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minarium wraz z towarzyszà-
cà mu wystawà w Warszawie.
Organizatorem seminarium by∏
odzia∏ warszawski SARP, wspó∏-
twórcà Archiwum Paƒstwowe 
m.st. Warszawy. Spotkanie i wy-
stawa odby∏y si´ w ramach II Je-
siennych Spotkaƒ Architektów 
i Urbanistów i nosi∏y wspólny ty-
tu∏ Idea miasta-ogrodu a tereny
zieleni Warszawy.

Pok∏osiem seminarium jest
omówiona poni˝ej publikacja pod
tym samym tytu∏em. Zosta∏a wyda-
na w niewielkim nak∏adzie w po-
staci zeszytowej. Zawiera szeÊç
specjalistycznych referatów, wy-
g∏oszonych na spotkaniu i prze-
znaczonych przede wszystkim dla
osób profesjonalnie zwiàzanych z
problemami rozwoju przestrzen-
nego Warszawy: architektów, ar-
chitektów krajobrazu i urbanistów.

B∏´dem jest sàdziç, ̋ e jest to publi-
kacja traktujàca o miastach-ogro-
dach w ogóle. Poszczególne refera-
ty prezentujà wprawdzie howar-
diaƒskie idee i formy miasta-
ogrodu, g∏ównie jednak poruszajà
problem aktualizacji wzorców 
brytyjskich, wyst´pujàcy wsz´dzie
tam gdzie zosta∏y one zreali-
zowane i marginalnie problem
ochrony dziedzictwa kulturowego.

Projekty jednostek osadni-
czych, jakimi by∏y miasta-ogro-
dy, zarówno te zrealizowane jak 
i nie, oraz relacje ich z przyk∏a-
dami wzorcowymi E. Howarda sà
zach´tà do publicznej dyskusji
nad wieloma aspektami rozwoju
przestrzennego miasta Warszawy.

Publikacj´ otwiera wprowa-
dzenie prof. in˝. arch. S∏awomira
Gzella – kierownika Zak∏adu
Projektowania Urbanistycznego

WA PW, jednoczeÊnie jednego 
z redaktorów opracowania. Przy-
pomina on pokrótce na czym po-
lega∏a utopijna koncepcja urba-
nistyczno-spo∏eczna miast-ogro-
dów. Na przyk∏adach rysunków 
i diagramów przygotowanych
przez Howarda i jego wspó∏pra-
cowników (publikacja ich nie pre-
zentuje) omawia budow´, istnienie
i sposób zarzàdzania w tych mias-
tach. S. Gzell zwraca tak˝e uwa-
g ,́ ˝e diagramy symbolicznie ilus-
trujàce kszta∏t urbanistyczny kolej-
nych jednostek osadniczych nie
stanowi∏y elementu decydujàcego
o celu i sposobie ich budowy.
Celem by∏o mianowicie rozwià-
zanie problemów mieszkaniowych
kilkumilionowej wówczas stolicy
W. Brytanii. Sposób budowy nato-
miast zale˝a∏ m.in. od iloÊci miesz-
kaƒców i programu finansowego.

Idea miast-ogrodów zapoczàt-
kowana przez Ebenezera Ho-

warda w Wielkiej Brytanii w koƒ-
cu XIX w. jest od kilku lat w Pol-
sce i innych krajach europejskich
tematem ró˝nego rodzaju spot-
kaƒ, konferencji i publikacji.
Wià˝e si´ to z kilkoma jubi-
leuszami: stuleciem publikacji
ksià˝ki E. Howarda pt. „Tomor-
row: A Peaceful Path to Real
Reform” w 1898 r. i jej poszerzo-
nego wydania „Garden Cittes at
Tomorrow” w 1902 oraz z za∏o˝e-
niem pierwszego na Êwiecie mia-
sta-ogrodu Letchworth w 1903 r. 

