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Wstęp
W 2009 r. Wojciech Przegon, profesor UR, ówczesny Zastępca Przewodniczącego
Rady Kierunku Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie nawiązał współpracę z Radą Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej1. Przyczyną współdziałania stała się
praca na rzecz utworzenia parku miejskiego, którego trzyhektarowy obszar obejmowałby
część historycznego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej. Tej części, która
jeszcze nie została zabudowana przez blokowiska.
Efektem zaangażowania studentów kierunku studiów w ideę zachowania terenów podworskich są projekty rewaloryzacji parku, których opracowanie poprzedziła praktyka zawodowa odbyta w lipcu 2011 r.2. Przystąpienie do prac wymagało szeregu studiów i analiz
naukowych wykonanych także przez nauczycieli akademickich. I wtedy właśnie zrodził się
pomysł napisania książki, która prezentowałaby wyniki badań. Do współpracy zaprosiliśmy mieszkańców Woli Duchackiej szczególnie zaangażowanych w ideę utworzenia parku.
Należy podkreślić, że badania naukowe zdecydowanie muszą wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom społecznym, a naukowcy i studenci pracujący pod ich kierunkiem, powinni twórczo wykorzystywać warsztat badawczy służący docelowo pracom wdrożeniowym.
W pierwotnym zamierzeniu tytuł książki miał brzmieć: Park na Woli Duchckiej
w Krakowie, a publikacja miała składać się z dwóch części. Część pierwsza, pt.: Park
Duchacki w świetle badań naukowych, składałaby się z rozdziałów, których autorami są ci
nauczyciele akademiccy, którzy byli zaangażowani w prace inwentaryzacyjno – projektowe parku i zechcieli przedstawić wyniki swoich badań. Część druga, pt. Park Duchacki we
wspomnieniach mieszkańców Woli Duchackiej zawierałaby wspomnienia dotyczące dworu, parku i krajobrazów duchackich. Ich autorami byliby mieszkańcy Woli Duchackiej,
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej.
Jednak w ostatecznej wersji tytuł i układ pracy jest inny. Recenzent książki, prof.
Bonawentura Maciej Pawlicki, słusznie zauważył, że pracę należy zaliczyć do opracowań
monograficznych, gdyż jest to praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu i jednemu obszarowi określonemu jako założenie dworsko-parkowe na Woli Duchackiej.
1

1LHMHVWWRZVSyâSUDFDVIRUPDOL]RZDQDXPRZĊQDSLœPLHDOHSU]HMDZLDVLęZMHGQRœFLG]LDâDQLDQDU]HF]
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Rozważania stricte naukowe rozszerzone są o wspomnienia wolan. Poszczególne zagadnienia, podpisane imieniem i nazwiskiem Autora, składają się na pięć części książki
i dotyczą historii, stanu obecnego i ewentualnej przyszłości obszaru objętego badaniami.
Dlatego ostatecznie tytuł monografii brzmi: Park na Woli Duchackiej w Krakowie: wczoraj – dziś – jutro.
Celem głównym pracy jest udowodnienie tezy, że walory krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz wartości historyczne założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej
determinują funkcję terenu. Jest nią rekreacja w otoczeniu zieleni parkowej.
Wszystkim Autorom, którzy w niniejszej książce zechcieli przedstawić wyniki swoich
badań naukowych oraz podzielić się wspomnieniami związanymi z dworem i parkiem
składam najserdeczniejsze słowa podziękowania. W kolejności alfabetycznej są to:
Stanisław Bem, współwłaściciel założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej,
opowiada o historii dworu i parku. Opisuje jego topografię. Wspomina mieszkańców
uwiecznionych na starych fotografiach i swoje życie w Starym Dworze. Wywiad przeprowadziła Beata Anna Symołon, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej.
Sandra Będziszewska i Teresa Syrek3, piszą o projektach rewaloryzacji parku, wykonanych przez studentów III roku Architektury Krajobrazu. Omawiają cztery plansze
projektu, który został wykonany przez grupę studentów, w której pracowały.
Antoni Cieślik4 na swoich fotografiach przedstawił fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego parku Duchackiego.
Stanisława Dąbrowska, jedna z mieszkanek Woli Duchackiej, wspomina „zmienne losy dworu” z perspektywy bezpośredniego sąsiedztwa. Opowieścią objęła lata tuż
przed wojną, okres okupacji niemieckiej i lata 50. XX wieku. Wspomnienia Stanisławy
Dąbrowskiej spisała Danuta Pawlik, a do druku przygotowała Beata Anna Symołon.
Jarosław Kajdański5 zaprezentował obszerny materiał archiwalny. Przedstawił rozmowę
z mgr Elżbietą Marią Firlet, starszym kustoszem, kierownikiem Pracowni Dokumentacji
Architektury i Zmian Urbanistycznych Miasta Krakowa Muzeum Historycznego. Wywiad
przeprowadził w 1998 r. z okazji ukazania się studium historyczno-krajobrazowego Wola
Duchacka pod Krakowem – historia i krajobraz6. Jarosław Kajdański przedstawił także
Kalendarium walki o park Duchacki, obejmujące lata 1998 – 2012.
3
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Magdalena Kulig7, Agnieszka Szeptalin8 i Marta Szostak9 są autorkami Sprawozdania
technicznego z praktyki zawodowej odbytej w parku Duchackim w dniach 11–21.VII. 2011 r.,
które jest ważnym fragmentem książki. Jako prowadzące grupy studentów odpowiednio
przygotowały części: dendrologiczną, geodezyjno-kartograficzną i geomatyczną.



'ULQů0DJGDOHQD.XOLJVZRMHRJURGQLF]H]DLQWHUHVRZDQLDUR]ZLMDâDQD:\G]LDOH2JURGQLF]\P8QLZHUV\WHWX
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Lidia Mucha10 przedstawiła prace malarskie wykonane podczas pleneru w Parku
Duchackim przez grupę twórczą „MIROFORY” działającą w Osiedlowym Klubie
Kultury (filia Domu Kultury „Podgórze”).
Danuta Pawlik i Danuta Rzepka są autorkami Wolskich reminiscencji, z których dowiadujemy się o rytmie życia wolan. Obie panie, kuzynki urodzone na Woli Duchackiej,
przywołują osoby o różnych zawodach, pasjach i zdolnościach, które tworzyły koloryt
życia mieszkańców pozostający w symbiozie z wolskimi krajobrazami. Wspomnienia do
druku przygotowała Beata Anna Symołon.
Wojciech Przegon11, jako redaktor książki i jej współautor, pisze o walorach środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego założenia dworsko-parkowego na Woli
Duchackiej, jakie można poznać dzięki materiałom kartograficznym. Analiza opracowań
kartograficznych powstałych w różnym okresie pozwala na określenie zmian w przestrzeni. Są
one zależne od poziomu ładu przestrzennego: urbanistyczno-architektonicznego związanego
z kompozycją przestrzeni; funkcjonalnego, związanego z walorami użytkowymi; estetycznego
odzwierciedlającego urodę miejsca i przestrzeni oraz ekologicznego, odnoszącego się do wartości środowiska naturalnego i społecznego wynikającego z ukształtowanych powiązań międzyludzkich. W jednym z końcowych wniosków autor stwierdza, że na wszystkich opracowaniach mapowych obszar byłego założenia dworsko-parkowego przedstawiany jest jako teren o
funkcji zieleni parkowej. Zaprezentował też inwentarz kartograficzny Katastru Galicyjskiego
obejmującego plany Woli Duchackiej. Znajduje się on w Archiwum Państwowym
w Krakowie w Oddziale V – Dokumentacji Technicznej i Materiałów Kartograficznych


/LGLD0XFKDDEVROZHQWNDNUDNRZVNLHM:63G\SORPZSUDFRZQLGU]HZRU\WXSURI-HU]HJR-ęGU\VLDND
LPDODUVWZDSURI6WDQLVâDZD3XFKDOLNDZURNX6WXGLDSRG\SORPRZHQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORľVNLP
Z]DNUHVLHZLHG]\RNXOWXU]HHXURSHMVNLHMLÀOR]RÀLZ3UDFXMHMDNRSHGDJRJ]G]LHýPLLPâRG]LHůĊ
8SUDZLDWNDQLQęXQLNDWRZĊPDODUVWZRLJUDÀNęZDUV]WDWRZĊ:LHOH]MHMSUDF]QDMGXMHVLęZSU\ZDWQ\FK
NROHNFMDFKZNUDMXL]DJUDQLFĊ PLQZ1LHPF]HFK6]NRFML$QJOLL86$%UD]\OLL6]ZDMFDULL 3RSU]H]
PLHMVFHSUDF\]ZLĊ]DQD]:ROĊ'XFKDFNĊ2GNLONXODWSURZDG]LJUXSęWZyUF]ĊÅ0,52)25<µZ2VLHGORZ\P.OXELH.XOWXU\ ÀOLD'RPX.XOWXU\Å3RGJyU]Hµ 
11
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0LęG]\Z\G]LDâRZH:\NV]WDâFHQLHZ]DNUHVLHJHRGH]MLLNDUWRJUDÀLJHRGH]MLUROQHMLJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHM
âĊF]\]]DLQWHUHVRZDQLDPLDUFKLWHNWXUĊNUDMREUD]X']LęNLMHJRLQLFMDW\ZLHQDZLĊ]DQRQLHIRUPDOQĊDF]SU]\MDFLHOVNĊLRSDUWĊQDZVSyOQ\FKFHODFKZVSyâSUDFę]7RZDU]\VWZHP3U]\MDFLyâ:ROL'XFKDFNLHML5DGĊ']LHOQLF\
;,²3RGJyU]H'XFKDFNLH&HOHPJâyZQ\PZVSyâSUDF\MHVWUHZLWDOL]DFMDE\âHJR]DâRůHQLDGZRUNRZRSDUNRZHJRQD:ROL'XFKDFNLHMLXWZRU]HQLDSDUNXNWyU\VWDQRZLâE\RD]ęZ\SRF]\QNXLUHNUHDFMLGODPLHV]NDľFyZ
3RGJyU]D 'XFKDFNLHJR :RMFLHFK 3U]HJRQ MHVW DXWRUHP  NVLĊůHN -HVW F]âRQNLHP 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD
,Qů\QLHULL(NRORJLF]QHM2GG]LDâX.UDNRZVNLHJR RGU .RPLVML8UEDQLVW\NLL$UFKLWHNWXU\3$12GG]LDâ
Z .UDNRZLH   7RZDU]\VWZD 0LâRœQLNyZ +LVWRULL L =DE\WNyZ .UDNRZD   6SRâHF]QHJR .RPLWHWX
2GQRZ\ &PHQWDU]D 3DUDÀDOQHJR Z =DPRœFLX   5DG\ 5HGDNFML F]DVRSLVPD Å3R]HPNRYH 8SUDY\µ
Z&]HVNLHM5HSXEOLFH  6WRZDU]\V]HQLD3U]\MDFLyâ:ROL'XFKDFNLHM  .RPLWHWX5HGDNF\MQHJRÅ7HNL
.RPLVML 8UEDQLVW\NL L $UFKLWHNWXU\µ   RUD] VHNUHWDU]HP QDXNRZ\P .RPLVML 8UEDQLVW\NL L $UFKLWHNWXU\
23$1Z.UDNRZLH  
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przy ul. Lubicz 25. Podanie formalnych opisów i ogólna interpretacja treści planów w skali
1:2880 została poprzedzona omówieniem zagadnień, które pomagają w zrozumieniu
opisywanych planów. Przybliżył pojęcie oraz wskazał istniejące różnice między planem
a mapą. Zwrócił uwagę na wartość i znaczenie planów katastralnych dla współczesnych
opracowań planistycznych. Opisał także pierwszą praktykę zawodową studentów II roku
Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, która odbyła się w lipcu
2011 r. na terenie byłego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej. Produktem
finalnym wykonanych prac inwentaryzacyjnych z zakresu geodezji, geomatyki i dendrologii są projekty rewaloryzacji parku, otwierające drogę do praktycznej realizacji inwestycji.
