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Wprowadzenie

Park w Żelazowej Woli powstał w ciągu niespełna stulecia. Zakładanie ogrodu rozpoczęto w latach trzydziestych XX wieku. Wybuch drugiej wojny światowej zahamował
prace i dopiero po 1945 roku, w trudnym czasie odbudowy kraju ze zniszczeń, można
było na nowo podjąć działania. Od założenia Parku do dzisiaj pierwotnie zastosowana roślinność dorosła, niektóre egzemplarze osiągnęły wiek podeszły, a wiele roślin
uległo zniszczeniu poprzez naturalną konkurencję silniejszych gatunków lub korekty
konieczne ze względów estetycznych czy pielęgnacyjnych. Ostatnio obiekt podlega
modernizacji. Pełny obraz kompozycji ogrodowej to wynik kolejnych historycznych
nawarstwień, stąd w Parku obok elementów najstarszych widać młodsze uzupełnienia. Przestrzeń wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, zwanym również Oficyną
Chopinowską, modyfikowana jest stopniowo, harmonijnie, poprzez przejście od form
dawnych do współczesnych. Jest to zgodne z podstawowymi założeniami projektowymi autora koncepcji zagospodarowania otoczenia Domu Urodzenia Chopina,
prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Projekt przewidywał okolenie, w spójny kompozycyjnie sposób, dziewiętnastowiecznej oficyny dworskiej nowoczesnym parkiem.
Pomysł był nowatorski, a efekt jego realizacji doskonale łączy modernistyczną kompozycję przestrzeni z duchem romantycznej muzyki Chopina.
Otoczenie Domu Urodzenia Chopina w formie zbliżonej do tej, którą można obecnie
podziwiać, zaczęto kształtować w roku 1932, kiedy koncepcja Krzywdy-Polkowskiego
– stworzenie Parku-Pomnika – zyskała akceptację Komitetu Chopinowskiego. Propagatorzy idei wystąpili z ogólnokrajowym apelem o wsparcie budowy obiektu, a suma
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darów, jakie napływały, przeszła najśmielsze oczekiwania pomysłodawców. W latach
1932–1934 z całego kraju nadchodziły wszelkiego rodzaju materiały, które mogłyby
znaleźć zastosowanie w realizacji Parku. Nadesłano wielką liczbę różnego rodzaju
sadzonek roślinnych: drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, a także materiały budowlane: cegły, cement, drewno etc. Ogrom tych darów przerastał możliwości pomieszczenia ich na niespełna siedmiohektarowej przestrzeni Parku. Od 1932 do 1937 roku
posadzono około 15 000 roślin, w w tym drzewa, krzewy liściaste, iglaste oraz róże1.
W efekcie tych prac powstał obiekt o charakterze nieomal ogrodu botanicznego,
oryginalny i nowoczesny w formie. Park stał się dziełem emblematycznym dla nurtu modernistycznego, dominującego w dwudziestoleciu międzywojennym, również
w sztuce kształtowania ogrodów. Wyznacznikiem tego stylu było łączenie wielu
różnorodnych rodzajów roślin i materiałów budowlanych z uproszczonymi formami
układów przestrzennych. Centralny punkt ogrodu, przeważnie budynek, otaczały ciągi komunikacyjne przybierające geometryczne kształty, wytyczając obszary przeznaczone na roślinność. W kompozycjach projektowych przeważały formy geometryczne
– prostokątne i kwadratowe w połączeniu z liniami prostymi. Powstawały w ten sposób wysublimowane proste układy. Tak wykreowany rysunek dopełniała roślinność.
Rozmieszczone w nim mozaikowo byliny, krzewy i krzewinki stanowiły kontrast dla ram
kompozycyjnych, łagodząc ich surowość. Im dalej od centralnego miejsca Parku, tym
bardziej linie kształtujące podziały łagodniały, przechodząc w szerokie łuki, a rozplanowanie nasadzeń roślinnych zmierzało ku formom bardziej naturalizującym, z nawiązaniem do otaczającego krajobrazu2.
W koncepcjach parków i ogrodów lat trzydziestych XX wieku obfite kwitnienie roślin było ważnym aspektem, dlatego wszelkie byliny i niewielkie krzewy czy krzewinki
o tych właściwościach zyskały wówczas znaczenie handlowe i produkcyjne. W wielu projektach pomiędzy rodzajami o charakterze ozdobnym pojawiają się też rośliny
lecznicze i użytkowe, zioła, a nawet warzywa. Gatunki egzotyczne towarzyszą rodzimym, nawiązującym do polskiego krajobrazu.
Szczególnym uznaniem w tamtych czasach cieszyły się róże. Stosowano wszelkie
ich formy: rabatowe, pnące i o pokroju krzewiastym, nawiązujące do nurtów naturalistycznych. Odrębne ich układy lub pojedyncze egzemplarze licznie nasadzano
w rozmaitych wnętrzach ogrodowych. Moda na te rośliny spowodowała, że hodowcy
dokładali starań, aby uprawiać coraz to nowe odmiany i hybrydy.
Byliny, znane na Zachodzie od dawna, w Polsce zyskały popularność dopiero wówczas
i zaczęły być szerzej stosowane. Obecnie upowszechniły się do tego stopnia, że

