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STUDIUM HISTORYCZNO-KOMPOZYCYJNE
1. Analiza kompozycji
1.1. Ewolucja kompozycji Ogrodu Krasińskich poprzedzająca przebudowę wg projektu
Franciszka Szaniora
Ewolucja kompozycji barokowego założenia ogrodowego przy prywatnej rezydencji Jana
Dobrogosta Krasińskiego, zaprojektowanego w końcu XVII w., przez Tylmana z Gameren,
do parku publicznego przy Pałacu Rzeczypospolitej, otwartego dla mieszkańców Warszawy
w 1768 r., a następnie na przełomie XIX/XX wieku przebudowanego przez Franciszka
Szaniora, w stylu naturalistycznym, była odbiciem zmiany sposobu użytkowania ogrodu i
zmieniających się stylów w sztuce ogrodowej oraz roli tego ogrodu w układzie funkcjonalno przestrzennym miasta.
Większość zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Miejskiego w
Warszawie oraz Biblioteki Ordynacji Krasińskich została spalona w 1944 r., dlatego też brak
źródeł uniemożliwia rekonstrukcję pierwotnej kompozycji Ogrodu Krasińskich. Nie
opublikowaną próbę monografii Ogrodu Krasińskich przed 1939 r. podjął Antoni Karczewski.
Zachowały się jego szkice w skali ok.1: 2500, prezentujące najbardziej prawdopodobne
przemiany kompozycyjne Ogrodu Krasińskich, wykonane w oparciu o archiwalne plany
Warszawy,1. Powojenne plany rekonstrukcji Ogrodu Krasińskich na tej samej zasadzie
opracował również Gerard Ciołek2. Obaj autorzy w swoich szkicach uwzględnili teren
dziedzińca pałacowego, na miejscu którego powstał plac miejski.
Analizując w niniejszym opracowaniu historię rozwoju Ogrodu Krasińskich,
wyodrębniono kolejne fazy przemian kompozycyjnych i programowych na przestrzeni 300 lat
jego istnienia. Z czego w okresie poprzedzającym przebudowę Szaniora wyróżniono siedem
znaczących przekształceń, przedstawionych zarówno w pracach A. Karczewskiego jak i G.
Ciołka (il. 102) :
 1732 r. (wg. planu Warszawy Wernecka), rys. G. Ciołka (il.8)
 koniec XVII w.(wg planu założenia z 1737 r.) rys. A. Karczewski (il.11)
 1762 r. (wg pomiaru rys. Ricaud de Tirregaille) rys. G. Ciołek (il.13)
 1762 r. (wg. planu Ricaud de Tirregaille) rys. G. Ciołek (il.15)
 1772 r. (wg. Delineacji Hiża i Jędrzejowskiego) rys. G. Ciołek (il.17)
 koniec XVIII w. (Plan Pałacu i Ogrodu Rzeczypospolitej) rys. A.Kietliński (il.21)
 koniec XIX w. (Plan m.st. Warszawy Lindleya 1896 r.) (il.33)
Zmiany układu przestrzennego Ogrodu Krasińskich przedstawione na powyższych
planach, powstały w wyniku stopniowej ewolucji symetrycznej barokowej kompozycji, której
oś główną, pokrywającą się z centralną aleją łączącą dominantę pałacu i subdominantę
barokowej bramy, zachowano w kolejnych fazach rozwoju. Wszystkie układy przestrzenne, z
wyjątkiem dwóch z 1762 i 1772 r. (il.15) i (il.17) w połowie długości ogrodu przecinała droga
prostopadła do głównej alei. Zagospodarowanie terenu przed ogrodową elewacją pałacu
nawiązywało do formy barokowego tarasu. Na kolejnych archiwalnych planach w linii
północnego ogrodzenia ogrodu naniesione były budynki oranżerii i figarni, wybudowane ok.
1695 r. następnie przebudowane w 1817 r. na jeden pawilon kawiarni, przy którym ok.1863 r.
wzniesiono kamienicę na rogu ulic Świętojerskiej i Nalewki.
W wyniku kolejnych przekształceń kompozycji powstawały nawarstwienia stylowe,
będące świadectwem przemian twórczych i posiadające wartość historyczną. Należy do nich
również powojenna rozbudowa Ogrodu Krasińskich, która znacząco powiększyła jego teren i
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wzbogaciła układ funkcjonalno przestrzenny i wartość użytkową. Jednocześnie wokół
historycznej kompozycji parku powstała strefa buforowa, chroniąca ją przed negatywnym
oddziaływaniem tras komunikacyjnych.
1.2. Analiza projektu przebudowy Ogrodu Krasińskich Franciszka Szaniora (rys. 3 i 3a)
W centralnej części Ogrodu Krasińskich zachowany jest zabytkowy układ przestrzenny,
parku krajobrazowego z przełomu XIX/XX wieku, któremu zarzucane jest naruszenie
związku kompozycji ogrodowej z architekturą barokowego pałacu 3. W związku z powyższym
w niniejszym opracowaniu zbadano związki projektu Szaniora z wcześniejszymi fazami
rozwoju założenia pałacowo-ogrodowego.
W końcu XIX wieku eklektyzm był obecny w sztuce ogrodowej, w rozwiązaniach
projektowych pojawiły się zapożyczenia dawnych form stylowych. Niemal każdy z
powstających wówczas parków starał się łączyć cechy kilku stylów w kompozycyjną całość.
W otoczeniu budowli wprowadzono geometryczne partery kwiatowe, często powiązane z
formowanymi krzewami. „Doskonała znajomość tworzywa, umiejętność i kultura w
posługiwaniu się wypracowanymi przez wieki zasadami kompozycji dochodzą na przełomie
stuleci do szczytowego poziomu.”4
Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że projektując przebudowę Ogrodu
Krasińskich Franciszek Szanior miał dostęp do archiwalnych planów, obecnie nieistniejących.
Należy podkreślić, że ten wybitny planista wyspecjalizował się w projektach parków
miejskich i przebudowie starszych założeń ogrodowych przy dworach i pałacach, stosując
zasady stylu naturalistycznego. Poprzez mistrzowskie adaptowanie elementów istniejących
wcześniej na terenie parków do kompozycji krajobrazowej stworzył rozpoznawalny styl.
W momencie podjęcia decyzji o przebudowie parku przy Pałacu Rzeczypospolitej
funkcjonował on jako park publiczny już od ponad 120 lat. Celem modernizacji była
kontynuacja funkcji parku miejskiego i jak najlepsze przystosowanie nowej kompozycji do
rosnącego zapotrzebowania społecznego na wypoczynek w otoczeniu zieleni.
Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez Szaniora w układzie przestrzennym Ogrodu
Krasińskich była likwidacja centralnej alei tzw. promenady na osi głównej, i zaprojektowanie
nowego obwodnicowego układu dróg o zmieniających się widokach, w celu urozmaicenia
trasy alejek spacerowych. Głównym zamysłem przebudowy było uzyskanie wrażenia
powiększenia powierzchni parku dzięki nowemu układowi dróg, poprowadzonych po liniach
krzywych, nie pokazujących końca drogi. Jednocześnie zaprojektowanie masywu zieleni
ukrywającego granice parku miało uczynić go pozornie większym. Dodatkowo w rejonie
skrzyżowań i rozgałęzień dróg skupiały się maskujące grupy drzew i krzewów, które
jednocześnie kształtowały powiązania widokowe.
W sytuacji, kiedy nie odnaleziono oryginalnego projektu Szaniora dla Ogrodu Krasińskich
jako podstawowy materiał do analizy przyjęto jego reprodukcję wraz z opisem zmian,
opublikowaną w czasopiśmie „Ogrodnik Polski”.5 (il. 32)
Wiadomo, że realizacja projektu przebudowy była rozłożona na lata 1891-1895, dlatego
jako materiał wyjściowy do analizy kompozycji wybrano dwa Plany m.st. Warszawy
sporządzone pod kierunkiem Lindleya, w latach 1896-1897, na których można prześledzić
zmiany ówczesnego zagospodarowania parku.
Zasięg terytorialny projektu Szaniora wyznaczało ogrodzenie historycznej parceli i
granicząca z Ogrodem Krasińskich zabudowa. Na terenie dawnego podjazdu przed pałacem
planista zaprojektował niewielki ogrodzony skwer, wówczas nową formę w zieleni miejskiej.
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Plan Lindleya z 1896 r. w skali 1:250 (il. 33) przedstawia jeszcze układ przestrzenny
parku z końca XIX wieku z główną promenadą na osi i prostopadłymi do niej alejami,
wydzielającymi regularne kwatery, wypełnione równoległymi rzędami drzew i grupami
krzewów. Z uwagi na szczegółową skalę planu 1:250 narysowano pojedyncze drzewa,
różnicując wielkość ich koron. Jednocześnie na planie naniesiony został zarys nowego,
projektowanego układu dróg, stawu z wyspą i pagórkiem widokowym oraz placu zabaw.
Dzięki temu zabiegowi można podziwiać mistrzostwo warsztatu planistycznego Szaniora,
który sprawnie adaptował znaczną część istniejącego drzewostanu i wkomponował elementy
dawnego regularnego układu w naturalistyczną kompozycję. Dawny układ dróg z promenadą
na głównej osi oraz proste wzajemnie prostopadłe aleje, planista wykorzystał jako siatkę
konstrukcyjną do wytyczenia przebiegu dróg, płynnie zmieniających kierunek,
wyznaczających kaligraficzne wnętrza.
Motywem przewodnim przebudowy kameralnego parku o powierzchni ok. 3,8 ha w stylu
naturalistycznym stał się obwodnicowy układ dróg, wprowadzony przez czołowych planistów
francuskich.
Zaprojektowane drogi parkowe o nawierzchni żwirowo-ziemnej były zróżnicowane pod
względem funkcji i szerokości. Najważniejsza w hierarchii dróg parkowych była obwodnica o
szerokości 6 m, łącząca się z historycznymi wejściami do Ogrodu Krasińskich od strony ulic:
Nalewki, Świętojerskiej i Placu Krasińskich oraz bramką prowadzącą do dawnego ogrodu
Instytutu Wód Mineralnych. Szeroka na 6m droga przecięła również centralne wnętrze
parkowe, tworząc połączenie pomiędzy wejściami od strony ul. Świętojerskiej i Placu
Krasińskich. Przebieg obwodnicy w znacznym stopniu pokrywał się z trasą drogi
krajobrazowej poprowadzonej na obrzeżach parku w pierwszej połowie XIX wieku, po
przyłączeniu do parku terenu po zabudowie od strony ul. Świętojerskiej. Zachodnia część
obwodnicy nawiązywała do półkolistej drogi po obu stronach bramy, widocznej na rysunku
Kietlińskiego z końca XVIII w. (il. 21)
Pozostałe alejki kształtujące poszczególne wnętrza parkowe, biegnące po liniach
krzywych, miały szerokość ok. 4m. Najszersza ok. 10 m była droga wokół projektowanego
gazonu z fontanną. Powstała ona na bazie istniejącego od końca XVIII w., półkolistego
placyku na osi przed ogrodową elewacją pałacu.
Najistotniejszym rozwiązaniem projektowym Szaniora było pozostawienie głównej osi
widokowej w miejscu dawnej promenady, poprowadzonej przez środek kompozycji i
zamknięcie jej dominantą pałacu. Alejowe drzewa będące w dobrym stanie, planista zachował
jako kulisy perspektywicznego widoku na pałac.
Małgorzata Szafrańska analizując wzajemne relacje pałacu i parku zwróciła uwagę, że w
epoce baroku popularnymi figurami kompozycyjnymi sztuki ogrodowej była elewacja
ogrodowa pałacu jako „frons scena” i widok pałacu jako zamknięcie alei i kulminacja osi
widokowej. Pałac istniał dla zwiedzających ogród jako widok. Autorka zwróciła uwagę na,
zaprojektowaną przez Tylmana z Gameren w końcu XVII w., wielką aleję na osi rezydencji w
Nieborowie, po której nie należało chodzić, a która miała tworzyć przede wszystkim
wspaniały teatralny prospekt zamknięty dekoracją pałacu.6
W tym kontekście pozostawienie przez Szaniora głównej osi widokowej biegnącej od
barokowej bramy i zamkniętej dominantą pałacu można interpretować jako dostosowanie
krajobrazowej kompozycji do zasad występujących w barokowej sztuce ogrodowej.
Eklektyczna kompozycja parku była zróżnicowana na część przypałacową z zachowaną
symetrią względem głównej osi i pozostały teren, podzielony przez kaligraficzny układ dróg
na niesymetryczne naturalistyczne wnętrza. Rozwiązanie symetryczne obejmowało gazon z
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fontanną i kobiercowym kwietnikiem przed ogrodową elewacją pałacu oraz parter kwiatowy
na osi głównej. Analizując przebudowę Ogrodu Krasińskich należy pamiętać, że w końcu
XIX wieku w sztuce ogrodowej pojawiły się rozwiązania wzorowane na stylach
historycznych. Partery kwiatowe w parkach XIX-to wiecznych tworzyły formy geometryczne
kontrastujące z naturalistyczną kompozycją, występowały zazwyczaj w otoczeniu budowli,
podkreślając miejsca istotne w układzie przestrzennym parku.
W przebudowie Szaniora widoczne są analogie do rokokowego układu ogrodu
pałacowego z 1762 r. (wg. wersji miedziorytniczej planu Ricaud de Tirregaille)(il. 15)
zróżnicowanego na część przypałacową z niskimi parterami haftowymi oraz umiejscowione
dalej od budowli kwatery wysokich boskietów.
W nawiązaniu do barokowej tradycji miejsca planista zaprojektował reprezentacyjne
wnętrze powiązane kompozycyjnie z pałacem, z parterem kwiatowym na osi głównej, o
szerokości dawnej promenady, założonym na rzucie krzyża o zaokrąglonych krótszych
ramionach. Symetrycznie względem osi głównej utworzone były dwa klomby o wycięciach
dostosowanych do kształtu parteru. Żwirową nawierzchnię wokół parteru odgraniczały od
klombów formowane żywopłoty grabowe, nawiązujące do form barokowych występujących
przy tarasie pałacowym. Przy konstrukcji reprezentacyjnego wnętrza wykorzystano jako oś
poprzeczną wąską drogę parkową, prostopadłą do promenady, punkt ich przecięcia wyznaczył
środek parteru. Gazon wzdłuż elewacji pałacu ze spadkiem na ogród, z symetrycznym
zagłębieniem i podwyższeniem wokół fontanny oraz kwietnikami po bokach nawiązywał do
barokowego tarasu na łokieć wysokiego, wyłożonego darnią. Szanior dodatkowo
zaprojektował przy elewacji pałacu nasadzenia pojedynczych drzew i grup krzewów iglastych
oraz różne rośliny dekoracyjne.(il. 32 i 34)
Kształt gazonu został dostosowany do półkolistego placu istniejącego przed ogrodową
elewacją pałacu już w połowie XIX w. Najprawdopodobniej planista adaptował do nowej
kompozycji okrągły kwietnik z istniejącą już fontanną, jego zarys był analogiczny do
podwyższonego kwietnika wokół fontanny. Układ części przypałacowej dopełniały dwa
klomby, symetryczne względem gazonu z grupami drzew i krzewów w narożach.
Analizując kompozycję parkową, projektowaną przez Szaniora, można wyodrębnić w niej
trzy zasadnicze części: pierwszą przypałacową, symetryczną względem głównej osi, drugą
środkową z niesymetrycznym owalnym trawnikiem oraz trzecią z układem wodnym.
Lokalizacja części drugiej i trzeciej została wyznaczona przez aleje poprzeczne do
promenady, tworzące układ przestrzenny parku z końca XVIII w. Pierwsza z nich przecinała
promenadę w połowie, łącząc wejście od strony ul. Świętojerskiej z bramką do ogrodu
dawnego Instytutu Wód Mineralnych. Kolisty plac centralny w miejscu ich przecięcia w
całości został przekształcony w nowe wnętrze ograniczone przez eliptyczne drogi. Z opisu
projektu wynika, że we wnętrzu tym był faliście uformowany trawnik. Porośnięte trawą
polanki były obniżone w stosunku do pozostawionych na wzniesieniach grup drzew i
krzewów, tworzących kulisy osi widokowej. Zabieg ten zgodnie z zasadami stylu
naturalistycznego miał naśladować naturalne ukształtowanie terenu i podnosić wartość
estetyczną parku.
Nie znaleziono materiałów potwierdzających jak wyglądała falistość powierzchni
trawnika w centralnym wnętrzu i czy została zrealizowana. Wpisanie całej kompozycji
Szaniora w naturalne ukształtowanie terenu widoczne jest na planie m.st. Warszawy z
układem warstwic terenu, opracowanym pod kierunkiem Lindleya w 1900 r. Droga
obwodnicowa parku biegnie niemal równolegle do warstwicy ograniczającej wnętrze parku
od wyniesionych obrzeży.(il. 43) Ten sam układ warstwic zachowany był do 1938 r.(il. 68)
Materiały opisowe potwierdzają, że pomiędzy Ogrodem Krasińskich a sąsiadującą z nim od
południa zabudową występowała widoczna różnica wysokości terenu. W1907 r. obok
gmachów Pasażu Simonsa przedłużono komunikację od str. ul. Długiej i ul. Wyjazd,
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powstałej przy zabudowaniach Simonsa, w stronę Ogrodu Krasińskich. Na granicy parku
powstała nowa „tymczasowa brama efektownie zbudowana z drzewa”. Odnotowano
wówczas, że „poziom uliczki znacznie wyższy niż parku, schodzi się po 7 stopniach
betonowych”.7
Charakterystycznym elementem kompozycji naturalistycznej parków miejskich
projektowanych przez Szaniora był układ wodny, składający się ze stawu z wyspą oraz
zasilającego go strumienia, biorącego początek ze sztucznej groty – kaskady. Stanowił on
nową atrakcję w programie Ogrodu Krasińskich. Ukształtowanie linii brzegowej stawu
poniżej poziomu trawnika miało przypominać naturalną rzeźbę terenu i wizualnie powiększać
przestrzeń parku. W projekcie Szaniora miejsce układu wodnego, dokładniej zachodniej linii
brzegowej wyznaczyła druga droga, poprzeczna do promenady. Projektowana eliptyczna
droga wokół stawu była styczna do drogi ograniczającej jajowate, środkowe wnętrze. Linie
ograniczające zarys nieregularnego stawu były zgodne z drogami z dawnego układu,
biegnącymi na przedłużeniu osi ryzalitów bocznych pałacu. Wyspa na stawie umiejscowiona
była w linii kulis głównej osi widokowej.
W północnym narożniku parku od strony Nalewek zaprojektowane zostało wzniesienie
dochodzące do 5m,(wg opisu projektu Szaniora, nie wiadomo, jaka była pierwotnie faktyczna
wysokość, na planie z 1938 r. oznaczono wysokość 3 m) czy najprawdopodobniej usypane z
ziemi z wykopu stawu. Na jego szczycie był placyk z widokiem na staw i część parku, do
którego prowadziła alejka odgałęziająca się od obwodnicy. Na zboczu wzniesienia
umiejscowione zostało sztuczne źródło, zasilane wodą z wodociągu miejskiego. Naturalne
głazy tworzące grotę z kaskadą maskowały wypływ wody, wpadającej do sztucznego
strumienia, wpływającego do stawu obok cypla. W opisie projektu Szaniora wymienione były
również mostki na drogach przez parowy, uzupełniające układ kompozycyjny wokół stawu.
Na obu planach Lindleya z 1896 i 1897 r. naniesiony został sztuczny staw z wyspą,
odpowiadający projektowanej linii brzegowej, nie zaznaczono strumienia z kaskadą zasilającą
staw ani mostków. Głazy i strumień wraz z towarzyszącą roślinnością były narysowane na
koncepcji projektowej Szaniora. Powstały one w tym samym czasie, co wzniesienie usypane z
ziemi pochodzącej z wykopu stawu. Naturalne skały i kaskady były cennym elementem
kompozycji parków krajobrazowych, budowały szczególny nastrój we wnętrzu parkowym.
Poprzez analogie do groty – kaskady zaprojektowanej przez Szaniora w parku Skaryszewskim
można przyjąć, że ułożenie głazów i kamieni kaskady w Ogrodzie Krasińskich było podobne.
Nie znaleziono też informacji potwierdzającej czy powstała przystań dla łódek,
wymieniona w opisie projektu Szaniora i narysowana w koncepcji projektowej, nie
zaznaczona na żadnym archiwalnym planie parku.
W bezpośrednim sąsiedztwie wzniesienia, od strony ul. Świętojerskiej znajdował się
pawilon kawiarni parkowej z drewnianym tarasem, powstały w 1817 r. w wyniku
przebudowy dwóch barokowych budynków: oranżerii i figarni. Wzniesienie sąsiadowało
również z głównym wejściem do parku od strony Nalewek. Na wprost barokowej bramy
zaprojektowany był kwietnik w formie arabeski, podkreślający rangę historycznego wejścia.
Drugi niewielki kwietnik w formie owalnego kosza kwiatowego planowany był przed
wejściem do dawnego ogrodu Instytutu Wód Mineralnych.
W ramach przebudowy Ogrodu Krasińskich, z myślą o potrzebach ludności miasta, został
zaprojektowany plac zabaw dla dzieci o kształcie trójliścia. Plac wyizolowany od parku
zwartym nasadzeniem krzewów urządzony został we wnętrzu pomiędzy stawem a obwodnicą
od strony ul. Świętojerskiej, z wejściem tylko od strony obwodnicy. Na placu rosły drzewa.
Na placu zabaw znajdował się wodotrysk do picia wody, było to tzw. sztuczne źródło
podarowane mieszkańcom Warszawy przez znanego filantropa sir R. Wallace’ a z Paryża 8.
7
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W pobliżu wejścia na plac zabaw, po drugiej stronie obwodnicy został zaprojektowany
niewielki placyk z altaną z widokiem na staw.
W parkach krajobrazowych o formie naturalistycznej dominującym elementem była
roślinność, dostosowana do lokalnych warunków przyrodniczych, wielkości i charakteru
ogrodu. Stosując te zasady Szanior zręcznie operował materiałem roślinnym, komponując
grupy jedno i wielogatunkowe drzew i krzewów, wykorzystując ich walory plastyczne.
Przykładem występowania bogactwa form roślinnych jest reprezentacyjne wnętrze z parterem
kwiatowym na osi, ramowane symetrycznie formowanymi żywopłotami grabowymi,
ograniczającymi dwa klomby ze swobodnymi grupami drzew i krzewów.
Rozmieszczenie roślinności zróżnicowanej gatunkowo i kształtującej wnętrza parkowe
było bezpośrednio związane z nowopowstałym układem dróg o zróżnicowanej szerokości.
Charakterystycznym elementem układu przestrzennego parku były grupy drzew i krzewów,
maskujące skrzyżowania dróg.
W sytuacji, kiedy proces przebudowy był rozłożony w czasie i została w nim adaptowana
większość drzewostanu rosnącego już w parku, nie można jednoznacznie określić, które
drzewa i kiedy były dosadzane oraz jaki był skład gatunkowy nowej kompozycji.
Na omawianym wcześniej planie Lindleya z 1896 r. nie został zaznaczony układ
projektowanej roślinności, dlatego do dalszych analiz kompozycji Szaniora wybrano następny
plan Lindleya z 1897 r. w skali 1:2500(il.35 i 36), na którym naniesiony został nowy układ
wnętrz parkowych, wyodrębnionych przez obwodnicowy układ dróg wraz z towarzyszącą mu
roślinnością. Porównując plan Lindleya z 1897 r. z projektem Szaniora9 (il. 32) można
zauważyć różnice w rozmieszczeniu grup drzew i krzewów, ich układ przestrzenny na planie
jest mniej przejrzysty od koncepcji projektowej. W sytuacji, kiedy wiadomo, że planista
adaptował znaczną część dawnego drzewostanu można uznać, że plan Lindleya został
wykonany na podstawie inwentaryzacji drzew i krzewów faktycznie istniejących na terenie
parku w 1987 r. Na planie naniesione zostały zarówno pojedyncze drzewa, jak i zwarty
masyw wzdłuż granic parku oraz grupy krzewów maskujące skrzyżowania dróg. Większość
starodrzewu pozostawiona została w nowych wnętrzach parkowych, w części centralnej na
wprost wejścia od strony ul. Świętojerskiej oraz w południowo- zachodnim narożniku parku,
od strony Nalewek. W części centralnej na otwartej przestrzeni trawnika występowały luźno
rosnące grupy drzew i krzewów oraz drzewa soliterowe. Zachowane były pojedyncze drzewa
rosnące wzdłuż dawnej promenady, tworzące kulisy po obu stronach centralnej osi
widokowej, m.in. w żwirowej nawierzchni po obu stronach nowego parteru. Nowym
elementem w układzie roślinności parkowej, zgodnym z projektem były grupy krzewów,
maskujące skrzyżowania.
Z analizy planu Lindleya z 1897 r. wynika, że nie wszystkie elementy koncepcji
projektowej zostały zrealizowane, nie posadzono grup drzew i krzewów iglastych
projektowanych przesz Szaniora, na skraju dwóch klombów, symetrycznych względem
parteru oraz wokół sąsiednich skrzyżowań dróg, prawdopodobnie miało związek z
zachowaniem znacznej ilości starodrzewu.
Prześledzenie zmian, jakie następowały w roślinności parkowej w okresie ok. 48 lat od
rozpoczęcia przebudowy do wybuchu drugiej wojny światowej jest możliwe tylko dla
wybranych części parku, na podstawie analiz archiwalnych fotografii, pokazujących
reprezentacyjne wnętrze przypałacowe i staw parkowy.(il. 39-42, 53-60, 63, 64 )
Porównując kolejne wydania planu Lindleya stwierdzono, że stan drzewostanu parkowego
przedstawiony na planie z 1936 r. (il. 67) jest identyczny jak na planie z 1897 r. (il. 35, 36)
Wynika z tego, że najbardziej wiarygodnym planem archiwalnym pokazującym stan
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zachowania roślinności parkowej na tle układu przestrzennego parku sprzed 1939 r. jest
fotoplan1935 r.(il. 65 - 66)
1.3. System powiązań widokowych w projekcie Franciszka Szaniora (rys. 4)
W układzie przestrzennym naturalistycznego parku krajobrazowego istotną rolę
odgrywają powiązania widokowe, będące formą relacji pomiędzy wnętrzami parkowymi i
systemem punktów widokowych. W wyniku przebudowy Ogrodu Krasińskich w stylu
naturalistycznym powstała konfiguracja wnętrz wyodrębnionych przez system dróg
parkowych i powiązanych ze sobą widokowo. Kierunki powiązań kształtowane były przez
struktury roślinne, tworzące kulisy widokowe dla perspektyw dalszych lub bliższych
widoków. Na terenie parku konstruowane były zarówno widoki proste kształtowane przez
rozmieszczenie grup roślinnych ograniczających rozległość widoku, jak i zespoły kilku
sąsiednich widoków, wyodrębnionych na planie przez kulisy rozdzielające. Istotną rolę w
relacjach przestrzennych pomiędzy poszczególnym wnętrzami parkowymi odgrywały grupy
drzew i krzewów, maskujące skrzyżowania dróg.
Punkty widokowe zostały wyznaczone przez Szaniora w miejscach ważnych dla
kompozycji parku, tworzyły system o określonej hierarchii, zbudowany z punktów głównych
i podrzędnych, z których każdy był widoczny z sąsiednich punktów. Rozmieszczenie struktur
roślinnych wpływało na układ punktów widokowych.
W kompozycji parkowej główny punkt stanowiła dominanta pałacu, w jej najbliższym
otoczeniu było centralne pole widokowe, o szerokim kącie widzenia i niewielkim zasięgu,
obejmujące ozdobny gazon z fontanną przed ogrodową elewacją pałacu.
Druga pod względem znaczenia w kompozycji parku była subdominanta bramy
barokowej, wyznaczająca wraz z pałacem główną oś widokową.
W swoim projekcie Szanior wyznaczył perspektywiczny widok na pałac, prowadzący od
bramy przez środek parku, zgodnie z osią główną barokowej kompozycji, jego kulisy
tworzyły grupy drzew i krzewów, pozostałe z dawnych nasadzeń. Główną oś widokową
podkreślała lokalizacja parteru kwiatowego i kwietnika kobiercowego wokół fontanny,
tworzących reprezentacyjne wnętrze w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu.
Miejsca przecięcia pętli dróg, ograniczających kolejne wnętrza parkowe z główną osią
widokową wyznaczały pięć punktów widokowych, powiązanych z więcej niż dwoma
sąsiednimi punktami.
Aktywnym elementem w kształtowaniu powiązań widokowych w parkach
krajobrazowych była tafla wody, dlatego w rejonie stawu parkowego zlokalizowano kilka
istotnych punktów widokowych. Podstawę perspektywicznego widoku na pałac od strony
głównej bramy stanowił staw. W kompozycji Szaniora ważną rolę odgrywał punkt widokowy
powiązany ze stawem i sąsiednią częścią parku, zlokalizowany na sztucznym wzniesieniu
usypanym w pobliżu stawu.
W jego sąsiedztwie, przy obwodnicy zlokalizowany był również placyk z altaną
widokową, niestety nie został on odtworzony w ramach powojennej odbudowy parku.
