy walczyć o swoje zielone raje.
48 https://www.gazeta-mosina.pl/2014/protest-puszczykowian-przeciwko-budowie-wielkopowierzchniowych
-obiektow-hadlowych/ [dostęp: 18 VII 2017].
49 http://urbnews.pl/anglia-nowe-miasta-ogrody/ [dostęp: 18 VII 2017].
50 Ibidem.
51 http://ksiazki.onet.pl/wiadomosci/filip-springer-polska-jest-brzydka-jak-noc-wywiad/kejwsj [dostęp: 22 VII 2017].
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Streszczenie
W mojej refleksji chciałbym ukazać historię polskiego ruchu na rzecz budowy
miast-ogrodów. Przypomnę, że autorem oryginalnej wizji urbanistycznej był Ebenezer Howard, który w 1902 roku opublikował założenia garden-cities w książce Garden Cities of To-morrow. Idea garden-cities na ziemiach Rzeczpospolitej narodziła się
w 1909 roku za sprawą powołania Delegacji ds. Miast-Ogrodów. Początkowo ruch
koncentrował się na działalności propagandowej tj. organizacja wystaw, konferencji
i odczytów bądź wydawanie publikacji popularyzatorskich. Teoretyczne założenia
musiały przeobrazić się w praktykę, czyli budowę osiedli lub samodzielnych miast-ogrodów. W tym miejscu pragnę zaakcentować problem z uznaniem pierwszego miasta-ogrodu w Polsce. Następnie przedstawiłem rozwój idei w latach 1909-1914 – to
właśnie wtedy odbywało się najwięcej konferencji, odczytów oraz konkursów na nowe
osiedla i miasta. Do II wojny światowej koncepcja była intensywnie wdrażana przede
wszystkim w Warszawie i jej okolicach. Jednakże nie pominąłem realizacji lub planów
pochodzących z innych rejonów kraju. W okresie międzywojennym chęć „sprowadzenia” przyrody do polskich miast była bardzo silna, co wyrażało się w planach budowy kolejnych plant i parków w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.
Idea miast-ogrodów w Polsce została zahamowana przez wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych, Polska Rzeczpospolita Ludowa odziedziczyła miasta-ogrody z Ziem Odzyskanych mam na myśli osiedla-ogrody we Wrocławiu
bądź na Górnym Śląsku. W tym miejscu chciałbym zaprezentować podejście ówczesnych władz komunistycznych do „zielonej” koncepcji urbanistycznej. Dopiero po
1989 roku ponownie zaczęto dyskutować nad wizją Howarda. Demokratyczny ustrój
pozwolił na ukonstytuowanie organizacji i stowarzyszeń związanych z ożywieniem
idei miast-ogrodów w Polsce.
Mając na uwadze stan mieszkalnictwa w pierwszych latach po II wojnie światowej,
nie chciałbym tylko krytykować ówczesnej władzy za odejście od przedwojennego
modelu. Jednakże przez cały okres PRL wizja urbanistyczna pozostawała praktycznie
martwa, a nawet była napiętnowana za burżuazyjny charakter. Polityka urbanistyczna
PRL odcisnęła potężne piętno na polskich miastach, z którym do tej pory nie możemy
sobie poradzić.
Słowa kluczowe: miasta-ogrody, urbanistyka, miasto, osiedle, Polska, PRL, architektura
Summary
In my article I want focus on history of garden city movement in Poland. The first
author of original concept of garden cities was Ebenezer Howard. In 1902 Howard
presented this concept in the book Garden Cities of To-morrow. Idea of garden cities in
Poland was born in 1909 as a result of establish of new institution about polish garden
cities (Delegacja ds. Miast-Ogrodów). In the first years of activity institution focus

56

Architektura miast v

Koncepcja miasta-ogrodów w Polsce. Utracona szansa...

57

on propagation of garden city movement. Institution organized exhibitions, conferences and published books. Later institution want incarnate ideology of garden cities
in polish cities and settlements. In this place I want present problem of recognition of
first garden city in Poland. Next I show development of this idea in years 1909-1914.
In this period in Poland the movement was very powerful (lot of conferences and
architecture contests). Until the second world war concept was popular especially in
Warsaw and in her neighborhood. Of course I not forget about garden cities examples
from other cities. Between first and second world war idea of imprecate of nature in
the polish cities was very strong. This phenomenon to expressed in build new parks in
Warsaw, Krakow or Poznan.
Idea of garden cities in Poland was stopped by the outbreak of second world war. After war Polish People’s Republic inherit garden cities from Recovered Territories for
example in Wroclaw and Upper Silesia. At this point I want present attitude of communist government to green urban concept. After 1989 in Poland started debate about
original vision of Howard. Democracy system to let to constitution of institutions and
foundations about garden cities in Poland.
Keeping in mind the situation with housing in the first years after second world war in
Poland I don’t want only criticize communist government. However in Polish People’s
Republic garden city movement was dead. For communists this idea was too bourgeoisie. Finally urban policy in Polish People’s Republic has got huge impact for cities
which we can’t helped for today.

1.

Key words: garden-cities, urban, city, settlement, Poland, PRL, architecture
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il. 1. Plan miasta-ogrodu według E. Howarda, źródło: discoveringurbanism.blogspot.com200906ebenezer-howards-garden-city-concept.html.
il. 2. Widok na pierwsze miasto-ogród Letchworth, źródło: Pinterest.
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5.

4.
6.

il. 3. Centrum miasta-ogrodu Welwyn, źródło: welwynhatfield.co.uk.
il. 4. Projekty konkursowe na nowe miasto-ogród Ząbki, źródło: historiazabek.pl.

il. 5. Reklama zachęcająca do osiedlania się na warszawskim Czerniakowie, źródło: eela1.blox.pl.
il. 6. Widok na wrocławską dzielnicę Sępolno, źródło: TuWrocław.pl.
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WPROWADZENIE

8.

il. 7. Ulica na katowickim Giszowcu. W tle osiedle bloków zbudowanych w okresie PRL-u, źródło: Mariacka13.pl.
il. 8. Lubelskie osiedle Słowackiego w latach 70. XX wieku, źródło: Kurier Lubelski.pl .

Tradycja spacerowania sięga we Wrocławiu czasu wieków średnich i była ściśle związana
z wieloma czynnikami, między innymi z ewolucją układu urbanistycznego, zmianą stylu życia
mieszkańców, rozwojem nauk medyczynych oraz środków komunikacji.
W średniowieczu ograniczona gorsetem murów obronnych przestrzeń miasta została
wypełniona gęstą zabudową. Do celów rekreacyjnych i spacerowych wykorzystywano więc
tereny okolicznych przedmieść, które dzięki sprzyjającym uwarunkowaniom przyrodniczym
przybierały różnorodne formy – lasów, zagajników, podmokłych obszarów nadrzecznych,
grobli, błoń, a także rozległych łąk rekreacyjnych. Towarzyszyły im naturalne obiekty wodne,
zadrzewienia oraz aleje dające pożądany w lecie cień. Służyły jako tereny zabaw, wypoczynku,
ćwiczeń strzeleckich i wydarzeń publicznych np. turniejów, egzekucji1. W poźniejszych
okresach ich funkcjonowanie oraz forma nie uległy większej zmianie.
Deficyt terenów spacerowych i zieleni wewnątrz miasta zaczął narastać na początku XIX
wieku. W obliczu licznych problemów sanitarnych i przestrzennych, mieszkańcy zaczęli
domagać się poprawy sytuacji, co stało się dopiero po zakończeniu oblężenia Wrocławia przez
Hieronima Bonaparte w 1807 roku. Miasto skapitulowało podpisując akt, w którym Francuzi
nakazali natychmiastową rozbiórkę murów obronnych i przeznaczenie części uzyskanych
terenów na promenadę. Jej projektant, Johann Friedrich Knorr, przedstawił ideę systemu ciągów
spacerowych połączonych z sąsiednimi terenami zieleni. Jej osnową była fosa o uproszczonej
formie, a od północy rzeka Odra. Równolegle do nich, po obu stronach, wytyczono 3- lub
1

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski, Ogrody na Śląsku, t 1. Od średniowiecza do XVII wieku, Wrocław 2014, s. 75.
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4-rzędowe topolowe aleje otaczające miasto pierścieniem zieleni i stanowiące podstawową
formę kompozycji. Zachowano trzy bastiony (Sakwowy, Ceglarski, Zamkowy), które ukształtowano w manierze krajobrazowej z przeznaczeniem na punkty widokowe. Promenada
zyskała dwa rozszerzenia w postaci Zwingergarten (obecnie Park im. Mikołaja Kopernika)
oraz Tempelgarten (obecnie boiska przy Bastionie Sakwowym)2. W tym czasie obsadzono
drzewami niektóre place i ulice np. pl. Katedralny, ul. Skargi, ul. Traugutta, a w 1816 roku
otwarto pierwszy skwer miejski przy obecnej ul. Pomorskiej. Sama promenada nabrała z czasem reprezentacyjnego charakteru dzięki wznoszonym w pobliżu budowlom oraz wzbogaceniu jej wyposażenia w liczne obiekty architektoniczne i rzeźbiarskie. Chętnie odwiedzanym
miejscem był również Park Szczytnicki, pierwszy prywatny ogród udostępniony mieszkańcom, który przyciągał spacerowiczow urozmaiconą siecią dróg i bogatym programem
przestrzennym3.
W 2. poł. XIX wieku intensywnie rozwijające się przedmieścia kształtowano według
paryskiego wzorca wytyczając regularne place, skwery (obecne pl. Tadeusza Kościuszki,
pl. Jana Pawła II, pl. Strzegomski, pl. Muzealny) i geometryczną siatkę ulic. Te ostatnie posiadały różnorodne liniowe formy zieleni, a najbardziej reprezentacyjne, szerokie bulwary
z wewnętrznymi alejami spacerowymi ozdabiano szpalerami drzew, trawnikami, rabatami
i przedogrodami okolicznych budynków4. Powiększono istniejące parki, udostępniono prywatne założenia publiczności i założono nowe obiekty m.in. Park Południowy i Park Dębowy.
Nowymi typami terenów zieleni były parki ludowe, dedykowane spacerom i wszelkiej aktywności ruchowej oraz parki leśne na przykład na Osobowicach, o skromniejszym programie
użytkowym. Z inicjatywy obywatelskiej członków Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania
Miasta wytyczono system promenad, bulwarów i tras spacerowych wokół środmieścia, urozmaiconych o wzgórza widokowe z altanami, kamienie i drzewa pamiątkowe5. Na północy
miasta ciąg spacerowy łączył Ogród Zoologiczny i Park Szczytnicki z Lasem Osobowickim
przebiegając wzdłuż Starej Odry. Na wschodzie od ul. Wilczej do ul. Na Grobli przez Las Rakowiecki, na południu zaś wzdłuż nasypu kolejowego Towarowej Obwodnicy Wrocławia od
ul. Grabiszyńskiej do Wojszyc przez Park Południowy6, nazwana w latach 30. XX wieku imieniem Hugo Richtera (il. 1). Ścieżki te pełniły rolę atrakcyjnych tras spacerowych a w wyniku
rozwoju urbanistycznego miasta stały się osnową drugiego śródmiejskiego pierścienia zieleni
Wrocławia7.

2
3
4
5
6
7

Iwona Bińkowska, Promenada Wrocławska: Geneza powstania i pierwsze lata istnienia, „Roczniki Sztuki Śląskiej”,
t. XV, Wrocław 1991, s. 105-107.
I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku,
Wrocław 2006, s. 132.
I. Bińkowska, Kształtowanie systemu zieleni Wrocławia, [w:] Leksykon zieleni Wrocławia, red. Iwona Bińkowska,
Elżbieta Szopińska, Wrocław 2013, s. 62.
I. Bińkowska, Wrocławskie parki miejskie i tereny spacerowe na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Wrocławski”,
t. 3, Wrocław 1993, s. 196-198.
Hugo Kretschmer, Breslauer Verschonerungsverein 1893-1906, Breslau 1908.
Szymon Roznalski, Zieleń w obecnym układzie przestrzennym miasta, [w:] Leksykon..., s. 69-70.
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CEL, ZAKRES I METODY BADAŃ
Pomimo wcześniej wspomnianej roli, ścieżki spacerowe Wrocławskiego Towarzystwa
Upiększania Miasta nigdy nie stały się przedmiotem dokładnych badań. Chcąc wskazać
na ich potencjał oraz możliwości wykorzystania, autorzy wykonali, na przykładzie ścieżki
Hugo Richtera, kompleksową analizę pod kątem włączenia jej do zaproponowanego systemu
ścieżek spacerowych Wrocławia8. Jednym z najważniejszych etapów badań była ocena stanu
zachowania historycznych elementów zagospodarowania, oparta na wynikach inwentaryzacji
terenu oraz kwerendy historycznej wykonanej w ujęciu polihistorycznym. Zamierzeniem
autorów było nie tylko rozpoznanie etapów ewolucji ścieżki, ale również zrozumienie pochodzenia i przyczyn powstania jej poszczególnych elementów.
Zakres przestrzenny badań obejmował obszar o łącznej powierzchni 48 ha składający się
z traktu spacerowego, nasypu kolejowego oraz czternastu wybranych rozszerzeń (il. 2). Dla
wybranego obszaru wykonano ogólną inwentaryzację terenu wraz z charakterystyką składu
gatunkowego drzew i krzewów. Badania studialne nad ścieżką polegały w pierwszej kolejności
na weryfikacji, uporządkowaniu i uzupełnieniu dotychczasowego stanu badań. Kwerendę historyczną oparto na skompletowanych materiałach archiwalnych, historycznych planach oraz
ikonografii dotyczącej Ścieżki Hugo Richtera. Do kwerendy historycznej włączono ponadto
tereny otaczające mające w uznaniu autorów istotne znaczenie w ewolucji opracowywanego
obiektu.
MATERIAŁY ARCHIWALNE
Ze względu na ograniczony zakres niniejszego artykułu, szczegółowemu opisaniu postanowiono poświęcić materiały archiwalne pisane, stanowiące podstawowe źródło wiedzy
o idei twórców ścieżki oraz etapach jej ewolucji. Najbardziej cenne informacje zawierają sprawozdania z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta (niem. Breslauer
Verschönerungsverein) z lat 1893-19159. Sporządzane co roku raporty sekcji południowej zawierają aktualną listę członków, budżet oraz postępy prac nad omawianą ścieżką od narodzin
idei połączenia Parku Południowego i Cmentarza Grabiszyńskiego po najmniejsze prace jak
sadzenie drzew i ustawienie ławek. Kolejnym ważnym dokumentem przybliżającym wygląd ścieżki jest opis Hugo Kretschmera10 z około 1906 r., w którym przedstawiony zostaje
dokładny przebieg ścieżki wraz z towarzyszącymi jej obiektami a nawet poetyckimi opisami
widoków na pobliskie góry i wsie. Obiekt wspomina sam Hugo Richter, włączając go jako
ważny element zielonego pierścienia Wrocławia11. Ostatnie informacje o trakcie spacerowym
pojawiają się w latach 30. XX wieku w opracowaniu Karla Schulza12, w którym po raz pierwszy zostaje nazwany Ścieżką Hugo Richtera (niem. Hugo-Richter-Weg)
Zob. Jacek Kuśmierski, Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych Wrocławia, Wrocław
2016.
9 Geschaftsbericht des Breslauer Verschonerungs-Vereins für das Jahr 1893-1915, Breslau.
10 H. Kretschmer, op. cit., s. 5–14.
11 Hugo Richter, Breslau als Gartenstadt, [w:] Georg Hallama, Deutschlands Städtebau – Breslau, Berlin 1924, s. 51-55.
12 Karl Schulz, Grabschen in geschitlicher und vorgeschichtlicher Zeit, Breslau 1934, s. 99.
8
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Materiałami uzupełniającymi powyższe archiwalia było kilkanaście planów historycznych miasta oraz kilkadziesiąt grafik i fotografii, których źrodłami były zbiory tradycyjne i zdigitalizowane: Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury od.
Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, Instytutu Herdera do Badań Historycznych nad Europą
Środkowo-Wschodnią, Uniwersytetu Technicznego w Berlinie oraz Biblioteki Uniwersytetu
w Heidelbergu.
STAN BADAŃ
Ścieżki Hugo Richtera nie odnotowuje żadna polska literatura specjalistyczna aż do lat
90. XX wieku. Pionierskimi opracowaniami są artykuły Iwony Bińkowskiej, przybliżające
przebieg ścieżki oraz omawiające ogólną formę jej zagospodarowania13. Po raz pierwszy z historycznej nazwy wspomina o niej Tomasz Kruszewski, utożsamiając ją z obecną ulicą Warsztatową14. Omawiany ciąg spacerowy znalazł swoje syntetyczne omówienie dopiero w Leksykonie zieleni Wrocławia15, w którym Artur Hryniewicz i Elżbieta Szopińska opisują jej dokładny
przebieg, listę rozszerzeń, krótką historię oraz aktualny stan kompozycji i drzewostanu.
GENEZA I HISTORYCZNY KONTEKST POWSTANIA ŚCIEŻKI HUGO RICHTERA
Wytyczenie Ścieżki Hugo Richtera wiązało się z szerokim spektrum uwarunkowań polityczych, gospodarczych, technicznych, społecznych oraz terytorialnych, których geneza sięga
połowy XIX w. Najważniejsze były czynniki polityczne a mianowicie zwycięstwo Niemców
w wojnie francusko-pruskiej w 1871 r. Pokój zawarty we Frankfurcie nad Menem tego samego roku, nakładał na Francję kontrybucję w wysokości 5 miliardów franków w złocie,
które musiała spłacić w ciągu następnych trzech lat. Był to wielki zastrzyk środków finansowych dla Niemiec, który stymulował wiele inwestycji również tych we Wrocławiu16. Kolejnym ważnym wydarzeniem było proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego 18 stycznia 1871 r.
w Wersalu przez kanclerza Otto von Bismarcka oraz króla Prus Wilhelma I Hohenzollerna,
koronowanego na cesarza. Dla Wrocławia oznaczała ona zacieśnienie kontaktów z sąsiednimi
regionami i ożywienie gospodarcze17. Wkrótce potem Druga Rzesza zawarła sojusze z Austro-Węgrami oraz Włochami, co miało kluczowe znaczenie dla ukształtowania się przyszłych
bloków Państw Centralnych i Ententy. Upokorzona Francja szukała wsparcia w koalicji m.in.
z Imperium Rosyjskim, przez co Niemcy stanęły w obliczu możliwości ataku obcych wojsk

Zob. I. Bińkowska, Wrocławskie parki miejskie..., s. 183-200 oraz I. Bińkowska, Kształtowanie systemu zieleni...,
s. 225-244.
14 Zob. Tomasz Kruszewski, Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 1873-1997, Wrocław 1997, s. 195.
15 Zob. Artur Hryniewicz, Elżbieta Szopińska, Trakt spacerowy wzdłuż kolejowej obwodnicy towarowej Wrocławia,
[w:] Leksykon..., s. 599-600.
16 Teresa Kulak, Historia Wrocławia, t. 2.: Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001,
s. 209.
17 Ibidem, s. 210.
13
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z dwóch kierunkow18. Sytuacja ta spowodowała powrót do dyskusji o ponownym ufortyfikowaniu miast. 9 maja 1889 r. Najwyższym Rozkazem Rządowym Wrocław ustanowiono
jedną z 17-stu twierdz przeznaczonych do rozbudowy. Zgodnie z przyjętą taktyką w razie
konfliktu zbrojnego ufortyfikowane miasta we wschodnim Cesarstwie miały przetrzymać
ewentualne uderzenie wojsk rosyjskich. W kolejnym roku rozpoczęto budowę obiektów
obronnych Twierdzy Wrocław. Biegnący od południa nasyp kolejowy pełnił rolę wału artyleryjskiego. Obszar ten był najmniej zagrożony, ale równocześnie posiadał najlepsze warunki
do ataku dla przeciwnika – suche i płaskie pola. Na odcinku od Krzyków do Brochowa rozplanowano pięć stanowisk dla baterii dział oraz wzniesiono bierny schron kompanijny piechoty, który stanowił zwieńczenie szkieletu twierdzy19.
Decyzja o ponownym ufortyfikowaniu Wrocławia zbiegła się z rozbudową miejskiej sieci
kolejowej. W 1891 r. rozpoczęto budowę Towarowej Obwodnicy Wrocławia łączącej stacje
rozrządowe na Brochowie oraz Gądowie. Umożliwiła wyprowadzenie z centrum miasta pociągów towarowych kursujących z Górnego Śląska do północnych Niemiec. Dzięki temu
możliwa była poźniejsza budowa estakady i bezkolizyjnych wiaduków na Dworzec Główny.
Linię uruchomiono 1 maja 1896 r., ale sam nasyp oddawano fragmentami: w 1892 r. odcinek
Brochów – Krzyki, a w 1893 r. odcinek Krzyki – Grabiszyn20. Nasyp Towarowej Obwodnicy
Wrocławia przecinał obszar rolniczy powodując znaczną degradację krajobrazu. Dodatkowo
podczas jego budowy nie wykorzystano całej ilości zwiezionego gruntu, dlatego w różnych
miejscach zalegały zwały niepotrzebnej ziemi i kamieni.
Synchronicznie prowadzono budowę Parku Południowego oraz realizację nasadzeń drzew
i krzewów wzdłuż nasypu kolejowego według projektu Hugo Richtera. Integralną częścią
obiektów fortyfikacyjnych była zieleń taktyczna, która miała przede wszystkim: stanowić przeszkodę, maskować system obronny w krajobrazie oraz przesłaniać go utrudniając przeciwnikowi rozpoznanie i obserwację21. Tworzono zazwyczaj układy liniowe z drzew i krzewów,
których dobór gatunkowy odpowiadał specyfice danej działki. Stosowano roślinność typową
dla otoczenia oraz odznaczającą się odpowiednimi cechami takimi jak: szybki wzrost, wczesny rozwój liści oraz ich odpowiedni kolor22. Inwentaryzacja dendrologiczna i analiza gatunkowa potwierdziły, że zastosowano roślinność typową dla obiektów fortecznych tamtych
czasów: klon pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, kasztanowiec
biały lub pospolity. Drzewa te posiadają rozłożyste gęste i wysoko osadzone korony, dzięki
czemu mogły skutecznie ukryć poruszające się wojska oraz pociągi pancerne. Duży udział
robinii akacjowej był podyktowany ich atrakcyjnością jako materiał do wznoszenia przeszkód z kolczastych gałęzi i powalonych pni. Drzewa na potrzeby wojska dostarczały przede

Stanisław Kolouszek, Fortyfikacje Festung Breslau, Jelenia Góra 2014, s. 108.
Ibidem, s. 111.
„Breslauer Zeitung”, nr 676, Morgen-Ausgabe, 27 sierpnia 1892, s. 3.
Jadwiga Środulska-Wielgus, Geneza i ochrona zabytkowej zieleni fortecznej, „Fortyfikacja”, t. 8, red. Piotr Molski,
Warszawa 1999, s. 59-60.
22 Jerzy Potyrała, Krajobraz zapomnianej Twierdzy Wrocław z lat 1890-1914, „Architectus: pismo Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej”, nr 1-2 (21/22), Wrocław 2007, s. 57-66.
18
19
20
21
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wszystkim szkółki ogrodnicze podlegające dyrektorowi ogrodów miejskich. Był to ostatni
okres zastosowania zieleni w celach bezpieczeństwa we Wrocławiu w tak dużej skali23.
Budowa twierdzy przypadła na okres rządów nadburmistrza Georga Bendera, który musiał w tym czasie zmierzyć się z wieloma problemami dotykającymi szybko rozwijającego
się ośrodka wielkomiejskiego. Otoczony sztabem specjalistów wprowadził szereg usprawnień i regulacji. Przede wszystkim kilkakrotnie zwiększył powierzchnię Wrocławia włączając
w jego granice sąsiednie tereny. Od strony południowej były to: Borek (1897 r.), Gaj (1904 r.)
oraz Grabiszyn (1911 r.). Przyłączone osiedla poddano regulacjom urbanistycznym i skomunikowano z centrum miasta siecią tramwajów. Rozwijający się przemysł przyciągał nie tylko
nowych inwestorów, ale również poszukujących pracy robotników24. Dzięki organizacji i pewnego rodzaju wizjonerstwu, Benderowi udało się wykorzystać sprzyjającą koniunkturę, aby
wynieść miasto do rangi metropolii. O okresie prosperity Wrocławia świadczy znaczny wzrost
liczby mieszkańców. Na początku kadencji Bendera w 1891 r. wynosiła 340 000, a pod koniec
osiągnęła 540 000. Nadburmistrz należący do lewicowo liberalnej Partii Postępu był szczególnie uwrażliwiony na poprawę bytu najniższych warstw społecznych oraz klasy średniej. Starał
się to osiągnąć m.in. poprzez poprawę systemu opieki społecznej i warunków sanitarnych,
sprawowanie pieczy nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz zapewnienie wrocławianom dostępu do terenów zieleni25. Na początku swoich rządów zwrócił się do urzędników
magistratu: Pragnę uczynić Wrocław miastem zdrowym, a czy będę mógł uczynić je pięknym –
to zależy od panów.26. Słowa te trafiły nie tylko do Hugo Richtera, ale znalazły również szerokie
grono odbiorców wśród samych mieszkańców zachęcając ich do działania. Bender był bardzo
zaangażowany w działalność społeczną pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego Śląskiego
Towarzystwa Kultury Ojczystej oraz przewodniczącego Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Wzrost roli mieszczaństwa oraz rozwój świadomości społecznej w sferze
jakości otoczenia zaowocował potrzebą uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni Wrocławia.
Zwiększyła się liczba stowarzyszeń, do których w 1882 r. dołączyło wspomniane Wrocławskie
Towarzystwo Upiększania Miasta skupiające przedstawicieli lokalnej elity i różnorodnych
środowisk. Celem działania Towarzystwa było zakładanie zieleńców, tras spacerowych oraz
poprawa estetyki nowych przestrzeni miejskich. Stowarzyszenie tworzyło trasy spacerowe
łączące parki, skwery i place z przylegającymi do nich terenami wzdłuż torów kolejowych oraz
rzek. Organizacja ta stanowiła swojego rodzaju uzupełnienie funkcjonujących na tym polu
jednostek magistratu27. Omawianym w artykule obiektem zajmowała się sekcja południowa,
składająca się z przedsiębiorców, polityków, urzędników, wojskowych, ale również projektantów – miejskiego inspektora ogrodnictwa Hugo Richtera oraz miejskiego radcy budowlanego Richarda Plüddemanna. Na podstawie materiałów archiwalnych można domniemywać,

23
24
25
26
27

Ibidem.
T. Kulak, 2001, op. cit., s. 220
Nadburmistrzowie i inni urzędnicy Magistratu Wrocławia 1808-1933, red. Halina Okólska, Wrocław 2007, s. 30.
Za: I. Bińkowska, Natura i miasto..., s. 77.
Ibidem.
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że pierwszy odpowiadał za projekt zieleni oraz kompozycję krajobrazową, a drugi za oprawę
architektoniczną oraz układ urbanistyczny28.
Ich działania wyszły na przeciw rosnącej popularności turystyki regionalnej, którą stymulował rozwój kolei oraz zainteresowanie rodzimym krajobrazem. Starano się zapewnić
zwiedzającym choćby minimalną infrastrukturę w postaci utwardzonych dróg i punktów
widokowych29. Dowodzą tego ówczesne przewodniki dedykowane spacerowiczom eksplorującym tereny podmiejskie w poszukiwaniu ciekawych miejsc, wyróżniających się interesującymi widokami, bądź obiektami o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych
np. sędziwe drzewa (koniecznie gatunki rodzime), zabytkowe budynki, romantyczne ruiny,
kamienie pamiątkowe30. We Wrocławiu szczególnie atrakcyjna była w tych aspektach południowa część miasta ze wspaniałą ekspozycją na dolnośląskie góry m.in.: Masyw Ślęży, Góry
Izerskie, Karkonosze, Góry Sowie, Masyw Śnieżnika oraz Góry Złote (il. 3.).
EWOLUCJA ŚCIEŻKI HUGO RICHTERA
Narodziny idei
Prace nad kształtowaniem pierwszych elementów ścieżki rozpoczęto w 1892 r. wraz z budową Parku Południowego oraz wykonaniem nasadzeń z drzew i krzewów wzdłuż nasypu
kolejowego. Do celów rekreacyjnych zaadaptowano dwa przypadkowo powstałe wzniesienia.
Pierwsze, zlokalizowane przy drodze w kierunku Partynic i Kleciny, odznaczało się znakomitym widokiem na Górę Sobótkę (Ślężę), dlatego nazwano go poźniej Małą Sobótką.
Wzniesiono na nim sześciokątny drewniany pawilon z ławkami według projektu architekta
Karla Klimma. W kolejnych latach sukcesywnie wzbogacano program miejsca o kolejne
obiekty: kamienną grotę oraz planszę z panoramą okolicznych gór31. Drugie wzniesienie,
czyli Wzgórze Riemanna, mieszczące się zaledwie 300 m na wschód od al. Karkonoskiej
nabyto w 1897 r. Na jego szczyt prowadziły trzy ścieżki łączące się w platformę widokową
zaakcentowaną drewnianym daszkiem ochronnym z ławką (il. 4.). U jego podnoża rozciągał
się zieleniec służący dzieciom do zabawy. Całość uzupełniało Wzgórze Bendera w Parku
Południowym z pawilonem Wallenberga autorstwa Richarda Plüddemanna. Poza oczywistymi walorami widokowymi wzgórza Riemanna i Bendera mogły pełnić funkcje punktów obserwacyjnych dla korygowania ostrzału artyleryjskiego w przypadku obrony Twierdzy
Wrocław32. To zdradza głęboko tkwiącą potrzebę łączenia aspektów estetycznych z nieubłaganą praktycznością.
28 Architekt pracujący jako miejski radca budowlany ds. budownictwa lądowego nie mogł odpowiadać za przy
gotowywane planow urbanistycznych, ale z pewnością miał znaczny wpływ na ich kształtowanie jako urzędnik
Deputacji Budowlanej, za: Agnieszka Gryglewska, Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w tworczości Richarda
Pluddemanna, Wrocław 1999, s. 96.
29 I. Bińkowska, Wrocławskie parki miejskie..., s. 190.
30 Małgorzata Szafrańska, 1998, Formy dziewiętnastowiecznych ogrodów, [w:] Ogród. Forma – symbol – marzenie,
red. Małgorzata Szafrańska, Warszawa 1998, s. 370.
31 Artur Hryniewicz, Górka Mała Sobótka [w:], Leksykon ..., s. 481.
32 Stanisław Kolouszek, Łukasz Pardela, Twierdza Wrocław jako unikalny zabytek „Architectura militaris”, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 2 (168), Wrocław 2013, s. 70.
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Na początku XX wieku narodził się pomysł na urządzenie trasy spacerowej z miejscami
do wypoczynku wyposażonymi w ławki i place zabaw dla dzieci. W tym celu skupowano
kolejne parcele przylegające do nasypu kolejowego. Wśrod nich był Plac Jesionowy – niewielka przestrzeń na planie trójkąta ograniczona nasypem kolejowym od zachodu i otoczona
szpalerem młodych drzew jesionowych, od których wzięła się nazwa placu. Dalej na południe
zlokalizowany był Plac Lipowy oraz wcześniej założony Plac Dębowy o tym samym przeznaczeniu i formie. Ich nazwy również wzięły się od gatunków otaczających je drzew. Oba
ograniczały ul. Modlińska, ul. Sokola oraz ul. Racławicka. 1 km dalej, trójkątny skwer przy al.
Karkonoskiej z dwoma promieniście rozchodzącymi się alejami, którymi spacerowicze mogli
przejść do pobliskich restauracji33 i Słupa Stulecia (il. 5.). Już poza ówczesnymi granicami
miasta, wzdłuż zewnętrznej strony nasypu rozlokowano dwa place sportowe. Oba otoczono
szpalerem drzew izolujących od otoczenia. Po stronie wschodniej mieściła się niewielka
przestrzeń obsadzona lipami zwana Laskiem oraz otoczony dębami Plac Bismarcka z dwoma
boiskami do gry. Otoczony zwartym pierścieniem dębów posiadał trzy wejścia od strony
nasypu kolejowego. We wschodniej części mieściły się pamiątkowe obiekty ku czci patrona
placu: dąb oraz kamień z inskrypcją. W 1908 r. wszystkie sześć wymienionych przestrzeni
uzyskało status łąk sportowo-rekreacyjnych34. Ostatecznie ustalono koncepcję zielonej sieci
południowej części Wrocławia, której kręgosłupem miała być opisywana ścieżka spacerowa
spinająca Park Południowy z cmentarzem Grabiszyńskim na zachodzie oraz ul. Grabiszyńską
na północy35. Postanowiono przedłużyć trakt spacerowy w kierunku południowym łącząc
Wzgórze Riemanna z Laskiem Schöttlandera i sąsiednim wzniesieniem nazwanym poźniej
Wzgórzem Kretschmera.
Do pierwszej wojny światowej nie nastąpiła żadna większa zmiana w układzie i programie
ścieżki (il. 6.). Osiągała od 1 do 3 m szerokości a program nasadzeń drzew objął odcinek
zewnętrzny od al. gen. J. Hallera aż do ul. Borowskiej. W pobliżu traktu rozbudowaływały
się osiedla willowe. W 1913 r. przy al. gen. J. Hallera wzniesiono siedzibę Śląskiego Klubu
Sportowego. Kompleks obejmował stadion, dom klubowy z tarasem z widokiem na korty
tenisowe, boiska do gry w piłkę nożną i hokeja na trawie obsadzone topolami włoskimi36.
14 czerwca 1910 r. cesarz Wilhelm II ogłosił miasto twierdzą mimo, że fortyfikacje nie były
w pełni ukończone. Część zbudowano dopiero podczas mobilizacji przed I wojną światową37.
W 1912 r. stanowisko nadburmistrza obejmuje Paul Matting, który w tym samym roku rozpoczyna pierwsze kroki w celu przygotowania Wrocławia na wypadek konfliktu zbrojnego38.
Rok poźniej Sztab Generalny zezwala na przesunięcie głównej linii obrony 3 km na południe
od wału obwodnicy kolejowej. 30 lipca 1914 r. ogłoszono stan wojenny, a wojsko przystąpiło

33 Restauracji Bürgerpark Krietern (lub też Kühn`s Restaurant) u zbiegu ul. Krzyckiej i Sowiej, Reichelts Gast
& Kaffe przy ul. Powstańcow Śląskich oraz Restauracji Haasego w Parku Południowym. Ścieżka spacerowa
Richtera łączyła też osiedle Grabiszyn z Garten-Établissement Hopf & Görcke przy ul. Grabiszyńskiej.
34 We wszystkich obiektach dokonano zmiany ostatniego członu nazwy z -platz na -wiese, Geschaftsbericht des
Breslauer Verschonerungs-Vereins für das Jahr 1908, Breslau 1909, s. 5.
35 H. Richter, op. cit., s. 54.
36 Henryk Klamecki, Kompleks sportowy „Schlesien”, [w:] Leksykon ..., s. 423.
37 S. Kolouszek, op. cit., s. 130.
38 Nadburmistrzowie i inni..., s. 34.
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do prac mobilizacyjnych polegających na zabezpieczeniu od strony południowej podejścia
pod nasyp. Miasto nie wzięło jednak udziału w walkach I wojny światowej z powodu przesunięcia frontu wschodniego wgłąb Rosji.
ROZKWIT ŚCIEŻKI HUGO RICHTERA
Po przegranej wojnie i podpisaniu traktatu wersalskiego Niemcy pogrążyły się w kryzysie gospodarczym. Kłopoty z szybującą inflacją spowodowały załamanie budżetu miasta39.
W wyniku rewolucji listopadowej w 1918 r., Paul Matting ustąpił z urzędu nadburmistrza
a jego miejsce zajął dr Otto Wagner, którego rządy przypadały na okres Republiki Weimarskiej. Podobnie jak Georg Bender należał do partii liberalnej więc skupiał się na sprawach robotników i klasy średniej. Ta grupa społeczna była dość znaczna w wyniku uprzemysłowienia
Wrocławia. Jednymi z ważniejszych problemów z jakimi musiał się zmierzyć nowy nadburmistrz było wysokie bezrobocie oraz duży deficyt mieszkaniowy spowodowany m.in. napływem wysiedlonej z Wielkopolski ludności40. W tym czasie propagowano nowy typ budownictwa - mniejsze zespoły mieszkaniowe (niem. Kleinsiedlungwohnung), budowane przez
specjalnie powoływane w tym celu spółdzielnie mieszkaniowe. Jedną z nich była Spółdzielnia
Domków Jednorodzinnych Ogrodów Eichborna (niem. Siedlungsgenossenschaft Eigenheim
Eichborngarten), która w latach 1919-1926 wzniosła osiedle typu miasto-ogród na Grabiszynie
według projektu architekta Paula Heima41. Dla terenów w pobliżu ścieżki spacerowej ważne
było zarządzenie rządowe z 31 lipca 1919 r. o zakładaniu w miastach ogrodów działkowych mających zaspokoić potrzeby żywonościowe mieszkańców. Tego samego roku powstały
ogrody schreberowskie na obecnym Grabiszynku, ktore jako jedne z wielu miały stanowić
alernatywę dla wojennych ogrodów warzywnych rozmieszczonych w przypadkowych lokalizacjach Wrocławia42. Kolejną ważną decyzję administracyjną rząd podjął w 1922 r. w sprawie
obowiązkowego urządzania boisk sportowych i piaskownic dla dzieci w miejskich parkach, co
miało znaczny wpływ na kształtowanie się programu funkcjonalnego terenów przylegających
do ścieżki. W tym okresie połączono Wzgórze Riemanna z pobliskimi terenami sportowymi
nazwanymi Polami Körnera oraz Wzgórzem Kretschmera. Lasek zmienił nazwę na Plac
Weidnera. Traktowi spacerowemu na odcinku między al. gen. J. Hallera a Krzykami nadano
patronat jej projektanta Hugo Richtera. W 1926 r. Plac Jesionowy przekształcono w Grabiszyński Park Sportu. Posiadał on boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną oraz skocznią
w dal i wzwyż, boisko do gry zespołowej we wschodniej części oraz dom klubowy. Pierwotnie
obiekt ten był częścią projektu Parku Ludowego nad Kwaśnim Źrodłem autorstwa Richarda
Konwiarza, ktorego nie zrealizowano. Kompleks uwzględniał: centralną łąkę zabawową, plac
sportowy w kształcie hipodromu przy nasypie, korty tenisowe, wzgórze z pętlą tramwajową,

39 Piotr Galik, Wrocław przełomu wieków XIX/XX. Opowieść o życiu miasta, Łodź 2012, s. 11.
40 T. Kulak, 2001, op. cit., s. 230.
41 Wanda Kononowicz, Dawne osiedle Grabiszyn, [w:] Leksykon architektury Wrocławia, red. Rafał Eysymontt,
Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik, Wrocław 2011, s. 493-494.
42 Katarzyna Gryniewicz-Balińska, Historyczne ogrody działkowe Wrocławia jako element planowego systemu zieleni
miejskiej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN”, t. 60, z. 1. Warszawa 2015, s. 56.
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ogrody szkolne oraz plac zabaw dla dzieci w miejscu Placu Raabe’a43 (obecny pl. Srebrny).
W wyniku dalszego rozwoju terytorialnego miasta w 1928 r. włączono 43 osiedla (w tym
m.in. Krzyki) powiększając miasto czterokrotnie44. W tym okresie zamknięto wysypisko
śmieci przy ul. Kruczej i rozpoczęto budowę Kopca Hardenberga według koncepcji urbanistycznej Richarda Konwiarza i projektu terenu zieleni Paula Dannenberga. Uzupełnił on
program funkcjonalny ścieżki o nowy punkt widokowy ze znakomitą panoramą Sudetów
i południowych przedmieść Wrocławia. Razem z sąsiednim przeprojektowanym wzgórzem
Mała Sobótka służyły zimą jako górka saneczkowa. Prace trwały do 1932 r. Realizacje poszczególnych obiektów (osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych) przedłużył światowy
kryzys ekonomiczny. W latach 30. XX wieku wywołał we Wrocławiu załamanie gospodarcze
i znaczne bezrobocie przez co władze miasta obciążone zostały dodatkowymi wydatkami na
pomoc socjalną. Sfrustrowane biedą i bezrobociem społeczeństwo zwróciło się w kierunku
Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej45.
W wyniku wyborów do Reichstagu na początku 1933 r. Narodowosocjalistyczna Partia
Robotników Niemieckich zdobywa większość a Adolf Hitler zostaje powołany na kanclerza. Poźniejsze podpalenie Reichstagu staje się pretekstem do wprowadzenia specjalnego
ustawodawstwa – dekretu O ochronie narodu i państwa. Akt pozwalał przede wszystkim na
prześladowanie przeciwnikow politycznych, ktorych we Wrocławiu osadzano w obozie koncentracyjnym na Tarnogaju (KZ Breslau-Durrgoy). 12 marca 1933r., po wcześniejszych działaniach zastraszających, wybory do władz Wrocławia również zdecydowanie wygrywa NSDAP. Pod koniec roku uchwalono ustawę wprowadzającą nowy ustrój miejski i reorganizujący
strukturę magistratu46. Urzędnicy komunalni pochodzący z nominacji władz państwowych
podporządkowani zostali nadburmistrzowi. Rozwiązaniu uległy wszystkie partie polityczne
z wyjątkiem faszystowskiej. Nowym nadburmistrzem zostaje Helmut Rebitzky a rok poźniej
Hans Fridrich47. Do lipca 1933 r. uległy likwidacji wszystkie organizacje i partie polityczne
przeciwstawiające się nowemu porządkowi. Ustawa 15 grudnia 1933 r. ostatecznie zlikwidowała samorząd miejski. Swoją działalność zawiesza w tym czasie opiekun Ścieżki Hugo
Richtera – Wrocławskie Towarzystwo Upiększania Miasta. Mimo politycznych zawirowań
tereny w pobliżu traktu ulegają dalszym przeobrażeniom. W związku z budową osiedla typu
miasto-ogród Leedeborn na Grabiszynie (realizacja w latach 1934-1938) zlikwidowano wysypisko śmieci przy wzgórzu Mała Sobótka, połączono je z istniejącym wzniesieniem, a całość
przekształcono w obecną górkę saneczkową projektu Franza Hahnela i zespolono z Parkiem Grabiszyńskim. W dalszym ciągu rozwijały się osiedla willowe i mieszkaniowe przylegające do południowej części Ścieżki Richtera. Zbudowano wówczas osiedle Przy Kwaśnym
Źrodle48 i na Krzykach49. W 1938 r. wytyczono osiedle typu miasto-ogród na Grabiszynku