1
Włodzimierz Seneta, „Studia nad rozwojem Parku w Żelazowej Woli”, niepublikowana praca doktorska, SGGW, Warszawa 1963.
2

Gerard Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978.
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Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli od strony tarasu z pergolą,
fot. Czesław Olszewski, 1934, Biblioteka – Fonoteka – Fototeka Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina, F. 5081
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trudno sobie wyobrazić ogród bez nich. Profesor Krzywda-Polkowski, uchodzący za
mistrza wysmakowanych i wyrafinowanych detali, doceniał zalety niewielkiej roślinności, dzięki której można było uzyskać szybkie efekty podczas realizacji projektu. Zarówno w okresie pierwotnego kształtowania Parku, jak i w czasie jego rewitalizacji
byliny – i odpowiednio formy małej architektury – miały znaczenie szczególne.
Park w Żelazowej Woli jest jednym z nielicznych przykładów polskich założeń ogrodowych spełniającym typowy dla modernizmu postulat łączenia elementów architektury (dużej i małej) z różnego rodzaju pnączami. Modne i cenione stały się winobluszcze,
przede wszystkim ze względu na charakterystyczny, ciekawy kształt i ubarwienie liści.
Szerokie zastosowanie znalazł odporny na niską temperaturę, zimotrwały bluszcz pospolity. Kwitnące pnącza porastały intensywnie niewielkie elementy architektoniczne
(idealnie w tej funkcji sprawdzały się powojniki). Rośliny ozdabiające pergole, w lecie
ukwiecone, w zimie oplatały delikatną siatką pędów budowlę ogrodową, podkreślając jej detale architektoniczne.
Mała architektura w połączeniu z projektowaną roślinnością jest bogato reprezentowana w Parku w Żelazowej Woli. Liczne pergole, trejaże, murki oporowe, słupy, zbiorniki wodne, schodki, donice czy murowane rabaty otoczone są bujnymi kompozycjami
roślinnymi. Wyjątkowym układem jest tarasowy ogród skalny – Alpinarium – zaaranżowany na wzniesieniu. Budowlę z jednej strony ogranicza mur oporowy w kształcie łuku, z drugiej zaś alejka osłonięta trejażem przechodzącym w pergolę, ażurową
konstrukcję dopełnia rozpięta na niej roślinność. Tego typu zestawienia uznaje się za
sztandarowe dla modernizmu. Warto zwrócić uwagę na wykonane z kamieni polnych,
żwiru, klinkieru czy płyt kamiennych i betonowych nawierzchnie alejek. Nowoczesne
w formie zostały zrobione po mistrzowsku i, co ważne, wytyczone pośród roślinności
w taki sposób, by stanowiły nienarzucający się składnik jednorodnej kompozycji.
Ważniejsze aleje i rejony tworzące Park już u zarania zyskały swoje miana. Geneza
nazwy to niekiedy surowiec z jakiego wykonano aleję, tak było w przypadku Czarnej
i Zielonej Drogi, które pierwotnie powstały: Czarna – z żużlu, Zielona zaś – z trawy.
Droga Główna, Droga za Kręgiem czy Droga pod Murem to określenia przybliżające
lokalizację alej. Podobnie jest w przypadku Stawu za Pomnikiem czy Stawu przy Estradzie, gdzie obiekty istnieją w powiązaniu z sąsiadującymi dominantami przestrzeni
lub są ich podkreśleniem. Również kształt wnętrza parkowego lub jego forma stały się
inspiracją do nadania konkretnej nazwy. Znajdujący się za Domem Urodzenia Chopina kolisty trawnik nazwano Kręgiem, zaś prostokątne przestrzenie, stopniowo wspinające się w jego kierunku, Tarasami. Alpinarium umiejscowiono na Tarasie Południowym.
Park posiada również część o charakterze wyspy położoną za rzeką Utratą. W przeciwieństwie do utrzymanej w stylu modernistycznym reszty ogrodu, ta z założenia