Cykl spotkaƒ w naszym kraju
rozpocz´∏a konferencja zorgani-
zowana szeÊç lat temu we Wro-
c∏awiu (materia∏y której opubli-
kowano w ksià˝ce „Miasto-ogród.
100 lat rozwoju idei”, Wroc∏aw
1998), a zamyka∏o w 2002 r. se-

1. Plan Miasta-Ogrodu Podkowa LeÊna, pochodzàcy z wydanaej w 1927 r. ulotki rekla-
mowej. Plan wykona∏ w 1925 r. Antoni A. Jawornicki, warszawski architekt i urbanista.

1. Plan of the Podkowa-LeÊna Garden City from an advertisement leaflet published in 1927.
Pland excecuted in 1925 by A. Jawornicki, a Warsaw-based architect and town planner.
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Dalej zeszyt zawiera meryto-
ryczne referaty. Pierwszym jest
tekst antropologa dr. Adama Czy-
˝ewskiego zatytu∏owany Letch-
worth Garden City. Sto lat póê-
niej. Autor analizuje w nim dwa
projekty Raymonda Unwina i Bar-
ry Parkera: Letchworth Garden
City (1904) i Hampstead Garden
Suburb (1906). Podaje jakie ce-
chy wspólne ∏àczà oba plany, co
decyduje o specyfice pierwszego
– Letchworth, tak ˝e to w∏aÊnie
ten plan wywar∏ olbrzymi wp∏yw
na wspó∏czesnà urbanistyk´ i po-
zostaje do dziÊ wzorem znako-
mitej analizy miejscowych wa-
runków geomorfologicznych, hy-
drograficznych i krajobrazowych,
przeprowadzonej przez projek-
tantów. Autor zaznacza, ˝e plan
ów urzeczywistnia wizje Howar-
da, chocia˝ projektanci doÊç swo-
bodnie potraktowali przyj´ty
przez niego schemat kszta∏tu ur-
banistycznego. Ta dowolna inter-
pretacja jest w∏aÊnie, zdaniem au-
tora, budzàcà podziw wyjàtkowà
wartoÊcià. Artyku∏ A. Czy˝ewskie-
go to ponadto – zgodnie z przy-
j´tym tytu∏em – wynik obserwacji
wspó∏czesnego Letchworth (autor
zwiedzi∏ je w 2000 r.), zasad jego
funkcjonowania oraz akceptacji
spo∏ecznej. Artyku∏ wskazuje na
elementy, które wyró˝niajà je
spoÊród wszystkich osiedli sateli-
tarnych Londynu, a wi´c: du˝y
procent ludnoÊci zatrudnionej na
miejscu, ustrój samorzàdowy
(Fundacja Letchworth Garden
City Heritage Foudndation),
proinwestycyjna  polityka finan-
sowa oparta na czynszach miesz-
kaƒców i dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, spo∏eczna ÊwiadomoÊç his-
torycznej struktury i zabudowy.
Miasto to – jak podaje autor –
osiàgn´∏o w wyniku stu lat roz-
woju, stabilizacji politycznej 
i spo∏ecznej, zachowanego ustro-
ju i form w∏asnoÊci stan „ dyna-
micznej równowagi”, wyra˝ajàcy
si´ m.in. w maksymalnym po-
ziomie zaludnienia, nieprzekra-
czalnych granicach oraz dobrej
kondycji gospodarczej. Zagadkà
jest czy trwaç b´dzie wiecznie

