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Abstract: Arranged historical greenery is an important element of the natural and cultural identity of each city,
materially and spiritually, and therefore it deserves particular attention and protection. Since the cost of obligatory
conservation of historical greenery is very high, it is important to make sensible use of European Union funds
(structural funds), which for the next few years will continue to be the most significant source of financial means to
revitalize urban areas, including historical public spaces, such as city parks. “Standard” revitalizing activities include
natural revitalization (gradual development and qualitative reconstruction of urban green areas), which will lead to
creating (developing) the natural system of the city, ensure the high quality of the greenery, and at the same time
“strengthen” naturally and relieve functionally the historical parks, threatened by the progressing urbanization. In Lodz,
in order to achieve the spatial continuity of urban greenery, it is particularly advisable to combine the historical
waterside (riverside) park greenery with the system of the developed greenery in the renaturalized river valleys, as well
as to continue integrated protection of sites of historical-cultural and natural significance.
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Wstêp

Zieleñ historyczna komponowana, która w wymiarze materialnym i duchowym stanowi wa¿ny element
to¿samoœci przyrodniczo-kulturowej ka¿dego miasta, zas³uguje na szczególn¹ uwagê i skuteczn¹
ochronê. Obok niekwestionowanych wartoœci kulturowych dojrza³e obiekty zieleni historycznej maj¹ swój
udzia³ w kszta³towaniu parametrów fizyczno-biologicznych œrodowiska miejskiego i podnoszeniu walorów
estetycznych krajobrazu miasta, a wiêc wywieraj¹ wp³yw na jakoœæ ¿ycia w mieœcie (wskaŸniki jakoœci
¿ycia zwi¹zane z jakoœci¹ œrodowiska;Wojciechowski 1996). Wartoœci estetyczne otoczenia oddzia³uj¹ na
komfort psychiczny cz³owieka (psychofizyczna konstrukcja cz³owieka), generuj¹ okreœlane jako
pozytywne zachowania przestrzenne, wp³ywaj¹ na podwy¿szenie wydajnoœci fizycznej, umys³owej oraz
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wzrost kreatywnoœci spo³ecznej, a w konsekwencji na rozwój miasta (Paw³owska 2005). Ta ju¿ ogólnie
dostêpna wiedza powinna mobilizowaæ w³adze lokalne i mieszkañców miast do utrzymywania wysokiej
kondycji obiektów zieleni miejskiej, w tym do skutecznej ochrony za³o¿eñ o uznanych walorach
historyczno-kompozycyjno-przyrodniczych.
Na terenie miasta £odzi na ogóln¹ liczbê 34 parków miejskich 12 posiada status zabytku, w tym 7

pofabrykanckich i 5 historycznych parków miejskich (tab. 1). Ich historia wi¹¿e siê œciœle z okresem
prosperity przemys³u w³ókienniczego £odzi przypadaj¹cym na XIX i pocz¹tek XX w.
Przegl¹d i ocena dzia³añ w zakresie ochrony i kszta³towania zieleni zabytkowej miasta £odzi

przeprowadzonych w okresie potransformacyjnym (konkretne realizacje i planowane przedsiêwziêcia)
pozwoli na okreœlenie najbardziej skutecznych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych zachowaniu pe³nego potencja³u
historycznych obiektów zieleni komponowanej w skali miasta – dzia³añ, które gwarantowaæ bêd¹ nie tylko
podtrzymanie, ale w miarê mo¿liwoœci równie¿ podnoszenie wartoœci przyrodniczej, historycznej
i artystycznej tych obiektów w warunkach gospodarki rynkowej.

Okreœlenie obszaru badañ, potencja³u i specyfiki ³ódzkiego zasobu zieleni

historycznej

Podstawowy obszar badañ zieleni historycznej miasta £odzi wyznacza linia kolejowa ³ódzkiej kolei
obwodowej (wybudowana w roku 1898 przez Towarzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej), która
wyraŸnie wydziela obszar XIX-wiecznego miasta.
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Tabela 1. Charakterystyka zabytkowych parków £odzi: po³o¿enie, czas powstania, powierzchnia, forma powo³ania,
s¹siedztwo rzeki

Table 1. The description of the historical parks in Lodz: location, time of setting, area, public or private property,
closeness of a river

Nazwa parku
Po³o¿enie parku –
dzielnica m. £odzi

Czas powstania
Powierzchnia
parku (w ha)

Forma powo³ania
S¹siedztwo

rzeki

Julianowski Ba³uty 1850–1890 46,6 prywatny dolina Soko³ówki

Helenowski 1889 16,6 prywatny dolina £ódki

Legionów Górna 1888 9,3 prywatny

Reymonta 1850 6,3 prywatny dolina Jasienia

Pi³sudskiego Polesie 1918–1929 187,3 miejski dolina £ódki

Poniatowskiego 1904–1908 41,6 miejski

Klepacza 1904 3,3 prywatny dolina Jasienia

Sienkiewicza Œródmieœcie 1896 5,1 miejski

Matejki 1924 2,5 prywatny

Staszica 1899–1901 3,9 miejski

Źródliska I Widzew 1840 10,6 miejski dolina Jasienia

Źródliska II 1853 6,6 prywatny dolina Jasienia

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Mowszowicz (1962), Nowak (2006).
Source: Own work after Mowszowicz (1962) and Nowak (2006).



