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MI¢DZY MIASTEM A WSIÑ. 
Z DZIEJÓW OGRODNIKÓW WARSZAWSKICH W XIX-XXI WIEKU

Warszawskie Muzeum Woli
zaprezentowa∏o wystaw´

na temat dziejów ogrodników
warszawskich w XIX-XXI w.,
podejmujàc tym samym wàtek
niecodzienny w muzealnictwie.
Zgromadzone w muzeum pamiàt-
ki rodzinne oraz materia∏y doku-
mentujàce dzia∏alnoÊç firm og-
rodniczych umo˝liwi∏y porusze-
nie tego przez lata pomijane-
go fragmentu historii miasta.
Najliczniejsze wÊród nich pamiàt-
ki rodziny Ulrichów – stanowià-
ce poczàtkowo depozyt muzeum,
a od 2003 r. jego w∏asnoÊç – sta∏y
si´ w∏aÊnie inspiracjà do zorgani-
zowania ekspozycji ilustrujàcej
ogrodnicze tradycje Warszawy.

WÊród rodów ogrodniczych
Ulrichowie i Hoserowie zajmujà
miejsce szczególne. Ich dzia-
∏alnoÊç w Warszawie wià˝e si´ 
z piastowaniem stanowiska g∏ów-
nego ogrodnika Ogrodu Saskie-
go. Renoma, jakà cieszy∏ si´

Ogród Saski, by∏a dla nich znako-
mità rekomendacjà. W znaczà-
cym stopniu wzmocni∏a ich pozy-
cj´ i presti˝ zawodowy. Mia∏o to
szczególne znaczenie, gdy˝ zostali

oni w∏àczeni do grona elity
ówczesnej Warszawy. Stali si´
nauczycielami nast´pnych poko-
leƒ, a ich dzia∏alnoÊç spo∏eczna
doprowadzi∏a do powstania sze-
regu organizacji propagujàcych
wiedz´ ogrodniczà. Towarzystwo
Ogrodnicze Warszawskie i To-
warzystwo Pszczelniczo-Ogrod-
nicze w mieÊcie Warszawie ode-
gra∏y szczególnà rol´ w szkoleniu
ogrodników i popularyzacji wie-
dzy ogrodniczej wÊród miesz-
kaƒców Warszawy. Du˝e znacze-
nie mia∏y te˝ liczne, pi´knie
aran˝owane wystawy ogrodni-
cze, które przyciàga∏y t∏umy
zwiedzajàcych. 

Starania w dziedzinie edu-
kacji doprowadzi∏y do utworze-
nia w 1921 r. Wydzia∏u Ogro-
dniczego w Szkole G∏ównej Go-
spodarstwa Wiejskiego, którego
jednym z za∏o˝ycieli i profeso-
rów by∏ Piotr Ferdynand Hoser.

1. Wystawa ogrodnicza w Warszawie w 1885 r., zbiory rodziny Hoserów. 

1. Gardening exhibition in Warsaw in 1885, from the Hoser family collection. 

2. Szklarnie w zak∏adzie ulrichowskim w Górcach w roku 1904, pocztówka firmowa, 
zbiory Muzeum Woli.

2. Greenhouses in the Ulrich enterprise in Górce, 1904, company postcard, from the col-
lection of the Wola Museum.
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KOMUNIKATY

Gospodarstwa ogrodnicze od-
grywa∏y te˝ ogromnà rol´ w uzys-
kiwaniu nowych odmian i szero-
kim ich propagowaniu przez
sprzeda˝ nasion i sadzonek. Do
dziÊ zdumiewa bogactwo odmian
produkowanych w XIX i na po-
czàtku XX w., które znamy z za-
chowanych katalogów i cenni-
ków firm ogrodniczych. 

Z perspektywy czasu widaç
wyraênie, jak ogromne straty dla
parków i ogrodów Warszawy przy-
nios∏y lata po II wojnie Êwiatowej.
Zerwano wówczas z utrwalonym
tradycjà traktowaniem ogrodnika
jako osoby odpowiedzialnej za stan
ogrodu. Stworzone zosta∏y paƒ-
stwowe przedsi´biorstwa, cz´sto
poprzez nacjonalizacj´ firm pry-
watnych, których zadaniem by∏a
dba∏oÊç o stan zieleni na obszarze
ca∏ego miasta. W praktyce dopro-
wadzi∏o to do unifikacji roz-
wiàzaƒ przestrzennych, cz´sto 
w oderwaniu od historycznego
ukszta∏towania ogrodu, oraz wià-
za∏o si´ z zaw´˝eniem ró˝norod-
noÊci stosowanego materia∏u ro-
Êlinnego. Pozbawi∏o to poszcze-
gólne ogrody i parki ich specy-
ficznego charakteru i uroku, co
by∏o efektem braku odpowiednie-
go zaplecza ogrodniczego oraz
kunsztu zawodowego ogrodników.

pokazowego zak∏adu ulrichow-
skiego przy ul. Górczewskiej 124.
MieÊci∏y si´ tam szkó∏ki i uprawy
pod szk∏em. Po ich upaƒstwowie-
niu w 1958 r. teren o powierzch-
ni 16 ha zosta∏ przej´ty przez
Paƒstwowe Przedsi´biorstwo
Hodowli RoÊlin Ogrodniczych.
Obecnie na dawnym terenie szkó-
∏ek znajduje si´ centrum hand-
lowe „Wola Park”. Warunkiem
uzyskania zgody na realizacj´
tego przedsi´wzi´cia by∏o prze-
prowadzenie przez inwestora
rewaloryzacji parku pokazowego
oraz fragmentu szklarni i bu-
dynków. Dzi´ki tym dzia∏aniom
uda∏o si´ zachowaç relikty Êwiad-
czàce o tradycji tego miejsca.