43 H. Klamecki, Park Sportowy Grabiszyn, Leksykon zieleni…, s. 480.
44 P. Galik, 2012, op. cit., s. 11
45 T. Kulak, Zgromadzenie deputowanych miejskich w latach 1918-1933, [w:] Rada Miejska Wrocławia przez wieki...,
Wrocław 2008, s. 61.
46 Wrocławski Samorząd na początku XX w., red. Halina Okólska, Wrocław 2004, s. 4.
47 Nadburmistrzowie i inni..., s. 35.
48 Osiedle w obrębie obecnych ulic Mieleckiej, Kruczej oraz al. gen. J. Hallera.
49 Zespół domów w obrębie obecnych ulic: Turniejowej, Agrestowej, Kalinowej.
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(niem. Gartenstadt am Kinderzobten), które zrealizowano jedynie częściowo. W 1936 r. otwarto Grabiszyński Park Sportowy. Pięć lat później wybudowano dodatkowy tor dla pociągów pasażerskich od obecnego Posterunku Odgałęźnego Stadion do Wrocław Muchobór,
co spowodowało zmianę biegu ścieżki (il. 7.).
POWOJENNA DEGRADACJA I STAN OBECNY
Straty w wyniku obrony Twierdzy Wrocław oraz powojennych rozbiórek spowodowały
znaczne zmiany na terenach przylegających do ścieżki spacerowej. Na miejscu dawnych budynków mieszkalnych wzdłuż ul. Grabiszyńskiej i przy Placu Srebrnym wzniesiono kilkukondygnacyjne bloki a zabudowa jednorodzinna i szeregowa szczelnie wypełniła działki na
graniczących z nasypem osiedlach. Wszystkie te działania spowodowały zniekształcenie albo
utratę wartości ich układu zaplanowanego pierwotnie w ramach idei miasto-ogród. W latach
50. XX wieku powiększono obszar Wrocławia włączając w jego granice dawne wsie m.in.
Ołtaszyn i Wojszyce. Obiekty sportowe zmieniły swoich właścicieli: Grabiszyński Park Sportowy przy ul. Oporowskiej przekształcono na Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk
Wrocław a Śląski Klub Sportowy przy ul. Hallera na Klub Sportowy PaFaWag. Wzniesiono
również nowe obiekty w tym Wojskowy Ośrodek Sportów Wodnych przy ul. Racławickiej.
W miejscu placu ćwiczeń jazdy Koszar Kirasjerów zlokalizowano budynki Zakładów Motoryzacyjnych nr 4 (WZMot-4). W tym czasie ścieżka spacerowa ulegała powolnej degradacji.
Na skutek rozrostu drzew, samosiewu oraz rozwoju zabudowy walory widokowe utraciły:
Mała Sobótka, Wzgórze Bendera w Parku Południowym oraz Górka Partynicka. Błonia
Körnera przekształcono na ogrody działkowe, które w tym czasie zajęły sąsiednie tereny na
Ołtaszynie. W latach 80. XX wieku przy ul. Racławickiej rozpoczęto budowę stadionu dla
Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego według projektu Janusza Blachowskiego. Jego
realizację przerwała zmiana ustroju i upadek komunizmu. W latach 90. XX wieku przebudowano stadion WKS przy ul. Oporowskiej wznosząc nowe trybuny, a nad ul. Hallera zbudowano kładkę pieszą. Przebudowa sieci tramwajowej przyniosła przeniesienie pętli Krzyki
w 1999 r. na skwer przy al. Karkonoskiej. Tego samego roku w miejscu rozebranych budynków zakładu WZMot-4 przy al. gen. J. Hallera ukończono budowę Centrum Handlowego
Borek. Do ostatnich przekształceń doszło w 2009 r. kiedy zlikwidowano teren dawnego Klubu
Sportowego PaFaWag, który przeznaczono pod zabudowę osiedla deweloperskiego Ogrody
Hallera (il. 8.).
Ścieżka Hugo Richtera straciła swoją ciągłość w wyniku modernizacji drog stając się nierozpoznawalnym przez mieszkańcow łącznikiem wzdłuż nasypu kolejowego. Rozwój wrocławskich przedmieść i zagęszczenie zabudowy spowodowały utratę podmiejskiego charakteru krajobrazu. Inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że zachowały się jedynie krótkie
odcinki historycznych układów drzew tworzących czytelne w przestrzeni szpalery. Niekontrolowany wzrost samosiewuwpłynął na zaburzenie czytelności dawnej kompozycji oraz utratę
walorów widokowych wzgórz i otwarć widokowych. Zachował się jednak pierwotny skład
gatunkowy, który w samoistny sposób odtwarza poszycie roślinne. Obiekty towarzyszące
ścieżce pozbawione są elementów dawnego wyposażenia, ale w większości utrzymują funkcję sportowo-rekreacyjną. Ze względu na adaptację bądź całkowitą likwidację utracone zostały: modernistyczny Grabiszyński Park Sportowy przebudowany na nowy zespół obiektów
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stadionu WKS Śląsk, plac ujeżdżalni Koszar Kirasjerów (zabudowany wielkopowierzchniowym centrum handlowym), kompleks sportowy PaFaWag (obecnie osiedle mieszkaniowe)
oraz Plac Weidnera kompletnie pozbawiony drzewostanu.
PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonej kwerendy historycznej można wyodrębić trzy fazy kształtowania się ścieżki. Faza pierwsza (1892-1914) rozpoczynająca się od prac przy kształtowaniu
Parku Południowego i trwająca do wybuchu I wojny światowej. W okresie tym wytyczono
ciąg spacerowy, który obsadzono drzewami i krzewami. Łączył on Park Południowy ze
Wzgórzem Mała Sobótka oraz ul. Grabiszyńską. Na tym etapie ukształtowano i urządzono
najważniejsze rozszerzenia: Plac Jesionowy, Lipowy, Dębowy i Bismarcka oraz Wzgórze
Riemanna z sąsiednimi terenami sportowymi. W fazie drugiej (1913-1941) wyznaczonej od
budowy pierwszego modernistycznego obiektu przy Ścieżce Hugo Richtera – kompleksu Śląskiego Klubu Sportowego i kończącej się wraz z ostatnimi pracami przy przekształcaniu Małej Sobótki. Ścieżka spacerowa została ostatecznie przedłużona do ul. Grabiszyńskiej, a w jej
sąsiedztwie powstało kilka obiektów sportowo-rekreacyjnych: Grabiszyński Park Sportowy,
Kopiec Hardenberga, kompleks Śląskiego Klubu Sportowego oraz zespół ogrodów działkowych. Całkowitemu przekształceniu uległo wzgórze Mała Sobótka, a Wzgórze Riemanna
zostało połączone z Polanami Körnera. Ostatnia, faza trzecia (1945-2017) trwająca od zakończenia II wojny światowej po dzień dzisiejszy. W wyniku działań zbrojnych oraz poźniejszych
przekształceń ścieżka utraciła wiele historycznych elementów wyposażenia, a jej poszczególne
odcinki i rozszerzenia uległy powolnej degradacji. Ciąg spacerowy przecięto ruchliwymi ulicami przez co utraciła swoją ciągłość. Wzrost drzew wraz z rozwojem okolicznej zabudowy
spowodował utratę walorów widokowych przez większość wzgórz widokowych.
Pomimo negatywnych zmian przestrzennych ścieżka nadal przyciąga spacerowiczów, którzy aktywnie kontynuują wielowiekową wrocławską kulturę spacerowania. Dzięki swojemu
położeniu ścieżka stanowi naturalny łącznik między osiedlami, a dzięki liniowemu układowi
nawiązującemu do formy korytarza ekologicznego, zapewnia nie tylko przemieszczanie ludzi, ale i migracje zwierząt. Ponadto zarówno trakt jak i jego rozszerzenia stanowią ważny
element śródmiejskiego pierścienia zieleni,wspierający przewietrzanie miasta i poprawiający
warunki życia wrocławian. Poznanie i zrozumienie dokładnej genezy oraz historii ewolucji
Ścieżki Hugo Richtera miało nie tylko wysokie walory poznawcze, ale również pozwoliło na
przywrócenie świadomości o roli tego obiektu w krajobrazie miasta. Trwające obecnie prace
nad wpisaniem obiektu do rejestru zabytków oraz starania wrocławskiego Urzędu Miejskiego, żywo zainteresowanego rewaloryzacją ścieżki dają nadzieję na przywrócenie temu
obiektowi dawnej świetności.
Streszczenie
Ścieżka Hugo Richtera założona przez Wrocławskie Towarzystwo Upiększania Miasta
na przełomie XIX i XX w. stanowi południowy element śródmiejskiego pierścienia zieleni
Wrocławia. Pomimo tej ważnej roli nigdy nie stała się przedmiotem dokładnych badań
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wyjaśniających etapy jej powstania oraz przyczyny pochodzenia jej poszczególnych elementów zagospodarowania. Celem badań było wykonanie szczegółowej kwerendy historycznej,
która ma posłużyć do dalszych analiz i oceny stanu zachowania. Podstawowymi metodami
były prace terenowe (inwentaryzacja ścieżki wraz z charakterystyką składu gatunkowego
drzew i krzewów) oraz studialne polegające na weryfikacji dotychczasowego stanu badań oraz
przestudiowanie skompletowanych materiałów archiwalnych pisanych, historycznych planów
oraz ikonografii. Pozwoliło to na określenie trzech faz kształtowania ścieżki i jej najbliższego
otoczenia, określenie dokładnego czasu powstania jej poszczególnych elementów oraz ich
współczesnych losów. W wyniku zniszczeń podczas II wojny światowej oraz późniejszych
przekształceń obiekt utracił wiele historycznych elementów wyposażenia, a jego poszczególne
odcinki i rozszerzenia uległy powolnej degradacji. Mimo tych poważnych zmian badany
obszar zachował zasadnicze elementy kompozycyjne i stanowi teren o wysokim potencjale
rekreacyjnym.
słowa kluczowe: ścieżka spacerowa, system zieleni, Wrocław
Summary
Hugo Richter Path created by Wroclaw Society for Beautifying the City at the turn of the
XIXth and XXth centuries, is the southern element of the inner city ring of Wroclaw green
system. Despite this important role, it has never been thoroughly researched to explain the
stages of its creation and the origin of its particular elements. The purpose of the study was
make a detailed historical query, which is going to be used for further analysis and assessment of the state of preservation. The main methods were field work (inventory of trail with
description of species composition of trees and bushes) and studies consisting in verification
of the state of research and study of completed archival documents, historical plans and iconography. This allowed us to define the three phases of creating the path and its immediate
neighborhood, the exact time of shaping its particular elements and their present condition.
As a result of the devastation during the World War II and subsequent transformations, the
path lost many of historic elements and its each sections were slowly damaged. Despite these
large changes, the path retains the basic compositional elements and still has high recreation
potential.
keywords: walking path, green system, Wroclaw

mgr inż. Jacek Kuśmierski,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
dr Elżbieta Szopińska,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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1.

2.

il. 1. Schemat przebiegu tras spacerowych Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta na przełomie XIX i XX
wieku: 1 – ścieżka północna, 2 – ścieżka wschodnia, 3 – ścieżka południowa (Ścieżka Hugo Richtera), oprac. Jacek
Kuśmierski, reprodukcja mapy: Karte des Deutschen Reiches, ark. 424. Breslau (frag.), Königlich-Preussische
Landesaufnahme, 1893; David Rumsey Historical Map Collection, 5820.424c., źródło: Archiwum Map Zachodniej
Polski, http://mapy.amzp.pl/maps.shtml, dostęp: 01.08.2017 r.

il. 2. Zakres przestrzenny badań nad Ścieżką Hugo Richtera. Rozszerzenia: 1 – zieleń przy ul. Grabiszyńskiej,
2 – Plac Srebrny, 3 – Wzgórze Gajowickie, 4 – zieleń przy ul. Hallera, 5 – Plac Lipowy, 6 – Plac Dębowy,
7 – zieleń przy zajezdni tramwajowej Borek, 8 – pętla tramwajowa Krzyki, 9 – węzeł przesiadkowy Krzyki,
10 – Park Południowy, 11 – pętla tramwajowa Park Południowy, 12 – zieleń przy ul. Agrestowej (Góra Partynicka), 13 – zieleń przy ul. Koszyckiej, 14 – zieleń przy ul. Borowskiej, oprac. Jacek Kuśmierski, Elżbieta
Szopińska, podkład mapowy: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, źródło:
http://wms.zgkikm.wroc.pl/wms/, dostęp: 25.11.2015 r.
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3.

4.
5.
il. 3. Powiązania widokowe Ścieżki Hugo Richtera z górami Dolnego Śląska: 1 – Masyw Ślęży, 2 – Wzgórza Strzelińskie,
3 – Góry Izerskie, 4 – Karkonosze, 5 – Góry Wałbrzyskie, 6 – Góry Sowie, 7 – Góry Bardzkie, 8 – Masyw Śnieżnika, 9
– Góry Złote, 10 – Jesioniki, oprac. Jacek Kuśmierski, reprodukcja mapy: Holzapfel Hans, Breslau und Schlesiens
Berge (rewers), Städtisches Vermessungsamt, Breslau, 1937; źródło: http://www.panorama-map.com/Europeans/
Holzapfel/Holzapfelbreslau1000.html.
il. 4. Widok na Ścieżkę Hugo Richtera oraz Wzgórze Riemanna, reprodukcja fotografii: Riemannhöhe, Eduard van
Delden, pocz. XX w., źródło: Kretschmer Hugo, 1908, Breslauer Verschonerungsverein 1893-1906, Breslau, s. 7,
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, sygn. 100266719.

il. 5. Widok na trakt łączący Ścieżkę Hugo Richtera oraz Kamień Stulecia, reprodukcja fotografii: An der
Jahrhundertsäule (Schweidnitzer Chaussee), Eduard van Delden, pocz. XX w., źródło: Kretschmer Hugo,
1908, Breslauer..., s. 6.
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6.

il. 6. Ścieżka Hugo Richtera na początku XX wieku: 1 – Eschenplatz (Plac Jesionowy), 2 – Kürassier Reitplatz (ujeżdżalnia Koszar Kirasjerów), 3 – Lindenplatz (Plac Lipowy), 4 – Eichenplatz (Plac Dębowy), 5 – Kinderzobten
(Wzgórze Mała Sobótka), 6 – Süd Park (Park Południowy), 7 – Benderhöhe (Wzgórze Bendera), 8 – Tennisplätze,
Reitplatz (kort tenisowy, ujeżdżalnia), 9 – Spielplatz (plac sportowy), 10 – Riemannhöhe (Wzgórze Riemanna),
11 – Spielwiese (polana sportowy), 12 – Wäldchen (Lasek), 13 – Bismarckplatz (Plac Bismarcka), oprac. Jacek
Kuśmierski, Elżbieta Szopińska, na podstawie Plan der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau, Staedtisches
Vermessungsamt, Breslau, 1910, źródło: www.posselt-landkarten.de, dostęp: 25.03.2016 r.

7.

il. 7. Ścieżka Hugo Richtera w latach 30. XX wieku: 2 – Kürassier Reitplatz (ujeżdżalnia Koszar Kirasjerów),
3 – Lindenplatz (Plac Lipowy), 4 – Eichenplatz (Plac Dębowy), 5 – Kinderzobten (Wzgórze Mała Sobótka),
6 – Süd Park (Park Południowy), 7 – Benderhöhe (Wzgórze Bendera), 8 – Tennisplätze, Reitplatz (kort
tenisowy, ujeżdżalnia), 9 – Gärtnerei (szkółka ogrodnicza), 10 – Riemannhöhe (Wzgórze Riemanna), 11 –
Körnerwiese (Polana Körnera), 12 – Weidnerplatz (Plac Weidnera), 13 – Bismarckplatz (Plac Bismarcka),
14 – Raabe Platz (Plac Raabe’a), 15 – Sportpark Gräbschen (Grabiszyński Park Sportowy), 16 – Kleingärten
(ogrody działkowe), 17 – Hardenberghügel (Kopiec Hardenberga), 18 – Verein für Rasenspiele Schlesien
(Śląski Klub Sportowy), 19 – Schrebergärten (ogród Schreberowski), 20 – Kleingärten (ogrody działkowe),
21 – Reitplatz (ujeżdżalnia), 22 – Tennisplätze (kort tenisowy), 23-25 – Kleingärten (ogrody działkowe),
oprac. Jacek Kuśmierski, Elżbieta Szopińska na podstawie Stadtplan Breslau, Staedtisches Vermessungsamt,
Breslau, 1929-1930 r., źródło: Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, MAAB syg. 31324, MAAB syg. 110405.
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Witalij Bohatyrewicz

Dzieje Ogrodu Letniego w Sankt Petersburgu

XVIII WIEK

8.

il. 8. Ścieżka Hugo Richtera w 2015 roku: 2 – zieleń przy al. Hallera, 3 – Plac Lipowy, 4 – Plac Dębowy, 5 – Górka
Skarbowców (Wzgórze Mała Sobótka), 6 – Park Południowy, 7 – Wzgórze Bendera, 8 – korty tenisowe Krzyckiego Klubu Tenisowego, 10 – zieleniec przy ul. Agrestowej (Górka Partynicka), 11 – R.O.D. Gaj, 11a – R.O.D.
Pod Gruszą, 13 – zieleniec przy ul. Koszyckiej, 14 – Plac Srebrny, 15 – Stadion WKS Śląsk, 16 – R.O.D. Gajowice,
17 – Wzgórze Gajowickie, 19 – R.O.D. Rezeda, 20 – R.O.D. Odpoczynek, 21 – Ośrodek sportowo-rekreacyjny
WKS Śląsk, 23 – R.O.D. Odpoczynek, 24 – R.O.D. Oaza, 25 – R.O.D. Czerwone Maki, 25a – R.O.D. Obrońca, 26
– R.O.D. WZMot, 27 – Staw Racławicki z kompleksem sportowym (nieukończony), 28 – R.O.D. Pod Wiśniami,
29 – korty tenisowe WKS Śląsk, 30 – zieleń przy pętli tramwajowej Krzyki, 31 – R.O.D. Pod Topolami, 32 – R.O.D.
X-Muza, oprac. Jacek Kuśmierski, Elżbieta Szopińska na podstawie mapy Systemu Informacji Przestrzennej
Wrocławia, 2015, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl, dostęp: 13.04.2016 r.

Oficjalną datą założenia Sankt Petersburga jest 16 maja 1703 roku, kiedy zaczęła powstawać twierdza Pietropawłowska. Niemal jednocześnie z początkiem budowy miasta
rozpoczynają się dzieje Ogrodu Letniego. Jest to obecnie jeden z najstarszych i najlepiej
zachowanych ogrodów w mieście nad Newą1.
Od 1704 roku trwały prace nad przygotowaniem terenu przeznaczonego pod założenie Ogrodu Letniego. Dwa lata później architekt Iwan Matwiejewicz Matwiejew (zwany
też Ugriumow), rozpoczął prace nad budową fontan. Były to pierwsze fontanny w Rosji.
I. M. Matwiejew wykonywał także prace związane z osuszeniem terenu, utwardzaniem
gruntu i sadzeniem drzew. Istotne jest również to, że architekt poszerzył granice ogrodu
oraz opracował pierwotny plan. Wszelkie prace odbywały się pod bezpośrednim nadzorem
cara Piotra I (1672-1725). Po śmierci I. M. Matwiejewa przez pewien czas pracami kierowali
architekci z Europy2. Ogród intensywnie się rozwijał od momentu rozpoczęcia pierwszych
prac, a w połowie XVIII wieku zdobiło go około pięćdziesięciu fontann3.
Za panowania Piotra I Ogród Letni był nieustannie modernizowany. Ciągle wprowadzano pewne zmiany i uzupełnienia. Powierzchnia, którą zajmuje obecnie ogród,
wynosi ponad 12 hektarów4.
1
2
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Ogród Letni składał się początkowo z trzech ogrodów i zajmował obszerniejszy teren. Mianowicie pod koniec rządów Piotra I w skład Ogrodu Letniego wchodził także
tak zwany Ogród Michajłowski, łącznie z terenem gdzie wybudowano Zamek Michajłowski (lata 1797-1802) pełniący przez pewien czas pełnił funkcję jednego z pałaców
carskich5. Obecny Ogród Letni zajmuje miejsce między rzeką Newą, Mojką, Fontanką
oraz kanałem „Łabędzim”. Można powiedzieć, że Ogród Letni znajduje się na wyspie6.
Ogród Letni miał powstać jako zespół parkowy na regularnym planie. W wieku XVIII
panowała moda na regularne ogrody i parki. Wzorem w pewnym stopniu miał być
podparyski Wersal. Piotr I życzył sobie taką rezydencję, która jednak byłaby okazalsza
niż francuskiego króla w Wersalu. Wiadomo, że car własnoręcznie naszkicował plan
przyszłego ogrodu7. Pierwszy projekt Ogrodu Letniego, który został wykonany przez
architekta, opracował holenderski mistrz Jan Roozen (1713-1774). Wówczas ogród
został zaprojektowany jako regularny i symetryczny, a w latach kolejnych był modyfikowany i przebudowywany. Ogród Letni mógł nie być jednak do końca regularnym,
ze względu między innymi na różnicę szerokości poszczególnych alei. Poza tym teren,
który wyznaczono na budowę ogrodu, miał kształt nieregularny.
W kolejnych latach do prac zaangażowano najlepszych architektów i projektantów
ogrodów. Od 1707 roku nad budową i rozwojem ogrodu pracował Aleksander Kikin,
a od 1709 roku A. Mieńszykow. Należy wymienić także takie nazwiska jak Jean-Baptiste A. Le Blond i Michaił Ziemcow, którzy także przyczynili się do powstania ogrodu.
Oczywiście było też wielu innych twórców zaangażowanych w prace nad Ogrodem
Letnim.
W latach 1712-1714 miały miejsce prace nad urządzeniem ogrodu, a jednocześnie
powstawał Pałac Letni Piotra I, wykonany według projektu Domenico Trezziniego
(1670-1734). Była to prosta budowla dwukondygnacyjna z wysokim dachem. Nad wykończeniem fasad i wnętrz pracował architekt Andreas Schlüter (1664-1714). Ściany
wewnętrzne pomieszczeń były dekorowane kaflami oraz rzeźbionymi w drewnie płycinami. Sufity natomiast otrzymały zdobienia w postaci plafonów i dekoracji stiukowych. Wśród zachowanych zbiorów znajdują się między innymi meble z XVIII wieku8.
Swoją nazwę ogród zawdzięcza temu, że na jego terenie mieściła się letnia rezydencja
Piotra I.
Charakterystycznym elementem Ogrodu Letniego były tak zwane szpalery, czyli
ściany z gęsto sadzonych drzew lub krzewów. Dzięki dekoracyjnemu strzyżeniu
tworzyły jednolite zielone płaszczyzny przypominające zielone ściany. Przycinane
przez ogrodników rośliny w bryły geometryczne imitowały małą architekturę z arkadami i wieżyczkami. Kolejnym elementem były boskiety. Boskiety można określić
jako przestrzeń wewnątrz szpalerów. Dekoracje tego typu w Ogrodzie Letnim w Petersburgu tworzył architekt pochodzenia francuskiego Jean-Baptiste Alexandre Le
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Blond (1679–1719). Powstawały one pod wpływem architektury ogrodów regularnych,
na które panowała wówczas moda w Europie. Ogród Piotra I nie był jednak według
planisty doskonały i Le Blond zaproponował zmiany, które miał zamiar wprowadzić
według określonych kanonów. Car zgodził się, wprowadzając jednak pewne uwagi
własne i zachowując pierwotny plan ogrodu9.
Bardzo istotne jest to, że w 1717 roku do Holandii wysłano na swego rodzaju,
szkolenie uczniów Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej w celu zdobycia wiedzy
i doświadczenia zawodowego w kwestii ogrodnictwa. Piotr I czerpał inspiracje ze
wzorców zachodnich i miał świadomość konieczności kształcenia własnych mistrzów.
Jednocześnie jednak zatrudniał architektów i projektantów z Europy.
W latach 1721-1724 architekci A. Schlüter i G. Mattarnowi wybudowali Grotę na
brzegu rzeki Fontanki. Był to prostokątny pawilon z kolumnadą i wysoką kopułą
zwieńczoną sześcioboczną latarnią. Grota miała powstać na wzór wersalskiej. Dookoła
ustawiono rzeźby o tematyce mitologicznej10.
Piotr I w Ogrodzie Letnim zgromadził unikatowy zbiór rzeźb i popiersi plenetowych, który stanowił pierwszą kolekcję rzeźby świeckiej w Imperium Rosyjskim.
Na terenie ogrodu rozmieszczono ponad 250 rzeźb, z czego około 150 w jego reprezentacyjnej części. Były to przede wszystkimXVIII-wieczne rzeźby włoskie, z marmuru opracowywane na wzór antycznych. Przedstawiały głównie postacie mitologiczne,
alegoryczne oraz historyczne. Najcenniejszą ze wszystkich była Wenus Taurydzka oryginalna marmurowa rzeźba antyczna pochodząca z II/III w. n.e. (ob. w zbiorach
Ermitażu). Początkowo pojawiły się duże trudności z uzyskaniem pozwolenia na wywóz tego dzieła z Włoch. Udało się jednak rozstrzygnąć na drodze dyplomatycznej
wszelkie kwestie z tym związane11. W XX wieku oryginały zamieniono na kopie.
W połowie XVIII wieku Ogród Letni stracił znaczenie reprezenacyjnej rezydencji
letniej cara. Od czasu do czasu był udostępniany dla wybranych zwiedzających i stopniowo stał się miejscem na spacery dla elity. Cesarzowa Elżbieta Piotrowna Romanowa
(1709-1762) pozwoliła by czasie jej nieobecności w rezydencji elegancko ubrani mieszkańcy miasta mogli spacerować po ogrodzie. Także w połowie XVIII wieku zaprzestano podcinania drzew, które zaczęły rosnąć bez nadzoru ogrodników, co wyraźnie
zmieniło pierwotny, geometryczny układ ogrodu. W 1762 roku w Rosji rozpoczęły się
rządy carycy Katarzyny II (1729-1796), która miała swoją rezydencję w Carskim Siole
nie interesowała się zbytnio Ogrodem Letnim.
W 1777 roku miała miejsce jedna z największych powodzi w historii miasta.
W skutek tej klęski żywiołowej zostały zniszczone fontanny, pawilon, liczne altany
i pawilon „grota”, których już nie odnowiono.
Pewne prace nad urządzeniem i aranżacją ogrodu trwały także pod koniec XVIII
stulecia. W 1784 roku zostało zaprojektowane ogrodzenie Ogrodu Letniego. Nad
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projektem pracowali architekci Jurij Felten i Piotr Jegorow. Ogrodzenie składa się
z 36 kolumn z granitu zwieńczonych wazonami. Kolumny są połączone metalowymi,
ażurowymi kratami ze złoconymi detalami12.
XIX WIEK
W XIX wieku Ogród Letni jedynie nawiązywał do swojego pierwotnego wyglądu,
mimo że plan ogrodu został zachowany. W 1824 roku miała miejsce kolejna powódź,
w wyniku której ogród znów doznał poważnych zniszczeń i wymagał rekonstrukcji. Ze
względu na silny wiatr ucierpiało dużo drzew, nie tylko w Ogrodzie Letnim ale i w całym mieście13. W drugiej połowie lat 20. XIX wieku, z inicjatywy cara Mikołaja I (17961855) rozpoczęto rekonstrukcję i odnowienie Ogrodu Letniego. Trzeba zaznaczyć, że
wówczas ogród tylko we fragmentach przypominał ten Ogród Letni z czasów Piotra I.
W tym samym czasie możemy jednak zaobserwować także pozytywne zmiany. Ogród
Letni po odnowieniu został otwarty dla zwiedzających. W XIX wieku poważnie zniszczoną grotę przebudowano na „Domek Kawowy”. Domek powstał w 1826 roku według
projektu architekta Carlo Rossiego (1775-1849). Był to architekt pochodzenia włoskiego
pracujący w Rosji. Następnie w 1826 roku powstał „Domek Herbaciany”, o drewnianej
konstrukcji zaprojektowany przez architekta Ludwika Iwanowicza Szarlemania14.
W XIX stuleciu powstają w Sankt Petersburgu także inne ogrody i parki miejskie.
Architekci zwracali uwagę na potrzebę budowy ogólnodostępnych ogrodów i parków
miejskich. W sierpniu 1845 roku częściowo został otwarty dla publiczności Park Aleksandrowski. Do końca lat 50. XIX wieku trwały prace nad jego urządzeniem. Kilka
ogrodów zostało otwartych w latach 60. XIX wieku. 19 lipca 1860 roku odbyło się
uroczyste otwarcie skweru na placu Isakiewskim, a w roku 1867 powstał Rumiancewskij skwer. W latach 70. i 80. XIX stulecia także udostępniono dla mieszkańców miasta
wiele innych ogrodów i skwerów. Wśród nich znalazł się między innymi Puszkinskij
skwer z 1874 roku, znajdujący się przy ulicy Aleksandra Puszkina i skwer Michaiła Łomonosowa urządzony w 1877 roku. W 2. połowie XIX wieku powstawało wiele innych
skwerów i ogrodów miejskich15.
Należy wspomnieć, że ogrody powstawały głównie dzięki fundacjom prywatnym.
Władze miejskie początkowo niechętnie inwestowały w tego typu przedsięwzięcia. Ze
względu jednak na wzrastające zapotrzebowanie mieszkańców miasta na ogrody publiczne władze musiały się dostosować do sytuacji i zmienić zdanie. Wprowadzono
stanowisko ogrodnika miejskiego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku była odpowiedzialna za nadzór nad ogrodami, skwerami, parkami oraz miejscami hodowli
roślin16 .
12
13
14
15
16

А. Ерофеев, А. Владимирович, Скверы, сады и парки Петербурга. Зелёное убранство северной
столицы, Санкт-Петербург 2015, s. 186.
Т. Горышина, Зелёный мир старого Петербурга, Санкт-Петербург 2010, s. 142.
Б. Антонов, op. cit., s. 77.
Сады и парки..., s. 6–7.
Ibidem.

Dzieje Ogrodu Letniego w Sankt Petersburgu

85

W XIX wieku miała miejsce także renowacja ogrodzenia, w wyniku której
dodane zostały między innymi wachlarzowe furtki. W 1839 roku w Ogrodzie Letnim
postawiono wazę porfirową, która była prezentem króla Szwecji Karola XIV dla cara
Mikołaja I. Prezent ten w pewnym sensie symbolizował zakończenie wojny pomiędzy
Rosją a Szwecją17.
W 1855 roku na terenie Ogrodu Letniego postawiono pomnik ku czci Iwana Kryłowa. Była to pierwsza w Rosji statua poświęcona poecie. Autorem tego wybitnego
dzieła był Peter Clodt18. W latach 1866-1867 wybudowano kaplicę pw. Św. Aleksandra Niewskiego, według projektu architekta Romana Kuźmina. Kaplicę wybudowano
z szarego marmuru obok tego miejsca, gdzie 4 kwietnia 1866 roku Dymitr Karakozow
dokonał zamachu na cesarza Aleksandra II (1808-1881). Bramę przesunięto wówczas
w stronę kaplicy, w związku z czym zmieniono kompozycję ogrodzenia. W latach
30. XX wieku kaplicę zlikwidowano ale zmiany zakłócające kompozycję ogrodzenia
pozostały19.
XX WIEK
W latach 1914-1924 miasto nosiło nazwę Piotrogród, a następnie Leningrad. W 1991
roku przywrócono nazwę Sankt Petersburg.
W latach 1912-1930 w Ogrodzie Letnim znajdowała się rzeźba, a właściwie jedna
z kopii, przedstawiająca Piotra I jako cieślę. Był to jeden z motywów przedstawiających
władcę przy pracy20.
Ogród Letni szczęśliwie przetrwał rewolucję 1917 roku. Wówczas w mieście było
sześć parków i parków leśnych, które powstały na bazie naturalnych lasów oraz sześćdziesiąt trzy ogrody zaprojektowane przez architektów, projektantów i ogrodników21.
W pierwszych latach po rewolucji ogrody, skwery i parki stały się ogólnodostępne dla
wszystkich ludzi. W 1918 roku pojawiła się ustawa dotycząca lasów, a w 1921 roku
opublikowano dekret dotyczący ochrony pomników przyrody, ogrodów i parków. To
z kolei wywarło pozytywny wpływ na rozwój architektury ogrodów. W 1922 roku
ukazała się uchwała, która dotyczyła ochrony lasów, parków i innej roślinności22.
W 1924 roku miała miejsce kolejna mocna powódź, podczas której Ogród Letni
doznał poważnych zniszczeń. Lata 30. XX wieku to czasy stopniowej transformacji
Ogrodu Letniego, łącznie z pałacem Piotra I i innymi obiektami architektonicznymi,
w muzeum. Teren ogrodu stał się wówczas miejscem spacerów mieszkańców miasta, zasadniczo warstwy robotniczej. Warto wspomnieć, że w latach 20. i 30. XX
wieku powstało w mieście wiele nowych ogrodów, między innymi tak zwane ogrody
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memorialne, czyli upamiętniające. Tego typu parki i ogrody upamiętniały wydarzenia historyczne, a jednocześnie były odzwierciedleniem ówczesnej ideologii
komunistycznej23.
W czasie II wojny na terenie Ogrodu Letniego ustawiono armaty. Na ogród spadło
kilka bomb, które zniszczyły kilka drzew i inne rośliny. Ogród jednak znacznie nie
ucierpiał. Także w czasach wojennych teren Ogrodu Letniego był udostępniony dla
uczniów szkół w celu uprawiania ogrodu warzywnego. Stąd pojawiła się nazwa jednej
z alei, aleja „Szkolna”24.
Mimo wszelkich trudności i tragicznych wydarzeń historycznych już w latach
1940-1941 powstały pierwsze projekty i propozycje rekonstrukcji Ogrodu Letniego.
Niektóre z tych prac jedynie częściowo wówczas zrealizowano. Projekty powstawały
także w latach 70. XX wieku, a w latach 90. tegoż stulecia na terenie Ogrodu Letniego
prowadzono prace wykopaliskowe.
XXI WIEK
Na początku nowego tysiąclecia obiekt należał do Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Sankt Petersburgu. W latach 2008-2013 przeprowadzono gruntowne prace
renowacyjne i częściowo zrekonstruowano wygląd ogrodu z czasów Piotra I. Ten stan
z czasów swojej świetności ogród zaczął tracić już w połowie XVIII stulecia. W wyniku
rekonstrukcji ponownie wprowadzono szpalery i boskiety oraz podcinanie drzew. Po
rekonstrukcji Ogród Letni został udostępniony dla zwiedzających. Można tu zobaczyć
odnowiony pałac letni, czyli jedną z pierwszych budowli z XVIII wieku architekta
Domenico Trezziniego. Odnowiono także pawilony, które znane są od XIX wieku jako
„Domek Kawowy” i „Domek Herbaciany”25.
Streszczenie
Tematyka artykułu dotyczy Ogrodu Letniego w Sankt Petersburgu. Ogród ten został założony z inicjatywy cara Piotra I na początku XVIII wieku, i z pewnymi zmianami przetrwał do czasów obecnych. Dzieje Ogrodu Letniego rozpoczynają się niemal
jednocześnie z początkiem budowy miasta. Jednym z najciekawszych okresów w historii tego ogrodu są czasy panowania Piotra I. Uwagę szczególną należy natomiast
poświęcić zagadnieniom XIX i XX wieku. Na początku XIX stulecia pracami nad
ozdobą Ogrodu Letniego kierowali wybitni architekci. Jednym z takich był Carlo Rossi
(1775–1849). Wówczas powstały dwa nowe pawilony: „Domek Kawowy” (1826) oraz
„Domek Herbaciany” (1827). Wiek XX również był bogaty w wydarzenia, które wpłynęły na stan i wygląd ogrodu. Zaledwie kilka lat temu zakończyła się rekonstrukcja
Ogrodu Letniego. W latach 2008-2013 przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne.

23
24
25

Сады и парки..., s. 8.
Ibidem, s. 30.
А. Ерофеев, А. Владимирович, op. cit., s. 183–185.

Dzieje Ogrodu Letniego w Sankt Petersburgu

87

Przywrócono w znacznym stopniu stan z czasów świetności, którą ogród zaczął tracić
już w połowie XVIII stulecia. Obecnie ogród jest dostępny dla zwiedzających.
Słowa kluczowe: Ogród Letni, Sankt Petersburg, architektura ogrodów, historia
ogrodów, ogród

Summary
This article focusses on the Summer Garden in St. Petersburg. This garden was established by the tsar Piotr I at the beginning of XVIII century and with a few changes has
survived until today. The history of the Summer Garden begins almost simultaneously
with the start of the construction of the city. Some of the most interesting times in the
history of the garden were during the rule of Piotr I. Special attention must also be
given to the issues of XIX and XX centuries. In the beginning of the XIX century the
work on beautification of the Summer Garden was led by famous architects. One of
them was Carlo Rossi (1775–1849). At that time, two new pavilions were established:
„Coffee House” (1826) and „Tea House” (1827).
XX century also had many occurrences that contributed to shaping the look of the
garden. Only a few years ago the reconstruction of the Summer Garden was finished.
Restoration of the grounds has occurred between 2008-2013. The garden has been returned to the look of splendor that it has started losing already in XVIII century. The
garden has now been reopened to visitors.
Key words: Summer Garden, St. Petersburg, architecture of gardens, history of
gardens, garden
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il. 1. Aleja w Ogrodzie Letnim, fot. Witalij Bohatyrewicz.
il. 2. Pałac Letni cara Piotra I, fot. Witalij Bohatyrewicz.

il. 3. Aleja w Ogrodzie Letnim, widok na jedną z fontann, fot. Witalij Bohatyrewicz.
il. 4. Oranżeria w Ogrodzie Letnim, fot. Witalij Bohatyrewicz.
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Filip Burno

„Negatywna urbanizacja”. Relacje urbanistykanatura we włoskiej debacie architektonicznej lat
20. i 30. XX wieku

5.

Planowanie miast we Włoszech w okresie reżimu faszystowskiego kojarzy się
głównie z monumentalnymi założeniami, spektakularnymi reprezentacjami „nowego
porządku”. Tymczasem włoscy architekci modernistyczni przy akceptacji części przedstawicieli władzy, a przede wszystkim dzięki wsparciu samego Benita Mussoliniego, zamierzali harmonijnie łączyć naturę z architekturą. Miało to także swój wymiar ideologiczny.
We Włoszech już przed I wojną światową, głównie pod wpływem niemieckiej Stadtbaukunst i angielskiego town planning, upowszechniło się przekonanie o potrzebie
„uzdrowienia miast” za pomocą naukowego planowania rozwoju „miejskiego organizmu”. Włoskim architektom już od przełomu XIX i XX w. znane były postulaty tak
zwanych reformatorów miast i higienistów, m.in. wprowadzanie klinów zieleni, stosowanie strefowania funkcjonalnego, dążenie do deglomeracji metropolii na przykład
dzięki idei sieci miast-ogrodów czy w końcu rozrzedzania zabudowy w miastach przez
wprowadzanie obszernych dziedzińców zamiast podwórzy-studni1.

1

6.

il. 5. Aleja w Ogrodzie Letnim, fot. Witalij Bohatyrewicz.
il. 6. „Domek Kawowy” Ogrodzie Letnim, fot. Witalij Bohatyrewicz.

Docierały one do Włoch dzięki abonowanym przez tutejszych architektów i inżynierów periodykom fachowym, głównie niemieckim i austriackim. Ważne były także międzynarodowe konferencje, takie jak dwa londyńskie zjazdy: Kongres Architektów (1906) i Konferencja Planowania Miast (1910). Szczególnie ta ostatnia
miała wpływ na rozwój włoskiej urbanistyki. Mówiono tam o przeciwdziałaniu zjawisku niekontrolowanego
rozlewania się miast, zapobieganiu spekulacji gruntami, konieczności poprzedzania planowania szczegółowymi analizami nie tylko warunków geologicznych i klimatycznych, ale także demograficznych. Planiści mieli
brać pod uwagę gęstość zaludnienia, rozmieszczenie przemysłu, rolnictwa, tras komunikacyjnych. Głoszono
tam pogląd, że w projektowaniu miast powinno się stosować strefowanie zabudowy pod względem skali
i funkcji, a także racjonalnie i plastycznie rozwiązywać wyloty skrzyżowań ulic. Dużo miejsca poświęcono
tak istotnej we Włoszech kwestii koordynacji rozwoju miast z ochroną zabytków: Guido Zucconi, La città
contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885–1942), Jaca Book, Milano 1989, s. 91. Obszerne omówienie
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Do najważniejszych inicjatorów nowoczesnego, naukowego planowania miast we
Włoszech należał Gustavo Giovannoni, który w książce Vecchie città ed edilizia nuova
[Stare miasta i nowe budownictwo], zbiorze pism z lat 1913–1930, pisał, że urbanistyka
jako połączenie techniki i sztuki, logiki nauk ścisłych i humanistycznej wrażliwości
może racjonalnie rozwiązywać kwestie społeczne. Giovannoni promował we Włoszech strefowanie funkcjonalne, tworzenie specjalnych, wydzielonych terenów sportowych, dzielnic mieszkalnych i oddzielonych od siebie klinami zieleni stref przemysłowych. Zdając sobie sprawę z błędów, jakie poczyniono w planowaniu miejskim po
zjednoczeniu Włoch, architekt zachęcał swoich kolegów do projektowania kwartałów
rozrzedzonej zabudowy, tworzenia licznych parków i zieleńców dostępnych nie tylko
dla zamożnych2. Te zasady Giovannni wprowadził w dwóch rzymskich „dzielnicach
ogrodowych” (quartiere-giardini): Garbatelli, budowanej od 1920 r. w na południe od
centrum stolicy, przy linii kolejowej do Ostii, oraz w Aniene (obecnie Monte Sacro),
„idealnym włoskim miasteczku” zrealizowanym w 1924 roku w północno-wschodniej
części Wiecznego Miasta (il. 1). W obu przypadkach przy krętych malowniczych ulicach powstały w otoczeniu zieleni villini dla niższej klasy średniej oraz niewielkie
domy wielorodzinne w stylu neowernakularnym, przeznaczone dla mniej zarabiających (w przypadku Garbatelli dla robotników przemysłu lekkiego)3.
Po dojściu faszystów do władzy, w 1922 roku, nowa władza nie określiła preferowanego stylu w architekturze. W sztuce i architekturze faszyści przystali na pluralizm
i względną wolność wypowiedzi. Przez cały okres panowania reżimu kilka frakcji starało się zyskać przychylność Benita Mussoliniego, dla którego architektura stanowiła
jedno z najważniejszych narzędzi stworzenia „nowych Włochów”. Od początku lat 20.
w kręgu tak zwanego Drugiego Futuryzmu pojawiały się wizje włoskich miast przyszłości, projekty nowoczesnych metropolii, w których technologia zastąpiła naturę4.
Nie zyskały one jednak akceptacji Mussoliniego. Owszem, na wielką skalę przebudowywano miasta, wznoszono dworce kolejowe i morskie, budowano nowe fora, przebijano nowe arterie komunikacyjne, ale wizjonerskie szkice włoskich miast ze stali,
betonu i szkła pozostały na papierze; decydująca była niechęć Duce do metropolii5.
W opisach kryzysu dużych miast włoskich, w kreśleniu projektów zmian Mussolini posługiwał się terminologią stosowaną przez włoskich higienistów, urbanistów

2
3
4

5

zmian, jakie dokonały się w planowaniu miejskim w latach ok. 1880–1910, omawia Peter Hall w klasycznej
już pracy: Peter Hall, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880,
Wiley-Blackwell, Oksford 2014 (1988), s. 12-164.
Gustvo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, Città Studi Edizioni, Milano 1995 (1931), passim.
Gianni Accasto, Vanna. Fraticelli, Renato Nicolini, L’architettura di Roma capitale: 1870–1970, Golem, Roma
1971, 229-235; Michelangelo Sabatino, Pride in Modesty. Modernist Architecture and the Vernacular Tradition
in Italy, University of Toronto Press, Toronto 2010, s. 22, 70–72.
Wymienić można m.in. szkice Virgilia Marchiego z lotniskami na dachach wielopoziomowych struktur oraz
„hotel-lotnisko” Tullia Cralego z 1931 r. Liczne reprodukcje urbanistycznych wizji tzw. Drugiego Futuryzmu
w: Italian Futurism 1909–1914. Reconstructing the Universe, kat. wyst., red. Vivien Greene. Solomon R. Guggenheim Museum, The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York 2014.
Warto dodać, że oczyszczaniu zabytków starożytnego Rzymu towarzyszyło projektowanie wokół nich parków
i skwerów: Spiro Kostof, The Third Rome, 1870–1950: Traffic and Glory, University Art Museum, Berkeley 1973,
s. 18.
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i socjologów, którzy w pierwszych dekadach XX wieku zwracali uwagę na niezdrowe
warunki panujące w przeludnionych dzielnicach robotniczych. Podobnie jak owi
uczeni przywódca faszystów w swoich przemówieniach i artykułach w rozrastających
się w niekontrolowany sposób biednych przedmieściach dostrzegał źródło patologii,
niepokojów społecznych i epidemii. Ich powodem miała być intensywna zabudowa
działek, a także zagęszczenie ludności. Mussolini przejął od higienistów, modernistycznych planistów miejskich i socjologów metaforykę medyczną. W przemówieniu
wygłoszonym w parlamencie 26 maja 1927 roku, poświęconym głównie problemom
demograficznym, powiedział: „Jestem lekarzem, który nie lekceważy symptomów”.
Mussolini postawił diagnozę, wskazał przyczynę choroby „rasy włoskiej”: „Jest rodzaj
planowania miast, który jest niszczycielski”. Jako negatywny przykład szkodliwego
środowiska „rasy włoskiej” wskazał duże, liczące ponad milion mieszkańców przemysłowe miasta półwyspu, takie jak Mediolan, Genua i Turyn6. W podobnym tonie
wypowiadał się faszystowski hierarcha, zwolennik architektury nowoczesnej, Giuseppe
Bottai, który w 1937 roku w mowie inaugurującej I Narodowy Kongres Urbanistyki
w Rzymie oznajmił słuchaczom: „[…] urbanizacja jest dla miasta tym, czym infekcja
dla zdrowego ludzkiego organizmu. Ale naukowe planowanie miast jest dla urbanizacji tym, czym medycyna dla infekcji. Znaczy to, że urbanistyka nie jest urbanizacją,
ale antidotum na urbanizację”7. Według tej modernistycznej narracji (której korzenie
sięgają XVIII wieku) miasto – chory organizm – wymaga uleczenia; potrzebuje pilnej
i radykalnej interwencji.
W 1928 roku Mussolini w artykule opublikowanym na łamach wysokonakładowego „Il Popolo d’Italia” ogłosił program Sfollare le città – „oczyszczenia” miast, ale
także ograniczenia ich chaotycznego rozwoju przez „rozproszenie” ludności (il. 2)8.
Dyktator chciał powstrzymać migrację do miast, zamierzał też zachęcać do zasiedlania
włoskiej prowincji. „Masowa emigracja z centrów miast musi być ułatwiona na wszelkie możliwe sposoby, nawet jeśli konieczne będą środki przymusu”, pisał Duce w tym
artykule9.
Motywem zorganizowania wielkiej, kosztownej, ogólnokrajowej „interwencji”
urbanistycznej mogło być przekonanie Mussoliniego, że jednym z efektów ubocznych
intensywnej modernizacji kraju będzie niekontrolowany rozrost robotniczych dzielnic,

6
7
8
9

Benito Mussolini, Scritti e discorsi di Benito Mussolini, t. 6, Hoepli, Milano 1934, s. 45.
Giuseppe Bottai, Discorso inaugurale: politica e urbanistica, w: Atti del I Congresso Nazionale di Urbanistica, t.
2: Discussioni e resoconto, INU, Roma 1937, s. 4.
B. Mussolini, Cifre e deduzioni. Sfollare le città, „Il Popolo d’Italia”, 22.12.1928, za: Anna Treves, Le Migrazioni
Interne nell’Italia Fascista: Politica e Realtá Demografica, Einaudi, Torino 1976, s. 72.
Ibidem, s. 72. Na początku lat trzydziestych przedstawiciele reżimu dzięki badaniom statystycznym prowadzonym przez ISTAT (Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia) dowiedzieli się, że liczba ludności Włoch
rosła tylko w centrach dużych miast (średnio 2% rocznie). Dane statystyczne wskazywały także, że liczba
ludności w miastach liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców systematycznie wzrastała w stosunku do liczby
osób zamieszkujących tereny wiejskie (w 1921 roku było to 49%, dekadę później już 55%). Szczególnie szybko
rozwijały się przemysłowe miasta północy kraju: Per Binde, Nature Versus City: Landscapes of Italian Fascism,
Environment and Planning, „Society and Space” 1999, nr 17, s. 761–775.
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potencjalnego zarzewia buntu10. Mussolini promował więc podział na „pozytywną”
i „negatywną” urbanizację, którą zaczerpnął z teorii włoskich higienistów. „Urbanizacja pozytywna” miała opierać się na programie przebudowy miast, natomiast zadaniem „urbanizacji negatywnej” było powstrzymanie gwałtownego rozwoju aglomeracji
dzięki „kolonizacji wewnętrznej” (colonizzazione interna) na rekultywowanych terenach rolnych11. Taką podwójną strategię, która miała doprowadzić do uzdrowienia
włoskich miast, reżim realizował od końca lat 20. Program depopulacji (sfollamento)
miał powstrzymać migrację z terenów rolniczych do metropolii i zapobiec „degeneracji
narodu”. Były to poglądy zbliżone do postulatów architektów modernistycznych, ale
nie futurystów, lecz tzw. racjonalistów (włoskich funkcjonalistów). Postulaty te możemy znaleźć w nieoficjalnym manifeście racjonalistów, w książce „Urbanistica” autorstwa Piera Bottoniego12. Dla racjonalistów niezwykle istotne były nie tylko fascynacje
technologiczne, ale także powrót do śródziemnomorskiej tradycji budowania w zgodzie/w powiązaniu z naturą. Zakrojone dużą skalę urbanistyczne projekty racjonalistów pozostały głównie na papierze, np. „Zielony Mediolan” (proj. m.in. Franco Albini,
Ignazio Gardella, 1938) czy plany Rebbio, miasta satelickiego Como z sześciopiętrowymi blokami otoczonymi zielenią, piętrowymi szeregowcami z własnymi ogródkami
oraz terenami rekreacyjnymi (proj. Giuseppe Terragni i Alberto Sartoris, 1938)13. Te
śmiałe plany miały jednak wpływ na kształt nowych wzorcowych miast.
Głównym celem centralnie zarządzanej dezurbanizacji była właśnie budowa sieci
niewielkich miast otoczonych zielenią i terenami rolniczymi. Zbudowanym od podstaw modelowym ośrodkom miejskim, samowystarczalnym „zdrowym organizmom”,
wolnym od epidemii i niepokojów społecznych, wyznaczono funkcję osiedli przy dużych zakładach produkcyjnych albo ośrodkach badawczych, przewidziano dla nich
także rolę centrów administracyjnych dla farmerów. Miasta te powinny mieć ograniczoną liczbę ludności i wyraźnie wyznaczoną granicę rozwoju terytorialnego14.
Nad planowym wdrażaniem tego programu czuwać miał potężny aparat administracyjny państwa oraz kontrolowany przez niego sektor finansowy (polityka kredytowa