zgodnie z idealnà wizjà Howarda?
Kolejne referaty publikacji

poÊwi´cone sà polskim miastom
– ogrodom. Odpowiadajà na py-
tania jak przyj´ta zosta∏a i reali-
zowana koncepcja Howarda na
naszym gruncie. Podajà przy-
k∏ady parcelacji rozpocz´tych 
i niedokoƒczonych, zaprzestanych
z ró˝nych przyczyn. Jednym z ta-
kich przyk∏adów jest miasto-og-
ród Ostoja P´cicka, a pisze o niej
Ryszard Wojtkowski, dyrektor Ar-
chiwum Paƒstwowego m.st. War-
szawy. Autor wskazuje na dwa
aspekty zwiàzane z powstaniem
Ostoi, a tak˝e innych podobnych
osiedli podwarszawskich: na zna-
czenie komunikacji szynowej 
i tramwajowej, umo˝liwiajàcej
po∏àczenie ze strukturà zwartego
miasta oraz na aspekt ekono-
miczny zwiàzany z koniecznoÊ-
cià sprzeda˝y gruntów przez 
ich w∏aÊcicieli, majàcych k∏opoty
finansowe (w przypadku Ostoi 
chodzi∏o o tereny hr. Potulickiej 
i A. Marylskiego-¸uszczewskiego).
Referat R. Wojtkowskiego Miasto
-ogród Ostoja P´cicka – ogród
zapomniany jest przypomnie-
niem i ocenà projektów i prze-
biegu parcelacji osiedla z lat 20.
poprzedniego stulecia, opartà, co
nale˝y podkreÊliç, o analiz´ êró-
de∏ pisanych, kartograficznych 
i ikonograficznych. Istotnà kon-
kluzjà tej pracy jest stwierdzenie,
˝e mimo zmian zaistnia∏ych po 
II wojnie Êwiatowej „zagospo-
darowanie Ostoi trwa do chwili
obecnej, chocia˝ nie w takiej for-
mie, o jakiej myÊleli jej twórcy.”

O istnieniu praktycznie
niezrealizowanego projektu mias-
ta-ogrodu M∏ociny z 1914 r., spo-
rzàdzonego przez arch. Ignacego
MiÊkiewicza, dowiadujemy si´ 
z referatu dr in˝. arch. Alicji
Szmelter, adiunkta w Katedrze
Historii Budowy Miast Wydzia∏u
Architektury Politechniki War-
szawskiej. Autorka dokonuje ana-
lizy tego projektu oraz omawia
ulotk´ reklamujàcà parcelacj´
M∏ocin (materia∏y zachowane 
w zbiorach Muzeum Historycz-
nego m.st. Warszawy, dotychczas

nieznane). Koncepcja I. MiÊkie-
wicza jest zdaniem A. Szmelter
jednà z ciekawszych rodzimych
interpretacji rozwiàzaƒ urbanis-
tyki angielskiej i francuskiej 
w dziedzinie kszta∏towania miast
-ogrodów. ¸àczy symetryczne roz-
planowanie sieci ulicznej ze swo-
bodnym uk∏adem, podkreÊlajàc
jednoczeÊnie istniejàcà barokowà
oÊ za∏o˝enia pa∏acu Bruhla, po∏o-
˝onego w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie na Skarpie WiÊlanej. Referat
A. Szmelter pt. Niezrealizowany
projekt Miasta-Ogrodu M∏ociny
a êród∏a jego inspiracji jest te˝ 
„Teoretycznà” próbà (tzn. opartà
tylko na porównaniach omawia-
nego planu z planami tej cz´Êci
miasta Warszawy z 1925 i 1934 r.)
okreÊlenia tego co zosta∏o zreali-
zowane z koncepcji  I. MiÊkiewi-
cza w okresie mi´dzywojennym 
i po II wojnie Êwiatowej.

Odmienne w charakterze sà
metafizyczne rozwa˝ania dr. in˝.
arch. Jeremiego T. Królikowskie-
go, adiunkta na Wydziale Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu
SGGW. Zebrane w referacie za-
tytu∏owanym Miasto, miasto-
ogród, miasto-krajobraz poÊwi´-
cone zosta∏y krajobrazowi Mila-
nówka i oparte na poezji J. Rym-
kiewicza, autora Zachodu s∏oƒca
w Milanówku – tomu wierszy
wydanego w Warszawie w 2002 r.
Wiersze te oddajà klimat i skal´
„zielonej” miejscowoÊci podwar-
szawskiej, jakà jest Milanówek,
ulegajàcej ostatnio coraz wi´k-
szemu zurbanizowaniu. Nostal-
giczne refleksje nad rzeczami,
Êwiat∏em, czasem, porzàdkiem 
i charakterem miasta-ogrodu sà
wedle przekonania J. Królikow-
skiego, potrzebne do zrozumie-
nia sensu idei howardiaƒskiej
oraz sensu przestrzeni miejskiej 
w ogóle.

