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Wies∏aw Koza 
dzia∏ konserwacji parku
Muzeum-Zamek w ¸aƒcucie

OGRÓD RÓ˚ANY W ZABYTKOWYM PARKU W ¸A¡CUCIE
HISTORIA I DZIE¡ DZISIEJSZY

Pierwsze wzmianki o Ogrodzie Ró˝anym w ∏aƒ-

cuckim parku pochodzà z prze∏omu XIX i XX w.,

kiedy ordynacjà ∏aƒcuckà w∏ada∏ trzeci ordynat Ro-

man Potocki (1851-1915) wraz z ˝onà El˝bietà z Ra-

dziwi∏∏ów. Potoccy, przekszta∏cajàc zamek w nowocze-

snà, komfortowo urzàdzonà rezydencj´, zadbali rów-

nie˝ o jego otoczenie. Trwajàce 14 lat prace (od 1890

do 1904 r.) obj´∏y przebudow´ ogrodu w jego ówczes-

nych granicach oraz rozbudow´ w kierunku wschod-

nim poprzez przy∏àczenie znacznego obszaru. Tym sa-

mym powi´kszono park blisko dwukrotnie. Plan par-

ku opracowa∏ ogrodnik i pejza˝ysta Franz Maxwald. 
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1. Stan obecny ogrodu. Fot. M. Szewczuk.

1. Present state of the Garden. Photo: M. Szewczuk.



Na terenie ogrodu, przylegajàcym bezpoÊrednio
do zamku, wprowadzono istotne zmiany w uk∏adzie
kompozycyjnym. Usuni´to cz´Êç drzew, dzi´ki cze-
mu ods∏oni´ta zosta∏a elewacja zamku, podkreÊlona
dodatkowo za∏o˝onymi wokó∏ niego p∏aszczyznami
trawników. Pochodzàcy z Genui, w∏oski architekt
Albert Pio zaprojektowa∏ przy elewacji wschodniej
zamku Ogród W∏oski majàcy postaç wg∏´bnika 

z dwoma wodotryskami. Zmieniony zosta∏ tak˝e
zasadniczo wyglàd strony po∏udniowej poprzez ca∏-
kowità niwelacj´ terenu w cz´Êci zachodniej.
Zlikwidowano zag∏´bionà w fosie figarni´, a na jej
miejscu wybudowano kamienny most dla pieszych.
W jego pobli˝u, przed oran˝erià, za∏o˝ono Ogród
Ró˝any, który – podobnie jak most – ozdobiono licz-
nymi wazami i rzeêbami. 

2. Ogród Ró˝any przed
1939 r. Fot. Instytut Sztu-
ki PAN.
2. Rose Garden prior 
to 1939. Photo: Institute
of Art at the Polish
Academy of Sciences.

3. Stan obecny ogrodu.
Fot. M. Szewczuk.
3. Present-day state of 
the Garden. Photo: M.
Szewczuk.
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Historyczny kszta∏t ogrodu
Za∏o˝enie tego ogrodu oparte by∏o na regularnym,
symetrycznym uk∏adzie kwater ró˝anych przedzielo-
nych alejkami spacerowymi. Ogród ∏àczy∏ si´ od stro-
ny wschodniej z rabatà bylinowà i mostem po∏udnio-
wym. W centralnej cz´Êci ogrodu usytuowana by∏a
marmurowa fontanna wykonana w XIX w. Prawdo-
podobnie zosta∏a przywieziona przez Romana Potoc-
kiego z W∏och na prze∏omie XIX i XX w. G∏ówna
alejka prowadzàca do fontanny od strony oran˝erii
zosta∏a zaakcentowana distylosem (motyw antyczny
z∏o˝ony z dwóch kolumn i architrawu) o kolumnach
z bia∏ego marmuru na piaskowcowych coko∏ach, na-
krytych drewnianà, rzeêbionà belkà. Zosta∏ on wykona-
ny na prze∏omie XIX i XX w. przez nieznanego autora.

Zamkni´cie alejki stanowi∏a rzeêba „Dziewczyny
wk∏adajàcej wianek”, umieszczona w a˝urowej drew-
nianej altanie w kszta∏cie apsydy. Przed nià ustawiono
ozdobny sarkofag rzymski z bia∏ego marmuru, ozdo-
biony p∏askorzeêbami i obsadzony roÊlinami ozdob-
nymi. Na d∏u˝szej osi poprzecznej znajdowa∏y si´
dwie marmurowe wazy na kwiaty w kszta∏cie kieli-
chów, ustawione na kolumnach. Takie same wazy, lecz
ustawione ni˝ej, umieszczono symetrycznie wzd∏u˝
alejki po obu stronach rzeêby, po trzy z ka˝dej jej
strony. Zamkni´cie osi stanowi∏y dwie ∏awy kamien-
ne z zielonego marmuru wsparte na figurach lwów.
Od pó∏nocy ogród zamyka∏a elewacja oran˝erii 
z drewnianym treja˝em poroÊni´tym glicynià. 