Wiêkszoœæ zabytkowych parków ³ódzkich, zw³aszcza pofabrykanckich, ma nadwodn¹ lokalizacjê.
Sytuowanie zespo³ów fabryczno-rezydencjonalnych nad rzekami, szczególnie w pocz¹tkowym okresie
rozwoju przemys³u w³ókienniczego XIX-wiecznej £odzi (do czasu wprowadzenia napêdu parowego), by³o
uzasadnione zapewnieniem zespo³om produkcyjnym bogatych zasobów energii wodnej. Tu¿ obok
monumentalnych, nadwodnych zespo³ów fabrycznych, przemys³owcy wznosili wspania³e wille i pa³ace
w otoczeniu bogato urz¹dzanych parków i ogrodów, w których woda by³a wykorzystywana jako wa¿ny
element kompozycji przestrzeni. Wielkoœæ i bogactwo wystroju ogrodów, w tym ró¿norodnoœæ (atrakcyjnoœæ)
zastosowanych elementów wodnych (woda w ujêciu statycznym – stawy, i dynamicznym – fantazyjne
wodotryski i kaskady), zale¿a³y przede wszystkim od mody i mo¿liwoœci finansowych w³aœciciela.
Przeprowadzana przez kilkadziesi¹t lat powojennych realizacja projektu kanalizowania rzek w strefie

zurbanizowanej miasta (kontynuowana do koñca lat 60. XX w.) przyczyni³a siê do zanikania wody w wielu
³ódzkich parkach
£ódzkie rzeki, ujête w podziemne kana³y, straci³y swoj¹ czytelnoœæ nie tylko w krajobrazie miejskim, ale

czêœciowo równie¿ w parkowym (okresowe wysychanie parkowych stawów pozbawionych naturalnego
zasilania) (Kojbek, Kojbek 2005).
Do zabytkowych, historycznych parków pofabrykanckich, wspó³tworz¹cych dziedzictwo kulturowe

£odzi, nale¿¹:
• park Julianowski [d. Mickiewicza] (przypa³acowy park Juliusza Heinzla z po³. XIX w. po³o¿ony w dolinie
rzeki Soko³ówki, z histori¹ siêgaj¹c¹ pocz. XIX w.);

• park Helenowski [d. 19 Stycznia] (park rodziny Anstadtów za³o¿ony w 1898 r. na bagnistym terenie,
przez który przep³ywa³a rzeka £ódka);

• park Źródliska II (przypa³acowy ogród Karola Scheiblera za³o¿ony w po³. XIX w. na terenie wydzielonym
z obszaru pierwszego parkumiejskiego £odzi, tzw. Ogrodu Spacerowego, po³o¿ony w dolinie Jasienia);

• park im. W³adys³awa Reymonta (ogród przy pa³acu Ludwika Geyera za³o¿ony w 1850 r. na
po³udniowym stoku doliny Jasienia);

• park im. Ks. Bk. Micha³a Klepacza [d. Worcella] (obejmuj¹cy dwa historyczne ogrody przywillowe braci
Józefa i Reinholda Rychterów za³o¿one ok. 1904 r., po³o¿ony w dolinie Jasienia);

• park Legionów [d. Hibnera] (przypa³acowy, rozbudowany ogród Ernsta Leonhardta za³o¿ony w 1888 r.);
• park im. Jana Matejki (w zamyœle przypa³acowy – pa³ac jednak nigdy nie powsta³; zaprojektowany
i za³o¿ony w 1924 r. przez senatora Aleksandra Herman-Jareckiego) (Mowszowicz 1962).
To w³aœnie dobrze zachowane wielkie zespo³y fabryczne, s¹siaduj¹ce bezpoœrednio z luksusowymi

za³o¿eniami – rezydencjami: pa³acami i willami – w otoczeniu urz¹dzonych z wielkim przepychem parków
i ogrodów tworz¹ specyfikê £odzi niespotykan¹ w ¿adnym innym mieœcie (Koter et al. 2005).
Obok parków prywatnych w £odzi powstawa³y parki miejskie, z których piêæ uznano za zabytkowe. Dwa

spoœród nich maj¹ lokalizacjê nadrzeczn¹:
• najstarszymiejski park w £odzi – Źródliska I [d. Ogród Spacerowy] z 1840 r. po³o¿ony w dolinie Jasienia;
• najwiêkszy na terenie miasta – park im. Józefa Pi³sudskiego [d. Park Ludowy], zbudowany w dolinie
£ódki w latach 1918–1939.
Trzy pozosta³e to:

• najbardziej œródmiejski ze wzglêdu na swe po³o¿enie – park im. Henryka Sienkiewicza [d. Miko³ajewski,
Ogród Miejski, Parki Œwiêtokrzyski], za³o¿ony w 1896 r. jako trzeci park publiczny w £odzi (po
Źródliskach z 1840 r. i Kolejowym z 1874 r.) (Bogdanowski 2000);

• park im. Stanis³awa Staszica (d. Ogród przy ul. Dzielnej), który powsta³ w latach 1899–1901 jako
czwarty park miejski;

• jeden z najwiêkszych i najpiêkniejszych krajobrazowo parków £odzi za³o¿ony w latach 1904–1908 na
terenach dawnych lasów miejskich – park im. Ks. Józefa Poniatowskiego [d. Ogród przy Pañskiej]
(Mowszowicz 1962, Bonis³awski 2002).
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Czêœæ rezydencjonalnej architektury parkowo-ogrodowej i „przyparkowej” fabrycznej z czasem przejê³a
nowe funkcje kulturowe zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹ miasta, i wydatnie wzbogaca program zabytkowych
zespo³ów zieleni komponowanej. W „Bia³ej Fabryce” – kompleksie fabrycznym Ludwika Geyera
s¹siaduj¹cym z parkiem Reymonta – mieœci siê MuzeumW³ókiennictwa (od 1982 r. Muzeum jest jedynym
organizatorem Miêdzynarodowego Triennale Tkaniny w £odzi). W pa³acu Karola Scheiblera, na
wygrodzonym terenie parku Źródliska II, ma swoj¹ siedzibê jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii
(lokalizacja muzeum podkreœla rolê miasta jako centrum produkcji filmów – dzia³alnoœci jedynej w Polsce,
uznanej w œwiecie szko³y filmowej). Po modernizacji zakoñczonej w 2005 r. w budynku Galerii Sztuki
w parku Sienkiewicza (dawna cukiernia i pijalna wód z 1904 r., w 1923 r. przebudowana na pawilon
wystawienniczy) z powodzeniem organizowane s¹ wystawy sztuki na europejskim poziomie (budynek
poszerzono o 4 m) (fot. 1).
Wspomnieæ równie¿ nale¿y o modernizacji budynku Palmiarni w Źródliskach I, która funkcjonuje