W ostatniej części książki pisze o korzyściach ekonomicznych, przestrzennych, krajobrazowych, kulturowych i społecznych związanych z proponowanym zadaniem inwestycyjnym,
które pozostaje w gestii władz Miasta Krakowa i wiąże się z wykupem nieruchomości od
obecnych właścicieli.
Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej,
wspomina „Dwór”, jaki zapamiętała z opowiadań mamy Zofii oraz z czasów, kiedy sama
uczęszczała do szkoły podstawowej. Przyjaźniła się wtedy z Tiazą Bem, wnuczką pani
Bemowej, właścicielki dworu. Wspomnienia do druku przygotowała Beata Anna Symołon.
Michał Uruszczak12 przedstawił cztery szkice perspektywiczne fragmentów parku Duchackiego. Rysunki powstały zimą 2010/2011r., dlatego widzimy krajobrazy
w śnieżnej scenerii.
Piotr Wężyk13 omawia współczesne źródła informacji przestrzennej. Nowoczesne
technologie rejestracji geodanych umożliwiają generowanie różnych opracowań kartograficznych. Autor wyjaśnia takie pojęcia jak: geoportal, serwis mapowy, ortofotomapa,
skaning laserowy, numeryczny model terenu itd. Czyni to poprzez prezentację nowoczesnych opracowań kartograficznych obejmujących teren parku Duchackiego.
12

'ULQůDUFK0LFKDâ8UXV]F]DNMHVWDEVROZHQWHP3DľVWZRZHJR/LFHXP6]WXN3ODVW\F]Q\FKZ.UDNRZLH
NWyUHXNRľF]\âZU:UQD:\G]LDOH$UFKLWHNWXU\3ROLWHFKQLNL.UDNRZVNLHMREURQLâSUDFęPDJLVWHUVNĊSW5H]HUZDWNXOWXURZ\Z8GRU]XNWyUĊSLVDâSRGNLHUXQNLHPSURI]ZGUDKDELQůDUFK-DQXV]D
%RJGDQRZVNLHJR:URWU]\PDâG\SORP5,%$5R\DO,QVW\WXWRI %ULWLVK$UFKLWHFWV:UREURQLâ SUDFę GRNWRUVNĊ 3U]HREUDůHQLD SU]\GRPRZ\FK RJURGyZ ZLHMVNLFK Z Z\EUDQ\FK PLHMVFRZRœFLDFK -XU\ .UDNRZVNR
&]ęVWRFKRZVNLHM3URPRWRUHPSUDF\E\âDSURIGUKDELQů$QQD%DFK0LFKDâ8UXV]F]DNMHVWZVSyâDXWRUHPSRGUęF]QLNDU\VXQNXRGUęF]QHJRSWPodstawy rysunku architektonicznegoFLHV]ĊFHJRVLęX]QDQLHPZLHOX
œURGRZLVNDNDGHPLFNLFK-HVWRQF\NOLF]QLHZ]QDZLDQ\1DMQRZV]HZ\GDQLHXND]DâRVLęZULE\âR
ZVSyâÀQDQVRZDQHSU]H]$.60QD85Z.UDNRZLH
13

'ULQů3LRWU:ęů\NMHVWDEVROZHQWHP:\G]LDâX/HœQHJR8QLZHUV\WHWX5ROQLF]HJRZ.UDNRZLH3UDFę
QD8F]HOQLUR]SRF]ĊâZUZ.DWHGU]H(NRORJLL/DVX:UX]\VNDâW\WXâGRNWRUDQDXNOHœQ\FK
Z]DNUHVLHOHœQLFWZD=DG\VHUWDFMę:\NRU]\VWDQLH*HRJUDÀF]Q\FK6\VWHPyZ,QIRUPDF\MQ\FKRUD]IRWRJUDPHWULLGRRFHQ\
UR]SU]HVWU]HQLDQLDVLęSROXWDQWyZS\âRZ\FKLVLDUNLZHNRV\VWHPDFKOHœQ\FKRWU]\PDâ,QDJURGęNDQDG\MVNLHMIXQGDFML
)DQQLDQG7KHRGRU)XQGDWLRQ:UDPDFKG]LDâDOQRœFLG\GDNW\F]QHMSURZDG]LZ\NâDG\LýZLF]HQLDODERUDWRU\MQH]SU]HGPLRWyZ3RGVWDZ\JHRPDW\NLZOHœQLFWZLH*HRPDW\NDZOHœQLFWZLH3RGVWDZ\JHRPDW\NLQD
VWXGLDFK,L,,VWRSQLD2SUDFRZDâLUHDOL]XMHSURJUDPHOHNW\ZyZ.DUWRZDQLHWHFKQLNDPL*361D]LHPQ\
VNDQLQJODVHURZ\L/RWQLF]\VNDQLQJODVHURZ\
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Pan kapitan Włodzimierz Wolny, członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Woli
Duchackiej, dziewięćdziesięcioletni wolanin, opowiada o dworze i parku z lat 1926–
1954. Z sentymentem wspomina: panią Bemową i jej charytatywną działalność, kulturotwórczą rolę dworu w życiu lokalnej społeczności oraz duże znaczenie dla podziemnej organizacji wojskowej w czasie II wojny światowej. Nagrane wspomnienia kapitana
Włodzimierza Wolnego opracowała moja żona Marta Przegon14.
* * *
Posłowie do książki napisał prof. zw. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki.
Sądzę, że stanowi ono wyjątkowy wykład na temat etosu przestrzeni społecznej i nowej
roli, jaką dziś staje się zadanie programowania i zagospodarowania tej przestrzeni dla
potrzeb współczesności.
* * *
Dziękuję Wszystkim, którzy wspierali mnie w wydaniu książki: Pani Grażynie
Fijałkowskiej, Radnej Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim; Pani Teresie
Grzybowskiej, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego; Panu
Jarosławowi Kajdańskiemu, członkowi Zarządu Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,
V i VI kadencji; Pani Marcie Kozłowskiej-Jewule, Dyrektor Gimnazjum nr 27
w Krakowie; Pani Ewie Olszowskiej-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
UMK; Księdzu Adamowi Parszywce, Prezesowi Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego;
Pani Marcie Peruckiej-Tytko, Dyrektor Domu Kultury „Podgórze”; Panu Łukaszowi
Podczaszy, właścicielowi pracowni projektowej „Podczaszy – Pracownia Architektury”;
Panu Krzysztofowi Sułowskiemu, Przewodniczącemu Rady Dzielnicy XI Podgórze
Duchackie; Pani Beacie Annie Symołon, Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Woli
Duchckiej.
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Część I
Czasy dawne zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej

1.1 Historia i krajobraz Woli Duchackiej
(Jarosław Kajdański)
Jarosław Kajdański: Po kilku latach wznowiono wydawanie „Krzysztoforów”, zeszytów naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W aktualnym, tegorocznym 20. numerze najbardziej interesująca jest dla nas Pani praca zatytułowana
Wola Duchacka pod Krakowem – historia i krajobraz. Jest to bardzo rzetelne studium
i znakomicie, strawnie napisane. Proszę powiedzieć, w jakim czasie zbierała Pani materiały i kiedy to opracowanie zostało napisane?
Elżbieta M. Firlet: Do napisania pracy o Woli Duchackiej przystąpiłam po napisaniu podobnej pracy o Łagiewnikach, a więc w 1990 roku. Pisałam ją rok, ukończyłam
w 1991, ale jeszcze w 1993 roku uzupełniałam własnymi lub udostępnionymi fotografiami...
JK: A potem 6 lat czekania na druk?
EMF: Na szczęście dyrekcji muzeum udało się wznowić wydawanie rocznika.
JK: Dziwne tylko, że dotacje Urzędu Miasta nie pozwalają obniżyć ceny, tak żeby
w unikatowe materiały dotyczące historii Krakowa mogły zaopatrzyć się wszystkie
zainteresowane osoby, a także placówki oświatowe, biblioteki itp... Proszę powiedzieć,
jakiego okresu dotyczy Pani opracowanie?
EMF: Od czasów prehistorycznych do roku 1993. Datą graniczną jest rok 1991, kiedy dokonano nowego podziału administracyjnego Krakowa, w wyniku którego powstała XI dzielnica o skrótowej nazwie „Wola Duchacka”, obejmując także Kurdwanów i Piaski Wielkie.
JK: Część Woli Duchackiej została jednak włączona w obręb dzielnicy XII (Prokocim
– Bieżanów), dotyczy to os. Kozłówka, oraz dzielnicy XIII (Stare Podgórze), które
„wciągnęło” ul. Jerozolimską. Nie dało się więc uszanować historycznych granic,
wyznaczyła je współczesność. Kiełkujący postulat zmniejszenia liczby dzielnic być
może w przyszłości pozwoli zmieścić Wolę Duchacką w jednej dzielnicy, włącznie
z Kozłówką i wolskimi terenami „Kabla”... Wracając do Pani pracy, czy przyjęła Pani
jakąś metodę. O czym dokładnie jest to studium?
EMF: Już przy pisaniu o Łagiewnikach posłużyłam się własną metodologią. Przyjęłam
plan, którego punkty stały się rozdziałami mojej pracy. Zaczęłam od Położenia, granic
i środowiska geograficznego, a skończyłam na Dzielnica Wola Duchacka po 1945 roku. Jest
to zarys historii tego miejsca, ukazanej poprzez przemiany krajobrazowe. Nie brałam
więc pod uwagę czynnika ludzkiego, społecznego, a to niewątpliwie byłoby potrzebne
do pełnej monografii. Zmiany, o których pisałam, to zmiany ukształtowania terenu,
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jego zabudowy, charakterystyki budynków mieszkalnych i gospodarczych, ich wnętrz
i najbliższego otoczenia, z drzewostanem włącznie. Takie ujęcie tematu jest wpisane
w działalność pracowni, którą kieruję.