miała być przestrzenią naturalistyczną – stąd też nazwano ją Kępą. Różnorodność
nazw ukazuje bogactwo struktury wyposażenia Parku, które dziś stanowi wyjątkową
kolekcję w skali kraju.
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Taras przed Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli od strony południowej, fot. NN, przed 1951, Biblioteka – Fonoteka – Fototeka Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina, F. 5074
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W 2010 roku sfinalizowano niezbędną od czasu zakończenia drugiej wojny światowej
rewitalizację Parku i oddano do użytku zabytkowy obiekt, wzbogacony i rozbudowany. W projekcie modernizacji przede wszystkim zadbano, by prace rewitalizacyjne nie zakłóciły i nie zburzyły dotychczasowego układu Parku, ale korespondowały
z ideami prof. Krzywdy-Polkowskiego. Nowe budynki są pokrewne w formie i funkcji
tym dawniejszym i nie stanowią dominanty, lecz jedynie podkreślają walory Parku,
podobnie jak roślinność dopełniająca kompozycję architektoniczną. W szklanych elewacjach budowli z dwudziestego pierwszego wieku niczym w zwierciadłach odbija
się parkowa zieleń, potęgując wrażenie bujności i głębi. Współczesne kształtowanie
roślinności parkowej jest również odzwierciedleniem trendów panujących obecnie
w architekturze krajobrazu, wedle których warstwowość układu tworzy całość kompozycyjną. Drzewa, jako najstarsze i najwyższe piętro roślinności, stanowią tło elementów niższych. Krzewy w różnym wieku i o różnej wielkości w warstwie pośredniej
dopełnia roślinność niska, kwitnąca i zadarniająca. W najniższej warstwie wprowadzono gatunki o charakterze okrywowym, łatwe w pielęgnacji i o wysokiej odporności,
a pośród nich szeroki wachlarz bylin i roślin zimotrwałych, półkrzewy i krzewinki. Rabaty parkowe są skomponowane zgodnie z zasadą przemienności kwitnienia roślin.
Poszczególne gatunki kolejno zakwitają, zdobiąc wnętrze parkowe i czyniąc je kolorystycznie zmiennym przez cały okres wegetacyjny. Towarzyszą im rośliny zimozielone,
ulistnione niezależnie od pory roku, dzięki czemu od późnej jesieni aż do przedwiośnia
przestrzenie te nie są zupełnie puste.
Obiekt od początku swojego istnienia jest swego rodzaju kolekcją różnorodnej roślinności. Również dziś może się poszczycić bogactwem jej gatunków i odmian. Książka,
którą oddajemy do rąk Czytelników, nie zawiera opisu wszystkich roślin porastających
parkowe rabaty, jej zadaniem jest natomiast przybliżenie koncepcji tego nietuzinkowego dzieła. Poszczególne rośliny opisano zarówno w aspekcie botanicznym, jak
i zastosowania projektowego w Parku, rozpatrując ich istotne w kontekście całego
projektu cechy, ze zwróceniem uwagi na kontrastowanie lub wzajemne dopełnianie
się wybranych elementów roślinności, a także z podkreśleniem założenia stylu kształtowania przestrzeni jako tła kompozycyjnego.
−
W naszej publikacji skupiamy się na wybranej części roślinności Parku w Żelazowej
Woli: bylinach, roślinach jednorocznych, pnączach i różach. Charakteryzując wybrane
gatunki, szczegółowo opisujemy wygląd rośliny, wymagania życiowe oraz ich praktyczne zastosowanie w ogrodach. W opisie podajemy nazwę łacińską, polską i rodzinę, do której opisywana roślina należy. Ponieważ naukową podstawą nazewnictwa
roślin, bez względu na ich pochodzenie, są terminy łacińskie, w książce jako podstawowego języka dla nazw używamy właśnie łaciny, która wciąż pozwala naukowcom
na całym świecie identyfikować rośliny, unikając pomyłek.