Trzeci punkt widokowy w rejonie stawu, wyznaczony w koncepcji projektowej na łuku
obwodnicy, symetrycznie do wzniesienia, nie został naniesiony na żadnym archiwalnym
planie. Prawdopodobnie nie został zrealizowany, z powodu pozostawienia znacznej ilości
drzewostanu w sąsiednim wnętrzu parkowym.
Wymienione punkty widokowe miały charakter statyczny, zlokalizowane w
wyznaczonych miejscach, umożliwiały oglądanie wnętrz parkowych z pozycji ławki lub
altany widokowej ustawionych na placyku. Ponadto na terenie parku występowały punkty
widokowe o charakterze dynamicznym, związane z poznawaniem parku, ukierunkowanym
przez przebieg dróg spacerowych. System dynamiczny umożliwiał obserwacje tych samych
elementów kompozycji w kilku układach odniesienia
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W systemie powiązań widokowych występujących na terenie parku najważniejsze są
powiązania z główną osią widokową i z dominantą pałacu. W zależności od położenia punktu
widokowego w układzie przestrzennym parku powiązania widokowe można podzielić na
zewnętrzne, łączące kilka wnętrz ze sobą oraz wewnętrzne, występujące w poszczególnych
wnętrzach, ich zasięgi wyznaczają drogi i grupy roślinne ograniczające wnętrze.
W otoczeniu układu dróg parkowych występują powiązania widokowe dynamiczne,
biegnące stycznie do ich trasy. Dynamika zależy od przebiegu drogi i ukształtowania
otoczenia po obu jej stronach. Struktury roślinne pojawiają się cyklicznie jako zamknięcia
widokowe. Na trasie alejek parkowych można wyodrębnić odcinki o jednakowym poziomie
wrażeń, odbieranych w trakcie ruchu. Podział na odcinki zamknięte i zacienione z jednej
strony, pozostające w półcieniu oraz otwarte i nasłonecznione był równomierny w stosunku
do długości całej trasy. Największą aktywność widokową posiadały odcinki w sąsiedztwie
układu wodnego. Nieliczne punkty z układu dynamicznego były powiązane widokowo z
dominantą, przeważały powiązania zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Analiza stanu zachowania historycznego układu przestrzennego w obecnych
granicach Ogrodu Krasińskich. (rys. 1 i 1a)
2.1. Granice historycznej kompozycji projektowanej przez Franciszka Szaniora
Obszar Ogrodu Krasińskich w wyniku powojennej rozbudowy został powiększony niemal
dwukrotnie w stosunku do historycznych granic. Zabytkowa kompozycja, zaprojektowana
przez Szaniora, stanowi nadal integralną całość i zajmuje obecnie centralną część parku.
W obecnych granicach Ogrodu Krasińskich znajduje się większa część terenu dawnego
dziedzińca pałacowego.
W oparciu o zachowany w środkowej części parku historyczny przebieg dróg
projektowany przez Franciszka Szaniora wraz z towarzyszącą mu roślinnością można określić
historyczne granice Ogrodu Krasińskich. Wschodnią granicę wyznacza niezmiennie elewacja
ogrodowa Pałacu Krasińskich, a zachodnią barokowa brama połączona z cokołem dawnego
ogrodzenia. Na terenie parku mało czytelne są historyczne granice od strony południowej i
północnej, z powodu zburzenia zabudowy wyznaczającej je w 1939 r. i powojennej,
przestrzennej rozbudowy Ogrodu Krasińskich. W przybliżeniu określają je zasięgi skupin
krzewów wzdłuż obwodnicy parkowej oraz pozostałości nasadzeń, pierwotnie maskujące
granice parku. Południową granicę można wyznaczyć na przedłużeniu linii ogrodzenia działki
z budynkiem Archiwum, odpowiadającego przedwojennemu podziałowi nieruchomości.
Historyczna granica północna biegnąca równolegle do dawnej ulicy Świętojerskiej jest mało
czytelna, z powodu przesunięcia na północ ulicy i zburzenia zabudowy graniczącej z parkiem.
Obecnie na terenie parku określa ją fragment nawierzchni granitowej, ułożonej w 2008 r. jako
upamiętnienie muru Getta 1940-1943, postawionego wzdłuż ul. Świętojerskiej.
2.2. Analiza wiekowa drzewostanu
Analiza wiekowa drzewostanu występującego na terenie Ogrodu Krasińskich służyła
ocenie stanu zachowania historycznej szaty roślinnej w zabytkowej kompozycji,
zaprojektowanej przez F. Szaniora oraz określeniu czy na terenach przyłączonych do parku
pozostały relikty dawnych nasadzeń. Celem analizy było sprawdzenie czy zachował się
drzewostan, pochodzący z okresu poprzedzającego przebudowę „szaniorowską”, adaptowany
przez planistę. Rozmieszczenie różnowiekowego drzewostanu parkowego naniesione na
planie Lindleya z 1897 r. w skali 1:2500, różniło się od struktur roślinnych na projekcie
Szaniora.
Jako podstawą do określenia wieku drzew przyjęto tabelę, pokazującą zależność pomiędzy
pierśnicą (średnicą pnia mierzoną na wysokości 130 cm) a wiekiem drzewa, opracowaną
przez prof. L. Majdeckiego w latach 1980/86. W tabeli podane są grupy wiekowe, dla których
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określono przedziały wymiarów pierśnicy, zróżnicowane dla 28 gatunków. Analizę wiekową
wykonano w oparciu o wymiary pierśnic drzew zamieszczone w wykazie, będącym integralną
częścią szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej przez Autorską Pracownię
Architektury Krajobrazu Jakuba Zemły w 2002 r.10 Na potrzeby opracowania wykonano
aktualizację inwentaryzacji w czerwcu 2010 r.
Zgodnie z parametrami określonymi w tabeli prof. L. Majdeckiego drzewostan rosnący na
terenie Ogrodu Krasińskich, w jego obecnych granicach podzielono szacunkowo na pięć grup
wiekowych, oraz dodatkową grupę drzew, zróżnicowanych wiekowo, przesadzonych do
parku z terenu różnych inwestycji miejskich.
 Grupa I drzewa rosnące przed 1891 r. na terenie Ogrodu Krasińskich, adaptowane w
projekcie przebudowy Szaniora
 Grupa II drzewa posadzone w latach 1891-1897 w ramach przebudowy Szaniora
 Grupa III drzewa sadzone w latach 1900-1939, jako uzupełnienie kompozycji Szaniora
 Grupa IV drzewa posadzone w okresie powojennego powiększenia terenu parku
 Grupa V drzewa nowe nasadzenia w miejscach ubytków starodrzewu
 Grupa VI drzewa przesadzone do Ogrodu Krasińskich po 1987 r. z terenu inwestycji
W granicach zabytkowej kompozycji jako najwartościowszy uznano starodrzew
zaliczony do I i II grupy (numery drzew wg tabeli inwentaryzacyjnej).
Grupa I ogółem 31 drzew
 Acer platanoides, klon pospolity – 7 szt.; śr. 105 cm/ 799, , śr. 95cm/ 536, śr. 90 cm/ 541,
śr. 90 cm/ 337, śr. 80 cm/ 671, śr. 80 cm/ 64, śr. 70 cm/ 244
 Acer pseudoplatanus ‘Purpureum’, klon jawor odm. purpurowa - 2 szt.; śr. pnia 60,60 cm/
779,śr. pnia 70cm/ 221
 Acer sacchariunum, klon srebrzysty – 3 szt.; śr. 120 cm/ 847, śr. 150 cm/ 198, śr. 80 cm/
210
 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały – 4 szt.; śr. 115 cm/ 526, śr. 110 cm/ 533, śr.
100 cm/ 239, śr. 100 cm/ 542
 Carpinus betulus, grab pospolity – 2 szt.; śr. 65 cm/ 455, śr. 65 cm/ 797
 Fraxinus excelsior, jesion wyniosły – 1 szt.; śr. 80 cm/ 802
 Fraxinus excelsior f. diversifolia, jesion wyniosły - 1 szt.; śr. 65 cm/ 386
 Juglans nigra, orzech czarny - 1 szt; śr. 80 cm/ 547
 Phellodendron amurense, korkowiec amurski - 1 szt.; śr. 65 cm/ 552
 Robinia pseudoacacia, robinia akacjowa – 2 szt.; śr. 80 cm/ 55, śr. 65 cm 381
 Quercus robur, dąb szypułkowy – 3 szt.; śr. 105 cm/ 840, śr. 65 cm/ 941, śr. 65 cm/ 548
 Quercus rubra, dąb czerwony – 1 szt.; śr. 75 cm/ 551
 Ulmus laevis, wiąz szypułkowy - 2 szt.; śr. 95 cm/ 834, śr. 80 cm/ 593
 Ulmus minor, wiąz polny - 1 szt.; śr. 75 cm/ 773
II Grupa ogółem 20 drzew:
 Acer platanoides, klon pospolity – 3 szt.; śr. 65 cm/ 854, śr. 60 cm/ 228, śr. 65 cm/ 535
 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały – 5 szt. śr. 80 cm/ 862, śr. 70 cm/ 930, śr. 70
cm/ 308, śr. 65 cm/ 854, śr. pnia 65 cm/ 594
 Cornus mas, dereń jadalny – 2 szt., śr. 35 cm/224, śr. 45 cm/ 241
 Corylus colurna, leszczyna turecka – 1 szt., śr. 48/ 527
 Ginkgo biloba, miłorząb – 1 szt., śr. 30 cm/ 238
 Juglans nigra, orzech czarny -1 szt., śr. 65 cm/ 454
 Morus alba, morwa biała – 1 szt., śr. 65 cm/
10
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 Pinus nigra , sosna czarna -2 szt., śr. 43 cm/ 539, śr 48 cm/ 540
 Robinia pseudoacacia, robinia akacjowa -1szt.; śr. 65 cm/ 236
 Robinia pseudoacacia’Umbraculifera’, robinia akacjowa f. kulista – 1 szt.; śr. 55 cm/ 231
 Quercus robur, dąb szypułkowy – 1 szt., śr. 50 cm/ 937
 Ulmus laevis, wiąz szypułkowy – 1 szt.; śr. 65 cm/ 991
Zastosowanie w/w szacunkowej metody uniemożliwiło precyzyjne określenie wieku drzew,
dlatego przyjęto, że podział drzewostanu na grupy I i II może być obarczony błędem. W tej
sytuacji, obie grupy - łącznie 51 drzew, należy uznać za najwartościowszy starodrzew
zachowany w kompozycji parkowej. Do najstarszych drzew parkowych, sadzonych przed
„szaniorowską” przebudową zaliczają się: dąb o średnicy pnia 105 cm i cztery kasztanowce o
średnicach pni od 100 do115 cm. Na wiosnę 2010 roku nastąpił ubytek kolejnego
kasztanowca nr 450, o średnicy pnia 110 cm. Kasztanowce będące pozostałością obsadzenia
dawnej promenady są najbardziej zagrożone, ponieważ gatunek ten osiąga maksymalnie wiek
150-200 lat, wg prof. L. Majdeckiego.11Na podstawie analizy wiekowej drzewostanu uznano,
że drzewostan tworzący historyczną kompozycję Szaniora przekroczył wiek 100 lat i tym
samym jest w stadium starości, charakteryzującym się zwolnieniem wzrostu i utratą zdolności
przystosowania się do zmian w środowisku przyrodniczym. Ponieważ wiek i właściwości
tworzywa roślinnego decydują o trwałości ogrodu stwierdzono, iż kompozycja parkowa
wkroczyła w stadium starości, wskazują na to postępujące ubytki w drzewostanie i stopniowe
zamieranie krzewów oraz drzewa gatunków krótkowiecznych.
W inwentaryzacji z 2002 r. zamieszczono ważną informacje o ubytkach w drzewostanie,
pomocną przy rewaloryzacji kompozycji roślinnej. Na planie naniesiono 23 karpiny,
oznaczone numerami 103, 163, 179, 191, 209, 242, 31, 445, 488, 506, 543, 569, 595, 620,
621, 628, 629, 771, 819, 943, 948, 1047, 1150 oraz podanie ich średnic w tabeli. W 2010 r., w
ramach aktualizacji inwentaryzacji12 odnotowano kolejne ubytki drzewostanu parkowego,
wymienione w opisie szaty roślinnej w I tomie.(Tom I, 6.2. Aktualizacja inwentaryzacji.)13
W miejscach po ubytkach starodrzewu nr 457 i 524 rosną już młode drzewa tego samego
gatunku, posadzono zbyt małe egzemplarze do uzupełnienia historycznej kompozycji.
Analiza wiekowa drzewostanu w historycznych granicach Ogrodu Krasińskich
potwierdziła mistrzostwo warsztatu planistycznego Szaniora, którego kompozycja pomimo
licznych ubytków starodrzewu nadal jest czytelna, wymaga jedynie uzupełnienia.
Najprawdopodobniej w ramach odbudowy parku ze zniszczeń wojennych kompozycja
parkowa była uzupełniana już dobrze ukształtowanym materiałem roślinnym, co utrudnia
prawidłowe określenie wieku drzewostanu. Na przełomie lat 40/50-tych, w okresie odbudowy
Warszawy stosowano realizację zieleni tzw.„szybkościową,” opierającą się na sadzeniu drzew
8-12 letnich, przygotowanych w szkółce z przystosowaną bryłą korzeniową oraz
zmechanizowanym przesadzaniu drzew kilkunastoletnich lub kilkudziesięcioletnich. Analiza
wiekowa drzewostanu w powojennych częściach parku opierała się na fotoplanie m.st.
Warszawy z 1935 r., na którym widać Ogród Krasińskich graniczący od południa z
zabudowanymi terenami dawnych ogrodów na tyłach ul.Długiej, przekształconymi w
podwórza gospodarcze z pojedynczymi drzewami. Jedynie w ogrodzie przy Pałacu Pod
Czterema Wiatrami rosło więcej drzew. Na dziedzińcu przed budynkiem dawnego Urzędu
Gubernialnego zlokalizowany był kolisty klomb. (il. 65-66)
Komponowany układ zieleni występował również przed pałacem na Placu Krasińskich
oraz od strony ul. Nalewki, na zieleńcu przed budynkiem Straży Ogniowej i przy kramach
Nalewkowskich. Na fotoplanie z 1945 r.(il. 82) i zdjęciu z 1946 r. (il. 83) udokumentowano
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skalę zniszczeń w rejonie Ogrodu Krasińskich i stan zachowania drzewostanu parkowego.
Zdjęcia potwierdzają, że na terenie Getta od strony ul. Świętojerskiej nie zachował się
drzewostan. Pojedyncze drzewa mogły ocaleć pomiędzy ruinami od strony ul. Długiej.
Dlatego historyczną granicę Ogrodu Krasińskich przyjęto jako linię rozgraniczającą
drzewostan rosnący przed 1939 r. od powojennych nasadzeń. Uzasadnieniem tego podziału
jest zróżnicowanie wielkości drzewostanu w części historycznej oraz częściach powojennych,
widoczne na zdjęciach lotniczych z 1968 r. (il. 98-99) Najokazalszy był starodrzew parkowy.
Na podstawie tych zdjęć można określić podział nasadzeń, odpowiadający kolejnym etapom
rozbudowy Ogrodu Krasińskich. Wyraźnie większe egzemplarze drzewostanu rosły w
częściach włączonych na początku lat 50-tych: północnej i na terenie dawnego Instytutu Wód
Mineralnych. Młodsze nasadzenia występowały w częściach przyłączonych na początku lat
60-tych jako uzupełnienia wcześniejszej kompozycji. Prawdopodobne było sadzenie w parku
starszych drzew na początku lat 50-tych, kiedy to Miejskie Przedsiębiorstwo Terenów Zieleni
w Warszawie z dobrym skutkiem przesadziło 25-30 letnie lipy w 1949 r. przy trasie W-Z,
drugą akcją było przesadzenie przed 22 lipca 1951 r. 75 lip ok. 30-letnich w rejonie Pl. im. F.
Dzierżyńskiego (obecnie Pl. Bankowego).14 Z archiwalnych zdjęć wynika, że wówczas
posadzono lipy wzdłuż Arsenału i nowej arterii komunikacyjnej ul. M. Nowotki (obecnie Al.
Andersa)(il. 91) Można tak wytłumaczyć rozmiary dwóch okazałych platanów klonolistnych
(pierśnice ok. 90-100 cm), rosnących na miejscu dawnej kamienicy, we wcześniejszych
opracowaniach niesłusznie określanych jako relikty dawnej kompozycji.
W sytuacji, kiedy nie ma dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej z powojennej
rozbudowy parku z dużym przybliżeniem można określić wiek drzewostanu, który już w
momencie sadzenia był zróżnicowany wiekowo.
Przy ocenie wieku drzewostanu występującego na południowych obrzeżach parku
uwzględniono grupę ok. 50 drzew, będących obcym wtrętem na terenach projektowanych
jako trawniki. Trudne jest określenie wieku tych drzew, głównie lip, w różnym stanie
zdrowotnym, przesadzonych z różnych inwestycji miejskich na przełomie lat 80-90 tych XX
w. Podobna sytuacja ma miejsce na skwerze pomiędzy ul. Bohaterów Getta i Al. Andersa, na
który przesadzono koło 20 drzew, kolidujących z budową metra. Zbytnie zagęszczenie
negatywnie wpłynęło na ich stan zdrowotny. Należy zwrócić uwagę na pojedyncze okazy
starodrzewu: kasztanowce, klony i lilaki, pozostałe z dawnego zieleńca, adaptowane do
układu zieleni wokół pomnika Bitwy Monte Casino. Na wiosnę 2010 r. wypadł z tej grupy
piękny lilak, który był w pełni kwitnienia.
Wyniki analizy wiekowej drzewostanu posłużyły do sformułowania wytycznych
szczegółowych dla szaty roślinnej oraz zostały przedstawione na planie „Analiza stanu
zachowania historycznej kompozycji parku”.(rys. 1)
2.3 Analiza gatunkowa historycznej kompozycji Ogrodu Krasińskich (rys. 2)
Na reprodukcji projektu Szaniora przebudowy Ogrodu Krasińskich nie oznaczono
poszczególnych drzew z powodu zbyt małej skali wydrukowanego planu i w opisie pominięto
wykaz roślin. Nie udało się odnaleźć informacji o doborze gatunków zastosowanych przez
planistę. Ważnym źródłem informacji są w tej sytuacji dostępne archiwalne fotografie,
pozwalające dopasować zbliżone formą gatunki drzew, stosowanych wówczas w parkach.
Żródła pisane podają niewiele informacji o gatunkach drzew rosnących we wcześniejszych
fazach rozwoju Ogrodu Krasińskich. Wiadomo, że w XIX wieku podstawowym gatunkiem w
alejowym nasadzeniu, wzdłuż głównej promenady, były kasztanowce. W XIX w. popularnym
gatunkiem alejowym był orzech czarny, którego dwa egzemplarze zachowane są w parku. W
końcu XVIII w. na obrzeżach parku występowały szpalery grabowe, do których nawiązywały
żywopłoty grabowe zaprojektowane przez Szaniora. Na zdjęciach archiwalnych parteru na osi
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widoczne są cztery żywotniki. Świerk jest drugim gatunkiem iglastym widocznym na
zdjęciach archiwalnym. Jeden okaz zachowany na zboczu wzniesienia prawdopodobnie
stanowił pozostałość większej grupy, rosnącej obok strumienia i kaskady.(il. 78) Świerki były
charakterystyczne dla kompozycji parkowych Szaniora. Pojedyncze egzemplarze uzupełniały
grupy drzew w centralnym wnętrzu tworzących kulisy głównej osi widokowej. Świerk
widoczny jest po lewej stronie na zdjęciu z 1936 r. i w tle na zdjęciu z 1944 r. (il. 64 i 81)
Ich rozmieszczenie można odczytać z analizy fotoplanu i zdjęć lotniczych. Grupy roślin
iglastych projektowanych przez Szaniora, symetrycznie względem parteru nie zostały
wprowadzone. Jedynie dwie sosny czarne w części historycznej rosną zgodnie z projektem, w
rozwidleniu dróg.
Charakterystycznym gatunkiem wprowadzonym przez Szaniora do maskowania
skrzyżowań alejek były lilaki, częściowo zachowane i uzupełnione po wojnie. Grupy lilaków,
posadzone przez Szaniora symetrycznie przy formowanych żywopłotach grabowych,
eksponowało cechy plastyczne roślin na zasadzie kontrastów bryły i barwy. Pojedyncze lilaki
posadzono również przy elewacji ogrodowej pałacu, jednak ich ocena jako „koślawe bzy” 15 w
1925 r. sugerowała planowaną wymianę nasadzeń.
Ogród Krasińskich został określony jako najmodniejszy w Warszawie w „Przewodniku po
parkach z 1922 r.”,16 a z drzew ciekawych rosnących w parku wymienione były: Gingko
biloba, Taxus baccata, Liriodendron tulipifera, Magnolia pod pałacem, dwa Platanus
acerifolia w środkowej alei, Pterocarya fraxinifolia, Catalpa ovata, Eleagnus angustifolia,
Gleditsia triacanthos. W przewodniku nie zamieszczono rysunku pokazującego
rozmieszczenie tych drzew, można je odtworzyć na zasadzie analogii z innymi parkami
projektowanymi przez Szaniora. Z wymienionych drzew rośnie obecnie w parku jedynie
miłorząb.Wzmiankowany skrzydłorzech kaukaski to najprawdopodobniej rosnący jeszcze w
1987 r.17 przy strumieniu trzypniowy, malowniczy okaz, już nie istnieje. W dokumentacji
ewidencyjnej Ogrodu Krasińskich wykonanej przez Z. Piekarską i Z. Ziembińską-Sznee w
1987 r. zamieszczono inwentaryzację drzewostanu parkowego.18 Porównując stan zachowania
starodrzewu, naniesiony na planie z 1987 r. z inwentaryzacją z 2002 r.19 aktualizowaną w
2010 r. stwierdzono znaczące ubytki starodrzewu w historycznej części parku. Na fragmencie
w/w planu z 1987 r. (il. 100) oznaczono następujące ubytki, których numery odpowiadają
oznaczeniom na planie i wykazowi inwentaryzacyjnemu z ewidencji parkowej z 1987 r.
1. nr 3 Prunus sp., Wiśnie ozdobne /średnica pni 20-30 cm/ grupa 13 szt.
2. nr 6 Fraxinus excelsior Diversifolia, jesion wyniosły/ średnica pnia 100 cm
3. nr 16 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały/ średnica pnia 95 cm
4. nr 17 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały/ średnica pnia 75 cm
5. nr 26 Quercus robur, dąb szypułkowy/ średnica pnia 45 cm
6. nr 27 Betula verrucosa, brzoza brodawkowata/ średnica pnia 30 cm
7. nr 39 Acer saccharinum, klon srebrzysty/ średnica pnia 120 cm
8. nr 60 Phellodendron amurense, korkowiec amurski/ średnica pnia 50 cm
9. nr 87 Acer platanoides, klon pospolity/ średnica pnia 80 cm
10. nr 89 Sorbus aucuparia ‘Pendula”, Jarzębina pospolita odm. zwisła/ średnica pnia 40 cm
11. nr 92 Gymnocladus dioicus, kłęk kanadyjski/ średnica pnia 45cm
12. nr 95 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały/ średnica pnia 45 cm
15
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13. nr 161 Aesculus hippocastanum, kasztanowiec biały/ średnica pnia 55 cm
14. nr 162 Acer platanoides, klon pospolity/ średnica pni 2x40, 50 cm
15. nr 169 Ulmus laevis, wiąz szypułkowy/ średnica pni 2x 30 cm
16. nr 170 Robinia pseudoacacia, Robinia akacjowa/ średnica pnia 50 cm
17. nr 175 Pterocarya fraxinifolia, skrzydłorzech kaukaski/ średnica pni 3x 40 cm
18. nr 196 Acer negundo, klon jesionolistny/ średnica pnia 70 cm
19. nr 393 Ulmus laevis, wiąz szypułkowy/ średnica pnia 50 cm / 2 szt.
Nie do przecenienia są wyniki analizy wiekowej zachowanego starodrzewu, na ich
podstawie można sformułować wnioski dotyczące gatunków, tworzących historyczną
kompozycję roślinną. W drugiej grupie zestawiono 20 drzew posadzonych w okresie
przebudowy Szaniora, znalazły się w niej gatunki typowe dla jego projektów jak: korkowiec
amurski, miłorząb, leszczyna turecka, orzech czarny, robinia akacjowa i wiąz. Gatunkiem
zauważalnym w kompozycji roślinnej była robinia, która nadal licznie występuje w parku.
Zachowany jest cenny okaz robinii f. kulistej z charakterystyczną formą korony, widoczną na
większości archiwalnych zdjęć, na obrzeżu centralnego wnętrza, niestety jego statyka jest
zachwiana. Robinie rosły również wzdłuż granic parku, wysłaniając ogrodzenie razem z
wiązami. Zachowane okazy tych gatunków określają przebieg dawnego ogrodzenia. Z
dawnych nasadzeń krzewów pozostały dwa wyrośnięte derenie na centralnym gazonie. Przy
grupowaniu roślin F. Szanior zwracał uwagę na walory plastyczne poszczególnych gatunków
jak pokrój, barwa, wielkość i siła wzrostu, wykorzystując kontrasty zestawiał np. jasną zieleń
brzozy z ciemnozieloną sosną. Najwięcej podobieństw pod względem formy i doboru roślin
można odnaleźć w Parku Ujazdowskim zaprojektowanym i zakładanym w podobnym czasie,
co przebudowa Ogrodu Krasińskich. We wspomnianym przewodniku po parkach
warszawskich20 wymienione są zestawienia gatunków zastosowane w Parku Ujazdowskim:
 cisy sadzone razem ze świerkiem, sosną, modrzewiem,
 sosny w zestawieniach wejmutka, czarna, kosodrzewina i Pinus montana
 w pętli w pobliżu stawu: miłorzęby, cisy a nad wodą brzozy i cisy, czeremcha późna,
żywotnik zachodni, leszczyna turecka .
 na wyspie: brzoza, modrzew, cis, topola’Bolleana’
 buk purpurowy razem z topola berlińską, wierzbą
 w narożnikach przy ścieżkach: orzech czarny, skrzydłoorzech kaukaski, ajlant
gruczołkowaty, sumak, tulipanowce, podsadzone mahoniami, które również były
rozrzucone na terenie parku
W końcu XIX wieku gatunkami wprowadzonymi do parków były m.in. miłorząb, platany,
tulipanowce, surmia, rododendrony, magnolie.
2.4.Analiza gatunkowa drzewostanu na terenie całego parku (rys. 2)
Dominującym gatunkiem na terenie Ogrodu Krasińskich w obecnych granicach są
zróżnicowane wiekowo klony i kasztanowce, spośród których wyróżniają się najstarsze
drzewa, pochodzące jeszcze sprzed przebudowy Szaniora. Pojedynczo rosną również dęby,
graby i jesiony, okaz leszczyny tureckiej, korkowca amurskiego i miłorzębu.
Analiza gatunkowa peryferyjnych części parku potwierdziła, że klony w różnych
odmianach rosną na całym obszarze parku, zwłaszcza w części południowej. Peryferyjne
części parku obsadzone w okresie powojennym są zróżnicowane. Części przyłączone
wcześniej mają projektowany układ zieleni, zwłaszcza we wnętrzach części północnej
występują komponowane grupy drzew, powtarzające dobór gatunków z części historycznej:
klony, kasztanowce, lipy, dęby. Wprowadzenie jabłoni odm. purpurowej, świerków i
modrzewi nawiązuje do innych projektów Szaniora. Dwa okazałe platany oraz surmia
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nawiązują do gatunków drzew wymienionych w przewodniku. Grupy drzew podsadzone są
krzewami, forsycją, tawułami. Wzdłuż powojennej ul. Świętojerskiej posadzono rząd dębów
szypułkowych. W części południowej dominują nasadzenia towarzyszące ciągom
komunikacyjnym. Powojenna promenada pomiędzy Pl. Krasińskich a ul. Bohaterów Getta
obsadzona jest kasztanowcami, przy drodze biegnącej ukośnie do dawnej obwodnicy rosną
klony srebrzyste. Klony pospolite wprowadzono wzdłuż drogi łączącej nowe wejście do
parku od strony ul. Długiej z historyczną obwodnicą oraz wokół niewielkiego ronda także
wzdłuż alejki na przedłużeniu ul. Barokowej. Poza tym grupy klonów rosną wokół
wydzielonej działki z Archiwum. Rosnące na tym terenie robinie sprawiają wrażenie
pozostałości dawnych nasadzeń. W ramach nasadzeń w części południowej wprowadzono
rzędowe nasadzenia grabowe, prawdopodobnie projektowane jako formy strzyżonych
szpalerów, podobnych do żywopłotów grabowych w części historycznej. Kolejnym licznie
reprezentowanym gatunkiem są lipy. Rząd lip występuje wzdłuż ul. Bohaterów Getta a dwa
rzędy lip po obu stronach kwietnika na osi pałacu Pod Czterema Wiatrami. Duża grupa lip ok.
50 sztuk, przesadzona była bez projektu z terenu różnych inwestycji miejskich. Lipy są
również dominującym gatunkiem na skwerze pomiędzy ul. Bohaterów Getta i Al. Andersa. W
południowej części parku widoczny jest brak krzewów, z wyjątkiem terenu na tyłach pałacu
Radziwiłłowej, gdzie rosną zróżnicowane gatunkowo grupy drzew i krzewów m.in jabłonie
ozdobne, surmia, jodły jednobarwne, lilak Prestony, derenie.
3. Waloryzacja wartości historycznej wnętrz na terenie Ogrodu Krasińskich w
obecnych granicach.
Obszar Ogrodu Krasińskich został powiększony niemal dwukrotnie w stosunku do
historycznych granic. Zabytkowa kompozycja, zaprojektowana przez Szaniora, stanowi nadal
integralną całość i zajmuje obecnie centralną część parku- Rezydencja Krasińskich
obejmująca założenie pałacowo-ogrodowe wraz z dziedzińcem.
Południowa część parku obejmuje częściowo tereny historycznych parceli na tyłach
zabytkowej zabudowy przy ul. Długiej, dawnych ogrodów, które na przestrzeni wieków XIX i
XX zostały w znacznym stopniu przekształcone przez zabudowę.
Część północna obejmuje tereny po zburzonej zabudowie włączone do parku, na których
powstała w okresie powojennym spójna kompozycja wnętrz parkowych.
Waloryzacja (rysunek nr 5)
Do oceny stanu zachowania poszczególnych wnętrz na terenie całego obszaru Ogrodu
Krasińskich wyróżniono następujące kategorie, odpowiadające skali zachowania wartości
historycznej wnętrz od najlepszego (kategoria I) do najgorszego (kategoria V). 21
I.