JK: Dlaczego wybrała Pani Wolę?
EMF: Ponieważ tu dzieje się najwięcej i najszybciej. Taka skala i tempo przemian to gratka dla historyka. Peryferia wielkomiejskiego Krakowa przeżywają intensywne zmiany
krajobrazowe i stary pejzaż, włącznie z zabudową, odchodzi bezpowrotnie w przeszłość.
Jego miejsce zajmują standardowe bloki. Następuje unifikacja krajobrazu, która prowadzi do tego, że coraz trudniej się zorientować, gdzie się znajdujemy. To wszystko odbywa
się na naszych oczach.
JK: Od którego miejsca na Woli Pani zaczęła?
EMF: Nie ukrywam, że wszystko zaczęło się od zabudowań podworskich, gdyż w starej
Woli Duchackiej było to miejsce centralne i decydujące. Zauroczona byłam pozostałością stawów dworskich przy ul. Mochnackiego. Były tam kiedyś cztery stawy: dwa rybne,
jeden zarodowy i jeden krajobrazowy. Na tym ostatnim znajdowała się... wysepka, na
której odbywały się przyjęcia. Grano na fortepianie, pływano łódką... Trafiłam też do starej wozowni o niezwykle oryginalnym wnętrzu, które ze względu na sklepienie krzyżowe
na pasach, wsparte na dwóch środkowych filarach i lizenach, było przez wcześniejszych
badaczy nazywane refektarzem... Wszystkie te obiekty udostępnił mi mgr Stanisław
Bem, spadkobierca, w posiadaniu którego znajduje się wschodnia, starsza część zespołu
dworskiego z XVIII wieku oraz dwa stawy. Jemu też zawdzięczam bezcenne wskazówki
i informacje o historii wsi i jej podworskich obiektach. Drugą część, czyli nowy dwór
z początku II połowy XIX wieku zajmuje Państwowe Przedszkole nr 51... Najbardziej
ubolewam nad dewastacją stawów. Czy można by przywrócić im urodę i znaczenie
i udostępnić mieszkańcom jako atrakcję wspaniałego, naturalnego, historycznego parku? Niegdyś liczył on 400 drzew, w tym sześćdziesiąt 120-letnich! Były to przede wszystkim dęby, graby, jesiony, lipy, wiązy i brzozy.
JK: Oprócz pana Bema spotykała się Pani z innymi mieszkańcami?
EMF: Oczywiście. Zbierając w terenie materiały, fotografując domy i ich wnętrza – spotykałam się z wolanami, na przykład z panem Persem i wieloma innymi. Często kończyło się to zaproszeniem na herbatę.
JK: Nie miała Pani żadnych trudności?
EMF: Było parę, ale o szczegółach wolałabym nie mówić. Tym bardziej że dotyczyły
innych rejonów, tj. Piasków Wielkich, które także stanowią atrakcję historyczną. Ludzie
niekiedy boją się „obcych”, reagują tak, jakby mieli coś do ukrycia lub na sumieniu. Można
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niekiedy odnieść wrażenie, że nie rozumieją, co się do nich mówi. Zadawanie pytań
i zapisywanie odpowiedzi, kiedy dom został zbudowany, przez kogo, kto w nim mieszka,
gdzie pracuje itp. – niezbędne do naszej pracy historycznej i dokumentacyjnej, która ma
zachować w archiwalnej pamięci, dla przyszłych pokoleń, krakowski krajobraz i jego zabudowę – są niekiedy przyjmowane bardzo źle, nieufnie lub nawet wrogo, ze szczuciem
psami włącznie. Doszło do tego, że bezpieczniej się czuję robiąc zdjęcia, upewniwszy się
wcześniej, że nikt mnie nie widzi. Ale to są minusy naszej pracy. Przyzwyczaiłam się już
do tego i umiem sobie z tym radzić.
JK: Może skorzystamy z okazji i zaapelujemy o większe zaufanie i zrozumienie dla
pracy historyków... Czy wśród „kolegów po fachu” jest jakieś zainteresowanie tą stosunkowo młodą dzielnicą, bo przyłączoną do Krakowa dopiero w 1941 roku?
EMF: Chyba tak, skoro uzyskałam dużą pomoc przy zbieraniu materiałów archiwalnych.
Chciałabym w tym miejscu podziękować także mgr Szczepanowi Świątkowi, kierownikowi
Sekcji Akt Gospodarczych APKr i mgr Franciszkowi Zacnemu z Sekcji APKr na Wawelu.
JK: Proszę powiedzieć, jak scharakteryzowałaby Pani Wolę Duchacką, czy jest coś
czym się ona wyróżnia?
EMF: Do początku XIX wieku Wola Duchacka miała charakter rolniczy, jak większość
podmiejskich osad. Była pod silną dominacją Podgórza i Krakowa. Stąd dojeżdżali do
miasta robotnicy, sporo z nich pracowało na kolei z racji sąsiedztwa węzła w Płaszowie.
Przez Wolę Duchacką – dzisiejszą ulicą Wielicką – prowadził główny trakt handlowo-komunikacyjny na Wschód. Wraz z uprzemysłowieniem się miasta zmienił się także
krajobraz Woli. Stało się to w XIX wieku, a szczególnie na początku wieku XX. Wiązało
się to m.in. z eksploatacją lokalnego bogactwa, jakim były złoża gipsu.
JK: W zakończeniu pracy dość krytycznie ocenia Pani działalność urbanizacyjną na Woli.
EMF: Oczywiście. Jakże można burzyć zabytki architektury czy zabudowy, dotyczące
historii tego miejsca?! Niszczy się domy drewniane, doprowadza do ich ruiny, nikt nie
ma środków na ich modernizację. W to miejsce stawia się jednorodzinne klocki lub całe
bloki. Pod tym względem Wola Duchacka niczym się nie różni od innych rejonów. To
duża strata. Ale jednocześnie od roku 1988 zaczęto na szczęście dbać o architektoniczny
i urbanistyczny charakter i estetykę. Powstały podmiejskie, rekreacyjne wille – np. przy
ul. Krawieckiej, Gryglewskiego, Turniejowej, Łużyckiej.
JK: Czy jest coś, co Pani w swojej pracy pominęła?
EMF: Muszę przyznać, że nie dotarłam do materiałów dotyczących Krzyża Płaszowskiego.
Naniesiono i opisano wyłącznie pomnik Witolda Cęckiewicza z 1964 roku „ku czci ofiar
obozu”, nazywając go na wszelkich planach „pomnikiem pomordowanych Żydów”.
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O dramatycznej historii Krzyża postawionego jesienią 1945 roku przez mieszkańców
Woli w miejscu kaźni na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie dowiedziałam się dopiero dzięki „Wiadomościom”.
JK: Tak, w listopadzie 1995 roku opublikowaliśmy relację radnego dzielnicy
Władysława Gęślaka. Następnie opublikowaliśmy wspomnienia świadków – o oﬁarnej
pomocy wolan i piaszczan dla więźniów hitlerowskiego obozu oraz o “czarnej niedzieli”
6 sierpnia 1944 roku, kiedy to w odwecie za wybuch powstania warszawskiego gestapo dokonało masowej łapanki na ulicach Krakowa. W obozie płaszowskim zamknięto kilka tysięcy Polaków. Chodziło o spacyﬁkowanie podobnych, powstańczych
przygotowań w Małopolsce... Do tego tematu wróciliśmy w maju 1996 roku, kiedy
to wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Mieczysław Brożek wyraził zaniepokojenie tym, że w dokonanej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych na terenie byłego KL Krakau – Plaszow nie uwzględniono obecności Krzyża Płaszowskiego.
Inwentaryzacja ta była dokonywana pod kątem przygotowania, niezrealizowanej dotąd, koncepcji zagospodarowania terenu byłego obozu w Płaszowie. Ten sam kardynalny błąd powtórzył potem inż. arch. Jarosław Żółciak w monograﬁi na temat Podgórza,
wydanej w 1996 roku nakładem Rady Dzielnicy XIII. Warto wyjaśnić, że na tym terenie znajduje się w sumie nie jeden, lecz trzy pomnikowe obiekty: widoczny z daleka
pomnik ku czci oﬁar, pamiątkowy głaz z tablicą ufundowaną przez gminę żydowską
oraz wspomniany krzyż. W naszych publikacjach sięgnęliśmy po „Kartę ewidencyjną
miejsc pamięci narodowej” nr 267, poz. 5, opis obiektu, pkt. 2 – gdzie czarno na
białym Krzyż Płaszowski zaznaczono. Ale w sumie niczego nie osiągnęliśmy, z tego
wynika, że nawet dla historyków... Proszę powiedzieć, czy zamierza Pani kontynuować
pracę dotyczącą historii tej części Krakowa? Historia Woli Duchackiej, opracowana
także przez zmartwychwstańca, ks. dr. Bolesława Micewskiego, Piasków Wielkich, pisana przez Franciszka Ruska i Kurdwanowa, obiecująco zaczęta przez Włodzimierza
Poraszkę – bardzo się przenika i uzupełnia.
EMF: Być może. Bo przy tej wolskiej okazji mam już zebranych trochę materiałów.
JK: Trzymamy Panią za słowo. Życzymy powodzenia w dalszej pracy i dziękujemy za
rozmowę.
Z Elżbietą M. Firlet rozmawiał Jarosław Kajdański;
wywiad ukazał się w miesięczniku „Wiadomości”
w sierpniu 1999 r.
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1.2 Dwór i park we wspomnieniach Stanisława Bema
(Beata Anna Symołon)
Beata Anna Symołon: Co zapamiętał Pan z najwcześniejszych lat?
Stanisław Bem: Kiedyś chciałbym spisać wszystkie wspomnienia. Część relacji
i nagrań np. ciotecznej babci opowiadającej w wieku 90 lat jest na stronie genealogicznej. Moja pamięć zaczyna się od rodzinnych opowiadań. Moja prywatna historia
zaczyna się wtedy, kiedy moi dziadkowie – Stanisława i Stefan – zakupili część resztówki
(14 hektarów), potem dokupili więcej.
W sierpniu 1925 r. dziadek pracował jeszcze w Warszawie, przechodząc na emeryturę, zlecił wyszukanie, na ostatnie lata, odosobnionego miejsca, ale chciał wrócić do
Podgórza, bowiem jest urodzonym podgórzaninem. Dziadkowie zakupili od spadkobierców Adama Szarskiego (właściciela szarej kamienicy). Zamieszkali w 1926 r. w tzw.
nowym dworze.
BAS: A kiedy przeprowadzili się do tzw. starego dworu. Jest takie zdjęcie z 1938 r., na
którym widać odrestaurowany już budynek.