10

11
12
13
14

Krytyka aglomeracji przemysłowych mogła być więc także wynikiem lęku dyktatora przed trudnym do opanowania wielkomiejskim proletariatem. Obawy przed masową rewoltą robotniczą pogłębiły u Mussoliniego
z pewnością doświadczenia z okresu tzw. biennio rosso, czyli lat 1919–1920, kiedy bojówkarze w czarnych
koszulach walczyli z socjalistami na ulicach i placach włoskich miast. Niepokój ten podzielało wielu hierarchów faszystowskich, w tym brat Duce Arnaldo Mussolini, który we wstępie do sprawozdania z konkursu na
plan regulacyjny Mediolanu w 1927 roku pisał: „Faszyzm w swojej koncepcji życia zbiorowego nie popiera
koncentrowania populacji w dużych miastach”: Lucy M. Maulsby, Fascism, Architecture, and the Claiming of
Modern Milan, 1922–1943, University of Toronto Press, Toronto 2014, s. 33.
David G. Horn, Social Bodies: Science, Reproduction and Italian Modernity, Princeton University Press, Princeton 1994; zwłaszcza rozdział V: The Sterile City, s. 95–122.
Piero Bottoni, Urbanistica, Hoepli, Milano 1970 [reprint wydania z 1938]
David Rifkind, The Battle for Modernism. ’Quadrante’ and the Politicization of Architectural Discourse in Fascist
Italy, Marsilio, Venice 2012. s. 251–252.
David Atkinson, Dennis Cosgrove, Urban Rhetoric and Embodied Identities: City, Nation and Empire at the
Vittorio Emanuele II Monument in Rome, 1870–1945, „Annals of the Association of American Geographers”
1996, nr 88, s. 28–49.
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banków). Budowa nowych miast wiązała się z kolejnym etapem uruchomienia robót
publicznych, które przyczyniały się do likwidacji bezrobocia.
Nowe miasta miały być symbolami modernizacji, ale także rekultywacji kraju,
„wielkiej odnowy Italii”. Jednym z najważniejszych składników ideologii faszystowskiej było hasło bonificare, w tym artykule tłumaczone w zależności od kontekstu jako
„rekultywacja” lub „odnawianie”. Tworzenie od podstaw siatki ulic, wznoszenie budowli
publicznych, proces zasiedlania – działania te stały się manifestacją faszystowskiego
pragnienia odnowy cywilizacji, „oczyszczenia narodu” z kulturowych i socjalnych
patologii15. Città nuove miały być istotnym elementem polityki gospodarczej reżimu
opierającej się na wspieraniu rozwoju samowystarczalnego przemysłu, ale także na
rolniczej rekultywacji (bonifica agricola) wybranych regionów kraju. Mussolini przeciwstawiał metropolię „zdrowej prowincji”, spokojnemu życiu na wsi, idealizowanemu
obrazowi prowincji włoskiej16. Z krytyką „wielkomiejskiej choroby” łączyło się apologizowanie prowincji i wiejskiego życia, które – zdaniem Mussoliniego – jest zdrowsze (także „moralnie zdrowsze”). W przemówieniu wygłoszonym w 1932 r. mówił
o konieczności ruralizacji, przywróceniu wartości użytkowych („produkcyjnych”)
zaniedbanych terenów rolnych, a także redystrybucji ziemi uprawnej – rozwiązaniu
wielkiego problemu nowoczesnych Włoch, z którym, zdaniem Duce, nie poradziły
sobie rządy liberalne po zjednoczeniu17. Życie na prowincji, w kontakcie z naturą,
z dala od „oceanów kamieni i cementu”, miało zdaniem Mussoliniego przyczynić się
do wzrostu liczby ludności.
Projekt zarządzania ludnością w państwie faszystowskim obejmował także politykę demograficzną prowadzoną pod hasłem: „Liczba to siła”. Zurbanizowana północ
kraju miała najniższy współczynnik urodzeń18. „Wielkie miasto wpierw niszczy wieś,
a później prowadzi do bezpłodności”, pisał Mussolini w „Il Popolo d’Italia” w 1934
roku19. Przebywanie w środowisku wielkomiejskim prowadziło, zdaniem Duce (przeciwnika dużych aglomeracji przemysłowych), do „apatii” i „dekadencji”20. Życie w dużym mieście miało niszczyć tradycyjny model rodziny21. Mussolini głosił tę tezę m.in.
we wstępie do włoskiego wydania z roku 1928 roku książki niemieckiego ekonomisty
i statystyka Richarda Korherra Regresso delle nascite morte dei popoli [Regres narodzin:
śmierć ludności]. Mussolini wspierał teorię Korherra, który krytykował „jałową urbanizację” prowadzącą do spadku dzietności22. Niebezpieczeństwo – jak to określano
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Ruth Ben-Ghiat, Fascist Modernities, Italy 1922–45, University of California Press, Berkeley 2002, s. 17–20.
P. Binde, op. cit., s. 768.
Federico Caprotti, Mussolini’s Cities. Internal Colonialism in Italy, 1930–1939, Cambria Press, Amherst–New
York 2007, s. 69 i n.
Elisabeth L. Krause, Forward vs. Reverse Gear: Politics of Proliferation and Resistance in the Italian Fascist State,
„Journal of Historical Society” 1994, nr 3, s. 269.
B. Mussolini, Opera omnia, t. 26, Giovanni Volpe, Roma 1979, s. 173.
Ibidem, s. 174.
Victoria De Grazia, How Fascism Ruled Women: Italy, 1922–1945, University of California Press, Berkeley 1992,
s. 249–250.
Podobne tezy formułował Nicola Pende, który przyczynę niżu demograficznego upatrywał w rozwoju „zachodnio-nordyckiego industrializmu” i pracy kobiet. Wspomniany program „racjonalnego ulepszenia rasy”
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– „degeneracji rasy”, miało zostać zażegnane dzięki odpowiedniemu wychowaniu
młodzieży, a także powrotowi kobiet do „tradycyjnych ról społecznych”, które zakłóciła – według zwolenników „eugeniki pozytywnej” i wielu hierarchów faszystowskich
– I wojna światowa. Pronatalistyczna polityka państwa, prowadzona także z myślą
o przyszłym zasiedlaniu kolonii zamorskich, została oficjalnie ogłoszona w przemówieniu Mussoliniego w maju 1927 roku.23. Celem tego projektu był wzrost urodzeń,
rozwiązanie problemów demograficznych poprzez naukowe „zarządzanie populacją”
przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ewidencjonowania i kontroli społecznej24.
Program depopulacji (sfollamento) miał więc powstrzymać migrację z terenów rolniczych do metropolii i zapobiec „degeneracji narodu”. Zamierzano to osiągnąć dzięki
budowie wspomnianych nowych miast, w których mieszkańcy mieliby bliski kontakt
z naturą. Te idealne struktury urbanistyczne miały tworzyć ramę dla wzorcowej wspólnoty (il. 3)25.
Największą inwestycją tego typu była budowa od 1928 roku miast i sieci wzorcowych farm w regionie Agro Pontino. Nowe ośrodki miejskie i modelowe gospodarstwa
rolne założono ok. 30 km na południe od stolicy, na zrekultywowanym terenie po
osuszeniu Błot Pontyjskich26. W przeciwieństwie do przebudowywanych centrów takich aglomeracji jak Rzym i Mediolan, metropolii z nowymi szerokimi drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego, układ planistyczny oraz architektura miast
Agro Pontino są dostosowane raczej do doświadczenia kinetyczno-sensorycznego pieszych i rowerzystów niż do spojrzenia kierowców. Niewielka skala, sklepy w podcieniach, liczne parki i zieleńce – wszystko to miało raczej sprzyjać spacerom niż poruszaniu się po tych miastach samochodem. Poza dniami świątecznymi i targowymi były to
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Pendego był skierowany nie tylko do młodzieży, w tym „przyszłej narodowej arystokracji narodu”, ale również
do kobiet, sprowadzonych do roli matek i opiekunek ogniska domowego, a także do robotników (ze względu
na ich podatność na „degeneracyjne wpływy lewicowej propagandy”). To przede wszystkim te grupy miała
objąć „higiena społeczna” (igiena sociale). Zadanie wychowywania i „korygowania” powierzono licznym organizacjom: ONB (młodzież), OND (robotnicy), Fasci Femminili (kobiety): V. De Grazia, op. cit., s. 78 i n.
Uzyskała ona poparcie Watykanu, wyrażone m.in. w encyklice Piusa XI O chrześcijańskim małżeństwie (Castii
Connubii) z 1930 roku.
Carl Ipsen, Dictating Demography: The Problem of Population in Fascist Italy, Cambridge University Press,
Cambridge 1996, s. 115.
P. Binde, op. cit., s. 761–775.
Projektem faszystowskiej „wewnętrznej kolonizacji”, zorganizowanego osadnictwa na „odzyskanych” terenach
rolniczych zarządzała powołana w kwietniu 1931 roku Komisja do Spraw Migracji i Kolonizacji (Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione Interna, CMCI). Nowe centra regionów wiejskich powstawały na
Sardynii, np. Fer tilia (Arturo Miraglia, Concezio Petrucci, 1936–1945) i Mussolinia (Carlo Avanzini, 1928),
w Emilii-Romanii, np. Tresigallo k. Ferrary (Carlo Frighi, 1933–1934), w Wenecji Euganejskiej, np. Borgo
Littorio k. Padwy (1936–1938), a także w Apulii, np. Segezia k. Fogii (Concezio Petrucci, 1939–1940). Jednak
najważniejszym, największym poligonem doświadczalnym „rolniczej urbanistyki” (urbanistica rurale) miało
być właśnie Agro Pontino. Po osuszeniu moczar na przełomie lat 20. i 30., w krótkim czasie zrekultywowano
60 tysięcy ha ziemi uprawnej, wzniesiono pięć nowych miast (Aprilia, Littoria, Pomezia, Pontinia, Sabaudia),
zbudowano 3150 domów farmerskich, zrealizowano liczącą 943 km sieć drogową, stworzono system melioracyjny składający się z sieci kanałów o łącznej długości 1700 km. Na dawnych moczarach zamieszkało 25 tysięcy
osadników: Tommaso Stabile, Le bonifiche in Italia e nei territori d’oltremare, Velletri, Roma 2000; idem, La
bonifica di Mussolini: Storia della bonifica fascista dell’Agro Pontino, Settimo Sigillo, Roma 2002, passim.
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ciche antymetropolie, w których panowała atmosfera małomiasteczkowej przytulności
i kameralności, a nie wielkomiejski hałas tworzony przez stukot tramwajów, odgłosy
intensywnego ruchu pojazdów i gwar tłumu. Dalekie perspektywy szerokich ulic i obszernych placów otwierających się na położone wokół miast tereny rolnicze umożliwiały stały kontakt wizualny z otaczającą przyrodą, dzięki czemu osadnicy mogli
korzystać z tych przestrzeni bez poczucia opuszczania „środowiska wiejskiego”. Inżynier Ugo Todaro, który uczestniczył w budowie nowych miast, tłumaczył czytelnikom
okolicznościowego wydawnictwa poświęconego rekultywacji Agro Pontino specyfikę
città di bonifica. Jego zdaniem zapewniały one osadnikom zaspokojenie podstawowych
potrzeb konsumpcyjnych, religijnych i rozrywkowych, z drugiej strony – nie kusiły
miejskim życiem, nie konkurowały z naturą27. Jest to oczywiście natura podbita przez
Duce i inżynierów, kontrolowana przez technokratycznych planistów część kompozycji
urbanistycznej.
W Sabaudii (proj. Luigi Piccinato, Eugenio Montuori, Gino Cancellotti i Alfredo
Scalpelli, budowa: 1933–1934), zlokalizowanej najdalej na południu spośród miast
Agro Pontino, szczególnie wyraźny jest zamiar planistów powiązania całego założenia
z krajobrazem. Sabaudia jest położona nad jeziorem, znajduje się także blisko morza
i utworzonego w 1934 roku parku narodowego Circeo. To niewielkie miasto o luźniej
zabudowie złożonej z wolnostojących, niskich budowli o zgeometryzowanych formach,
z daleka, a szczególnie od strony jeziora Paola wygląda jak zbiór zatopionych w zieleni
jasnych kubików.
Jeden z autorów projektu, Luigi Piccinato, absolwent rzymskiej Szkoły Architektury,
uczeń Gustava Giovannoniego, a jednocześnie zwolennik Le Corbusiera, porównał
Sabaudię z typowym miastem, „opozycyjnym wobec wsi”, które „wymusza olbrzymie koszty i nie produkuje”, jest „obwarowane i zamknięte, nie tylko pod względem
struktury, ale także ekonomicznie i funkcjonalnie […]”28. Jego zdaniem dopiero faszystowski projekt decentramento urbano zdołał wykształcić „nową miejską formę,
zdrowszą, żywotniejszą, bardziej otwartą od tych starych miast […]”29. Nowe miasta
„ery faszystowskiej” są według autora przeznaczone do określonego celu, np. miasta
Agro Pontino to „miejskie centra rolne” założone na zrekultywowanej, żyznej „ziemi
produktywnej”30.
„Ratujmy ziemię, z ziemią ratujmy człowieka, a z człowiekiem – rasę”, nawoływał
z patosem Mussolini w 1928 roku31. Agro Pontino należy analizować w kontekście faszystowskiego programu tworzenia „nowego Włocha”. „Nowy człowiek […] poprzez
życie na świeżym powietrzu, pracę fizyczną, sport, ćwiczenia wojskowe kształci swą
sprawność fizyczną. Zdrowie rasy, jej fizyczna witalność są niezbędnymi warunkami
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Ugo Todaro, L’edilizia urbana e rurale, [w:] Opera Nazionale per i Combattenti. L’Agro Pontino al 29 ottobre anno
XVI E.F., Roma 1937, s. 28.
Luigi Piccinato, Il significato urbanistico di Sabaudia, „Urbanistica” 1934, nr 1, s. 10.
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 12.
Henry A. Millon, Some New Towns, [w:] Art and Architecture in the Service of Politics, red. Henry A. Millon,
Linda Nochlin, MIT Press, Cambridge, Mass., 1978, s. 36.
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rozkwitu sił moralnych, intelektualnych i praktycznych”, pisał pedagog Roberto Mazzetti w 1933 roku32. Agro Pontino, jego miasta i osady, a szczególnie Sabaudia, zostały
zaprojektowane nie tylko jako „miejskie centra rolne”, ale także jako eksperymentalne
miejsca „odnowy rasy” (bonifica della razza). Ta strategia reżimu obejmować miała nie
tylko budowę centrów sportowych, ale także większych założeń urbanistycznych służących jako idealna przestrzeń do poprawy „rasy włoskiej”. Miasta Agro Pontino miały
być możliwie najbardziej korzystnym środowiskiem dla „ulepszania rasy”. Starano się
stworzyć efektywne architektoniczne konstrukcje zapewniające zdrowe, higieniczne
życie w otoczeniu natury, struktury oferujące liczne miejsca do uprawiania sportu
i ekspozycji ciał na słońce. Miasta Agro Pontino to zatem nie tylko symbole „nowego
porządku”, przykłady materializacji hierarchii społecznej państwa faszystowskiego, petryfikacji oficjalnej ideologii, ale także aparaty architektoniczne służące projektowaniu
społeczeństwa. Należy wskazać szczególną rolę, jaką przypisano Sabaudii, która była
najważniejszym laboratorium tego socjo-urbanistycznego eksperymentu. Sabaudia to
otulona zielenią, kameralna, cicha i sprawna biopolityczna maszyna służąca „odnowie
ludzkiej” (bonifica umana).
Nicola Pende, lekarz, zwolennik „ulepszania rasy włoskiej”, nazwał nowe miasta
rolnicze „centrami regeneracji biologicznej i duchowej odnowy narodu”. Miał na myśli
przede wszystkim wspomniane powyżej ośrodki miejskie Agro Pontino, które były
według niego wytworami kultury „łacińskiej” przeciwstawionymi produktom kultury
„nordyckiej”33. Nowe miasta Agro Pontino to faszystowskie agrarne Arkadie, nieskażone błędami niekontrolowanej industrializacji i urbanizacji. Mussoliniański projekt
„powrotu do ziemi” miał wykształcić nowoczesnego homo rusticus. Eugenika – ekonomiczne, racjonalne „zarządzanie biologicznymi zasobami narodu” – rozwijała się we
Włoszech od przełomu XIX i XX wieku, szczególnie przed I wojną światową. Reżim
faszystowski popierał tzw. „eugenikę pozytywną”, którą przeciwstawiano „eugenice
negatywnej”, opartej na kontroli urodzeń, sterylizacji i eutanazji. Eugenika pozytywna
polegała na państwowym nadzorze nad „ulepszaniem rasy”, rozumianym raczej jako
proces ewolucyjny, przewidziany na dekady. Corrado Gini, demograf, szef Włoskiego
Stowarzyszenia Genetyki i Eugeniki (Società Italiana di Genetica e Eugenica), pisał,
że „rasę włoską” może odnowić poprawa warunków życia, praca fizyczna na świeżym
powietrzu, „aktywne wiejskie życie” i sport34. Wzorcowe miasta otoczone naturą, takie jak Sabaudia, przeciwstawiane wielkomiejskiemu środowisku infekcji i dekadencji,
miały służyć „społecznej higienie i narodowej profilaktyce”, eliminować epidemie, ale
także „choroby społeczne”35.
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Roberto Mazzetti, Fascismo, dinamismo, giovinezza. Sintesi critica sul fascismo, Studio Editoriale Toscano,
Arezzo 1933, s. 153, cyt. za: Piotr Podemski, Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech,
DiG, Warszawa 2010, s. 124.
F. Cassata, Building the New Man. Eugenics, Racial Science and Genetics in Twentieth-Century Italy, Central
European University Press, Budapest–New York 2011, s. 32.
Ibidem, s. 209.
Barbara Spackman, Fascist Virilities: Rhetoric, Ideology and Social Fantasy in Italy, University of Minnesota
Press, Minneapolis 1996, s. 152–153.
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W podobnym kontekście należy analizować EUR (Esposizione Universale di
Roma), monumentalne założenie urbanistyczne zlokalizowane 8 kilometrów na południe od centrum Wiecznego Miasta, teren planowanej na rok 1942 wystawy światowej, a także przyszłe wzorcowe faszystowskie miasto satelickie stolicy zaprojektowanej
w latach 1937–1938 przez zespół architektów kierowany przez Marcella Piacentiniego
(il. 4). Dzielnicy EUR nadano mocny, geometryczny szkielet urbanistyczny i wielką
skalę budowli (należy podkreślić, że projekt został zrealizowany do upadku reżimu
w 1943 roku tylko w niewielkim stopniu). Należy jednak zaznaczyć, że z 436 ha planowanej powierzchni założenia 70 ha przeznaczono na parki i ogrody36. Zespół terenów zielonych: Valfiorita, Park Centralny i Las Eukaliptusowy zaprojektował twórca
ogrodów i architekt krajobrazu Raffaele de Vico. Zwiedzający miasto mieli spacerować
po zacienionych parkowych alejach. Jasne gmachy byłyby widoczne tylko częściowo
spomiędzy drzew. Zatem w przypadku projektu EUR nie mielibyśmy do czynienia
z futurystycznym doświadczeniem metropolis-maszyny jako nowej natury; szmer aut
sunących trasą szybkiego ruchu przenikałby się z szumem drzew rozległych parków.
Znaczenie „architektury zieleni” (l’architettura del verde) w planowaniu nowej
struktury miejskiej zbliża EUR do Sabaudii. Projekt nowego, satelickiego miasta stolicy Włoch należy analizować w kontekście prowadzonej w latach 30. akcji ruralizacji
miast (ruralizzazione della città) i „powrotu do ziemi” (ritorno alla terra), czyli działań
związanych z koncepcją „negatywnej urbanizacji” i projektem „strategicznego rozproszenia” zabudowy i przemysłu, dzięki któremu możliwe będzie kontrolowanie przez
władze rozrostu miast. W takich ośrodkach miejskich, otoczonych naturą, wpisujących
się w krajobraz układach urbanistycznych o rozluźnionej zabudowie, tradycja, „śródziemnomorskość” i „włoskość” łączyć się miały z nowoczesnością.
EUR miało być nowym, czystym, białym miastem, zaplanowanym jako architektoniczna idealna struktura, chroniąca swoich mieszkańców przed zagrożeniami metropolii, mogąca także wpłynąć na stworzenie udoskonalonego Włocha, italiano nuovo.
Projekt dzielnicy EUR należy wpisać nie tylko w kontekst „negatywnej urbanizacji”,
ale także wspomnianych teorii rasowych. Retoryka rasowa w narracji reżimu faszystowskiego była obecna od początku. Mussolini posługiwał się mglistym, niejasnym
określeniem Włochów jako „starej, ale młodej duchem rasy włoskiej”. Było to dla niego
użyteczne w polityce wzmacniania mitu regeneracji i realizacji programu rekonstrukcji świadomości Włochów, zmiany ich charakterów, formowania nowych pokoleń.
Pod koniec dekady, po zawiązaniu sojuszu z Hitlerem, w propagandzie zaczęto pisać
o Włochach jako „śródziemnomorskiej gałęzi rasy aryjskiej”37. Siedziby młodzieżowej
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Opisy założeń ogrodowych i parków w E.42 w: Parchi e giardini dell’ EUR: Genesi e sviluppo delle aree verdi
dell’E42, red. Massimo de Vico Fallani, Nuova Editrice Spada, Roma 1988.
Aaron Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, Routledge, London–New York 2014, s. 38–42. Jednak aż do końca
reżimu rasizm biologiczny nie uzyskał jednoznacznego poparcia władzy. Wprowadzono oczywiście słynne
ustawy rasowe (1938). Rosły także wpływy Guida Landry i środowiska skupionego wokół pisma „La Difesa
della Razza” [Obrona rasy], ale wzmocnienie tego ośrodka w latach 1938–1943 bardziej było spowodowane
politycznym aliansem z III Rzeszą niż faktyczną popularnością wśród faszystowskiej elity polityczno-naukowej
koncepcji „eugeniki negatywnej” i „nordyckiego rasizmu”. Włoskie koncepcje rasistowskie lat trzydziestych
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organizacji Opera Nazionale Balilla i obiekty sportowe, które miały powstać w satelickim mieście Rzymu, służyłyby poprawie kondycji fizycznej jego mieszkańców. Ale
równie ważna jak infrastruktura była sama przestrzeń EUR. Enrico Corradini, jeden
z twórców włoskiego ruchu nacjonalistycznego, uważał, że nacjonalizm jest „zakorzeniony w naturze” zapewniającej duchową łączność z poprzednimi pokoleniami38.
Edoardo Zavattari, szef Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Rzymskiego, pisał
o jakości „przestrzeni życiowej”, która ma wpływ na „higienę rasową”. Zalecał więc
budowanie miast z miejscami ułatwiającymi uprawianie sportu, rekreację i kontakt
z naturą. Zavattari pisał także o wpływie łagodnego krajobrazu włoskiego i słońca
na „rasową jakość” ludzi zamieszkujących Półwysep Apeniński. Jego zdaniem „włoska rasa” została ukształtowana przez „piękno śródziemnomorskości”39. W latach 30.
włoska urbanistyka przenikała się z rasizmem i projektem eugenicznym. To dlatego
między EUR a wybrzeżem, wzdłuż autostrady via Imperiale, na terenie między Rzymem i Morzem Tyrreńskim, zamierzano zbudować sieć wzorcowych osad rolniczych
o limitowanej liczbie ludności dla czterech tysięcy mieszkańców40. W okresie międzywojennym taka polityka władz i postawa części urbanistów włoskich, którzy dążyli do
dezurbanizacji kraju, nie była czymś oryginalnym. Należy wpisać to w szerszy nurt
antyurbanizmu nasilającego się w kulturze zachodniej od końca XIX wieku. Faszystowską ruralizację trzeba rozpatrywać w kontekście krytyki wielkich miast ukształtowanych w wyniku dwóch faz rewolucji przemysłowej, a także w kontekście potępiania
degeneracji i upadku ośrodków miejskich z powodów moralnych i/lub higienicznych.
Jak pamiętamy w państwie faszystowskim od początku lat 30. głoszono konieczność
reformy miast, wdrażania projektów dezurbanizacyjnych; formułowano także hasło
„powrotu do ziemi”. Od przełomu XIX i XX wieku (w Anglii nieco wcześniej) do lat
30. niezwykle popularna była idea odtworzenia, także za pomocą architektury, idealizowanej, wyobrażonej organicznej preindustrialnej formy zbiorowości. Marzenia o agrarnych wspólnotach możemy znaleźć zarówno w ideologii nacjonalistycznej około
1900 roku (budowanie narodowej wspólnoty na doktrynie „przywiązania do ziemi
i krajobrazu”), jak i w pismach zwolenników Piotra Kropotkina. Był to także jeden
z głównym motywów pokryzysowego regionalizmu lat 30. W teorii architektonicznej tendencja ta znalazła odzwierciedlenie w licznych propozycjach sanacji miast lub
były oparte raczej na „duchowości”. Wspomniany już Pende, a także Giacomo Acerbo podkreślali „duchowe”
aspekty „rasy włoskiej”. „Duchowy rasizm” miał się charakteryzować poczuciem wyższości „kultury włoskiej”.
Włoską świadomość narodową opierano więc raczej na sławieniu sił, które obudzić miała we Włoszech faszystowska „rewolucja ducha”. Koncepcja „łacińskiej cywilizacji” oraz „łacińsko-śródziemnomorskiej duchowej
jedności” – o której w latach trzydziestych pisał m.in. Nicola Pende, przeciwstawiając „północną cywilizację
maszyny i ekonomicznego indywidualizmu” kulturze obszaru Morza Śródziemnego, części Alp i Adriatyku
– była najbardziej popularną, najlepiej odbieraną przez władzę, w tym samego Duce, wersją teorii rasowej: F.
Cassata, op. cit., s. 209.
38 Gino Sottochiesa, Razza e razzismo nell’Italia fascista, G.B. Paravia, Torino 1939, s. 38, cyt. za: A. Gillette, op.
cit., s. 109.
39 F. Cassata, op. cit., s. 259–263.
40 Na przykład La Magliana Nuova zaprojektowana przez Maria De Renziego; Maria Luisa Neri, Carlo Tomassi,
Casal Palocco, da tenuta agricola a quartiere satelite, [w:] E42. Un centro per la metropoli, red. Vieri Quilici,
Olmo Edizioni, Roma 1996, s. 35–42.
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stworzenia alternatywnego sposobu urbanizacji: od samowystarczalnych miast-ogrodów Ebenezera Howarda do ferme radieuse Le Corbusiera41.
Sieci faszystowskich wzorcowych borgate urbano-rurale nie zrealizowano, a dzielnicy EUR, modelowego, otoczonego naturą i wypełnionego parkami miasta satelickiego dla „śródziemnomorzan” nigdy nie ukończono według pierwotnego projektu. Po
zakończeniu wojny, po upadku reżimu faszystowskiego architekci i urbaniści włoscy
pomagali odbudować miasta włoskie zgodnie z wytycznymi przedwojennych higienistów. Na szczęście już bez ideologicznej faszystowskiej nadbudowy.
Streszczenie
Tematem tego artykułu jest są nowe miejskie struktury wzniesione od podstaw,
idealne przestrzenie „faszystowskiej rewolucji”, a zarazem przykłady materializacji
idei odnowy Włoch przez „pozytywną urbanizację” i naukowe zarządzanie populacją.
Omówiono w tej części przede wszystkim rekultywację ziemi i urbanizację regionu
Agro Pontino, a także budowę miast-ośrodków technologicznych. W okresie faszystowskim konieczność transformacji ośrodków miejskich była w środowisku architektów, urbanistów i inżynierów właściwie niepodważana. Różnice dotyczyły formy
i skali działań. Zwolennicy koncepcji diradamento Gustava Giovannoniego spierali
się z wyznawcami doktryny CIAM-u. Modernizacyjnej narracji władzy towarzyszyła
retoryka „zdrowej nowoczesności”. Kwestia formy, oficjalnego stylu państwa nigdy, aż
do końca reżimu, nie została przesądzona, jednak w polityce urbanizacji przeważyła
niechęć do metropolii samego Mussoliniego. Od końca lat 20. prowadzono działania mające na celu „uzdrowienie” istniejących miast, ich dobrego skomunikowania
za pomocą sieci autostrad i rozbudowywanych linii kolejowych. Jednocześnie władza
wspierała politykę depopulacji przeludnionych regionów, finansowała program „wewnętrznej kolonizacji”, czyli równomiernego rozłożenia urbanizacji, za pomocą sieci
niewielkich, monofunkcyjnych miast, np. ośrodków przemysłowych lub rolniczych,
zdolnych wykształcić pokolenia o zdrowych ciałach i silnym charakterze.
Słowa kluczowe: faszyzm, architektura włoska, urbanistyka, eugenika
Summary
The subjects of this article are completely new urban layouts, perfect spaces for
‘fascist revolution’ and at the same time examples of the incarnation of the idea of
Italian renewal through ‘positive urbanisation’ and scientific population management.
This paper discusses issues of land reclamation and urban development in the Agro
Pontino region and the construction of cities as technology centres. During the fascist
period, the need to transform cities was practically undisputed by architects, urban
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planners and engineers: the only differences concerned form and scale. Those in favour
of Gustavo Giovannoni’s ‘thinning out’ concept argued with supporters of the CIAM
(Functional City) doctrine. The modernisation-focused narration of those in power
was accompanied by the rhetoric of ‘healthy modernity’. The question of form, the
state’s official style, was never sealed, but urban planning policy was dominated by
Mussolini’s own aversion to the huge metropolis. From the late 1920s action was taken
to ‘cure’ existing towns and to provide them with good transport connections via a network of motorways and expanded railway lines. At the same time, the government
supported a depopulation policy for overpopulated regions and financed an ‘internal
colonisation’ programme: a more even distribution of urbanisation through a network
of small, single-function towns, industrial or agricultural for example, capable of educating new generations who would have healthy bodies and robust characters.
Key words: fascism, Italian architecture, city planning, eugenics
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1.

il. 1. „Miasto-ogród” Garbatella k. Rzymu, proj. Gustavo Giovannoni, 1920, stan obecny, fot. Filip Burno 2011.
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3.

2.

il. 2. Schemat „kolonizacji wewnętrznej”, 1933 r., za: „Quadrante” 1933, nr 7, s. 10.

4.

il. 3. Panorama Sabaudii od strony jeziora Paola, pocztówka z ok. 1938 r. w zbiorach autora.
il. 4. Wizja zabudowy wystawy światowej w 1942 r. i centrum przyszłej dzielnicy Rzymu EUR, 1939 r., za: Esposizione Universale di Roma 1942, red. Vittorio Cini, Arti Grafiche Pizzi & Pizio, Milano–Roma 1939, s. nlb.
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Renata Putkowska-Smoter

Kontrowersje wokół rewitalizacji parków
miejskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich
w Warszawie

Społeczne konstruowanie znaczenia miejskiej przyrody
Zieleń1 w mieście pełni wiele istotnych funkcji – szczególnie ze względów przyrodniczych (tzw. usługi ekosystemów, czyli zapewnianie bioróżnorodności, regulacja mikroklimatu, umożliwienia obiegu pierwiastków w przyrodzie), jak również społecznych (wartość
estetyczna i sentymentalna, tworzenie przestrzeni do rekreacji). Wyraźnym przejawem
znaczenia przypisywanego przyrodzie są działania mieszkańców miast na rzecz zieleni, takie jak: uprawienie ogródków działkowych, pielęgnowanie podwórkowej zieleni czy udział

1

2

Rozumiana w ujęciu definicji „tereny zieleni” oraz „tereny zieleni osiedlowej” Głównego Urzędu Statystycznego: „tereny zieleni są to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcję
estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary,
ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą
ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym” oraz „tereny zieleni osiedlowej występują przy zabudowie mieszkaniowej, pełnią funkcję
wypoczynkową, izolacyjną i estetyczną”. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2013, b.m.w, http://
old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_ochrona_srodowiska_2013.pdf [dostęp: 10 X 2017].
W anglosaskiej literaturze socjologicznej można znaleźć wiele przykładów projektów badawczych, które analizują tego typu inicjatywy, szczególnie dotyczące oddolnych forma „zazieleniania” miasta, czyli ang. community
gardening, głównie w kontekście motywacji i wartości przypisywanych naturze w mieście oraz kształtowania
się relacji z władzami lokalnymi w ramach tego typu działań, przykładowo: Rachel Kaplan, Stephen Kaplan,
The Experience of Nature. A Psychological Perspective, Cambridge 1989 lub Ishwarbhai C. Patel, Gardening’s
socioeconomic impacts, „Journal of Extension”, t. 29, 1991, z.4 oraz Marianne E. Krasny, Keith G. Tidball, Civic
ecology education. A systems approach to resilience and learning in cities, b.m.w. 2006.
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w akcjach sadzenia drzew, a także rozwój zieleni za pomocą oddolnych działań takich jak:
projekty do budżetów partycypacyjnych czy filantropia2.
Jednak obok oddolnych działań na rzecz zieleni, pojawiają się też konflikty, głównie
ze względu na wycinkę zieleni i zabudowę otwartych terenów zieleni na przykład z powodu prowadzonych prac budowlanych czy inwestycyjnych. Ten obszar relacji między
mieszkańcami a zielenią najczęściej rozpatruje się w ramach dwóch dyscyplin: psychologii środowiskowej (ang. environmental psychology) oraz nauki społecznej (szczególnie teorii konfliktu i teorii nowych ruchów miejskich). Badania dotyczące relacji
człowieka i przyrody w obszarze psychologii środowiska skupiają się przede wszystkim
na analizie tzw. zachowań prośrodowiskowych – głównie w zakresie: wartości, norm
społecznych i indywidualnych postaw, które je determinują3.
Doświadczenie nauk społecznych umożliwia przeniesienie powyższych doświadczeń i aktywności indywidualnych w przestrzeń działań zbiorowych – społecznych.
Czerpiąc z założeń teorii konfliktu, można uznać, że tak jak inne konflikty – konflikty
wokół zieleni wydają się nieuniknione i są wynikiem sprzeczności interesów różnych
grup społecznych, co z kolei wynika z dychotomicznego charakteru każdego społeczeństwa4. W podobny sposób kwestie konfliktów wokół zieleni można rozpatrywać
w ujęciu funkcjonalnej teorii konfliktu Lewisa A. Cosera, która dodatkowo zwraca
uwagę na konstruktywną rolę społeczną konfliktów, przykładowo gdy dana struktura
społeczna przestaje być uznawana za prawomocną, jednostki zajmujące obiektywnie
podobne pozycje ukonstytuują się – poprzez konflikt – w samoświadome grupy o wspólnych interesach5.
Warto jednocześnie podkreślić, że teorie konfliktu traktując „konflikt” jako uniwersalny proces społeczny, raczej marginalizują rolę przedmiotu czy tematu danego
konfliktu6. Do analizy tego elementu, przydatne okazują się tzw. teorie nowych ruchów
społecznych, które wskazują na szeroko pojęte ruchy ekologiczne, jako nowy typ ruchów antysystemowych, obok pacyfistycznego, studenckiego i feministycznego7. Ich
pojawienie się w latach 60. XX wieku sprawiło, że nauki społeczne musiały zmierzyć
się z nowym typem działań zbiorowych, cechującym się luźną strukturą i niechętnym,
a co najmniej podejrzliwym stosunkiem do hierarchicznych form organizacji (takich jak
partia polityczna). Ruchy te powstawały wokół konkretnych ognisk społecznego niezadowolenia (wojna w Wietnamie, męska dominacja, wyścig zbrojeń, ograniczenie wolności

3

4
5
6
7

Przykładowo: Judith De Groot, Linda Steg, Morality and prosocial behaviour. The role of awareness, responsibility and norms in the norm activation model, „Journal of Social Psychology”, t. 149, 2009, s. 425–449 oraz
Paul C. Stern, Toward a coherent theory of environmentally significant behavior, „Journal of Social Issues”, t.
56, 2000, z. 3, s. 407-424.
Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, „The Journal of Conflict Resolution”, t. 2, 1958, z. 2, s. 176.
Lewis A. Coser, Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009, s. 28.
Janusz Mucha, Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Warszawa 1978, s. 187.
Adam Ostolski, Między Wschodem i Zachodem, [w: ] Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce,
red. Przemysław Sadura, b.m.w. 2008, s. 22.
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seksualnej, elektronie nuklearne, eksperymenty na zwierzętach itp.), a zarazem tworzyły
ambitne wizje lepszego świata8.
Powyższe wnioski potwierdza i rozbudowuje socjologii środowiska (ang. environmental sociology), która szczególnie skupia się na źródłach i konsekwencjach różnorodnych problemów ekologicznych (takich jak: zmiany klimatu, degradacja środowiska
przyrodniczego, sztuczne modyfikowanie przyrody), co szeroko określa jako badanie
interakcji na linii społeczeństwo – środowisko przyrodnicze. Jednym z ważniejszych
założeń tej dyscypliny naukowej jest przekonanie, że środowisko naturalne (zarówno
jako aktor jak i podmiot relacji ze społeczeństwem) podlega procesowi społecznej konstrukcji. Na społeczną „plastyczność” przyrody wskazują szczególnie Phil Macnaghten
i John Urry w swojej koncepcji wielu rodzajów przyrody („alternatywne przyrody”),
jako przestrzeni podlegających społecznemu konstruowaniu i modyfikacji z uwagi na
zmieniające się trendy społeczno-ekonomiczne i wzorce kulturowe. Jako przykładowe
„przestrzenie” ulegające tego typu procesom, badacze wymieniają m.in. ruch ochrony
środowiska, wiejski krajobraz czy ogród9.
Analiza badań w obszarze społecznego wytarzania przyrody i środowiska wskazuje, że narzędziami tego procesu mogą być zarówno działania zbiorowe (realizowane
praktyki społeczne, działania oddolne, konflikty, nadawanie formalnych statusów),
które konstruują znaczenie społeczne danej przestrzeni, a także różnego rodzaju
działania symboliczne (opisy danej przestrzeni, działania artystyczne, dokumenty
strategiczne, założenia). W wyniku społecznej konstrukcji/wytarzania przestrzeni
powstają – za Bohdanem Jałowieckim – formy przestrzenne, czyli obszary o określonym przeznaczeniu i funkcji wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i wyposażeniem
materialnym10. B. Jałowiecki wskazuje na pięć podstawowych form przestrzennych:
produkcji, konsumpcji, władzy, symboliki i wymiany11. Społeczne wytarzanie wskazanych form odbywa się w sposób ciągły i dynamiczny.
W tym kontekście, wydaje się zasadne stwierdzić, że również różne formy przyrody w mieście, takie jak: aleja, park czy planty mogą podlegać podobnym procesom społecznego
konstruowania czy wytarzania w zależności od potrzeb i oczekiwań różnych aktorów
społecznych. Konflikt wokół takich przestrzeni może być znakiem i elementem tego
typu procesu.
1. Ogród Krasińskich – historia terenu i przebieg konfliktu
Jak można się dowiedzieć ze strony http://www.ogrodkrasinskich.pl/, park miejski
Ogród Krasińskich został utworzony jako część założenia pałacowo-ogrodowego
w 1676 roku w stylu barokowym. Nazwa ogrodu nawiązuje do nadal istniejącej na
tym obszarze rezydencji magnackiej, której pierwszym właścicielem był referendarz
8
9
10
11

Ibidem, s.22.
John Urry, Phil Macnaghten, Alternatywne przyrody: nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa
2005.
Bohdan Jałowiecki, Społeczna przestrzeń Warszawy, Warszawa 2000, s. 9.
Ibidem, s.9.
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koronny i wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński herbu Korwin. Był jednym z największych ogrodów pałacowych na przedmieściach XVII-wiecznej Warszawy i podlegał częstym zmianom kompozycyjnym, dostosowując się do panujących mód w tym
zakresie. Ogród przeszedł w zarząd Warszawy w 1765 roku, wykupiony przez Komisję
Skarbu Koronnego z przeznaczeniem na siedzibę dla instytucji państwowych. Wtedy
też został on otwarty dla publiczności i szybko zyskał na popularności. Rosnąca liczba
użytkowników i zmieniające się oczekiwania względem tego terenu, spowodowały, że
pod koniec XIX wieku podjęto decyzję o kolejnych, tym razem gruntowanych zmianach w założeniach Ogrodu. Ich autorem i wykonawcą był uznany ogrodnik – Franciszek Szanior. Po zmianach w latach 1891-1895, ogród nabrał charakteru parku krajobrazowego. Po II wojnie światowej obszar parku powiększył się niemal dwukrotnie,
ale użytkownicy narzekali, że był to teren raczej zaniedbany.
W latach 2009–2011 Zarząd Terenów Publicznych (ZTP) na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, zrealizował konsultacje społeczne z udziałem okolicznych mieszkańców w celu ustalenia społecznych oczekiwań względem tego terenu. Następnie
w drugiej połowie 2011 roku zrealizowany został konkurs na wykonawcę projektu
architektonicznego rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, której głównym celem było
wyeksponowanie XIX-wiecznych założeń parku autorstwa F. Szaniora. Właściwa rewaloryzacja odbyła się w latach 2012-2014.
Już na etapie projektu architektonicznego okazało się, że przywrócenie historycznych założeń będzie wymagało wycięcia drzew. W debacie pokonkursowej, autorzy
wybranego projektu wskazywali na konieczność wycięcia ok. 90 drzew. Autorzy projektu i przedstawiciele instytucji miejskich zapewniali zaniepokojonych mieszkańców,
że wycinka będzie przebiegała wieloetapowo.
Ostatecznie, na etapie realizacji projektu poprzedzonej analizą dendrologiczną, wycięto 336 z 926 rosnących na tym obszarze drzew przy jednoczesnym nasadzeniu 91
nowych drzew oraz 24 tysięcy krzewów i bylin. Drzewa zostały wycięte w ciągu kilku
tygodni na przełomie 2012 i 2013 roku. Podanym powodem wycięcia 313 z zaplanowanych 336 drzew było ich zamieranie i różne procesy chorobowe. ZTP oświadczył
też, że wycinka była poprzedzona konsultacjami ze specjalistami, a ostateczną zgodę
wydał Stołeczny Konserwator Zabytków oraz Zarząd Dzielnicy Śródmieście (Wydział
Ochrony Środowiska).
Mimo to wycinka wzbudziła kontrowersje i protesty (głównie w miesiącach styczeń
– sierpień 2013), w które zaangażowali się przede wszystkim indywidualni mieszkańcy
najbliższych okolic parku, m.in. znany aktor teatralny. ZTP zorganizował kilka spotkań
informacyjnych, które przebiegały w bardzo emocjonalnej i konfliktowej atmosferze.
Odbyło się też kilkanaście oddolnych akcji protestacyjnych (marsze, demonstracje,
odczyty, podpisywanie petycji i listów, działania symboliczne – palenie zniczy), a także
złożono jedno doniesienie do prokuratury na działania ZTP (ostateczne oddalone)
i jedno doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli. Protesty społeczne wsparła m.in.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony
Środowiska Miasta st. Warszawy. Kontroli wycinki zażądał Generalny Konserwator
Zabytków. Pod koniec 2013 roku na zalecenie Miasta st. Warszawy odbyły się kolejne konsultacje społeczne, które dotyczyły regulaminu użytkowania parku po
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rewaloryzacji. Zarówno w poszczególnych spotkaniach z miastem jak i w działaniach
oddolnych udział brało od ok. kilkudziesięciu do 300 osób. Ostatecznie park po zmianach został udostępniony mieszkańcom 9.05.2014 roku. Media lokalne i ogólnopolskie
(m.in. Gazeta Wyborcza, Radio dla Ciebie, TVN, Onet.pl) na bieżąco relacjonowały
sprawę, która była również obecna w mediach społecznościowych.
2. Proces społecznej konstrukcji Ogrodu Krasińskich
Do analizy procesu społecznej konstrukcji Ogrodu Krasińskich w niniejszym artykule
wykorzystano dwa rodzaje danych:
•

Doniesienia medialnych na temat konfliktu wokół Ogrodu Krasińskich (24
przykładowe artykuły zarówno w prasy lokalnej, jaki i ogólnopolskiej oraz listy
i oświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w konflikt – zestawienie stanowi załącznik nr 1 do artykułu);

•

Informacje na temat wycinki w Ogrodzie Krasińskich oraz na temat rewitalizacji
innych parków w Warszawie uzyskane podczas 23 wywiadów z osobami zaangażowanymi w ten i inne konflikty wokół zieleni w Warszawie (w 8 z nich pojawiły
się informacje dotyczące tego wydarzenia).