w parku od 1.09.1956 r. W ramach najwiêkszego remontu Palmiarni (1999–2003) stary obiekt obudowano
przeszklon¹ konstrukcj¹ stalow¹, do której zamontowano, po raz pierwszy w Polsce, zewnêtrzn¹ – tzw.
zintegrowan¹ œcianê grzewcz¹ (po³¹czenie œciany os³onowej z systemem grzewczym, gdzie w ramach
okiennych p³ynie ciep³a woda). Po wykonaniu nowoczesnego obiektu rozebrano stare mury, co pozwoli³o
na pozostawienie najokazalszych roœlin w bezpiecznym dla nich, „starym”, zakorzenionym pod³o¿u. Nowa
Palmiarnia (fot. 2) zapewnia optymalne warunki dla roœlin i komfort pobytu zwiedzaj¹cym (alejki wy³o¿one
kostk¹, zatoczki z ³aweczkami, oczka wodne, strumieñ i grota zbudowane z oryginalnych tufów
wulkanicznych). W nowoczesnym budynku Palmiarni mieœci siê sala dydaktyczna, przestronny hall oraz
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Fot. 1. Park im. H. Sienkiewicza. Budynek Galerii Sztuki po modernizacji (fot. B. Wycichowska)
Phot. 1. H. Sienkiewicz Park. Art Gallery after modernizing (photo B.Wycichowska)



kawiarenka na piêtrze, z widokiem na kolekcjê œródziemnomorsk¹. W zbiorach Palmiarni znajduje siê
oko³o 4,5 tys. okazów roœlin nale¿¹cych do ponad 1100 gatunków i odmian z 65 rodzin botanicznych.

Metodyka badañ

Dla wykazania aktywnoœci miasta w zakresie prowadzenia ochrony i kszta³towania zieleni zabytkowej
dokonano rejestracji standardowo realizowanych w parkach dzia³añ ochronnych i kszta³tuj¹cych (g³ównie w
latach 90. XX w.), w podziale na zabiegi dotycz¹ce: konserwacji i pielêgnacji drzewostanu, odtwarzania i
modernizacji ukszta³towania terenu i uk³adów wodnych, modernizacji uk³adów komunikacyjnych, rozbudowy
urz¹dzeñ rekreacyjnych oraz konserwacji i renowacji architektury rezydencjonalnej i ogrodowej.
Powy¿szy podzia³ wprowadzono z uwagi na specyfikê ogrodowego zabytku – z³o¿onego dzie³a sztuki,

które dla utrzymania i podnoszenia wartoœci wymaga kszta³towania porealizacyjnego obejmuj¹cego
wszystkie sk³adowe obiektu. O wartoœci zabytkowych parków decyduje: dojrza³y, zró¿nicowany
gatunkowo drzewostan, z udzia³em wiekowych drzew (drzewa uznane za pomniki przyrody); zachowany
uk³ad kompozycyjny (wartoœæ artystyczna i historyczna komponowanego uk³adu roœlinnego i wodnego –
szczególnie wa¿ny dla ³ódzkich parków – i ukszta³towanie terenu); udzia³ lub s¹siedztwo znacz¹cej
architektury (pa³ace, wille, a tak¿e zabudowania fabryczne), która spe³nia okreœlone funkcje publiczne
i wzbogaca program u¿ytkowy obiektu; architektura ogrodowa (tab. 2); urz¹dzenia s³u¿¹ce rekreacji.
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Fot. 2. Park Źródliska. Nowy budynek Palmiarni (fot. B. Wycichowska)
Phot. 2. Źródliska Park. New Palm House (photo B. Wycichowska)



Po prezentacji dzia³añ ochronnych i kszta³tuj¹cych realizowanych standardowo w zabytkowych parkach
poddano analizie nowe i nowatorskie w skali miasta przedsiêwziêcia (w trakcie realizacji i planowane)
s³u¿¹ce ochronie i kszta³towaniu komponowanych zespo³ów zieleni historycznej.
Wszystkie zabytkowe obiekty zieleni komponowanej wymagaj¹ profesjonalnej opieki –

przeprowadzania specjalistycznych zabiegów pielêgnacyjno-konserwatorskich, które pozwol¹ nie tylko na
utrzymanie, ale równie¿ na podnoszenie wartoœci przyrodniczej, historycznej, artystycznej i szczególnie
docenianej przez wspó³czesnego u¿ytkownika – utylitarnej chronionego obiektu (oczekiwania
i wymagania rekreacyjne).
Konserwatorsko nadzorowane dzia³ania powinny byæ zawsze prowadzone systemowo i obejmowaæ

wszystkie sk³adowe obiektu zieleni w ich wzajemnym powi¹zaniu funkcyjnym i kompozycyjnym (struktury
roœlinne; ukszta³towanie terenu; uk³ad wodny – w przypadku parków ³ódzkich przewa¿aj¹
„odtworzeniowe” formy wodne; system komunikacyjny; obiekty architektoniczne i pozosta³e elementy
wyposa¿enia, tj. ma³a architektura ogrodowa i infrastruktura) (Majdecki 1993).