SB: Dziadek od początku starał się odnawiać wszystkie budynki, by przynosiły w przyszłości jakieś korzyści finansowe. Nie myśleli wtedy o przeprowadzeniu się
z ładnego nowego dworu, ale sytuacja na tyle się z czasem zmieniła, że musieli zacząć
myśleć o przeprowadzce. W latach 30. zostało nadbudowane piętro. Mam na ten temat
szczegółowe zapiski dziadka. Był w tym bardzo skrupulatny. Zapisywał, ile wydał na
papę, na siatkę, a ile dawał kieszonkowego...
To miejsce było bardzo lubiane w rodzinie. Babcia miała trzy siostry. I wszystkie spędzały
lato na wsi, na Woli Duchackiej. Siostry, ich dzieci, wnuki. Zapisem tych spotkań są fotografie z rodzinnego albumu. Nie potrafię wszystkich rozpoznać, dlatego zamieszczam
na stronie, aby może ktoś kogoś rozpoznał i opisał.
BAS: Najwięcej zachowało się właśnie wakacyjnych zdjęć, nad stawem...
SB: Najbardziej fotogenicznym miejscem były stopnie prowadzące do dworu. Wiele
zdjęć zrobionych zostało nad stawem, ale nie krajobrazowym z wysepką, ale właśnie tym,
w którym nie ma już wody. Po drugiej stronie były robione zdjęcia przed frontem domu,
także na stopniach. Nie zachowały się żadne zdjęcia, czy to parku, czy alejek. Pierwsze
fotografie były robione na szklanych płytkach, ale były przechowywane przez stryja
w fatalnych warunkach, na zawalonym strychu, do którego długo nie było dostępu, bowiem dojście było zamurowane. Przeciekający dach dokonał wielu spustoszeń. Gdy je wydobyłem, wiele było zniszczonych, a te, które się zachowały, nie przedstawiają – tak jak
wspominałem – parku. Po dziadku zachowało się też mnóstwo filmów wykonanych przed-
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wojenną Leicą, które były przechowywane w jego biurku... Ale majątkiem zarządzał stryj
i wyprowadzając się z Woli, zabrał wszystkie ze sobą – dalsze ich losy nie są mi znane.
BAS: A czy nie żyją jacyś jego spadkobiercy?
SB: Kuzynki nie przywiązywały wówczas do tego wagi, ale teraz się cieszą, gdy mogą
zobaczyć na stronie to, co ja umieszczam. Zamieściłem ok. 150 zdjęć... Na fotografiach
widać różnych wąsatych jegomościów w garniturach. Dziadek ubierał się dość swobodnie – w koszule i szelki, ale był u siebie. Bywało inaczej, gdy przybywali oficjalni goście, jak Stanisław Grabski z żoną Zofią (siostrą mojej babci). Pozostałe siostry to Maria
Karaszkiewicz i Malcia Borzemska. Bywał tu generał (Kukiel?), który kupił działkę od
dziadków. Jest nawet zachowane pismo pozwalające babci na sprzedaż ziemi, bowiem
urząd ziemski starał się kontrolować, aby nie parcelować zanadto ziemi. Bywały też spotkania, o których opowiadał pan Wolny. Zachowane dokumenty potwierdzają jego opowieści. Obchodzono uroczyście dożynki, imieniny babci, jak na zachowanej laurce...
BAS: Gdy rozmawiamy o zdjęciach, chciałam zapytać o dwa, które mnie intrygują. Na
jednym jest aleja topolowa i prawie pusty teren...
SB: To stara droga – obecna Estońska – prowadząca w stronę pól. Ja pamiętam ją jeszcze
z dzieciństwa. Po lewej stronie rosło żyto, po prawej znajdował się sad, który zasadził dziadek.
Wcześniej także i tam były pola. Moja pamięć sięga 1947, 1948 roku. Po prawej stronie, nad
przedszkolem (obecne bloki przy ul. Estońskiej) był sad, a po lewej pola i łąki, które babcia
parcelowała po wojnie i sprzedawała. Na nich stoją do dziś pojedyncze domki. Pojedyncze
topole były jeszcze przedwojenne. Na innym zdjęciu widać kasztanowca. Pan Wolny mówi,
że to właśnie ostatni relikt alei kasztanowej. Jedno zdjęcie to widok w kierunku południowym, a drugie północnym, na którym jest pojedyńcza topola. Po lewej stronie, przy nowym
dworze stały drzewa, a po prawej ich nie ma. To informacja, że jest to jedno z pierwszych
parkowych zdjęć – bowiem te drzewa zasadził dopiero dziadek. Była także taka fotografia, na
której było widać pusty jeszcze plac, droga była drogą prywatną, z której korzystano, jadąc
w stronę Piasków, a w dół w stronę Podgórza przez Krzemionki, bowiem to była wówczas
jedyna droga do centrum Krakowa.
BAS: Drugie zdjęcie, które mnie zaintrygowało, to takie, na którym znajduje się bryczka na tle stodół, z drogą zorientowaną w stronę obecnej Malborskiej.
SB: Są nawet dwa takie zdjęcia, jedno ze stawem, a drugie bez. Ojciec powoził tą
bryczką. Zapewne odwozi kogoś z gości do miasta. W głębi jest dom, który stoi dotąd na rogu Mochnackiego i Malborskiej, tylko przed pożarem miał słomiany dach.
Gdy pojawia się pytanie o ogrodnika, to mógłby być nim właśnie ten dom lub obecny
dom rodziny Gruszeckich-Ryczajów. W zapiskach dziadka można znaleźć informacje
o sprzedaży kilku mórg panom Gruszeckiemu i Persowi (którzy razem kupowali zie-
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mię). Skłaniałbym się ku temu pierwszemu, bowiem przed przebudową dom Państwa
Gruszeckich miał ganeczek z tralkami przypominającymi nowy dwór. Zatem oba domy
musiały być kiedyś ze sobą powiązane.
BAS: Na powiązania wskazuje także aleja dębowa, która zamykała teren parku
dworskiego, co widać na teatralnych fotograﬁach znajdujących się w zbiorach Zoﬁi
Filipowicz, a która została zakupiona przez rodzinę Gruszeckich.
SB: Tak, oni odkupili ziemię leżącą za obecną ulicą Białoruską, która była wcześniej
aleją spacerową. Zresztą widać jeszcze obecnie zarys alejek spacerowych. Po wojnie,
w latach 50., mimo że komuna zarzuciła wiele rzeczy, pozostawiła ogródek jordanowski
koło obecnego przedszkola, ogólnie dostępny na terenie ciągle prywatnym. Były w nim
alejki spacerowe, odbywały się w nim festyny.
Na fotografii znajdującej się w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego widać, jak
w 350. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej z dworu wyrusza oddział kawalerii, na tle dworu, inne
na tle wspomnianej dębiny. Wtedy musiało to jeszcze stanowić całość. Później, gdy chodziłem
już tam na narty, latem rosło w tym miejscu zboże. W międzyczasie była tam chyba łąka.
Wspominaliśmy topole. Pamiętam, że za domem od strony północnej, też rosły topole,
bowiem babcia, gdy rzeźbiła chodziła tam z gliną – w cieniu wolniej zastygała. Ale to
były topole włoskie – kruche, o łatwo odpadających konarach. Jedna taka topola utrwalona została na fotografii na tle zimowych spichlerzy. Jest też takie małe zdjęcie, na którym widać, że po lewej stronie nie ma jeszcze drzew, a park znajduje się tylko po prawej
stronie. Wokół kręta alejka.
Trudno odtworzyć wygląd parku. Wokół była aleja między szpalerami drzew. Promenada
prowadziła od stopni do stawku z wysepką, na której ustawiano fortepian. Tam kończył
się właściwie park. Po drugiej stronie, zalążkiem parku były drzewa prowadzące od podjazdu. Po wojnie przed domem był ogród kwiatowy, a z tyłu sad. Dziadek na emeryturze zajmował się tym, co lubił, a lubił sadzić drzewa owocowe. Było ich dużo, ale się
nie zachowały, bowiem mają określoną żywotność. Gospodarstwo wtedy podupadło,
bowiem ojciec zginął w 1945 r., stryj pozostał internowany z wojskiem w Szwajcarii,
a babcia nie miała już do tego zdrowia.
Od końca lat 60. pojawiły się pierwsze plany urbanizacyjne obejmujące ten teren. Pierwotnie
na miejscu starego dworu i w jego otoczeniu planowano wybudowanie Domów Pogodnej
Jesieni, które ostatecznie zostały wybudowane w Prokocimiu, za Instytutem Pediatrii. Tutaj
już ja ingerowałem. Od dawna złapałem „bakcyla ochroniarza” miejsca. Wychowałem się
w gęstwinie, trochę mniejszej niż obecnie, ale wrosłem w tę przestrzeń i nie mogłem się
pogodzić, aby ją dalej parcelowano. Wtedy wytyczono zarys obecnej drogi Estońskiej.
W latach 70. skierowałem pismo w tej sprawie do Wojewódzkiej Rady Powiatowej i to był
początek mojej walki o zachowanie tego miejsca.
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BAS: Omawialiśmy ten temat na konferencji o przestrzeni Woli Duchackiej zorganizowanej przez SPWD w październiku 2010 r.
SB: Wcześniej, już ok. 1962, może 1963 roku, zacząłem zajmować się ochroną środowiska. W 1961 r. zapisałem się do PTTK, dwa lata później zacząłem działać
w Komisji Ochrony Przyrody, w Straży Ochrony Przyrody, w Lidze Ochrony Przyrody,
Klubie Ekologicznym oraz w Obywatelskim Komitecie Ochrony Zabytków Krakowa.
Przez jakiś czas pełniłem funkcję Wojewódzkiego Inspektora Strażnika Ochrony
Przyrody. W parku te interesy się spotkały. Udało się ochronić park przed zabudową,
ale równocześnie dopuściło się do nadmiernego rozrostu roślinności i powstała dżungla. Właśnie o tym rozmawialiśmy z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego. Jak np.
o jaworze, którego prawie zagłuszyła leszczyna, którą należałoby przyciąć, aby zapewnić
mu właściwe warunki rozwoju. A warto go chronić bowiem to ok. 80-letnie drzewo.
BAS: Chciałam zapytać o to, co pamięta już Pan z autopsji, o warunki życia po wojnie
w starym dworze.
SB: Gdy przed wojną w dworze mieszkała babcia ze swoją najbliższą rodziną, to po wojnie zamieszkiwało ok. 25–30 osób. Już w czasie wojny babcia dawała zatrudnienie
i zameldowanie wielu ludziom, którzy stracili swoje domy. Potem przebywali repatrianci.