Analiza danych jakościowych realizowana jest w sposób ciągły zrealizowana została za pomocą programu MAXQDA 12 zgodnie z założeniami teorii ugruntowanej12– główne kategorie kodowe to działania zbiorowe i działania symboliczne oraz
formy przestrzenne: przestrzeń produkcji, przestrzeń konsumpcji, przestrzeń władzy,
przestrzeń symboliki i przestrzeń wymiany.
a. Działania zbiorowe i działania symboliczne w Ogrodzie Krasińskich
Działania zbiorowe w Ogrodzie Krasińskich zostały zdefiniowane jako wszystkie praktyki społeczne, które miały miejsce w związku z konfliktem w Ogrodzie Krasińskich,
zarówno po stronie społecznej, jak i po stronie instytucji miejskiej. Miasto zrealizowało
m.in.:
• 2 tury konsultacji społecznych;
•

konkurs na projekt architektoniczny rewitalizacji/rewaloryzacji parku wraz ze
spotkaniami konsultacyjnymi w sprawie wybranego projektu;

•

kilka spotkań z mieszkańcami, w tym 1 sesja Rady Miasta oraz 1 spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony
Środowiska;

12

Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa 2013.
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•

inwentaryzację przyrodniczą;

•

konsultacje z architektami krajobrazu oraz innymi instytucjami miejskimi;

•

wycinkę i nasadzenia drzew oraz krzewów;

•

•

oświadczenie do prasy w związku z informacjami pojawiającymi się na temat rewitalizacji parku;

promowania wizji powrotu do XIX-wiecznych założeń parku autorstwa F. Szaniora;

•

akceptowanie względów praktycznych zrealizowanych wycinek, w tym m.in. przekazanie podczas spotkania fragmentów spróchniałych drzew na dowód, że wycinka była niezbędna;

•

ignorowanie zarzutów strony społecznej (określenia wskazujące na niewielkie poparcie dla protestów, określenia wskazujące na nieprawdziwość zarzutów itp.).

•

stronę www dla Ogrodu Krasińskich oraz profil w mediach społecznościowych;

•

oficjalne wydarzenie – otwarcie parku po zmianach.
Strona społeczna zrealizowała m.in.:

•

kilka spotkań i demonstracji protestacyjnych w najbliższej okolicy oraz na terenie
parku;

•

kilka petycji, apeli i listów udostępnionych mediom i w internecie;

•

złożenie pozwu do prokuratury oraz wniosku o kontrolę do NIK oraz listu do
Głównego Konserwatora Zabytków;

•

złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej dot. wycinki do ZTP;

•

profil przeciw wycince w mediach społecznościowych.
Działania symboliczne były w tym konflikcie domeną strony społecznej oraz dominowały w przekazie medialnym na temat tej sprawy. Można do nich zaliczyć:

•

akcentowanie strat przyrodniczych związanych z wycinką.
Działania instytucji miejskich w sferze symbolicznej ograniczały się do:

Podsumowując, mimo że instytucje miejskie realizowały więcej działań związanych
z Ogrodem Krasińskich, strona społeczna była zdecydowanie bardziej aktywna w zakresie działań symbolicznych, co nie uszło uwadze mediów, które komentując kwestię
wycinki często przyjmowały punkt widzenia strony społecznej.
b. Konflikt w przestrzeni produkcji
Ogród Krasińskich może być przestrzenią postrzeganą w kategoriach produkcji ze
względu na tzw. usługi ekosystemów, czyli korzyści, których środowisko dostarcza społeczeństwu i gospodarce13, do których zaliczyć można m.in. różnorodność biologiczną,
regulację mikroklimatu, regulację stosunków wodnych, cień czy ochronę przed hałasem. Konflikt o Ogrodów Krasińskich jako przestrzeń produkcji odbywał się przede
wszystkim na trzech płaszczyznach:
• wycinka jako zagrożenie dla różnorodności biologicznej parku (zmniejszenie występującej tam liczby gatunków roślin i zwierząt);

•

symboliczną oprawę spotkań i protestów (znicze, transparenty, „pogrzeby”, odczyty, nawiązania literackie);

•

wycinka spowoduje ograniczenie produkcji innych usług ekosystemów (mniej
drzew = mniej tlenu, mniej chłodu, mniej cienia itp.);

•

język nacechowany negatywnie (określenia takie jak: „rzeź”, „masakra”, „barbarzyństwo”, „hańba”, „kłamcy”);

•

•

powielanie w mediach zdjęć z wycinki;

wycinka jako zabieg konieczny w celu zapewnienia równowagi przyrodniczej na
tym obszarze (przed wycinką występowała zbyt duża liczba drzew, które konkurowały ze sobą o słońce, wodę i składniki mineralne w glebie; występowało zamieranie drzew, szczególnie krótko żyjących np. topoli, które stanowiły niebezpieczeństwo).

•

rozpowszechnianie swego rodzaju „świadectw” indywidualnych osób na temat
przywiązania i historii związanych z Ogrodem Krasińskich, w tym osób powszechnie znanych oraz osób z wiedzą ekspercką;

•

rezygnacja z udziału w drugiej turze miejskich konsultacji w 2013 roku;

Dwie pierwsze płaszczyzny była akceptowane przez stronę społeczną, ostatnia była
podkreślana przez instytucje miejskie.

13

Jakub Kronenberg, Usługi ekosystemów w miastach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, t. 3, 2012, s. 14.
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c. Konflikt w przestrzeni konsumpcji
Bez wątpienia, ważną funkcją terenów zieleni w mieście jest też ich specyficzna
konsumpcja, którą można zdefiniować jako: uprawianie różnych form rekreacji, ale też
czerpanie przyjemności estetycznych i tych związanych z ładem przestrzennym. Analiza wykazała, że konflikt o Ogród Krasińskich, jako przestrzeń konsumpcji wynikał
przede wszystkim z:
• konieczności podjęcia działań rewitalizujących wynikających głównie z wieloletnich zaniedbań;
•

konieczności pogodzenia oczekiwań różnych użytkowników tej przestrzeni (zwolennicy terenu o swobodnym, ogólnodostępnym, leśnym charakterze vs. zwolennicy przestrzeni reprezentacyjnej, ogrodzonej, zagospodarowanej, opartej na historycznych wzorcach);
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formacji rozpowszechnianych przez stronę społeczną;
•

negatywnie postrzeganie zaangażowania drugiej strony: strona społeczna negatywnie postrzegała brak zaangażowania instytucji miejskiej w sprawę (zarzut
ignorowania i umniejszania znaczenia protestów, zarzut realizacji „inwestycji dla
inwestycji”); strona miejska postrzegała zaangażowanie drugiej strony jako pieniactwo;

•

akcentowanie (przez stronę społeczną oraz media) lokalnych oczekiwań mieszkańców najbliższej okolicy (traktowanie przez stronę społeczną parku jako „swojego”) oraz kontestowanie tych oczekiwań ze strony miasta (nadawanie priorytetu
oczekiwaniom „wszystkich mieszkańców” czy „mieszkańców całej Warszawy”).

O ile pierwsza ze wskazanych kwestii raczej nie budziła kontrowersji o tyle druga
oraz trzecia stanowiły ważne osie konfliktu. Strona społeczna kontestowała konieczność powrotu do XIX-wiecznych założeń parku wskazują, że przez ponad 100 lat zmieniły się zarówno wzorce, jak i społeczne oczekiwania względem tego terenu. Strona
miejska podkreślała walory praktyczne zorganizowanych przestrzeni parkowych,
w tym większą różnorodność funkcji rekreacyjnych parku po zmianach oraz wartość
posiadania tego typu przestrzeni reprezentacyjnej w ścisłym centrum miasta.

Pierwsze trzy płaszczyzny konfliktu wskazują na wyraźny brak zaufania pomiędzy stronami konfliktu. Co prawda, instytucje miejskie podejmowały pewne działania
w celu zarządzania przebiegiem konfliktu, ale wydaje się, że nie były one wystarczające, szczególnie w zakresie komunikacji kierowanej zarówno do protestujących, jak
i przypatrujących się sprawie pozostałych mieszkańców Warszawy. Ostatnia płaszczyzna konfliktu może podpowiadać, że miał on też po części charakter specyficznego
konfliktu typu NIMBy (od ang. akronimu Not In My Back Yard), a więc takiego który
opiera się na sprzeciwie danej społeczności lokalnej względem inwestycji lub planowanych zmian w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Należy jednak przyznać, że ta definicja
tylko w części odpowiada sytuacji strony społecznej w konflikcie o Ogród Krasińskich
– uczestniczy konfliktu nie tyle bezwarunkowo sprzeciwiali się wycince, ale kontestowali jej skalę oraz założenia, które do niej doprowadziły.

d. Konflikt w przestrzeni władzy

e. Konflikt w przestrzeni wymiany

Zagospodarowanie miejskich przestrzeni wspólnych często wzbudza kontrowersje
ponieważ musi uwzględniać różnorodności interesów i oczekiwań interesariuszy danego terenu. Analiza wskazała, że w kontekście Ogrodu Krasińskich kwestie sprawowania różnego typu „władzy” (m.in. politycznej, społecznej, ekonomiczne, prawnej)
nad tą przestrzenią, okazały się ważną płaszczyzną konfliktu. Wyróżnić należy w tym
zakresie szczególnie:
• napięcie na linii lokalni mieszkańcy – instytucje realizujące rewaloryzację parku,
w tym: ze strony instytucji – ignorowanie zarzutów i protestów, podważanie ich
zasadności; ze strony społecznej – niedowierzanie w intencje instytucji miejskich,
zarzut arbitralności w podejmowaniu decyzji i związane z tym poczucie niesprawiedliwości;

W powiązaniu do przestrzeni władzy występuje też przestrzeń wymiany, zdefiniowana przez B. Jałowieckiego jako „różnej wielkości obszary transferu dóbr i informacji
oraz przemieszczani się ludzi. Obszary te można określić jako „rynki” rozmaitej skali
i rozmiaru”14. W ujęciu konfliktu wokół Ogrodu Krasińskich zasadna wydaje się analiza przestrzeni wymiany informacji, w tym szczególnie kwestia procesu konsultacji
społecznych, która dla obu stron okazała się niesatysfakcjonująca. Instytucje realizujące
rewaloryzację parku wskazywały głównie na:
• małe zainteresowanie udziałem w prowadzonych konsultacjach;

•

•

chęci uporządkowania tego terenu i rozbudowy o nowe funkcje rekreacyjne (plac
zabaw, fontanna, staw, przestrzeń do gier zespołowych);

podważanie kompetencji drugiej strony: przez stronę społeczną – podważanie
kompetencji instytucji realizujących rewaloryzację i zgłaszania akcesu innych instytucji w tym zakresie; przez stronę miejską – podważanie legitymizacji strony
społecznej do występowania w tym konflikcie oraz podważanie prawdziwości in-

•

niedocenianie przez stronę społeczną różnorodności form komunikowania na temat parku (stworzona strona www, spotkania z mieszkańcami, spacery konsultacyjne).

14

Bohdan Jałowiecki, Społeczna przestrzeń Warszawy, Warszawa 2000, s. 10.
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•

Krytyka konsultacji po stronie społecznej skupiała się przede wszystkim na:

•

przedstawieniu do pierwszych konsultacji projektu rewaloryzacji parku, który zakładał kilkukrotnie mniejszą skalę wycinki i jej wieloetapowość;

•

brak konsultacji ostatecznego projektu;

•

nieuwzględnienie uwag zgłoszonych w konsultacjach (kwestia ogrodzenia, kwestia wycinki lip przy bramie do ogrodu);

•

indywidualne historie i wspomnienia, co oznaczało, że rewaloryzacja była postrzegana jako atak na swoją/oswojoną/znajomą przestrzeń;

•

realizacja drugich konsultacji w obszarach mniejszej wagi dla mieszkańców (regulamin ogrodu).

•

ponad 100-letnia historia parku XX i XXI wieku (w kontrze do promowanych
przez instytucje miejskiej XIX-wiecznych założeń);

Wydaje się, że to właśnie nieudane konsultacje społeczne mogły zaważyć na dalszym przebiegu konfliktu i spowodować nieufność pomiędzy jego stronami. Pierwsze
trzy „zarzuty” wskazują, że mimo konsultacji mieszkańcy zostali zupełnie zaskoczeniu
skalą i tempem zmian w parku. Jeśli dodać do tego jeszcze trudności z komunikacją
w trakcie rewaloryzacji, o czym wspomniano powyżej, eskalacja konfliktu była właściwie nieunikniona. Również próba „nowego otwarcia” podjęta przez instytucje miejskiej
w formie drugich konsultacji nie odniosła planowanego efektu – strona społeczna,
zniechęcona negatywnymi doświadczeniami, nie była gotowa do rozmów.

•

mit przestrzeni ocalałej/przetrwałej po I i II wojnie światowej;

•

mit przyroda – milczącego interesariusza, który wymaga swojego adwokata;

•

poczucie wspólnoty w działaniu, w tym walki straceńczej (po wycince).

f. Konflikt w przestrzeni symboliki
Analiza wypowiedzi osób zaangażowanych w konflikty wskazała również, że Ogród
Krasińskich to przestrzeń o bardzo złożonej symbolice. Po pierwsze, zarówno strona
społeczne jak i instytucje odpowiedzialne za rewaloryzację nie stroniły od metaforycznych określeń i nadawania symbolicznego znaczenia swoim działaniom, co zostało już
opisane w ramach działań symbolicznych15. Na potrzeby analizy, przestrzeń symboliki
oznacza wartości i doświadczenia ważne dla danej zbiorowości, które dana przestrzeń
symbolizuje i/lub odzwierciedla. Instytucje miejskiej akcentowały w procesie rewaloryzacji parku przede wszystkim:
• symboliczny hołd dla znakomitego ogrodnika, F. Szaniora i jego założenia, aby
była to wyjątkowa przestrzeń reprezentacyjna Warszawy;
•

15

aspirowanie do wzorców Europy Zachodniej (podawano przykłady parków Francji czy Wielkiej Brytanii);

Przestrzeń symboliki należy odróżnić od działań symbolicznych opisanych wcześniej. Na potrzeby tej analizy,
działania symboliczne zostały zdefiniowane jako narzędzia społecznego wytwarzania przestrzeni, a więc metody nadawania, przekazywania, utrwalania i zmiany znaczenia danej przestrzeni. Przestrzeń symboliczna to
funkcja danej przestrzeni, która – tak jak pozostałe formy przestrzenne – podlega społecznemu wytwarzaniu,
również za pomocą działań symbolicznych.

•

symboliczne nadawanie priorytetu względom natury praktycznej i wiedzy ogrodniczej oraz architektonicznej przed emocjami i przyrodą samą w sobie.
Strona społeczna również wskazywała na szereg cech, wartości i doświadczeń
zbiorowych, których symboliczną reprezentacją miał być Ogród Krasińskich. Były
to:

Tak rozbudowana i różnorodna symbolika podpowiada, że właściwie trudno było
zostać wobec tego parku obojętnym, co potwierdził poziom emocji i ich eskalacja podczas wycinki. Co więcej, strony tego sporu opierały się na zupełnie przeciwstawnych
wyobrażeniach tej przestrzeni, co mogło mieć poważny i negatywny wpływ na ich
komunikację oraz współpracę.
Dodatkowo, wydaje się, że Ogród Krasińskich jako przestrzeń symboliki w wyniku
konfliktu uległ kolejnym przemianom. Negatywne doświadczenia strony społecznej
w Ogrodzie Krasińskich stały się nowym doświadczeń zbiorowym do którego odwołują się osoby zaangażowane również w inne konflikty wokół zieleni w Warszawie.
Analiza wywiadów wykazała, że do przykładu Ogrodu Krasińskich obwoływały się
osoby zaangażowane w co najmniej 6 innych konfliktów. Co więcej, ów konflikt stał
się niejako symbolicznym przykładem negatywnych zmian w miejskiej zieleni przed
którymi należało się zabezpieczyć. Również słowa „rewitalizacja” i „rewaloryzacja”
stały się dla osób zaangażowanych w kwestie zieleni negatywnie nacechowanym określeniem współpracy z miejskimi instytucjami.
3. Ogród Krasińskich jako przestrzeń społecznie wytworzona
Wielopłaszczyznowość konfliktu wokół rewitalizacji Ogrodu Krasińskich wydaje się
potwierdzać wspomnianą na początku tezę P. Macnaghten’a i J. Urry’a o społecznym
konstruowaniu pojęcia „przyrody” – zarówno poprzez działania zbiorowe, jak i symboliczne. W wyniku tych działań powstaje przestrzeń nasycona różnorodnością funkcji
i znaczeń, w której można odnaleźć nie jedną, a wiele – zapożyczając kategorie analityczne od B. Jałowieckiego – mikroform przestrzennych. Konflikt o Ogród Krasińskich
toczył się więc dla obu stron w pewnym stopniu w przestrzeni produkcji (w ujęciu
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przyrodniczym), jak i konsumpcji. Wyraźną rolę w tym wydarzeniu odegrały również:
dychotomiczne i wielowymiarowe relacje władzy nad tym obszarem oraz poważne
deficyty w wymianie informacji. Jednak szczególnie istotą płaszczyzną konflikty wydaje się przestrzeń złożonej symboliki. Korzystając z kategorii poznawczych Henri’ego
Lefebvre’a: konflikt pojawił się ze względu na plan rewitalizacji, czyli reprezentację
przestrzeni (fr. représentations de l’espace)16 Ogrodu Krasińskich, ale toczył się przede
wszystkim w jego przestrzeni reprezentacji (fr. espaces de la représentation)17. Analiza
wykazała wyraźną asymetrię w zagospodarowaniu tej „warstwy symbolicznej” konfliktu na korzyść strony społecznej.
Być może, gdyby strona miejska poświęciła więcej uwagi tej kwestii i uwzględniła
w planie rewitalizacji także odpowiednie do potrzeb działania symboliczne, łatwiej
byłoby zarządzić tym konfliktem. Przykładem tego typu podejścia może być reakcja
Urzędu Miasta w Lublinie po podjęciu koniecznej decyzji o wycince ponad 120-letniej
topoli czarnej zwanej „Baobabem”, która rosła na placu Litewskim. Mając świadomość,
że było to ważne i symboliczne dla mieszkańców Lublina drzewo, miasto uruchomiło
specjalny adres e-mail pod którym mieszkańcy mogli przesyłać swoje wspomnienia
związane z tym drzewem oraz pomysły, w jaki sposób miasto powinno je upamiętnić.
Wycinka była zapowiedziana, niektórzy mieszkańcy Lublina uczestniczyli w niej osobiście, aby symbolicznie „pożegnać się” z drzewem. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w miejsce ściętego „Baobabu” zasadzona ma zostać duża topola tego samego
gatunku, a także powstać instalacja upamiętniająca „poprzedniczkę”18.
Załącznik nr 1: Lista doniesień medialnych wybranych do analizy na temat konfliktu
wokół Ogrodu Krasińskich:
1.

2.

3.

16
17
18

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Wycinka drzew w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, http//otop.org.pl/o-nas/oficjalne-stanowisko-otop/wycinka-drzew-w-ogrodzie-krasinskich-w-warszawie/ [dostęp: 10 X 2017].
Tomasz Urzykowski, Znany aktor staje w obronie drzew w Ogrodzie Krasińskich,
11.01.2013, http//warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,13178267,Znany_
aktor_staje_w_obronie_drzew_w_Ogrodzie_Krasinskich.html [dostęp: 10 X
2017].
Tomasz Kok, Wycinka drzew w Ogrodzie Krasińskich – o co ta afera?,
17.01.2013,http//ogrodniktomek.pl/2013/01/wycinka-drzew-w-ogrodzie-krasinskich-o-co-ta-afera/ [dostęp: 10 X 2017].
Henri Lefebvre, The Production of Space, Oxford 1991, s. 288.
Ibidem, s. 288.
Małgorzata Szlachetka, Wycinka drzewa na placu Litewskim: Baobab przeszedł do historii, 24.05.2017, http://
www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/wycinka-drzewa-na-placu-litewskim-baobab-przeszedl-do-historii,12103916/ [dostęp: 10 X 2017].
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11. Andrzej Rejnson, „Warszawska masakra piłą mechaniczną”, 12.01.2013, http//
tvnwarszawa.tvn24.pl/print/informacje,news,warszawska-masakra-pila-mechaniczna,73159.html [dostęp: 10 X 2017].
12. Anna Ludwika Wojciechowska, Dlaczego w Ogrodzie Krasińskich wycinane są
drzewa?, 04.01.2013, http//warszawa.naszemiasto.pl/artykul/dlaczego-w-ogrodzie-krasinskich-wycinane-sa-drzewa,1677413,art,t,id,tm.html [dostęp: 10 X
2017].
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Rewitalizacja Ogrodu Krasińskich, która odbyła się w Warszawie w latach 2011
-2014, wzbudziła poważne kontrowersje i protesty społeczne. Mimo upływającego
czasu, pamięć tego wydarzenia wciąż stanowi ważny punkt odniesienia podczas debat
i działań w obszarze miejskiej zieleni w Warszawie. Celem artykułu jest próba rekonstrukcji, w jaki sposób strony konfliktu, czyli strona społeczna (tu: osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje społeczne, osoby z wiedzą ekspercką) oraz strona
miejska (instytucje i podmioty zaangażowane w realizację rewitalizacji) postrzegały
rewitalizację tej przestrzeni. Analizie poddane zostały informacje z dwóch źródeł: relacje mediów oraz informacje uzyskane od osób zaangażowanych w ten i inne konflikty
wokół miejskiej zieleni w Warszawie. Korzystając z doświadczeń socjologii środowiska
oraz teorii nowych ruchów społecznych, analiza skupia się na roli, jaką w konflikcie
wokół Ogrodu Krasińskich odegrało społeczne konstruowanie znaczenia „miejskiej
przyrody” przez różnych interesariuszy.
Słowa kluczowe: zieleń, protest, rewitalizacja, park miejski
Summary
The revitalisation of Krasiński Garden in Warsaw took place in 2011 – 2014 and it has
caused serious controversy and social protests. Even after all these years, the social
memory of this event is still an important point of reference in many debates and
activities towards the greenery in Warsaw. The aim of this article is an attempt to reconstruct the perception of the revitalisation by both: social side of the conflict (here:
individuals, informal groups, social organizations, experts) and City of Warsaw side of
the conflict (institutions and entities involved in the realization of the revitalization).
The analysis is based on two sources of the information: media coverage of the conflict and the information received from people personally involved in this conflict as
well as in other conflicts over the greenery in Warsaw. Taking into consideration the
experiences of Environmental Sociology as well New Social Movements theories, the
analysis is focused on the notion of „the urban greenery” which seems to be socially
constructed by different actors involved in this conflict.
Keywords: greenery, protest, revitalisation, city park
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Katarzyna Grysińska-Jarmuła

Towarzystwo Upiększania Miasta i jego wkład
w działania na rzecz uatrakcyjnienia Bydgoszczy

Zieleń zawsze stanowiła nieodłączny element miejsc, w których zamieszkiwał człowiek.
Już w czasach najdawniejszych była wykorzystywana jako walor estetyczny. Często stanowiła domenę przede wszystkim ludzi zamożnych, którzy na swoich prywatnych posesjach
zakładali piękne, rozległe parki i ogrody. Niestety były one niedostępne dla ogółu społeczeństwa. XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, dynamicznie postępujący proces urbanizacji, przejawiający się między innymi coraz większą ciasnotą i duchotą w miastach z jednej
strony oraz z drugiej strony nurt romantyczny z tęsknotą za „dziką naturą”, wszystko to
wywoływało coraz silniejszą potrzebę kontaktu człowieka z przyrodą. Jedną z pierwszych
konsekwencji było przenoszenie przez burżuazję i szlachtę całorocznych rezydencji z tak
zwanego ścisłego centrum na tereny podmiejskie. Powstawały rozległe i budzące zachwyt
ogrody, w wielu przypadkach, pełniące nie tylko funkcję użytkową, ale przede wszystkim
ozdobną. U schyłku XVIII wieku zjawisko to było widoczne na przykład w Poznaniu1.
Największe zmiany przyniósł przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to pojawiło się nowe spojrzenie nie tyle na zieleń, co na jej obecność w miejskiej przestrzeni publicznej. Coraz wyraźniej dostrzegano korzyści (różnego rodzaju) jakie niosło za sobą umieszczanie terenów
zielonych w najbliższym otoczeniu człowieka. Wskazywano nie tylko względy estetyczne,
ale i zdrowotne oraz obyczajowe. Stopniowo stałym elementem założeń urbanistycznych
stawały się zagospodarowane publiczne tereny zielone, skwery, bulwary, alejki spacerowe,
w których można było podziwiać dobierane z wielką starannością rozmaite gatunki drzew
i krzewów. Coraz bardziej popularne były parki zdrojowe, ogrody botaniczne i wystawowe.

1

B. Więcławski, Ogrody i ogrodnictwo w osiemnastowiecznym Poznaniu, [w:] „Studia i materiały do dziejów
Wielkopolski i Pomorza”, t. XVII, 1989, z. 1, s. 121-123.
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W wyniku połączenia elementów przyrody z rozrywką powstawały ogrodowe założenia
teatralno-rozrywkowe, zwłaszcza szeroko rozpowszechnione w XIX wieku tak zwane
etablissements2.
Nowe tendencje europejskie, głównie za pośrednictwem władz pruskich i tamtejszych architektów, zaczęły przenikać na tereny Wielkopolski. W Poznaniu w 1798 roku
ukończono prace nad pierwszą w mieście i najstarszą na ziemiach polskich publiczną
promenadą3. Na terenie całej Prowincji Poznańskiej, zarówno w dużych miastach, metropoliach, ale i mniejszych ośrodkach powstawały ogólnodostępne założenia zielone.
Jednocześnie od lat 30. XIX wieku, zwykle z inicjatywy władz i dobrze sytuowanej
lokalnej społeczności powstawały stowarzyszenia, których celem były działania na
rzecz upiększenia terenów miejskich, poprzez ich zazielenianie i poprawę estetyki4.
Sytuacja Bydgoszczy w końcu XVIII wieku nie sprzyjała rozwojowi terenów zielonych. Powodem były wojny, które rujnowały miasto oraz pierwsze posunięcia władz
zaborczych polegające na kasacie klasztorów bydgoskich i przejęciu ogrodów założonych przy poszczególnych konwentach: karmelitów (na przedmieściu Gdańskim, od
XVI wieku), bernardynów (na przedmieściu Kujawskim, od XVII wieku) i klarysek
(na przedmieściu Gdańskim, od XVII wieku)5. Wprawdzie w 1835 roku ogród klarysek stał się własnością Regencji Bydgoskiej i przekształcono go w obejmujący prawie
3 hektary park (Regierungsgarten), jednakże dopiero w 1901 roku udostępniono go
mieszkańcom6.
Począwszy od lat 20.XIX wieku sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Wygląd miasta
i jego odbiór estetyczny stawały się przedmiotem zainteresowania władz i części mieszkańców. Z ich inicjatywy 30 września 1832 roku powołano Towarzystwo Upiększania
Bydgoszczy i jej Najbliższej Okolicy (Verein für Verschönerungs Brombergs und seiner
nähster Umgebung). Pierwszym prezesem towarzystwa został aktywnie wspierający
całe przedsięwzięcie prezydent Regencji Bydgoskiej Carl Christian Wissmann7. Inicjatywa powołania Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy została życzliwie przyjęta przez władze miejskie, które ze swojej strony zadeklarowały
wsparcie finansowe w wysokości 25 talarów rocznie, co prawdę mówiąc nie stanowiło
wielkiej kwoty8. W 1858 roku zawnioskowano do władz miejskich o podniesienie subwencji do 50 talarów rocznie, deklarując jednocześnie, iż w przypadku rozwiązania
towarzystwa miastu zostaną przekazane na własność wszystkie parcele znajdujące się
w jego posiadaniu. Do sfinalizowania umowy nie doszło, bowiem po tym jak pojawiły

2
3
4
5
6
7
8

D. Bręczewska-Kulesza, Rola historycznej i współczesnej zieleni publicznej w życiu miast na przykładzie
Bydgoszczy, „Kultura – Historia - Globalizacja”, 2015, nr 17, s. 1-2; W. Karolczak, Parki publiczne, skwery
i promenady dawnego Poznania (do 1914 roku), „Kronika Miasta Poznania”, 1993, nr 3-4, s. 38.
M. Jaffe, Die Stadt Posen unter preussischer Herrschaft, Leipzig 1909, s. 53-54; W. Czarnecki, Rozwój
urbanistyczny Poznania na przełomie XVIII i XIX wieku, Poznań 1968, s. 22-23.
D. Bręczewska-Kulesza, op. cit., s. 2.
M. Kutta, Miasto ogród. Z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 31.
Park przeszedł wówczas pod zarząd miejski i jako Park Miejski (Stadt Park) został udostępniony
bydgoszczanom, J. Kutta, op. cit., s. 31.
M. Romaniuk, Wissmann Carl Christian, [w:] Bydgoski słownik biograficzny, t. 5, Bydgoszcz 1998, s. 120-121.
Wierni swojemu miastu. 180 lat Stowarzyszenia Bydgoszczan, Bydgoszcz 2011, s. 20.
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się pierwsze nieporozumienia, obydwie strony wycofały się z podejmowania dalszych
kroków w tym kierunku9. Niezależnie od stałej subwencji miasto rokrocznie przeznaczało dodatkowe kwoty na realizację inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo
Upiększania Bydgoszczy i jej Najbliższej Okolicy, zwłaszcza od lat 70. XIX wieku, kiedy
to borykało się ono już z problemami finansowymi. Na przykład w roku rozliczeniowym 1883/1884 przyznano wsparcie w wysokości 400 marek, co niewątpliwie świadczy
o rosnącym zainteresowaniu poczynaniami towarzystwa ze strony magistratu10.
Na zebranie założycielskie Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i jej Najbliższej
Okolicy przybyło zaledwie 15 osób, ale już podczas drugiego spotkania posiadało ono
71 zarejestrowanych członków (w tym 6 nadzwyczajnych). Członków towarzystwa
dzielono na honorowych (zwolnionych z opłat członkowskich), zwyczajnych i nadzwyczajnych, którzy zgodnie ze statutem płacili o połowę mniejsze składki (według
statutu z 1836 roku odpowiednio: ½ i ¼ talara miesięcznie czyli 6 i 3 talary rocznie)11.
Z perspektywy indywidualnej osoby nie była to kwota mała (dla porównania przypomnijmy, że władze miejskie zadeklarowały dotację w wysokości 25 talarów, a więc
w zasadzie w wysokości rocznych składek czterech członków). W konsekwencji Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i jej Najbliższej Okolicy miało charakter stowarzyszenia elitarnego, mogli należeć do niego tylko dobrze sytuowani obywatele oraz wyżsi
urzędnicy12. W latach 40. XIX wieku w celu zachęcenia do współpracy szerszego grona
mieszkańców wysokość składki obniżono do 4 talarów13, a następnie 2 talarów rocznie14. Prawo głosowania przysługiwało wyłącznie członkom zwyczajnym. Nie mieli go
członkowie nadzwyczajni, którzy mogli jednak składać wnioski i propozycje. Zwyczajowo byli też zapraszani na zebrania podsumowujące działalność towarzystwa w danym roku. Wszelkie decyzje podejmowane były na zebraniach członków. Początkowo
odbywały się one raz w miesiącu, ale od końca lat 50. XIX wieku spotykano się dwa
razy w roku, w marcu i w październiku. Towarzystwo nie posiadało własnej siedziby.
Korzystano z pomieszczeń w ówczesnym ratuszu miejskim (dziś ul. Długa 37), w Kasynie Cywilnym (dziś przy ul. Gdańskiej 20) lub w tak zwanym Gesellschaftshaus. Po
1838 roku najczęściej spotykano się w powstałym inicjatywy towarzystwa pawilonie
przy IV śluzie nad Kanałem Bydgoskim15.
Liczba członków towarzystwa systematycznie rosła, zwłaszcza w pierwszych latach
jego funkcjonowania. Według danych samego towarzystwa punktem kulminacyjnym
był rok 1842 roku, kiedy to spisy wykazywały 382 członków (w tym: 328 członków
zwyczajnych i 54 nadzwyczajnych). O przynależności do towarzystwa nie decydowała
9
10
11
12
13
14
15

Ibidem, s. 50-51.
Fünfzig Jahre des Bromberger Verschönerungs-Vereis. Eine chronologische Darstellung über die Tätigkeit des
Vereins vom Jahre 1833 bis 1883, Bromberg 1883, s. 49.
Statuten für den Verschönerungs-Verein in Bromberg, Bromberg 1836, s. 4.
Z. Jarkiewicz, Towarzystwo Upiększania Miasta, „Kalendarz Bydgoski”, 2003, s. 210; E. Nowikiewicz,
Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy w latach 1832-1898, [w:] W służbie Bydgoszczy, red. J. Derenda, Bydgoszcz
2011, s. 9.
Fünfzig Jahre des Bromberger…, s. 24.
Ibidem, s. 25.
E. Nowikiewicz, op. cit., s. 11.
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narodowość, zrzeszało zarówno Niemców, jak i Polaków, aczkolwiek Ci pierwsi z powodu struktury narodowościowej miasta zdecydowanie przeważali.
Zestawienie liczby członków Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej
Najbliższej Okolicy
członkowie
członkowie
łączna liczba
rok
zw yczajni
nadzw yczajni
członków
30 IX 1832

15

–

15

4 XI 1832

65

6

71

1832/1833

84

brak danych

84

1833

92

5

97

1833/1834

97

5

102

1834/1835

brak danych

brak danych

162

1835/1836

brak danych

brak danych

176

1837/1938

143

18

161

XI 1842

328

54

382

1876

166

79

245

1882

177

98

275

1883

170

95

265

1891

brak danych

brak danych

181

Źródła: Fünfzig Jahre des Bromberger Verschönerungs-Vereis. Eine chronologische
Darstellung über die Tätigkeit des Vereins vom Jahre 1833 bis 1883, Bromberg 1883, ss.
59; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Bełzy w Bydgoszczy,
Verschönerungsverein zu Bromberg, 1891, Acta generalia betr. allgem. Verhandlungen
sowie die Aufnahme neuer Mitglieder (rkps).
Obniżenie wysokości składek sprawiło, że wzrost liczby członków nie pociągał za sobą
zwiększenia wpływów do kasy towarzystwa. Jest to o tyle istotne, że w większości przypadków koszty poszczególnych przedsięwzięć w całości lub w zdecydowanej części pokrywane
były z funduszy własnych, to jest ze składek oraz środków pozyskanych od darczyńców.
Niejednokrotnie o wsparcie finansowe zwracano się do konkretnych instytucji, na przykład gdy przy zazielenianej ulicy mieściły się budynki należące do wojska, to prośby kierowano do Ministerstwa Wojny. Zwykle zabiegi te kończyły się sukcesem. Tymczasem
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o ile w pierwszych latach liczba członków dość szybko rosła, to w okresie późniejszym
nastąpiła stagnacja. Nowi członkowie wypełniali lukę jaka powstawała po odejściu, z różnych względów, dotychczasowych (w 1866 – utrata 15 członków w wyniku śmierci i 23
rezygnacje, przy czym powodem części z nich było wyprowadzenie się w Bydgoszczy)16.
Zgodnie ze statutem członkami towarzystwa mogły być osoby mieszkające poza Bydgoszczą (tak zwani członkowie pozamiejscowi), przy czym obowiązywała zasada, iż składki
członków zamiejscowych przeznaczane były na realizację projektów poza Bydgoszczą17.
W strukturach Towarzystwa Upiększania Miasta Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy poza
członkami bydgoszczanami (w gronie tym znajdowali się przedstawiciele zasłużonej dla
rozwoju Bydgoszczy rodziny Peterson, Louis Aronsohn (bankier, radca magistratu i fundator bydgoskiej „Łuczniczki”), Ludwik Kolwitz (wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej),
lekarz Eugeniusz Czarliński-Schedlin, fotograf Teodor Joop, grafik Paul Berthold Jaekel
i właściciele wielu bydgoskich zakładów przemysłowych) znaleźli się zamożni mieszkańcy
pobliskich miast i miasteczek (Inowrocławia, Wyrzyska, Wągrowca, Piły, Chodzieży, Ujścia, czy Gniezna) oraz okoliczni ziemianie i arystokraci (hrabia Arnold Skórzewski z Lubostronia, hrabia Franciszek Czapski z Bukowca, Mikołaj Czapski, hr. Karol Czarnecki ze
Smogulca, hr. Aniela Potulicka, hr. Ignacy Bniński z Samostrzela). W przypadku ostatniej
grupy jest to o tyle istotne, że piękne i utrzymane na wysokim poziomie założenia parkowe
stanowiły od dawna nieodłączny element ich rezydencji mieszkalnych18. W 2.połowie XIX
wieku wielu członków towarzystwa rekrutowało się spośród urzędników miejskich i regencyjnych, a także pracowników powstałej w latach 50. XIX wieku Dyrekcji Kolei Wschodniej, zaś po przeniesieniu do Bydgoszczy w latach 1846-1847 pułków piechoty do grona tego
dołączyło kilkudziesięciu wojskowych, w tym oficerów19. Spośród członków honorowych
warto wspomnieć dr Eylerta, biografa Fryderyka Wilhelma III (jego syn był asesorem Regencji Bydgoskiej i także członkiem towarzystwa), czy dyrektora ogrodów w Poczdamie
Petera Josepha Lenné20.
Zgodnie z przyjętym statutem21 celem Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy
i Jego Najbliższej Okolicy było: pobudzenie do uczestnictwa w tworzeniu piękna,
jego promowaniu oraz powstania użytecznych instytucji w granicach całej regencji departamentu Bydgoszczy, ponadto dążenie do poprawy budowy ogrodów i obsadzenie
roślin, a także rozszerzenie i wypromowanie użytecznych wynalazków i doświadczeń
różnych rzemiosł ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa22. W celach organizacyjnych
miasto podzielono na cztery sektory. Każdym z nich opiekował się jeden z członków
towarzystwa odpowiadający za realizowanie przyjętych przez stowarzyszenie zadań na
podlegającym mu obszarze. Z racji sprawowanej funkcji wchodził on w skład zarządu