Rejestracja dzia³añ dotycz¹cych drzewostanu

Mimo znacznych strat w drzewostanie – do których przyczyni³y siê dzia³ania wojenne, czas okupacji
i kilkudziesiêcioletni okres zaniedbañ okresu powojennego – ³ódzkie parki zachowa³y du¿y potencja³
oryginalnej dendroflory. Zasób pomnikowych drzew na terenie zabytkowych parków £odzi przedstawiono
w tabeli 2.
Niew¹tpliwie na najwiêksz¹ uwagê zas³uguje drzewostan najstarszego parku miejskiego w £odzi

Źródliska I i wydzielonego z jego obszaru w 1853 r. ogrodu pofabrykanckiego Karola Scheiblera – parku
Źródliska II. Niespotykany potencja³ roœlinny przes¹dzi³ o tym, ¿e park miejski £odzi Źródliska (Źródliska I
i Źródliska II) jako jedyny zosta³ w ca³oœci uznany za pomnik przyrody (Olaczek red. 2006b).
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na 3,3-hektarowy park im. Ks. Bp. Micha³a Klepacza z 24 pomnikami

przyrody, z dêbem szypu³kowym „Fabrykantem” o œrednicy korony ponad 30 m (!) (Olaczek red. 2006a)
(fot. 3).
Wszystkie najcenniejsze drzewa rosn¹ce na terenie zabytkowych parków £odzi, które wymaga³y

specjalistycznych zabiegów, w latach 90. zosta³y poddane profesjonalnym zabiegom
leczniczo-pielêgnacyjnym. Równolegle wprowadzono nasadzenia uzupe³niaj¹ce, które maj¹ zapewniæ
trwa³oœæ zasobu roœlinnego i uk³adu kompozycyjnego zabytkowych parków (Ojrzyñska 2005). Obrany
kierunek dotycz¹cy realizacji dzia³añ ochronnych nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ.

Rejestracja dzia³añ dotycz¹cych ukszta³towania terenu i uk³adu wodnego

Lokalizacja nadrzeczna charakterystyczna dla wiêkszoœci zabytkowych parków pofabrykanckich
i miejskich sprzyja³a zak³adaniu statycznych i dynamicznych form wodnych, które stanowi³y wa¿ny
element organizacji przestrzeni obiektów zieleni komponowanej.
Niestety, formy topograficzne typowe dla dolin rzecznych zachowa³y siê jedynie wyj¹tkowo; s¹ one

szczególnie widoczne w parku Helenowskim (malownicze skarpy g³êboko wcinaj¹ce siê w pod³o¿e doliny
£ódki).
Zniszczone w okresie wojennym, po wojnie upañstwowione i czêœciowo odbudowane i przez kolejne

kilkadziesi¹t lat zaniedbywane parki ulega³y powolnej degradacji. Przede wszystkim deprecjonowa³ siê ich
ma³o stabilny uk³ad wodny (stopniowy zanik naturalnego zasilania). Do wysychania stawów parkowych,
oprócz wycinki drzew i „planowego” osuszania podmok³ych terenów Ÿród³owych, przyczyni³o siê obni¿enie
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poziomu wód gruntowych spowodowane budow¹ licznych studni g³êbinowych i wprowadzaniem uzbrojenia
podziemnego w strefy dolin rzecznych (peerelowska urbanizacja „strefy œródmiejskich dolin rzecznych”).
Zaniedbane, zdegradowane i okresowo zanikaj¹ce historyczne stawy parkowe dziêki

przeprowadzanym na szerok¹ skalê pracom renowacyjno-odtworzeniowym zosta³y reaktywowane
dopiero w latach 90. XX i na pocz¹tku XXI w.
W 1996 r. w najstarszym parku miejskim – Źródliskach I – przeprowadzono renowacjê uk³adu wodnego,

na który sk³adaj¹ siê: betonowe niecki dwóch ma³ych zbiorników wodnych i jeden du¿y staw z wysp¹.
Powsta³e baseniki, podobnie jak du¿y staw, zasilane s¹ wod¹ z wodoci¹gów. W tym samym roku
zmodernizowano równie¿ uk³ad wodny w Źródliskach II: odtworzono historyczny (przy zachowanej grocie)
oraz za³o¿ono nowy zbiornik wodny, w pobli¿u wejœcia od ul. Fabrycznej. Oba zbiorniki maj¹ p³ynn¹,
naturalnie kszta³towan¹ i naturalnie umocnion¹ liniê brzegow¹.
W latach 1993–1994 w najwiêkszym parku ³ódzkim, im. Pi³sudskiego, w ramach prac renowacyjnych

odtworzono zaniedbany, pochodz¹cy z lat 1929–1939 uk³ad wodny – kompleks oœmiu stawów
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Tabela 2. Charakterystyka zabytkowych parków £odzi: powierzchnia, liczba pomników przyrody, uk³ad wodny, udzia³
znacz¹cej architektury, kompozycja

Table 2. The description of the historical parks in Lodz: area, number of natural monuments, hydrological system,
significant architecture, composition

Nazwa parku Pow. (w ha)

Liczba pomników
przyrody

Uk³ad wodny
Udzia³ znacz¹cej
architektury

kompozycja:
geometryczna – G
swobodna – Sobiekty poddane zabiegom rewaloryzacyjnym

Julianowski 46,6 20 staw i fragment rzeki G i S

Helenowski 16,6 5 3 stawy widokowe budynek restauracji G i S

Legionów 9,3 7 pa³ac Leonhardta G i S

Reymonta 6,3 8 1 staw
„Bia³a Fabryka” pa³ac
Geyera

G i S

Pi³sudskiego 187,3 18 + 2 grupy (51) 8 stawów G i S

Poniatowskiego 41,6 >20 1 staw willa mieszkalna G i S

Klepacza 3,3 24 2 wille Rychterów S

Sienkiewicza 5,1 20 (1 g³az) Galeria Sztuki

G i SMiejskie Muzeum
Przyrodnicze

Matejki 2,5 1 zbiornik wodny domek ogrodnika G

Staszica 3,9 6 (2 g³azy) 1 staw S

Źródliska I 10,6

ok. 50 ca³y park
uznany za

pomnik przyrody

3 zbiorniki wodne

domek ogrodnika

G i S

altana-estrada

Palmiarnia

Źródliska II 6,6
2 zbiorniki wodne

pa³ac Scheiblera,
altana chiñska

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Ojrzyñska (2005), Olaczek (2006a, b).
Source: Own study based on Ojrzyñska (2005), Olaczek (2006a, b).