Wreszcie kwaterunek. Lokatorzy byli wszędzie. Na parterze, na piętrze, nawet w murowanej
stajni był pokoik, w którym w czasie wojny nocował mój ojciec będący w AK. Dzwonek miał
go informować o nalotach. Tu mieszkała nauczycielka z Malborskiej p. Wiesławska, tutaj
mieszkała p. Świda, która był podgórskim projektantem kilimów i dywanów w wytworni
przy Rękawce, a jej córka była aktorką Teatru Rapsodycznego i Ludowego, wyszła za mąż za
Bronisława Chromego. Gotfrydowie, dość sporo osób, których nazwisk już nie pamiętam.
BAS: A kiedy pojawiła się biblioteka?
SB: Najpierw pokój frontowy zajął ubek, tworząc komitet partyjny na Wolę Duchacką.
Mieściło się tutaj Koło Ligii Kobiet, potem było kino objazdowe. Samochodem „Lublin”
czy „Łaz” przywozili projektor, w pokoju o powierzchni 60 m² zawieszali płótno i wyświetlali Kroniki, a potem filmy odpowiednie do czasów. Potem była biblioteka, która
mieściła się tutaj do 1972 r. I wtedy przeniosła się na ulicę Szkolną do budynku, który
zwolniło przedszkole. Choć niechętnie. Wtedy odzyskaliśmy ten pokój. Teraz mieszka
w dworze czteroosobowa rodzina Bemów, nie wiadomo tylko, jak długo.
Co się działo na Woli po wojnie? Babcia nie miała siły prowadzić gospodarstwa, nie było
też chętnych do pracy, więc wszystko podupadało. Stryjek nie za bardzo znał się na gospodarstwie. Co chwila to zmieniał pomysł na nie, m.in. z p. Potockim ze Śląska próbowali
hodować karakuły. Nie udało się, bowiem tutaj było mało przestrzeni. Zaczęli wypasać
owce na Krzemionkach, ale tam wszystko było zanieczyszczone przez Supertomasynę
i zwierzęta się rozchorowały. Były też kury leghorny, fretki czy tchórze, na które była dobra
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cena, gdy prominentny „hodowca” wyprzedawał swoje fermy na północy Polski, ale gdy
sprzedał – to ceny gwałtownie spadły. Potem zostawały tylko straty finansowe...
BAS: Zmniejszał się chyba także obszar gospodarstwa?
SB: Tak. Stawy także nie przynosiły dochodu. Przed wojną teren był ogrodzony siatką, ale po wojnie ją sukcesywnie rozkradano i trudno było wszystkiego upilnować.
Z jednego ze stawów została spuszczona woda.
BAS: Jak wyglądał park Pana dzieciństwa?
SB: To zawsze był teren moich zabaw. W domu mieszkał mój rówieśnik Wiesławski, po
drugiej stronie, w nowym dworze, o kilka lat starszy Janusz Okrutniewicz. Biegaliśmy,
budowaliśmy namioty z „bambusów”. Często przychodzili do nas koledzy, chodziliśmy
na drugą stronę parku na festyny, by pograć w siatkówkę, kopaliśmy piłkę. Teren po
drugiej stronie był wykorzystywany przez młodzież, była brama, ale niezamykana. To
był teren publiczny.
BAS: Nie było de facto parku, ale wszyscy z niego korzystali.
SB: Ogródek jordanowski był chętnie odwiedzany. Znajdowały się tam huśtawki, potem karuzela, na nią byliśmy źli, bowiem zabetonowano nam kawałek dotychczasowego
boiska i postawiono na nim karuzelę. To był koniec lat 50. Z sentymentem będę zawsze
wracał do tego. Wychowałem się w gęstwinie lub – jak mówią niektórzy – w krzakach.
Wszystkie zresztą parki podworskie, obojętnie jak duże by one nie były, to miały sens,
dla którego były zakładane. To była sadyba, miejsce dla rodziny bardziej czy mniej licznej, ciepły kąt, do którego każdy z najbardziej odległego miejsca w Europie chciał wrócić,
bowiem tam zawsze byli najbliżsi. Tam się tworzyła historia, to było miejsce schronienia
i dla najbliższych, ale i dla obcych. Do dworu zawsze mogli przybyć ranni czy uciekinierzy.
I w nim znajdowali schronienie. O tym powstawały powieści, opisywano to w pamiętnikach.
Każdy dworek miał własne życie, dwór nigdy nie był zamknięty. Gdy teraz się je zamyka, dwór i park przestaje żyć. Gdy w dworze mieszkała rodzina, to ona nadawała mu sens.
Rodzina wychodziła na zewnątrz, wspomina o tym p. Wolny. Nieważne, czy były to założenia parkowo-dworskie, czy właściciele sukcesywnie sami zagospodarowywali przestrzeń.
BAS: Jarosław Iwaszkiewicz swój esej o ogrodach zaczyna od cytatu z Różewicza, że poeci niedługo nie będą pamiętali drzew. Iwaszkiewicz ripostuje i mówi, że dawni poeci
nie pamiętają pojedynczych drzew, tylko całe ogrody i parki. Większość opisywanych
i zapamiętanych przez Iwaszkiewicza ogrodów została na Ukrainie...
SB: Podobnie było w mojej rodzinie. Babcia pochodziła z Polski centralnej, ale przodkowie
dziadka mieszkali w Monasterzyskach przez kilka pokoleń. Stanisław Grabski miał dworek
w Wólce Panieńskiej na przedmieściach Lwowa...
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BAS: Chciałam zapytać o walkę, którą stoczył Pan o każde drzewo.
SB: Zaczęło się przy wytyczaniu ul. Białoruskiej na gruntach należących do rodziny
Państwa Gruszeckiech. Powstawała na dawnej miedzy, postarałem się – jako działacz
LOP – by dokonano wpierw inwentaryzacji drzew, niektóre, niestety, musiały zostać
wycięte. Zachował się, dzięki tej interwencji, cały szpaler robini, dąb stojący na terenie
prywatnej posesji, na placu zabaw kolejny przepiękny okaz dębu...
BAS: Białoruska to jedno, tabliczki „pomnik przyrody” to inne działania...
SB: Zacząłem o tym pisać już we wspomnianym piśmie do Rady Narodowej, że mimo
iż powstaną bloki wątpliwej urody, trzeba ratować drzewa, by miał sens istnienia dawny
szlak solny, który biegł przez Wolę... Znowu jako działacz LOP rozpocząłem współpracę
z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i złożyłem do niego wniosek
o uznanie całego drzewostanu jako pomnika przyrody. Ale – jak zwykle – zabrakło na
to formuły prawnej, bowiem trzeba by uznać cały kompleks jako zabytkowy (np. jako
pomnik kultury narodowej). To wiązało się z budynkiem, który był wtedy prywatną
własnością, więc uznaliśmy, że warto choć uznać za pomniki pojedyncze drzewa, bowiem spełniają wymagania określone w ustawie. Stąd tylko pojedyncze drzewa mają
tabliczki „pomnik przyrody”. Wyglądało to zabawnie, gdy ja przybijałem tabliczki,
a wojewódzki konserwator trzymał drabinę. Mam jeszcze jedną taką tabliczkę w domu...
To był zaczątek ochrony, bowiem, gdy w szpalerze chronione jest jedno drzewo, to zasadniczo pod ochroną jest cały szpaler. To było ważne, bowiem np. na jednym z planów
ul. Laszczki miała zostać doprowadzona aż do dębów za ulicą Białoruską. Niestety nie
udało się już uratować dwu najstarszych lip – runęły ze starości. Inne stare drzewo to
dąb przy Estońskiej, mocno pochylony nad drogą. Jest zniszczony przez wichurę grab...
Wtedy nie było potrzeby oznaczania większej ilości drzew.
BAS: Z perspektywy czasu szkoda, bowiem teren w różnych miejscach byłby lepiej
chroniony przed zakusami deweloperów...
SB: Koło spichlerza była czeremcha, która klasyfikowała się też jako pomnik przyrody, niestety padła, bowiem to zasadniczo krzew o niezbyt długiej linii życia.
W dobrych warunkach pojedyncze egzemplarze urastają do rozmiarów drzewa, ale
szybko próchnieją. Był jeszcze bardzo stary wiąz, ale dotknęła go panująca wówczas
w Europie choroba wiązowa.
BAS: Zreasumujmy: ochrona terenu zaczęła się w latach 60., potem walka o drzewa w
latach 70., a co działo się w latach 80. i 90.?
SB: Lat 80. byt i niebyt. Byt dlatego, że mieszkałem cały czas tutaj z rodziną, niebyt, bowiem nie wiadomo było, co z tym terenem będzie się dalej działo. Rodzina rozproszona po
świecie też tym miejscem nie była zainteresowana. A miasto interesowały tylko podatki.
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BAS: I z tego co wiem, to nie mogli nawet Państwo remontować budynku.
SB: Przysłano nam decyzję, że budynek nadaje się do rozbiórki i od tego momentu nie
mogliśmy już nic zrobić (1971 r.). Tej decyzji nigdy nie cofnięto. Pismo zawiera jednak
dwie ciekawe informacje: znaleziono fragment zabytkowego muru od strony fosy oraz
dopisano, że drzewostan zasługuje na ochronę.
BAS: Zatem świadomość wartości drzew miasto miało już w latach 70.
SB: Tak, ale to było jednak wszystko. Piętro wyremontowaliśmy dopiero, gdy odkupiliśmy je – bardzo okrężną drogą po śmierci właściciela. Bowiem wcześniej piętro babcia
zapisała jednej z wnuczek, a jej ojciec, a mój stryj, sprzedał to bez wiedzy córki. Trzeba
było zacząć od remontu dachu, ale wówczas wykonano dla nas projekt przebudowy
całego budynku, który do dzisiaj nie został zrealizowany. Projekt wykonał kolega żony.
Dał nam kilka propozycji przebudowy na bryle takiej, jaka jest obecnie. To projekty do
wykorzystania.
Gdy cała rodzina dojrzała, aby sprawy własności uporządkować, dokonaliśmy podziału.
Moją część przekazałem córce, reszta rodziny otrzymała części idealne. Zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić z tym terenem. Najprościej byłoby go sprzedać deweloperowi.
Byłem o tyle spokojny, że te fragmenty najcenniejsze przyrodniczo nigdy nie mogłyby
zostać naruszone. Do zabudowy nadaje się tylko teren przed domem, dawny sad, ruiny
stajni. Wtedy zaczęła się też walka o park Duchacki... Włączyła się Rada Dzielnicy XI,
dlatego też powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej...
BAS: Myślę, że ważnym momentem była praca p. Elżbiety Firlet z Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa.
SB: Ona wykonała pionierską pracę pod względem faktografii, historii. Przeprowadziła
bardzo wiele rozmów, wywiadów, wykonała mnóstwo zdjęć, dotarła do archiwów
państwowych... Najważniejszą jej cechą jest rzetelność. Podobnie opisała monografię
Łagiewnik.