II.

III.

IV.

Grupa wnętrz historycznych - część Ogrodu Krasińskich o kompozycji
historycznej nawarstwionej, czytelnej, stan zachowania dobry i dość dobry.
Wnętrza: 1, 2, 6, 7a, 7b, 8, 10, 11, 16, 29.
Grupa wnętrz historycznych - część Ogrodu Krasińskich o kompozycji
historycznej nawarstwionej, czytelnej lub słabo czytelnej, stan zachowania różny.
Wnętrza:4, 4a, 7, 9, 14, 15, 17, 19.
Grupa wnętrz historycznych - część Ogrodu Krasińskich o kompozycji
historycznej nawarstwionej, słabo czytelnej i nieczytelnej, stan zachowania
przekształcony. Wnętrza: 1a,1b,1c,2a,2b,3,5,12,13,18,19a.
Grupa wnętrz współczesnych – część północna, powojenna Ogrodu Krasińskich,
o kompozycji jednorodnej czytelnej i dobrym stanie zachowania. Wnętrza: 20,
20a, 21, 21a.

21

Metoda waloryzacji opracowana w na podstawie metody opracowanej dla dokumentacji Parku
Skaryszewskiego przez mgr inż. Iwonę Wildner Nurek Barbarę Furmanik
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V.

Grupa wnętrz mieszanych – część południowa, powojenna Ogrodu Krasińskich,
o kompozycji współczesnej, obejmująca części historycznych parceli, na tyłach
zabudowy przy ul.Długiej z tradycją ogrodów, których granice są nieczytelne, nie
zachowały się ślady dawnego zagospodarowania. Wnętrza: 22, 23, 24, 25, 25a, 26,
26a, 27, 27a, 28, 28a. Część zachodnia-skwer przy Al. Andersa, kompozycja
nawarstwiona, obejmuje relikty dawnego zieleńca.