Poszczególne kwatery ogrodu obsadzono roz-
maitymi krzewami ró˝anymi – pnàcymi, rabatowy-
mi, wielkokwiatowymi oraz sztamowymi (na pniu).
Ka˝da kwatera uj´ta by∏a bordiurà trawnika. W okre-
sie mi´dzywojennym nie wprowadzono ˝adnych
istotnych zmian w wyglàdzie i uk∏adzie kompozy-
cyjnym Ogrodu Ró˝anego.

4. Ogród przed 1939 r., widok od zachodu. Fot. archiwum MZ¸.
4. Garden prior to 1939, view from the west. Photo: archive MZ¸.

5. Ogród przed 1939 r., widok od wschodu. Fot. archiwum MZ¸.
5. Garden prior to 1939, view from the east. Photo: archive MZ¸.

6. Fontanna w Ogrodzie Ró˝anym przed 1939 r. Fot. archiwum
MZ¸.
6. Fountain in the Rose Garden prior to 1939. Photo: archive MZ¸.
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7. Architektura ogrodowa przed 1939 r. Fot. archiwum MZ¸.
7. Garden architecture prior to 1939 r. Photo: archive MZ¸.

Ogród w 2. po∏owie XX wieku
Pierwsze powojenne informacje na temat Ogrodu
Ró˝anego pochodzà z publikacji El˝biety Baniu-
kiewicz „Park w ¸aƒcucie”, wydanej w 1972 r.
Wymienione zosta∏y w niej m.in. wyst´pujàce tu
odmiany ró˝: New Dawn – bladoró˝owa, pnàca (przy
ogrodzeniu), Moulin Rouge – czerwona (wzd∏u˝ po-
∏udniowej Êciany oran˝erii) oraz ró˝e wielkokwiato-
we:  Madame Meilland – ˝ó∏ta, Papa Meilland –
ciemnoczerwona, Michele Meilland – bladoró˝owa,
Warszawa – dwubarwna ˝ó∏to-ceglasta, Mount Shasta
– bia∏a; Bettina – herbaciana; Super Star – ciem-
noró˝owa; Sutters Gold – ˝ó∏ta; Elisium – ró˝owa 

i Chrysler Imperial – ciemnoczerwona aksamitna.
Autorka wymienia jeszcze jednà ró˝´ pnàcà, nie po-
dajàc jednak nazwy odmianowej. Ró˝a ta nie powta-
rza∏a kwitnienia; formowana by∏a w sto˝ki. 

W tym czasie Ogród Ró˝any zachowywa∏ re-
gularny uk∏ad kwaterowy, jednak proporcje i roz-
planowanie poszczególnych kwater uleg∏y zmianie 
w stosunku do poczàtków XX w. W 1959 r. burza po-
wali∏a jednà z lip w alei poza fosà, która powa˝nie

8. Zniszczenia w Og-
rodzie Ró˝anym spo-
wodowane huraga-
nem w 1959 r. Fot.
archiwum MZ¸.
8. Devastation of the
Rose Garden caused
by a hurricane in
1959. Photo: archive
MZ¸.

9. Ogród Ró˝any, stan ok. 1990 r. Fot. archiwum MZ¸.
9. Rose Garden, state in about 1990. Photo: archive MZ¸.
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uszkodzi∏a drewnianà altan´, rzeêb´ „Dziewczyny
wk∏adajàcej wianek” oraz sarkofag – ˝ardinier´. Po
tym zdarzeniu wymienione rzeêby umieszczono we
wn´trzach zamkowych. W efekcie kompozycja ogro-
dowa zosta∏a znacznie zubo˝ona.

Do po∏owy lat 90. XX w. dokonano kilku prze-
kszta∏ceƒ, nie zmieniajàcych jednak w znaczàcy spo-
sób za∏o˝enia ogrodowego. 