BAS: Wspomniałam panią Firlet, bowiem opisała rzeczywistość, która obecnie bezpowrotnie odeszła. Ważne, że ją w latach 90. XX w. utrwaliła.
Dziękuję serdecznie Panu za wspomnienia, które nie tylko przybliżyły, ale i unaoczniły
kilkudziesięcioletnią historię parku Duchackiego.
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1.3 Dwór
(Krystyna Ryczaj-Marchewczyk)
Słowo „dwór” brzmiało magicznie. Wyobraźnia podsuwała obrazy pań w kapeluszach i z parasolkami, panów we frakach i muszkach, bryczek i koni. Tym bardziej, że
taki właśnie obraz przedwojennego dworu wyłaniał się z opowieści mojej mamy, Zofii
z Gruszeckich. Pole dla wyobraźni było duże, bowiem dwór miał aurę owocu zakazanego. Nie chodziliśmy tam, bo mama nie pozwalała nam biegać samopas po Woli. Nie
mijało się go w drodze do szkoły ani do kościoła, autobusu czy sklepu.
Jeszcze w końcówce lat 50. XX wieku w niektóre letnie popołudnia, niedzielne albo
sobotnie, dobiegały od dworu dźwięki muzyki. Mama mówiła, że jest tam festyn, że
ludzie tańczą i bawią się. Sama jednak nigdy nie brała udziału w tych zabawach.
W zimie, na zamarzniętych stawach, dzieci ślizgały się na czym kto miał – butach,
łyżwach albo tornistrach. Niektórzy grali w hokeja. Mama ostrzegała nas, że stawy są
głębokie i można utonąć, gdy lód się załamie. Podobno kiedyś, w czasach jej młodości,
ktoś się utopił w dworskim stawie. W lecie woda nie zachęcała do kąpieli – była pełna
glonów, cuchnąca, bowiem do stawów trafiało coraz więcej śmieci.
Mama opowiadała o Państwu Bemach, którzy mieszkali we dworze. Bardzo ciepło wspominała zwłaszcza panią Bemową. Że to dobry człowiek, osoba bardzo szlachetna, pomagająca
ludziom w trudnościach. Dwór pod jej rządami był ambasadorem nowości ogrodniczych
i kulinarnych. Gospodynie wolskie naśladowały ją – robiły przetwory, piekły ciasta. Była
utalentowaną malarką i rzeźbiarką, która wiele swych prac ofiarowała wolskiemu kościołowi
parafialnemu – między innymi czternaście obrazów ilustrujących stacje drogi krzyżowej.
W połowie lat 60. XX wieku ówczesny proboszcz postanowił kupić nową drogę krzyżową, a obrazy pani Bemowej przekazał do kościoła w jakieś podkrakowskiej miejscowości. Pamiętam, że rodzice byli oburzeni, że zrobił to, nie pytając nikogo o zgodę. Wydaje
mi się, że autorka jeszcze wtedy żyła. W dodatku nowa droga krzyżowa, którą kupił, była
jakąś pracą seryjną, nieszczególnej urody.
W domu nie mówiło się o zasługach pani Bemowej dla podziemia – ale o tym okresie
w ogóle się nie mówiło, przynajmniej w obecności nas, dzieci. Lekcja stalinizmu była
okrutna i skuteczna.
Dla mnie pani Bemowa była babcią mojej szkolnej koleżanki, Tiazy Bem, która dzisiaj jest profesorem biofizyki, kursującym między Japonią, Polską i światem.
Któregoś lata, musiało to być już pod koniec szkoły podstawowej, rozpętała się burza.
Gdzieś blisko uderzył piorun, po chwili usłyszeliśmy wycie syreny strażackiej od strony
dworu. Popędziliśmy tam z kuzynem, który spędzał u nas wakacje. Okazało się, że piorun uderzył w dach stodoły dworskiej. Zgliszcza, zarośnięty park, stawy pokryte grubym
kożuchem rzęsy wodnej… Koniec magii. Koniec dzieciństwa.
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1.4 Zmienne losy dworu
(Stanisława Dąbrowska, Danuta Pawlik)
Po śmierci p. Bema, a było to przed II wojną, p. Bemowa sprzedała posiadłość z nowym dworem p. Mikuckiemu. Jaśnie Pan przyjechał z żoną i córką Izą, służbą i ogrodnikiem. To on ogrodził park od strony naszego ogrodu wysokim parkanem, zrobił furtkę,
aby Iza mogła przechodzić do nas i bawić się z dziećmi zza płotu. Mikucki wybudował
stodołę, stajnię, w której stało 6 koni, dom dla służby (w tym miejscu była później
fabryczka gumy), wozownie, w których stały bryczki i sanki. Ogrodnik, p. Jędryka,
w inspektach uprawiał pomidory, a w małej szklarence – kwiaty. Mikucki zlecił wyczyszczenie stawów i zarybił je. Obecnie istnieje tylko jeden z nich, drugi bowiem został
zasypany odpadami z gumowni. Aby dojść do wyspy na stawie wybudował brzozowy
mostek. Oświetlił drogę prowadzącą do domu. Państwo Mikuccy zmarli jeszcze przed
wojną, ale wcześniej zdążyli wydać córkę za mąż. To małżeństwo długo nie przetrwało.
Gdy wybuchła wojna, Iza została tylko z kucharką i ogrodnikiem. Przeprowadziła się na
ul. Łobzowską, gdzie pp. Mikuccy mieli kamienicę.
Gdy na Wolę przyjechał p. Edward Heil, wynajął od Izy, już wówczas Dąbskiej, całą
posiadłość. Uprawiał jarzyny, prowadził gospodarstwo, miał dwie krowy. Moja mama
karmiła u niego świnie, doiła krowy, pracowała w ogrodzie przy pomidorach. Później
Niemcy zajęli dwór i mieścił się w nim obóz pracy, którego zarządcą został Niemiec
p. Brasel. Zamieszkał on wraz z rodziną na piętrze dworu. Wtedy p. Heil musiał się wyprowadzić. Zamieszkał u mojej babci Magdaleny Pers i dalej prowadził gospodarstwo.
Po jakimś czasie przeprowadził się do pp. Gruszeckich. Obóz pracy przetrwał aż do
wejścia Rosjan. Brasel był bardzo dobry dla pracowników, był w ogóle dobrym człowiekiem. Ewakuował się tuż przed samym wyzwoleniem. Przyszedł wówczas do mojej
mamy (babcia wówczas już nie żyła) i przyniósł dwa pawie, zostawił owczarka niemieckiego Azę i dużo żywności.
Rosjanie zajęli nie na długo dwór. Siali spustoszenie, mamie zabrali pawie, psa i całą
żywność pozostawioną przez p. Brasela. Zostawili opustoszały dwór. Wtedy wprowadził
się do dworu p. Kidwaski i kilka innych osób. Kidwaski był „blokowym” – tak to się
wtedy nazywało – administratorem wolskim. W latach 50. XX wieku posiadłość odkupił od Izy p. Tadeusz Okrutniewicz, chemik, który zamieszkał wraz z rodziną. Córka
p. Okrutniewicza, Barbara, uczyła historii w szkole podstawowej. Później wyjechała do
Stanów. W tych latach powstał Ogródek Jordanowski, w którym się bawiłam. Mama,
Stanisława Dąbrowska, z domu Pers – długo utrzymywała kontakt z Izą, która już nie
żyje. Jej córka mieszka we Francji. Mama utrzymywała także kontakt z p. Braselem,
który zamieszkał na Wybrzeżu i tam go odwiedziła.
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Fot. 1. Przedszkole w 1975 r. Ze zbiorów Danuty Pawlik.

1.5 Wspomnienia Włodzimierza Wolnego o parku dworskim
(Włodzimierz Wolny)
Przez wieki Wola Duchacka zajmowała największy obszar spośród okolicznych wsi.
Były to 22 włóki. Ponadto jedną włókę ziemi miał wójt, a dwie ekonom zakonu duchaków. W sumie teren wsi obejmował ok. 25 włók. Wola była większa od Płaszowa
(18 włók), Prokocimia (12 włók) czy Bieżanowa. Na północy sięgała aż po Kazimierz do
tzw. Wąskiej Wisły, a na południu – do obecnych terenów Piasków Nowych i Kurdwanowa.
Dziś, na dawnych polach gospodarzy wolskich, stoją osiedlowe bloki.
Moje pierwsze wspomnienia związane z parkiem i dworem państwa Bemów, przedwojennych właścicieli tego terenu, sięgają roku 1926. Miałem wtedy pięć lat i przychodziłem tam
z braćmi. W parku otaczającym dwór rosły wiekowe dęby, tworząc aleję, kasztanowce, jesiony, graby. Koło stawów rybnych był najstarszy drzewostan – tam zaczynał się park dworski.
Dwór, w którym obecnie mieści się przedszkole, został zbudowany ok. 1850 roku przez
rodzinę Starowiejskich. Był parterowy. Kolejni właściciele nadbudowali piętro i dobudowali balkon. Państwo Bemowie kupili już ten wysoki dwór, z dużym balkonem nad wejściem. Z tyłu dworu znajdował się taras widokowy na ogród. Rosły tam kwiaty, warzywa
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i truskawki. Te ostatnie były czasami podbierane przez wiejską dzieciarnię. Podkradaliśmy je
z dworskiego ogrodu, nie dlatego, że nie mieliśmy w domu swoich, ale dlatego, że te
były od „Pana ze dworu”. (Tak wtedy mówiliśmy: „Pan ze dworu”, „Pani ze dworu”).
Musieliśmy być niekiedy karceni przez służbę, gdy zakradaliśmy się po nie. Teren dworu
ogrodzony był ażurowym płotem i można było widzieć, co rośnie w ogrodzie i co dzieje
się wokół niego.
Do dworu wchodziło się po schodkach, ale były one mniejsze niż teraz i filary podtrzymujące balkon też były niżej niż obecnie. W środku był duży hol, z którego wchodziło się do pokojów, a na górze znajdował się salon. W holu z okazji różnych świąt
goszczono mieszkańców wsi. Rozstawiano wtedy duże ciężkie, dębowe stoły, przy których zasiadali goście.
Właścicieli dworu – niezwykle życzliwych ludzi – odwiedzali przy ważnych okazjach czy z powodu świąt przedstawiciele różnych organizacji działających na wsi. Byli
to harcerze, członkowie Związku Strzeleckiego, BBWR, PPS, Stowarzyszenia Młodzieży
Katolickiej Męskiej i Żeńskiej, hufców pracy. Składali życzenia i dziękowali za opiekę nad
ich organizacjami. Byli goszczeni we dworze, częstowani słynnym ciastem pani Bemowej.