parkowo-widokowych ci¹gn¹cych siê przez ca³y teren za³o¿enia (od al. Unii Lubelskiej do ul. Krakowskiej),
oraz wybudowano dwie studnie g³êbinowe, które zasilaj¹ stawy parkowe.
W latach 1995–1996 przeprowadzono modernizacjê uk³adu wodnego w parku Helenowskim: dokonano

rekonstrukcji trzech stawów widokowych (zasilane z ujêcia wód podziemnych). Malownicze skarpy,
g³êboko wciête w pod³o¿e doliny £ódki, decyduj¹ o ekspozycyjnoœci przywróconego uk³adu wodnego.
Skarpy tarasowo opadaj¹ ku rozleg³ym p³aszczyznom wodnym.
W latach 1996–1998 odtworzono zbiornik wodny w parku Matejki oraz oczyszczono staw i fragment

rzeki Soko³ówki w parku Julianowskim. W okresie 1995–1996 przeprowadzono remont stawu w parku
Staszica, a w latach 1992 i 2003 oczyszczono staw w parku Reymonta (Ojrzyñska 2005).
Równie¿ w przypadku podejmowanych dzia³añ kszta³tuj¹cych i ochronnych, które dotycz¹ uk³adów

wodnych zabytkowych parków, realizowany kierunek przedsiêwzi¹æ inwestycyjnych nie budzi wiêkszych
zastrze¿eñ.

Rejestracja dzia³añ dotycz¹cych uk³adu komunikacyjnego, urz¹dzeñ rekreacyjnych
i architektury ogrodowej

Równolegle z reaktywacj¹ uk³adu wodnego i przeprowadzaniem zabiegów leczniczo-pielêgnacyjnych
drzewostanu, w latach 90. w zabytkowych parkach £odzi zmodernizowano wiele alei parkowych (remont
nawierzchni) i zadbano o wprowadzenie nowego wyposa¿enia parków (³awki, urz¹dzenia do zabawy dla
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Fot. 3. Park im. Ks. Bp. Micha³a Klepacza. D¹b „Fabrykant” (po prawej stronie) (fot. B. Wycichowska)
Phot. 3. M. Klepacz Park. The “Fabrykant” Oak (on the right) (photo B. Wycichowska)



dzieci). Ponadto przebudowano uk³ad drogowy najwiêkszego parku ³ódzkiego – im. Pi³sudskiego. Dla
podniesienia bezpieczeñstwa i estetyki zmodernizowano oœwietlenie w parkach: Źródliska,
Poniatowskiego i Klepacza (za³o¿enie stylizowanych latarni).
Poniewa¿ wygradzanie parków jest po¿¹dane z historycznego i konserwatorskiego punktu widzenia

(historyczne parki prywatne zawsze, a miejscowe z regu³y by³y wygrodzone), dodatkowo zaœ gwarantuje
lepsze efekty podejmowanych dzia³añ rewitalizacyjnych i pielêgnacyjnych, a tak¿e zwiêksza
bezpieczeñstwo u¿ytkowników (teren ogrodzony i zamykany na noc jest ³atwiejszy do ochrony), w kilku
parkach ³ódzkich zbudowano ogrodzenia. Pe³ne ogrodzenie (obejmuj¹ce ca³y teren parku) wprowadzono
w Źródliskach I, Źródliskach II, w parku Matejki i niedawno w parku Sienkiewicza (w 2008 r.). Ogrodzenie
czêœciowe (na okreœlonych odcinkach granicy parku) wybudowano w parku Julianowskim, a murki
ogrodzeniowe – w parku Staszica.
W najwiêkszych zabytkowych parkach podjêto równie¿ prace zwi¹zane z urz¹dzaniem terenów

rekreacji czynnej: w parku Poniatowskiego wybudowano tor dla rowerów górskich (1997–1998),
w parkach: Pi³sudskiego, Helenowskim i Julianowskim sfinalizowano budowê zespo³ów boisk sportowych
(pierwsze lata XXI w.). Dodatkowo w parku Pi³sudskiego ukoñczono budowê zespo³u ogródków
jordanowskich, a w parku Julianowskim i Sienkiewicza – placu zabaw dla dzieci.
Przeprowadzono równie¿ prace remontowe i modernizacyjne w wiêkszoœci znacz¹cych obiektów

architektonicznych znajduj¹cych siê na terenie lub s¹siaduj¹cych z zabytkowymi parkami, m.in.
wyremontowano i zmodernizowano budynek Galerii Sztuki w parku Sienkiewicza, a tak¿e budynek
Palmiarni w Źródliskach I, a w Źródliskach II odtworzono zniszczon¹ altanê chiñsk¹.
Równolegle z rejestracj¹ opisanych dzia³añ kszta³tuj¹co-ochronnych, uznanych za standardowe,

którymi w ró¿nym zakresie objêto wymienione elementy i struktury zabytkowych parków £odzi,
przeprowadzono rozpoznanie planowanych, nowatorskich w skali miasta dzia³añ, których pe³na realizacja
mo¿e wydatnie poprawiæ kondycjê zieleni historycznej miasta
Poniewa¿ koszty obligatoryjnie konserwatorskiego utrzymywania obiektów zabytkowej zieleni