W kolejnym referacie Wroc-
∏aw: od miast-ogrodów do mias-
ta jak ogród dr hab. in˝. arch.
Alina Drapella-Hermansdorfer,
kierownik Zak∏adu Kszta∏towania
Ârodowiska Wydzia∏u Politech-
niki Wroc∏awskiej, omawia lo-
kalne przyk∏ady rozwiàzaƒ idei 
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urbanistyczno-spo∏ecznych XX w.
Pierwszy przyk∏ad stanowià ko-
lonie: Zatrasie i S´polno, wzor-
cowe i typowe miasta-ogrody,
nawiàzujàce do wizji Howarda.
Drugim jest tzw. Wielka Wyspa,
która wraz z innymi terenami
Szczytnickiego Zespo∏u Przyrod-
niczo-Krajobrazowego obj´ta zo-
sta∏a projektem Agenda 21, trak-
tujàcym krajobraz jako niezwykle
istotny czynnik miastotwórczy.
Odzwierciedla to popularnà w la-
tach 70. poprzedniego stulecia ide´
miasta jak ogród, miasta maksy-
malnie nasyconego zielenià.

Ostatni z referatów Miasto
-ogród Utrata. Koncepcja miast
-ogrodów w paÊmie pruszkow-
skim Bis dr. in˝. arch. Krzysztofa
Domaradzkiego – kierownika
Pracowni Urbanistyki Stosowa-
nej Wydzia∏u Architektury Poli-
techniki Warszawskiej, jest cen-
nym zbiorem osobistych wspom-
nieƒ opartych na doÊwiadcze-
niach zwiàzanych z projektami
koncepcyjnymi miast-ogrodów:
Utraty i Nadarzyna. Zosta∏y one
opracowane przed 25. laty, a ich
za∏o˝eniem by∏o zahamowanie
nieplanowej, chaotycznej zabu-
dowy i zorganizowanie kontro-
lowanej dzia∏alnoÊci inwestycyj-

nej na tych terenach, opartej na
rozbudowie kolejki WKD. Autor
przedstawia g∏ówne za∏o˝enia nie
zrealizowanego projektu zawarte
w ulotce reklamowej, zredago-
wanej na wzór przedwojennych.
Ponadto omawia powsta∏à w opar-
ciu o te za∏o˝enia koloni´ Na-
darzyn. Konkluzjà  referatu jest
stwierdzenie, ˝e obecna rzeczywis-
toÊç zaprzecza idei miast-ogro-
dów. Ta smutna refleksja wynika 
z nowych realiów podzia∏u osiedli
na zamkni´te i chronione ze wzgl´-
dów bezpieczeƒstwa sektory.

Omawiana publikacja jest
uzupe∏nieniem publicystyki doty-
czàcej tematu. Nie zajmuje si´,
zgodnie z za∏o˝eniami organiza-
torów, tak jak ju˝ zasygnali-
zowa∏am we wst´pie, koncepcjà
miast-ogrodów w szerokim as-
pekcie. Nie znalaz∏y si´ tutaj np.
teksty poÊwi´cone najs∏ynniejszej
polskiej parcelacji sprzed I wojny
Êwiatowej tj. miasta-ogrodu
w Zàbkach projektu T. To∏wiƒ-
skiego. Niestety tylko w pewnym
stopniu publikacja ta porusza pro-
blem zabytkowego uk∏adu urba-
nistycznego i zabytkowej zabu-
dowy w Êwietle teorii i praktyki
ochrony zabytków. Odpowiedzi
na pytanie co chroniç i jakimi