Ta zacna kobieta utrwaliła się nam w pamięci, między innymi, swymi ciastami. Były
to bułeczki z truskawkami. Piekła na Nowy Rok 12 bułeczek, które nazywano „nowalijki”, „nowe latka”, „nowe świątki”. Symbolizowały one 12 miesięcy roku i miały być
dobrą wróżbą dla każdego ze zjadających je gości. Oznaczały dostatek chleba przez cały
rok. Na festyny organizowane w dworskim parku były pieczone duże blachy ciasta drożdżowego ze śliwkami i truskawkami. Owoce pochodziły z dworskiego sadu i ogrodu.
Główną atrakcją festynów dworskich były koncerty fortepianowe. Na wyspę znajdującą się na jednym ze stawów przewożono instrument, a słuchacze dostawali się tam małymi
łódkami. Wieczorem pływano po stawie z kolorowymi lampionami. Było pięknie i dzieci
z utęsknieniem czekały na to pływanie łódeczkami po stawie. Wówczas zdawało mi się,
że to istna Wenecja. Dzieci lgnęły do dworu i zabaw tam urządzanych, jak do kościoła.
Panią Bemową nazywano „Matka Woli Duchackiej”. Dbała szczególnie o dzieci
i młodzież. Prowadziła wśród nich cenną pracę oświatową. Czytała w parku dworskim
wiersze i fragmenty wybranych powieści. Były to przede wszystkim powieści historyczne.
Młodzi ludzie siadali wokół na ściętych pniach drzew lub na trawie i słuchali czytanych
książek. Było to niezwykle interesujące i pożyteczne. W domu sami nie mieli książek,
a rodzice często nie umieli czytać ani pisać. Wśród młodzieży byli też analfabeci.
Pamiętam, że kiedy poszedłem do szkoły w 1929 r., ówczesny kierownik szkoły
Franciszek Sikora, zorganizował klasę wieczorową dla młodych ludzi nieumiejących czytać i pisać. Dzieci chodzące wtedy do szkoły śmiały się z nich i nazywały „akademikami”.
Wokół dworu na Woli toczyło się życie kulturalne i oświatowe wsi, takie, jakie było
wtedy możliwe. Do Krakowa było daleko, a państwo Bemowie dobrze rozumieli rolę,
jaką mogli odegrać wśród tej wiejskiej społeczności. Na wsi były tylko karczmy, do
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których młodzieży nie wolno było chodzić. Jeżeli ktoś z młodych ludzi chciałby kupić
w karczmie piwo czy zapalić papierosa, mógł się nawet spotkać z mocną reakcją kogoś
starszego (uderzenie w twarz). Nie wolno też było dzieciom ani młodzieży przyglądać się
grze dorosłych w karty.
Gdy we dworze mieszkali państwo Bemowie, przebywała z nimi liczna rodzina. Oprócz
dwóch synów gospodarzy, Staszka i Krzyśka, mieszkała jeszcze rodzina Markowskich,
a potem Kruczkowskich i Mikulskich. Ci ostatni mieli córkę Izabelę. Wyszła ona w 1939
r. za mąż za Karola Dębowskiego, który podczas okupacji zarządzał majątkiem dworskim.
W czasie II wojny światowej dwór państwa Bemów odgrywał bardzo ważną rolę dla
podziemnej organizacji wojskowej. W Woli Duchackiej działały 3 plutony II Kompanii
Armii Krajowej „Żelbet”. We dworze miały one skrzynki kontaktowe. Ukrywali się tam
żołnierze i składowali przemycaną broń. W spichlerzu i zabudowaniach gospodarczych
żołnierze mieli swoje kryjówki, a we dworze organizowali spotkania.
Przed wybuchem wojny rodzina Bemów zmuszona była sprzedać dwór i przenieść się
do tzw. „starego dworu”, na drugą stronę obecnej ulicy Estońskiej. W tym czasie zarządzali jeszcze stawami rybnymi należącymi do majątku dworskiego. Dwór odkupił od nich
Adam Okrutniewicz. W 1954 roku nowy właściciel dał w dzierżawę na kilka lat swój
teren na potrzeby mieszkańców wsi. Założono tam Ogródek Jordanowski, urządzony dzięki ich pomocy. Bronisław Dańda zrobił dla dzieci karuzelę. Natomiast Wydział Oświaty
Miejskiej Rady Narodowej zakupił huśtawki i koniki oraz zatrudnił wychowawczynię.
Na początku lat 60. ubiegłego wieku w dworze urządzono przedszkole. Część dawnego parku dworskiego należy do tej placówki opiekuńczej.

1.6 Wolskie reminiscencje
(Danuta Pawlik, Danuta Rzepka)
– Wieczory należą do nas – głośnym kumkaniem oznajmiały żaby w stawach na łąkach, tym samym zagłuszając wieczorne wolan rozmowy pod gruszą. A setki migocących
przed oczami robaczków świętojańskich dopełniały tę magiczną wieczorną scenerię.
I ten niezwykły zapach, ta woń wszystkiego, co w dzień garnęło się do słońca w ogrodach
i na łąkach. Pamiętam złote jaskry na Bonarce koło domu pp. Pawlikowskich…
Wprost nie sposób zapomnieć o tych cudach ówczesnej bujnej przyrody i nie wspominać jej z rozrzewnieniem i tęsknotą do lat dziecinnych. Mieliśmy szczęście patrzeć na
nią z bliska. Ten świat na naszych oczach nie tylko się starzeje, ale i bezpowrotnie ginie.
Tu należałoby oddać głos świadkom spalenia w okolicach Bonarki (dwukrotnego –
2008 r. i 2011 r.) ogromnej ekoprzestrzeni, dokonanego prawdopodobnie z rozmysłem.
Odsłoniło ono miejsce składowania różnorodnego złomu, który nie wiadomo skąd się
tam znalazł.
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Świecie nasz, nasz mały, wolski świecie – taki niepozorny, krajobrazowo nieatrakcyjny,
a tak mocno zapadły w pamięć obecnych sześćdziesięciolatków. Gdyby tak można odtworzyć go z naszych myśli, przywołać zapach kajzerek z piekarni pp. Kulweit, smak
kiszonego żurku od p. Drożdżowej i ożywczej wody sodowej pp. Wochów ze sklepiku na
skrzyżowaniu ulicy Gołaśka sprzedawanej przez długie lata w kiosku „Echo”, który prowadził p. Stanisław Pacuła. Obok znajdowała się budka nabiałowa p. Rysiowej oblegana
szczególnie w niedziele, bo wtedy był dyżur dla sprzedawców mleka.
Czy ktoś dziś pamięta autobus p. Franka Kuźmy, który w pierwszych latach po wojnie dowoził nas do miasta przez „przekop” (obecnie teren Castoramy)? A pana lodziarza
i panią lodziarkę, którzy wymieniając się, przyjeżdżali z lodami, czy listonosza p. Stellę,
który przez wiele lat przemierzał wieś zawsze oblegany podobnie jak lodziarze przez dzieci. W określonych przez elektrownię terminach, z kwitariuszem i ołówkiem chemicznym
w ręce, zjawiała się na Woli pani odczytująca liczniki elektryczne. Nosiła przy sobie zawsze latarkę. Było to wyposażenie ówczesnego inkasenta.
Nie sposób nie wspomnieć o paniach akuszerkach (pp. Bieniasowa i Pastuszak), które
bardzo wielu mieszkańcom, obecnie żyjącym na Woli, pomogły przyjść na ten Boży świat.
Centrum Woli (tej górnej) stanowił przystanek autobusu 104. Przystanek niezwykły,
bo integrujący wolan i piaszczan, a może jeszcze i innych sąsiadów. Tak było!
O godzinie 10.00 rano buczała „Superka”, a o 14.00 „Kable”. Po tej właśnie godzinie
na ulicy Malborskiej robiło się ludno, aż do samej Madery (najwyższe wzniesienie na
Woli w rejonie ulicy Kasprowicza – przyp. BAS). Ten stały rytm sprawiał, że zegar był
zbędny. Wyznaczali go sami mieszkańcy. To samo wrażenie sprawiały znajome twarze w
autobusie.
Teraz nie znamy się dobrze, bo jest nas dużo więcej. Mijamy się na światłach. Nieliczni
idą ulicą, większość jeździ swoimi autami.
Swoistej barwy naszemu życiu na prowincji nadawała kapela Piskorzów, która pamiętała o wolskich solenizantach lepiej niż oni sami.
Były też odpusty z karuzelami, koniki i motorówka, festyny i kino objazdowe we
dworze. We dworze był też Ogródek Jordanowski z ciepłą świetlicą i troskliwą opieką
pp. Heleny Tomali i Danusi Synusiowej. Ciepłem tej świetlicy jeszcze dziś można ogrzać
się, wspominając jej klimat.
Swoistym panteonem osobistości była oczywiście szkoła i kościół. Łaskawy los obdarował nas wyjątkową kadrą pedagogiczną, która nie tylko uczyła, ale i wychowywała.
Cześć Waszej Pamięci drodzy nauczyciele!
Cześć Waszej Pamięci drodzy katecheci!
Cześć Waszej Pamięci czcigodni opiekunowie!
Zapewniamy Was, że w dorosłym życiu każde Wasze słowo przypominało się nam
we właściwym czasie.
Dziękujemy!
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Nie ma już koncertów żab, nie ma robaczków świętojańskich i jaskrów, bo na Bonarce
jest teraz miasto.
A jeśli już powstanie park Duchacki i postawimy ławeczki, posadzimy krzewy pamięci tym, którzy byli z Wolą związani i zapisali się dobrze w pamięci wolskiej społeczności.
A cały ruch przyjaciół Woli niech ma kryptonim 104 – jak numer pierwszego wolskiego autobusu, którego początkowy przystanek stanowił centrum wsi – przynajmniej tych
z Gołaśki.

Część II
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne zespołu dworsko-parkowego na
Woli Duchackiej u progu przekształcenia

Podstawowym materiałem dla wszelkiego rodzaju prac projektowych: planistów,
urbanistów, architektów i architektów krajobrazu są opracowania kartograficzne.
Różnorodność tematyczna map, skala ich opracowania oraz toponomastyka przedstawionego obszaru jest nieocenionym źródłem informacji o terenie.
W założeniu autora, niniejszy rozdział książki ma spełniać trzy cele. Po pierwsze,
Czytelnicy powinni poznać historyczne materiały kartograficzne oraz współczesne opracowania mapowe i planistyczne, na których przedstawiony jest obszar byłego założenia
dworsko-parkowego przy ulicy Malborskiej w Krakowie. Dokumenty te powstawały
w różnych okresach czasu i różny był cel ich wykonania. Ale geodeci, zawsze w zgodzie
ze sztuką swojego zawodu, opisywali właściwymi znakami graficznymi wartości kulturowe i środowiskowe mierzonego obszaru.