3.1.Wnętrza w części historycznej Ogrodu Krasińskich.
 1 Wnętrze - Podjazd przed Pałacem Krasińskich
Podjazd jest częścią placu miejskiego, utworzonego na terenie dawnego dziedzińca
pałacowego, stanowiącego razem z ogrodem jedną historyczną nieruchomość o wspólnym
numerze hipotecznym 549. Teren podjazdu nadal należy do działki obejmującej obszar parku,
poza jego granicą stoją zabytkowe studnie Aignera. Zdjęcia archiwalne z 1944 r.(il. 80)
pokazuje półkolisty podjazd przed pałacem, powiązany z układem komunikacyjnym placu i
oddzielony od jezdni skwerem o kształcie trapezu. Przy drodze do bramy parkowej rosło kilka
drzew, zachowanych jeszcze w końcu lat 60-tych. (il. 98, 99) Historyczny podjazd przed
pałacem został trwale przekształcony i zmienił dawną funkcję w latach 90-tych, przez
wybudowanie parkingu podziemnego z wjazdem przed frontem pałacu. Obecnie trawnik na
podjeździe, przypominający kształtem przedwojenny skwer jest częścią kompozycji zieleni
przy gmachu Sądu Najwyższego. Wzdłuż gmachu Sądów rosną kuliste formy drzew
nawiązujące do dawnych nasadzeń przy Pałacu Rzeczypospolitej i Pałacu Badenich. (il. 50,
51, 57)
 1a Wnętrze Lokalizacja Budynku Ceł Koronnych
Budynek Ceł Koronnych powstał ok. 1785 r. przy Pałacu Rzeczypospolitej jako zamknięcie
południowo- zachodniego narożnika placu publicznego, utworzonego z dawnego dziedzińca
pałacowego. Sytuację tą zmienił Pałac Badenich, wybudowany w I połowie XIX w. w ramach
regulacji Placu Krasińskich. W okresie powojennym zrezygnowano z odbudowy pałacu i
powrócono do układu placu z czasów stanisławowskich. Budynek Ceł Koronnych,
odbudowany w 1965 r., obecnie jest słabo widoczny od strony placu, zasłaniają go drzewa
rosnące na dziedzińcu. Budynek ten wraz z otoczeniem stanowi odrębną nieruchomość,
odgraniczoną niewysokim murkiem od terenu Ogrodu Krasińskich.
 1b Wnętrze - Lokalizacja nieistniejącego Pałacu Badenich
Pałac Badenich wzniesiony w I połowie XIX w., na parceli wydzielonej z terenu przed
budynkami Komory Celnej (dawny numer hipoteczny 549a) został zniszczony w 1944 r. W
powojennych projektach zrezygnowano z jego odbudowy, zachowane mury rozebrano w
1958 r. Znaczna część działki po Pałacu znalazła się w granicach Ogrodu Krasińskich,
zagospodarowana w połowie lat 60-tych, wspólnie z sąsiednimi terenami, przyłączonymi do
parku od strony południowej. Powstały wówczas zachowane do dzisiaj alejki. Pierwsza
dochodząca do przedłużenia ul. Barokowej odpowiada zasięgowi zabudowy, graniczącej
dawniej z Ogrodem Krasińskich oraz druga ukośna, łączy się z historycznym układem dróg.
Na zdjęciach z 1967 i 1968 r. (il. 98, 99) widać powiązania terenu po Pałacu Badenich z
nowym układem zieleni przy Budynku Ceł Koronnych i na placu Krasińskich. W latach 90tych wprowadzono drogi z nawierzchnią z kostki granitowej. Przebieg alejki prowadzącej do
bocznego wejścia do Pałacu Krasińskich nawiązuje do linii zabudowy Pałacu Badenich,
podobnie jak powojenne nasadzenie kasztanowców. Obecnie teren ten pełni funkcję strefy
wejściowej do Ogrodu Krasińskich od strony Placu Krasińskich.
 1c Wnętrze - Lokalizacja nieistniejącej oficyny pałacowej
Plac Krasińskich utworzony z dawnego dziedzińca pałacowego od strony północnej
zamknięty był oficyną pałacową, w 1937 r. przebitej przejazdem trasy komunikacyjnej w
kierunku Żoliborza. W okresie powojennym nie podjęto decyzji o odbudowie zachowanych
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murów oficyny, które rozebrano w 1959 r. W nawiązaniu do historycznego układu placu na
miejscu oficyny wybudowano w 1999 r. północne skrzydło gmachu Sądu Najwyższego z
odtworzonym przejazdem jezdni.
 2 Wnętrze - Pałac Krasińskich z najbliższym otoczeniem
Pałac będący dziełem Tylmana z Gameren został odbudowany ze zniszczeń wojennych w
latach 1948-61, wg projektu Mieczysława Kuzmy i Zygmunta Stępińskiego. Fasada pałacu
została zrekonstruowana wg. XVII wiecznych projektów, do elewacji ogrodowej pałacu
dobudowano arkady, których nie było w oryginalnym projekcie. Zmiany, jakie nastąpiły
wokół pałacu można określić porównując stan obecny z fotoplanem z 1935 r. (il. 65, 66) i
planami z ok.1936-1938 r. (il. 67, 68). Wydzielenie pałacu wraz z najbliższym otoczeniem z
terenu parku jako odrębnej działki, ograniczonej żywopłotem od strony parku, było ingerencją
w historyczną kompozycję. Granicę działki pałacowej wyznaczono w oparciu o dawną linię
rozgraniczającą gazon z grupami krzewów przy pałacu od półkolistego kwietnika z fontanną.
Powojennym przekształceniem są nawierzchnie wzdłuż pałacu. Negatywnym elementem
wprowadzonym bezpośrednio przed ogrodową elewacją pałacu jest betonowa obudowa
infrastruktury, obsadzona grupą cisów zasłaniających przy tym połowę środkowego ryzalitu.
 2a Wnętrze - Historyczne wejście do Ogrodu od strony Placu Krasińskich
Teren pomiędzy boczną ścianą pałacu a historyczną południową granicą parku, zamknięty był
oficynę mieszkalną. Na planie z 1938 r.(il. 68) i na zdjęciach lotniczym Bildarchiv Foto
Marburg z VI-VII1944 r. (il. 80) widoczne jest ogrodzenie parku od strony Placu Krasińskich
z bramą pomiędzy ryzalitem bocznym pałacu i oficyną, której nie odbudowano ze zniszczeń
wojennych. W okresie powojennym rozebrano ślady dawnego ogrodzenia, którego relikt- dwa
groty, zachowany jest w ścianie pałacu. Droga, równoległa do ściany pałacu łączyła dawniej
obwodnicę parkową z bramą wejściową. Przy południowej ścianie zachowany jest dawny
kształt trawnika z grupami krzewów, połączony z połową półkolistego gazonu. Ten fragment
parku poprzez powojenne nasadzenia został powiązany kompozycyjnie z terenem dawnego
ogrodu przy pałacyku Marii Radziwiłłowej, w granicach Ogrodu Krasińskich. Rezygnacja z
powojennej odbudowy kamienic na granicy tych dwóch posesji przywróciła układ z XVIII
wieku, w którym oba ogrody pałacowe bezpośrednio graniczyły ze sobą.
 2b Wnętrze - Lokalizacja nieistniejącej zabudowy przy północnej ścianie Pałacu
Północno- wschodni narożnik Ogrodu Krasińskich był zajęty przez zabudowę i oddzielony od
Placu Krasińskich murowanym ogrodzeniem. Układ zabudowań przy pałacu jest widoczny na
archiwalnych planach i na zdjęciu lotniczym Bildarchiv Foto Marburg z 1944 r. (il. 79-80). W
okresie powojennym na miejscu rozebranych ruin powstało boczne wejście do Ogrodu
Krasińskich, połączone z podjazdem do pałacu od strony ul. Świętojerskiej, nadal pełniące tą
funkcję. Wybudowanie północnego skrzydła gmachu Sądu Najwyższego zamknęło ten teren
od strony Placu Krasińskich. Pozostawiono powiązanie widokowe tej części parku z układem
zieleni na placu.
 3 Wnętrze - Półkolisty gazon z fontanną na osi
Półkolisty gazon przy ogrodowej elewacji pałacu, widoczny na fotoplanie z1935 r. (il. 65,66)
i odwzorowany na planie z 1938 r. (il. 68) w okresie powojennym został przekształcony i
podzielony nawierzchnią na dwa symetryczne trawniki. Dawniej tarasowo ukształtowany
dochodził do ogrodowej elewacji pałacu, przy której rosły pojedyncze drzewa i krzewy. W
linii dawnego tarasu posadzono żywopłot z ligustra, odgraniczający pałac od historycznej
kompozycji parku. Zmienione zostało ukształtowanie terenu gazonu, czytelne jeszcze na
zdjęciu z 1949 r. (il. 90) Zlikwidowano podwyższenia na półkolistym brzegu i wokół
fontanny przeznaczone na kobiercowy kwietnik, utrwalony na archiwalnych zdjęciach.(il. 53,
57) Na jego miejscu powstał wyasfaltowany placyk z ławkami, połączony z nawierzchnią
przy pałacu. Na dawnym miejscu zachowany jest okrągły basen fontanny, z niskim obrzeżem
z piaskowca, remontowany w 1991 r., obecnie nieczynny. Na trawnikach po obu stronach
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fontanny wprowadzono współczesne rabaty bylinowe i posadzono tulipanowce, które w miarę
wzrostu zasłonią całkowicie elewację pałacu. W wyniku powojennego przekształcenia
historyczne wnętrze z fontanną utraciło eklektyczny, reprezentacyjnej charakter i nie tworzy
odpowiedniej oprawy dla pałacu.
 4 i 4a Wnętrza - Dwa symetryczne klomby przy gazonie z fontanną
Na dwóch trójkątnych klombach projektowane były symetryczne nasadzenia grup drzew i
krzewów, maskujące rozwidlenia dróg, w tym gatunki iglaste w narożnikach zachodnich. Z
planu Lindleya z 1897 r. (il. 36) wynika, że na obu klombach pozostawiono drzewa, rosnące
w parku przed przebudową Szaniora i nie posadzono gatunków iglastych w narożnikach po
stronie zachodniej. Przy głównej osi widokowej posadzono symetryczne grupy drzew i
krzewów tworzące jej kulisy. Drzewa ocalałe w 1945 r.(il. 82, 83) uzupełniono w ramach
odbudowy parku.(il. 98-99) W ostatnim okresie nastąpiły znaczące ubytki starodrzewu na obu
klombach, w narożniki po obu stronach osi widoczny jest brak roślinności. Na klombie –
wnętrze 4 na miejscu po ubytku kasztanowca posadzono młody kasztanowiec, odmiany
czerwonej, zbyt mały jako uzupełnienie historycznej kompozycji. Odnotowano jeszcze dwa
ubytki: kłęk kanadyjski, rosnący w 1987 r; kasztanowiec - nr inwent. 450. W miejscu po
okazałym jesionie na klombie 4a leży fragment pnia o średnicy130 cm. Sprzed przebudowy
Szaniora zachowały się następujące drzewa: kasztanowiec, dwa graby i orzech czarny na
klombie 4 oraz robinia i jesion na klombie 4a. Bardzo ładna jest grupa przedwojennych
lilaków od strony pałacu. Brak nasadzeń na obu klombach, tworzących kulisy osi widokowej
naruszył historyczną kompozycję i zmienił reprezentacyjny charakter wnętrza
przypałacowego.
 5 Wnętrze - Lokalizacja nieistniejącej zabudowy przy ul. Świętojerskiej
Północno-wschodni narożnik parku ogranicza prosta alejka, zaprojektowana przez Szaniora
zamiast symetrycznej półkolistej, ze względu na istniejącą wówczas zabudowę: dom
ogrodnika, dawną mleczarnię oraz kamienicę przy ul.Świętojerskiej. Wzdłuż alejki przed
budynkami rosły drzewa i krzewy, które przetrwały wojnę.(il. 82) Zniszczonych budynków
nie odbudowano, na ich miejscu posadzono na początku lat 50-tych kępę zróżnicowanych
gatunkowo drzew, z dominacją topoli. Po obu stronach tego terenu utworzono nowe wejścia
do parku od strony ul. Świętojerskiej, łączące się z obwodnicą. Ze starodrzewu zachował się
jeden okaz klonu przy obwodnicy parkowej. Zwarta skupina drzew pełni obecnie funkcję
strefy izolującej historyczną część parku od ul. Świętojerskiej, wzdłuż której rośnie rząd
powojennych dębów.
 6 Wnętrze – Teren wzdłuż historycznej południowej granicy parku
Teren pomiędzy obwodnicą a historyczną południową granicą parku był obsadzony grupami
drzew i krzewów, wysłaniającymi zabudowę sąsiadująca z parkiem przed 1939 r.(il. 65) W
ramach powiększenia parku teren został podzielony przez nowy układ dróg, dochodzący do
obwodnicy i włączony do układu wnętrz powstałych na terenie przyłączonym do parku. Po
południowej stronie obwodnicy pozostały pojedyncze okazy starodrzewu: klon, dwa wiązy,
dwa dęby i kasztanowiec. W okresie rozbudowy parku posadzono skupiny krzewów i
pojedyncze drzewa, rozgraniczające wizualnie historyczną kompozycją od powojennego
układu zieleni. Obecnie w masywie krzewów występują jaśminowce, bzy, lonicery i tawuły.
Pomiędzy krzewami rosną samosiewy i powojenne drzewa.
 7 Wnętrze - Parter na osi głównej
Dekoracyjny parter na głównej osi stanowił centralny punkt reprezentacyjnego wnętrza
przypałacowego. Pierwotnie ukształtowany w formie wgłębnika, w latach 20-30 tych XX w.
został zniwelowany. Również kompozycja XIX wiecznych dekoracji kwiatowych parteru
została uproszczona, dominowało obramowanie z bluszczu i cztery żywotniki w części
centralnej.(il. 41, 54, 59).W okresie powojennej odbudowy zachowany został historyczny
kształt parteru, zgodny z projektem i planem z 1938 r., nie odtworzono historycznej,
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regularnej kompozycji kwietnika i nasadzenia 4 żywotników. Usunięto wówczas niskie
metalowe płotki, ograniczające parter-element wyposażenia parku występujący wokół
gazonów i kwietników. Płaski teren parteru jest porośnięty trawą, obecnie jedyną jego
dekorację stanowi obramowanie z kwiatów zmienianych sezonowo. Dawną żwirową
nawierzchnię wokół parteru zastąpił asfalt, obecnie w znacznym stopniu zniszczony. W
wyniku rezygnacji z odtworzenia historycznej dekoracji parteru wnętrze utraciło swój
reprezentacyjny charakter.
 7a i 7b Wnętrza - Dwa klomby symetryczne względem parteru wnętrza 7
Symetryczne klomby z półkolistymi wycięciami mają historyczny kształt, zgodny z projektem
i archiwalnymi planami. Przy zakładaniu klombów pozostawiono większość drzew rosnących
przed przebudową w tej części parku, z tego powodu nie posadzono grup drzew i krzewów
iglastych oraz zrezygnowano z symetrycznych grup krzewów.(il. 36) W narożnikach po
stronie wschodniej, na końcu żywopłotów rosły grupy krzewów z lilakami. (il. 54) Do chwili
obecnej nie zachowały się żadne krzewy z tamtych nasadzeń, jedynie po stronie zachodniej
żywopłotów na obu klombach rosną powojenne grupy tawuł. Na obu klombach z dawnych
nasadzeń alejowych pozostały pojedyncze okazy kasztanowców. Na klombie 7a rośnie
leszczyna turecka, projektowana przez Szaniora. Nie zachowały się kasztanowce sadzone w
latach 20-tych jako kulisy osi widokowej.(il. 55 i 56) Na miejscu dawnych formowanych
żywopłotów grabowych rosną powojenne żywopłoty z głogu z domieszką innych gatunków, z
widocznymi ubytkami. Występujący układ nasadzeń nie jest symetryczny względem parteru.
Topola posadzona na klombie 7b w ramach odbudowy parku osiągnęła znaczne rozmiary i
przewyższa starodrzew, jest elementem dysharmonijnym w historycznym wnętrzu.
 8 Wnętrze -Klomb na wprost wejścia do dawnego Instytutu Wód Mineralnych
Klomb powstał w rozwidleniu obwodnicy i głównej drogi łączącej dwie nieistniejące już
bramy do Ogrodu Krasińskich od strony Placu i ul. Świętojerskiej. Z jednej strony zamykał
przestrzeń centralnego wnętrza parkowego z trawnikiem a z drugiej graniczył z klombem 7a i
parterem kwiatowym. Historycznie dochodził do bramki wejściowej do dawnego Instytutu
Wód Mineralnych, na wprost której projektowany był mały kwietniczek, nie wiadomo czy
zrealizowany. Rozmieszczenie grup roślinności projektowanych w narożnikach pokrywało się
występującym na tym terenie starodrzewem, zgodnie z planem z 1897 r.(il. 36) Nadal
zachowany jest historyczny kształt wnętrza i drzewa adaptowane do kompozycji Szaniora:
orzech czarny, dwa dęby i okaz kasztanowca, tworzący kulisy głównej osi widokowej.
Rosnąca w narożniku grupa lilaków, tworzy charakterystyczne dla parku zestawienie
gatunkowe, efektowne w porze kwitnienia, dopełnia kulisy głównej osi widokowej.
Korkowiec amurski posadzono prawdopodobnie na początku XX w. W narożniku, w miejscu
projektowanej grupy drzew iglastych pozostał okaz klonu pospolitego. Obok rosną dwie
sosny czarne, posadzone w okresie międzywojennym, jedyne gatunki iglaste w części
historycznej. Po przeciwnej stronie klombu w narożniku rośnie skupina krzewów, maskująca
rozwidlenie dróg. Z uwagi na zachowany drzewostan jest to jedno z ważniejszych wnętrz w
układzie kompozycji parkowej
 9 Wnętrze -Klomb przy wejściu od strony ul. Świętojerskiej
Wnętrze po wschodniej stronie historycznego wejścia do Ogrodu Krasińskich od strony ul.
Świętojerskiej było symetryczne do wnętrza z placem zabaw (wnętrze 12). Powstało w
rozwidleniu obwodnicy i głównej drogi łączącej dwie XIX -to wieczne bramy do parku od
strony ul. Świętojerskiej i Pl. Krasińskich. Grupy roślinności naniesione na planie z 1897 r.,
były rozmieszczone zgodnie z projektem w narożnikach, wysłaniały rozwidlenia dróg i
tworzyły kulisy głównej osi widokowej. Obecnie zachowane są dwa okazy klonów sprzed
przebudowy Szaniora i szakłak w grupie przy wejściu. W narożnikach klombu widoczne są
ubytki drzew i krzewów, naruszające kompozycję. Rosną pojedyncze rachityczne krzewy i
trzy drzewa dosadzone po wojnie. We wschodnim narożniku brakuje dębu. W złym stanie
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zdrowotnym jest pojedyncza brzoza. Wraz z likwidacją historycznej bramy od strony ul.
Świętojerskiej wnętrze utraciło dawną rangę. Widoczne ubytki w drzewostanie naruszają
zabytkowy charakter tego wnętrza.
 10 Wnętrze - Centralne wnętrze na wprost dawnego wejścia
Centralne wnętrze z rozległym trawnikiem powstało zgodnie z projektem Szaniora na osi
dawnego wejścia do parku od strony ul. Świętojerskiej, nie posiada dokumentacji
ikonograficznej. Zgodnie z opisem projektu trawnik „przypominający naturalną rzeźbę
terenu” był obniżony w stosunku do poziomu grup drzew i krzewów. Wiadomo jedynie, że
środkowej gazony były mogiły wojenne, w wyniku powojennych ekshumacji i odbudowa
parku „zmienione zostało „ukształtowanie trawników i dróg”.22 Na planie z 1938 r.
warstwica, przecinająca wewnętrzną część trawnika miała wysokość ok. 29,0 m i była
obniżona w stosunku do obrzeży parku. (il. 68) Teren z zachowanym drzewostanem podnosił
się w kierunku ul. Świętojerskiej, obniżenie terenu jest nadal bardzo dobrze czytelne. Na
planie z 1897 r. grupy krzewów maskujące skrzyżowania dróg były rozmieszczone zgodnie z
projektem, zachowały się tylko pojedyncze drzewa z obsadzenia promenady.(il. 36) Pomimo
ubytków drzew tworzących kulisy głównej osi widokowej, które nastąpiły w okresie ostatnich
20 lat, zachowany na obrzeżach wnętrza starodrzew, uzupełniony w okresie powojennym,
nadal tworzy ciekawą kompozycję roślinną, eksponującą plastyczne cechy poszczególnych
gatunków. Szczególnie atrakcyjne w okresie wiosennym jest zestawienie kwitnących w tym
samym czasie okazałych kasztanowców, pozostałości dawnych nasadzeń alejowych z
grupami lilaków, zaprojektowanych przez Szaniora w rozgałęzieniach dróg. Dwa okazałe
derenie kwitnące wiosną po przeciwnych stronach osi widokowej uzupełniają kompozycję
roślinną, jednak osiągnęły wielkość przysłaniającą częściowo oś widokową. W układzie
wnętrza brakuje okazu korkowca, który rósł w części centralnej jeszcze w 1987 r. Zachowany
jest kasztanowiec, dwa klony i jesion odm. zwisła.
 11 Wnętrze - Pomiędzy obwodnicą i stawem
Na niewielkim trójkątnym klombie rośnie zróżnicowana gatunkowo grupa drzew i krzewów
zasłaniająca skrzyżowanie drogi z obwodnicą parkową, kształtuje powiązania widokowe z
sąsiednimi wnętrzami. Na skraju klombu przy obwodnicy zachowane jest poideło z
piaskowca ustawione w 1936 r.
 12 Wnętrze - Plac zabaw dla dzieci wraz z otoczeniem
Plac zabaw zachował historyczną lokalizację, we wnętrzu w pobliżu stawu. Jego
charakterystyczny kształt w formie trójliścia, naniesiony na archiwalnych planach, został
uproszczony w okresie powojennym. Oprócz pierwotnego wejścia od strony obwodnicy
powstało nowe od strony stawu, naruszające historyczną kompozycję i niewłaściwe ze
względów bezpieczeństwa. Z planu Lindleya wynika, że na terenie całego placu
pozostawiono wcześniejsze nasadzenia, w narożnikach wnętrza wprowadzono projektowane
grupy drzew i krzewów, izolujące plac. Obecnie w otoczeniu placu występują znaczne ubytki
drzewostanu, w narożnikach pozostała niewielka część dawnych nasadzeń z przewagą
lilaków. Na obrzeżach placu rosną pojedyncze drzewa. Ogrodzony metalowym płotkiem teren
placu został w znacznym stopniu przekształcony, przez syntetyczną nawierzchnię,
nieodpowiednią w parku zabytkowym. W sytuacji, kiedy plac zlokalizowany w sąsiedztwie
głównej osi widokowej, pozbawiony jest maskującej go zieleni, kolorowe elementy
wyposażenia widoczne są z różnych części parku. Są one elementem dysharmonijnym w
centralnej części historycznej kompozycji. Niski żywopłot wokół współczesnego ogrodzenia
placu nie spełnia funkcji izolacyjnej. Nie ustalono co się stało z wodotryskiem tzw.
sztucznego źródło Vallace’a, działającym na placu zabaw do końca lat 80 tych XX w. Na
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podstawie uzyskanych informacji wiadomo, że wodotrysk miał formę żeliwnego odlewu z
dekorowanymi bokami i wodą tryskająca do góry.23(il. 102)
 13 Wnętrze - Staw parkowy z wyspą
Wnętrze ze stawem wydziela biegnąca wokół niego pętlą historycznej drogi ze współczesną
nawierzchnią z płyt chodnikowych. Pozostałe elementy układu wodnego: strumień i zasilająca
go sztuczna kaskada znajdują się w sąsiednich wnętrzach, wyodrębnionych przez alejki
pokryte asfaltem. Staw parkowy został założony zgodnie z projektem Szaniora. (il. 32) Jego
historyczny kształt odwzorowany na archiwalnych planach Lindleya został zachowany.
Pierwotnie staw miał naturalistyczny charakter, jego brzegi ukształtowane poniżej poziomu
alejki były naturalnie umocnione, porośnięte trawą i obsadzone drzewami. (il. 42, 63, 64)
Obecnie staw jest przekształcony w betonowy zbiornik o głębokości ok.1m z wyspą, której
brzegi też obudowano betonem. Ze zdjęć archiwalnych wynika, że staw wybetonowano przed
1951 r. (il. 93-96) Nie ustalono, z jakiego okresu pochodzi zasilająca go instalacja wodnokanalizacyjna, umiejscowiona u podstawy cypla. Na zdjęciu z początku lat 50-tych (il. 94)
widać w sąsiedztwie wyspy i na środku stawu nasypy ziemne umocnione kamieniami,
obecnie zajmowane przez kaczki. Umocnienie brzegów cypla i przykrycie go nawierzchnią z
płyt chodnikowych zmieniło nieznacznie jego kształtu. Cypel pierwotnie porośnięty
roślinnością w okresie powojennym został przekształcony w wybetonowany placyk z
punktem widokowym. Na zdjęciu z 1968 r. (il. 99) widoczne są metalowe barierki wsparte na
ceglanych słupkach, ograniczające dostęp do stawu od strony schodów na północnym brzegu
oraz wokół cypla. W okresie powojennym pojawił się postument z betonową rzeźbą dwóch
rybaków, obecnie odrestaurowana. Na brzegu stawu wybudowano betonowe pochylnie dla
ptactwa. Niekorzystne było wprowadzenie wokół stawu niskiego metalowego ogrodzenia,