16
17
18
19
20
21
22

Fünfzig Jahre des Bromberger…, s. 37; Wierni swojemu miastu…, s. 55.
Fünfzig Jahre des Bromberger…, s. 6-7; E. Nowikiewicz, op. cit., s. 10.
A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Poznań 1998, s. 99-111.
Ibidem, s. 27.
Fünfzig Jahre des Bromberger…, s. 15.
Statut drukiem wydano dopiero w 1836 roku, jednak jego wytyczne opracowano podczas jednego z pierwszych
spotkań, później nieznacznie zmienione.
Statuten…, s. 3, tłum. za J. Kutta, op. cit., s. 34-35; Wierni swojemu miastu…, s. 30, 39.
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towarzystwa23. W 1859 roku wobec dynamicznej rozbudowy miasta i zwiększenia
liczby obowiązków poszczególnych oddziałów, w trzech z nich zwiększono liczbę
kierowników do trzech24.
Bydgoszcz w momencie powstania Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy należała do miast dość mocno zaniedbanych w kwestii zadrzewienia i estetyki.
Posiadała zaledwie kilka kompleksów zieleni, w tym wspomniane ogrody sekularyzowanych konwentów zakonnych oraz ogrody prywatne, tworzące swego rodzaju pierścień
zieleni wokół starego miasta. W mieście istniało kilka skwerów, a za częściowo zazielenione można uznać ówczesne cmentarze. Wprawdzie na początku XIX wieku zadrzewiono
w części planty nad śluzami, Wyspę Młyńską, Wyspę Świętej Barbary25, to jednak planowe
i systematyczne zadrzewianie ulic bydgoskich rozpoczęto w zasadzie dopiero z chwilą powstania Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy.
W przeciągu ponad sześćdziesięciu lat funkcjonowania podjęto wiele inicjatyw
(udanych bądź nie – takie też się zdarzały) na różnych płaszczyznach, a wszystko w ramach
działań mających na celu poprawę wizerunku miasta26. Już w latach 30. XIX wieku członkowie wyszli z założenia, iż w sytuacji intensywnego rozwoju przestrzennego jaki miał
miejsce w Bydgoszczy, towarzystwo powinno mieć wpływ na rozbudowę miasta. Zwracano
uwagę na konieczność harmonijnego łączenia tego co „stare” z tym, co powstawało i jednocześnie umiejętnego wkomponowania w to wszystko elementów i terenów zielonych.
Efektem zabiegów podjętych w latach 50. XIX wieku było przygotowanie planu rozwoju
przestrzennego miasta, który ogłoszono w 1875 roku. Za cel inicjatywy postawiono przede
wszystkim ograniczenie chaosu jaki zapanował w szybko powstającej wówczas miejskiej
zabudowie27.
Działania podejmowane przez towarzystwo można podzielić na te związane z zazielenianiem terenu, dbaniem o czystość i porządek. Odrębną kwestię stanowiły projekty
o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym.
Istotne i trwałe inicjatywy w ramach zazieleniania miasta to przede wszystkim
zakładanie parków. Jednym z pierwszych miejsc, które znalazło się pod opieką Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy były tereny dzisiejszego Wzgórza Dąbrowskiego (dawniej: Schwedenberg). Miasto wykupiło te pagórkowate tereny
u schyłku lat 20. XIX wieku, a następnie jesienią 1832 roku z inicjatywy prezydenta
regencji bydgoskiej Carla Ch. Wissmanna powstał tam park28. W latach 1832-1833
przystąpiono do planowego zadrzewiania i zakrzewiania jego górnej i tarasowej części.
Autorem i wykonawcą założeń parkowych i nasadzeń zieleni był Barthold, zaś projektem dróg parkowych i ich wykonaniem zajął się Klopsch. Posadzono 10 gatunków
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krzewów ozdobnych i 100 gatunków kwiatów bylinowych i wodnych. Kolejne inwestycje w parku poczyniono między innymi w latach: 1864, 1892, 1900. W czasie powstania parku, w jego wschodniej części utworzono punkt widokowy na miasto, zaś 2
września 1871 roku na wzgórzu posadzono „Dąb Pokoju”29. W 1844 roku obok panoramy odsłonięto popiersie założyciela parku Carla Wissmanna30. Warto podkreślić,
iż już w 1834 roku na wniosek hrabiego Czapskiego podjęto uchwałę o nazwaniu tej
części wzgórza na której znajdował się park Wissmannhöhe31. Kolejna duża inwestycja
miała miejsce już po rozwiązaniu Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej
Okolicy. W 1900 roku podczas budowy nowej sieci wodociągowej w parku wzniesiono
wieżę ciśnień z galerią widokową na szczycie, którą odpłatnie udostępniono spacerowiczom32. Kolejny park staraniem towarzystwa założono już w 1834 roku. Był to park na Wzgórzu Szubienicznym, zwanym po 1835 roku Wzgórzem Książęcym (obecnie rejon placu Poznańskiego)33. W 1870 roku z inicjatywy przewodniczącego Towarzystwa
Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy, Johanna Gottlieba Naumanna powstał
park na wzgórzu między ulicami: Szubińską, Seminaryjną a Wysoką. Już po śmierci
pomysłodawcy, w 1871 roku wzgórze nazwano jego imieniem (Neumannshöhe)34.
Kolejne przedsięwzięcia to obsadzanie drzewami i krzewami ulic, zarówno tych
już istniejących, na przykład ulice Dworcowa (Banhofstrasse), Śniadeckich (Elisbethstrasse), Królowej Jadwigi (Victoriastrasse), jak i nowo wytyczanych. Tylko w latach
1833-1836 z inicjatywy towarzystwa zadrzewiono aż 25 ulic, znajdujących się poza
Starym Miastem. Sadzono głównie lipy drobnolistne, topole czarne, kasztanowce,
leszczynę drzewiastą oraz klony. W latach 30. XIX wieku pojawiły się one m. in. na
Wyspie Młyńskiej, w 1865 roku po obu stronach ulicy Dworcowej (od dworca do ulicy
Jana Matejki) posadzono 162 klony pospolite, w roku następnym obsadzono nimi ulicę
Śniadeckich. Jednocześnie powstawały kolejne alejki spacerowe, na przykład w 1870
roku wzdłuż ul. Toruńskiej (do wysokości Domu Bractwa Strzeleckiego-Schützenhaus)
aleja lip nazwana na wzór Unter den Linden w Berlinie35.
Towarzystwo uczestniczyło w kontynuowaniu procesu zagospodarowywania brzegów Kanału Bydgoskiego. Z jego inicjatywy w latach 1833-1835 na odcinku pomiędzy
II a V śluzą posadzono kilkaset drzew36. Inną inicjatywą, szczególnie cenioną przez
ówczesnych bydgoszczan, było wybudowanie u schyłku lat 30. XIX wieku pawilonu
(sali) służącego spotkaniom towarzyskim przy IV śluzie37. Inwestycja ta zdecydowanie podniosła atrakcyjność terenów znajdujących się nad Kanałem Bydgoskim, wokół
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którego wkrótce zaczęły postawać kolejne miejsca służące rekreacji i wypoczynkowi,
coraz liczniej odwiedzane przez bydgoszczan38. Zasługą Towarzystwa Upiększania
Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy było wyrównanie i zazielenienie placu seminaryjnego (obecnie przy ul. Bernardyńskiej, w sąsiedztwie kościoła pobernardyńskiego),
który u schyłku XIX wieku stanowił jedno z najpiękniejszych miejsc w mieście39. Jednocześnie zakładano skwery. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania towarzystwa powstało ich 840.
Założenie statutowe, że towarzystwo będzie zajmowało się upiększaniem miasta
oznaczało dbanie o czystość i porządek w mieście, tj. usuwanie bałaganu, brudu, brukowanie ulic, budowę dróg, chodników, ale i gmachów oraz instalacji użyteczności
publicznej, których funkcjonowanie poprawiłoby poziom higieny w mieście, a tym
samym wpłynęło na bardziej estetycznych wygląd ulic. Od początku funkcjonowania
członkowie towarzystwa zwracali uwagę na rażące przejawy braku czystości w mieście, zwłaszcza brud na ulicach i bałagan przed konkretnymi posesjami. Wskazywano
konkretne zaniedbane obiekty i regularnie apelowano o podejmowanie energicznych
działań zmierzających do zmiany tego stanu, domagając się nie tylko porządkowania
terenów wokół posesji, ale i usuwania resztek starych zabudowań, które źle wpływały
na wizerunek miasta41. Interwencje i naciski przynosiły efekty: uporządkowano m.
in. okolice domu intendenta Diestela (obecna ul. Jagiellońska), otoczenie dawnego kościoła sióstr klarysek (obecnie ul. Gdańska 2). Wiele domów zostało oczyszczonych,
odmalowanych, a przed sklepami powstawały witryny cieszące swą estetyką42. Wielokrotnie odnośnie stanu czystości ulic przed poszczególnymi domostwami interweniowano u policji domagając się pociągania do odpowiedzialności osób/urzędników, które
dopuszczały się zaniedbań lub nie wywiązywały się z powierzanych im obowiązków.
Zdawano sobie sprawę, iż odpowiedzialnością za taki stan nie można obarczać
tylko i wyłącznie mieszkańców. Na brak rozwiązań, które poprawiłyby sytuację sanitarną w mieście zwracano uwagę władzom miejskim. Postulowano powstanie instytucji i urządzeń publicznych, które pomogłyby ten problem rozwiązać. W 1835 roku
podjęto pierwsze starania o budowę publicznych toalet, pralni i bielarni, dzięki którym
można byłoby skuteczniej zapobiegać zanieczyszczaniu ulic. Temat powracał wielokrotnie43, ale gdy wysyłane do magistratu wnioski i petycje nie przynosiły zadawalających efektów ostatecznie pomysł ten zarzucono. Po niemal 50 latach od pierwszej
interwencji sukcesem zakończyła się inicjatywa wybudowania kostnicy miejskiej, którą
wraz z domem pogrzebowym umieszczono na cmentarzu ewangelickim (obecnie nieistniejący, znajdował się przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej 29)44.
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Towarzystwo podejmowało działania w kierunku zwiększenia liczby przepraw
przez Brdę. W 1835 roku wystąpiło z inicjatywą połączenia Przedmieścia Toruńskiego
i Gdańskiego – drogą z mostem nad Brdą – w okolicy – dawnego klasztoru Bernardynów. Po około 30 latach zabiegów urządzono przeprawę, która funkcjonowała do 1870
roku, a następnie w latach 1870-1872 powstał most kratownicowy, tzw. Kaiserbrucke
(nieistniejący, obecnie w jego miejscu znajduje się most Bernardyński)45.
Systematycznie poszerzano i odnawiano ulice. Wiele z nich wybrukowano, co znacząco wpłynęło na wizerunek i higienę miasta oraz wygodę oraz komfort życia mieszkańców46. W ramach porządkowania terenu miejskiego, biorąc pod uwagę zarówno
względy estetyczne, jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, doprowadzono do zlikwidowania bramy zamykającej zaułek łączący Wilhelmstrasse z Kasernenstrasse (ob.
ulice Jagiellońska i Stary Port). Przy tej okazji miasto otrzymało od radcy handlowego
Friedricha Augusta Löwe sąsiadujący z zaułkiem pas ziemi, co umożliwiło jego poszerzenie i przekształcenie w ulicę (na jego cześć nazwana Löwestrasse, dziś ul. Pocztowa)47. Kolejne inicjatywy zmierzały ku poprawieniu oświetlenia na poszczególnych
ulicach i wprowadzenia w mieście na wzór europejski oświetlenia gazowego48. Pierwsze tego typu latarnie pojawiły się na bydgoskich ulicach w 1860 roku. Wówczas było
ich zaledwie 285 i oświetlały miejsca przy najważniejszych urzędach oraz hotelach.
W 1900 roku bydgoskie ulice oświetlało już 1131 latarni gazowych49. Wizerunkowy cel
miało wybudowanie studni artezyjskiej na obecnym Starym Rynku (Friedrichsplatz).
Podobna budowla miała powstać na Placu Poznańskim. Ostatecznie z pomysłu zrezygnowano i zainstalowano w tym miejscu pompę50. Na początku lat 40.XIX wieku
założono promenadę ciągnąca się od Placu Poznańskiego do III śluzy. Z kolei w 1861
roku za kwotę 25 talarów zakupiono dwa łabędzie, które zostały wpuszczone do Kanału Bydgoskiego w okolicy V śluzy51.
Przez kilkadziesiąt lat Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy opiekowało się istniejącymi i założonymi z jego inicjatywy parkami, skwerami,
zieleńcami. Każdy rok przynosił też nowe inwestycje, ale w latach 70. XIX wieku oczywiste stawało się, że pozyskiwane fundusze są niewystarczające i niewspółmierne
do potrzeb52. W konsekwencji zaczęto ograniczać się do utrzymywania i uzupełniania istniejącej zieleni. Nie mogło już być mowy o realizacji nowych założeń. Jednym z ostatnich dużych przedsięwzięć było zagospodarowanie wspomnianego placu
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seminaryjnego przy ul. Bernardyńskiej. Prace przy nim postępowały wolniej niż zakładano, właśnie ze względów finansowych. Nie mniej sytuacja nie była tragiczna skoro
jeszcze na początku lat 80. XIX wieku udało się zakupić budynek restauracyjno-wystawienniczy dla parku przy leśniczówce53.
Odrębną formą aktywności członków towarzystwa były działania o charakterze
popularyzatorskim. Regularnie organizowano odczyty i wykłady na temat kultury
ogrodniczej, hodowli drzew i krzewów, roli zieleni w założeniach przestrzennych miast
i przedmieść. Referentami byli członkowie towarzystwa, przedstawiciele władz (np.
prezydent regencji C. Ch. Wissmann, radca regencji Kries, radca budowalny Ernst,
Conrad Peterson, radca oświatowy Runge), nauczyciele, ale i zaproszeni goście-eksperci54. Starano się nie tylko dawać przykład mieszkańcom porządkiem przed swoim
domostwem, czy obecnością zieleni, ale i bezpośrednio zachęcać ich do osobistego
angażowania się w proces upiększania miasta, wskazywać na zalety płynące z obcowania z przyrodą. Poprzez swoje działania towarzystwo rozbudzało wśród mieszkańców
potrzebę dbania o czystość i schludny wygląd otoczenia, mobilizowało do większej
aktywności i podejmowania podobnych inicjatyw we własnym zakresie55. Pokłosiem
było coraz częstsze zakładanie na przedmieściach prywatnych ogrodów, czy choćby
niewielkich zadrzewionych i zakrzewionych miejsc mających służyć wypoczynkowi
i cieszących oko zielenią56. Wielu członków swoją aktywność rozpatrywało w kategoriach łączenia przyjemnego z pożytecznym, zwłaszcza, że zadania jakie przed sobą
stawiano uwzględniały konieczność posługiwania się wiedzą przyrodniczą i ekonomią
w rozwoju przesztrzennym i gospodarce komunalnej.
Wśród celów jakie stawiało sobie Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy znajdowało się założenie szkółki zadrzewiania oraz szkoły dla ogrodników. Obydwie instytucje miały ze sobą ściśle współpracować. Do ich podstawowych zadań należało dostarczanie sadzonek drzewek i krzewów, przygotowywanie
wykwalifikowanej kadry, promowanie procesu zazieleniania oraz uprawę drzew
i ogrodnictwa57. Wydziałowa Szkółka Zadrzewiana została założona w 1836 roku. Jej
założycielem i pierwszym kierownikiem był członek towarzystwa - inspektorem plantacji miejskich – Barthold. Wcześniej sadzonki sprowadzano z Królewskiej Krajowej
Szkółki Zalesiania w Poczdamie, której bydgoskie towarzystwo było akcjonariuszem.
Bydgoska szkółka zajmowała obszar około 2,5 hektara i mieściła się w okolicach obecnego pl. Wolności. Po dwóch latach funkcjonowania jej kierownictwo przejął ówczesny
ogrodnik regencyjny – Stanisław Miastkowski58. Była to jedyna, poza poczdamską,
tego typu instytucja na ziemiach wschodnich. Niemal cały bydgoski drzewostan pochodził ze wspomnianej szkółki, zaś członkowie towarzystwa przy zakupie sadzonek
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korzystali z ulg i rabatów.]59. Po kilkunastu latach wskutek rosnących kosztów utrzymania i konkurencji szkółka stopniowo zaczęła podupadać. W końcu lat 50. XIX wieku
zmniejszono jej powierzchnię odsprzedając (w związku z przebudową Placu Wolności)
część gruntów miastu60. Kilka lat później szkółkę przeniesiono na teren pomiędzy II
a III śluzą61, by ostatecznie w 1865 roku podjąć decyzję o jej likwidacji62. Pozostały po
niej grunt miał być sprzedany lub wydzierżawiony.
W 1836 roku na posiedzeniu towarzystwa zatwierdzono projekt powstania szkoły
ogrodniczej, której pomysłodawcą był Barthold63. Zakładano, że nauka praktyczna
będzie trwała od wiosny do jesieni, zaś niezbędne praktyki uczniowie będą odbywali
w mieszczących się na przedmieściach ogrodach. Zimą nauka miała obejmować czytanie, pisanie, liczenie. Po rocznej edukacji podstawowej można było przystąpić do kolejnego kursu obejmującego zagadnienia z bardziej wyspecjalizowanego ogrodnictwa.
Kandydaci na drugi kurs musieli mieć 18-24 lat i powinni umieć czytać, pisać i liczyć.
Nauka była odpłatna, ale w przypadku braku środków przewidywano możliwość pomocy finansowej w zamian za pracę na terenie na przykład ogrodów regencyjnych lub
parków podległych towarzystwu. Zakładano także, że najpilniejsi i niezdolności nie
będą ponosić kosztów kształcenia. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat planowania
parków, ogrodów, urządzania plant. Jak przyznano w opracowaniu jubileuszowym Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy mimo, iż pomysł był dobry
nie doczekał się realizacji i szkoła ostatecznie nie powstała64. Zdaniem B. Janiszewskiej-Mincer doszło jednak do powstania szkoły ogrodniczej w Bydgoszczy i stanowiła
ona pierwszą szkołę rzemieślniczą w mieście, a na jej potrzeby urząd regencyjny przekazał 6 mórg ziemi na terenie leśnictwa Bocianowo. W kolejnych latach do jej użytku
oddano kolejne dwa grunty. Instytucja miała być utrzymywana ze środków Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy, ale po 10 latach funkcjonowania
była w stanie się samofinansować, głównie dzięki sprzedaży drzewek. O dobry poziom
szkoły dbało miasto, którego przedstawiciele wraz z landratami uczestniczyli w wyborze nauczycieli65.
Przez cały okres funkcjonowania z Towarzystwem Upiększania Bydgoszczy i Jej
Najbliższej Okolicy współpracowało wiele znakomitych osób, w tym znany berliński
specjalista z zakresu sztuki ogrodniczej, dyrektor ogrodów w Poczdamie i tamtejszej szkoły ogrodniczej (niem. Königliche Gärtnerlehranstalt zu Schöneberg und Potsdam), Peter Joseph Lenné. Od 1864 roku w Bydgoszczy mieszkał jeden z jego uczniów,
inżynier budowy ogrodów – Johann Larass (1820-1893), który był autorem kilkuset
projektów ogrodów i dekoracji urbanistycznych w Prusach Zachodnich i Prusach
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Wschodnich66. Działalność w mieście kontynuowali jego dwaj synowie: Georg i Ernst,
który był między innymi autorem projektów zieleni przy obecnym placu Wolności
(gdzie umieszczono konny pomnik cesarza Wilhelma I) oraz ogrodów należących
do bydgoskich fabrykantów: Conrada Franke przy ul. Czartoryskiego 13 i Wilhelma
Blumwe przy ul. Gdańskiej 50 (1853-1903)67.
Dynamiczny rozwój Bydgoszczy podstępujący na przełomie XIX i XX wieku sprawił, że pracy i zadań jakie pojawiały się przed Towarzystwem Upiększania Bydgoszczy
i Jej Najbliższej Okolicy było coraz więcej. Mimo dużej mobilności towarzystwo jako
organizacja społeczna niemająca masowego charakteru nie było w stanie sprostać
wszystkim oczekiwaniom, a przede wszystkim ponosić tak dużych ciężarów organizacyjnych, zwłaszcza finansowych. W tej sytuacji władze miejskie podjęły decyzję
o przejęciu opieki nad terenami zielonymi zapowiadając nie tylko ich utrzymanie, ale
i dalszą rozbudowę68. Utworzono Deputację Ogrodów Miejskich, na czele której stanął
inżynier ogrodnictwa Conrad Neumann. Dział zajmujący się plantacjami miejskimi
powierzono radcy miejskiemu Heinrichowi Engelmannowi69. Deputacja Ogrodów
Miejskich w pełni przejęła obowiązki rozwiązanego w 1898 roku Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy70.
Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy było pierwszym tego
typu stowarzyszeniem na ziemiach polskich i stanowiło wzór dla innych. Dwa lata
później, w 1834 roku Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic założyła grupa
obywateli Poznania. Jego głównym celem, podobnie jak w przypadku Bydgoszczy, było
zakładanie i pielęgnowanie zieleni publicznej71. Warto dodać, że statut poznańskiego
towarzystwa spisano w języku polskim i niemieckim72. Co z jednej strony świadczy
o tym, że stowarzyszenie nie miało charakteru narodowego i było otwarte dla wszystkich mieszkańców: Polaków, Niemców, Żydów, ale też niewątpliwie był to przejaw
innej niż w Bydgoszczy struktury narodowościowej mieszkańców. We władzach towarzystwa znaleźli się m. in. nadprezydent Edward Flottwell (przewodniczący), nadburmistrz Karl Behm i jego następca Eugen Naumann, prezydent policji Julius von Minutoli, kupiec Gottlieb Baarth, ale i radni: Kolanowski (browarnik), czy Kramarkiewicz
(hotelarz). Grono członków honorowych zasilili księżna Ludwika Radziwiłł oraz hrabia Edward Raczyński z Rogalina. O popularności towarzystwa świadczy z pewnością
fakt, iż już w drugim roku działalności skupiało ono 246 członków73. Dzięki wsparciu
i pomocy Towarzystwa do Podniesienia Ogrodnictwa w Państwie Pruskim i Królewskiej Krajowej Spółki Drzew stosunkowo szybko poznańskiemu towarzystwu udało
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S. Błażejewski, Larass Johann, [w:] Bydgoski słownik biograficzny, red. J. Kutta, t. 7, Bydgoszcz 2006, s. 69-70.
J. Kutta, op. cit., s. 45.
Ibidem, s. 46-47.
J. Mokra, Zieleń miejska, [w:] Bydgoska gospodarka komunalna, Bydgoszcz 1996, s. 194.
M. Güntzel, op. cit., s. 47.
W. Karolczak, op. cit., s. 41.
Ustawy Towarzystwa do Upiększania Miasta Poznania i Jego Okolic, Poznań 1834 (tytuł także w języku
niemieckim).
W. Karolczak, op. cit., s. 41.
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się założyć własną szkółkę drzew i krzewów ozdobnych74. Wsparcie jakie poznańska
organizacja uzyskiwała od władz miejskich było porównywalne. Wprawdzie nominalnie było to 70 talarów rocznie (później 120)75, nie mniej Poznań był dużo większym
i bardziej rozległym miastem niż Bydgoszcz. Mimo ogromnych wysiłków, inicjatywy
podejmowane przez towarzystwo przez cały okres funkcjonowania tylko w niewielkim
stopniu zaspokajały potrzeby mieszkańców Poznania76. W 1898 roku poznańskie władze miejskie przejęły zarządzanie tamtejszym towarzystwem i jego gruntami tworząc
ostatecznie Zarząd Ogrodów i Parków Miejskich. Przyczyny tych zmian były analogiczne jak w przypadku Bydgoszczy, przy czym poznańskie Towarzystwo Upiększania
dla Miasta i Jego Okolicy oficjalnie zostało rozwiązane dopiero w 1903 roku77.
Towarzystwa Upiększania powstawały również w mniejszych miastach na terenie
Prowincji Poznańskiej. Przykładem może być Leszno78, Śrem79, Grudziądz80, Koronowo81, Gniezno82 czy Solec Kujawski83. Podobne inicjatywy pojawiały się na ziemiach
polskich pozostających pod innymi zaborami. Jeszcze w latach 30. XIX wieku Komitet
do Upiększania Miasta powstał w Krakowie, a kilka lat później właśnie na terenie
Galicji powstał krajowy związek towarzystw upiększania miast”84.
Efekty pracy Towarzystwa Upiększania Bydgoszczy i jej Najbliższej Okolicy były
ogromne. W okresie międzywojennym Bydgoszcz (obok Warszawy i Katowic) uznana
została na jedno z najbardziej zielonych miast w odrodzonej Polsce. W dużej mierze
było to rezultatem działań w podejmowanych przez Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy85. Współcześnie za kontynuatora wspomnianego towarzystwa uważa się powołane w 1923 roku z inicjatywy bydgoszczan Towarzystwo Miłośni-
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Ibidem, s. 42.
A. Kronthal, Der alte Verschönerungsverein und der Botanische Garten in Posen, „Aus dem Posener Lande“
Heft 9, 1912, s. 435-436.
W. Karolczak, op. cit., s. 43; M. Trzeciakowska, L. Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań
1998, s. 391-398.
W. Marciniec, Ogrody Miejskie w Poznaniu, [w:] Pamiętnik Jubileuszowy wystawy ogrodniczej w Poznaniu,
25.IX.-3.X. 1926, Poznań 1926, s. 149-150.
Towarzystwo Upiększania Miasta powstało w 1839 roku i w krótkim czasie wstąpiło do niego 114 osób, por.:
M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987, s. 93.
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był ks. Piotr Wawrzyniak, zob.: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej http://www.tmzs.eu/ (dostęp:
12.10.2017).
Grudziądzkie Towarzystwo Upiększania Miasta założono w 1862 roku, zob.: Towarzystwo Upiększania Miasta
w Grudziądzu będzie reaktywowane, http://grudziadz.naszemiasto.pl/artykul/towarzystwo-upiekszaniamiasta-w-grudziadzu-bedzie,2641232,art,t,id,tm.html (dostęp: 12. 10.2017).
Towarzystwo Upiększania Miasta powstało w 1837 roku, por.: Fünfzig Jahre des Bromberger …, s. 19, wg. innych
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index.php?dzial=77 (dostęp 14.10.2017).
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ków Miasta Bydgoszczy. Poza tym, że kontynuuje ono cele Towarzystwa Upiększania
Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy zajmuje się krzewieniem tradycji i kultury Bydgoszczy w regionie, w kraju i za granicą.
Streszczenie
Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy istniało latach 1832-1898.
Powstało z inicjatywy mieszkańców, przy wyraźnym wsparciu władz regencji jako przejaw
coraz większej troski o wygląd miasta, a zwłaszcza jego estetykę. Efektem działań prowadzanych przez towarzystwo było zwiększenie obszaru terenów zielonych w krajobrazie
miejskim poprzez zakładanie parków miejskich, skwerów, alejek spacerowych, sadzenie
drzew i krzewów wzdłuż ulic. Towarzystwo miało swój udział w procesie zagospodarowania plantów nad Kanałem Bydgoskim. Inną formą aktywności było dbanie o czystość
i porządek w mieście, brukowanie ulic, budowa dróg, chodników, gmachów oraz instalacji użyteczności publicznej, których funkcjonowanie przyczyniało się do podniesienia
poziomu higieny w mieście. Do zakończonych sukcesem inicjatyw należy zaliczyć m. in.
budowę kostnicy, powstanie kolejnej przeprawy przez Brdę w okolicy dawnego klasztoru
Bernardynów, czy wybudowanie studni artezyjskiej na obecnym Starym Rynku (Friedrichsplatz). Odrębną formą aktywności członków towarzystwa były działania o charakterze
popularyzatorskim, w ramach których organizowano odczyty i wykłady na temat kultury
ogrodniczej, hodowli drzew i krzewów, roli zieleni w założeniach przestrzennych miast
i przedmieść. Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy było jednym
z pierwszych tego typu towarzystw funkcjonujących na ziemiach polskich pod pruskim
zaborem. Jako organizacja społeczna, niemająca masowego charakteru, bazująca na składkach członkowskich oraz sponsorach u schyłku XX wieku nie było już w stanie podołać
wszystkim obowiązkom. W konsekwencji uległo rozwiązaniu a opiekę nad terenami zielonymi przejęła powołana w tym celu Deputacja Ogrodów Miejskich.
Słowa kluczowe: Towarzystwo Upiększania Miasta, Bydgoszcz, zieleń miejska, parki
miejskie, Kanał Bydgoski
Summary
Bydgoszcz City Beautification Society existed in the years 1832-1898. It was created on
the initiative of the residents with support from the regency authorities and was a sign of
growing concern for the appearance of the city, especially in the aspect of its aesthetics.
The effect of the actions carried out by the society was increased number of green areas in
the urban landscape by establishing city parks, squares, walking alleys as well as planting
trees and shrubs along the streets. The society took part in the process of developing green
areas surrounding the Bydgoszcz Channel. Other activities included maintaining cleanliness in the city, street paving, as well as constructing roads, sidewalks, buildings and public
utility buildings, which contributed to hygiene improvement in the city. Successful initiatives included building a morgue, constructing a bridge crossing over Brda river near the
former Bernardine monastery, as well as constructing an artesian well on the Old Market
Square (Friedrichsplatz). Another form of activity of the Society’s members was promoting
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activities, such as lectures on gardening culture, tree and bush breeding and speeches on
the role of greenery in the spatial development plans of city centres and suburbs. Bydgoszcz
City Beautification Society was one of the first societies of this type operating in Poland in
the Prussian partition. As a social organisation which did not have a mass character and
which was financed from membership fees and sponsors’ contributions, at the end of the
twentieth century it was no longer able to cope with all the obligations. As a result, it was
dissolved. The responsibilities including maintaining green areas were taken over by the
City Gardens Deputy, which was set up for this purpose.
Key words: Urban Beautification Society, Bydgoszcz, urban greenery, city parks,
Bydgoszcz Channel

dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

138

Towarzystwo Upiększania Miasta i jego wkład w działania...

Architektura miast v

139

1.
3.

2.

il. 1. Park na Wzgórzu Wissmanna (ob. Wzgórze Dąbrowskiego), pocztówka ze zb. M. Ogrodowicza.
il. 2. Kanał Bydgoski na wysokości IV śluzy, pocztówka ze zb. M. Ogrodowicza.

il. 3. Widok na dzisiejszą ul. Bernardyńską, skwer przed Ewangelickim Seminarium Nauczycielskim i na
nieistniejący most (Kaiserbrucke), pocztówka ze zb. M. Ogrodowicza.

140

Architektura miast v

Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego

141

Bogna Derkowska-Kostkowska

Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach zaboru
pruskiego

Tereny zielone stanowią integralną część Bydgoszczy lokowanej w połowie XIV wieku
na surowym korzeniu, nad rzeką Brdą w otoczeniu lasów.
W obrębie Starego Miasta zieleń występowała jedynie w jego północno-zachodniej
części, wokół obecnej katedry. Dużym jej skupiskiem była sąsiadująca z miastem od zachodu Wyspa Młyńska oraz Przedmieścia Gdańskie, Poznańskie i Toruńskie w rejonie
których rozpościerały się ogrody mieszczan oraz należące do miasta. Ponadto enklawą
zieleni była od 2. połowy XIX wieku Wyspa św. Barbary na Brdzie, usytuowana na wysokości niegdysiejszej Fary.
Na przestrzeni XIX i na początku XX stulecia zieleń stała się wszechobecnym elementem kształtowania zurbanizowanej przestrzeni Bydgoszczy. Był to czas, kiedy miasto
po I rozbiorze Polski stało się siedzibą pruskich urzędów administracji państwowej i sądowej oraz garnizonu wojskowego; zbudowano Kanał Bydgoski, rozwijało się rzemiosło,
handel i przemysł, a także włączono Bydgoszcz w sieć połączeń kolejowych. W rezultacie
postępował wzrost demograficzny, który stymulował systematyczną rozbudowę miasta.
Problematyka związana z miejscem zieleni w strukturze Bydgoszczy i życiu jej mieszkańców jest bogata i złożona1. Artykuł koncentruje się na kwestiach zieleni w przestrzeni
miasta, a całkowicie pomija zagadnienia doboru gatunkowego, który przynajmniej
w zakresie drzewostanu był bardzo zróżnicowany, o czym świadczą jego pomnikowe

1

Temat był już przedmiotem rozważań miedzy innymi takich autorów jak Rajmund Kuczma czy Janusz Kutta,
jednakże nadal pozostaje niewyczerpany i wymaga odpowiedzi na szereg pytań. Autorka z uwagi na ramy
artykułu ogranicza się do wybranych przykładów.
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okazy2. Wyjątkowo wartościowym źródłem, umożliwiającym między innymi rozpoznanie rozmieszczenia zieleni w Bydgoszczy u zarania XIX wieku, jest plan Lindnera z 1800
roku3. Analiza tejże mapy wskazuje na występowanie w obrębie Przedmieść wielu ogrodów o określonym rozplanowaniu. Na owym planie wyrysowane zostały różnej wielkości posesje, z zabudową frontową i bez niej, z założeniami ogrodowymi o czytelnym
układzie alejek. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku rozległego ogrodu położonego
przy dzisiejszej ulicy Toruńskiej 30, który w późniejszych czasach, zagospodarowany
w 1867 roku przez lokalne Bractwo Strzeleckie stał się jednym z najatrakcyjniejszych,
publicznych ogrodów Bydgoszczy4. Plan ów z racji precyzyjnego opracowania pozwala
zidentyfikować szereg innych terenów zielonych. Niestety współcześnie możemy jedynie
domniemywać, że miały one charakter wielofunkcyjny. Swoim właścicielom dostarczały
one świeżych warzyw i owoców, a jednocześnie ich części przylegające do budynków
najpewniej pełniły funkcję rekreacyjną. Ogrody położone w znacznym oddaleniu od
miasta mogły mieć charakter bardziej rolniczy.
Układy zieleni, wyrysowane na mapie Lindnera, odzwierciedlają geometryczne podziały ogrodowych działek prostopadłymi ścieżkami na czworoboczne kwatery. W przypadku niektórych założeń, jak na przykład u zbiegu obecnych ulic Poznańskiej i Świętej Trójcy, w części centralnej, na przecięciu głównych alejek, występuje kolisty klomb/
plac. Sporadycznie w kompozycjach ogrodowych oznaczone zostały alejki o układzie
diagonalnym wyznaczające trójkątne rabaty. Przykładowo ogród rozczłonkowany na 6
trójkątnych kwater oznaczony został po północnej stronie ulicy Wały Jagiellońskie (nieruchomość, naprzeciw obecnego nr 2, nie mająca odniesienia we współczesnej topografii
ulicy). Natomiast działka przy ul. Toruńskiej 30 podzielona została na kilka odmiennie kształtowanych stref, spośród których wyróżnia się jedna z promienistym układem
dróżek wydzielających 8 trójkątnych rabat. Równie ciekawie z uwagi na zindywidualizowaną kompozycję, z trzema kolistymi klombami, prezentuje się na planie Lindnera
ogród, który jak się zdaje należy utożsamiać z ogrodem publicznym, przy dzisiejszej
ulicy Jagiellońskiej 13, znanym od 1838 roku jako ogród Wilhelma Kienitza, a następnie
„Concordia5. Domniemywać można, że znaczny stopień prawdziwości mógł towarzyszyć
odwzorowaniu układu przestrzennego ogólnodostępnego ogrodu, należącego do hotelu
„Moritz” u zbiegu ulic Podgórnej i Wierzbickiego czy też rozplanowania zieleni na obszarze Wyspy Młyńskiej. Mimo pewnej precyzji w opracowaniu mapy Lindnera, trudno
odnieść się do stopnia wiarygodności oznaczonych na niej terenów zielonych, niemniej
naniesione podziały odzwierciedlają pewne ogólne tendencje spotykane w przestrzennym kształtowaniu przydomowej zieleni.

2
3
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W publikacji z 1995 roku opisanych zostało 29 gatunków. Por. Renata Kaja, Bydgoskie pomniki przyrody,
Bydgoszcz 1995.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: APB), Kartografika, Specieller Plan der Königliche Preussische am
dem Brahe-Fluss liegenden Handlungs und Haupt-Stadt Bromberg im Netzdistricte nebst ihrer umliegenden Gegen
im Jahr 1800, Lindner, ok. 1 : 5800, sygn. 4a.
Por. Daria Bręczewska-Kulesza, Dom Towarzyski Bractwa Kurkowego w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów
Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 13, 2008, s. 33-41.
R. Kuczma, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 121.
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Kolejne plany Bydgoszczy z 1816 roku6 i 1834 roku7 z racji schematycznego sposobu
oznakowania zieleni nie stanowią wartościowego źródła do rozpoznania zmian w strukturze obszarów zielonych. Dopiero analiza planu z 1861 roku dostarcza cennych informacji o kompozycji i usytuowaniu zieleńców8. Mierniczy, Alfred Urban uwzględnił
Park Miejski, ogród regencyjny, skwer przed i ogród na zapleczu wojskowego lazaretu,
wszystkie usytuowane przy ul. Jagiellońskiej, a także skwer przed dworcem w zamknięciu ulicy Dworcowej oraz duży ogród, najpewniej powiązany z dawnym browarem przy
ulicy Unii Lubelskiej, a ponadto szpalery w ciągach ulic.
Szczególne znaczenie dla rozwoju założeń zieleni miało przekopanie w latach 17731774 Kanału Bydgoskiego, a następnie utworzenie z inicjatywy Conrada Ernesta Petersona plant nad kanałem, które ukończone w 1807 roku, we fragmencie pojawiły się na
mapie z 1854 roku9 oraz na przywołanym planie z 1861 roku. Z czasem, systematycznie
zadrzewiane, tereny nad kanałem stały się miejscem odpoczynku i rozrywki bydgoszczan. Już w 1838 roku między 4. a 5. śluzą powstał zespół restauracyjno-ogrodowo-rozrywkowy nazywany Śluzą Kwiatową, potem powstawały kolejne10. Założenie plant
rozpościerających się wzdłuż kanału na długości około 3 kilometrów, pasem o szerokości
od 100 do 300 metrów, było pierwszym przemyślanym przedsięwzięciem, odzwierciedlającym wykorzystanie zieleni w przestrzennym zagospodarowaniu rozbudowującej
się Bydgoszczy. Planty stały się siedliskiem dziko żyjących ptaków, czego świadectwem
jest występująca tutaj nadal kolonia słowika szarego, ale poza tym w celu podwyższenia
walorów przyrodniczych i rozrywkowych w 1861 roku sprowadzono łabędzie, stąd mała
wyspa na kanale między 4. a 5. śluzą zyskała miano łabędziej wyspy11.
Równie wczesnym działaniem, tym razem na rzecz planowego zadrzewiania ulic
i placów Bydgoszczy, były nasadzenia w rejonie placu Poznańskiego, które przeprowadzono w latach 1800/1808. Natomiast tworzenie terenów zielonych i dbałość o nie stała
się elementem wyraziście wpisanym w życie bydgoszczan wraz z utworzeniem w 1832
roku Towarzystwa Upiększania Miasta i najbliższych okolic (Verschönerungs-Verein
zu Bromberg). Podstawowym celem towarzystwa powstałego z inicjatywy prezydenta
bydgoskiej regencji, w latach 1831-1841, Carla Christiana Ferdinanda von Wissmanna,12 była dbałość o estetyczny wygląd Bydgoszczy, a jego statut stał się wyznacznikiem
APB, Kartografika, Plan von der Stadt Bromberg aufgenommen und gezeichnet im Jahr 1816 durch Neumann, 1: 2500,
1816, sygn. 5.
7 APB, Kartografika, Plan von der Stadt Bromberg. Aufgenommen und gezeichnet im Jahr 1816 durch Neumann.
Copirt und die Veränderungen nachgetragen im Jahr 1834, durch Breitherr, 1 : 2500, sygn. 6.
8 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Zbiory specjalne, (dalej: WMBPB) Situationsplanvon
Bromberg und Umgegend, 1 : 5000, 1861, sygn. C III 459.
9 WMBPB, Plan von der Stadt Bromberg und Umgegend, 1:10000, 1854, sygn. C I 360.
10 Bogna Derkowska-Kostkowska, Dawne kompleksy restauracyjno-rozrywkowo-teatralne w Bydgoszczy, [w:]
Architektura miast I. Materiały po konferencji. Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i archi
tektura, Bydgoszcz 2008, s. 93-102; eadem, Miejsca rozbrzmiewające muzyką w Bydgoszczy na przełomie XIX
i XX stulecia, [w:] Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach, pod red. Aleksandry KłaputWiśniewskiej, prace zbiorowe III, nr 33, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012,
s. 227-262.
11 R. Kuczma, op. cit., s. 81.
12 Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk, Bydgoski słownik biograficzny, t. V, Bydgoszcz 1998, s. 120-121.
6
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działań, które sprawiły, że Bydgoszcz zaczęto identyfikować jako miasto zieleni. Statut
ów między innymi wskazywał na potrzebę zakładania parków, skwerów, kwietników,
zadrzewiania ulic oraz troskę o wygląd domów, balkonów czy przydomowych ogródków. Wśród zaleceń znalazło się urządzanie nad Kanałem Bydgoskim alei spacerowych
oraz zakładanie lokali gastronomicznych. Co zostało wcześniej zasygnalizowane. Warto
wspomnieć, że mieszkańców do pielęgnowania przydomowej zieleni i otaczania się nią
miały zachęcać organizowane przez Towarzystwo Upiększania Miasta konkursy na najładniejsze ogrody i balkony.
C. v. Wissmann, który zainicjował powstanie rzeczonego Towarzystwa, w tym samym roku doprowadził do założenia parku na obecnym Wzgórzu im. gen. Henryka
Dąbrowskiego, który do 1920 roku posiadał nazwę utworzoną od jego nazwiska. Było to
rozległe założenie o charakterze parku krajobrazowego, rozciągnięte w osi wschód-zachód, które otoczyło cmentarz żydowski otwarty dla pochówków w latach 1816-187413.
Jednocześnie park wpisywał się w późniejszą, zrealizowaną tylko w niewielkim stopniu,
koncepcję tworzenia plant południowych umożliwiających przejście skarpą południową,
aż na Wzgórze Wolności. Kompozycję parku, według stanu na 1889 rok, przedstawia
odręczny rysunek opatrzony legendą14. Ze szkicu wynika, że równoległa do parku droga
publiczna (dzisiejsza ulica Filarecka) była skomunikowana siedmioma dróżkami z parkową promenadą o długości 330 metrów, zamkniętą od zachodu bramą, a od wschodu
punktem widokowym15. Poza promenadą o prostej linii przebiegu w obrębie założenia
występowały kręte alejki dopasowane do ukształtowania terenu. Atrakcją zachodniej
części parku były stawy z wodotryskiem oraz wodospad. Przy czym górny, kolisty staw,
udokumentowany został na planie sytuacyjnym z 1850, roku sporządzonym dla znajdującego się tutaj żydowskiego cmentarza16.
We wschodnią partię parku na przełomie XIX i XX wieku, w związku z budową miejskiego wodociągu, wkomponowana została wieża ciśnień o przysadzistej bryle wpisanej
w krajobraz o znacznym nasyceniu drzewostanem, i którą mimo industrialnej funkcji,
ze względu na walory krajobrazowe wzbogacono o ogólnodostępną galerię widokową.
Na zachód od Wzgórza Wissmana, na tak zwanym Wzgórzu Książęcym (Prinzen Höhe), usytuowanym przy obecnej ulicy Szubińskiej, w 1834 roku powstał park
w ogólnym zarysie oznaczony na planie z 1854 roku17. Park ten uległ przekształceniom
związanym z budową w jego obrębie najpierw siedziby Zakładu Diakonisek, a następnie katolickiego Seminarium Nauczycielskiego, które doprowadziły do jego podziału
na dwa założenia powiązane z otaczanymi obiektami. Ich fragmenty zachowały się
przy ulicy Seminaryjnej: w sąsiedztwie szpitala dla płucnochorych i siedziby jednego
z wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W aktach związanych
z ulicą Seminaryjną zachowały się dwa interesujące szkice, świadczące o tendencji do

13
14
15
16
17

R. Kuczma, Mała encyklopedia. Część hasła „C”, „Kalendarz Bydgoski”, 1993, s. 59.
APB, Akta miasta Bydgoszczy (dalej: AmB), sygn. 1170.
Ibidem.
APB, AmB, sygn. 2591.
WMBPB, Plan von der Stadt Bromberg und Umgegend, 1:10000, 1854, sygn. C I 360.
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zagospodarowywania rozmaitych wolnych terenów zielenią. W tym przypadku z przeznaczeniem na przyuliczny plac zabaw.
Kolejnym pod względem chronologii powstania był obecny park Kazimierza Wielkiego, utworzony na zrębie dawnego ogrodu przyklasztornego sióstr klarysek z XVII
wieku. Ówczesny ogród regencyjny (Regierungs Garten), ukształtowany w stylu angielskim, powstał około 1835 roku, równolegle z wybudowaniem siedziby Regencji przy
ulicy Jagiellońskiej 1. Charakterystycznym elementem atrakcyjnego wnętrza parku stały
się dwa stawy okolone alejkami. Niestety wydzielony ogrodzeniem ogród pozostał terenem zamkniętym, aż do 1901 roku, kiedy to stał się parkiem miejskim. Niedługo później
na skraju parku stanęła fontanna „Potop” autorstwa Ferdynanda Lepckego.
Z parkiem od północy sąsiadował skwer założony w połowie lat 50. XIX stulecia na
obecnym placu Wolności w oparciu o prosty schemat kompozycyjny, znany z rysunku
koncepcyjnego sporządzonego w 1854 roku18. Plac w swojej uporządkowanej formie
z terenem zielonym powstał z prywatnej inicjatywy generała majora Helmuta Carla von
Weltziena. W 1860 roku jego osobę uhonorowano, dokonując zmiany nazwy z Kanonenplatz na Weltzienplatz.
Układ skweru był kilkakrotnie przearanżowywany, między innymi według koncepcji
urodzonego i czynnego w Bydgoszczy Ernsta Larassa (1866-1942), w celu stworzenia
odpowiedniego tła i otoczenia dla konnego pomnika cesarza Wilhelma I. Ernst Larass
był synem Johanna, który sprowadził się do Bydgoszczy w 1864 roku, a w zakresie architektury krajobrazu kształcił się w Poczdamie pod okiem jednego z najwybitniejszych
twórców w tej dziedzinie, Petera Josepha Lenné (1789-1866). Działalność znakomitych
projektantów terenów zielonych, jakimi byli mieszkający w Bydgoszczy od 1864 roku
Larassowie, ojciec Johann i jego synowie Georg i Ernst, a także bliskie kontakty Towarzystwa Upiekszania Miasta z P.J. Lenné, który w 1837 roku został jego członkiem honorowym,19 musiała oddziaływać na poziom parkowych i ogrodowych realizacji na obszarze Bydgoszczy. Jednakże z bogatego dorobku znakomitych projektantów krajobrazu
w bydgoskim Archiwum Państwowym zachowało się tylko 7 projektów sporządzonych
dla rodzinnego miasta przez Ernsta Larassa20.
W XIX wieku zakładanie niedużych skwerów i wprowadzanie zieleni w sąsiedztwie
obiektów użyteczności publicznej czy sakralnych było pewnego rodzaju standardem.
W 1844 roku powstał park miejski, dostępny wejściem od ulicy Jagiellońskiej, z trawnikiem schodzącym ku brzegowi rzeki Brdy, który w zubożonym kształcie przetrwał do
czasów obecnych jako park Władysława Jagiełły.
Elegancki skwer, znany z ryciny opublikowanej przez „Tygodnik Ilustrowany”, powiązany z dworcem kolejowym służył podróżnym już w 1860 roku. Natomiast po 1870
roku, w sąsiedztwie siedziby ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego, przy nowo

18 APB, AmB, sygn. 1158.
19 J. Kutta, Miasto ogród, z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 45.
20 APB, Akta Larassów, sygn. 11, 13, 14, 15, 16, 17. Agnieszka Woźniak-Hlebionek, Larassowie – bydgoscy architekci
zieleni w XIX wieku, „Kronika Bydgoska”, XXIX, 2007, s. 353-373.
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wytyczanej ulicy Bernardyńskiej, utworzono skwer, w którym wykorzystano drzewostan
z dawnego ogrodu Bernardynów.
Kilkanaście lat później przy ulicy Dworcowej, po wybudowaniu w latach 1886-1887
okazałej siedziby Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej, założono zieleniec poprzedzający fasadę, a za budynkiem rozległy ogród schodzący ku nabrzeżu Brdy. Relikty
tego parku „urzędników kolejowych” w postaci pojedynczych drzew zachowały się do
chwili obecnej. Odmienny charakter miał skwer zajmujący plac obok Teatru Miejskiego,
który oddano do użytku w 1896 roku. Urządzony tutaj teren zielony zasadniczo nie był
dzielony dróżkami, lecz całą płaszczyznę zajmowały kompozycje złożone z niskiej roślinności, krzewów, bylin, kwiatów i tylko na obrzeżach występowały drzewa. Wyjątkowość
tegoż skweru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, polegała na tym,
iż musiał być on traktowany jako swoista wizytówka Bydgoszczy. Liczne pocztówki prezentujące teatr ukazują jednocześnie przemiany, które zachodziły w kompozycji tworzącej go roślinności. Dzięki temu też poznajemy kreatywność miejscowych ogrodników,
dokonujących daleko idących zmian w układzie bez wątpienia projektowanych wcześniej
nasadzeń. Pozwala to domniemywać, że w innych reprezentacyjnych punktach miasta,
w których występowały klomby obsadzone bylinami czy jednorocznymi kwiatami, ich
układy były niejednokrotnie przekształcane.
Znakomitym przykładem zakładania założeń ogrodowych przy obiektach użyteczności publicznej w oparciu o specjalnie sporządzony projekt jest koncepcja ogrodu, przygotowana przez Ernsta Larassa na początku XX wieku, mającego powstać, obok nowej
siedziby ówczesnego Starostwa Powiatowego przy ulicy J. Słowackiego. Niestety unikatowe plany tej i innych kompozycji ogrodowych Larassów przechowywane w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy zachowały się bez materiałów opisowych, co uniemożliwia
poznanie gatunków drzew, krzewów i kwiatów wielo- i jednorocznych, które miały wypełniać zielone salony21.
Na przełomie XIX i XX wieku zieleń w postaci przemyślanie zaaranżowanych kompozycji pojawiała się również w otoczeniu nowo wznoszonych świątyń. Jest to dobrze
zauważalne na dawnych widokówkach, ukazujących kościoły przy ulicy Warszawskiej22
czy przy ulicy Nakielskiej23. W tym drugim przypadku uwagę zwraca wkomponowanie
budowli w naturalne, leśne otoczenie i wzbogacenie go w części frontowej geometrycznym zieleńcem.
Dbano również o zadrzewianie terenów przyszkolnych. Znakomitym przykładem
tego typu działań jest rysunek dotyczący terenu na zapleczu dawnej szkoły powszechnej
przy ulicy gen. J. Sowińskiego, na którym oznaczono istniejące drzewa oraz planowane,
nowe nasadzenia24.