Rekonstrukcja Ogrodu Ró˝anego
W 1996 r. w Muzeum-Zamku w ¸aƒcucie powo∏ana
zosta∏a Rada Naukowa Parku. W jej sk∏ad weszli
specjaliÊci z ca∏ej Polski – znawcy sztuki ogrodowej.
Rada, której przewodniczy dr Andrzej Micha∏owski,
prowadzi prace zmierzajàce do odtworzenia wyglàdu
parku ∏aƒcuckiego z lat 30. XX w. – czasów Êwiet-
noÊci zamku i parku. Przy wspó∏udziale cz∏onków
Rady Naukowej Parku powsta∏y projekty rewalo-
ryzacji terenu ogrodu wewn´trznego, a w 1998 r. pro-
jekt rekonstrukcji Ogrodu Ró˝anego. Prace projek-
towe uk∏adu rabat wykona∏a Magdalena Lisowska,
natomiast dobór odmian ró˝ dr in˝. Danuta Kraus. 

11. Rekonstrukcja nasadzeƒ w 2003 r. Fot: M. Szewczuk.
11. Reconstruction of plantings in 2003. Photo: M. Szewczuk.

10. Stan obecny rosarium, widok od zachodu. Fot: M. Szewczuk.
10. Present-day state of the rosarium,  view from the west. Photo: M. Szewczuk.



Wszelkie prace projektowe zosta∏y poprzedzone
starannymi studiami zachowanych dokumentów i ma-
teria∏ów ikonograficznych. Fotografie archiwalne po-
chodzàce g∏ównie z albumów autorstwa Józefa Pio-
trowskiego, wykonane w 1929 r. i przechowywane 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie oraz w Archiwum Muzeum-Zamku w ¸aƒ-
cucie, pos∏u˝y∏y za podstaw´ do pomiarów foto-
grametrycznych. Dokona∏ ich Micha∏ Kowalczyk 
z Politechniki Warszawskiej. Umo˝liwi∏y one ustale-
nie oryginalnych wymiarów poszczególnych kwater

ogrodu. W projekcie rekonstrukcji starano si´ w pe∏ni
odtworzyç wszelkie elementy przestrzenne oraz wy-
posa˝enie Ogrodu Ró˝anego. 

Rekonstrukcj´ rozpocz´to w 2003 r. od dok∏ad-
nego wytyczenia poszczególnych kwater, usuni´cia
krzewów oraz ca∏kowitej wymiany ziemi do g∏´bokoÊ-
ci 50 cm. Na podstawie analizy zdj´ç archiwalnych
i dawnych wykazów materia∏u roÊlinnego w szkó∏-
kach dr in .̋ Danuta Kraus opracowa∏a projekt rekon-
strukcji nasadzeƒ. Niedost´pne ju˝ odmiany ró˝, 
wg sugestii autorki, zastàpiono wspó∏czesnymi,
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13. Rekonstrukcja alejek w 2004 r.
Fot. G. Ulma.
13. Reconstruction of alleys in 2004.
Photo: G. Ulma.

12. Detal architektoniczny, stan obecny. Fot. M. Szewczuk.
12. Architectural detail, present-day state. Photo: M. Szewczuk.
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zachowujàc jednak pokrój i kolor odmian histo-
rycznych. Pod wzgl´dem wysokoÊci ró˝ane krzewy
rozplanowane zosta∏y rosnàco, poczynajàc od cen-
tralnego punktu za∏o˝enia, który stanowi fontanna.
Na pod∏u˝nym przekroju ogrodu buduje to interesu-
jàcy i malowniczy uk∏ad kolebkowy. 

Kolorystycznie, w jednej cz´Êci ogrodu dominu-
je barwa ˝ó∏to-pomaraƒczowa mieszana z bielà, 
w drugiej natomiast ró˝owo-purpurowa z podobnymi
akcentami bieli. Tego rodzaju gradacja kolorystyczna
zastosowana zosta∏a równie˝ w odniesieniu do wpro-
wadzonych odmian ró˝ pnàcych, zwieszajàcych si´ 
w stron´ fosy. Wzd∏u˝ elewacji po∏udniowej budyn-
ku oran˝erii wysadzono odmian´ Dagenhart – niski,
ró˝owy poliant. Sto˝ki wzd∏u˝ g∏ównej alei obsadzono
odmianà Lavender Laessle – ró˝owo-lawendowà. 
Na dziesi´ciu kwaterach otaczajàcych fontann´ zgru-
powano g∏ównie ró˝e wielkokwiatowe: Gloria Dei –
˝ó∏to-ró˝owa, Per Gynt – ˝ó∏ta, sztamowa, Swany –
okrywowa, bia∏a, Schneewitchen – bia∏a, Fresia –
˝ó∏ta, Junior Mis – ró˝owa, Ingrid Bergman – bor-
dowa, sztamowa, Burgund – krwistoczerwona;

Rumba – dwukolorowa, ˝ó∏to-czerwona; The Fairy –
okrywowa, ró˝owa, Westerland – ∏ososiowa, Chopin
– kremowa. Wzd∏u˝ ogrodzenia rosnà ró˝e pnàce:
Goldstern – z∏oto-˝ó∏ta, Paul’s Scarlet Climbing –
szkar∏atno-czerwona, Climbing Schneewittchen –
bia∏a1. 