historycznej (dzia³ania rewaloryzacyjne, prace pielêgnacyjne) s¹ bardzo wysokie, warto umiejêtnie
korzystaæ z funduszów unijnych (fundusze strukturalne), które jeszcze przez kilka lat bêd¹
najpowa¿niejszym Ÿród³em finansowania rewitalizacji obszarów miejskich, w tym historycznych
przestrzeni publicznych, do których zaliczane s¹ parki miejskie (Wycichowska 2005). Wa¿ne jest, by
aktualnie przygotowywane dla wielu polskich miast programy rewitalizacji, które szczególn¹ uwagê
skupiaj¹ na restrukturyzacji i modernizacji zaniedbanych pod wzglêdem urbanistycznym
i architektonicznym obszarów centralnych (projekty rewitalizacyjne maj¹ przede wszystkim wymiar
architektoniczno-urbanistyczny, a w mniejszym stopniu – przyrodniczy), zawiera³y tak¿e rozwi¹zania
ukierunkowane na sukcesywn¹ rozbudowê (zachowanie ci¹g³oœci) i przebudowê jakoœciow¹ area³u
miejskich terenów zieleni – konkretne i kompleksowe dzia³ania nastawione na przyrodnicz¹ rewitalizacjê
miasta. Jedynie takie podejœcie do problemu zieleni miejskiej pozwoli na skuteczne budowanie
(rozbudowê) systemu przyrodniczego miasta, utrzymanie wysokiego waloru przestrzennego (walor
krajobrazowy) i u¿ytkowego zieleni (lokalizacja odpowiedniego, atrakcyjnego programu funkcyjnego),
a tak¿e – co szczególnie istotne – „wzmocni” przyrodniczo i odci¹¿y funkcyjnie zagro¿one postêpuj¹c¹
urbanizacj¹ i penetracj¹ zabytkowe parki (uwolnienie terenów ma³ych œródmiejskich zabytkowych parków
od spontanicznie wkraczaj¹cej rekreacji czynnej – np. problem dzikich boisk na terenie parku im.
H. Sienkiewicza).
W latach 2004–2005 powsta³ w £odzi Zintegrowany ProgramRewitalizacji Obszarów Centralnych £odzi

PROREVITA, który zawiera szczegó³owe studia i analizy wartoœci kulturowych, stanu œrodowiska, stanu
infrastruktury technicznej, spo³ecznej, komunikacyjnej, w³asnoœciowej i ekonomicznej oraz propozycje
przekszta³ceñ rewitalizacyjnych dla dwóch odrêbnych priorytetowych obszarów: tzw. obszaru
po³udniowego – ograniczonego ulicami Tuwima, Kiliñskiego, Pi³sudskiego i Piotrkowsk¹, oraz obszaru
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pó³nocnego – w ramach ulic Wólczañskiej, Próchnika, Piotrkowskiej i Zielonej (³¹czna powierzchnia 63,77
ha) (Markowski 2007a). W zasiêgu obszaru po³udniowego znajduje siê jedyny obiekt zieleni
komponowanej – zabytkowy park im. H. Sienkiewicza (fot. 4).
Przyjêty kierunek dzia³añ rewitalizacyjnych dla tego parku koncentruje siê na: zachowaniu

i rewaloryzacji zabytkowej struktury przestrzennej i wartoœciowej substancji zielonej; likwidacji miejsc
kryminogennych („kieszeni” parku) przez usuniêcie „martwych” miejsc parku (zadbanie o bezpieczeñstwo
przestrzeni, wprowadzenie funkcji przyci¹gaj¹cych publicznoœæ – preferowanych spo³ecznie);
uporz¹dkowaniu i organizacji „komunikacji” parku z miastem (rozwi¹zanie problemu „rozdeptywania”
granic parków przez wprowadzenie pe³nego ogrodzenia z „zaakceptowanym” spo³ecznie uk³adem wejœæ
na teren parku); modernizowaniu ju¿ istniej¹cych historycznych obiektów funkcyjnych na terenie parku
zabytkowego (przewidziana wywa¿ona rewitalizacja obiektów parkowych i z pogranicza parku,
poprzedzona dog³êbn¹ analiz¹ krajobrazow¹ i „funkcyjno-obci¹¿eniow¹”) (Prorevita).
Przyk³ad ³ódzki wskazuje, ¿e rewitalizacja prowadzona w ograniczonym wymiarze przestrzennym

(implantacyjna), obejmuj¹ca pojedyncze obiekty zieleni, nie mo¿e byæ w pe³ni skuteczna, zw³aszcza
w wymiarze przyrodniczym; po¿¹dane jest wiêc objêcie programem rewitalizacji relatywnie rozleg³ych
przestrzeni miasta (Kaczmarek 2001).
Dla uruchomienia procesów rewitalizacji zawsze istotn¹ spraw¹ pozostanie w³aœciwa organizacja

procesu aplikacji o œrodki unijne – tak by miasto uzyska³o korzystn¹ strukturê finansowania ca³ego
przedsiêwziêcia (Markowski red. 2007b). Do chwili obecnej w ramach dzia³añ rewitalizacyjnych na terenie
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Fot. 4. Park im. H. Sienkiewicza. Wnêtrze parku (fot. B. Wycichowska)
Phot. 4. H. Sienkiewicz Park. Park interior (photo: B. Wycichowska)



parku Sienkiewicza wzniesione zosta³o ogrodzenie nawi¹zuj¹ce do swojego historycznego pierwowzoru
(realizacja 2008 r.) (fot. 5).
Wysokie koszty utrzymania historycznej zieleni miejskiej sprawiaj¹, ¿e na bie¿¹co nale¿y szukaæ