21 A. Woźniak-Hlebionek, op. cit.
22 Kościół z lat 1894-1897, zaprojektowany przez Heinricha Seelinga. Por. D. Bręczewska-Kulesza, Bydgoskie realizacje
Heinricha Seelinga, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 4, 1999, s. 15-38.
23 Por. B. Derkowska-Kostkowska, Ismar Herrmann i jego budowle sakralne, [w:] Architektura Miast IV. Materiały
po konferencji. Architektura sakralna XIX i pierwszej polowy XX wieku, Bydgoszcz 2017, s. 115-128.
24 APB, AmB, sygn. 2583.
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Warto jeszcze raz przywołać ogrody publiczne w kompleksach restauracyjno-rozrywkowo-ogrodowych, których w Bydgoszczy było około 20. Ich powierzchnia była zróżnicowana i wynosiła od kilkuset metrów kwadratowych do ponad 3 hektarów. Oczywiście
najwięcej ich znajdowało się w rejonie plant nad Starym Kanałem. Łączny areał terenów
zielonych usytuowanych nad kanałem obejmował 38 hektarów. Wybornie zagospodarowane zespoły gastronomiczno-rekreacyjne, których atutem były okazałe założenia ogrodowo-parkowe sytuowały się między innymi przy ulicy Toruńskiej 30, Jagiellońskiej 13,
Świętej Trójcy 31-33 czy Dworcowej 81. W przypadku wspominanego już kompleksu
przy ulicy Jagiellońskiej 13 znany jest plan sytuacyjny z 1883 roku, ukazujący rozplanowanie ogrodu w zwiazku z przebudową budynku frontowego25.
Zieleń wprowadzana w ciągi ulic i na place w sposób zdecydowany poprawiała jakość
życia mieszkańców. W Bydgoszczy prowadzono systematyczne zadrzewianie śródmiejskich ulic oraz nowo zakładanych dzielnic26. Przykładowo planując wytyczenie dzisiejszego placu Piastowskiego, zwiększono jego powierzchnię zgodnie z zamysłem Reinholda Schnee z 1865 roku27. W późniejszym czasie umożliwiło to podzielenie placu,
pod względem funkcji, na dwie strefy: wschodnią z placem handlowym i zachodnią ze
skwerem, którego część centralną, w 1912 roku, zajął kościół pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa, okolony zredukowanym założeniem zieleni.
Na początku XX wieku, podczas wytyczania dzielnicy mieszkaniowej po wschodniej
stronie ulicy Gdańskiej utworzony został niedawno rewaloryzowany park im. Jana Kochanowskiego. Ówczesny ogród Bismarcka (Bismarck Garten) był jednym z ostatnich
spośród publicznych założeń zieleni zrealizowanych w czasach zaboru. Jego kompozycję
odzwierciedla niewielki szkic (bez sygnatury autora) przechowywany w Archiwum Państwowym,28 natomiast jego wnętrza zostały utrwalone na dawnych pocztówkach29. Projektodawcą parku był dyrektor Ogrodów Miejskich Konrad Neumann, który nadał mu
formę ogrodu krajobrazowego z efektownym klombem kwiatowym od strony wejścia.
Ogromnym przedsięwzięciem władz pruskich, niedługo przed wybuchem I wojny
światowej, na rzecz tworzenia terenów zielonych służących rekreacji bydgoszczan, a zarazem o dużej randze reprezentacyjnej, było urządzenie na obecnym Wzgórzu Wolności
(podówczas Bismarckhöhe), na powierzchni około 7 hektarów naturalistycznego parku
górsko-leśnego, w otoczeniu którego wybudowano monumentalną wieżę Bismarcka30.
Jednym z najistotniejszych działań na rzecz tworzenia terenu przyjaznego mieszkańcom była koncepcja dzielnicy-ogrodu, podjęta już w latach 90. XIX wieku przez Wydział

25 APB, Akta Budowlane miasta Bydgoszczy, sygn. 2375.
26 Por. J. Kutta, op. cit.
27 B. Derkowska-Kostkowska, Powstanie śródmiejskiego kompleksu architektoniczno-urbanistycznego Bydgoszczy
od połowy XIX do początku XX w. i stan obecny, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, praca zbiorowa pod red. Sławomira Łanieckiego,
Bydgoszcz 2014, s. 176-185.
28 APB, AmB, sygn. 2581.
29 Wojciech Banach, Czas odnaleziony. Bydgoszcz na dawnych pocztówkach (1894-1945), Bydgoszcz 2001, il. 170, 171.
30 J. Kutta, op. cit., s. 48.
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Budowlany bydgoskiego Magistratu, która doczekała się realizacji, pod koniec panowania pruskiego w Bydgoszczy. W tym celu, Ludwik Otto stworzył wizualizację skweru
z układem zabudowy, aczkolwiek odbiegającą od później przyjętego modelu, który kontynuowany był w dwudziestoleciu międzywojennym. W efekcie miasto zyskało unikalną
dzielnicę- ogród, czyli Sielankę31. Bezpośrednio z nią sąsiadowała szkoła przy ul. Kopernika, dla której plan ogrodu szkolnego w 1919 roku opracował Konrad Neumann32.
Szczególną kwestią, na którą dotychczas w Bydgoszczy nie zwracano uwagi, pozostaje
wprowadzanie i występowanie form zieleni w strukturach urbanistyczno-architektonicznych, podporządkowanych funkcji industrialnej. Wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, przyniosły Bydgoszczy prężny rozwój przemysłu. W centrum, na obrzeżach miasta i na terenach gmin podmiejskich powstawały zakłady rozmaitych branż i o różnej
wielkości. Śledząc źródła kartograficzne i ikonograficzne napotykamy na dowody istnienia na fabrycznych nieruchomościach drzew oraz zieleńców. Przykładowo przy ulicy
Nakielskiej 53 była efektowna rabata z wodotryskiem poprzedzająca budynek biurowy,
w niedalekim sąsiedztwie, przy tej samej ulicy, na terenie pralni mieścił się skwer również
z wodotryskiem. Na terenie Rzeźni Miejskiej, przy ulicy Jagiellońskiej 43-47, zlokalizowany był zieleniec, zaznaczony na planie miasta z początku XX wieku, natomiast drzewa
pojawiają się w obrębie dawnej fabryki papy przy ulicy Grudziądzkiej. Występowanie
„fabrycznych ogrodów” stawia pytanie o powszechność i rolę tegoż zjawiska nie tylko
w Bydgoszczy.
Wszechobecność zieleni w mieście potwierdza też roślinność występująca powszechnie w otoczeniu koszar.
Zieleń w postaci ogrodów wypoczynkowych i warzywnych towarzyszyła prywatnym
domom, o czym wspomniane zostało już we wstępie. Relikty niektórych wnętrz ogrodowych przetrwały w krajobrazie współczesnej Bydgoszczy, jak na przykład przy ulicy
Wały Jagiellońskie 12. Owo częściowo zachowane założenie ogrodowe powstało według
koncepcji wspomnianego mistrza sztuki kształtowania krajobrazu Ernsta Larassa33. Natomiast ogród, niegdyś wydzielony ogrodzeniem, poprzedzający willę przy ulicy Śniadeckich 1 przetrwał w silnie zmienionej formie w postaci skweru u zbiegu z ulicą Gdańską. W omawianym okresie posiadanie ogrodu dostosowanego do potrzeb i funkcji było
częstokroć dla właścicieli nieruchomości istotnym przedsięwzięciem, zwłaszcza w przypadku działek o charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym. Stąd założenie nowego
lub zmianę aranżacji dawnego ogrodu prywatnego niejednokrotnie poprzedzało przygotowanie projektu przez architekta krajobrazu. E. Larass wykonał plany ogrodów dla
Carla Frankego, Juliusa Strelowa oraz ogrodu sąsiadującego z tartakiem przy Toruńskiej,
trudno jednak ustalić, czy doczekały się one realizacji. Można tylko domniemywać, że
tak. Założeniem ogrodowym zaplanowanym przez Larassa był ogród dla Wilhelma
B. Derkowska-Kostkowska, O założeniu Sielanki – bydgoskiego miasta ogrodu, „Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 4, 1999, s. 72-85; D. Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka, Sielanka-bydgoska
„dzielnica ogród”, Bydgoszcz 2016.
32 APB, AmB, sygn. 2582.
33 APB, Akta Larassów, sygn. 13.
31
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Blumwego przy ulicy Gdańskiej 50, który otoczył nowowybudowaną willę i ciągnął się
wzdłuż południowej pierzei dzisiejszej ulicy Słowackiego34. Urzeczywistnienie koncepcji
z lutego 1901 roku opracowanej przez wymienianego architekta krajobrazu potwierdza
pocztówka, prezentująca willę poprzedzoną zieleńcem o kompozycji zgodnej z projektem
E. Larassa35.
Zachowane materiały kartograficzne i ikonograficzne wykazują jak istotnym elementem aranżowania przestrzeni w Bydgoszczy było zadrzewianie ulic i placów. Wyrazem
tego jest fakt, iż na początku lat 20. XX wieku długość zadrzewionych ulic przekraczała
43 kilometry. Wnętrza kolejnych ulic wypełniały szpalery drzew, przy czym nie były one
monotonne, gdyż wprowadzano nasadzenia znacznie urozmaicone pod względem gatunkowym. Ukoronowaniem projektowania ulic stały się Aleje Mickiewicza, wytyczone po
1900 roku, które otrzymały dwie jezdnie rozdzielone reprezentacyjną aleją spacerową ze
szpalerem drzew połączonych girlandami z winobluszczu. Od wschodu ich oś widokową
zamknął trójkątny skwer, współcześnie przekształcony w rondo na placu J. Weyssenhoffa,
który poprzedzał budynek główny w ówczesnym kompleksie Instytutu Rolniczego im.
cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelms Institut für Landwirtschaft zu Bromberg).
Wspominając tereny zielone warto przywołać jeszcze założenie ze stawem, usytuowane w dzisiejszej dzielnicy Szwederowo, oznaczone na planie miasta z 1908 roku jako
Sanatorium,36 o którym na razie wiadomo tylko tyle, że znajdowało się przy obecnej ulicy
Konopnej na wysokości nr 18/20.
Na koniec można odnieść się do planu Bydgoszczy z 1915 roku, na którym kolorem
wyróżniono ważniejsze tereny zielone, jak planty nad Starym Kanałem Bydgoskim, niektóre skwery i parki oraz ogrody publiczne, a także cmentarze, stanowiące ważny element
planowo kształtowanych obszarów o charakterze parkowym37.
Opracowanie historii powstawania oraz rozpoznanie układów przestrzennych bydgoskich ogrodów, skwerów i parków wkomponowanych w miejskie wnętrza wymaga pogłębionych analiz źródeł archiwalnych, kartograficznych i ikonograficznych. Niniejszy tekst
sygnalizuje złożoną problematykę, w którą wpisuje się chociażby pewna ciekawostka.
Był 1916 rok, trwała I wojna światowa, a ówczesny dyrektor ogrodów miejskich w Bydgoszczy Carl Neumann, pełniący tę funkcję w latach 1898-1920, planował założenie naprzeciwko fasady szkoły przy obecnej ulicy M. Kopernika kolistego klombu z jednym
drzewem pośrodku. W tym celu sporządził aż cztery projekty, w tym trzy z ławeczką
okalającą pień, na której możnaby przysiąść, spoglądając w stronę obecnego Parku im.
Jana Kochanowskiego czy szpalerów drzew w ciągach ulic J. Słowackiego i St. Staszica.

34 A. Wysocka, Willa Blumwego, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 2, 1997, s. 67-70.
35 Por. pocztówka z lat 1910-1918, repr. portal internetowy Fotopolska, [online] http://fotopolska.eu/Bydgoszcz/
b43931,Polskie_Radio_Pomorza_i_Kujaw_SA.html?f=246150-foto, (dostęp 7 wrzesień 2017).
36 WMBPB, Pharus – Plan von Bromberg und den Vororten, 1 : 10 000, 1908, sygn. B I 794.
37 WMBPB, Plan der Stadt Bromberg mit Vororten, 1 : 10000, 1915, sygn. C III 430a.
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Streszczenie
Tereny zielone stanowią integralną część Bydgoszczy lokowanej w 1346 roku, nad
rzeką Brdą w otoczeniu lasów.
W obrębie Starego Miasta zieleń występowała jedynie w jego północno-zachodniej
części, wokół obecnej katedry. Na przestrzeni XIX i na początku XX wieku zieleń stała się
ważnym elementem kształtowania zurbanizowanej przestrzeni Bydgoszczy. Problematyka związana z tematem jest bogata i złożona. Artykuł skupia się na zieleni w przestrzeni
miasta. Przywołuje ogrody istniejące już w 1800 roku i wskazuje wybrane działania związane z zakładaniem plant, parków, skwerów oraz sadzenia drzew w obrębie ulic i placów.
słowa kluczowe: Bydgoszcz, XIX wiek, tereny zielone, urbanistyka
Summary
1.

Green spaces are an integral part of Bydgoszcz. The city, established in 1346 on the
Brda River, was surrounded by forests.
Originally, greenery was found only in its north-western part, around the present
cathedral. In the 19th and early 20th century greenery became an important element of
shaping the urbanized space of Bydgoszcz. The issues related to the subject are rich and
complex. The article focuses on greenery in the city space. It presents gardens existing
already in 1800 and discusses selected activities related to the establishment of parks,
green spaces dedicated for strolling, squares and planting trees in streets and squares.
key words: Bydgoszcz, the 19th century, green spaces, parks, city planning
mgr Bogna Derkowska-Kostkowska
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

2.

il. 1. Przedmieście Toruńskie na planie Bydgoszczy Lindnera z 1800 r.
il. 2. Część Kanału Bydgoskiego z tzw. łabędzią wyspą; pocztówka pocz. XX w., zb. prywatne.
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5.

3.

4.

6.
il. 3. Plan sytuacyjny z 1850 r. zachodniej części Wzgórza Dąbrowskiego z cmentarzem żydowskim i parkiem; APB,
AmB, sygn. 2591.
il. 4. Odręczny plan parku na Wzgórzu Dąbrowskiego z 1889 r.; APB, AmB, sygn. 1170.

il. 5. Park Kazimierza Wielkiego i skwer na pl. Wolności, na planie rozbudowy północno-wschodniej części
Bydgoszczy; APB, AmB, sygn. 2573.
il. 6. Skwer przy dworcu w Bydgoszczy; rycina, „Tygodnik Ilustrowany”, 1864, nr 275, s. 489.
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7.

9.

8.

il. 7. Skwer na pl. Piastowskim; pocztówka, pocz. XX w., zb. M. Ogrodowicza.
il. 8. Pralnia Gustawa Meya przy ul. Nakielskiej; rycina, Adreßbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von
Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1892, Bromberg 1891.

il. 9. Projekt E. Larassa, część frontowa, ogrodu przy ul. Gdańskiej 50; APB, Ak. Larassów, sygn. 16.
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Agnieszka Wysocka
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10.

11.

il. 10. Część frontowa ogrodu przy ul. Gdańskiej 50; fragment pocztówki, pocz. XX w., zb. M. Ogrodowicza.
il. 11. Koncepcje C. Neumanna aranżacji klombu z drzewem przed budynkiem przy ul. Kopernika 1; APB, AmB,
sygn. 2573.

Kiedy Bydgoszcz w styczniu 1920 roku po przeszło 100 latach stała się polskim miastem,
w spuściźnie po zaborcach odziedziczyła między innymi tereny zielone – parki, cmentarze,
skwery, przydomowe ogrody, ciągi obsadzonych drzewami ulic oraz planty nad Kanałem
Bydgoskim. Było więc co pielęgnować ale też należało nadać tym miejscom nową tożsamość. Ulice zmieniały nazwy i oczywiście parki, dla którym przede wszystkim wybierano
patronów zasłużonych w polskiej i bydgoskiej historii – królów i generałów. I tak w 1920
roku Wzgórze Wissmana (Wissmanshöhe) przemianowano na Wzgórze Dąbrowskiego,
Park Bismarcka (Bismarck Garten) na park im. Jana Kochanowskiego, Wzgórze Bismarcka
(Bismarckhöhe) na Wzgórze Wolności, Park Miejski (Stadpark) przy pl. Wolności na park
im. Kazimierza Wielkiego, Park Miejski (Stadpark) przy ul. Jagiellońskiej na park im. Władysława Jagiełły. Miasto postrzegane przez nowych mieszkańców (uzupełniających tkankę
społeczną po wyjeździe z Bydgoszczy Niemców) jako Mały Berlin wpisywało dzieje polski w zastaną przestrzeń urbanistyczną. Nie tylko pomagały w tym nowe nazwy, ale też
takie zabiegi, jak poszukiwanie analogii z charakterystycznym dla Polski krajobrazem,
dopatrując się w parku na Wzgórzu Wolności charakteru gór tatrzańskich1, a na Wzgórzu
Dąbrowskiego dostrzegając Morskie Oko w miniaturze2.
Dzieje miast o przerwanej ciągłości historycznej mogą nas jednak zaskoczyć nawet
w tak wydawałoby się prozaicznych tematach jak zieleń. Przykładem tego jest batalia
mieszkańców o pozostawienie starych fryderycjańskich topoli nad Starym Kanałem.

1
2

Magistrat m. Bydgoszczy urządza cały szereg ogródków jordanowskich (dziecińców), „Dziennik Bydgoski”
z 6.07.1930, nr 154, s. 14.
Wzgórze Dąbrowskiego, „Dziennik Bydgoski” z 24.05.1925, nr 119, s. 8.
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W 1922 roku wojewoda poznański Witold Celichowski nakazał wycinkę tych drzew.
Opór przeciwko arbitralnej decyzji władz wojewódzkich, urok miejsca, z którym bydgoszczanie czuli się od pokoleń związani, odbił się echem w miejscowej prasie i przyczynił do tego, że powołano komisję składającą się z członków Zarządu Miasta, którzy, jak zapewniano: pozwalają wycinać tylko drzewa zupełnie spróchniałe a grożące
przewróceniem się, reszta tych przepięknych okazów (z górą połowa) pozostanie i nadal
podnosić będzie urok naszych plantacji nad kanałem3.
Odpowiedzialność za zieleń w mieście spoczywała od 1921 roku na Administracji
Ogrodów Miejskich, która w 1934 roku weszła w skład Wydziału VIII Urzędu Miasta
Bydgoszczy jako Oddział Ogrodnictwo i Cmentarze4. Na jego czele przez cały okres
międzywojenny stał Marian Güntzel. W latach 30. XX wieku nazywany Księciem bydgoskich ogrodów ale na taki przydomek musiał sobie zapracować. Nie od razu za swoje
pomysły zbierał pochwały, ale o tym za chwilę. Wykształcenie zdobył w Stuttgarcie
w tamtejszej Wyższej Szkole Rolniczej, w instytucie pomologicznym. Czy uczelnię
ukończył – nie wiemy, jego edukację mógł przerwać wybuch I wojny światowej. Tę
Güntzel spędził w wojsku niemieckim. Po niej pracował jako ogrodnik w Berlinie.
Od marca 1920 roku był zatrudniony w Państwowym Naukowym Instytucie Rolniczym w Bydgoszczy5. Od momentu objęcia funkcji dyrektora Ogrodów Miejskich co
roku, wiosną, organizował wycieczki dla dziennikarzy. Sprawozdania z pierwszych
lat nie były pochlebne. Zarzucano projektom monotonię i brak artyzmu. Wytykano
upodobanie dla skwerów w formie trawników ujętych po bokach strzyżonymi żywopłotami lub szpalerami kwiatów oraz wypominano nie zakładanie nowych parków.
Dyrektor zarzuty odpierał, wyliczając niemałą spuściznę po zaborcy, o którą należało
w pierwszej kolejności dbać i na to, że miasto otaczają lasy6. Dla podniesienia umiejętności i uzupełnienia wiedzy o ogrodnictwie Güntzel organizował dla pracowników
Ogrodów Miejskich wycieczki do okolicznych miast i założeń pałacowo-parkowych,
uczestniczył w ogólnopolskich wystawach ogrodniczych (w Poznaniu i w Toruniu)
i wysyłał podwładnych w delegacje m.in. do Katowic, Wrocławia i Opola7.
W podległym Güntzlowi wydziale pracowało 4 do 5 osób. W sezonie zatrudniano
do prac około 150 robotników. Do Ogrodów Miejskich należało 6 oranżerii (przy ul.
Sierocej), 500 inspektów, 25 szkółek drzewek ozdobnych (na Bielawkach)8. To tutaj
przygotowywano się do wiosny. Im dalej w lata 20. i 30. miejskie skwery i parki stawały się coraz bardziej różnorodne, choć niewątpliwie preferowano strzyżone trawniki, a z kwiatów tulipany i róże. Z początkiem lat 30. XX wieku odważniej pojawiały

3
4
5
6
7
8

Topole nad kanałem, „Gazeta Bydgoska” z 22.10.1922, nr 96, s. 3.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: APB), Akta miasta Bydgoszczy 1920-1939 (dalej: A.m.B.1920-1939),
sygn. 4200.
W sprawie wieży Bismarka, „Gazeta Bydgoska” z 25.07.1924, nr 171, s. 5; Stanisław Błażejewski, Güntzel Marian,
[w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, prac. zb. pod red. Janusza Kutty, t. VII, Bydgoszcz 2006, s. 52.
O miejską gospodarkę ogrodową, „Dziennik Bydgoski” z 20.05.1925, nr 116, s. 6.
Taką podróż odbył Antoni Dombek, zachowało się z niej sprawozdanie, zob.: APB, A.m.B. 1920-1939, sygn.
3066, sprawozdanie z lipca 1930 roku.
Wiosna w ogrodach miejskich. Tradycyjny wywiad z p. dyr. Güntzlem, „Kurier Bydgoski” z 11.04.1937, nr 83, s. 12.
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się na trawnikach klomby obsadzane pelargoniami, begoniami, werbenami, turkami
i heliotropem oraz, jak donosiła prasa: rabaty szerokie, z mieszanych letnich kwiatów,
które od dawna używa się na Zachodzie: na których cieszyły oko lewkonie, astry, goździki, ostróżki, lwie paszcze, ogniślepki, dzwonki, chabry, szafranki, porcelanki, maki,
płomyki czy aksamitki9.
Nowe założenia terenów zielonych wiązały się przede wszystkim z przyłączeniem
do miasta przedmieść i powstawaniem na tych terenach zespołów zabudowy. Przykładem realizacje na terenie dzielnic willowych – w latach 20. na Sielance i w 2 połowie
lat 30. XX wieku na Osiedlu Leśnym.
Sielankę, dzielnicę ogród wytyczoną w 1912 roku przez Josepha Stübbena, ozdobił jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w części środkowej skwer na rzucie
wieloboku obsadzony trawą. Obrzeża trawnika obiegała po okręgu ścieżka z krótkimi
przejściami na ulice dzielnicy. Kiedy w 1925 roku na nowo rozpoczął się w obrębie
Sielanki ruch budowlany, Marian Güntzel przekomponował plac. Obsadzono go gęstym żywopłotem z morwy białej, wycięto w nim trzy przejścia (jedno w kierunku
ul. Wyspiańskiego i dwie w kierunku ul. Sielanka). Pośrodku pojawił się prostokątny
trawnik rozdzielony w kierunku północ-południe i wschód-zachód przecinającymi się
ścieżkami. Na przecięciu ustawiono kamienną wazę. Od strony wschodniej usypano
tarasy i obsadzono je bylinami, od zachodniej ustawiono piaskownicę. Według planisty skwer miał charakter angielskich ogródków zamkowych10. Wiosną 1930 roku na
skwerze ustawiono wysokie na 3 metry trejaże, po których pięło się dzikie wino11.
Na Osiedlu Leśnym już na etapie rozplanowania, w połowie lat 30. XX wieku, nie
zapomniano o terenach zielonych. Zadrzewione aleje (częściowo pozostawiono leśny
drzewostan) rozdzieliły w linii północ-południe chodnik dla pieszych, aleję spacerową,
jezdnię dla rowerów i pojazdów oraz jezdnie boczne, dochodzące do przyległych do
ulicy domów. W Statucie dla Osiedla Leśnego, obok wytycznych dotyczących zabudowy, znalazł się punkt dotyczący zadrzewienia działek. Zalecano, żeby zachować
drzewostan, a wycinać wolno tylko te drzewa, które przeszkadzają wznoszeniu domów12. Dla tego typu osiedla, gdzie uprawa ziemi nie była łatwa i gdzie toczyła się
nieustająca „walka lasu z ogrodem” postulowano, oprócz ograniczenia wyrębu drzew,
tworzenie trawników z naturalnego poszycia – z wrzosu, paproci, mchów i roślin
zimozielonych13.
Przekomponowywano też istniejące tereny, jak ten przy pl. Wolności po wywiezieniu w 1919 roku konnego pomnika Cesarza Wilhelma do Międzyrzecza. W 1925
roku skwer zmieniono wprowadzając trawnik z rabatami kwiatowymi, a pozostawiając
nasadzone na początku XX wieku drzewa. Trawnik przecinała w linii wschód-zachód szeroka ścieżka spacerowa. Zlikwidowano ją w 1936 roku. Od tego czasu alejka
9
10
11
12
13

Ogrody Miejskie w Bydgoszczy w roku bieżącym, „Dziennik Bydgoski” z 20.05.1930, nr 116, s. 9.
Nasze planty, parki i ogrody, „Gazeta Bydgoska” z 4.08.1925, nr 177, s. 7.
Ogrody Miejskie w Bydgoszczy w roku bieżącym, „Dziennik Bydgoski” z 20.05.1930, nr 116, s. 9.
APB, Ak.m.B., 1920-1939, sygn. 4234: Statut dla Osiedla Leśnego opracowany przez Kazimierza Orlicza z 23
grudnia 1935 roku.
Stefan Rogowicz, Ogrody Osiedli Leśnych, „D.O.M. Osiedle, Mieszkanie, Dom”, 1928, nr 8, s. 19-21.
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spacerowa przesunięta została w kierunku parku im. Kazimierza Wielkiego, a teren
zielony – trawnik już bez drzew z kwiatowymi parterami zajmował teraz 40 metrów
kwadratowych14.
W połowie lat 30. XX wieku częściowo zmieniono układ parku im. Władysława
Jagiełły. Przy wejściu do parku od strony ulicy Jagiellońskiej ustawiono trejaż z pnącą
różą, a w samym centrum założenia wytyczono koncentryczne kręgi z fontanną
w stylu art déco pośrodku15.
Z nowych realizacji warto przywołać zagospodarowanie terenu przed Łaźnią Miejską w dzielnicy Szwederowo. Teren porządkowano równocześnie z wznoszeniem funkcjonalistycznego obiektu w latach 1927-192816. Niełatwa do rozplanowania parcela to
w obrysie trójkąt ograniczony ulicami Orlą i ks. Ignacego Skorupki. Dodatkowo jest
to lekkie wzniesienie. Skwer podzielono na trzy poziomy połączone szerokimi stopniami. Na najwyższym znalazł się owalny basen z wodotryskiem (latem rozkwitały
wokół niego fuksje), a granice od strony wschodniej i zachodniej wyznaczały trejaże
po których pięły się róże. Niżej znajdował się teren dla dzieci. Tu ustawiono piaskownicę, równoważnię i ławki oraz wykopano płytki basen (tak zwaną brodziankę), z oryginalną ozdobą - rzeźbą Teodora Gajewskiego „Chłopcy z rybą”. Najniższy poziom
zajmował trawnik otoczony żywopłotem17.
Parcelę, którą zajął Stadion Miejski, wznoszony etapami od 1923 roku18, obsadzono
topolami i klonami. Sadzonki przyjechały z posiadłości hrabiny Anieli Potulickiej,
z Potulic, a sadzono je w ramach Święta Sadzenia Drzewek. Pod czujnym okiem dyrektora Güntzla sadzili drzewa uczniowie bydgoskich szkół19. Ulice dzielnicy Bielawy,
gdzie obok stadionu powstawała w dwudziestoleciu międzywojennym monumentalna
bryła Szpitala Miejskiego, obsadzano po obu stronach topolami (główna arteria ul.
Nowomiejska ob. Marii Skłodowskiej-Curie), boczne klonami i drzewami owocowymi.
Mijający kryzys gospodarczy pozwolił na wygospodarowanie w miejskim budżecie kwoty potrzebnej na stworzenie większego terenu zielonego. W sierpniu 1930
roku otwarto w Bydgoszczy Szkolny Ogród Botaniczny. Zajmował on niewielką bo
liczącą niespełna 0,71 ha powierzchnię. Zaprojektowano go u zbiegu ulic Niemcewicza
i Powstańców Wielkopolskich, w sąsiedztwie willowej dzielnicy Sielanka i okazałego
kompleksu budynków Instytutu Rolnego. Magistrat Miasta Bydgoszczy zlecił projekt
założenia Marianowi Güntzlowi, dyrektorowi Ogrodów Miejskich. Drzewa i krzewy
ozdobne zamawiano między innymi w Instytucie Dendrologicznym w Kórniku. Radą
i pomocą służył profesor Adam Wodziczka, kierownik ogrodu Botanicznego w Poznaniu20. Tamtejszy Szkolny Ogród Botaniczny otwarto w 1925 roku i mógł służyć
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Rajmund Kuczma, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 107.
Ibidem, s. 46.
Agnieszka Wysocka, Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym, Lublin 2015, s. 138.
R. Kuczma, op. cit., s. 101-102.
A. Wysocka, op. cit., s. 172.
Święto sadzenia drzewek, „Dziennik Bydgoski” z 14.05.1924, nr 112, s. 5.
Krystyna Kałużna, Ogrody botaniczne Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 45; tam też szczegółowa historia Ogrodu
Botanicznego z uwzględnieniem tematyki roślinnej.
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bydgoskiej placówce za wzór21. Teren ogrodu w Bydgoszczy, tak jak i w Poznaniu podzielono na działy: systematyczny, biologiczny, dział roślin użytkowych i dział roślin
ozdobnych. W tym ostatnim, blisko wejścia do ogrodu, w jego południowo-zachodniej
części znajdował się prostokątny placyk, pośrodku którego ustawiony został na kilkustopniowym podwyższeniu zegar słoneczny, a w czterech narożach – figurki dłuta
Bronisława Kłobuckiego przedstawiające następujące po sobie pory roku. W skraju
północnym stanęła Zima, w południowym Lato, we wschodnim Wiosna, a w zachodnim – Jesień. W części południowej placyku na ścianie ogrodzenia umieszczono
płaskorzeźbiony plan Bydgoszczy i dwie kamienne ławki ozdobione stylizowanymi
maskami. W niedalekim sąsiedztwie urządzono, oddzielony żywopłotem, tak zwany
„dzieciniec” z huśtawkami, piaskownicą i brodzianką – płytkim basenem cieszącym
się ogromną popularnością wśród dzieci22. Do wybuchu II wojny światowej bardzo
o to miejsce dbano. Jak wspominał Zbigniew Raszewski, ogród: Był niesłychanie starannie utrzymany. Alejki wysypywano białymi kamykami, które przyjaźnie szeleściły
pod stopami. Zaraz za wejściem był mały skwer z rzeźbami Kłobuckiego przedstawiającymi cztery pory roku. Pod każdą stała ławka. Zapamiętał też kamienny tunel, staw
ze złotymi rybkami i to, że czasie wojny Niemcy zakazali Polakom wstępu na teren
ogrodu23.
Z myślą o dzieciach w latach 30. XX wieku w parkach i na skwerach wydzielano
tereny pod tak zwane dziecińce. Pozwoliły na to rządowe subwencje przekazane Bydgoszczy przez wojewodę poznańskiego Rogera Adama Raczyńskiego na tworzenie
takich miejsc, z zastrzeżeniem, że przy pracach zatrudnieni będą tylko bezrobotni.
Otoczone gęstymi żywopłotami, ozdobione drzewami, obsiane trawą, z huśtawkami,
małymi karuzelami, skrzyniami z piaskiem i ławkami zaaranżowano w ogrodzie
Kazimierza Wielkiego, przy ul. Nowodworskiej (Szwederowo), na placu Petersona
(Obrońców Bydgoszczy), przy ul. Chełmińskiej, na IV śluzie, na placu Poznańskim.
Dodatkowo baseny, tak zwane brodzianki, znajdowały się w Ogrodzie Botanicznym,
na skwerze przed Łaźnią Miejską i w Parku im. Władysława Jagiełły24.
Chociaż te tereny nazywano ogródkami jordanowskimi, były one tylko ich namiastką. Konieczność tworzenia ogrodów jordanowskich podnoszono pod koniec lat
30. XX wieku, powołując w Bydgoszczy do życia Towarzystwo Ogródków Jordanowskich, widząc w nich miejsce, gdzie można organizować między innymi półkolonie
letnie dla dzieci25. Ogrody Miejskie w 1938 roku przygotowały trzy lokalizacje wraz
z kosztorysem: przy ul. Nakielskiej (20.000 zł), ul. Żeglarskiej (30.000 zł), ul. Curie-Skłodowskiej (30.000 zł), Do 1939 roku udało się częściowo zrealizować projekt przy
ul. Curie-Skłodowskiej (między nowym Szpitalem Miejskim i Stadionem Miejskim).
Teren podzielono ścieżkami ubitymi gruzem, z wysypanymi żwirem krawężnikami,
Aleksander Łukasiewicz, Ogród botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1975, s. 8.
R. Kuczma, op. cit., s. 41-44.
Zbigniew Raszewski, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz 1994, s. 239.
Magistrat m. Bydgoszczy urządza cały szereg ogródków jordanowskich (dziecińców), „Dziennik Bydgoski”
z 6.07.1930, nr 154, s. 14; Bydgoszcz dzieciom, „Gazeta Bydgoska” z 19.07.1931, nr 164, s. 6.
25 Ogródki Jordanowskie, „Kurier Bydgoski” z 27.03.1938, nr 71, s. 12.
21
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24
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zaprojektowano trawniki i warzywnik (tak zwany ogródek naukowy), posadzono
drzewa, krzewy, wykopano basen, ustawiono piaskownicę i przyrządy gimnastyczne26.
Obraz „zielonej” Bydgoszczy lat międzywojennych byłby niepełny bez kilku słów
na temat prywatnych ogrodów. Ich „rekonstrukcja” nie jest łatwa. Mody na nasadzenia się zmieniają, miejsce dawnych ogrodów zajmuje zabudowa. W okresie międzywojennym dużą popularnością cieszył się coroczny konkurs organizowany przez
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy „Bydgoszcz w kwiatach i w zieleni”27.
Ogrodników skupiało od 1923 roku Bydgoskie Towarzystwo Ogrodnicze, organizujące
wykłady, wystawy i kursy. Wiele archiwalnych projektów domów zawiera rozrysowane
rozplanowanie ogrodów – ale czy były realizowane pozostaje kwestią dyskusyjną. Do
istniejących w czasach pruskich ogrodów działkowych dołączyły Pracownicze Ogrody
Działkowe „Lech” w 1934 roku przy ul. Żeglarskiej w dzielnicy Jachcice; podzielono
tam teren pod 130 ogródków.
W 1936 roku z dumą podkreślano, że Pod względem obszaru ogrodów jesteśmy
na jednem z czołowych miejsc w Polsce, pod względem zaś techniki i architektury po
Katowicach bezkonkurencyjni. To nie są przechwałki. Nasze strzyżone dęby i topole,
które mamy na Bielawkach, szczepione na agreście drzewa przy ulicy Gdańskiej, drzewa
o dwuróżnobarwnych kolorach były już niejednokrotnie przedmiotem podziwu fachowców krajowych i zagranicznych28.
Podsumowując, na obraz terenów zielonych okresu międzywojennego w Bydgoszczy bardzo duży wpływ miała parkowa i ogrodowa spuścizna z czasów zaborów. Uzupełnieniem było stworzenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego i szeregu placów zabaw
dla dzieci. Wykształcony w Stuttgarcie Marian Güntzel potrafił zadbać o zastaną zieleń
ale jednocześnie proponował nowoczesne rozwiązania takie jak rozwiązania symetryczne i rytmiczne. Bydgoskie skwery to były przede wszystkim trawniki obwiedzione
niskimi żywopłotami, pośrodku dekorowane kwiatowymi rabatami. Narzekającym na
brak przepychu i luksusu Güntzel tłumaczył, że: parków nie zakłada się dla uprawiania
sztuki samej dla siebie, lecz dla podniesienia poziomu zdrowotności miasta. Co świadczy
o szerszym rozumieniu roli zieleni we współczesnej urbanistyce.
Streszczenie
Na obraz terenów zielonych okresu międzywojennego z dzisiejszej perspektywy
nakłada się to, co pozostawiły czasy zaborów i to, co udało się zaplanować w ciągu 20
lat II Rzeczypospolitej. Artykuł skupia się na dokonaniach międzywojennych i przypomina postać Mariana Güntzla, dyrektora Ogrodów Miejskich. To on był projektantem Ogrodu Botanicznego, dbał o parki, zakładał tak zwane „ogródki jordanowskie”

26 APB, A. m. B. 1920-1939, sygn. 4308, pismo M. Güntzla do Wydziału VIII UM w Bydgoszczy z 13.12.1938 roku.
27 Kto ma w Bydgoszczy najpiękniej udekorowane balkony mieszkaniowe?, „Dziennik Bydgoski” z 18.09.1925, nr 215, s. 9.
28 Stanisław Kapkowski, Z wizytą u p. dyr. Güntzla. Bydgoszcz-miasto zieleni, „Dziennik Bydgoski” z 27.03. 1936,
nr 69, s. 13.
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dla dzieci. W tym czasie powstawały też na terenie Bydgoszczy ogrody działkowe.
W ramach promocji zieleni organizowano co roku konkurs „Bydgoszcz w kwiatach
i w zieleni” na najpiękniejszy ogródek przydomowy i balkon. Od 1923 roku działało
Bydgoskie Towarzystwo Ogrodnicze, organizujące kursy i pokazy kwiatów i owoców.
Do dzisiaj w krajobrazie miasta widoczne są ślady działań podejmowanych przez architektów zieleni w latach 1920-1939.
Słowa kluczowe: Bydgoszcz, Marian Güntzel, zieleń w mieście, okres międzywojenny
Summary
Greenery in Bydgoszcz during interwar period
From today’s perspective, the image of the green areas during interwar period consist elements left by the times of annexation and those elements which had been planned within 20 years of the Second Polish Republic. The article focus on the interwar
period accomplishments and recall the figure of Marian Güntzl, director of the City
Gardens. He was the designer of the Botanical Garden, he took care of parks, founded
so-called “Jordanian gardens” for children. At that time, allotment gardens came into
beginning. As part of the greenery promotion, every year was organized a competition “Bydgoszcz in flowers and in greenery” for the most beautiful backyard garden
and balcony. From 1923, the Bydgoszcz Horticultural Society was founded, organizing
courses and best flowers and fruits examples show. Even until today in the city landscape, we are able to find footprints of those past activities undertaken by architects of
greenery in the years 1920-1939.
Key words: Bydgoszcz, Marian Güntzel, greenery in the city, interwar period

dr Agnieszka Wysocka,
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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1.
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3.

il. 1. Drzewa nad brzegiem Kanału Bydgoskiego, pocztówka ze zbiorów M. Ogrodowicza.
il. 2. Skwer na Sielance, połowa lat 20. XX wieku, pocztówka ze zbiorów M. Ogrodowicza.

il. 3. Karykatura przedstawiająca Mariana Güntzla, za: „Dziennik Bydgoski” z 15 kwietnia 1934 roku.
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6.
4.

5.

il. 4. Ogród Botaniczny w Bydgoszczy, pocztówka z okresu II wojny światowej, pocztówka ze zbiorów M. Ogrodowicza.
il. 5. Szpital na Bielawach, pocztówka z okresu II wojny światowej, pocztówka ze zbiorów M. Ogrodowicza.

7.

il. 6. Skwer na Sielance, fotografia z 2017 r., A. Wysocka.
il. 7. Al. Ossolińskich, fotografia z 2017 r., A. Wysocka.

168

Architektura miast v

Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek i rewitalizacja

169

Zbigniew Zyglewski

Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek
i rewitalizacja

Na niemieckim, okupacyjnym planie miasta Bydgoszczy z 1941 roku w skali 1:25 0001
kolorem czerwonym zakreślono obszary zabudowane, a zielonym przyrodnicze. Samym
kolorem oddano łąki, trawniki i temu podobne tereny, natomiast parki i lasy zaznaczono
dodatkowo symbolami. Nie zapomniano o cmentarzach. Plan ów w sposób dobitny prowadzi tereny zielone po obu brzegach rzeki Brdy, poczynając od dzisiejszej ulicy Fabrycznej
i Oksywskiej w kierunku zachodnim, do Starego Miasta. Ponadto drugi pas zieleni o charakterze parkowym poprowadzono południową terasą przez dzisiejsze Wzgórze Wolności,
Wzgórze Dąbrowskiego, następnie szerokim pasem przez dzisiejszy Plac Poznański, docierając do Kanału Bydgoskiego. Dalej obu jego brzegami dochodzimy do zachodnich, leśnych
granic ówczesnego miasta. Ukształtowany pas zieleni biegnący w sposób nieprzerwany
przez środek miasta zdaje się być prekursorem dzisiejszej zasady Grenn Velo.
Powyższy układ nie był jakimś nowatorskim rozwiązaniem, lecz wynikał z historycznego układu terenów zieleni w Bydgoszczy. Układ liniowy, wzdłuż wody, czyli
Kanału Bydgoskiego i Brdy, był czymś naturalnym, a do tego potrzebnym ze względu
na sposób funkcjonowania żeglugi śródlądowej. Była więc potrzeba tworzenia i utrzymania ścieżek holowniczych, zwłaszcza w okresie przedparowym, niezbędnych dla
ludzi i koni ciągnących barki.
Pierwsze nowoczesne parki w Bydgoszczy tworzono na południe i zachód od
ówczesnego miasta. Tereny górzyste, trudne do miejskiej zabudowy na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz w okolicach dzisiejszej ulicy Seminaryjnej i Lubelskiej, przekształcono w latach

1

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (dalej cyt. WMBP), Zbiory specjalne, sygn. C III
2010, mapa dostępna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
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1832-1870 w parki2. W ciągu 40 lat utworzono ciągły pas zieleni na południowo-zachodnich obrzeżach miasta. Pod koniec XIX wieku obszary te trochę zabudowano3. Już wtedy
tereny zielone projektowano tak, by ze Wzgórza Dąbrowskiego zadrzewioną ulicą
Stromą dojść do ówczesnego parkowego Wzgórza Książęcego, a stamtąd do plant nad
kanałem.
Pod koniec XIX wieku rozszerzono południowy obszar terenów zielonych tak, by
móc przechadzać się terenami parkowymi ze Wzgórza Dąbrowskiego na dzisiejsze
Wzgórze Wolności. Całe to założenie zwano „plantami okrężnymi”, ale mimo wysiłków różnych władz miejskich nie udało się go do dnia dzisiejszego w pełni zrealizować.
Zabrakło niewielkiego odcinka od ulicy Podgórnej do ulicy Terasy4.
Wzdłuż Kanału Bydgoskiego, po obu jego brzegach, utworzono w XIX wieku otulinę złożoną z drzew i krzewów, z czasem poprzecinaną alejkami spacerowymi. Szerokość tego pasa zieleni była różna w różnych miejscach i liczyła od 50-100 do 300 m
szerokości. Teren ten leżący w dużej części poza granicami ówczesnego miasta stał się
ulubionym miejscem spacerów. Bydgoszczanie upodobali sobie odcinek prowadzący
od Brdy, a więc od II śluzy (ul. Grottgera) do VI (Józefa Bronikowskiego). Po drodze
mijano III śluzę (ul. Miedza lub Świętej Trójcy), IV (ul. Wrocławska) i V śluzę (ul.
Czarna Droga). Cały ten odcinek liczył 3 km w jedną stronę. Śluza nr I znajduje się na
Brdzie. Ten obszar zieleni powszechnie traktuje się jako planty, ale dawniej i jeszcze
stosunkowo niedawno teren ten określano mianem „śluzy”. Nie chodziło o same śluzy
kanałowe, ale o park nad kanałem. Nie szło się „nad kanał”, ale „na śluzy”5.
Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim specjalnie nie ucierpiały w wyniku II wojny
światowej. Na ich terenie tuż po zakończeniu wojny nie widać prac porządkowych, tak
jak w innych bydgoskich parkach. Tam bowiem zasypywano rowy strzeleckie, bunkry,
ekshumowano poległych, uprzątano zniszczone drzewa6. Za jedyną poważniejszą stratę
na kanale można uznać wysadzenie mostu w 1939 roku. Znajdował się on już za plantami,
łącząc ulicę Mińską i Żywiecką, ale do tej pory nie został odbudowany7.
W pierwszym przewodniku po mieście z 1945 roku, wzorem przedwojennym, za godne
polecenia uważano śluzy na kanale i urządzenia portowe, a także, trzykilometrowe, urokliwe stare planty nad kanałem. Podobnie było w znacznie obszerniejszym przewodniku
z 1947 roku. W opracowaniu z 1952 roku planty określono jako „słuszny tytuł do dumy

2
3
4
5

6
7

Rajmund Kuczma, Zieleń w dawnej Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 64-70, 99.
Janusz Kutta, Miasto ogród. Z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 39-41.
R. Kuczma, op. cit., s. 77; Marek Badtke, Zielone miasto – Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 21.
Zbigniew Raszewski, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz 1994, s. 141, 159;
Ewa Gurniewicz, Kanał Bydgoski w krajobrazie miasta, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla
gospodarki regionu, pod red. Zygmunta Babińskiego, „Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, t. 3,
Bydgoszcz 2009, s. 117; Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1, pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2011,
s. 314-315: Planty nad Kanałem Bydgoskim; Małgorzata Wąsacz, Chodźmy na śluzy, „Gazeta Pomorska”, 2005,
nr 139, 16 VI, Album Bydgoski, s. 3.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej cyt. APB), Zarząd Miejski w Bydgoszczy 1945-1950, sygn. 700, k.
21; M. Badtke, op. cit., s. 74, brak informacji o plantach.
T. Trawińska, Z. Zyglewski, Kanał Bydgoski w bydgoskich przewodnikach turystycznych, „Kronika Bydgoska”, t.
36, 2015, s. 328.
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Bydgoszczy jako miasta zieleni”. W kolejnych przewodnikach z lat 1956-1967 mamy podobny obraz plant, okraszony przepięknym motywem gmachu szkoły odbijającym się
w wodach kanału8. Chodzi o wspaniały gmach przedwojennej Szkoły Przemysłowej,
obecnie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. Znakomity opis tego miejsca dał Zbigniew Raszewski: „Połączenie doskonałe do pejzażu dostosowanej architektury z wodą, w której się
przeglądała, z bujną zielenią, z romantycznym mostem, tworzyło widok nieporównywalny
z niczym w naszym kraju”9.
Powodem masowego korzystania z rekreacji nad starym kanałem w czasach zaboru
i w okresie międzywojennym była nie tylko zieleń leśna względnie parkowa, lecz proporcjonalnie duża ilość zakładów gastronomicznych i sal zabawowych, zlokalizowanych prawie
bezpośrednio przy samych śluzach. Niestety w okresie Polski Ludowej szybko upaństwowiono handel i usługi, co skutkowało likwidacją ośmiu przedwojennych zespołów gastronomicznych działających nad kanałem, na obszarze plant10.
Po wojnie planty należały do Skarbu Państwa, ale władze miejskie czyniły starania o ich
przejęcie z zamiarem przekształcenia ich w park ludowy, z plażą przy śluzie nr VI przy
ulicy Bronikowskiego. Przy śluzach odbywały się różne festyny, a zimą kanał zamieniał się
w wielkie lodowisko. W 1950 roku Państwowy Zarząd Wodny przekazał władzom miasta
w administrację wszystkie mosty, a w 1965 roku odcinek Starego Kanału wraz z plantami
oraz istniejącymi nad kanałem budynkami dawnych śluzowni11. Po tym czasie, w drugiej
połowie lat 60. XX wieku, nastąpiło dość gruntowne uporządkowanie plant. Wykonano
asfaltowe alejki, dodano nowoczesne oświetlenie. Do 1963 roku alejki spacerowe na terenie
plant nie miały żadnego oświetlenia, nawet gazowego. Tego typu lampy umieszczano tylko
na ulicach. Tak więc lampy istniały na odcinku dzisiejszej ulicy Marszałka Focha do III
śluzy, a także przy ulicy Wrocławskiej (IV śluza)12.
Po wojnie w centrum miasta nasadzono zieleń wzdłuż bulwarów nad Brdą, zaś na Wyspie Młyńskiej powstał atrakcyjny ciąg spacerowy z widokiem na bydgoską Wenecję. Do
połowy lat 60. XX wieku okolice Starego Kanału Bydgoskiego pełniły rolę miejskiego parku
rozrywki. Przyroda nad Kanałem Bydgoskim stanowiła w tym czasie inspirację twórczą
dla bydgoskich plastyków, fotografików, poetów i prozaików. Malarz Jan Szkaradek stworzył cykl obrazów „Śluzy”. Mimo uporządkowania plant i niewielkiej ich przebudowy,
miasto powoli zapominało o Starym Kanale i jego otoczeniu13.
W drugiej połowie lat 60. XX wieku zaczęły się zbierać czarne chmury nad Starym
Kanałem Bydgoskim i plantami. Jeszcze w końcu lat 50. XX wieku przeprowadzono
zazielenienie Placu Poznańskiego14, wzmacniając tym samym wcześniejsze założenia