W 2004 r. przeprowadzono rekonstrukcj´ na-
wierzchni polegajàcà na ca∏kowitej wymianie ˝wi-
rowo-betonowej na ˝wirowà. Po usuni´ciu starej na-
wierzchni i demonta˝u kraw´˝ników u∏o˝ono, jako
odcinajàcà, warstw´ piasku gruboÊci 15 cm. Po do-
k∏adnym jej zag´szczeniu wprowadzono 10 centy-
metrowà warstw´ podbudowy z t∏ucznia kamien-
nego. Wierzchnià ozdobnà warstw´ stanowi natural-
ne kruszywo o odcieniu ˝ó∏tokremowym. 

Ostatnim etapem rekonstrukcji za∏o˝enia ogro-
dowego by∏o przywrócenie elementów rzeêbiarskich.
W 2005 r. w ogrodzie stan´∏y rzeêby: „Dziewczyna
wk∏adajàca wianek” oraz sarkofag-˝ardiniera. Sà one
wiernymi kopiami monumentów zdobiàcych Ogród
Ró˝any na poczàtku XX w., a obecnie pozostajàcych
we wn´trzach muzealnych. Kopie zabytkowych

14. Ogród Ró˝any, stan z czerwca 2005 r. w trakcie rekonstrukcji architektury ogrodowej. Fot. M. Szewczuk. 
14. Rose Garden, state in June 2005 in the course of a reconstruction of the garden architecture. Photo: M. Szewczuk.



The Rose Garden established at the turn of the
nineteenth century by the Potocki family under-

went multiple transformations. Its zenith coincided
with the 1930s. Magnificently composed and enhanced
by means of unique examples of sculpture, it consti-
tuted a valuable example of the art of gardening. 

The second half of the twentieth century, howev-
er, proved to be less conducive – the composition
arrangement and outfitting were altered upon several

occasions. The total reconstruction of the garden, car-
ried out at the beginning of the twenty first century,
restored its original character and appearance. 

The Rose Garden in the historical park in ¸aƒcut,
extraordinary and enchanting during the early twenti-
eth century, slightly neglected in the second half of
that century, and splendidly restored at the beginn-
ing of the twenty first century, invites visitors for 
tours.

rzeêb wykonane zosta∏y przez zespó∏ konserwatorów
kierowany przez Piotra Màdracha. Dope∏nieniem ca-
∏oÊci sà marmurowe wazy obsadzone, zgodnie z prze-
kazami historycznymi, pelargoniami bluszczolistny-
mi w kolorze czerwonym oraz dracenà.

Niezwyk∏y i zachwycajàcy na poczàtku XX w.,
troch´ zaniedbany w 2. jego po∏owie i wspaniale

odrestaurowany na poczàtku XXI w., Ogród Ró˝any
w zabytkowym parku w ¸aƒcucie przyciàga uwag´
goÊci z ca∏ego Êwiata.

Przypisy

Mgr in˝. Wies∏aw Koza kieruje dzia∏em konserwacji
parku w Muzeum-Zamku w ¸aƒcucie.

1. Zakup krzewów ró˝anych sfinansowa∏ Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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S∏ownik obejmuje has∏a dotyczàce terminów, 
wybitnych postaci, metod, istotnych wydarzeƒ, 
aktów prawnych i wyró˝nianych miejsc. Ich objaÊnienia
uzupe∏niajà w wielu przypadkach dane bibliograficzne
obejmujàce ponad 100 pozycji, ma∏o w Polsce znanej, 
podstawowej literatury przedmiotu.

Jego walory poznawcze 
uzupe∏niajà poglàdowe 
zdj´cia i rysunki 
z odniesieniami 
do odpowiednich hase∏.

S∏ownik jest przepustkà do bogatego
piÊmiennictwa angloj´zycznego 
z dziedziny architektury krajobrazu. 
U∏atwia zdobywanie wiedzy, wymian´
doÊwiadczeƒ zawodowych, prace 
badawcze, projektowe i wykonawcze.

Wszystkie tomy s∏ownika dost´pne w siedzibie wydawcy: 
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków, ul. Szwole˝erów 9, 00-464 Warszawa; godz. 9.00-15.00; 
tel. (22) 628 48 41, 622 60 92;  fax: (22) 622 65 95;  e-mail: wydawnictwa@kobidz.pl