10

ZW_przewodnik_bez map.indd 10

30.03.2020 13:29

Używamy systemu klasyfikacji stworzonego w 1735 roku przez szwedzkiego botanika Karola Linneusza. Podstawową jednostką systemu jest gatunek, stanowiący zbiór
osobników zachowujących swoje charakterystyczne cechy podczas rozmnażania generatywnego – czyli przy użyciu nasion. Gatunki spokrewnione mające wiele właściwości wspólnych należą do jednego rodzaju. Rodzaje z kolei tworzą rodziny.
Zasady tworzenia i stosowania nazw botanicznych oraz nazw odmian uprawnych regulują dwa kodeksy: Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej i Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Roślin Uprawnych. Kodeks Nomenklatury Botanicznej
reguluje zasady tworzenia i stosowania odpowiedniego nazewnictwa. Naukową podstawą nazewnictwa roślin są terminy łacińskie. Nazwa gatunku składa się z dwóch
części: nazwy rodzaju i nazwy gatunku. W literaturze naukowej i popularnej nazwy
rodzajowe i gatunkowe pisane są kursywą, natomiast wszystkie inne elementy nazw
– krojem prostym. W związku z różnorodnością wewnątrzgatunkową wyróżnia się
jednostki niższe od gatunku, np. podgatunki, odmiany botaniczne (var.) i odmiany
uprawne nazywane kultywarami. W przypadku mieszańców międzygatunkowych
między nazwą rodzajową i gatunkową umieszcza się symbol „×”. Kultywary są to
odmiany uprawne, czyli rośliny wyhodowane lub znalezione na stanowiskach naturalnych cenne dla ogrodnictwa lub rolnictwa. Nazwy odmian uprawnych zapisujemy
wielką literą i ujmujemy w pojedynczy cudzysłów.
−
Projekt poniższej publikacji powstał kilka lat temu. Wtedy to z propozycją współpracy
nad książką jej Autorka, Anna Tarnawska, zwróciła się do dra Jacka Marcinkowskiego (1946–2015). Pomysł został przyjęty z wielką radością. Doktor Marcinkowski był
jednym z pierwszych propagatorów i miłośników bylin w powojennej Polsce i już jako
student fascynował się roślinnością Parku w Żelazowej Woli. Rozpoczęte prace nad
opisami botanicznymi roślin przerwała nagła śmierć Współautora, a ukończenia zadania podjęła się jego córka Natalia Marcinkowska-Chojnacka, dla której działania
Ojca były inspiracją i motywacją do ich kontynuowania.

					
					Anna Tarnawska
					Natalia Marcinkowska-Chojnacka
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Allium karataviense

czosnek
karatawski
−
rodzina

Alliaceae | czosnkowate

W stanie naturalnym występuje na obszarach Azji Środkowej. Cebulowa bylina o bardzo charakterystycznych szerokich liściach i krótkiej
sztywnej łodydze, na której szczycie osadzony jest kulisty i gęsty kwiatostan z pojedynczymi gwiazdkowatymi kwiatami o bladoróżowej barwie. Niebieskawozielone liście z metalicznym połyskiem, zwykle dwa
lub trzy, o eliptycznym kształcie, są szerokie, mięsiste, a na końcach
podwinięte i zaokrąglone. Kwitnie od późnej wiosny do wczesnego
lata, dorasta do wysokości około 30 cm. Roślina miododajna, jest
atrakcyjna dla pszczół i innych owadów.
Gatunek niewymagający i łatwy w uprawie. Preferuje stanowiska
słoneczne i żyzną, przepuszczalną glebę, najlepiej wymieszaną z piaskiem lub zdrenowaną, umiarkowanie wilgotną. Roślina w naszych
warunkach klimatycznych jest całkowicie mrozoodporna, polecana
do sadzenia w ogrodach skalnych i alpinariach. Efektownie wygląda
w ogrodzie żwirowym. Dobrze prezentuje się na przodzie rabaty bylinowej, najlepiej posadzona w grupie po kilka cebul.
uwaga!

| Kontakt z cebulami może powodować podrażnienia skóry. |

Zastosowanie w Parku:
−
Grupę czosnków posadzono przy alei zwanej Drogą Główną, pomiędzy innymi rodzajami roślin. Wiosną, w czasie kwitnienia, nietypowe formy kwiatostanów przyciągają uwagę spacerowiczów. Gatunki i odmiany botaniczne
zgromadzone w tym rejonie tworzą atrakcyjną kompozycję. Rabaty są obsadzone wieloma rodzajami roślin. Głównym założeniem projektowym tego
rejonu jest zmienność kwitnienia i zastosowanie różnorodnego materiału
roślinnego.
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