8
9
10
11

Ibidem, s. 329-331.
Z. Raszewski, op. cit., s. 360.
Alfons Licznerski, Warunki rekreacyjne na tle rozwoju miasta Bydgoszczy, „Kalendarz Bydgoski”, 1977, s. 20-21.
O powojennych losach Bydgoskiego Węzła Wodnego, „Bydgoszcz. Dodatek Bydgoskiego Przeglądu Turystycznego”,
Lato 1998, s. I
12 APB, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy (dalej cyt. PMRN), sygn. 1390: Plan gazociągów
i oświetlenia ulic miasta Bydgoszczy.
13 M. Badtke, op. cit., s. 43.
14 J. Kutta, op. cit., s. 104.
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umożliwiające spacer ze Wzgórza Dąbrowskiego nad kanał. Jednak w połowie lat 60. XX
wieku nastąpiła przebudowa arterii wylotowej w kierunku Poznania. Konsekwencją tego
była likwidacja istniejącej od 1870 roku, obok głównej jezdni, drogi spacerowej ze szpalerami lip i klonów pospolitych. W ten sposób nadwątlono całą otulinę Kanału w tej części
miasta15.
Od połowy XIX wieku Bydgoszcz rozwijała się po północnej stronie Brdy. Był to duży
obszar obejmujący ulice: Dworcową, Pomorską i Gdańską, ale przylegający do średniowiecznego miasta i Kanału Bydgoskiego16. Planty stały się dla nowych dzielnic bliskim
i naturalnym obszarem spacerów, wypoczynku i uciech gastronomicznych. Z początkiem
lat 50. XX wieku budowano nowe osiedla, ale z dala od kanału, takie jak osiedle Leśne,
Kapuściska, Błonie czy późniejsze: Wyżyny, Wzgórze Wolności i Szwederowo17. Dla mieszkańców tych dzielnic planty były daleko. Najbliżej ulokowano nowe osiedle Błonie. Od
1960 roku rozpoczęto jego budowę dla, pierwotnie 15 tys., po korektach dla 20 tys. mieszkańców. Wydawać się mogło, że planty będą naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla tego
osiedla, zwłaszcza, że Błonie zostało przyporządkowane do parafii Miłosierdzia Bożego,
której kościół stoi tuż nad kanałem, przy V śluzie18.
Z nowo wybudowanego osiedla Błonie wszystkie ścieki trafiały do Starego Kanału
Bydgoskiego wielkim kolektorem wpadającym na wysokości ulicy Jackowskiego. Przez to
kanał stał się do 1968 roku wielkim rynsztokiem19. Fetor znad Starego Kanału uniemożliwiał spacery, zwłaszcza latem. Zapach stęchłej wody utrudniał życie ludności mieszkającej
w pobliżu kanału, a spacerowiczom nie pozwalał na zaczerpnięcie świeżego powietrza. Już
w 1969 roku podnosiły się głosy w sprawie uporządkowania plant, w tak wówczas modnym
czynie społecznym, i przystosowania ich dla rekreacji. Dostrzegano potrzebę przynajmniej
częściowego przywrócenia zaplecza gastronomicznego. Pomysły szły dalej. Mając na uwadze przebudowę węzła grunwaldzkiego i większego przepływu wody w starym odcinku

15 M. Badtke, op. cit., s. 82.
16 Emanuel Okoń, Janusz Tandecki, Bydgoszcz. Historia i rozwój przestrzenny, [w:] Atlas historyczny miast polskich,
t. 2, Kujawy, z. 1, Bydgoszcz, Toruń 1997, s. 9, 13; Iwona Jastrzębska-Puzowska, Od miasteczka do metropolii. Rozwój
architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850-1920, Toruń 2006; Radomir Nowakowski, Układ
przestrzenny Bydgoszczy a kompozycja jej struktury, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju PAN”, 2012, nr 249, Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej
metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, s. 12; Bogna Derkowska-Kostkowska, Powstanie śródmiejskiego kompleksu
architektoniczno-urbanistycznego w Bydgoszczy od połowy XIX do początku XX w. i stan obecny, [w:] Ochrona
dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenia, stan obecny, perspektywy,
pod red. Sławomira Łanieckiego, Bydgoszcz 2014, s. 169-185.
17 Maria Bałachowska, Janusz Gołębiewski, Rozwój gospodarczy i przestrzenny Bydgoszczy w latach 1945-1970,
„Kronika Bydgoska”, t. 4, 1968-1970, s. 43-44; Renata Wargin, Gospodarka mieszkaniowa w Bydgoszczy w okre
sie powojennym, „Kronika Bydgoska”, t. 6, 1974-1975, s. 32-34; I. Jastrzębska-Puzowska, Rozwój przestrzenny
Bydgoszczy na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Bydgoszcz. Współczesne oblicze miasta, pod red. Alberta Kotow
skiego, Sławomira Sadowskiego, Bydgoszcz 2012, s. 13; Maciej Drzewicki, Czynniki inspirujące kształtowanie
struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 33-34, 47.
18 Kościół katolicki w Bydgoszczy. Kalendarium, pod red. J. Kutty, Bydgoszcz 1997, s. 278, 350, 356.
19 Krzysztof Lewicki, Kanalizacja i ścieki w Bydgoszczy po 1945 r., [w:] Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy
1945-2012, Bydgoszcz 2012, s. 103, 121.
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kanału, czyli częstszego odświeżania wody, postulowano nawet budowę otwartego kąpieliska w otwartej części kanału20.
Proces degradacji plant przyspieszyła postępująca urbanizacja, industrializacja północno-zachodnich rejonów miasta. Szczególne znaczenie miała rozbudowa w latach 1970-1974
tzw. grunwaldzkiego węzła drogowego, podyktowana koniecznością przebudowy układu
komunikacyjnego w mieście.
Dzisiaj, z perspektywy czasu dość powszechnie uważa się, że podjęte decyzje były
błędne i szkodliwe z punktu widzenia zachowania dziedzictwa kulturowego związanego
ze Starym Kanałem Bydgoskim. Jednak w drugiej połowie lat 60. XX wieku nie widać
takiego stanowiska ani też protestów, a raczej zrozumienie dla likwidacji „starego” w imię
poprawy warunków komunikacyjnych w mieście21.
Już w połowie 1966 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamiała o przystąpieniu z dniem 1 VIII 1968 roku do prac nad planem szczegółowym zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Okole w obszarze Brda – Nowy Kanał – Stary Kanał Bydgoski. W świetle stanowiska Pracowni, zasadniczym celem było uporządkowanie dzielnicy
i kształtowanie prawidłowej zabudowy. Nikt jednak nie zwracał uwagi na potrzebę zachowania plant i Starego Kanału Bydgoskiego w stanie pierwotnym. Podczas konsultacji
w 1968 roku dotyczących dalszych planów w gospodarce komunalnej, zestawiono 174 różnych wniosków, jednak żaden z nich nie dotyczył plant i kanału22. W tych okolicznościach
w 1968 roku został zatwierdzony projekt wstępny węzła grunwaldzkiego i przekazany do
szczegółowych prac projektowych. O stanowisku względem tego projektu niech świadczy
zapis, iż „trudności techniczno-prawne prawie nie zachodzą”23.
Przyczyniło się to do likwidacji dużego fragmentu Starego Kanału pomiędzy II i III
śluzą. W 1971 roku zasypano początkowy odcinek Starego Kanału Bydgoskiego o długości
624 m i rozebrano dwie wspomniane śluzy. Zlikwidowano most Władysława IV u zbiegu
Nakielskiej i Grunwaldzkiej oraz wykarczowano ponad 100 starych drzew tworzących
planty. Zasypany fragment starego kanału zastąpiono betonowym korytem, które puszczono od IV śluzy, a dalej położono pod ziemią rurociąg uchodzący do Brdy. W zielonej
otulinie Kanału znacznie rozbudowano zakłady chemiczne Pollena (obecnie Unilever)
znajdujące się przy ulicy Kraszewskiego. Budowa dzielnicy przemysłowo-składowej i nowych osiedli mieszkaniowych w rejonie Osowej Góry spowodowało zwiększenie ilości
ścieków zrzucanych do kanału. Stary Kanał powoli stawał się wielkim ściekiem a planty
zamierały. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia powierzchni plant z 74 ha do 46,6
ha24. Śmiało można powtórzyć wcześniej wypowiedziane słowa iż „w 1971 r. nastąpił
20
21
22
23
24

Wincenty Gordon, Nad śluzami bydgoskiego kanału, „Dziennik Wieczorny”, 1969, nr 75, 29 III, s. 4.
Pożegnanie ze Starym Kanałem, „Kalendarz Bydgoski”, 1972, s. 39-40.
APB, PMRN, sygn. 700, k. 7-9.
APB, PMRN, sygn. 559, k. 339.
Zbigniew Przybylak, Park XXI wieku przy Starym Kanale Bydgoskim?, „Kalendarz Bydgoski”, 1991, s. 54-55;
Jolanta Mokra, Tereny zieleni miasta Bydgoszczy dawniej i dziś, [w:] Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy.
Środowisko - Przyroda – Zdrowie, pod red. Józefa Banaszaka, Bydgoszcz 1996, s. 148; M. Badtke, Powrót nad
Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2004, s. 29; idem, Kanał Bydgoski, Bydgoszcz 2006, s. 41, 72; idem, Zielone miasto…,
s. 43-46, 81-82; Encyklopedia Bydgoszczy…, s. 315; Aleksander Jankowski, Maria Dombrowicz, Andrzej Obiała,
Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, Bydgoszcz 2014, s. 74; K. Romeyko-Bacciarelli, Planty nad Starym
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koniec legendy bydgoskich plant”25. Raszewski poszedł jeszcze dalej uważając, że złoty
wiek tej okolicy przypadał na początek XX stulecia, a po II wojnie światowej cały świat
plant zapadł się pod ziemię26. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w 2011 roku tereny
parku nad kanałem się zmniejszyły i wynosiły 38,93 ha27.
W planach rozwojowych miasta na lata 70. i 80. XX wieku nie było miejsca dla
parku nad Starym Kanałem. Nie uwzględniono go w perspektywicznym planie rozwoju
dla poszczególnych dzielnic28. Wydaje się to dziwne, że taki nadal wielki, zadrzewiony
obszar nie znalazł uznania jako teren rekreacyjny. Powoli odchodzono od zielonych
terenów nad kanałem na rzecz wypoczynku w Myślęcinku. Tam miał powstać park
rozrywki dla mieszkańców miasta29.
Myśl utworzenia parku w Myślęcinku, wówczas podmiejskiej wsi, pojawiła się już
w 1905 roku, a prace planistyczne rozpoczęto w 1921 roku. Dopiero w 1971 roku
koncepcja zagospodarowania została przedstawiona na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Decyzja o budowie parku zapadła rok później. Merytoryczny program zagospodarowania nowego parku powstał w 1977 roku30.
Po pewnym czasie pojawiły się refleksje nad tym, co się stało ze Starym Kanałem
i otaczającym go parkiem. W opinii Zbigniewa Raszewskiego „Stary kanał zasypano,
zabytkowe urządzenia zburzono, drzewa wycięto. Tak zniknął z powierzchni ziemi jeden z najpiękniejszych zakątków Europy, zachowany już tylko we wspomnieniach, tych
którzy go znali”31. Uważano, że bezpowrotnie znikł fragment kanału, wraz z uroczymi
nadbrzeżami32. Zasypanie sporego odcinka kanału spowodowało swoistą „amputację”, odcięcie kanału od Brdy. Nastąpiło przecięcie połączenia wodnego, które wrosło
w krajobraz miasta. Dawny, naturalny ciąg zieleni wychodzący z Wyspy Młyńskiej
w kierunku kanału został rozerwany. Likwidacja ponad 620 metrów pasa zieleni i wody
to w warunkach miejskich bardzo dużo. Jak dużo?, to widać dopiero po latach. Ozdoba
miasta, Wyspa Młyńska po rewitalizacji, nie ma połączenia z parkiem nad kanałem.
Z wyspy nijak nie można się „wydostać” zielonym szlakiem spacerowym, jesteśmy
skazani na pobyt w jej wnętrzu. Ciąg spacerowy zaczynający się przy spichrzach na
Wyspie Młyńskiej i biegnący wokół Starego Kanału Bydgoskiego, opisywany w dawnych niemieckich i polskich przewodnikach, nie istnieje. Planty nad Kanałem zostały
niejako odepchnięte od Śródmieścia.
Kanałem Bydgoskim, „Kalendarz Bydgoski”, 2015, s. 47; J. Kutta, op. cit., s. 107.
25 M. Badtke, Zielone miasto…, s. 81.
26 Z. Raszewski, op. cit., s. 361.
27 Strategia rozwoju terenów zieleni w Bydgoszczy, Załącznik nr 1, Rejon V, Zieleń parkowa, s. 10, Załącznik do
Uchwały Nr XVIII/348/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku.
28 APB, PMRN, sygn. 901 – Program rozbudowy miejsc wypoczynku po pracy na lata 1970-1975 dla mieszkańców
Bydgoszczy; A. Licznerski, op. cit., s. 20-27.
29 M. Bałachowska, Perspektywiczne programy rozwoju wybranych dziedzin gospodarki miejskiej, „Kronika Bydgoska”,
t. 6, 1974-1975, s. 58.
30 J. Mokra, op. cit., s. 146; Kazimierz Łoś, Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku perłą przyrodniczą
Bydgoszczy, [w] Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy…, s. 163-168; M. Badtke, Zielone miasto…, s. 93; Ency
klopedia Bydgoszczy…, s. 300-301.
31 Z. Raszewski, op. cit., s. 361.
32 M. Dąbrowski, S.O.S. dla zieleni w Bydgoszczy, „Dziennik Wieczorny”, 1988, nr 28, 10 II, s. 3.
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Z każdym rokiem Stary Kanał Bydgoski chylił się ku zagładzie. Od lat 70. XX wieku
postępowała degradacja kanału przy obojętności władz miejskich. Brak większej troski
nad tym obszarem powodował śmierć techniczną urządzeń hydrotechnicznych i degradację środowiska przyrodniczego wzdłuż Starego Kanału. Dawne śluzy IV, V i VI
znalazły się w stanie kompletnej ruiny. Śluza przy Wrocławskiej i przy Czarnej Drodze służyły za gigantyczne śmietniki. Można tam było znaleźć stare opony, tapczany,
wózki dziecięce itp. Śluzy zarosły chwastami, a w piątej śluzie wyrosło nawet okazałe
drzewo33.
Wskutek różnych nacisków wspieranych działaniami konserwatora zabytków
przeprowadzono w latach 1983-1986 remont VI śluzy przy ulicy Bronikowskiego34.
Jednocześnie zaczęto przyglądać się samym plantom. Pomalowano lampy oświetleniowe, zainstalowane dwadzieścia lat wcześniej, ale nie dokonano przy nich żadnych
napraw. Nie wstawiono nowych żarówek oraz kloszów i nadal w lampach znajdowały
się gniazda ptaków35.
Nastąpiła zwłoka w odnowieniu dwóch dalszych, zabytkowych śluz. Zmieniła się
koncepcja ich renowacji, zaakceptowana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zamiast dotychczasowych drewnianych wrót miały pojawić się jazy przelotowe.
Ruszyły nawet prace projektowe nad tym rozwiązaniem36. W tym czasie, pod koniec
lat 80. XX wieku powstała koncepcja zasypania śluzy V i IV, przedłożona władzom
miejskim. Propozycja przewidywała ułożenie na dnie każdej z tych śluz rurociągu i zasypanie go ziemią. Pozostałe fragmenty kanału między śluzami istniałyby nadal wraz
plantami na kształt sadzawek. Cały teren między IV i VI śluzą powinien zostać przystosowany do pełnienia przedwojennych funkcji37. Szczęśliwie żaden z tych pomysłów
nie został realizowany.
Powoli Stary Kanał stawał się symbolem miasta. Starsi mieszkańcy miasta, a nawet
osoby już nie mieszkające w Bydgoszczy, ale kiedyś związane z miastem, już w 1987
roku postulowały założenie Towarzystwa Miłośników Starego Kanału Bydgoskiego38.
Pod koniec lat 80. XX wieku pojawiały się głosy nakierowane na przywrócenie plantom dawnego znaczenia w oparciu o „żeglowność” kanału. Postulowano uruchomienie
działalności gospodarczej typu stawy rybne, wypożyczalnie łódek, kajaków, rowerów
wodnych, prowadzenia ruchomej działalności gastronomicznej, budowę kina letniego,
może muszli koncertowej czy wreszcie budowę lodowiska oraz odbudowę kortów tenisowych39. Uważano, że tego typu działalnością mogłaby się zająć specjalnie powołana

33 Z. Urbanyi, Agonia Starego Kanału…, „Gazeta Pomorska”, 1987, nr 176, 31 VII, s. 6.
34 Damazy Miśkiewicz, Zabytek będzie „jak nowy”, „Dziennik Wieczorny”, 1986, nr 76, 18-20 IV, s. 4; M. Badtke,
Kanałem do Europy, „Dziennik Wieczorny”, 1996, nr 14, 19-21 I, s. 6.
35 Z. Urbanyi, op. cit., s. 6.
36 Jaz zamiast zabytkowych śluz?, „Gazeta Pomorska”, 1988, nr 33, 10 II, s. 6; Dawnych wspomnień czar… czyli: czy
ożyje stary kanał?, „Ilustrowany Kurier Polski”, 1989, nr 73, 28 III, s. 4; Na ratunek śluzom, „Gazeta Pomorska”,
1991, nr 286, 9 XII, s. 5.
37 Włodzimierz Moch, Co dalej ze Starym Kanałem Bydgoskim, „Fakty. Tygodnik Społeczno-Kulturalny”, 1989,
nr 27, 8 VII, s. 5.
38 M. Badtke, Kanałem do Europy, s. 6.
39 Głos w sprawie bydgoskiego kanału, „Gazeta Pomorska”, 1988, nr 37, 15 II, s. 5.
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spółka akcyjna złożona z zakładów pracy, różnych organizacji i mieszkańców miasta.
Pojawił się też pomysł powołania Społecznego Komitetu Odbudowy Kanału Bydgoskiego, którego celem byłoby przywrócenie dawnego blasku temu obiektowi i parkowi.
Również bydgoska Akademia Techniczno-Rolnicza pracowała nad własną koncepcją
zaprowadzenia ekologicznych enklaw na kanale40.
Po zmianach społeczno-gospodarczych marzenia o przywróceniu plantom należnego miejsca ożyły na nowo. Od początku lat 90. XX wieku nasiliła się inicjatywa
zmierzająca do ratowania środowiska przyrodniczego nad Starym Kanałem Bydgoskim. Pod wpływem tych i innych głosów władze miejskie z początkiem lat 90. XX
wieku zmieniły swoją opcję. Pod koniec maja 1992 roku rozpoczęto remont V śluzy,
a kilka dni później przystąpiono do remontu śluzy nr IV. Do października 1992 roku
trwał pierwszy etap prac konserwatorsko-remontowych przy kanale. Odrestaurowano
dwie z trzech śluz (przy Wrocławskiej i Czarnej Drodze). Prace prowadzono z dużą
dbałością o zabytkowe detale. Żelazne płotki i ogrodzenia otaczające śluzę odrestaurowano i uzupełniono braki w taki sposób, że trudno odróżnić, która część jest zabytkowa, a która odtworzona. Wykonano prace remontowe koryta śluzy, odtworzono
też zabytkowe, dębowe wrota śluzy. Ostatnim elementem miało być oświetlenie śluz,
podkreślające zabytkowy charakter41.
Wydawać by się mogło, że zapoczątkowano systematyczny proces odradzania się
kanału. W 1994 roku przystąpiono do oczyszczania kanału z pokładów mułu. Grubość
mazi miejscami sięgała 1,5 m. Usunięto drzewa i krzewy zarastające stary żeglugowy
szlak42. Jednak wcześniej, zimą 1990 roku doszło do poważnej dewastacji drzewostanu.
Wzdłuż lewego brzegu koryta, na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a śluzą przy
Czarnej Drodze, wycięto wiele starych drzew i przetrzebiono krzewy43. Wycinka objęła
kilkadziesiąt starych drzew różnych gatunków. Te działania w parku nad Starym Kanałem wydają się być czymś wyjątkowo absurdalnym i niepojętym. W sposób nieprzemyślany zlikwidowano stumetrowy odcinek parku o szerokości kilkunastu metrów.
Pozbyto się dużej części najpiękniejszego z bydgoskich parków, unikalnego w skali
nawet całego kraju. Podobno wycinka była spowodowana możliwością pracy ciężkiego
sprzętu pogłębiającego i czyszczącego kanał.
Park zniszczono praktycznie w strefie ochronnej ówczesnych zakładów chemicznych „Polleny”, w okolicy linii kolejowej w kierunku Inowrocławia, czyli tam, gdzie
zieleń jest najbardziej potrzebna. Postąpiono trochę wbrew ekologicznym trendom.
Obecnie Europa skłania się w kierunku parków o charakterze pierwotnym, niezagospodarowanych, z naturalną roślinnością i fauną. Planty w zachodniej swojej części
stały się parkiem dzikim, a przez to zachwycającym swą bujnością, naturalnością i różnorodnością życia zwierzęcego. Już wtedy zrodziła się myśl pozostawienia przynajmniej „górnego” fragmentu starego kanału w stanie naturalnym. Zdaniem niektórych
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Alicja Polewska, Konterfekt. Reanimacja starego kanału, „Gazeta Pomorska”, 1989, nr 23, 27 I, s. 5.
Śluzami jak za dawnych lat, „Ilustrowany Kurier Polski”, 1993, nr 207, 22-24 X, s. 13.
M. Badtke, Kanałem do Europy, s. 6.
M. Badtke, Zielone miasto…, s. 44.
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zarośnięte koryto kanału i dzikość otaczającego je terenu parkowego stanowić będzie
nowy piękny element krajobrazu44. Uważano, że przy minimalnej ingerencji człowieka
można stworzyć warunki do wypoczynku i obcowania z dziką przyrody w centrum
miasta. Działania tego typu pozwolą na właściwie zagospodarowanie terenu, ograniczą inwestycje, zlikwidują dziką zabudowę i obszar ten stanie się piękną wizytówką
miasta45.
O ile zachowanie zasobów przyrodniczych okolic starego kanału zawsze wydawało
się rzeczą oczywistą, to już koncepcja jego wykorzystania nie była jednolita. W tym
okresie rysowano sielankową funkcję Starego Kanału i jego otoczenia, jakoby na zawsze zapisaną w dziewiętnastowiecznych planach Petersona, założyciela plant46. Najczęściej przywoływano dawną, przedwojenną potrzebę bywania nad kanałem, funkcję
plant jako swoistego „salonu” miasta. Wychodzono z założenia, że skupisko zieleni
w postaci plant znajduje się dosłownie w zasięgu ręki mieszkańców Bydgoszczy. Za
irytujące uważało się koncepcję tworzenia parku rozrywki w Myślęcinku47. Postulowano utworzenie nad kanałem biotopu miejskiego i przekształcenie terenu w wielki
park rozrywki dla aglomeracji bydgoskiej i sąsiednich miejscowości48.
W 1995 roku doszło do rejestracji Towarzystwa Miłośników Starego Kanału Bydgoskiego, a w 2004 roku przekształcono je w Stowarzyszenie Kanału Bydgoskiego.
Towarzystwo to stało się wyrazicielem tęsknot za dawnymi plantami. Jednym z głównych celów było przywrócenie dawnej świetności plant, nawiązujące do przedwojennych rozwiązań, czyli wprowadzenie w najbliższe okolice kanału gastronomii dla każdej rodziny. Uważano, że planty mogą stać się drugim pod względem rangi parkiem
w mieście, po Myślęcinku. Myślano o uatrakcyjnieniu plant poprzez budowę ogródków
jordanowskich, siłowni, kręgielni. Po latach niewiele się zmieniło. Nadal pozostały
marzenia o powrocie restauracyjek i kawiarenek w obszarze plant49.
Tymczasem park w Myślęcinku zdecydowanie wzmocnił swoją atrakcyjność, dostosował się do nowych form spędzania wolnego czasu. Pomimo tego w 1996 roku
opublikowany został „Wieloletni program zagospodarowania Starego Kanału Bydgoskiego”. Miasto uznało konieczność uatrakcyjnienia i upiększenia tego zakątka miasta
poprzez wykorzystanie jego walorów przyrodniczych. Szczegółowym planem objęto
dwa odcinki starego kanału, od IV do VI śluzy. Zakładano remont skarp brzegowych
i przewidziano nasadzenia bylin, głównie bluszcza i barwinka. Całość potraktowano
jako ciąg spacerowy z dużą ilością ławek, obszar wypoczynku biernego dla ludzi starszych. Oprócz tego przewidziano place zabaw dla maluchów, dostosowane do różnych
upodobań dzieci, a także dostosowanych do zabaw pociech w różnym wieku. Place te

44 Z. Przybylak, Przy Starym Kanale. Mordowanie najpiękniejszego parku, „Ilustrowany Kurier Polski”, 1990, nr 21,
25 I, s. 4.
45 Z. Przybylak, Park…, s. 56.
46 Ewa Raczyńska, Co dalej z Kanałem Bydgoskim, „Bydgoski Informator Kulturalny”, 1993, nr 7-8 (226-227), s. 53-55.
47 M. Badtke, Kanałem do Europy, s. 6.
48 M. Badtke, Zielone miasto…, s. 45.
49 Stowarzyszenie umarłego kanału, „Express Bydgoski”, 1995, nr 217, 9 XI, s. 7; M. Wąsacz, Spacer nad kanałem,
„Gazeta Pomorska”, 2005, nr 70, 24 III, Album Bydgoski, s. 1; M. Badtke, Zielone miasto…, s. 46.
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powinny być wyposażone w piaskownice, huśtawki, wielofunkcyjne ściany, różnego rodzaju bryły. Przewidywano miejsca do gry w mini golfa wraz z wypożyczalnią sprzętu,
gigant szachy czy mini warcaby. Ważne były też miejsca na występy artystyczne i festyny. Odcinek między V a VI śluzą winien, według założeń, zachować swój dziewiczy wygląd. Jest on bowiem ostoją różnych gatunków ptaków, nie powinien być zbyt
mocno przycinany. Śluzy na Starym Kanale Bydgoskim miały charakter piętrzący wodę
i nie przewidywano ich wykorzystania jako obiektów żeglugowych. Nie wykluczało to
demonstrowania pracy śluz dla celów poznawczych i turystycznych. Po Starym Kanale
nie można było pływać jednostkami z napędem mechanicznym, zatem kanał mógł być
arterią dla kajaków czy łódek. Nie można było pominąć wędkarzy, dla których akwen
ten wydawał się być wprost wymarzony50.
Jednocześnie w połowie lat 90. XX wieku opracowano projekt oznakowania ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż Starego Kanału, jako uzupełnienie funkcji rekreacyjnej
parku nad kanałem, a także jako alternatywna trasa dla rowerzystów poruszających
się ulicą Nakielską i Grunwaldzką51.
Pod koniec lat 90. XX wieku Bydgoszcz zaczęła stawiać na nadrzeczną tożsamość
miasta. Pierwsze plany odnosiły się do zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
terenów położonych nad Brdą. W 1998 roku sporządzono dokument „Przywracanie
Brdy Miastu”, a w 2000 roku kolejny „Program przywracania miastu rzeki – rewitalizacja obszaru Starego Miasta, Wenecji Bydgoskiej i Wyspy Młyńskiej”. Oba te projekty nie
obejmowały terenów nad starym kanałem52. Natomiast we wcześniej przyjętej „Strategii Rozwoju Bydgoszczy” zawarto enigmatyczny zapis o wykorzystaniu dla celów kulturalno-edukacyjnych terenów wokół Starego Kanału Bydgoskiego. W planie inwestycyjnym na lata 2000-2003 ujęto także przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem
Starego Kanału53. W tym czasie prowadzono drobne prace na obszarze Starego Kanału
i przyległego terenu54.
Władze miejskie zaczęły postrzegać Kanał Bydgoski jako atrakcję Bydgoszczy, a nawet jako „eksportowy towar turystyczny”. Jak na razie wszystko obracało się w fazie
deklaracji i chęci umieszczenia kanału na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Zdaniem wielu spowoduje to napływ turystów, a także przyczyni się do pozyskania
50 Ewa Żarnik, Wieloletni program zagospodarowania Kanału Bydgoskiego, [w:] Bydgoska gospodarka komunalna,
pod red. Stefana Pastuszewskiego, Bydgoszcz 1996, s. 212-215.
51 J. Kajczuk, Komunikacja rowerowa w Bydgoszczy – plany na przyszłość, „Bydgoszcz. Dodatek Bydgoskiego
Przeglądu Turystycznego”, zima 1995/1996, s. II.
52 Stanisław Wroński, Ewa Pietrzak, Przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy poprzez rewitalizację i rozwój
Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra
szansą dla gospodarki regionu, pod red. Zygmunta Babińskiego, „Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, t. 3,
Bydgoszcz 2009, s. 74-75; Stanisław Wroński, Bydgoszcz – rewitalizacja miasta i Bydgoskiego Węzła Wodnego.
Nasza dobra praktyka, [w:] Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, pod red. Aleksandra Noworola, „Monografie
i Studia Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 2010, s. 106-107.
53 Program przywracania miastu rzeki Brdy, s. 38, 44, Załącznik do Uchwały Nr XXIV/722/2000 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2000 roku.
54 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy (za 2000 rok), Wydział Rozwoju i Promocji Miasta,
Bydgoszcz 2001, s. 24; Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy (za 2001 rok), Wydział Rozwoju
i Promocji Miasta, Bydgoszcz 2002, s. 26; „Ilustrowany Kurier Polski”, 2000, nr 89, 9 V, s. 9.
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funduszy, głównie unijnych, na remont kanału i parku55. Podjęto nawet prace związane z gromadzeniem dokumentacji na poczet tych starań. Jednocześnie zauważono,
że wcześniej należy powołać park kulturowy. Nikt jakoś nie zdefiniował pola działania
tego parku, ale wszyscy byli zgodni, że zamierzenia te doprowadzą do pojawienia się
restauracyjek i kawiarenek w rejonie starych śluz. Spodziewano się, że planty ożyją
w duchu przedwojennej tradycji56.
Sytuacja nieco się zmieniła w „Programie Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”, powstałym w 2006 roku w ramach międzynarodowego projektu „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” – In Water,
realizowanego i współfinansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB – Region Morza Bałtyckiego – In Water. W projekcie uczestniczyło 20 podmiotów z Litwy,
Polski, Niemiec i Rosji. Tym razem skupiono się na sprawach związanych z żeglugą
śródlądową na odcinku bydgoskim, ale też odniesiono się do Starego Kanału Bydgoskiego i jego otoczenia57. Dość wymownie stwierdzono, że turystyczna i rekreacyjna
rola tego terenu jest znikoma, chociaż posiada atrakcyjne obiekty hydrotechniczne
i ścieżki spacerowe58. W programie zaproponowano rewitalizację Starego Kanału
„z uwagi na unikalny charakter i przywiązanie do niego mieszkańców Bydgoszczy”.
Nakreślono dość duży zakres robót. Istota tych prac sprowadza się do wprowadzenia
niskiej zielonej roślinności o długim kwitnieniu, niskich krzewów, a także krótkich
ścian zieleni jako tła do ekspozycji rzeźb, np. ludzi zasłużonych dla miasta. Chodziło
aby odcinek kanału między IV i V śluzą uzyskał charakter salonu ogrodowego. Przewidywano przebudowę szaty roślinnej w zachodniej części plant, polegającą na prześwietleniu zbyt gęstych drzewostanów. Opowiedziano się za wprowadzeniem nowych
gatunków drzew, gdyż przeważa tutaj sosna pospolita. Zaproponowano budowę bulwaru po obu stronach kanału o nawierzchni mineralnej ze ścieżkami rowerowymi.
Odcinek kanału w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Grunwaldzkiego należało uatrakcyjnić i poprawić jego estetykę poprzez wprowadzenie fontanny czy też zespołu fontann. Podobne obiekty postulowano umiejscowić także między V a VI śluzą. Owe
wodotryski a także ciągi spacerowe proponowano oświetlić światłem o różnym natężeniu. Projekt przewidywał budowę punktów małe gastronomii, place zabaw dla dzieci,
miejsc aktywnego wypoczynku, wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów. W projekcie zapisano wykupienie budynku przy ulicy Wrocławskiej z przeznaczeniem na cele
kulturalno-administracyjne związane ze Starym Kanałem. Widziano tutaj Muzeum

55 Witold Szmidt, Szansa dla Kanału, Okola i Bydgoszczy, „Nasze Osiedle. Okole”, 2003, nr 5 (35), s. 1; Andrzej
Adamski, Kanał Bydgoski, „Nasze Osiedle. Okole”, 2003, nr 6 (36), s. 8.
56 Nasza mała ojczyzna, „Gazeta Pomorska”, 2005, nr 139, 16 VI, Album Bydgoski, s. 5; Marta Dulcet, Kanałem
Bydgoskim na listę UNESCO, „Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz”, 2005, 29 XI s. 1.
57 S. Wroński, E. Pietrzak, op. cit., s. 75-76; Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Rozwój i rewitalizacja Bydgoskiego
Węzła Wodnego, „Journal of Health Sciences”, 2013, nr 3 (14), s. 96.
58 Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2006, s. 157, Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1420/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października
2006 roku.
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Kanału, siedzibę kierownictwa Parku nad Starym Kanałem czy miejsce dla różnych
organizacji i stowarzyszeń59.
Program ten został przyjęty przez władze miejskie jako uchwała, ale nie rozstrzygał o czasie i kolejności realizacji zapisanych tam 169 zadań. To było uzależnione od
możliwości finansowych gminy i pozyskanych środków60. Znaczenie tego programu
dla plant było niewielkie. Badania przeprowadzone w połowie 2009 roku wykazały,
że w tym czasie Stary Kanał Bydgoski był nadal mało atrakcyjny dla mieszkańców,
w przeciwieństwie do Wyspy Młyńskiej i terenów nadrzecznych w Śródmieściu. Obszary związane ze Starym Kanałem Bydgoskim odwiedzali mieszkańcy dzielnic przylegających bezpośrednio do kanału, a także zamieszkujący sąsiednie dzielnice61.
Przełomowy wydaje się być unijny projekt REURIS (Revitalization of Urban River Spaces) „Rewitalizacja przestrzeni nadrzecznych”. Prace w ramach projektu objęły
analizy uwarunkowań rewitalizacji dla całego obszaru Parku nad Starym Kanałem,
a także terenów go okalających, zwłaszcza po zachodniej jego stronie. Koncepcją programowo-przestrzenną rewitalizacji objęto teren o powierzchni 65 ha, a wiec znacznie
przekraczający powierzchnię parku. Jako odcinek pilotażowy przeznaczony do realizacji w latach 2009-2011 wybrano fragment parku od ronda Grunwaldzkiego do ulicy
Wrocławskiej. Rozległe tereny zieleni otaczające Stary Kanał Bydgoski, położenie obszaru w centrum miasta, unikalne walory krajobrazowe oraz znaczenie historyczne,
tworzące niezaprzeczalnie cenny zespół, postanowiono przekształcić w „Bydgoski Park
Centralny”62.
Głównym celem międzynarodowego projektu, obejmującego osiem podmiotów
z Polski, Niemiec i Czech, było opracowanie zasad rewitalizacji przestrzeni miejskiej
związanej z wodą. Zakładano ścisłą współpracę między ekspertami, społecznością lokalną i różnymi instytucjami, tak by stworzyć „zielone korytarze” powiązane z rzekami w mieście, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dla Bydgoszczy był to kolejny
etap prowadzonego od wielu lat programu zwracania się miasta ku wodzie. Chodziło
o poprawienie jakości wybranej miejskiej przestrzeni publicznej powiązanej z wodą
poprzez przywrócenie jej utraconych funkcji, dawnego znaczenia parku nad Starym
Kanałem. Planty objęto planem zagospodarowania przestrzennego, wyznaczając place
zabaw dostosowane do wieku użytkowników, obszary do aktywnego i pasywnego wypoczynku, a także miejsca pod bazę gastronomiczną. Cały park podzielono na cztery
strefy użytkowania o różnym charakterze. Pierwsza strefa – „Brama Parku”, to odcinek
betonowego koryta kanału między rondem Grunwaldzkim a ulicą Wrocławską (śluza
IV) przeznaczony do realizacji. Kolejny zwany „Zielony Salon” objął obszar między IV

59 Ibidem, s. 162-163, 213-215.
60 S. Wroński, Bydgoszcz – rewitalizacja..., s. 107.
61 Monika Kozłowska-Adamczak, Karol Zieliński, Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) jako miejsce rekreacji i wypoczynku
bydgoszczan, [w:] Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, pod red. Danuty Szumińskiej, Bydgoszcz
2012, s. 94-98, 102, 105.
62 S. Wroński, E. Pietrzak, op. cit., s. 84; S. Wroński, Bydgoszcz – rewitalizacja…, s. 114-115; Encyklopedia Bydgoszczy…,
s. 323: Reuris; D. Muszyńska-Jeleszyńska, op. cit., s. 96; Barbara Waldon-Rudzionek, Kanał Bydgoski, „Kalendarz
Bydgoski”, 2015, s. 40; J. Kutta, op. cit., s. 129-130.
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a V śluzą. Z kolei „Park Angielski” to obszar od V śluzy (Czarna Droga) po wiadukty
kolejowe. Czwarta strefa „Rekreacyjno-sportowa” skupiała się wokół zespołu sportowego „Gwiazda” i rozwidlenia kanałów przy VI śluzie63. Nie wdając się szczegółową
analizę można przyjąć, że plan ten jest znaczącym rozwinięciem i uzupełnieniem programu z roku 2006.
Oczekiwania społeczne związane z realizacją tego projektu były ogromne i chyba
wynikały trochę z niezrozumienia istoty sprawy. Bydgoszcz uzyskała ponad 300 tys.
euro na rewitalizację terenów położonych nad Kanałem Bydgoskim od ronda Grunwaldzkiego do pierwszej śluzy. Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono ankiety wśród bywalców okolic Starego Kanału na temat wad i zalet tego obszaru. Później doszło do konsultacji z mieszkańcami przykanałowych dzielnic. Oczekiwania były
różne. Młodzież uważała, że kanał powinien stać się miejscem rekreacji i sportu z wypożyczalniami sprzętu pływającego. Starsi mieszkańcy opowiadali się za przywróceniem kanałowi jego historycznego charakteru. Wszyscy za atut uważali jego położenie
w centrum miasta. Podobne zdania prezentowała Fundacja „Kanał Bydgoski”64.
W związku z tym projektem dzielnice Miedzyń i Prądy upatrywały swoje szanse
rozwojowe. Postulowano, aby w parku przy stadionie „Gwiazda” zbudować park linowy, trasy rowerowe i spacerowe. Na rozwidleniu Starego i Nowego kanału widziano
piękną latarnię wskazującą drogę zachodnim wodniakom, hotel na wodzie. Kolejny hotel umieszczono na terenie dawnych, otwartych basenów. Marzono o przedłużeniu linii
tramwajowej do ulicy Plażowej, co wiązano z generalną przebudową ulicy Nakielskiej.
Natomiast Prądy widziano jako nowoczesną dzielnicę mieszkaniową o zróżnicowanej
zabudowie65.
Jeszcze inni twierdzili, że miasto chce odtworzyć dawne koryto Starego Kanału
Bydgoskiego, początkowo tylko na odcinku rondo Grunwaldzkie - Wrocławska. Rewitalizując ten odcinek spodziewano się inwestorów powołujących do życia restauracje
i bary. Wszystkim zaczęły się marzyć czasy świetności plant i Kanału, a więc świata
sprzed drugiej wojny światowej. Dostrzegano potrzebę symbolicznego odtworzenia
biegu całego zasypanego kanału, a nawet jego całkowitą odbudowę66.
Projekt bydgoskiego parku sformułowany w ramach programu REURIS był niczym
nie skrępowany, twórcom pozostawiono wolną rękę w kształtowaniu przestrzeni. Całość nie miała umocowania w uwarunkowaniach finansowych, prawnych czy społecznych. Miał on charakter modelowy i przez to trudny do realizacji w całej rozciągłości.
Szczęśliwie integralną częścią tego przedsięwzięcia była przebudowa początkowego

63 City of Bydgoszcz: Park Revitalisation along the Old Bydgoszcz Canal, „Reuris Newsletter”, No. 2, 2009; Urban
Rivers – Vital Spaces, „Reuris Newsletter”, No. 3, 2010; Bogna Rybacka, Projekt Rewitalizacji Miejskich Przestrzeni
Nadrzecznych. Realizacja zadań projektu w Bydgoszczy. Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem, Urząd Miasta
Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 2011.
64 Anna Stasiewicz, Zadbają o nasz kanał, „Gazeta Pomorska”, 2009, nr 212, 10 IX, s. 5.
65 Miedzyń przytuli się do Kanału Bydgoskiego, „Express Bydgoski”, 2010, nr 21, 26 I, s. 9.
66 Jarosław Jakubowski, Wpuścić kanał w kanał, „Express Bydgoski”, 2009, nr 216, 15 IX, s. 1; idem, Odbudujmy
Stary Kanał, „Express Bydgoski”, 2009, nr 216, 15 IX, s. 2; Anna Tarnowska, Wracamy nad Kanał, „Gazeta Wyborcza
– Bydgoszcz”, 2012, 13 VII, s. 2.
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odcinka Starego Kanału, oszpecona zmianami wprowadzonymi na przełomie lat 60.
i 70. XX wieku. Przystosowano ten odcinek, zwany „Bramą Parku”, do nowych funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowych. Ten fragment kanału, przypominający przemysłowy
ciek, otrzymał brzegi o łagodnych kaskadowych zejściach, nowoczesne kładki dla pieszych. Starając się zachować jak najwięcej dawnej zieleni, dokonano nowych nasadzeń. Teren objęty tymi działaniami wyniósł tylko 2,4 ha67, co stanowi niespełna 3,7%
powierzchni przewidzianej w projekcie do rewitalizacji. W tej sytuacji trudno mówić
o jakimś rzeczywistym przełomie w odnowieniu plant, chociaż cały projekt spełnia
oczekiwania nawet najbardziej wymagających mieszkańców miast. Jego pełna realizacja zapewne przyćmiłaby dawne planty, o których marzą czy wspominają przynajmniej
niektórzy bydgoszczanie.
Dość szybko okazało się, że idea przekształcenia plant w „salon miasta” została zarzucona na rzecz Wyspy Młyńskiej. Zaraz po zakończeniu prac adaptacyjnych wyspa
została okrzyknięta „salonem”, a Staremu Kanałowi Bydgoskiemu i otaczającemu go
parkowi przypisano „funkcje rekreacyjne”68.
Analizując dalsze działania władz miejskich względem Starego Kanału Bydgoskiego
i otaczającego go parku można dojść do wniosku, że nikt nie panuje nad koncepcjami,
planami czy też pracami na tym terenie. Nawet nazwy parku używa się w sposób dowolny. Raz wspomina się o „Plantach”, innym razem o „Parku nad Starym Kanałem
Bydgoskim” czy też „Parku po obu stronach Starego Kanału Bydgoskiego”. W 2008
roku w ramach bloku „Zielona i czysta Bydgoszcz” przyjęto wieloletni program „Rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim”, który ma trwać przez następne
dziesięć lat69. Założenia są dość ogólne. Działania mają się ograniczać do pielęgnacji
drzewostanu, nowych nasadzeń, renowacji alejek i trawników, napraw i budowy oświetlenia. W ramach programu przewiduje się rewitalizacje aż 30 ha parku, ale zważywszy
na zakres i charakter prac, raczej będą to działania renowacyjne niż przekształcające
park w nową formę.
W 2011 roku powstała „Strategia rozwoju terenów zieleni w Bydgoszczy”70. Z dokumentu tego wyłania się niezbyt jasny obraz plant. Obszar ten jest zaliczany do grup
sześciu najcenniejszych i zarazem najstarszych parków w mieście. Ze względu na walory rekreacyjne „Park po obu stronach Starego Kanału Bydgoskiego” został sklasyfikowany na 5 miejscu spośród 45 parków miejskich. Natomiast pod względem posiadanej szeroko rozumianej infrastruktury zajmuje dopiero 27 miejsce. W świetle ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta na potrzeby tej „Strategii”, w świadomości bydgoszczan planty nie istnieją. Respondenci opowiadają się za dużymi kompleksami wypoczynkowo-rekreacyjnymi, takimi jak Myślęcinek. W planie do 2015 roku

67 Revitalization of the Old Bydgoszcz Canal, „Bydgoszcz Newsletter”, 2009, No. 1, Vol. 1; Kanał przestanie wyglądać
jak ciek przemysłowy, „Express Bydgoski”, 2012, nr 254, 30 X, Sąsiedzi – Śródmieście, s. 9.
68 S. Wroński, Bydgoszczy „dialog” z rzeką, „Gospodarka Wodna”, 2013, nr 6, s. 206-207.
69 Plan rozwoju Bydgoszczy na lata 2008-2013. Miejski Plan Operacyjny, s. 214, Załącznik do Uchwały Nr
XXVII/356/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2008 roku; D. Muszyńska-Jeleszyńska, op. cit., s. 95.
70 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/348/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku, szczególnie s. 6,
67, 69-71, 97-98.
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zakładano przekształcenie Parku nad Kanałem w teren reprezentacyjny z zachowaniem
historycznych jego wartości. Przewidywano kompleksową rewitalizację parku. Projektowano szereg parków linowych, ogród biblijny, wiatę do grillowania, wieżę widokową
a także ścieżki rowerowe i zdrowotne oraz ścieżkę edukacyjną.
Rok później władze miejskie zatwierdziły program rozwoju terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w Bydgoszczy. W dokumencie tym ponownie podkreślono, że
planty są miejscem wypoczynku bydgoszczan. Zauważono także, że cały obszar uległ
degradacji, a przyroda przejęła ten teren we władanie, wykształcając wiele cennych
zbiorowisk roślin. Do tej pory udało się rewitalizować niewielki fragment, liczący 2,4
ha w okolicy ronda Grunwaldzkiego, na 65 ha całego parku. Dorobek w zakresie infrastruktury wypoczynkowej okazuje się być niewielki, zaledwie kilka dziecięcych placów
zabaw dla 11 tys. ludzi zamieszkujących strefę Starego Kanału Bydgoskiego w odległości do 300 m. Ale i tak planty zdefiniowano jako obszar wielofunkcyjny o zasięgu
ogólnomiejskim71.
Od wielu lat atrakcje turystyczne miasta koncentrują się w centrum miasta.
W ostatnim czasie największe notowania wśród ankietowanych zbiera Wyspa Młyńska
(32,8%), Stary Rynek (12,6%), Myślęcinek (8,4%), Opera Nova (5,2%), Kanał Bydgoski
(4,3)72. Mało kto wie, że Kanał Bydgoski, zarówno Stary, jak też Nowy jego odcinek,
w opiniach towarzystw naukowych, takich jak American Society of Civil Engineers,
uchodzi za znaczący zabytek techniki budownictwa wodnego73. Kanał Bydgoski, a właściwie wyszczególnione jego elementy w 2005 roku zostały wpisane na listę zabytków74. W tym czasie zrodziła się inicjatywa powołanie na tej bazie parku kulturowego,
ale zamierzenia te nie zostały zrealizowane75. Podjęto także starania, aby ten obiekt
hydrotechniczny został uznany za „Pomnik Historii”. Lista obiektów tam odnotowanych jest wykazem najbardziej wartościowych zabytków w Polsce, stanowi też dowód prestiżu i uznania ponadlokalnych wartości zabytku. Marzy się także wpisanie na
„Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO”76. Tego typu „honory” podnoszą
prestiż Bydgoszczy, co czasami prowadzi do opinii, iż pozwoli to na podjęcie działań przywracających świetność Kanałowi i plantom w bliżej nieokreślonej formie77.

