
Miasto ogrodoW
cołŃsx. W zlelonym klęgu

lDthńszczanie koctnli pa*i. 0d XVt
l9wieku w każdym woinym mĘscu
zakladali o§rcdy, wszystkie skrryżo
wania miĄ trawnik i rabatę, kaźda
srcha i niąotrzebna fosa stawała sĘ
skwelem.

Przykńdym pałacyku był park dwor-
ski. Zakładano parki kajobrazowe, leś-
no-spacerowe, w stylu angielskim, reke-
acy jne, leczńcze, gdzie hodowa no r zad-
kie rośliny i zioła. Pamiętano pźy tym
o punktach widokowych (naturalnych
i szfucznie tworzonych). hzycinano ro-
ślinność w osiach widokowych. a plani-
ści miejscy pilnowali, by ich nie zabudo-
wJwano.

Tereny zielone były stałym elementem
planu. Jeszcze niemieccy architekci, pro-
jektujący na początku XX wieku park na
Grodzisku. pamiętali o tym, by wykozy,
stać naturalne cechy planu i wałów. Nie
wyrównali i nie zrobili zwyĘch plant.
Pamiętali o puŃtach i osiich widoko-
wych, charakterystyczną linię zachowali
w alejach. - Gdńszczanie myśleli o za-
gospodarowaniu swojego miasta - tfuma-
czy dr iń. Bogna Lipińska z Wydziafu
AJchitekfury PG, - Ta myśl znikła gdzieś
po ostatniej wojnie. Dobrze. że się powo-
li odradza.

Zk lony Ring Gdańska

Kilka lat temu, w ramach prac nad pro-
jektem stref rozwoju śródmieścia Gdań-
ska, Piotr Lorens z Wydziału Architektu-

ry PG opisał tzw. Zielony Ring Śródmie-
ścia. Zajmuje on trzy elementy dawnych
obwałowń nowożytnych, czyli Grodzi-
sko, BiskupiąGórĘ i opływ Motławy. Ę
one oddzielone układem komunikacyj-
nym, ale w zńożeniach nigdy nie miaĘ
być ze sobą połączone.

Dzięki koncepcji Piotra Lorensa przy-
rodnicy i planiści zobaczyli na planie zie-
lony pierfuień. Miasto przeznaczyło pie-
niądze na rewaloryzację wałów południo-
wych i zachodnich fortów.

TĄmiejscy architekci, tworząc,,Stu-
dium fizjonomii Gdańska", pomyśleti
o plantach Solidamości w obrysie wałów
północnych, od Motławy po pomnik
Poległych Stoczniowców. To ich pomysł
na odgrodzenie najstarszej części miasta
od tuorzącej się najbardziej nowoczesnej
dzielnicy. W ten sposób parki zamknęły-
by wokół śródmieścia pierścień zielonych
wałów.

patki fońeczne

Historia parków na gdńskich fortach
sięga lat 20. naszego wieku. Traktat wer-
salski zobowiązywał do demilitaryzacji
Wolnego Miasta. Wa}y nowożytne prze-
sta§,być potrzebne, choć nigdy nie zo-
staĘ wykorzystane. Postanowiono zało-
żyć tam park, choć nie taki jak teraz
- drzewa i dzika roślinność pojawiĘ się
dopiero po II wojnie śviatowej. Bastiony
były obsadzone jedynie trawą i rabatami
kwiatowymi. Były też aleje grabowe i al-
tany dla zakochanych. Na bastion Neu-
bauera prowadziły kamienne schody
i al9jki różane.
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bastiony południowe