Jedynym zachowanym w oko-
licach Warszawy, a prawdopo-
dobnie tak˝e w Polsce, historycz-
nym przedsi´biorstwem szkó∏-
karskim jest gospodarstwo rodziny
Hoserów w ˚bikowie (obecnie 
w granicach administracyjnych 
Pruszkowa). W 1896 r. Piotr 
Ferdynand Hoser za∏o˝y∏ tu go-
spodarstwo, w sk∏ad którego

3. Glade in the park-arboretum in ˚bików, according to a project by Walerian Kronenberg
and Teodor Chrzàƒski, present-day state. Photo: A. Marconi-Betka. 

3. Polana w parku-arboretum w ˚bikowie wg projektu Waleriana Kronenberga i Teodora
Chrzàƒskiego, stan obecny. Fot. A. Marconi-Betka. 

4. Willa Hoserów w ˚bikowie wg projektu Czes∏awa Domaniewskiego, stan obecny. 
Fot. A. Marconi-Betka.

4. The Hoser villa in ˚bików, according to a project by Czes∏aw Domaniewski, present-day
state. Photo: A. Marconi-Betka.

Mimo ˝ywio∏owego rozwoju
Warszawy, Êlady dawnej Êwiet-
noÊci warszawskich firm ogrodni-
czych mo˝na jeszcze odnaleêç.
Nale˝y wspomnieç tu o urato-
wanych od zag∏ady i zrewalory-
zowanych pozosta∏oÊciach parku
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wchodzi∏y: willa w∏aÊciciela,
park-arboretum, zabudowania go-
spodarcze, cieplarnie oraz teren 
produkcyjny wraz z matecznika-
mi roÊlin ozdobnych i sadowni-
czych. Wszystkie budynki wznie-
siono w stylu neogotyckim wg
projektu Czes∏awa Domaniew-
skiego. Park-arboretum zaprojek-
towany zosta∏ przez wybitnych
planistów ogrodów Waleriana
Kronenberga i Teodora Chrzàƒ-
skiego. Szkó∏ki ˝bikowskie s∏y-
n´∏y z bogactwa produkowanych
tu odmian roÊlin oraz najwy˝szej
jakoÊci materia∏u. Niestety, w la-
tach 60. XX w. warunki polityczno
-ekonomiczne wymusi∏y na ów-
czesnym w∏aÊcicielu, Piotrze Ta-
deuszu Hoserze, przystàpienie do
paƒstwowej spó∏dzielni ogrodni-
czej. Rabunkowa gospodarka spó∏-
dzielni doprowadzi∏a do ogrom-
nych zniszczeƒ tego wzorcowego
niegdyÊ gospodarstwa. W 2003 r.
szkó∏ki powróci∏y do prawowitych
w∏aÊcicieli, którzy podejmujà pró-
by odbudowy przedsi´biorstwa 
o ponad stuletniej tradycji.

BETWEEN TOWN AND VILLAGE.
FROM THE HISTORY OF WARSAW GARDENERS IN THE XIXth - XXIst CENTURY

The Wola Museum in Warsaw
featured an exhibition about

the history of Warsaw gardeners
(from the nineteenth century to
the twenty first century), thus
embarking upon motifs rarely

encountered in museum shows.
Family souvenirs and material
documenting the activity of gar-
dening firms, amassed by the
Museum, illustrate Warsaw tradi-
tions. The display is composed of

exhibits showing the history of
particular families, their involve-
ment in professional and social
work, as well as the significance
of numerous organisations in prop-
agating gardening knowledge. 

5. Cenna odmiana ró˝y parkowej, która powinna powróciç do produkcji. Fot. A. Marconi-
Betka.

5. Valuable species of a park rose which should be reintroduced into production. Photo: 
A. Marconi-Betka.

Muzeum Woli oraz Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami,
wspierajàce starania rodziny Ho-
serów, zorganizowa∏y towarzyszà-
ce wystawie spotkanie „Szkó∏ki
˝bikowskie Hoserów – niezwy-
k∏y zabytek, przesz∏oÊç – przy-
sz∏oÊç”. Sta∏o si´ ono forum dy-
skusji o sposobach ratowania te-
go wyjàtkowego zabytku oraz od-
budowy jego dawnej ÊwietnoÊci.
Byç mo˝e szansà dla firmy jest
produkcja i promocja starych pol-
skich odmian roÊlin, w tym tych

wyhodowanych niegdyÊ w go-
spodarstwie Hoserów. 

Dobrze, ˝e po latach mo-
nopolu paƒstwowego powraca
tradycja przedsi´biorstw rodzin-
nych, w których umiej´tnoÊci za-
wodowe zdobywane sà nie tylko
w szko∏ach, lecz tak˝e poprzez
praktyk´. DoÊwiadczenia przeka-
zywane w nich z pokolenia na po-
kolenie stanowià bezcenne zaple-
cze pracy zawodowej ogrodnika. 

W obecnej rzeczywistoÊci 
cieszy podj´cie tematu historii

ogrodnictwa warszawskiego, gdy˝
zwraca ono jednoczeÊnie uwag´
na przysz∏oÊç tej dziedziny. W co-
raz bardziej zniszczonym i zur-
banizowanym Êrodowisku ogrody 
i parki sà oazami wytchnienia 
dla mieszkaƒców miast, a ich 
stan wp∏ywa zarówno na komfort
˝ycia codziennego i wypoczynku,
jak te˝ kszta∏tuje wra˝liwoÊç na
pi´kno sztuki ogrodowej stano-
wiàcej po∏àczenie wartoÊci kul-
turowych i pi´kna natury.