71 Tereny wypoczynku i rekreacji w Bydgoszczy. Diagnoza stanu istniejącego i kierunki rozwoju, Miejska Pracownia
Urbanistyczna, Bydgoszcz 2012, załącznik do Uchwały Nr XXXV/731/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28
listopada 2012 roku.
72 Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2015. Raport Końcowy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2015, s. 48.
73 Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Anna Dłużewska, The Tourism Potential of Counties Located
in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 877, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4 (32), s. 134.
74 Jakub Lewicki, Kanał Bydgoski – szanse i możliwości ochrony w skali krajowej i międzynarodowej, [w:] Kanał
Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych, pod red. Adama Koseckiego, Bydgoszcz 2014, s. 80-81; B. Waldon
-Rudzionek, op. cit., s. 39.
75 J. Lewicki, op. cit., s. 81-83; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Istniejące Parki Kulturowe – stan na 31 grudnia
2015 r., http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/ Zestawienie_parkow
[dostęp: 2 XI 2017].
76 M. Badtke, Zielone miasto…, s. 47; Jakub Lewicki, op. cit., s. 83-86.
77 M. Badtke, Wielka batalia o Kanał Bydgoski, „Express Bydgoski”, 2006, nr 12, 14 I, Extra Bydgoszcz, s. 12.
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Działania zmierzające w kierunku ochrony krajobrazu Starego Kanału Bydgoskiego
podejmowano znacznie wcześniej. Szczególne zasługi na tym polu położyła Wyższa
Szkoła Środowiska w Bydgoszczy. Zaczęto taktować kanał jako pomnik europejskiego
dziedzictwa kultury i natury, a skupisko zieleni jako „zieleń zabytkową”78.
Poza realizacją specjalnych projektów rewaloryzacyjnych Kanału, prowadzone są
tylko prace doraźne, interwencyjne, typu pomalowanie barierek, naprawienie drogi czy
fragmentu chodnika79. Na szczególne podkreślenia zasługuje zainstalowanie dwóch
fontann w tafli Starego Kanału. Nie nawiązują one do historycznej funkcji kanału, ale
podkreślają malowniczość tego miejsca80. Prace nad zagospodarowaniem plant wraz
z kanałem mają charakter długofalowy i są kosztowne. Chociaż działania są prowadzone od wielu lat, to nie są systematyczne i konsekwentne. Efekty ich w ostatnich
latach nie są imponujące. Do osiągnieć tego czasu zalicza się utworzenie Muzeum
Kanału Bydgoskiego, wybudowanie osiedla nad Kanałem, powołanie do życia hotelu
„Park”, placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wrocławskiej i rewitalizacja odcinka starego
kanału w tejże okolicy81.
Podejście do obszaru plant nad kanałem ulegało zmianom w poszczególnych
okresach. Obecnie władze miejskie uważają obszar zieleni nad kanałem za planty, odwołując się do programu REURIS. Tak więc ciągną się od ulicy Plażowej do ulicy
Grunwaldzkiej, od ulicy Nakielskiej po rejony śluzy „Czyżkówko” i linię kolejową prowadzącą do Nakła, od wschodu zamknięte Czarną Drogą. Cały ten obszar liczy sobie
65 ha. Zawsze jednak za południową granicę plant uznawano ulicę Nakielską, przynajmniej do granicy Miedzynia.
Po zasypaniu fragmentu starego kanału w 1971 roku powszechnie przyjmuje się
wielkość plant na 46,6 ha. W ich skład weszły tereny pomiędzy IV śluzą przy ulicy
Wrocławskiej a śluzą przy ulicy Bronikowskiego. Pobieżny przegląd terenu parku82
wykazuje powierzchnię między śluzami IV i V w granicach około 9 ha, obszar zawarty
między śluzą V i VI około 29 ha, w tym połowa to las sosnowy. Brakujące tereny odnajdujemy między ulicami Bronikowskiego i Plażową w ilości 11 ha. Znakomity znawca
sztuki ogrodowej i wieloletni dyrektor zieleni bydgoskiej, Stefan Wodwud83 w 1959
roku określił wielkość plant na 38 ha84. Niestety bliżej nie opisał obszaru objętego tą
wielkością. Plan Bydgoszczy z 1933 roku wyraźnie zakreśla teren między ulicą Wrocławską i Bronikowskiego oraz Nakielską i Przemyską na południu (obszar plant nie
dochodził do linii kolejowej Bydgoszcz-Nakło)85. Cały ten obszar zieleni odpowiada
wielkości przytoczonej przez Wodwuda. Zapewne takie wykreślenie obszaru parku
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79
80
81
82
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84
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M. Badtke, Zielone miasto…, s. 46-47.
Czekają na alejki i kamery, „Express Bydgoski”, 2012, nr 254, 30 X, Sąsiedzi – Dzielnice willowe, s. 7.
Bydgoszcz w stronę Okola, Bydgoszcz 2004, s. 35.
Konstanty Dombrowicz, Dobre adresy. „Optymistyczny, osobisty przewodnik” po Bydgoszczy współczesnej, Bydgoszcz
2013, s. 56-60.
Ogólne pomiary powierzchni o charakterze orientacyjnym przeprowadzono w oparciu o „geoportal.gov.pl”.
M. Badtke, Zielone miasto…, s. 128.
Stefan Wodwud, Parki i zieleńce, [w:] Bydgoszcz. Historia – kultura – życie gospodarcze, Gdynia 1959, s. 57.
WMBP, Zbiory specjalne, C IV 432, dostępna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
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funkcjonuje również dzisiaj, gdyż Park po obu stronach Starego Kanału Bydgoskiego
liczy sobie 38,93 ha86.
W literaturze wielkość dawnych plant określa się na 74 ha. Jednocześnie bliżej nie
opisuję się tej przestrzeni. Zauważa się jedynie, że wchodziły w ich skład tereny zielone rozciągające się na zachód od VI śluzy87. Po drugiej stronie ulicy Bronikowskiego
znajdują się głównie tereny klubu sportowego „Gwiazda”, obejmujące do ulicy Plażowej
i Nakielskiej około 11 ha. Obiekty sportowe wybudowały władze miejskie przedwojennej Bydgoszczy, w miejscu gdzie był lasek. Jeszcze wcześniej w lasku tym znajdował
się pusty plac zdatny do gry w piłkę nożną88. Po dodanej wyżej wielkości i tak brakuje
16 ha plant. Te znajdowały się po obu stronach kanału i biegły do mostu znajdującego
się u zbiegu ulicy Mińskiej i Żywieckiej po drugiej stronie kanału. Tutaj była granica
Miedzynia, samodzielnej gminy wiejskiej, ale będącej pod zarządem Bydgoszczy, podobnie jak Wilczak i Okole. Po północnej stronie kanału pozostałością tego jest „Park
Nad Kanałem Bydgoskim” rozciągający się między ulicami Bronikowskiego, Mińską
i Kruszyńską89 o powierzchni ponad 6 ha. Do dawnych plant trzeba też zaliczyć tereny
parkowe rozciągające się od Brdy w kierunku śluzy nr IV przy ulicy Wrocławskiej.
Ten zniszczony i zasypany obszar, przekształcony w ulicę z wielki rondem, obejmował
około 9 ha powierzchni. Tak więc owe 74 ha to teren plant z okresu I wojny światowej. Najczęściej mieszkańcy miasta spacerowali do VI śluzy, więc odnosimy wrażenie, że tutaj kończyły się planty. Już niemieckie przewodniki sprzed I wojny światowej
zachęcają do dalszych wycieczek, do mostu na kanale90. Po II wojnie światowej ze
względu na zniszczenie tego mostu, tak dalekie spacery nie wydawały się celowe, gdyż
nie było można przejść na drugą stronę kanału. Tym niemniej były to nadal planty nad
kanałem.
W kwestii zachowania krajobrazu kulturowego związanego ze Starym Kanałem
Bydgoskim mamy drogę wytyczoną przez program REURIS, drogę kosztowną, ale
bardzo ambitną, nawiązującą do przedwojennych tradycji plant. Można też realizować
program mniej kosztowny, ale o równie nowoczesnych założeniach, nakreślony już od
lat 90. XX wieku, gdzie zachodnią części parku traktuje się jako biotop. Jest też trzecie
wyjście polegające na pozostawieniu parku i kanału przyrodzie. Będziemy czekać aż
planty przekształcą się w dziki las, może rezerwat przyrody w mieście, a kanał zarośnie,
dębowe wrota śluz spróchnieją. Pojawi się groźba zalania wodami kanału Śródmieścia
miasta, a wtedy będzie to pretekst do zasypania Kanału, choć wizja ta jest mało prawdopodobna ze względu na obowiązek ochrony zabytku. Wydaje się, że miejsce i rola
starego odcinka kanału w krajobrazie kulturowym miasta po roku 1945 nie została
wyraźnie określona po dzień dzisiejszy i nie jest konsekwentnie realizowana.

86 Strategia rozwoju terenów zieleni w Bydgoszczy, Załącznik nr 1, Rejon V, Zieleń parkowa, s. 10, Załącznik do
Uchwały Nr XVIII/348/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku; J. Kutta, op. cit., s. 189.
87 Encyklopedia Bydgoszczy…, s. 314.
88 50 lat klubu sportowego „Gwiazda” 1920-1970, Bydgoszcz 1970, s. 27, 43-44.
89 Nazwa została nadana Uchwałą Nr XXIX/682/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 roku.
90 T. Trawińska, Z. Zyglewski, op. cit., s. 318.
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Streszczenie
Po 1945 roku park nad nieczynnym odcinkiem Kanału Bydgoskiego powoli tracił na
znaczeniu W 1971 roku w wyniku przebudowy ulic zasypano początek kanału i dwie
śluzy (624 m) a drzewa wycięto, zmniejszając park o połowę, do 47 ha. W następnych
latach park był dewastowany ale zachowane trzy śluzy wyremontowano. Od 1996 roku
miasto realizuje różne projekty mające na celi rewitalizację parku i kanału. Na uwagę
zasługują międzynarodowe projekty: In Water (2006), REURIS (2009). W 2005 roku
Kanał Bydgoski został uznany za zabytek.
słowa kluczowe: Stary Kanał Bydgoski, park, rekreacja
Summary
Importance of park, unused section of the Bydgoszcz Canal was decreasing after 1945.
In 1971 the initial section of the canal (624 m) and two floodgates were buried due to
streets rebuilding. Cutting the trees off has reduced area of the park twice, to 47 ha. In
next years the park was being devastated, but three floodgates were renovated. City of
Bydgoszcz has been revitalizing park and canal also by participation in international
projects: In Water (2005), REURIS (2009). The Bydgoszcz Canal has been considered
to be a listed infrastructure since 2005.
Key words: Old Bydgoszcz Canal, park, recreation

dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Zyglewski,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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Patrycja Cetnarowska

Problematyka lokalizacji ogrodów działkowych
w kontekście współczesnego miasta na
przykładzie Bydgoszczy
Założyć ogród to uwierzyć w jutro.
Audrey Hepburn

WPROWADZENIE
Współcześnie istniejące ogrody działkowe wzorowane są na europejskich ponad stusiedemdziesięcioletnich założeniach, zawartych w akcie prawnym „The 1845 Enclosuer Act”
wydanym w 1845 roku w Wielkiej Brytanii, później aktualizowanym. Dokument ustanowił zasady tworzenia ogrodów działkowych jako pomoc dla najuboższego społeczeństwa1.
W myśl tej idei powstał ruch społeczny integrujący najbiedniejszych mieszkańców miast,
zapewniający ziemię, której zbiory przeznaczone są do użytku dla danej rodziny, a także
organizujący przestrzeń realizującą funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Pierwszy ogród
działkowy wpisujący się w ten ruch zorganizowany został w 1865 roku w Lipsku przez
Towarzystwo Ogrodu Działkowego2.
W Polsce za najstarszy uważany jest Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców
Wielkopolskich zlokalizowany w Koźminie Wielkopolskim na terenie o nazwie „Błonie”.
Opinia o pierwszeństwie wydaje się dyskusyjna ze względu na historię jego powstania.
Pierwsze zapisy o istnieniu ogrodów w Koźminie Wielkopolskim zawarte w dokumencie
wydanym 7 listopada 1575 roku przez kasztelana Andrzeja Górkę ustalają: Tymże mieszczanom naszym, ich następcom przywłaszczamy, zapisujemy na potrzeby Rzeczpospolitej
Miejskiej, około Miasta naszego wielkiego Koźmina, z których ogrodów czynsz weźmie na
rok podług taksy tegoż roku przez przysięgłych Radców zarządzamy, posiedziciele onych

1
2

Anna Pawlikowska-Piechotka, Ogrody działkowe w rozwoju zrównoważonym współczesnego miasta, „Problemy
Ekologii”, vol.13, nr 2, marzec-kwiecień 2009, s. 109.
Władysław Lubawy, Historia ogrodów działkowych w Polsce, ZTOD, Warszawa 1939, s. 9-10.

190

Architektura miast v

płacić wieczyście powinni. Oznacza to, że Rodzinne Ogrody Działkowe w Koźminie Wielkopolskim powstały poprzez nadanie gruntów w dzierżawę, w formie przywileju dla
mieszczan miasta bez względu na status społeczny. Kolejni włodarze miasta potwierdzali
nadane wcześniej uprawnienia mieszkańcom Koźmina Wielkopolskiego oraz utrzymanie pierwotnego charakteru warzywno-sadowniczego ogrodu. Dopiero w 1921 roku Rada
Miejska wydała decyzję o umożliwieniu dzierżawy przez bezrobotnych, a sześć lat później
urządzono ogrody z myślą o ubogich mieszkańcach. Dopiero w połowie lat 40-tych XX
wieku powstało Towarzystwo Ogrodów Działkowych w Koźminie zrzeszające działkowców miasta3.
Za najstarsze ogrody działkowe, we współczesnym rozumieniu, uznawane są Rodzinne
Ogrody Działkowe im. „Kąpieli Słonecznych” usytuowane na przeciwko Parku Leśnego
przy ulicy Parkowej 7 w Grudziądzu. „Towarzystwo Naturalnego Sposobu życia” powstałe
w 1897 roku zakładało rekreacyjno-wypoczynkowy charakter przestrzeni ze szczególnym
przeznaczeniem dla ludzi biednych, chorych i bezrobotnych.W pierwotnej lokalizacji przy
ul. Budkiewicza, założyciel Ogrodów doktor Jan Jalkowski zorganizował przestrzeń dla
zabiegów mających na celu prowadzić do poprawy zdrowia i samopoczucia, strefę kąpieli
słonecznych oraz tereny sportowe. Na początku XX wieku, po śmierci dr Jalkowskiego,
Towarzystwo przeniosło Ogrody Działkowe. Na nowym terenie ogrodów wydzielono rekreacyjno-wypoczynkowy obszar kąpieli słonecznych zgodny z pierwotnym założeniem,
resztę ziemi podzielono na działki dla członków „Towarzystwa Naturalnego Sposobu
Życia”4.
Powstanie Ogrodu Działkowego w Koźminie Wielkopolskim mimo, iż datowane
jest na 1575 rok nie można uznać za początek ruchu działkowego na ziemiach polskich, ponieważ było tylko jednostkową realizacją. Rozwój ogrodnictwa działkowego
rozpoczął się od zorganizowania w 1897 roku Ogrodów Działkowych im. „Kąpieli
Słonecznych” w Grudziądzu, które były inspiracją do zakładania kolejnych ogrodów,
między innymi Ogrody Działkowe „SWOBODA” w Bydgoszczy czy Rodzinne Ogrody
Działkowe im. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie i Rodzinne Ogrody Działkowe im.
Roosevelta w Poznaniu, a następnie w kolejnych miastach.
Ruch działkowy bezpośrednio związany był zarówno z realizacją idei, jak i powstawaniem licznych towarzystw zrzeszających działkowców na terenie poszczególnych ogrodów działkowych. Przełomowym stał się 1927 rok, kiedy w Poznaniu niezależne dotąd
Towarzystwa Ogrodów Działkowych, połączyły się w Towarzystwo Ogrodów Działkowych
Rzeczpospolitej Polski, którego kontynuatorem obecnie jest Polski Związek Działkowców5.

3
4
5

Stefan Kaźmierczak, 190-letnia historia Pracowniczego obecnie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców
Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie
Wlkp., źródło: http://www.kozminwlkp.pl/index.php/organizacjepozarzadowe/dane?id=2375 [dostęp: 4 grudnia 2017]
Historia ogrodu, Rodzinne Ogrody Działkowe im. „Kąpieli Słonecznych”, Grudziądz, źródło: https://kapielesloneczne.pl.tl/Historia-Ogrodu [dostęp: 4 grudnia 2017].
Zdzisław Śliwa, Ogrodnictwo działkowe w roku Jubileuszu 120-lecia istnienia, Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd w Poznaniu, Poznań 2012, źródło: www.poznan.pzd.pl/content.php?body=artcle&name=ogrodnictwo-dzialkowe-w-roku-jub&lang=pl [dostęp: 4 grudnia 2017].
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Intensywny rozwój ruchu działkowego nastąpił po 1945 roku, szczególnie w latach 70.
i 80. XX wieku. Kolejny przełom miał miejsce 6 maja 1981 roku, kiedy uchwalono pierwszą ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych. Niniejszy dokument określił zasady
zakładania i prowadzenia pracowniczych ogrodów działkowych oraz reguły zrzeszania się
użytkowników działek w Polskim Związku Działkowym. Współcześnie zasady zakładania,
funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców reguluje Ustawa
z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych6.
LOKALIZACJA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W BYDGOSZCZY
Na lokalizację pierwszych ogrodów działkowych władze lokalne przeznaczały tereny
niezagospodarowanych obrzeży, uznawanych ówcześnie za grunty najmniej wartościowe.
Obszary te, w obrębie granic miasta, zazwyczaj były ściśle związane z pobliskim usytuowaniem zakładów przemysłowych, a wraz z rozwojem tkanki miejskiej z sąsiedztwem nowobudowanych dzielnic mieszkaniowych. Władze miasta dzierżawiły tereny miejskie pod
organizację ogrodów działkowych na podstawie umów opartych na rocznych czynszach7.
Ważnym aspektem warunkującym powstanie ogrodu działkowego była bliskość komunikacji publicznej.
W tym rozdziale podjęta została próba waloryzacji wybranych lokalizacji sześciu ogrodów działkowych na różnych obszarach miasta. Ogrody podzielone zostały na trzy kategorie: zlikwidowane ze względu na strategiczne usytuowanie w mieście, istniejące znajdujące
się na atrakcyjnych obszarach miejskich oraz istniejące na terenach objętych ograniczonymi możliwościami rozwoju przestrzennego Bydgoszczy. Podczas analizy urbanistycznej
uwzględniono takie elementy jak: powiązania zewnętrzne, dostępność, otoczenie, odległość od centrum miasta, walory przyrodnicze oraz zapisy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W odróżnieniu od większości miast w Polsce, w Bydgoszczy pierwsze ogrody działkowe
nie były utworzone z myślą o najbiedniejszych rodzinach robotniczych. „Ogród Schrebrowski-Wolność, założony w roku 1903”8 spełniał założenia ruchu działkowego wzorowanego na brytyjskich i niemieckich jednostkach, gdzie towarzysko-wypoczynkowy charakter umożliwiał realizację pasji przez najbardziej zagorzałych miłośników ogrodnictwa.
Pierwszymi właścicielami działek byli głównie Niemcy, których wraz z nadaniem prawa
użytkowania terenu zobligowano do uprawy ziemi oraz wybudowania altan. (fot. 1)
Po zakończeniu I wojny światowej działki sukcesywnie zaczęli przejmować Polacy.
Dzięki Julianowi Augustynowi – pierwszemu polskiemu prezesowi ogrodu, zmieniono nazwę z niemieckiej na Ogród Działkowy „SWOBODA” (później Pracownicze Ogrody Działkowe „SWOBODA”). Na lokalizację ogrodu działkowego ówczesny prezydent Bydgoszczy

6
7
8

Dz.U.2014 poz. 40 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
W. Lubawy, op.cit., s. 16.
„Ogród Schrebrowski-Wolność, założony w roku 1903” –„Schrebersgarten-Freicheit, gegrüdet im Jahre 1903”.
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wskazał teren 5 hektarów usytuowany za wschodnią granicą miasta. Zarówno obszar przekazany na jego organizację, jak i okoliczne działki były niezabudowane. (mapa 1)
Rozwój terytorialny miasta w XX wieku, podczas którego zostały włączone sąsiadujące
miejscowości, zyskując przy tym status dzielnic bydgoskich, spowodował, że Ogrody Działkowe „SWOBODA” początkowo zlokalizowane na obrzeżach, po przyłączeniu przedmieść
w 1920 roku, znalazły się w Bydgoszczy, w granicach dzisiejszych ulic Powstańców Wielkopolskich, Ogińskiego i Szymanowskiego. Był to także okres intensywnej rozbudowy miasta.
Co więcej, na pobliskich terenach (sąsiadujących od zachodu z terenem działek) jeszcze
w czasach zaborów, w latach 1903-1906, powstał przy pl. Weyssenhoffa kompleks zabudowań Instytutu Rolniczego im. cesarza Wilhelma (Keiser Wilhelms Institutsfür Landwirtschaft) - obecnie budynki należące do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy9.
A w okresie dwudziestolecia międzywojennego wzniesiono w sąsiedztwie ogrodów kościół
pw. Św. Wincentego à Paulo (1925-1938, stan surowy zamknięty), Stadion Miejski – ob.
Stadion „Polonia”, czy kompleks szkół dla mniejszości niemieckiej – ob. budynki należące
do UKW w Bydgoszczy.
Teren Ogrodów Działkowych „SWOBODA” stał się wyjątkowo atrakcyjny, ze względu
na dynamiczny rozwój miasta po II wojnie światowej. Władze miasta doceniając walory
tego obszaru zdecydowały się na jego dalszy rozwój. I tak w 1974 roku zarząd ogrodu został
zmuszony do przekazania części działek pod budowę ronda Wielkopolskiego10. Ostatecznie, po wieloletnich próbach zachowania ogrodu, Urząd Miasta w 2009 roku podjął decyzję
o jego likwidacji oraz przeznaczeniu terenu pod budowę Biblioteki Uniwersyteckiej dla
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (oddana do użytku w 2013 roku)11.
(mapa 2)
Znacznie późniejszym przykładem ogrodów działkowych usytuowanych pierwotnie
na peryferiach miasta, współcześnie o znacznych walorach zarówno lokalizacyjnych jak
i kulturowych, były te znajdujące się przy obecnym rondzie Grunwaldzkim. W związku
z tym, że na mapach ogrody tam zlokalizowane pojawiają się dopiero po II wojnie światowej, można przypuszczać, że jest to czas ich powstania. Z uwagi na brak źródeł nieznane
są nawet podstawowe dane, takie jak data utworzenia czy nazwa. Analiza planów z lat 1945
i 1969 pozwoliła na postawienie tezy, że ogród działkowy zlokalizowany był w granicach
ulic: Kruszwicka, Miedza, Dolina, Nakielska i powstał na polu stanowiącym nieużytek.
W sąsiedztwie ogrodu znajdował się Kanał Bydgoski oraz Państwowa Szkoła Techniczna
(początkowo: Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, a obecnie
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego). Był to obszar w pobliżu
Starego Miasta. (mapa 3) Pod koniec lat 70. XX wieku, po zasypaniu Kanału Bydgoskiego
oraz przebudowie układu komunikacyjnego, powstało rondo Grunwaldzkie łączące ulice:
Focha, Kruszwicką, Grunwaldzką i Nakielską. Stosunkowo późno zauważono atrakcyjność działki, na której zorganizowane były ogrody działkowe. Dopiero w latach 90. XX
Maria Grzybowska, Zofia Wernerowska, Przyczynki do historii architektury zespołu naukowych Instytutów Rolniczych
w Bydgoszczy, „Materiały do dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 4, 1999, s. 60-71.
10 Historia i Rodowód P.O.D. „SWOBODA”, Rodzinny Ogród Działkowy „SWOBODA” w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2014, źródło: http://swoboda-bydgoszcz.pl/historia/ [dostęp: 5 grudnia 2017].
11 Rodzinne Ogrody „SWOBODA” zostały odtworzone w 2012 roku w dzielnicy Fordon przy ul. Wyzwolenia 130C.
9
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wieku teren został przeznaczony pod budowę Centrum Handlowego Rondo, ukończonego
w 1999 roku.
Współcześnie istniejące ogrody, niegdyś usytuowane na obrzeżach, na gruntach uznawanych za bezwartościowe, dzisiaj zajmują strategiczne tereny inwestycyjne miasta. Osiedla
mieszkaniowe oraz zabudowania po- i produkcyjne obecnie najczęściej tworzą najbliższe
otoczenie ogrodów działkowych, które kontrastują swoją niewielką kubaturowo architekturą z intensywną wielkogabarytową zabudową wielorodzinną lub po- i przemysłową. Usytuowane na atrakcyjnych wielohektarowych terenach często będących elementem zwartej tkanki miejskiej, w pełni uzbrojone oraz włączone w infrastrukturę komunikacyjną,
w ujęciu komercyjnym są obszarami umożliwiającymi powstanie nowej reprezentacyjnej
dla miasta zabudowy. Jednakże biorąc pod uwagę niezwykle istotne spojrzenie ekologiczne,
ogrody działkowe jako obszary zieleni miejskiej pełnią funkcje tzw. zielonych „płuc” miasta
– ograniczają zanieczyszczenia atmosferyczne, regulują temperaturę i wilgotność powietrza. Podnoszą również estetykę miasta, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych
oraz stanowią zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ogrody działkowe w Bydgoszczy wpisują się w tendencje problematyki zajmowania
strategicznych terenów w ujęciu rozwoju tkanki miejskiej. Rodzinne Ogrody Działkowe
„JEDNOŚĆ” założone w 1910 roku, należą do jednych z najstarszych w mieście. Pierwotnie
zlokalizowane były na wschodnich obrzeżach ówczesnej Bydgoszczy. Obecnie znajdują się
na Bielawach, w dzielnicy bezpośrednio sąsiadującej ze Śródmieściem. Ogrody zajmują
działkę o powierzchni około 5ha w granicach ulicy Józefa Sułkowskiego skategoryzowanej jako droga wojewódzka nr 232 oraz ulicy Kamiennej będącej drogą krajową nr 80
wyprowadzającą tranzyt z Bydgoszczy. Przestrzeń znajdująca się w bezpośrednim otoczeniu ROD „Jedność” zakomponowana jest od północy przez tereny przemysłowe należące
do Makrum sp. z o.o., tereny mieszkaniowe (na części obszaru o powierzchni prawie 10
hektarów, należącego niegdyś do Makrum, powstaje Platanowy Park - największe z nowobudowanych, wielofunkcyjne osiedle budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych).
Od wschodu działki graniczą z osiedlem willowym z pierwszej połowy XX wieku (dawne
Osiedle Urzędnicze na Bielawach) oraz z zabudową blokową z lat 50 i 60 XX wieku, od
południa tereny zielone graniczą z osiedlem mieszkaniowym City Park realizowanym na
terenach byłej cegielni przy ulicy Chodkiewicza, a od zachodu z niezagospodarowanym terenem dzikiego parku ze zbiornikiem wodnym przeznaczonym pod budowę nowego gmachu (kampusu) Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy12. Wizję
rozwoju tego terenu zaprezentował profesor Jerzy Kaszuba, rektor Akademii Muzycznej,
według którego: Ulica Kamienna ma być w przyszłości granicą Śródmieścia. Musimy przyzwyczaić się, że po osi od filharmonii do Chodkiewicza miasto będzie się rozwijało. I wtedy
Śródmieście będzie się rozpoczynało pięknym budynkiem i pięknym parkiem. (mapa 4)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy zawiera założenia na przyszłość dla obszaru zajmowanego obecnie przez ROD „Jedność”. Część terenu zgodnie z § 19. przeznaczona została pod

12

Projekt kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy opracowany został przez
warszawską pracownię plus3architekci.
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zabudowę usługową z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki, muzealnictwa,
sportu, rekreacji, administracji, zdrowia […] z dopuszczeniem lokalizacji uzupełniających
funkcji usługowych, m.in. handlowych, gastronomicznych, wzbogacających podstawowe przeznaczenie terenu. Do czasu realizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszcza
się funkcjonowanie istniejących ogrodów działkowych na zasadach dotychczasowych. Natomiast pozostałą część terenu zgodnie z § 20 i § 22 planuje się pod zmianę sposobu użytkowania na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, z zastrzeżeniem iż: Do czasu realizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszcza
się funkcjonowanie istniejących ogrodów działkowych usytuowanych w północno-wschodniej
części terenu, na zasadach dotychczasowych13.
Rodzinne Ogrody Działkowe „GAJÓWKA” to kolejna przestrzeń na planie Bydgoszczy,
której atrakcyjna lokalizacja z jednej strony stanowi dysonans architektoniczno-urbanistyczny z drugiej,poza parkiem nad „Balatonem”, jest to jedyny znaczący teren zielony
osiedla Bartodzieje. „Gajówka” zlokalizowana jest w centralnej części miasta, gdzie do połowy lat 60. XX wieku znajdowały się głównie gospodarstwa rolne. Obecnie główną formą
architektoniczną tej jednostki urbanistycznej są galeriowce oraz wieloklatkowe bloki budowane w systemie wielkiej płyty, a także podstawowa zabudowa usługowa. Mimo, iż teren
zagospodarowany przez ogrody cechuje wysoka atrakcyjność inwestycyjna, wydaje się, że
jego walory ekologiczne są znacznie większej wartości. Ogrody działkowe zajmują ponad 5
hektarów i oddzielają pasem zieleni wielkogabarytową zabudowę mieszkaniową. Stanowią
zielone „płuca” dla dzielnicy Bartodzieje. Rodzinne Ogrody Działkowe „Gajówka” znajdują
się niecałe 5 kilometrów od Starego Rynku Bydgoszczy i nie są objęte Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. (mapa 5)
Analizom poddano również Rodzinne Ogrody Działkowe „KOLEJARZ” zlokalizowane na Bartodziejach Małych stanowiących północną część Osiedla Kapuściska. Zajmują one powierzchnię ponad 9 hektarów i oddalone są o około 4 kilometry od Starego
Rynku. Początkowo zorganizowane na obszarach nieużytkowanych, obecnie współtworzą
intensywnie zagospodarowaną oraz zróżnicowaną funkcjonalnie tkankę miejską. W najbliższym otoczeniu znajdują się liczne przedsiębiorstwa komunalne: Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ośrodki
oświaty: Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz
Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiej Akademii Zawodowej, obiekty sakralne takie jak kościół rzymsko-katolicki pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy i przynależny mu jeden
z najstarszych w mieście cmentarz (pierwotnie ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki),
a także tereny przemysłowe i usługowe. Wypełnieniem wielofunkcyjnej przestrzeni Bartodziejów Małych jest zabudowa blokowa wielorodzinna. (mapa 6) Najbardziej znaczącym
jednak walorem tej lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo Brdy. Malowniczość terenu
nadrzecznego, bliskość centrum miasta, a także połączenie z miejską komunikacją publiczną sprawiło, iż w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona
została zmiana sposobu użytkowania części terenu zgodnie z § 19: na tereny zabudowy

13

Uchwała nr LIV/1177/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Chodkiewicza” w Bydgoszczy, s. 9-11.
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mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej z zastrzeżeniem, iż do czasu realizacji
ustaleń planu dopuszcza się funkcjonowanie istniejących ogrodów działkowych na obecnych
zasadach. Część powierzchni zostanie przekształcona zgodnie z § 21: na tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, gdzie do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się funkcjonowanie istniejących ogrodów działkowych na obecnych zasadach14.
W Bydgoszczy w związku z położeniem Portu Lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo im.
Ignacego Jana Paderewskiego, wyznaczone zostały obszary wyłączone z możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej przede wszystkim dla osiedli Błonie, Wzgórze
Wolności, Wyżyny i Szwederowo15. Tereny te ze względu na wzmożony hałas funkcji sąsiadujących (lotnisko) charakteryzują się ograniczonymi możliwościami rozwoju przestrzennego miasta.
Rodzinne Ogrody Działkowe „Gen. Sikorskiego” zlokalizowane są przy ulicy Horodelskiej w dzielnicy Szwederowo, będącej drugim pod względem liczby mieszkańców
osiedlem Bydgoszczy. Ogrody działkowe zajmują powierzchnię około 50ha oddaloną od
Starego Rynku na niecałe 2 km poruszając się ciągami pieszymi oraz około 3 km w przypadku komunikacji kołowej. W okolicy znajduje się przede wszystkim lotnisko oraz tereny
mieszkaniowe - zwarta zabudowa wielorodzinna powstała w latach 70. i 80. XX wieku
w systemie wielkiej płyty oraz zabudowa domów jednorodzinnych, a także tereny usługowe
- zajezdnia autobusowa MZK Bydgoszcz oraz małe punkty usługowe. Ważnym elementem
jest także sąsiedztwo drogi krajowej nr 25. Rodzinne Ogrody Działkowe „Gen. Sikorskiego”
nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. (mapa 7)
PODSUMOWANIE
Ogrody działkowe wkomponowane w wielofunkcyjną tkankę miejską współtworzą
strukturę urbanistyczną współczesnego miasta. Lokalizowane pierwotnie na obrzeżach
miast dziś często znajdują się w dzielnicach centralnych.
Niekorzystne sąsiedztwo większości ogrodów działkowych w Bydgoszczy spowodowane jest intensywnym rozrostem tkanki miejskiej w latach kolejnych po ich powstaniu.
Początkowo lokalizowane na niezagospodarowanych terenach znajdujących się w oddaleniu, obecnie otoczone są zwartą wielkogabarytową zabudową mieszkaniową wielorodzinną, przemysłową czy usługową. W efekcie są one bardzo atrakcyjnymi terenami
dla inwestorów. Nierzadko jednak hamują rozrost intensywnej zabudowy, w związku
z czym regularnie podejmowane są przez władze miasta decyzje o likwidowaniu ogrodów działkowych – tak jak ROD „Swoboda”, którego tereny zostały przeznaczone pod
budowę Biblioteki Uniwersyteckiej czy ogrody działkowe przy Rondzie Grunwaldzkim,
na których miejscu została postawiona galeria handlowa, a także ROD „Jedność” czy ROD
„Kolejarz”, których istnienie warunkowane jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
14 Uchwała nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Fordońska-Brda-Toruńska” w Bydgoszczy, poz. 3396, Bydgoszcz dnia 15
listopada 2013 r., s. 8-9.
15 Załącznik do uchwały nr XXI/364/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r., Miejska Pracownia
Urbanistyczna. Kształtowanie krajobrazu miasta Bydgoszczy, listopad 2015, s. 38.
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Przestrzennego. Dopiero ogrody działkowe lokalizowane na terenach położonych w mniej
strategicznych miejscach, takich jak te położone przy lotnisku, nie stanowią problemu
w planach rozwoju miasta.
Ogrody działkowe to również ważny element zrównoważonego rozwoju miasta.
Z uwagi na ich uzbrojenie techniczne, przynależność do systemu komunikacji publicznej,
ulokowanie w dzielnicach uznawanych za centralne, obszary zajmowane przez ogrody
są pożądane przez deweloperów jako optymalne miejsce pod nowe inwestycje. Wypełnianie istniejącej tkanki miejskiej przez zwartą zabudowę wielorodzinną może podnieść
architektoniczną jakość przestrzeni, jednakże dobrze zagospodarowane ogrody działkowe,
udostępnione dla mieszkańców, mogą pełnić funkcje oaz zieleni i wpływać korzystnie na
estetykę miasta.
Obecnie na rozbudowanych osiedlach mieszkaniowych istnieje deficyt terenów zielonych. Ogrody działkowe jako element zieleni miejskiej, określany także jako zielone „płuca”
miasta, podnoszą jakość środowiska, wpływają pozytywnie na oczyszczanie powietrza
i wód opadowych, redukują hałas, regulują temperaturę i wilgotność powietrza, a także są
ważnym narzędziem walki ze smogiem. Dostosowanie terenów ogrodów działkowych do
pełnienia funkcji parków miejskich i otwarcie ich dla społeczeństwa wpisałoby się w trend
zdrowego spędzania czasu i odpoczynku dla całych rodzin w coraz mniej zdrowych miastach, a także umożliwiłoby międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Zorganizowane
na terenach działkowych boiska, place zabaw czy świetlice mogłyby urozmaicić rekreacyjno-wypoczynkowe zaplecze miasta.
Należy zwrócić także uwagę na ponowne zainteresowanie młodego pokolenia ruchem
działkowym, będącego częścią dziedzictwa kulturowego oraz budującego tożsamość mieszkańców. Dodatkowo ogrody działkowe jako miejsca umożliwiające uprawę jarzyn, wpisują się także w trend eko oraz w kreowanie coraz silniejszej prozdrowotnej świadomości
społecznej. Nieuchronna likwidacja wielu ogrodów działkowych istniejących obecnie
na terenie dzielnic centralnych, przewidziana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, powinna wiązać się z obowiązkiem przeznaczenia nowych terenów
pod organizację ogrodów działkowych, ponownie na współczesne obrzeża Bydgoszczy,
co zostało realizowane na przykładzie ROD „Swoboda”. Potwierdzeniem tej opinii jest
fragment Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych: Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego,
przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez
kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony
środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny
być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.
Streszczenie
Koncepcja ogrodów działkowych powstała w miastach uprzemysłowionych XIX-wiecznej Europy, dając możliwość uprawy ziemi i pozyskiwania płodów rolnych niezamożnym
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mieszkańcom. Na zakładanie ogrodów działkowych wybierane były tereny nieużytków
zlokalizowane na obrzeżach miast.
Celem artykułu jest ukazanie wpływu lokalizacji ogrodów działkowych w Bydgoszczy
na rozwój struktury urbanistycznej miasta. Problem ten badano poprzez analizy usytuowania istniejących i historycznych ogrodów działkowych, w tym pierwszych w mieście
Ogrodów Działkowych „Swoboda”. W artykule podjęto się także próby zwaloryzowania
wybranych lokalizacji ogrodów działkowych pod względem możliwości przekształcania
tkanki miejskiej: zlikwidowanych ze względu na strategiczne usytuowanie w mieście, istniejących znajdujących się na atrakcyjnych obszarach miejskich oraz istniejących na terenach objętych ograniczonymi możliwościami rozwoju przestrzennego miasta.
Słowa kluczowe: ogrody działkowe, zieleń miejska, struktura miejska, kompozycja przestrzenna, urbanistyka.
Summary
The whole concept of allotment gardens was established in industrialized 19th century
cities, giving the poor people opportunity to farm and acquire agricultural produce. The
areas of wasteland located on the outskirts of cities were chosen for starting land plots.
The purpose of the article is to show the influence of the location of allotment gardens
in Bydgoszcz for the development of the urban structure of the city. This problem has been
researched by analyzing the existing and historical allotment gardens, including the first
in the history of the city called “Swoboda”. The article also attempts to valorise selected
location of allotment gardens in terms of the identity of transforming a city structure: liquidated due to strategic location in the city, existing in attractive urban areas and existing
in areas covered by the limited spatial development possibilities of the city.
Key words: allotment gardens, municipal greenery, urban structure, spatial composition,
city planning

mgr inż. arch. Patrycja Cetnarowska,
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1.

3.

2.

il. 1. Bydgoszcz, Ogrody Działkowe przy ulicy Wybieg, charakterystyczne zagospodarowanie ogródka działkowego
z altaną w tle; wąska ścieżka prowadząca do altany, po obu stronach uprawa jarzyn i kwiatów; trawnik
przeznaczony na wypoczynek, 16.10.2017 r. (fotografia własna)
il. 2. Bydgoszcz, lokalizacja Ogrodów Działkowych „SWOBODA” na przedmieściach, 1903 rok (źródło: Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu, identyfikator: M-4772, tytuł oryginalny: „Stadt u. Land - KreisBromberg”)

il. 3. Bydgoszcz, lokalizacja nieistniejących obecnie Ogrodów Działkowych „SWOBODA” na tle tkanki miejskiej,
1969 rok; legenda: Ogrody Działkowe „SWOBODA” oznaczone, 1 - Instytut Rolniczy im. cesarza Wilhelma,
2 - Miejski Ogród Botaniczny, 3 - Bazylika św. Wincentego à Paulo, 4 - budynki Kampusu Głównego
obecnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 5 - Polonia Bydgoszcz Stadion Miejski im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, 6 – Sztuczne Lodowisko ‘TORBYD”, 7 – rondo Powstańców Wielkopolskich, 8 – Stary
Rynek; ogrody działkowe, parki i stadiony oznaczone ciemniejszym kolorem; (źródło: zbiory własne, tytuł
oryginalny: Plan Bydgoszczy, wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa 1969)
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4.

il. 4. Bydgoszcz, okolica współczesnego Ronda Grunwaldzkiego, lokalizacja nieistniejących obecnie Ogrodów
Działkowych na tle tkanki miejskiej, 1969 rok; legenda: 1 – Kanał Bydgoski, 2 - Królewsko-Pruska Szkoła
Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (obecnie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego),
3 – Stary Rynek, 4 – Rondo Grunwaldzkie; ogrody działkowe, parki i stadiony oznaczone ciemniejszym kolorem;
(źródło: zbiory własne, tytuł oryginalny: Plan Bydgoszczy, wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych, Warszawa 1969)

5.

il. 5. Bydgoszcz, Osiedle Bartodzieje, lokalizacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” na tle
współczesnego miasta, 2017 rok; legenda: 1 – ulica Józefa Sułkowskiego (droga wojewódzka nr 232), 2
– ulica Kamienna (droga krajowa nr 80), 3 – Makrum sp. z o.o., 4 – Platanowy Park (nowobudowane,
wielofunkcyjne osiedle budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych), 5 - osiedle willowe z pierwszej
połowy XX wieku, 6 - zabudowa blokowa z lat 50 i 60 XX wieku, 7 - osiedle mieszkaniowe City Park, 8 niezagospodarowany teren dzikiego parku ze zbiornikiem wodnym (przeznaczony pod budowę nowego
gmachu (kampusu) Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego), 9 – Stary Rynek, ogrody działkowe,
lasy i parki oznaczone ciemniejszym kolorem; (źródło: zbiory własne, tytuł oryginalny: Bydgoszcz, wydawca:
Demart SA, Warszawa 2014)
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6.

il. 6. Bydgoszcz, Osiedle Bartodzieje, lokalizacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gajówka” na tle współczesnego
miasta, 2017 rok; legenda: 1 – galeriowce, 2 - wieloklatkowe bloki budowane w systemie wielkiej płyty, 3 –
podstawowa zabudowa usługowa, 4 – kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, 5 – Stary Rynek,
ogrody działkowe, lasy i parki oznaczone ciemniejszym kolorem; (źródło: zbiory własne, tytuł oryginalny:
Bydgoszcz, wydawca: Demart SA, Warszawa 2014)

7.

il. 7. Bydgoszcz, Osiedle Kapuściska, Bartodzieje Małe, lokalizacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych
„Kolejarz” na tle współczesnego miasta, 2017 rok; legenda: 1 – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, 2 - Zarząd
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, 3 – Zespół Szkół Spożywczych, 4 - Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego, 5 - Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiej Akademii Zawodowej, 6 - kościół rzymskokatolicki św. Józefa Rzemieślnika, 7 - cmentarz rzymsko-katolicki, 8 - zabudowa blokowa wielorodzinna,
9 - Stary Rynek, ogrody działkowe, lasy i parki oznaczone ciemniejszym kolorem; (źródło: zbiory własne,
tytuł oryginalny: Bydgoszcz, wydawca: Demart SA, Warszawa 2014)
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8.

il. 8. Bydgoszcz, Osiedle Szwederowo, lokalizacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gen. Sikorskiego” na
tle współczesnego miasta, 2017 rok; legenda: 1 – Port Lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo im. Ignacego Jana
Paderewskiego, 2 - zwarta zabudowa wielorodzinna powstała w latach 70. i 80. XX wieku w systemie wielkiej
płyty, 3 – zabudowa domów jednorodzinnych, 4 – zajezdnia autobusowa MZK Bydgoszcz, 5 - droga krajowa nr
25, 6 – Stary Rynek, ogrody działkowe, lasy i parki oznaczone ciemniejszym kolorem, gruba kreska – granica
miasta; (źródło: zbiory własne, tytuł oryginalny: Bydgoszcz, wydawca: Demart SA, Warszawa 2014)
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