sposobami, udziela tylko jeden 
z prelegentów: A. Czy˝ewski,
wskazujàc na doÊwiadczenia an-
gielskie. Referat tego autora jest
najcenniejszy z punktu widzenia
zabytkoznawcy, konserwatora za-
bytków, jakim jest piszàca te
s∏owa. Pozosta∏e referaty pomija-
jà bàdê tylko sygnalizujà rodzime
rozwiàzania w tej dziedzinie,
aspekt rewitalizacji historycz-
nych ju˝ za∏o˝eƒ.  Informacje za-
warte w ww. tekstach sk∏aniajà
do nast´pujàcych wniosków i po-
stulatów: przyj´te i obowiàzujàce
obecnie w angielskim Letchworth
zasady ochrony konserwatorskiej,
wynik stuletniej historii i do-
Êwiadczeƒ sà wzorem do naÊlado-
wania dla polskich architektów,
urbanistów i konserwatorów,
oczywiÊcie wymagajàcym dosto-
sowania do istniejàcych warun-
ków. JednoczeÊnie nale˝y nad-
mieniç, ˝e nasze dotychczasowe
doÊwiadczenia na tym polu ró˝nià
si´ od angielskich i w du˝ej mie-
rze zosta∏y uwarunkowane I i II
wojnà Êwiatowà.

Polskie miasta-ogrody, ich
uk∏ad urbanistyczny i zabudowa
wymagajà jeszcze w wielu przy-
padkach konkretnych ustaleƒ 
i wskazaƒ konserwatorskich dal-
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2. Plan szczegó∏owy projektowanego zabudowania cz´Êci osiedla pod nazwà Miasto-Ogród
M∏ociny, zatwierdzony w 1936 r.
2. Plan of the detailed development of part of a housing estate known as the M∏ociny Garden
City, confirmed in 1936.

szego sposobu post´powania.
Przede wszystkim zaÊ wymagajà
powszechnego uznania walorów
naturalnego i kulturowego Êrodo-
wiska za wartoÊci o charakterze
nadrz´dnym. Wszystkie pozosta-
∏e elementy sta∏e ukszta∏towane 
w ciàgu dziejów miast typu
funkcja miasta, jego powierzch-
nia i liczba mieszkaƒców muszà
byç im ÊciÊle podporzàdkowane.
Wymagajà odpowiedzi na pyta-
nia dotyczàce przysz∏ej funkcji,
wielkoÊci miast zarówno w sen-
sie przestrzennym jak i demogra-
ficznym oraz ch∏onnoÊci terenu. 

Przy okazji lektury tej publi-
kacji nasuwajà si´ niestety smut-
ne refleksje, si´gajàce znacznie
dalej ni˝ tematyka wydawnictwa,
a dotyczàce sytuacji budowy
przez firmy develooperskie na
terenach otwartych wokó∏ miast 
i w samych zespo∏ach miejskich,



Dominik Màczyƒski
Dzia∏ Ekspertyz i Analiz KOBiDZ

FIZYCZNE METODY DEZYNSEKCJI DREWNA DÓBR KULTURY
Adam Krajewski, Wyd. SGGW, 197 s., il. 54, tab. 18, Warszawa 2001

232

osiedli chaotycznie rozrzuconych
w przestrzeni, powstajàcych bez
szacunku dla otaczajàcej zabu-
dowy i istniejàcego krajobrazu,
bez jakiejkolwiek myÊli przewod-
niej i wykorzystania przedwojen-
nych doÊwiadczeƒ howardiaƒ-
skich. Czynnikiem kszta∏tujàcym
przestrzeƒ i wizj´ miasta jest
teraz tylko pieniàdz, który decy-
duje o jego rozwoju, wyznacza
kierunki i formy planowania tak-
˝e jego zabudowy. Wydaje si´, ˝e
sytuacj´ mo˝e jeszcze pogorszyç
utrata wa˝noÊci wszystkich pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych przed
1995 r. Jest to jednak zupe∏nie
inne zagadnienie, znacznie wy-
kraczajàce poza ramy niniejszego
omówienia.

Podsumowujàc zasób infor-
macji przekazany w artyku∏ach
tytu∏owej publikacji mo˝na naz-
waç imponujàcym. Obok zna-
nych faktów pojawiajà si´ niez-
nane dane, ilustrowane bogatym
materia∏em ikonograficznym. 