obsadzonego strzyżonym żywopłotem, przysłaniającym taflę wody i naruszającym
powiązania widokowe w kompozycji parku. Wymienione przekształcenia spowodowały
utratę cech naturalistycznego stawu, były nieodpowiednim działaniem w parku historycznym.
W związku z wybetonowaniem stawu usunięta została część drzew z jego brzegów. Obecnie
przy stawie pozostały trzy okazy starodrzewu: dąb, wiąz z grupą lilaków i klon srebrzysty. Na
wyspie nie zachował się starodrzew, dekoracyjna jest grupa lilaków. Pojedyncze duże
kamienie na brzegu stawu są podobne do głazów tworzących kaskadę i kamieni w korycie
strumienia. Na zachodnim brzegu stawu wyrosły dwa klony, których korony zasłaniają
całkowicie główną oś widokową.
 14 Wnętrze - Strumień zasilający staw z otoczeniem
Projektowany strumień wychodził poza wrzecionowate wnętrze i wypływał z kaskady, na
archiwalnych planach nie został naniesiony. Wnętrze ze sztucznym strumieniem, zasilającym
staw ograniczają dwie wyasfaltowane alejki, poprowadzone nad strumieniem.
Prawdopodobnie na tych drogach były umieszczone „dwa mostki” wymienione w opisie
projektu Szaniora, nie zaznaczone jednak na planach Lindleya. Nie znaleziono informacji na
ich temat. Na początku strumienia i przy jego ujściu do stawu zachowały się głazy i kamienie
umacniające dno i brzegi, prawdopodobnie są to pozostałości konstrukcji mostku, którego
wygląd można utożsamić z analogicznym rozwiązaniem mostka w Parku Skaryszewskim.
(aneks il.1) Asfaltowa nawierzchnie dróg oraz betonowa obudowa cypla uniemożliwiają
stwierdzenie czy pozostały ślady dawnego układu dróg.
Koryto strumienia zostało wybetonowane, prawdopodobnie w tym samym okresie, co staw z
wyspą i utraciło cechy naturalistyczne. Projektowane były kępy krzewów po obu stronach
strumienia, na planie z 1897 r. naniesiono drzewa rosnące w tym miejscu w momencie
przebudowy parku. Do chwili obecnej zachował się jeden okaz grabu. Trzypniowy okaz
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skrzydłorzecha kaukaskiego, rosnący przy strumieniu w 1987 r.24 już nie istnieje. Gatunek ten
wymieniony był jako ciekawe drzewo w opisie parku z 1922 r. (il.101) Rosnące dwa jesiony
przypominają pojedyncze nasadzenia projektowane po obu stronach strumienia, którym
towarzyszy kilka wyrośniętych samosiewów. W północnym rozwidleniu, zgodnie z projektem
dosadzono grupę krzewów z lilakami, po stronie południowej nie ma nasadzeń.
 15 Wnętrze - Wzniesienie z kaskadą i punktem widokowym
Wzniesienie usypane w sąsiedztwie stawu spełniało podwójną rolę w kompozycji parku, na
szczycie jest punkt widokowy, a na jego zboczu sztuczna kaskada, zasilająca strumień
parkowy. W opisie projektu wymieniono wzniesienie o wysokości sięgającej do 5m. Na
planach Lindleya z 1896 i 1897 r.(il. 33, 35) narysowane zostały spadki po obu stronach drogi
na szczyt oraz wokół placyku widokowego Układ warstwic z wysokością wzniesienia ok. 3
m. naniesiono na archiwalnym planie w skali 1:1000, z 1938 r. (il. 68)Ukształtowanie pagórka
zostało zmienione w okresie powojennym. Punkt widokowy na szczycie wzniesienia nie
spełnia obecnie swojej pierwotnej funkcji. Powiązania widokowe są zasłonięte przez
rozrośnięte korony drzew i drzewa rosnące wokół stawu. Projektowany masyw krzewów po
obu stronach drogi na szczyt wzniesienia nie został naniesiony na planie z 1897 r. Jedynie od
strony ogrodzenia na zboczu występowały skupiny krzewów i drzewa widoczne na zdjęciach
archiwalnych. Prawdopodobnie w wyniku zmian w ukształtowaniu wzniesienia cokół
dawnego ogrodzenia został przysypany ziemią i pełni obecnie funkcję muru oporowego. Na
zboczu rosną powojenne krzewy i pojedyncze drzewa.
Kaskada na zboczu wzniesienia była zbudowana z głazów i kamieni naturalnych w formie
groty. Na projekcie głazy graniczyły z placykiem na szczycie wzniesienia Nie znaleziono
materiałów ikonograficznych przedstawiających jej wygląd, który można odtworzyć na
zasadzie analogicznego rozwiązania w Parku Skaryszewskim.(aneks il. 5)
Obecnie widoczne są znaczne braki głazów tworzących kaskadę, której forma przypomina
pozostałości groty a kamienie zespolone są zaprawą cementową.
Po obu stronach kaskady projektowane były nasadzenia pojedynczych drzew i krzewów,
symetryczne względem strumienia. Na podstawie fotoplanu z 1935 r. i archiwalnych zdjęć z
okresu okupacji wiadomo, że wzniesienie było obsadzono drzewami i krzewami. Z
historycznej kompozycji roślinnej pozostał klon jawor odm. purpurowej w pobliżu kaskady.
Nie zachowały się pozostałości grupy świerków, towarzyszących grocie tak jak w Parku
Skaryszewskim. Jeden ze świerków został utrwalony na zdjęciu z 1942 r.(il. 78) Wzdłuż drogi
biegnącej przez szczyt wzniesienia pozostały grupy powojennych krzewów i lilaków.
 16 Wnętrze - Trawnik na wprost głównej bramy
W półkolistym wnętrzu na wprost barokowej bramy, ograniczonym obwodnicą parkową,
dominuje powierzchnia trawnika, którą uzupełnia sąsiednie wnętrze ze strumieniem.
Pojedyncze okazy starodrzewu i grupy lilaków rosną na obrzeżach trawnika, wyżej od jego
poziomu. Widoczny spadek terenu trawnika w kierunku stawu jest pozostałością dawnego
jego ukształtowania.
Trawnik odgrywał ważną rolę w kompozycji parkowej, tworząc otwarcie widokowe na staw i
na dominantę pałacu, na głównej osi wisokowj. Obecnie korony dwóch klonów rosnących na
trawniku i tworzących dawniej kulisy osi widokowej, rozrosły się i przysłaniają widok na
pałac. Wartościowymi elementami kompozycji są dwa okazy drzew sprzed przebudowy
szaniorowskiej: klon i jesion oraz dwie rozrosłe grupy lilaków, pierwsza na wprost bramy,
tworzy kulisy widokowe, druga wysłania rozgałęzienie dróg. Z planu Lindleya z 1897 r.(il.
36) wynika, że w na przełomie XIX/XX w. na południowej części trawnika pozostawiono
grupę drzew z regularnej kompozycji, z których obecnie zachował się tylko jesion.
Najprawdopodobniej z powodu drzewostanu nie powstał kwietnik w formie arabeski
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projektowany przez Szaniora na osi bramy. Obecnie układ nasadzeń jest bliski projektowi
Szaniora, brakuje tylko symetrycznych grup krzewów od strony stawu, tworzących kulisy osi
widokowej.
 17 Wnętrze - Teren z zabytkową bramą i reliktem dawnego ogrodzenia
We wnętrzu zachowane są cztery boniowane filary barokowej bramy, z kamienną okładziną,
zwieńczone głowicami i ustawionymi na szczytach wazami z kwiatonami. Ten cenny zabytek,
obecnie zapomniany wymaga konserwacji. Od strony parku nie jest widoczny zasłaniają go
korony drzew. W 1939r. brama funkcjonowała jako główne wejście do Ogrodu Krasińskich
od strony d. ul. Nalewki. W latach 1940-1942 zostały usunięte dwuskrzydłowe wrota i
ogrodzenie z żelaznych prętów, pozostał cokół z okładziną z piaskowca, wyznaczający
historyczną zachodnią granicę parku. Przez bramę biegnie główna oś widokowa, łącząca się z
dominantą pałacu, obecnie zasłoniętą przez korony drzew. Wzdłuż ogrodzenia występowało
nasadzenie drzew, zgodnie z projektem wysłaniające granice parku najprawdopodobniej
wiązów i robinii, z których pojedyncze okazy są zachowane. Powojenne dosadzenie jesionów
i ałyczy tworzą obecnie zwarte zadrzewienie, nawiązujące do historycznego układu.
 18 Wnętrze - Lokalizacja dawnej kawiarni
W północno wschodnim narożniku, na granicy Ogrodu Krasińskich zlokalizowany był
historyczny pawilon cukierni, powstałej w1817 r. z połączenia dwóch barokowych budynków
oranżerii i figarni. Do pawilonu dobudowano w 1863 r. kamienicę mieszkalną na rogu ul.
Nalewki 8 i ul. Świętojerskiej. Od strony parku znajdował się drewniany taras kawiarni, który
po przebudowie Szaniora sąsiadował ze wniesieniem. Budynek połączony był murkiem z
historycznym ogrodzeniem od strony ul. Nalewki.(il. 62) W latach 1940-1943 zabudowa
znalazła się na granicy Getta, została całkowicie zburzona po upadku powstania w 1943 r.
W ramach powojennego przesunięcia ul. Świętojerskiej lokalizacja rozebranych ruin znalazła
się na terenie północnej części powiększonego parku, w nowym wnętrzu, wyodrębnionym
przez układ dróg. Na miejscu pawilonu posadzono grupę topoli, klonów i lip. Z dawnych
nasadzeń w rejonie kawiarni pozostały dwa drzewa u podstawy wzniesienia kasztanowiec i
robinia. W 2008 r. ułożono w parku pas nawierzchni upamiętniający mur Getta, wzdłuż ul.
Świętojerskiej, który pomaga w określeniu lokalizacji kawiarni.
 19 Wnętrze -Teren wzdłuż historycznej północnej granicy parku
Pas terenu pomiędzy obwodnicą parkową a historyczną, północną granicą Ogrodu
Krasińskich przyłączono do parku w następstwie usunięcia drewnianej zabudowy od strony
ul. Świętojerskiej, przed powstaniem ogrodzenia w 1819 r. Nie znaleziono zdjęcia bramy od
strony ul. Świętojerskiej, rozebranej prawdopodobnie wraz z ogrodzeniem w czasie budowy
muru Getta, w latach 1940-42. (il. 79) Historyczne wejście do parku od strony północnej było
powiązane z obwodnicą parkową i wyznaczało oś poprzeczną kompozycji Szaniora.
Powojenne przesunięcie ul. Świętojerskiej i powiększenie parku od strony północnej zmieniło
historyczną funkcję tego terenu, włączonego do powojennego układu wnętrz. Większość
drzew rosnących wzdłuż granicy parku, na fotoplanie z 1935 r. przetrwała wojnę jest
widoczna na zdjęciach z lat 60-tych. (il. 98. 99) Aktualnie pozostały cztery klony, w tym okaz
klonu srebrzystego określający miejsce historycznej bramy. Przebieg nie zachowanego
ogrodzenia w przybliżeniu wyznaczają w terenie nasadzenia krzewów, głównie jaśminowców
i lilaków wzdłuż obwodnicy parkowej.
 19a Wnętrze - Lokalizacja placyku z altanką
Na wprost placu zabaw w pobliżu zabudowy graniczącej z parkiem powstał zgodnie z
projektem niewielki placyk z drewnianą altaną widokową i elementem na rzucie koła. Ich
lokalizację i wielkość zaznaczono na planch z 1897 i 1938 r.(il. 33, 68) Altana na rzucie
kwadratu o boku 4m w 1939 r. pełniła funkcje pawilonu akcji „Kropla mleka”, okrągły
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element o średnicy 2,5 m to szalet, nie znaleziono fotografii. W załączeniu odręczny szkic25.
(aneks il.12) W ramach powojennej rozbudowy parku nie odtworzono, jego teren został
włączony do powierzchni trawnika. Jego lokalizację na wprost placu zabaw, w przybliżeniu
określają dwa okazy drzew klon i robinia.
3.2. Wnętrza w części północnej powiększonego Ogrodu Krasińskich.
Część północna powstała na początku lat 50-tych w ramach pierwszego etapu
powiększenia Ogrodu Krasińskich, związanego z przesunięciem ul. Świętojerskiej.
Najprawdopodobniej na podstawie nie znanego projektu. Na przyłączonym do parku terenie
po zburzonej zabudowie i dawnej jezdni powstała spójna kompozycja parkowa z układem
dróg poprowadzonych po liniach krzywych, dowiązanych do obwodnicy i powiązana przez
układ dróg z historyczną częścią parku. W tej części nadal czytelny jest powojenny układ
szerokich dróg żwirowo-ziemnych, na których w późniejszym okresie ułożono węższe
chodniki z płyt betonowych, zachowane do chwili obecnej. W porównaniu z zacienioną
częścią południową wartościowym elementem kompozycji są dobrze utrzymane rozległe
trawniki, które mogą spełniać funkcję muraw rekreacyjnych. Na zdjęciu z 1968 r. widoczne
jest zróżnicowanie wielkości drzewostanu w części północnej i południowej, które może
świadczyć o sadzeniu form wyrośniętych drzew i powstaniu północnej części parku w
pierwszym etapie rozbudowy ogrodu Krasińskich.
 20 Wnętrze - Strefa wejściowa od strony Al. Andersa
Współczesne wnętrze powstałe po 1950 r. wydzielone przez powojenny układ dróg
parkowych zajmuje trawnik z grupami drzew i krzewów. Teren obejmuje część po zburzonej
zabudowie graniczącej z ogrodem i dawną cukiernią i kamienicą mieszkalną oraz dawną
drogę ul. Świętojerskiej. Ze względu na sąsiedztwo ulic i przystanków komunikacji miejskiej
odgrywa on rolę strefy wejściowej do Ogrodu Krasińskich od strony Al. Andersa.
Wnętrze parkowe przecina pas nawierzchni, upamiętniający mur Getta, ułożony wzdłuż
historycznego przebiegu ul. Świętojerskiej, w 2008 r.
 20a Wnętrze - Polana przy wejściu od strony Al. Andersa
We wnętrzu dominuje rozległa polana uzupełniona komponowanymi grupami drzew i
krzewów. Jest to wnętrze współczesne, powstałe na terenie dawnej jezdni ulicy
Świętojerskieji z włączeniem części terenu po zburzonej zabudowie. Wnętrze graniczy z linia
historycznego ogrodzenia parku od strony ul.Świętojerskiej. Południowy fragment wnętrza
pokrywa się z obszarem historycznego wnętrza 19a, terenu nie istniejącego placyku z altanką
 21 Wnętrze –Trasa dawnej ul. Świętojerskiej
Narożna część parku u zbiegu ul. Świętojerskiej i Al. Andersa ukształtowana po 1950 r., pełni
funkcję strefy buforowej. Dawniej teren był zajęty przez zabudowę, występującą po drugiej
stronie ul Świętojerskiej. Wnętrze odizolowane od ul.Świętojerskiej powojennym, rzędowym
nasadzeniem dębów.
 21a Wnętrze-Powojenne wejście od strony ul. Świętojerskiej
Teren zajęty przez historyczna trasę ul. Świętojerskiej, włączony do parku w ramach
powojennej zmiany przebiegu ulicy. Włączony do współczesnej kompozycji parkowej jako
strefa wejściowa od ul. Świętojerskiej Od strony zachodniej wnętrze ogranicza alejka
parkowa łącząca powojenne wejście z obwodnicą parkową i historycznym północnym
wejściem do Ogrodu Krasińskich.
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Informacje i rysunek uzyskane od pana Stanisława Soszyńskiego, dawnego Naczelnego Plastyka Warszawy,
przed wojna mieszkającego w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich na ul. Freta.
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3.3. Część południowa powiększonego Ogrodu Krasińskich, części historycznych parceli
przy ul. Długiej
Część południowa obejmuje tereny, po zburzonej zabudowie na tyłach historycznych
parceli graniczących z Ogrodem Krasińskich, włączone w granice parku w dwóch etapach.
Granice tych dwóch etapów wyznacza linia rozgraniczająca przedwojenne nieruchomości, po
której poprowadzono promenadę parkowa na początku lat 60-tych, obsadzoną
kasztanowcami. Tereny po północnej stronie promenady, po rozebranych ruinach budynków
użyteczności publicznej -2szkół i gmachu Intendentury Wojskowej, włączono po 1955 r. w
pierwszym etapie. Tereny po południowej stronie promenady, włączane były stopniowo do
parku, wraz z odtworzeniem zabudowy ul. Długiej, rezygnując z funkcji zaplecza tych
budynków. Sytuacje ta obrazuje nieregularna linia południowej granicy parku. Granice
historycznych parceli są nieczytelne w wyniku scalenia terenów i wspólnego
zagospodarowania zielenią. Na zdjęciach z 1968 r.(il. 98, 99) widoczne jest zróżnicowanie
wielkości drzewostanu w południowej części oarku, które może potwierdzić w/w etapy
rozbudowy parku.
W latach 80-tych XX w. układ zieleni został bezplanowo uzupełniony przez dosadzenie ok.
50 drzew z terenu miejskich, co przyczyniło się do nadmiernego zagęszczenia drzew. Zbytnie
zacienienie tej części parku zniechęca użytkowników.
 22 Wnętrze -Część historycznej parceli przy ul. Długiej 26
Wnętrze obejmuje znaczną część dawnego ogrodu przy pałacyku Marii z Lubomirskich
Radziwiłłowej, przekształconego w XIX w., w nieruchomość dochodową, co zniszczyło
barokowy układ przestrzenny. Teren ogrodu został sukcesywnie zabudowany trzypiętrowymi
kamienicami graniczącymi z Ogrodem Krasińskich. Stan ogrodu z 1944 r. widać na zdjęciach
Bildarchiv Foto Marburg (il. 80) W planach odbudowy gmachów ul. Długiej nawiązano do
układu zabudowy z czasów stanisławowskich, nie odbudowano kamienic a teren dawnego
ogrodu włączono go do parku po 1955 r. Przy pałacyku pozostała tylko część wzdłuż elewacji
ogrodowej, połączona z terenem przy kamienicy Na Lasockiem (ul. Długiej 28) i wspólnie
zagospodarowana. Zdjęcia z 1968 r. (il. 98, 99) wskazują, że po wojnie nie zachowały się
okazy starodrzewu oraz granice i ślady dawnego kwaterowego ogrodu. W połowie lat 60-tych
powstał istniejący obecnie układ prostych alejek, sięgających do ul. Barokowej i dzielących
teren na współczesne wnętrza, z powojennymi nasadzeniami. Wzdłuż ogrodzenia działki ul.
Długa 26, od strony parku, rośnie grupa dębów i dereni zasłaniających widok na zabytkowy
pałacyk. Do dawnej funkcji ogrodu nawiązuje jedynie skład gatunkowy powojennych
nasadzeń na tym terenie, występują grupy jabłoni, dereni, bzów oraz pojedyncze surmie.
Podział historycznej posesji z pałacykiem Marii z Lubomirskich Radzwiłłowej spowodował
niekorzystne przekształcenie części na tyłach pałacyku, obecnie we władaniu IS PAN, w
podjazd i parking, połączony z sąsiednią działką oraz odgrodzenie jej od parku drewnianymi
panelami. W obecna sytuacja nawiązuje do czasów, kiedy kwaterowy ogród na tyłach
pałacyku bezpośrednio graniczył z Ogrodem Krasińskich, z którym połączony był furtką.
 23 Wnętrze - Część historycznej parceli przy ul. Długiej 28
Wnętrze obejmuje część terenu dawnego podwórza na tyłach kamienicy dochodowej „Na
Lasockiem”, zbudowanej ok. 1780 r. w formie pałacu przyulicznego, użytkowanego jako
zajazd, który nie posiadał części ogrodowej. Boki podwórza gospodarczego stopniowo
zabudowano i zamknięto od północy oficyną mieszkalną, wzniesioną na granicy z Ogrodem
Krasińskich, w miejscu dawnej destylarni. Zabudowania podwórza graniczyły od zachodu z
budynkami przy ul. Barokowej, m.in. parterowym budynkiem przedszkola wybudowanym w
1939 r. Dawny układ zabudowy przy ul. Długiej 28 jest widoczny na planie z 1939 r. i zdjęciu
Bildarchiv Foto Marburg z 1944 r. (il. 79) Całkowicie zburzoną kamienicę „Na Lasockiem”
po wojnie rozebrano i odtworzono w latach 1952-1954, rezygnując z odbudowy oficyn
dawnego podwórza. Historyczną parcelę podzielono na dwie odrębne działki. Przy kamienicy
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pozostawiono część podwórza i zagospodarowano wspólnie z terenem przy pałacyku Marii
Radziwiłłowej, umieszczając na nim zjazd do parkingu podziemnego pod oficyną pałacyku.
Pozostały teren dawnego podwórza włączono do parku i powiązano z powojennym układem
prostych alejek. Wzdłuż ogrodzeń nowych działek posadzono grupy krzewów i daglezje. Na
wprost kamienicy utworzono wybetonowany plac zabaw z piaskownicą, odgrodzony
szpalerem grabowym od alejki na przedłużeniu ul. Barokowej. (il. 98, 99) Obecnie jedynym
wyposażeniem placyku są ławki, nie pełni on funkcji terenu zabaw dla dzieci, w piaskownicy
rosną byliny.
 24 Wnętrze – Teren dawnej ul. Barokowej
Ulica Barokowa utworzona w 1937 r. na terenie dawnego dojazdu do stajni przy Pałacu Pod
Czterema Wiatrami, biegła od zwężenia ul. Długiej do południowej granicy Ogrodu
Krasińskich. Na planie z 1938 r. zaznaczono ulicę wraz z nową zwartą zabudową, powstałą na
miejscu dawnych stajni. Po stronie zachodniej ul. Barokowej narysowano parcelę Pałacu Pod
Czterema Wiatrami, podzieloną w1922 r. na dwie działki. Nie zaznaczono nowego gmachu
szkoły powszechnej przy ul. Barokowej 8, która powstała na terenie dawnego ogrodu
Instytutu Wód Mineralnych. Po drugiej stronie ul. Barokowej wybudowano w 1939 r.
parterowy budynek przedszkola. Oba budynki widoczne są na zdjęciu Bildarchiv Foto
Marburg z 1944 r. (il. 79) Nie zachowały się relikty zabudowy z wyjątkiem kamienicy „Na
Lasockiem” na rogu ul. Długiej. Teren po zniszczonej zabudowie przyłączono do parku. Ulica
Barokowa utraciła dawny charakter, pozostawiono jej początkowy fragment jako boczne
wejście do parku i dojazd do parkingów. W drugiej połowie lat 60-tych zajmowany przez
ulicę teren włączono do parku, w nawiązaniu do jej biegu poprowadzono alejkę parkową
obsadzoną klonami i założono wokół trawniki.(il. 98-99) W latach 80-tych XX w. posadzono
po zachodniej stronie alejki grupę drzew przeniesionych z terenu inwestycji miejskich. Na
trasie dawnej ul. Barokowej wybudowano w latach 60-tych blok mieszkalny z parkingiem od
strony ul. Długiej, zniekształcając bieg historycznego traktu, zwężającego się w tym miejscu.
 25 Wnętrze - Część historycznej parceli przy ul. Długiej 38/40 - Ogród Pałacu
Pod Czterema Wiatrami
Część południowa dawnej parceli na tyłach Pałacu Pod Czterema Wiatrami, podzielono
ok.1922 r. na trzy działki. Ogród przy pałacu zamieniony w cyklodrom w okresie
międzywojennym pozbawiono większości starodrzewu. W okresie powojennym nastąpił
dalszy podział historycznego ogrodu na tyłach pałacu, jego większą część włączono do parku.
Fragment pozostawiony przy pałacu pełni funkcję parkingu i nie ma charakteru ogrodu. Część
ogrodu włączoną do parku zagospodarowano na początku latach 60 tych wspólnie z
sąsiednimi terenami.(il. 98) Nie zachowały się relikty dawnej kompozycji ogrodu
pałacowego, utrwalonej na archiwalnych planach. Prostokątny kwietnik na osi pałacu,
obsadzony obecnie bylinami nie jest formą historyczną. Rzędowe nasadzenie kasztanowców
ograniczające od strony północnej wnętrze z kwietnikiem wyznacza granicę przedwojennego
podziału nieruchomości, który posłużył do poprowadzenia trasy powojennej promenady w
południowej części parku.
 25a Wnętrze - Część historycznej parceli przy ul. Długiej 38/40 - Teren dawnego
Instytutu Wód Mineralnych
Część północna dawnego ogrodu Pałacu Pod Czterema Wiatrami ,użytkowana od 1824 r. do
końca XIX w.przez Instytut Wód Mineralnych, różniła się od południowej przypałacowej
krajobrazowej części. Na działce wydzielonej w 1922 r. pozostały budynki Instytutu,
rozebrane przed 1938 r. a na ich miejscu powstał nowy gmach Szkoły Powszechnej, przy
Barokowej 8, wg projektu Józefa Jankowskiego. Budynek szkoły otwarty we wrześniu 1938 r.
nie został naniesiony na planie z 1938 r., utrwalony jest na zdjęciu lotniczym Bildarchiv Foto
Marburg z 1944 r. (il. 79) Na terenie szkolnym pozostały pojedyncze okazy starodrzewu oraz
wyremontowana dawna bramka Instytutu, widoczna na zdjęciach szkoły.(il. 74)