rozwi¹zañ, które mog³yby odci¹¿yæ w tym zakresie bud¿et miasta. Kilka lat temu zrodzi³ siê w £odzi
niedawno sfinalizowany pomys³-inicjatywa, który dotyczy ochrony konkretnego zabytkowego obiektu
zieleni komponowanej – parku im. Klepacza (fot. 3). Przedsiêwziêcie polega na „czasowym” przekazaniu
zielonego zabytku pod opiekê instytucji z bezpoœredniego s¹siedztwa parku – Politechnice £ódzkiej
(umowa zosta³a podpisanej w po³owie czerwca 2007 r.). Uczelnia graniczy z parkiem i u¿ytkuje dwie
zabytkowe wille parkowe (w renesansowej willi Józefa Richtera po³o¿onej w zachodniej czêœci parku
mieœci siê Centrum Kszta³cenia Miêdzynarodowego, w eklektycznej willi Reinholda Richtera
zlokalizowanej we wschodniej czêœci parku, bli¿ej ul. Wólczañskiej – rektorat Politechniki £ódzkiej).
W podpisanej umowie P£ zobowi¹zuje siê do budowy ogrodzenia parku (projekt wymaga akceptacji
konserwatora zabytków) i do ponoszenia wszelkich kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem zieleni
i oœwietlenia, natomiast wszelkie nasadzenia i inwestycje uczelnia bêdzie konsultowaæ z miastem.
Jednoczeœnie rektor zapewni³, ¿e teren parku nadal bêdzie dostêpny dla mieszkañców (w okresie letnim
w godz. 6–22, jesieni¹ i zim¹ w godz. 6–20). Oceny prezentowanego, nowatorskiego w skali miasta
rozwi¹zania – przejêcia opieki nad parkiem przez szko³ê wy¿sz¹ – bêdzie mo¿na dokonaæ dopiero po kilku
latach. Je¿eli to rozwi¹zanie siê sprawdzi – oka¿e siê korzystne dla zabytkowego parku, nale¿y rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ rozwijania takiego typu przedsiêwziêæ.
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Fot. 5. Park im. H. Sienkiewicza. Nowe ogrodzenie parku (fot. B. Wycichowska)
Phot. 5. H.Sienkiewicz Park. New park fence (photo: B. Wycichowska)



Dla osi¹gniêcia ci¹g³oœci przestrzennej zieleni miejskiej £odzi, w ramach dzia³añ kszta³tuj¹cych,
wskazane jest ³¹czenie historycznie nadwodnej (nadrzecznej) zabytkowej zieleni parkowej (parki
historyczne zlokalizowane w dolinach Jasienia, £ódki, Soko³ówki – tab. 1) z systemem rozbudowywanej
(dolina rzeki Soko³ówki) i istniej¹cej zieleni dolin rzecznych na terenie zurbanizowanym (m.in. w dol. £ódki:
park Staromiejski za³o¿ony w latach 1951–1953; park Ocala³ych – najm³odszy z ³ódzkich parków, którego
realizacjê rozpoczêto w 2004 r.; w dolinie Jasienia: park Widzewski z 1952 r. i park Nad Jasieniem z 1964 r.)
oraz na obrze¿ach miasta.
Rewitalizacja przyrodnicza £odzi powinna obejmowaæ przede wszystkim dalsz¹ reaktywacjê,

modernizacjê i rozbudowê obiektów wodnych w dolinach rzecznych. Wskazana jest kontynuacja
podjêtego w latach 90. procesu odtwarzania i modernizacji uk³adów wodnych na terenach parków
miejskich, któr¹ nale¿y ³¹czyæ z realizacj¹ przyjêtego Programu Ma³ej Retencji dla Miasta £odzi. Program
przewiduje odtworzenie i wybudowanie nowych obiektów ma³ej retencji, g³ównie zbiorników wodnych
suchych i ze sta³ym zwierciad³em wody, wraz z równolegle prowadzonym urz¹dzeniem zieleni.
W ramach renaturyzacji rzeki Soko³ówki i jej doliny (realizacja projektu SWITCHw £odzi – Zintegrowane

Zarz¹dzanie Wod¹ to Zdrowie w Mieœcie Jutra, który jest czêœci¹ Programu Ma³ej Retencji dla Miasta
£odzi) planowane jest utworzenie siedmiu stawów (w tym zbiorników retencyjnych) lokalizowanych m.in.
w miejscu dawniej istniej¹cych naturalnych zbiorników wodnych (miêdzy ul. Zgiersk¹ i Szczeciñsk¹) oraz
parkowe zagospodarowanie okolicznych terenów (budowa pasów zieleni i utworzenie parku Doliny
Soko³ówki na odcinku od ul. Zgierskiej do al. W³ókniarzy). Teren miêdzy ul. Zgiersk¹ i al. W³ókniarzy ma
zostaæ w³¹czony do zabytkowego parku Julianowskiego (Program ma³ej retencji dla miasta £odzi 2007).
W ramach dzia³añ ochronnych i kszta³tuj¹cych zieleñ zabytkow¹ na uwagê i kontynuacjê zas³uguje

dawna, sprzed 15 lat, ³ódzka koncepcja urbanistyczna budowania „zielonego krêgu tradycji i kultury
miasta” (Koncepcja Planu Zagospodarowania Przestrzennego £odzi z 1993 r.). Polega ona na ³¹czeniu
ci¹g³ym pasmem zieleni komponowanej (promenady, aleje i pasa¿e) najcenniejszych obszarów oraz
obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym i przyrodniczym (ochrona zintegrowana) po³o¿onych
w centrum miasta; na tworzeniu systemu przestrzeni publicznych buduj¹cych to¿samoœæ miasta
(Krakowska 1995). Sama nazwa – „zielony kr¹g” – wynika z kszta³tu, jaki w planie miasta „zakreœli³”
wyznaczony obszar to¿samoœci (nieregularny kr¹g, którego œrednicê (oœ) wyznacza najwa¿niejsza ulica
£odzi – Piotrkowska).
Pomys³ budowy „zielonego krêgu” ma na celu pog³êbienie identyfikacji mieszkañców z terenem

historyczno-kulturowo-przyrodniczym miasta. Budowa pierœcienia na pewno mo¿e przyczyniæ siê do
promocji miasta £odzi, którego du¿y i wartoœciowy potencja³ historyczno-przyrodniczy (historyczne parki
i cmentarze) jest wci¹¿ ma³o znany, poniewa¿ w du¿ym stopniu pozostaje przestrzennie (obiektowo)
rozproszony.
Na razie realizacja koncepcji „zielonego krêgu” ograniczy³a siê do fragmentarycznych – obiektowych –

przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych, które dotycz¹ m.in. okreœlonych i opisanych dzia³añ modernizacyjnych
przeprowadzanych na terenie zabytkowych parków miejskich.
Kontynuacja prezentowanej koncepcji niew¹tpliwie mo¿e przyczyniæ siê do podniesienia walorów

kulturowo-przyrodniczych ca³ego miasta, a jednoczeœnie do wzmocnienia atrakcyjnoœci poszczególnych
obiektów wspó³tworz¹cych system (pozytywny wp³yw budowanego systemu na ekspozycjê
i funkcjonowanie wspó³tworz¹cych go zabytkowych obiektów zieleni komponowanej).
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Wnioski