Poziom artyku∏ów jest na-
tomiast bardzo zró˝nicowany, 
a dobór referatów jakby troch´
przypadkowy, nie odnoszàcy si´
do tematu tytu∏owego Idea miast
-ogrodów a system zieleni w War-
szawie. Nie uzyskamy tu odpo-
wiedzi na pytanie jakie sà relacje
mi´dzy miastami-ogrodami a za-
∏o˝eniami parkowymi i w ogóle
terenami zielonymi stolicy oraz
czy i jakie znaczenie ma fakt 
istnienia wokó∏ niej zielonych
przedmieÊç.

Niewàtpliwie mocnà stronà
publikacji sà ilustracje. Nale˝à do
nich fotografie przedstawiajàce
wspó∏czesnà i dawnà zabudow´
m.in. Hampstead Garden Suburb,
Letchworth; archiwalne plany i ma-
py, w tym nieznany dotàd plan
M∏ocin I. MiÊkiewicza oraz inne
plany: Ostoi, wroc∏awskiej ko-
lonii Zalesie, Podkowy LeÊnej...
WartoÊç publikacji podnoszà te˝
przypisy umieszczone przy ka˝-
dym z referatów. 

Na koniec wypada tylko ˝a∏o-
waç, ˝e tekstów nie zredagowano
w sposób, który uczyni∏by go przy-
st´pniejszym dla czytelnika nie-
zwiàzanego profesjonalnie z tema-
tem. Niemniej lektur´ t´ polecam,
zw∏aszcza zainteresowanym za-
gadnieniem.

Publikacja oparta zosta∏a na
rozprawie habilitacyjnej pow-

sta∏ej na Wydziale Technologii
Drewna SGGW w Warszawie.
Wykorzystano w niej m. in. wyniki
doÊwiadczeƒ przeprowadzonych
przez autora w Oddziale Badaƒ

i Konserwacji PP PKZ oraz we
wspó∏pracy z Zak∏adem VII Insty-
tutu Chemii i Techniki Jàdrowej
w Warszawie i Mi´dzyresortowym
Instytutem Techniki Radiacyjnej
Politechniki ¸ódzkiej. Autor wy-
korzysta∏ w niej, oprócz w∏asnych

oryginalnych badaƒ i fachowej li-
teratury (238 pozycji), tak˝e wie-
dz´ wynikajàcà z wieloletniej pra-
cy w Instytucie Technologii Le-
Ênictwa, na SGGW oraz w dziedzi-
nie konserwacji zabytków (PP PKZ
i Fundacja Ochrony Zabytków).

The publication Idea miasta-
ogrodu a tereny zieleni War-

szawy (The Idea of a Garden City
and the Green Belt in Warsaw),
edited by S. Gzell, M. So∏tys and
A. Tratkiewicz-Nawrocka, is the
outcome of a seminar and an
exhibition under the same title,
held in Warsaw in 2002. The
seminar was organised by the
Warsaw branch of the Society of
Architects of the Republic of
Poland together with the State
Archive of the Capital City of

Warsaw. The whole event was part
of the Second Autumn Meetings
of Architects and Town Planners. 

The publication contains six
papers read at the meeting and ad-
dressed predominantly to persons
professionally associated with the
spatial development of Warsaw,
architects, landscape architects and
town planners. Adam Czy˝ewski
spoke about Letchworth Garden
City. A hundred years later,
Ryszard Wojtkowski presented
The Ostoja P´cicka  garden city

– a forgotten garden, Alicja
Szmelter’s paper dealt with The
unrealised projects of the M∏o-
ciny garden city and the sources
of its inspiration, Jeremi T. Kró-
likowski outlined The city, the
garden city and the landscape city,
Alina Drapella-Hermansdorfer
discussed Wroc∏aw: from a gar-
den city to a city as a garden
and Krzysztof Domaradzki spoke
about The Utrata garden city.
The conception of garden cities
in the Pruszków belt. 

THE IDEA OF A GARDEN CITY AND THE GREEN BELT IN WARSAW