27

Ruiny szkoły utrwalone na zdjęciu z 1946 r. (il. 83) rozebrano w 1955 r. a pozbawiony
roślinności teren włączono do parku. Zapewne zadrzewienie widoczne na zdjęciu lotniczym z
lat 50-tych (il. 98, 99)posadzono w ramach powojennej rozbudowy parku. Obecnie drzewa
rosną w zagęszczeniu nie tworzą planowej kompozycji.
 26 Wnętrze – Część historycznej parceli przy ul. Długiej 42/46 - Część dawnego
podwórza posesji „Na Potkańskiem”
Część dawnego podwórza gospodarczego na tyłach pałacu „Na Potkańskiem”, zbudowanego
w miejscu drewnianego dworu biskupa J. Gembickiego. Wraz z wybudowaniem pałacu na
całej szerokości parceli przekształcono dawne ogrody w dwa wybrukowane podwórza
gospodarcze, przedzielone oficyną mieszkalną. W okresie powojennym, po rozebraniu ruin
oficyn i magazynów część dawnego podwórza włączono do parku. Obecnie terenem w
znacznym stopniu zarośnięty drzewami jest niedostępny, część terenu przylega do
powojennego budynku kawiarni, wybudowanego w linii ogrodzenia parkowego. Rośnie na
nim w zwarciu grupa lip, bezplanowo przesadzonych, co ogranicza korzystanie z niego.
 26a Wnętrze - Część historycznej parceli przy ul. Długiej 42/46 - Teren na tyłach
posesji „Na Potkańskiem”
Teren stanowił niezagospodarowaną część działki na tyłach podwórza pałacu „Na
Podkańskiem”. Na początku XIX w., miał kompozycję krajobrazową łączącą się z sąsiednią
krajobrazową częścią ogrodu przy Pałacu pod Czterema Wiatrami.(il. 25) W drugiej połowie
XIX w. teren był zabudowany warsztatami. Dopiero w 1934 r. powstał na tym terenie, na
granicy z Ogrodem Krasińskich, budynek Zespołu Szkół Powszechnych projektowany przez
A. Bojemskiego. Otaczający go teren przekształcono w boisko szkolne. (il. 73) Gmach. został
zburzony w 1944 r. W okresie powojennym teren włączony do parku został zagospodarowany
wspólnie z sąsiednimi terenami. Miejsce lokalizacji dawnej szkoły przecina ukośnie biegnąca
alejka, obsadzona klonami srebrzystymi, łącząca się z historyczną obwodnicą. We wnętrzu
występuje zbytnie zagęszczenie drzew przesadzonych z terenu budowy metra.
 27 Wnętrze - Działka dawnego Urzędu Gubernianego
Teren obejmuje część historycznej parceli zakonu Brygidek, na której wybudowano ok.1827
r. gmach Urzędu Guberni Mazowieckiej26 graniczący z Ogrodem Krasińskich, W połowie
XIX w. dobudowano niewielkie budynki po wschodniej stronie gmachu. Zachodnie skrzydło
dobudowane ok. 1900 r., wzdłuż ul. Nalewki łączyło się z Pasażem Simonsa, zamykając w
ten sposób dziedziniec. Granice działki i układ zabudowy z charakterystycznym kolistym
klombem widoczny na fotoplanie z 1935 r. (il. 65) Zespół budynków, należący w okresie
międzywojennym do Intendentury Okręgu Warszawskiego, został zburzony w 1944 r. Po
wojnie działka z podziemiami gmachów została włączona w granice parku i
zagospodarowana zielenią wspólnie z sąsiednimi terenami. Na miejscu zachodniego skrzydła
zburzonego gmachu posadzono grupy grabów i topoli. Niewielkie rondo obsadzone krzewami
i klonami nawiązuje do dawnego klombu. Powojenna promenada obsadzona kasztanowcami
biegnie zgodnie z dawną granicą nieruchomości.
 27a Wnętrze - Działka z Archiwum
Historyczna część wnętrza 27, po wojnie wyłączona jako odrębna działka przylegająca do
historycznej granicy Ogrodu Krasińskich. Obejmuje ona powierzchnię, na której w połowie
XIX w. powstały trzy niewielkie budynki należące do Intendentury Okręgu Warszawskiego,
zburzone w 1944 r. Nad częścią podziemi tych budynków po wojnie wybudowano pawilon
biurowy Archiwum, a piwnice adaptowano na magazyn. Wokół budynku zachowane są
przedwojenne włazy wentylacyjne. Działka z Archiwum wygrodzona jest płotem z terenu
parku, użytkowana przez Urząd Wojewódzki.
 28 Wnętrze-Lokalizacja północnego skrzydła Pasażu Simonsa
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Teren obejmuje część historycznej parceli Zakonu Brygidek, na której w latach 1900-1904
został wybudowany nowoczesny zespół gmachów handlowo-usługowych tzw. Pasaż
Simonsa. Północne skrzydło gmachu oddzielone od głównego budynku uliczką Wyjazd
(obecnie nie istniejąca), łączyło się wzdłuż ul. Nalewki z gmachem Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas Powstania Warszawskiego ta część Pasażu Simonsa była redutą Batalionu Chrobry I,
którego żołnierze zginęli w zbombardowanych ruinach dnia 31.08.1944 r. Miejsce to, w
okresie powojennym zostało włączone do parku, po częściowej ekshumacji. W tym miejscu
w1989 r. Teren z pozostałościami stalowej konstrukcji budynku, obramowany niskimi
krzewami stanowi obecnie wojenną mogiłę i miejsce pamięci.
 28a Wnętrze -Powojenne wejście do parku od strony ul. Bohaterów Getta
Teren obejmuje część historycznej działki wnętrza 28. W okresie powojennej rozbudowy
parku utworzono tu nowe wejście od strony ul. Bohaterów Getta. We wnętrzu tym znajduje
się współczesna podziemna toaleta parkowa. Północną granicę tego wnętrza wyznacza
promenada parkowa, biegnąca po przedwojennej linii rozgraniczającej nieruchomości.
 29 Wnętrze -Fragment dawnej ul. Nalewki
Nalewki główna ulica sąsiedniej dzielnicy żydowskiej ograniczała od zachodu rezydencję
Krasińskich. Zabudowa Nalewek została zburzona po upadku powstania w Getcie w 1943 r,.
Po wojnie zachowany był jeszcze przebieg ulicy, widoczny na zdjęciu z 1950 r.(il. 92) Na
początku lat 50-tych, wraz z wybudowaniem nowej trasy ul. M. Nowotki (obecnie Al.
Andersa) z nową jezdnią i torowiskiem tramwajowym, zlikwidowano ulicę Nalewki.
Pozostawiono jedynie relikt ulicy (bruk z szynami tramwajowymi) wzdłuż Arsenału.
Zachowany odcinek dawnej ulicy Nalewki przemianowano na ul. Bohaterów Getta, a nazwę
Nalewki nadano powojennej uliczce osiedlowej pomiędzy Al. Andersa i ul. Zamenhofa.
 29a Fragment dawnej ul. Nalewki-Skwer
Teren ten stanowi część wnętrza 29 dawnej ul. Nalewki. Na początku lat 50-tych został
włączony w granice parku wspólnie z sąsiednim skwerem i zagospodarowany zielenią.
Pozostawiony został chodnik
 30 Wnętrze -Skwer pomiędzy Al. Andersa i ul. Bohaterów Getta
Teren wnętrza obejmuje historyczny skwer, wydzielony przez dawną ulicę Nalewki na
odcinku od ul. Świętojerskiej do Arsenału, która rozwidlała się obejmując placyk o kształcie
trapezu przedzielony w drugiej połowie XIX w. Na części bliższej Arsenałowi powstał
zieleniec przed budynkami Oddziału Straży Pożarnej. Na drugiej, na wprost bramy do Ogrodu
Krasińskich, wybudowano budynek tzw. Kramów Nalewkowskich, do których przylegał
trójkątny zieleniec. Na rogu przy ul. Świętojerskiej w 1930 r. ustawiono głaz upamiętniający
powstanie listopadowe, zachowany do dzisiaj przy zachodniej granicy skweru. Powojenne
wytyczenie nowej ul. M. Nowotki (obecnie Al. Andersa) spowodowało włączenie terenu
skweru do parku. Jego dawny kształt jest nadal czytelny a zachodnią granicę tworzy ciąg
pieszy wzdłuż Al. Andersa, na początku lat 50-tych obsadzony lipami.(il. 91) Alejka na
wprost bramy parkowej, poprowadzona na osi ul. Nowolipki, dzieli skwer na dwie
zróżnicowane części. Na dawnym zieleńcu przy Arsenale umieszczono Pomnik Bitwy Monte
Casino, włączając do nowej kompozycji zieleni pojedyncze okazy starodrzewu m.in.
kasztanowce i dwa lilaki. Na trójkątnej części zieleńca rosną w zagęszczeniu drzewa, głównie
lipy, przesadzone z terenu budowy metra w latach 90 –tych. W narożniku skweru ustawiono
w 2008 r. tablicę pamiątkową i ułożono pas nawierzchni upamiętniający miejsce muru Getta.
Zlokalizowane na skwerze trzy miejsca pamięci są obecnie wiodącymi elementami na tym
terenie, wymagającymi odpowiedniego wyeksponowania. Dodatkowo powojenne nasadzenia
na skwerze izolują historyczną część parku od negatywnego oddziaływania ruchliwej trasy
komunikacyjnej.
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WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO REWALORYZACJI PARKU
1. Wytyczne ogólne do koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich
Wytyczne konserwatorskie do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej
rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich zostały sformułowane w oparciu o wyniki badań
dostępnych materiałów archiwalnych i kartograficznych oraz oględziny terenu parku, które
posłużyły do przeprowadzenia analizy stanu zachowania historycznej kompozycji założenia
pałacowo-parkowego oraz analizy wiekowej drzewostanu parkowego.
Stwierdzono, że w ramach odbudowy ze zniszczeń wojennych oraz powojennego
powiększenia Ogrodu Krasińskich zachowana została w historycznych granicach
kompozycja parku miejskiego, przebudowanego w końcu XIX wieku w stylu
naturalistycznym przez Franciszka Szaniora. Ta faza rozwoju Ogrodu Krasińskich
powinna zostać przywrócona w procesie rewaloryzacji, ponieważ planista adaptował w
swojej przebudowie historyczny drzewostan pochodzący z wcześniejszych faz rozwoju
założenia parkowego. Większość tego drzewostanu zachowana jest na terenie parku,
nadal tworząc czytelną kompozycję. Jednocześnie, przywracając w formie zieleńca część
dziedzińca przed pałacem, w swojej kompozycji odtworzył główną oś barokowego
założenia „między dziedzińcem a ogrodem”.
Zachowane wartości na terenie historycznej części Ogrodu Krasińskich
1. Autentyczność substancji zabytkowej
2. Czytelny układ przestrzenny
3. Integralność kompozycji
4. Dzieło znanego projektanta ogrodów
5. Możliwość przywrócenia powiązania barokowego pałacu z układem XIX-wiecznej
kompozycji
Pomimo ubytków starodrzewu, powstałych w okresie ostatnich 20 lat, podziwiać można
mistrzostwo warsztatu Szaniora w nadal czytelnej kompozycji naturalistycznej, w której
odpowiednio wyeksponowane są kształt, wielkość i barwa poszczególnych gatunków drzew i
krzewów. Dlatego najważniejszym zadaniem powinna być ochrona i pielęgnacja
zachowanego starodrzewu, który podlega naturalnym procesom starzenia i obumierania.
Ponadto zarówno w terenie jak i w dokumentach inwentaryzacyjnych znana jest lokalizacja
historycznego drzewostanu, który trzeba uzupełnić.
Jednocześnie uznano, że cechy stylowe zabytkowego parku zostały częściowo zatarte w
wyniku zmian, wprowadzonych na jego terenie, szczególnie w obrębie układu wodnego.
Program funkcjonalny parku jest ubogi, nastąpiła degradacja jego poszczególnych
elementów m. in zużycie nawierzchni bitumicznych oraz zubożenie szaty roślinnej. Obecnie
Ogród Krasińskich utracił dawny reprezentacyjny charakter, jest użytkowany głównie przez
mieszkańców sąsiednich osiedli. Pomimo swojej centralnej lokalizacji nie stanowi atrakcji
turystycznej Warszawy, zasłonięty jest pasem zieleni od strony Al.Andersa.
W tej sytuacji uznano, że w celu przywrócenia w pełni wartości zabytkowych i
dawnej świetności Ogród Krasińskich wymaga podjęcia kompleksowych działań
renowacyjnych i rewaloryzacyjnych. Z uwagi na lokalizację parku w granicach Pomnika
Historii, przy jednym z najpiękniejszych pałaców Warszawy, w koncepcji rewaloryzacji
należy zadbać o wysoki standard przestrzeni i przywrócenie parkowi funkcji reprezentacyjnej.
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Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi prof. Longina Majdeckiego27 „należy wykonać
projekt rewaloryzacji całego parku z odpowiednim zróżnicowaniem starej części centralnej i
nowej peryferyjnej, z uwzględnieniem większego nawiązania do zabudowy rezydencjonalnej
od strony ul. Długiej.”
1.1. Postulaty dotyczące funkcji i sposobu użytkowania.
Ogród Krasińskich istniał, na przestrzeni trzech wieków, w granicach historycznej parceli
(nr hipoteki 549) i pełnił nieprzerwanie funkcję założenia ogrodowego. Jedynie jego
kompozycja i sposób użytkowania ulegały przeobrażeniom, od ogrodu barokowej rezydencji
magnackiej Jana Dobrogosta Krasińskiego, po krajobrazowy park publiczny.
Głównym przesłaniem koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich powinno być
przywrócenie tradycji, drugiego w Warszawie po Ogrodzie Saskim, ogrodu pałacowego,
przekształconego w park publiczny, z zachowaną w historycznych granicach
zaprojektowaną przez Franciszka Szaniora kompozycją parku z przełomu XIX/XX w.
Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji powinna obejmować cały
obszar parku, którego powojenną rozbudowę należy traktować jako kolejna fazę
rozwoju parku miejskiego, zgodną z ideą iluzorycznego powiększenia przestrzeni parku
obecną w projekcie Szaniora. Tym samym, w koncepcji rewaloryzacji, powinny zostać
wykluczone próby rekonstrukcji barokowego założenia pałacowo-ogrodowego28, nie
adekwatnego do obecnej funkcji parku miejskiego, zwłaszcza, że nieznany jest jego projekt
przypisywany Tylmanowi z Gameren.
W koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji parku należy, zgodnie z
zaleceniami prof. Longina Majdeckiego29 wykonać „projekt rewaloryzacji całego parku, z
odpowiednim zróżnicowaniem części starej - centralnej i nowej - peryferyjnej, z
uwzględnieniem większego nawiązania do zabudowy rezydencjonalnej od strony ul. Długiej.”
W Ogrodzie Krasińskich nadal powinna dominować funkcja spacerowo-wypoczynkowa,
zgodna z tradycją miejsca i założeniami kompozycji naturalistycznej, w której kolejnym
odcinkom dróg parkowych towarzyszyły zmieniające się widoki. Program parku można
uzupełnić również funkcją rekreacyjną z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym,
obejmującą również wypoczynek czynny.
Postulowane jest wzbogacenie programu użytkowego parku pod warunkiem, że nie
naruszy to charakteru historycznej części parku i nie zdegraduje zabytkowych wartości całego
obiektu. Jedynie na terenie powojennych części dopuszczalne jest wprowadzenie nowych
elementów architektury parkowej, dostosowanych do skali i charakteru zabytkowego parku
oraz sąsiadujących z nim pałaców przy ul. Długiej: Pałacu Radziwiłłowej, Pałacu na
Lasockiem i Pałacu Pod Czterema Wiatrami.
Na terenie historycznej kompozycji możliwa jest rekonstrukcja, w oparciu o archiwalne
plany i ikonografię elementów projektowanych przez Szaniora, nie uwzględnionych w
powojennej odbudowie, jak placyk z altaną widokową przy obwodnicy parkowej. W
koncepcji programowej można rozważyć przywrócenie lokalizacji budynku kawiarni,
wpisanej w tradycję Ogrodu Krasińskich od 1817 r., jako miejsca spotkań towarzyskich.
Proponowane są następujące lokalizacje: miejsce historycznej kawiarni Haberkanta w
północo-zachodnim narożniku parku, od strony ul. Świętojerskiej (wnętrze 18); co wiąże się
z wycinką rosnących na tym terenie powojennych nasadzeń; teren powojennej strefy od
27