Celem ochrony i kszta³towania zieleni zabytkowej jest ratowanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego miasta, podnoszenie atrakcyjnoœci przestrzeni miasta s³u¿¹cej wypoczynkowi oraz
przywracanie œrodowisku zaniedbanych elementów historycznego krajobrazu kulturowego.
Dzia³ania rewaloryzacyjne, ochronne i kszta³tuj¹ce, którymi objêto wszystkie zabytkowe parki w £odzi

od pocz¹tku lat 90. XX w. (prace modernizacyjne, pielêgnacyjne i konserwatorskie), nale¿y oceniæ
pozytywnie. Na terenie zabytkowych parków po³o¿onych w dolinach Jasienia i £ódki (Helenowski,
Źródliska, Pi³sudskiego, Reymonta) oraz parków z lokalizacj¹ nadrzeczn¹, które powsta³y ju¿ po II wojnie
œwiatowej (w dolinie £ódki – Staromiejski, w dolinie Jasienia – Nad Jasieniem, Widzewski), zosta³y
odtworzone stare (Źródliska I i II, Helenowski, park Pi³sudskiego) i za³o¿one nowe obiekty wodne
(Źródliska II, park Staromiejski, park Ocala³ych). Dodatkowo drzewostan zabytkowych parków zosta³
poddany zabiegom leczniczo-pielêgnacyjnym, przeprowadzono równie¿ modernizacjê nawierzchni,
oœwietlenia i wyposa¿enia.
Co warte podkreœlenia, reaktywacja zbiorników wodnych na terenie historycznych parków w dolinach

Jasienia i £ódki, wpisana w program rewaloryzacji i ochrony parków zabytkowych, stanowi udan¹ próbê
przywracania wody miastu (odcinkowe odtwarzanie rodowodu rzeczno-wodnego w³ókienniczej £odzi),
które w po³owie XX w., na skutek realizacji programu kanalizowania rzek, zaprzepaœci³o szanse na
krajobrazow¹ ekspozycjê swojego bogatego, historycznego potencja³u wodno-rzecznego.
Dalsze dzia³ania w zakresie ochrony i kszta³towania zieleni zabytkowej nale¿y wi¹zaæ z rewitalizacj¹

przyrodnicz¹ miasta, która powinna realizowaæ spo³eczne cele ochrony, rozbudowy i modernizacji zasobu
terenów zieleni miejskiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem „interesów” obiektów zabytkowych zieleni
komponowanej (skuteczna ochrona wartoœci historycznych, przyrodniczych i artystycznych obiektów,
przekszta³cenie o charakterze jakoœciowym, obejmuj¹ce estetykê i strukturê funkcji obiektu). £¹czenie
obrze¿nie po³o¿onych kompleksów zieleni miasta z systemem dolin rzecznych, wraz z terenami zieleni
towarzysz¹cej rezydencjom i parkom miejskim, sprzyjaæ bêdzie poprawie warunków przyrodniczych
i przewietrzaniu miasta (wa¿ny element kompozycji miasta) (Zachariasz 2006).
Rewitalizacja przyrodnicza miasta mo¿e przynieœæ wymierne efekty w zakresie ochrony i kszta³towania

zieleni zabytkowej wówczas, gdy bêdzie gruntownie i interdyscyplinarnie przygotowana (okreœlenie roli
i znaczenia zieleni historycznej w mieœcie, budowa programu dostosowanego do nowych potrzeb
mieszkañców i u¿ytkowników) i fachowo realizowana (profesjonalizm i wysoka jakoœæ), a tak¿e – co
szczególnie wa¿ne – gdy podejmowane dzia³ania bêd¹ mia³y pe³ne poparcie spo³ecznoœci lokalnej
(akceptacja i partycypacja spo³eczna) i w³adz samorz¹dowych (usprawnienie procesu rewitalizacji
przyrodniczej wymaga sprawnoœci administracyjno-prawnej, m.in. w dokonywaniu zmian w³asnoœci
gruntów).
W celu zachowania zabytkowych obiektów zieleni miejskiej, które stanowi¹ dla £odzi powa¿ny, ale

ci¹gle s³abo wykorzystany potencja³ œrodowiskowo-kulturowy, nale¿y: kontynuowaæ dzia³ania ochronne
i kszta³tuj¹ce (ci¹g³a pielêgnacja i tworzenie nowych obszarów zieleni urz¹dzonej), rozwijaæ edukacjê
kulturow¹ (odbudowa patriotyzmu lokalnego – poczucia dumy i odpowiedzialnoœci za przejête
dziedzictwo) i partycypacjê spo³eczn¹ (anga¿owanie potencjalnych u¿ytkowników w proces ochrony,
tworzenia i w³aœciwej eksploatacji terenów zieleni) oraz skutecznie pozyskiwaæ i wykorzystywaæ fundusze
unijne na kompleksowo przygotowywan¹ rewitalizacjê przyrodnicz¹ miasta (wysoka jakoœæ planowania,
projektowania, realizacji i zarz¹dzania).
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