L. Majdecki, Recenzja z dn.14.04.1988 r. do Dokumentacji ewidencyjnej Ogrodu Krasińśkich, opracowanej
przez Z.Piekarską i Zofię Ziembińską –Sznee, W-wa 1987 r.
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wg. wytycznych A. Oleńskiej w ” Studium historyczno-konserwatorskie”, W-wa 2003 r.,
W.Fijałkowski, Zapomniane ogrody barokowej Warszawy „ Pałac w ogrodzie” Materiały z Sesji Naukowej,
Biblioteka TONZ W-wa 1999 r.
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L. Majdecki, Recenzja z dn.14.04.1988 r. do Dokumentacji ewidencyjnej Ogrodu Krasińśkich, opracowanej
przez Z.Piekarską i Zofię Ziembińską –Sznee, W-wa 1987 r.
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strony Al. Andersa- (wnętrze 21); część terenu dawnego ogrodu Instytutu Wód Mineralnych
Sztucznych na tyłach Pałacu pod Czterema Wiatrami (wnętrze 25a); teren wydzielonej
działki z budynkiem Archiwum.(wnętrze 27a)
W celu właściwej rewaloryzacji południowej części parku teren zaniedbanej i zarośniętej
chwastami działki z pawilonem Archiwum, powinien być uporządkowany i sharmonizowany
z otoczeniem parkowym. Wskazane jest podjęcie działań zmierzających do scalenia jej z
terenem parku i włączenie do programu funkcjonalno przestrzennego jako docelowej
lokalizacji architektury parkowej.
W koncepcji rewaloryzacji parku należy odpowiednio zaaranżować otoczenie miejsc
pamięci narodowej na jego terenie i odpowiednio powiązać je z kompozycją parkową.
1.2. Postulaty dotyczące ochrony konserwatorskiej (rys.7)
 Wskazane jest wyjaśnienie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków treści decyzji dla Ogrodu Krasińskich i precyzyjne określenie zakresu
ochrony konserwatorskiej wraz z załącznikiem graficznym. W opracowaniu
wytycznych konserwatorskich korzystano z materiału KOBiDZ, opracowanego przez
panią Annę Marconi–Betkę w 2004 r.,30 na cele weryfikacji w/w decyzji, w którym
obszar zabytkowego Ogrodu Krasińskich odpowiada granicom działki, zajmowanej
przez park w 1939 r., pozostały teren parku został uznany za otoczenie zabytku z
pominięciem skweru pomiędzy ul. Bohaterów Getta i Al. Andersa (il. 4).
 Postuluje się zróżnicowanie formy ochrony konserwatorskiej wpisu do rejestru
zabytków, podobnie jak w w/w opracowaniu, z podziałem na część historyczną
uznaną za zabytkowy Ogród Krasińskich i pozostały teren parku, jako otoczenie
zabytku. Granice zabytku i otoczenia należy opracować zgodnie z aktualnymi
podziałami działek nr ew. 3/4, 4, 5/1 i 16, obejmujących obszar historycznego Ogrodu
Krasińskich z założeniem pałacowym z podjazdem (w odniesieniu do przedwojennej
hipoteki nr 549) oraz jako otoczenie tereny dołączone po II wojnie światowej: od str.
północnej, od strony południowej oraz od str. zachodniej - skwer pomiędzy ul.
Bohaterów Getta i Al. Andersa.
 W tej sytuacji placyk przy ul Barokowej (działka nr 5/1) oraz działkę nr 16,
wygrodzoną z terenu powiększonego parku proponuje się uznać jako część otoczenia
zabytkowego Ogrodu Krasińskich.
1.3. Postulaty dotyczące regulacji sytuacji własnościowej
 Postulowane jest włączenie działki nr ew. 16 z budynkiem Archiwum (własność
Skarbu Państwa, we władaniu Urzędu Wojewódzkiego), wygrodzonej wewnątrz
obszaru parku miejskiego (działka nr ew.3/4, stanowiąca własność m.st. Warszawy,
pod zarządem ZTP) do programu funkcjonalno-przestrzennego parku.
 W sytuacji, kiedy przejęciem działki są zainteresowane organizacje pozarządowe31,
należy podjąć działania formalno-prawne umożliwiające scalenie obu w/w działek w
celu prawidłowej rewaloryzacji parku i sprawnego zarządzania jego terenem w
granicach planowanego ogrodzenia.
1.4. Postulaty dotyczące zabezpieczenia parku.
 W związku z planowaną rewaloryzacją Ogrodu Krasińskich i koniecznością jego
skutecznego zabezpieczenia i ochrony przed niszczeniem, postuluje się ogrodzenie
terenu parku i zamykanie na noc jego bram i furtek.
 Dodatkowo zaleca się wprowadzenie monitoringu i strażników pilnujących parku.
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1.5. Postulaty dotyczące zalecanych kwerend archiwalnych i badań.
 W celu uzupełnienia materiałów ikonograficznych, dotyczących historycznej
kompozycji oraz elementów małej architektury parkowej, których fotografii nie
znaleziono: otoczenia stawu, pagórka widokowego z grotą- kaskadą, strumienia z
mostkami, altanki z widokiem na staw, wyposażenia placu zabaw, wodotrysku
Wallaca’e na placu zabaw. Zaleca się aby ZTP, za pośrednictwem swojej strony
internetowej i prasy stołecznej, zwrócił się z apelem do mieszkańców Warszawy o
poszukanie w zbiorach prywatnych fotografii terenu Ogrodu Krasińskich. Szczególnie
ważne są zdjęcia przedwojenne, na których choćby częściowo utrwalono w/w
elementy - metoda to sprawdziła się w przypadku Parku Skaryszewskiego.
 Wskazane jest przeprowadzenie badań archeologicznych historycznej części parku,
sprawdzających ślady dawnego przebiegu dróg, rodzaj nawierzchni i lokalizację
„mostków nad strumieniem” oraz placyku z altanką widokową.
 Wskazane są badania sondażowe na terenie historycznego placu zabaw, sprawdzające
czy po usunięciu żeliwnego odlewu wodotrysku pozostawiono instalację wodnokanalizacyjną. Jej prawdopodobną lokalizację w południowej części placu wskazuje
oznaczenie studzienek wodno-kanalizacyjnych na mapie sytuacyjno-wysokościowej
inwentaryzacji dendrologicznej.
 Zalecana jest dodatkowa kwerenda w Archiwum Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przed odtworzeniem wodotrysku Wallaca’e.
 Postulowaną rewitalizację układu wodnego należy poprzedzić ekspertyzą
rzeczoznawcy określającą stan techniczny istniejącej betonowej obudowy i instalacji
wodnokanalizacyjnej.
 Wskazana jest kwerenda dotycząca przedwojennych drewnianych pawilonów, altan na
terenie stołecznych parków z przełomu XIX/XX wieku. Według informacji
uzyskanych od pana Stanisława Soszyńskiego- dawnego Naczelnego Plastyka
Warszawy, altana parkowa przed wojną była wykorzystywana jako pawilon akcji
„Kropla Mleka”. Wyglądem przypominała dawny drewniany przystanek tramwajowy
zlokalizowany na rogu ulic Inżynierskiej i Stalowej na warszawskiej Pradze.
 Postuluje się wykonanie badań historyczno-konserwatorskich piwnic nieistniejącego
zespołu budynków Intendentury Wojskowej, użytkowanych jako magazyn Archiwum.
Konieczne jest określenie stanu ich zachowania oraz możliwości adaptacji na potrzeby
programu parkowego. Zbadania wymaga informacja, że we wrześniu 1939 r. był to
schron prezydenta Starzyńskiego.
1.6. Postulaty dotyczące opracowań projektowych
 Na podstawie koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich należy przygotować
kompletną dokumentację obejmującą projekt gospodarki drzewostanem, projekty
wykonawcze budowlane i branżowe dla poszczególnych elementów kompozycji
takich jak: ukształtowanie terenu, układ dróg i placów, układ wodny, sieci sanitarne i
oświetlenie parku, elementy małej architektury i wyposażenia parku, szata roślinna
oraz pawilony ogrodowe związane z nowym programem parku. Projekty powinny być
uzgodnione ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i opierać się na technologiach i
rozwiązaniach technicznych dostosowanych do obiektów zabytkowych.
 Ponieważ Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna Ogrodu Krasińskich była
wykonana w 2002 r. a jej aktualizacja nie obejmowała oceny stanu zdrowotnego
drzew, zalecane jest wykonanie aktualnego opracowania, stanowiącego podstawę do
projektu gospodarki istniejącym drzewostanem. Zalecane jest korzystanie z metod
powstrzymujących się od ingerencji w tkankę roślinną propagowanych m.in. przez
specjalistę z SGGW w Warszawie prof. Marka Kosmalę, w publikacji „Pielęgnowanie
drzew i krzewów ozdobnych, Poradnik”, PWRiL Warszawa 2000 r.
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W projektach wykonawczych zaleca się zastosowanie materiałów wysokiej jakości,
dostosowanych do obiektów zabytkowych i odpowiednio ukształtowanego i
wyrośniętego materiału roślinnego, w miejscach ubytków w historycznej kompozycji.
1.7. Postulaty dotyczące prac realizacyjnych na terenie Ogrodu Krasińskich
 Przy planowaniu działań związanych z rewaloryzacją parku w tym wymiany
nawierzchni dróg parkowych i przebudowy układu wodnego należy wybierać metody,
które nie spowodują pogorszenia warunków gruntowo-wodnych i wzrostu drzew,
szczególnie nie będą zagrażać okazom starodrzewu ich systemom korzeniowym.
 Jednocześnie w trakcie prowadzenia prac na terenie parku, konieczne jest
odpowiednie zabezpieczenie zachowanych cennych okazów starodrzewu, o
zróżnicowanym stanie zdrowotnym. Prace pielęgnacyjne w obrębie drzewostanu
powinny być wykonywane w oparciu o projekt gospodarki drzewostanem.
 Mając na uwadze rangę obiektu i postulowane przywrócenie jego dawnej świetności
wymagana jest wysoka jakość prac realizacyjnych i stosowanie materiałów oraz
elementów wyposażenia parku, odpowiednich dla obiektów zabytkowych.
 Zalecane jest sadzenie drzew starszych kilkunastoletnich- 20 letnich (tak jak to miało
miejsce w okresie powojennej odbudowy) jako uzupełnienie ubytków historycznej
kompozycji w celu zniwelowania różnic wielkości tworzących ją drzew.
 Ze względu na szeroki zakres postulowanych prac rewaloryzacyjnych i znaczne
koszty zalecane jest uwzględnienie w projekcie możliwości etapowania prac i
opracowanie ich harmonogramu i przygotowanie odpowiednio ukształtowanego i
wyrośniętego materiału roślinnego do uzupełnień.
1.8. Postulowane kierunki działań w ramach rewaloryzacji parku (rysunek 6)
Postulowane kierunki działań w stosunku do poszczególnych wnętrz odpowiadają
wartości zachowanej substancji zabytkowej i jej stanowi zachowania. Przewidywane
są następujące kierunki działań rewaloryzacyjnych.
 (KONS- konserwacja, oznaczająca w szczególności: utrzymanie stanu istniejącego
obiektu, czyli konserwację zachowawczą, uczytelnienie układu, np. poprzez usunięcie
budynków i obiektów np. obiektów infrastruktury, ogrodzeń współczesnych.
Wnętrza:1a, 1c, 2, 6, 7a, 7b, 8, 10, 11, 16, 20, 20a, 21, 29.
 INTE- integracja, polegająca na scaleniu zespołów naruszonych, tak w zakresie
całości kompozycji, jak i jej elementów, tzn.: uzupełnienie brakujących elementów
powtarzalnych lub elementów niepełnych np. układu dróg, Scalenie kompozycji,
porządkowanie w zakresie usuwania obiektów stałych, przekształcających układ
kompozycyjny. Wnętrza 4, 4a, 5, 7, 9, 19, 21a.
 REKN- rekonstrukcja, zarówno całych elementów, jeśli istnieją ku temu przesłanki
źródłowe lub zachowane relikty, tj. odtworzenie elementów, których forma jest łatwa
do przywrócenia poprzez analogię np. metalowe ograniczenia wokół parteru, gazonu i
trawników odtworzenie zespołu lub elementów na podstawie podobnych znanych
form np. mostki lub, zdrój- źródło Wallece’a. Wnętrza: 2a, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 19a.
 RKOM- rekompozycja, polegać będzie na kreowaniu form nowych, kontynuujących
tradycję form danego zespołu np. pawilon kawiarni u zbiegu Nalewek i Świętojerskiej,
układ kompozycyjny dawnych ogrodów na tyłach pałacu pd czterema wiatrami
Instytutu Wód Mineralnych przy pałacu Pod czterema Wiatrami, odtworzenie altany
widokowej. Wnętrza: 1, 1b, 2b, 18, 22, 25, 25a, 26, 26a, 29a, 30.
 KREC- kreacja konserwatorska polegać będzie na kreowaniu nowych form
kompozycji sharmonizowanych z zabytkowym otoczeniem parkowym. Wnętrza: 23,
24, 27, 27a, 28, 28a.
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2. Wytyczne szczegółowe do koncepcji rewaloryzacji historycznej części Ogrodu
Krasińskich. (Wnętrza 1-19a)
2.1. Wytyczne dotyczące historycznej kompozycji parku
 Przy opracowaniu koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich jako podstawę
należy przyjąć kopię projektu Franciszka Szaniora i uczytelnić w kompozycji
parkowej cechy charakterystyczne jego stylu: kaligraficzny układ dróg, układ
wodny, rozmieszczenie grup drzew i krzewów zasłaniających skrzyżowania dróg,
dobór gatunkowy oraz kwietniki w części przypałacowej w duchu historyzmu.
 Konieczne jest odtworzenie głównej osi widokowej, łączącej dwa zachowane
elementy kompozycji barokowej dominantę pałacu z zabytkową bramą. W tym celu
należy usunąć przysłaniające go drzewa posadzone w okresie powojennym oraz
zredukować rozrośnięte korony okazów starodrzewu, dawniej tworzących kulisy.
(wnętrza 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 17)
 W projekcie rewaloryzacji należy dążyć do odtworzenia zaprojektowanych przez
Szaniora powiązań widokowych pomiędzy ogrodową elewacją pałacu a
naturalistyczną kompozycją parku oraz pomiędzy układem dróg i poszczególnymi
wnętrzami parkowymi.(rys. 4)
 W sytuacji, kiedy postulowane ogrodzenie Ogrodu Krasińskich będzie obejmowało
cały obszar parku wskazane jest zaznaczenie w terenie granicy historycznej
kompozycji, przez odtworzenie projektowanego przez Szaniora masywu zieleni,
„wysłaniajacego” dawne granice parku. (wnętrza 2a, 5, 6, 15, 17 ,19, 19a)
 Należy uwzględnić powiązanie w integralną całość poszczególnych części kompozycji
naturalistycznej z elementami historyzmu.(wnętrza 3-7b-historyzm, wnętrza 8-17)
 Zgodnie z projektem Szaniora przypałacowa część parku powinna spełniać funkcję
„reprezentacyjnego salonu ogrodowego”, kompozycyjnie powiązanego z elewacją
pałacu. Postuluje się odtworzenie historycznego kształtu gazonu z podwyższonym,
kobiercowym kwietnikiem wokół fontanny oraz dekoracji parteru na osi głównej w
stylu historyzmu, w oparciu o ikonografię (il. 41, 53 - 54; wnętrza 3-7b)
2.2. Wytyczne dla układu komunikacyjnego
 Ze względu na stan zachowania kaligraficzny układ dróg, wyznaczający podział na
wnętrza parkowe, wymaga uczytelnienia i przywrócenia historycznych nawierzchni.
 Konieczne jest usunięcie zdegradowanych powojennych nawierzchni bitumicznych i
betonowych z alejek oraz placów parkowych, nieodpowiednich w zabytkowym parku.
 Na drogach parkowych należy wprowadzić przepuszczalne nawierzchnie, żwirowoziemne, stosowane w parkach na przełomie XIX/XX wieku, z wymodelowanymi
spadkami bez wprowadzania krawężników i obrzeży betonowych. Należy zachować
obniżenie drogi względem trawników.
 Wskazana jest rewaloryzacja historycznego układu dróg parkowych, oparta o
adaptację istniejącej podbudowy dawnych nawierzchni, bez korytowania tras dróg.
 W reprezentacyjnej przypałacowej części parku, wokół parteru na osi głównej
zalecane jest odtworzenie przepuszczalnej nawierzchni żwirowo-ziemnej z
zastosowaniem jasnego kruszywa, jako elementu utrwalonego na archiwalnych
fotografiach. (il. 53, 54)
 Postulowane jest zachowanie zróżnicowania dróg projektowanych przez Szaniora:
najszersza droga o szerokości10 m. wokół kwietnika z fontanną, obwodnica wokół
parku i droga, łącząca dawne wejścia od strony Placu Krasińskich i ul. Świętojerskiej
szerokość 6 m. Pozostałe drogi wyodrębniające wnętrza parkowe o szerokości 4m.
Wskazane jest odtworzenie dwóch ścieżek szerokości ok.1,5 m łącząc obwodnicę od
strony ul. Świętojerskiej z placykiem widokowym. Najdokładniej przebieg i szerokość
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historycznych dróg można odczytać na archiwalnych planach Warszawy
opracowanych przez Lindleya w skali 1:250, z 1896 r. i w skali 1:2500, z 1897 r. oraz
na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000 z 1938 r. (il. 68; rys. 9)
 Z uwagi na postulowaną rekonstrukcję klombu wokół fontanny konieczne będzie
zlikwidowanie otaczającego ją asfaltu oraz dojścia z kostki od strony pałacu
 Postulowane jest wyeksponowanie historycznych wejść do parku, zwłaszcza
zachowanych filarów barokowej bramy i proponowanej do odtworzenia bramy od
strony Placu Krasińskich. Istotne będzie zaznaczenie w układzie dróg parkowych
lokalizacji nie istniejącej obecnie trzeciej bramy do parku od strony ul. Świętojerskiej.
Sugerowane jest zaznaczenie w terenie lokalizacji czwartego historycznego wejścia do
parku, miejsca rozebranej bramki do dawnego ogrodu Instytutu Wód Mineralnych
Sztucznych.
 W związku z rekonstrukcją naturalistycznego stawu konieczny będzie powrót do
historycznego przebiegu dróg wokół stawu, dopasowanego do ukształtowania terenu.
 Postulowane jest odtworzenie „mostków” na alejkach nad strumieniem,
wymienionych w archiwalnym opisie projektu Szaniora. Z powodu nie odnalezienia
zdjęć archiwalnych i opisów ich wyglądu należy przyjąć, na zasadzie analogii, że
stanowiły element nawierzchni, były obudowane głazami i kamieniami, podobnie jak
mostek w Parku Skaryszewskim, utrwalony na archiwalnej fotografii. (aneks il.1;
wnętrze 14)
 Zaleca się odtworzenie niewielkiego placyku powiązanego z obwodnicą od strony ul.
Świętojerskiej, o nerkowatym kształcie z widokiem na staw i altanką, zaznaczonego
na archiwalnym planie. (il. 66; wnętrze 19a)
 Przy postulowanym przywróceniu zabytkowej bramie rangi głównego wejścia do
Ogrodu Krasińskich, wskazane zachowanie chodnika z płyt betonowych 50cm,
odnoszącego się do dawnej ul.Nalewki, biegnącej wzdłuż historycznego ogrodzenia.
Chodnik należy dowiązać do powojennego wejścia do parku od strony Al.
Andersa.(wnętrze 29,29a)
2.3. Wytyczne dla terenu dawnego dziedzińca przed pałacem (wnętrze 1 i 1b)
 Wskazane jest uwzględnienie w koncepcji rewaloryzacji części terenu dawnego
podjazdu przed pałacem, pozostającej w granicach działki Ogrodu Krasińskich jako
integralnej założenia pałacowo-ogrodowego. (wnętrze 1)
 Ze względów konserwatorskich zależy uznać, że priorytetem powinno być
zabezpieczenie właściwej ekspozycji Pałacu uznanego za jedno z najwybitniejszych
dzieł Tylmana z Gameren, dlatego przed pałacem dopuszczone mogą być tylko
czasowe ekspozycje.
 Z konserwatorskiego punktu widzenia niewłaściwe było umiejscowienie na terenie
dawnego podjazdu, przed frontem pałacu dysharmonijnego zjazdu i wejść do
podziemnego parkingu, ograniczonych barierkami, które należy chronić przed
umieszczaniem wszelkich elementów reklamowych.
 Proponowane jest ograniczenie powierzchni trawnika przed fasadą pałacu i
odtworzenie historycznego półkolistego układu nawierzchni z 1939 r., w oparciu o
archiwalne plany i fotografie. (il. 67, 79-80)
 Nowa kompozycja powinna nawiązywać do projektu Szaniora, który zaprojektował
przed pałacem regularny kwietnik, o formie podobnej do parteru w części ogrodowej,
eksponując tym samym barokową oś założenia „między dziedzińcem a ogrodem”.(il.
39-40,54)
 Teren po lokalizacji Pałacu Badenich, postulowany do pozostawienia poza linią
odtwarzanego ogrodzenia Ogrodu Krasińskich, do czasu rozwiązania układu

36

urbanistycznego Placu Krasińskich, zaleca się zaaranżować jako strefę wejściową do
parku.
2.4. Wytyczne dotyczące ukształtowania terenu
 W koncepcji rewaloryzacji dla historycznej części Ogrodu Krasińskich sugerowane
jest nawiązanie do układu warstwic, zaznaczonego na archiwalnych planach z
początku XX w., na którym część centralna była obniżona ok.1m w stosunku do
obrzeży parku.(il. 68; wnętrza 3, 7-13)
 Postulowane jest przywrócenie typowej dla parków naturalistycznych „falistości
terenu” „podnoszącej piękno” w środkowej części parku, która w opisie projektu
Szaniora32 stanowiła „wklęsłą polankę” przyozdobioną wyniesionymi ponad poziom
grupami drzew i krzewów, które nadal rosną wyżej od poziomu trawnika. Z uwagi na
priorytet ochrony starodrzewu, konieczne jest pozostawienie wokół drzew istniejącego
poziomu gruntu, żeby nie naruszać ich systemu korzeniowego. (wnętrze 10)
 Należy odtworzyć dawne ukształtowanie sztucznego pagórka widokowego usypanego
obok stawu, wysokości ok. 3m., stanowiącego ważny element kompozycji.
Rekonstrukcja powinna obejmować podnóże pagórka, gdzie konieczna jest odbudowa
groty z kaskadą, zasilającą strumień, tylko częściowo zachowaną.(wnętrze 15)
 W związku z zalecaną rekonstrukcją kwietnika wokół fontanny należy odpowiednio
uformować powierzchnię półkolistego gazonu przy ogrodowej elewacji pałacu. Teren
wokół fontanny i wąski pas na obrzeżu gazonu powinny być podwyższone, przy
jednoczesnym wprowadzeniu zagłębienia na kwietnik w wewnętrznej części gazonu,
na podstawie archiwalnych planów i zdjęć. (il. 32, 53-54, 57-58, 66; wnętrze 3)
2.5. Wytyczne do układu wodnego (wnętrza 13-15)
 Jednym z ważniejszych zadań powinno być przywrócenie naturalistycznej formy
parkowego przekształconego układu wodnego obejmującego: staw z wyspą, strumień i
zasilającą go kaskadę. W celu przywrócenia w pełni walorów zabytkowych parku
postulowane jest usunięcie betonowej obudowy brzegów stawu, wyspy, i strumienia
oraz umocnień cypla przekształconego w placyk wyłożony płytami chodnikowymi.
 Należy również zlikwidować zabezpieczenia wprowadzone wokół stawu: metalowe
barierki i murowane słupki, które ograniczają widok na wodę i powiązania widokowe
pomiędzy zabytkową bramą i pałacem.(wnętrze 13)
 Przy rekonstrukcji naturalistycznego układu wodnego konieczne jest odbudowanie
częściowo zachowanej groty z kaskadą, zasilającą strumień. Zalecane jest
pozostawienie zachowanych, oryginalnych głazów tworzących kaskadę i koryto
strumienia oraz pojedynczych na brzegu stawu. (wnętrze 15)
 Przy rekonstrukcji koryta strumienia należy odtworzyć wymienione w opisie projektu
Szaniora „mostki na drogach przez parowy”, czyli na ścieżkach nad strumieniem.
(wnętrze 14)
 W sytuacji, gdy dostępne archiwalne fotografie stawu nie dają pełnego obrazu układu
wodnego, wskazane jest oparcie się na analogicznych rozwiązaniach ukształtowania i
obsadzenia brzegów stawów projektowanych i zrealizowanych przez Szaniora w
przybliżonym czasie: w Parku Ujazdowskim, (lata 1893-1895) i w Parku
Skaryszewskim (lata 1906-1911) oraz w Złotym Potoku pod Częstochową (ok.1900 r.)
(aneks il. 2-8)
 W sytuacji, kiedy główna oś widokowa na pałac jest przysłonięta przez korony drzew
posadzonych na zachodnim brzegu stawu, w okresie powojennym -nr inwent. 823,
826. Postuluje się usunięcie tych dwóch drzew w celu odsłonięcia widoku na
dominantę pałacu.
32

Projekt przebudowy Ogrodu Krasińskich w Warszawie, Ogrodnik Polski nr 18, 1893 r.
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2.6. Wytyczne dla szaty roślinnej
Drzewostan
 W koncepcji programowo –przestrzennej rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich
postulowana jest ochrona zachowanego drzewostanu, tworzącego „szaniorowską”
kompozycję, pochodzącego z różnych faz rozwoju założenia parkowego oraz
zapewnienie mu właściwej pielęgnacji oraz optymalnych warunków do dalszej
egzystencji.
 Z dużą troską należy traktować najstarsze zachowane okazy drzew rosnące w parku
jeszcze przed przebudową „szaniorowską” oraz starodrzew posadzony zgodnie z
projektem, tworzący naturalistyczną kompozycję. Najstarsze drzewa zostały
zaznaczone w analizie wiekowej drzewostanu. Należy zwrócić uwagę na okaz robinii
akacjowej - nr inwent. 231, o charakterystycznym pokroju, rozpoznawalny na
większości archiwalnych zdjęć, w kulisach głównej osi widokowej obecnie podparty z
uwagi na zachwianą statykę.
 Postulowane jest dosadzenie drzew w miejscach ubytków w historycznej kompozycji.
Konieczne jest skorzystanie z informacji o gatunkach drzew i miejscu, w którym rosły
zamieszczonych m.in. w parkowej dokumentacji ewidencyjnej z 1987 r..33
zawierającej plan z inwentaryzacją drzewostanu. (il.100) oraz w szczegółowej
inwentaryzacji szaty roślinnej w Ogrodzie Krasińskich z 2002 r.34 Należy uwzględnić
lokalizację karpin wymienionych w wykazie inwentaryzacyjnym i naniesionych na
planie w/w dokumentacji z 2002 r. W oparciu o aktualizację inwentaryzacji wykonaną
w 2010 r. należy uwzględnić ubytki drzewostanu, tworzącego historyczną
kompozycję, powstałe w latach 2002-2010.
 Konieczne jest przy planowaniu dosadzeń roślinności uczytelnienie kompozycji
Szaniora przez nawiązanie do rozmieszczenia struktur roślinnych maskujących
skrzyżowania i rozgałęzienia dróg oraz tworzących kulisy widoków na kopii jego
projektu35. Należy pamiętać, że projekt znany z reprodukcji nie został w pełni
zrealizowany, m.in. nie posadzono grup iglaków. Dlatego w koncepcji rewaloryzacji
historycznej kompozycji należy odnieść się do fotoplanu i zdjęć stereoskopowych z
1935r. ze zbiorów AP M.ST. Warszawy pokazujących faktyczne rozmieszczenie form
drzew i krzewów w kompozycji parkowej różniące się od projektu Szaniora
zróżnicowanie gatunkowe. (il.65-66, 79)
 W koncepcji należy znaleźć odpowiednie miejsce dla gatunków wymienionych w
opisie parku z 1922 r.: Gingko biloba, Taxus baccata, Liriodendron tulipifera,
Magnolia pod pałacem, dwa Platanus acerifolia w środkowej alei, Pterocarya
fraxinifolia, Catalpa ovata, Eleagnus angustifolia, Gleditsia triacanthos. Postulowane
jest posadzenie wymienionego w wykazie skrzydłorzecha kaukaskiego (Pterocarya
fraxinifolia) nad strumieniem, w miejscu wskazanym na planie z 1987 r. (il.100,
wnętrze14)
 Zalecana jest rekonstrukcja formowanych żywopłotów grabowych po obu stronach
parteru na osi, będących charakterystycznym elementem projektów Szaniora, w
miejscu istniejących żywopłotów z głogu z częściowymi ubytkami.(wnętrze 7a i 7b)
 Konieczne jest odtworzenie nasadzenia krzewów wokół placu zabaw dla dzieci w
historycznym kształcie, osłaniającego jego teren od strony parku. (wnętrze 12)
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Ważnym elementem są krzewy kwitnące, wzbogacające kompozycję parkową,
zwłaszcza lilaki charakterystyczne dla ogrodu Krasińskich, w rozgałęzieniach dróg.
Przy doborze gatunkowym trzeba pamiętać, że w końcu XIX wieku w parkach
miejskich wprowadzane były nowe odmiany i rzadkie gatunki, które obok wartości
estetycznej posiadały również wartość dendrologiczną. W procesie rewaloryzacji
należy stosować historyczne gatunki i odmiany drzew i krzewów, sadzonych w
parkach na przełomie XIX/XX wieku. Niedopuszczalne jest sadzenie w historycznej
części parku nowych, obecnie powstających odmian roślin krajowych i
importowanych. Na terenie parku można wprowadzić oznaczenia z nazwami
gatunków i odmian roślin, zalecane przez Szaniora w parkach miejskich.
Wskazane jest w projekcie rewaloryzacji szaty roślinnej wprowadzenie drzew i
krzewów iglastych, stosowanymi przez planistę jako uzupełnienia w zestawieniach
gatunkowych.
Wskazane jest wprowadzenie roślin iglastych, stosowanych w kompozycjach
krajobrazowych z grupą. świerków wokół groty-kaskady jako charakterystyczny
element, przypominający krajobraz górski analogicznie z parkiem Skaryszewskim.
(aneks il.9; wnętrze 15)
W koncepcji rewaloryzacji istotne jest wprowadzenie w ramach uzupełnień ubytków
tych samych gatunków drzew, w przypadku niedostatecznych informacji przy
odtworzeniach kompozycji powinny być sadzone drzewa, które utrzymują charakter
kompozycji naturalistycznej były dostępne w okresie przebudowy ogrodu. Wskazane
jest poszukanie analogii w gatunkach drzew i krzewów pochodzących z Plantacji
Miejskich, sadzonych na przełomie XIX/XX wieku w parkach warszawskich, które
podlegały Szaniorowi sprawującemu w latach 1876-1906 funkcję Głównego
Ogrodnika Miasta.
Ze względu na zbliżony czas zakładania Parku Ujazdowskiego i przebudowy Ogrodu
Krasińskich oraz duże analogie obu układów kompozycyjnych, możliwe jest
transponowanie doboru gatunkowego zastosowanego w Parku Ujazdowskim, jak
również poszukanie typowych zestawień gatunkowych w innych projektach Szaniora.
(patrz: Analiza gatunkowa drzewostanu)
Proponując dobór gatunkowy do uzupełnienia historycznej kompozycji należy
zrezygnować z gatunków krótkowiecznych takich jak topole i klony jesionolistne.
Podstawę powinny stanowić gatunki typowe dla siedliska grądowego.
Postulowane jest usunięcie topoli posadzonej w okresie powojennym, która ze
względu na znaczne rozmiary jest elementem dysharmonijnym w części
przypałacowej. (wnętrze 7b)
Wskazane są do przesadzenia w inne miejsce na terenie parku trzy tulipanowce,
posadzone w okresie powojennym na terenie gazonu przed ogrodową elewacją pałacu,
w związku z postulowanym odtworzeniem historycznego kwietnika. Ze względu na
dobry stan zdrowotny oraz występowanie tego gatunku w opisie parku z 1922 r.
drzewa te powinny być adaptowane w kompozycji parkowej. Jednocześnie przypadku
niemożności przesadzenia postulowane jest usunięcie tulipanowca- nr inwent. 390,
rosnącego krzywo i zbyt blisko drugiego drzewa oraz pozostawienie tylko dwóch
drzew- nr inwent. 391,395, o ładnym pokroju i wkomponowanie ich w układ gazonu.
Konieczne jest całkowite usunięcie żywopłotu ligustra wokół stawu, jako elementu
niezgodnego z naturalistycznym charakterem układu wodnego, zasłaniającego widok
na lustro wody.(wnętrze 13)
Zalecana jest też redukcja pojedynczych konarów dwóch klonów –nr inwent. 799,813,
rosnących na trawniku pomiędzy bramą a stawem, które przysłaniają widok na pałac
od strony zabytkowej bramy.(wnętrze 16)
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W projekcie należy uwzględnić potrzebę sukcesywnego uzupełniania
nowopowstających ubytków najstarszego i najsłabszego starodrzewu przez sadzenie
na ich miejscu drzew tego samego gatunku, odpowiednio wyrośniętych o dobrze
wykształconych koronach. Wskazane jest wcześniejsze przygotowanie w szkółkach
właściwego materiału roślinnego.
Kwietniki
 W oparciu o materiały archiwalne i opis planu Szaniora postuluje się odtworzyć
nasadzenia kwiatowe podkreślające wejścia do parku, pominięte w powojennej
odbudowie Ogrodu Krasińskich: kwietnik w stylu arabeski na wprost bramy od strony
ul. Bohaterów Getta, drugi w formie kosza kwiatowego na osi, nieistniejącej bramki
do ogrodu d. Wód Mineralnych.(wnętrza 8, 16)
 Przy rekonstrukcji typowych dla historyzmu form kwietników w sąsiedztwie pałacu,
gazonu z nasadzeniem kobiercowym w kształcie kolistych medalionów wokół
fontanny oraz parteru na osi z kobiercowymi zdobieniami i obramowaniem z bluszczu
należy przyjąć jako podstawę archiwalne fotografie (il. 53-54, 57; wnętrze 3)
 Przy rekonstrukcji parteru na osi należy dokonać wyboru pomiędzy: formą z
rozpoczęcia przebudowy parku w końcu XIX w, z wgłębnikiem, koszami kwiatowymi
i wypełnieniem z jasnego kruszywa, a późniejszą, uproszczoną formą z pierwszego
dwudziestolecia XX w. Jako ważny element kompozycji parteru należy odtworzyć
nasadzenie czterech żywotników, umiejscowionych symetrycznie względem głównej
osi i ornamentu w kształcie krzyża, które są widoczne na wszystkich fotografiach
centralnej części parku z okresu 1900-1944 r. (il. 41, 54-56, 59, wnętrze 7)
 Postulowany do odtworzenia regularny kwietnik na osi głównej, przed frontem pałacu
powinien nawiązywać do historycznej formy sprzed 1937 r., udokumentowanej na
archiwalnych fotografiach.(il. 39–40, 54)
 Dobór gatunków roślin do obsadzenia kwietników dywanowych proponuje się
określić na zasadzie analogii i podobieństw, korzystając z historycznych wzorników
publikowanych na przełomie XIX/XX w.
 W miejscach zacienionych zalecane jest zamiast trawników wprowadzenie runa
parkowego występującego w XIX wiecznych parkach krajobrazowych z roślinności
okrywowej takiej jak bluszcz, barwinek lub roślinności występującej w naturalnych
zbiorowiskach grądu.
2.7. Wytyczne dla placu zabaw (wnętrze 12)
 Postulowane jest przywrócenie historycznego placu w kształcie trójliścia wraz z
otaczającym go masywem krzewów, izolującym go od kompozycji parkowej.
 Należy pozostawić tylko jedno dawne wejście na plac zabaw od strony obwodnicy
parkowej i zlikwidować drugie funkcjonujące obecnie od strony stawu. Narusza ono
historyczną kompozycję tej części parku wymaga wysłonięcia nasadzeniami
krzewów. Ze względu na małą powierzchnię historycznego placu zabaw wskazane
jest ograniczenie jego programu do dzieci z młodszej grupy wiekowej.
 Z konserwatorskiego punktu widzenia, negatywnie należy ocenić kolorowe elementy
standardowego wyposażenia placu zbyt widoczne w zabytkowym wnętrzu, obok
głównej osi widokowej i stawu. Wymagany jest indywidualny projekt jego
zagospodarowania, nawiązujący do urządzeń zabawowych stosowanych w ogródkach
jordanowskich z przełomu XIX/XX w.
 Postulowane jest przeniesione istniejącego wyposażenie placu do powojennej części
parku przy ul. Barokowej, gdzie w okresie powojennym funkcjonował plac zabaw.
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Wskazane jest podjęcie działań zmierzających do rekonstrukcji wodotrysku, tzw.
źródła Wallace’a funkcjonującego jeszcze w latach 80-tych XX w. na historycznym
placu zabaw. (aneks il.10)
2.8. Wytyczne do elementów wyposażenia Ogrodu Krasińskich
 Ze względu na wartość zabytkową filarów barokowej bramy i widoczne oznaki jej
niszczenia postulowane są prace konserwatorskie połączone z rekonstrukcją
metalowych skrzydeł bramy, których wygląd dokumentują zdjęcia archiwalne. (il.47)
 Z uwagi na rangę obiektu w ramach ochrony Ogrodu Krasińskich wskazana jest
rekonstrukcja ażurowego ogrodzenia z żelaznych prętów zakończonych złoconymi
iglicami, wykonanego w latach 1819-1820 i powiązanego z kamiennym cokołem
istniejącego do1939 r., na podstawie reliktu zachowanego przy południowej ścianie
pałacu oraz archiwalnych fotografii. (il.47-49)
 Integralnym elementem historycznego ogrodzenia była brama od strony Pl.
Krasińskich, postulowana do odtworzenia, jej wygląd dokumentują fotografie lotnicze
z 1944 r. (il.80)
 Zalecane jest odtworzenie formy gablot z regulaminem, umieszczonych na ogrodzeniu
w pobliżu zabytkowej bramy, na podstawie ikonografii (il. 47, 49)
2.9. Proponowany przebieg ogrodzenia Ogrodu Krasińskich (rys. 8)
 Mając na uwadze uwarunkowania historyczne, obecną funkcję oraz powiązanie z
układem komunikacyjnym miasta postuluje się pozostawić poza ogrodzeniem
następujące fragmenty parku: skwer pomiędzy ul. Bohaterów Getta i Al. Andersa z
Pomnikiem Bitwy Monte Casino i towarzyszącą mu kompozycją zieleni oraz teren
dawnego dziedzińca pałacowego, przekształconego w plac miejski wraz z lokalizacją
nieistniejącego Pałacu Badenich.
 Konieczne jest wprowadzenie ogrodzenia zgodnie z historyczną granicą parku, w celu
wyeksponowania zabytkowej bramy i zachowanego cokołu, jako reliktów barokowej
kompozycji od strony ul. Bohaterów Getta (d. ul. Nalewki).
 Postulowane jest odtworzenie drugiego fragmentu historycznego ogrodzenia przy
południowym narożniku pałacu, z bramą wejściową od strony Placu Krasińskich.
Miejsce połączenia ogrodzenia z południową ścianą pałacu wskazuje zachowany w
niej relikt -dwa groty ogrodzenia oraz archiwalne plany i zdjęcia lotnicze. (il.80)
 Przy północnym narożniku pałacu sugerowane jest wprowadzenie analogicznego jak
wyżej ogrodzenia, ponieważ nie istnieje zabudowa z 1939 r.
 W sytuacji, kiedy nie istnieje Pałac Badenich i oficyna na terenie parku, ogrodzenie
należy poprowadzić w nawiązaniu do granicy dawnej posesji pałacyku Marii
Radziwiłłowej, w nawiązaniu do układu, kiedy to Budynek Ceł Koronnych zamykał
południowo- zachodni narożnik dziedzińca pałacowego.
 Z uwagi na powojenne przesunięcie północnej i południowej granicy Ogrodu
Krasińskich proponowane jest ogrodzenie zgodne z jej aktualnym przebiegiem,
dostosowane do funkcjonujących obecnie wejść do parku, powiązanych z głównymi
trasami komunikacji pieszej: od strony ul. Świętojerskiej, ul. Barokowej, ul. Długiej i
Al. Andersa. Proponowana jest likwidacja dwóch powojennych, obecnie mniej
uczęszczanych wejść do parku: od str. ul. Bohaterów Getta na wprost ronda i wejścia
od str. ul. Świętojerskiej, na wysokości klombu z parterem.
 Wskazane jest oznaczenie na terenie parku lokalizacji historycznej bramy do parku od
strony ul. Świętojerskiej, zlikwidowanej wraz z przesunięciem na północ biegu ul.
Świętojerskiej.
 Proponowane jest zróżnicowanie formy ogrodzenia, wzdłuż w/w historycznych granic
oraz wzdłuż powojennych granic powiększonego parku. Sugerowane jest
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zaprojektowanie uproszczonej formy ogrodzenia, obejmującego tereny włączone do
parku w ramach jego rozbudowy od strony ul. Świętojerskiej i ul. Długiej.
Wskazana jest rekonstrukcja charakterystycznego niskiego metalowego ogranicznika
gazonów i parteru na osi głównej, widocznego na większości archiwalnych fotografii
występującego również na terenie Ogrodu Saskiego. Był to rodzaj niskiego płotku,
wysokości ok. 0.5 m, zbudowanego z metalowych ażurowych elementów nośnych w
kształcie wygiętych pastorałów, połączonych metalowym płaskownikiem (il.5354,59,84; aneks il.11)
Zalecane jest pozostawienie historycznych ławek, z drewnianymi siedziskami i
oparciami połączonymi z żeliwnymi odlewami nóg, zachowanych w parku i
widocznych na przedwojennych fotografiach. (il.58)
Forma istniejących latarni parkowych nawiązuje do dawnych latarni gazowych (il.49)
z początku XX w., dlatego po konserwacji powinny pozostać w parku
Należy wymienić betonowe kosze na śmieci na kosze dopasowane do zabytkowego
charakteru parku, mogą nawiązywać do lekkiej formy koszy z 1938 r., widocznych na
zdjęciu. (il.58)
Warto podjąć próby rekonstrukcji na terenie placu zabaw żeliwnego odlewu
historycznego źródła Wallace’a. (aneks il.10; wnętrze 12)
Postulowane jest umieszczenie w parku drewnianej altanki z widokiem na staw
naniesionej na archiwalnych planach na wprost wejścia na plac zabaw, po północnej
stronie obwodnicy. Nie znaleziono archiwalnych fotografii altany .Współczesna forma
altany powinna nawiązywać do formy pawilonów, występujących w stołecznych
parkach na przełomie XIX/XX wieku. (wnętrze 19a)
Konieczne jest usunięcie betonowej obudowy infrastruktury technicznej jako elementu
dysharmonijnego przed ogrodową elewacją pałacu. (wnętrze 2)

3.Wytyczne dotyczące powojennych części parku północnej i południowej.
3.1. Wytyczne dotyczące kompozycji i funkcji
 Postulowane jest ukształtowanie powojennych części Ogrodu Krasińskich w
konwencji parku współczesnego, z zachowaniem zasad kompozycyjnych będących
reminiscencją układu parku miejskiego z przełomu XIX/XX wieku.
 Zalecane jest zachowanie czytelnej kompozycji północnej części parku,
zaprojektowanej w pierwszym etapie jego rozbudowy z wartościowym i
zróżnicowanym gatunkowo drzewostanem oraz dobrze utrzymanymi rozległymi
trawnikami. (wnętrza 5,18,20,20a,21,21a)
 W kompozycji południowej części Ogrodu Krasińskich, obejmującej części
historycznych parceli na tyłach zabudowy przy ul. Długiej, wskazane jest nawiązanie
do architektury pałaców i zaakcentowanie zróżnicowanego zagospodarowania
towarzyszących im terenów.(wnętrza 22-28a) Ogrody występujące przy pałacyku
Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej (wnętrze 22), Pałacu Pod Czterema Wiatrami
(wnętrze 25, 25a), i Pałacu na Potkańskiem (wnętrze 26, 26a), ewoluowały na
przestrzeni wieków i zostały częściowo zabudowane.
 Dla terenu będącego częścią dawnego ogrodu przy pałacyku Marii Radziwiłłowej
postulowana jest kontynuacja tradycji regularnego ogrodu użytkowego z czasów
stanisławowskich, kiedy oba założenia pałacowo-ogrodowe graniczyły ze sobą.
(wnętrze 22)
 Dla terenu będącego częścią działki na tyłach historycznej parceli „Na Potkańskiem”
postulowana jest rekompozycja, kontynująca tradycję kompozycji krajobrazowej z
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początku XIX w., (il. 24, 25; wnętrze 26a) powiązaną z krajobrazową częścią ogrodu
Pałacu Pod Czterema Wiatrami.(wnętrze 25)
 W koncepcji rewaloryzacji części południowej należy nawiązać do historycznego
układu przestrzennego dawnego ogrodu przy Pałacu Pod Czterema Wiatrami, który
jako jedyny z w/w zachowany był do początków XX w. Kompozycja ogrodu
obejmowała dwie części: przypałacową w stylu krajobrazowym (wnętrze 25) oraz
regularny ogród, dawnego Instytut Wód Mineralnych (wnętrze 25a), naniesione na
archiwalnym planie (il.33).
 Postulowane jest zrezygnowanie z powojennej prostokątnej rabaty bylinowej na osi
pałacu Pod Czterema Wiatrami i odniesienie się do historycznego rozplanowania
części przypałacowego ogrodu z okresu „szaniorowskiej” przebudowy parku.
Zalecane jest odtworzenie osi widokowej łączącej ogrodową elewację Pałacu Pod
Czterema Wiatrami z projektowaną kompozycją parkową. W tym celu konieczne jest
usunięcie wyrośniętych samosiewów klonu jesionolistnego ( nr inwent. 1156-1163) i
gruszy ( nr inwet.1106), rosnących w linii ogrodzenia parku i zasłaniających widok na
ogrodową elewację pałacu.(wnętrze 25)
 Na terenie obejmującym cześć dawnego ogrodu Instytutu Wód Mineralnych z uwagi
na zalecane odtworzenie formy kwaterowego ogrodu, konieczne będzie usunięcie
części drzew, głównie wyrośniętych samosiewów wiązów, powojennych nasadzeń
topoli i klonów jesionolistnych, które obecnie nie tworzą planowej kompozycji.
Należy zachować rosnące okazy starodrzewu: robinia - nr. inwent. 684, wiąz - nr
inwent. 593, kasztanowiec - nr inwent. 594. (wnętrze 25a)
 Wzbogacenie programu użytkowego, niespełniającego obecnie oczekiwań
użytkowników powinno obejmować głównie tereny części południowej, obecnie
niechętnie użytkowane z uwagi na znaczne zagęszczenia drzew i zacienienie. W
projekcie gospodarki drzewostanem dla powojennych części parku należy wytypować
do usunięcia ze względów sanitarnych część drzew przesadzonych, będących w złym
stanie zdrowotnym i rosnących w największym zwarciu.(wnętrza 25, 25a, 26, 26a)
 Jako obszar lokalizacji nowych funkcji i elementów programu rekreacyjnego np.
kawiarnia, pawilon wystawowy, proponowana jest część południowa parku, np w
oparciu teren obecnego Archiwum. (wnętrza 26a, 27, 27a)
 Możliwe jest umieszczenie placu zabaw dla dzieci na placyku od strony ul. Barokowej
i na tyłach współczesnego bloku mieszkalnego, w nawiązaniu do przedwojennego i
przedszkola przy ul Barokowej i powojennego placu zabaw.(wnętrza 23, 24)
 W koncepcji programowej wskazane jest uwzględnienie możliwości adaptacji na
potrzeby parku zasypanych ziemią podziemi dawnego zespołu gmachów Intendentury
Okręgu Warszawskiego, zachowanych częściowo na terenie działki z budynkiem
Archiwum i na terenie południowej części parku. (wnętrze 27, 27a)
3.2. Wytyczne do elementów wyposażenia parku
 Dopuszcza się wprowadzenie na terenie powojennej, południowej części parku,
indywidualnie zaprojektowanej, wielosezonowej architektury ogrodowej, powiązanej
funkcjonalnie z programem parku, dostosowanej do otoczenia zabytku i wymogów
ochrony konserwatorskiej. Wyklucza się elementy dysharmonijne z historycznym
sąsiedztwem i przesłaniające obiekty zabytkowe.
 W południowej i północnej części parku możliwe jest wprowadzenie dodatkowo
współczesnych elementów wyposażenia, np. stolików do gry w szachy.
 W rejonie placu zabaw proponowanego przy ul.Barokowej oraz na terenach
przyległych do działki Archiwum dopuszczana jest lokalizacja terenów rekreacyjnych
do gier terenowych (wnętrza 23, 24 oraz 26a, 27)
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Na placu zabaw dla dzieci w części południowej dopuszczalne są typowe elementy
wyposażenia, np. przeniesione z placu zabaw istniejącego w historycznej części parku.
 Lokalizacja planowanej „altanki dla matek karmiących” wskazana jest na terenie
powojennych części parku, np. w rejonie planowanego placu zabaw przy
ul.Barokowej, lub w rejonie ronda przy wejściu do parku od strony ul.Bohaterów
Getta. .(wnętrza 23, 24 lub 27)
 W strefach wejściowych do parku od strony Pl. Krasińskich i Al.Andersa postulowane
jest wprowadzenie tablic informacyjnych z planem parku i regulaminem użytkowania.
(wnętrza 1b, 2b, 21, 28a)
3.3. Wytyczne do układu dróg
 W części północnej postulowane jest zachowanie projektowanego po wojnie układu
alejek nawiązujących przebiegiem do kaligraficznych dróg w części historycznej
parku. Należy zwrócić uwagę przebieg zachowanych fragmentów żwirowo-ziemnych
nawierzchni.
 W części północnej zaleca się pozostawienie łukowatego przebiegu alejki łączącej
istniejące wejście od strony ul. Świętojerskiej z obwodnicą parkową, w miejscu
historycznego wejście do Ogrodu Krasińskich. (wnętrze 21a)
 W związku z postulowanym ogrodzeniem parku i rezygnacją z drugiego wejścia od
strony ul. Świętojerskiej zaleca się zlikwidowanie prowadzącej do niego alejki.
(pomiędzy wnętrzami 5 i 19)
 W strefie wejściowej od strony Al. Andersa postulowane jest pozostawienie szerokiej
żwirowej nawierzchni jako lokalizacja ławek. (wnętrze 21)
 W koncepcji programowo-przestrzennej zalecane jest zachowanie na terenie
południowej części parku przebiegu głównego ciągu komunikacji pieszej, łączącego
Pl. Krasińskich z ul. Bohaterów Getta, poprowadzonego w linii rozgraniczającej
przedwojenne parcele. Jednocześnie wskazane jest uzupełnienie istniejącego układu
dróg o nowe alejki, wyodrębniające zróżnicowane funkcjonalnie wnętrza, połączone z
historyczną obwodnicą parkową i wejściami do parku.
 W związku z postulowanym odtworzeniem historycznego ogrodzenia Ogrodu
Krasińskich z bramą od strony Placu Krasińskich konieczne będzie przekształcenie
układu powojennych alejek parkowych w południowej części parku pomiędzy Placem
Krasińskich a ul. Barokową.(wnętrza 22, 23, 24)
 W południowej części parku we fragmentach postulowanych do powiązania z tradycją
dawnych ogrodów zalecane jest zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni żwirowo
- ziemnych.
 Mając na uwadze zabytkowy charakter parku i techniczne zużycie nawierzchni
konieczna jest wymiana płyt betonowych na nowe 50 cm i połączenie ich z
przepuszczalna nawierzchnią żwirowo-ziemną, w nawiązaniu do zachowanych na
terenie parku fragmentów powojennych. Niedopuszczalne jest zastosowanie
nawierzchni z kostki betonowej ze względu na rangę obiektu i lokalizację na granicy
Starego i Nowego Miasta.
3.4. Wytyczne do terenu skweru pomiędzy Al. Andersa i ul. Bohaterów Getta (wnętrza
29a, 30)
 Postulowane jest przyjęcie dla terenu skweru funkcji strefy wejściowej przed
barokową bramą, przed którą wskazane jest utworzenie od strony skweru półkolistego
placyku, eksponującego zabytkową bramę z historycznym ogrodzeniem. (wnętrze
29a)
 W celu zapewnienia właściwej ekspozycji barokowej bramy i uczytelnienia głównej
osi widokowej założenia parkowego postulowane jest poszerzenie alejki przecinającej
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skwer na osi bramy. Konieczne będzie usunięcie po jednym rzędzie lip( posadzonych
w okresie powojennym) rosnących po obu stronach w/w alejki, obecnie
przysłaniających zabytkową bramę.
Zalecane jest powiązanie funkcjonalno-przestrzenne proponowanego placyku przed
historyczną bramą do Ogrodu Krasińskich z wejściem do powojennej, północnej
części parku i miejscami pamięci: Pomnik Bitwy Monte Casino, głaz upamiętniający
powstanie listopadowe oraz tablica upamiętniająca granicę Getta.
W południowej części skweru zalecane jest utrzymanie obecnego układu zieleni w
otoczeniu Pomnika Bitwy Monte Casino, w którym zachowane są relikty dawnych
nasadzeń.
Wskazane jest stworzenie właściwej oprawy dla głazu upamiętniającego bój o
zdobycie Arsenału w listopadzie 1830 r. w oparciu o zdjęcie archiwalne.(il. 61-62)
Wskazane jest utrzymanie dotychczasowej funkcji skweru jako strefy buforowej
izolującej zabytkowy park od uciążliwości głównej arterii komunikacyjnej.
Postulowane jest usunięcie z terenu skweru drzew w złym stanie zdrowotnym,
przesadzonych na to miejsce z terenu budowy metra, z uwagi na zbytnie zagęszczenie.
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