Po drugie, współcześni planiści, opracowujący plany zagospodarowania przestrzennego, w których wyznaczają funkcje konkretnych obszarów, swoją pracę rozpoczynają od
gruntownego przestudiowania opracowań kartograficznych i opisowych. Zobowiązani
są również do dokładnego poznania terenu badań z autopsji. Dlatego prezentowany
materiał ma udowodnić i przypomnieć wykonawcom takich planów, że walory dawnego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej zostały już dawno jednoznacznie
zdefiniowane i określone. Temu obszarowi przypisano funkcje zieleni parkowej.
Po trzecie, obszar byłego parku Duchackiego, w lipcu 2011 r. był obiektem praktyk terenowych studentów kierunku studiów Architektura Krajobrazu – Studia
Międzywydziałowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wieloaspektowe badania: dziedzictwa kulturowego, walorów środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, aktualnego stanu zachowania i zagospodarowania, posłużyły do opracowania
projektu rewaloryzacji parku. Nieodzownym elementem poprzedzającym te prace było
poznanie przez studentów historycznych i współczesnych opracowań kartograficznych.

2.1 Studia i reﬂeksje geodezyjno-kartograﬁczne
(Wojciech Przegon)
Kataster gruntowy z połowy XIX w. pełnił podwójną rolę. Po pierwsze, służył za
podstawę wymiaru podatku gruntowego przez ustalenie rzeczywistego dochodu, jaki
przynosiła ziemia. Po drugie, stanowił podstawę dla wszystkich prac techniczno-pomiarowych przy obrocie nieruchomościami, podziałach czy wywłaszczeniach. Określał
bowiem dokładnie stan posiadania poszczególnych właścicieli co do położenia, wielkości powierzchni i biegu granic. Stąd wynika duże znaczenie katastru jako materiału
statystycznego, zawierającego dane o wielkości powierzchni uprawnych, ich rodzajach,
podziale na własność prywatną i państwową, kościelną i gminną, o powierzchni i gra-
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nicach poszczególnych gmin, miast, powiatów i całej Galicji. Wymienione funkcje katastru mają w zasadzie znaczenie historyczne, ale zawarte w nim informacje dotyczące
powierzchni i położenia parceli gruntowych stanowiących poszczególną własność, mają
i obecnie wartość praktyczną przy zadawnionych procesach o ziemię, sprawach o zniesienie współwłasności czy możliwości odtworzenia granic nieruchomości.
Zwróćmy uwagę na prace, których autorzy podnoszą wartość i znaczenie planów
katastralnych. Reprezentują oni różne dyscypliny naukowe (geografię, architekturę
i geodezję) i prowadzili niezależnie od siebie badania na materiałach kartograficznych
katastru austriackiego. Wnioski i oceny, do jakich doszli, są jednak zbieżne.
Rajmund Mydel, charakteryzując i oceniając przydatność źródeł kartograficznych
do badań przeobrażenia struktury użytkowania przestrzeni miejskiej Krakowa, tak pisał
o katastralnym planie Krakowa z 1848 r.: „Wykonany przez władze austriackie plan
Krakowa z 1848 roku stanowi fragment pomiarów katastralnych przeprowadzonych na
terenie byłego zaboru austriackiego w latach 1824–1854. Służyć miał on celom ﬁskalno-podatkowym, a jednocześnie stanowił podstawę dla prac techniczno-pomiarowych
(…). Cenne uzupełnienie planów katastralnych stanowią protokoły parcelowe zawierające między innymi informacje dotyczące rodzaju własności, nazwiska właściciela,
powierzchni działki, klasy gruntu itp. (…). Bogactwo treści, duża przejrzystość oraz
bardzo wysoka dokładność geodezyjna sprawiają, iż plan katastralny jest bezcennym
materiałem do badań przeobrażenia struktury użytkowania ziemi (…). Wartości jego
nie może podważyć nawet ewentualny brak protokołów parcelowych, gdyż wspomniana
wysoka dokładność geodezyjna oraz staranność graﬁczna umożliwia przeprowadzenie
szczegółowych pomiarów kartometrycznych, których dokładność jest rzędu 99.74%–
100.00% stanu rzeczywistego”15.
Z kolei Zbigniew Wzorek analizował przydatność galicyjskich planów katastralnych
dla badań urbanistyczno-architektonicznych. Autor po naszkicowaniu organizacji prac
prowadzonych w latach 1819–1854 nad planami katastralnymi w byłej Galicji i osiągniętych wynikach, omówił stan zachowania oraz bardzo dużą wartość materiałów kartograficznych. Pisał między innymi: „Wartość materiału katastralnego dla badań urbanistyczno-historycznych podnosi: jednolita metoda, wg której zostały sporządzone plany,
wykonanie ich w jednym okresie, mianowicie w połowie XIX w. (lata od 1845– 1850)16,
objęcie zasięgiem całości terenu wszystkich miast i wsi. Szeroki zasięg pokrycia i jednolite
traktowanie zarówno gmin miejskich, jak i wiejskich daje możliwość zaobserwowania
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rozwoju osiedli oraz związanych z tym zmian użytkowania i pozwala na prześledzenie
wpływu lokalizacji przemysłu i wprowadzonej w drugiej połowie XIX w. kolei żelaznej
(…). Wartość planów katastralnych obniża brak podkładu wysokościowego (można jedynie odczytać skarpy i rowy). Mimo to kataster galicyjski obrazuje z dużą dokładnością
stan terenu w połowie XIX w., umożliwia dokładniejsze prześledzenie planów historycznych (…). Treść zawarta w planach pierwszego katastru wskazuje na bogactwo form
urbanistycznych i krajobrazowych naszych miast i miasteczek”17.
Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt w pracy z 1951 r. tak pisał o katastralnych materiałach kartograficznych: „Nazywamy je mapami katastralnymi (nie planami) mimo
zastosowania podziałek większych od 1:10000, ponieważ obejmują one rzut poziomy
dużych obszarów na większej ilości kart, związanych ze sobą na podstawie jednolitej zasady odwzorowania danej powierzchni ziemi na płaszczyznę. Mapy katastralne
obejmują tylko zdjęcia poziome. W pewnych jednak wypadkach kartowane były zdjęcia katastralne na odrębnych kartach bez powiązania z mapami obszarów przyległych.
Otrzymane w ten sposób materiały kartograﬁczne nazywane są planami katastralnymi.
W słownictwie technicznym wprowadza się określenie «mapa» dla wszystkich podkładów
geodezyjnych niezależnie od skali, przyjmując pojęcie «plan» dla projektów”18.
Nazwa „plan” odpowiada tradycyjnej nazwie zabytku kartograficznego «natomiast»
obowiązującym dzisiaj terminem jest mapa19. Przybliżmy krótko oba pojęcia i wskażmy
na istniejące różnice.
Jednym z przedmiotów zainteresowania „geodezji niższej”, mającym szczególne
znaczenie praktyczne, są bezpośrednie pomiary terenowe. Mogą one być prowadzone
z uwzględnieniem kulistego lub elipsoidalnego kształtu Ziemi albo bez jego uwzględnienia. Encyklopedyczna definicja planu jest następująca: „Plan jest to graﬁczny obraz powierzchni niewielkiego terenu przedstawiony w skali większej od 1:10000, nie
uwzględnia różnic wysokości w terenie”20.
W sytuacyjnych pomiarach lokalnych, ustalających tylko położenie a nie zależności
wysokościowe obiektów, fragmenty powierzchni Ziemi przyjmuje się jako obszar płaski
wtedy, gdy mieści się on w kole o promieniu 15,6 km. Wówczas jego powierzchnia nie przekracza 750 km2. Takie uproszczenie pozwala na prowadzenie bezpośrednich pomiarów bez
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uwzględniania wpływu, jakie wywiera na nie krzywizna powierzchni Ziemi. Pozwala także na przedstawienie wyników pomiarów na płaszczyźnie w zmniejszeniu, tzn. w skali, ale
z pominięciem odwzorowania kartograficznego. Te cechy pozwalają na odróżnienie planu od mapy. Istotą różnicy nie jest wielkość zastosowanej skali, ale uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie odwzorowania21.
Definicja klasycznej mapy analogowej, czyli wykonanej na papierze lub folii jest następująca: „Mapa jest obrazem terenu na płaszczyźnie, wykonanym w określonym stopniu zmniejszenia, ilustrującym za pomocą umownych znaków graﬁcznych oraz według
zasad odwzorowawczych przedmioty i zjawiska znajdujące się na powierzchni Ziemi”22.
Możemy również powiedzieć, że „przez mapę rozumiemy model rzeczywistości geograﬁcznej przedstawianej w postaci graﬁcznej (rysunkowej lub obrazowej) z zastosowaniem
skali i zrozumiałej dla użytkownika symboliki kartograﬁcznej. Jeżeli zachodzi potrzeba
podkreślenia graﬁcznej, a więc analogowej postaci mapy, to taką mapę nazywamy mapą
analogową. Mapa cyfrowa to model rzeczywistości geograﬁcznej przedstawiony w postaci cyfrowej i przystosowany do komputerowego przetwarzania danych geograﬁcznych
oraz do generowania map analogowych określonego obszaru”23.
Mapę charakteryzują następujące cechy: szczegółowość – stopień nagromadzenia
szczegółów treści mapy; dokładność – cecha określająca średni błąd położenia punktów
na mapie; wierność – zespół cech określających zgodność treści mapy ze stanem faktycznym; kartometryczność – zgodność długości, kątów i pól z ich wartościami rzeczywistymi; czytelność – cecha oznaczająca możliwość łatwej i szybkiej percepcji treści zgodnie
z przeznaczeniem mapy; orientacja, to umowny sposób przedstawienia rysunku mapy
na arkuszu względem stron świata24.
W celu uporządkowania ogromnego zbioru map, ze względu na ich liczbę i różnorodność, niezbędna stała się ich klasyfikacja. Stosowane są różne kryteria tej klasyfikacji.
Najważniejsze z nich to: treść, skala, przedstawiony obszar geograficzny, forma prezentacji
i sposób wykorzystania25.
Wiedza o pomiarach geodezyjnych, w wyniku których powstają plany i mapy jest
bardzo obszerna. Teoretyczne rozważania i poszukiwania oraz praktyczna strona badań
21
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naukowych i zastosowań technologicznych w geodezji doprowadziły do wyodrębnienia
się dyscypliny naukowej, jaką jest kartografia. Najkrócej można ją zdefiniować jako „dyscyplinę naukową oraz dziedzinę działalności praktycznej, zajmującą się opracowaniem,
produkcją i użytkowaniem map”.
Należy przypomnieć, że termin „mappa” powstał w średniowieczu i oznaczał kawałek płótna lub serwetkę. Natomiast termin „karta” pochodzi od łacińskiego słowa „charta”, co oznaczało kartkę lub list. Dopiero w XVII w. zaczęto stosować go w odniesieniu
do mapy. To właśnie „karta” dała początek „kartograﬁi”, która pierwotnie oznaczała
badanie dawnych map26.

2.2 Plany katastralne Woli Duchackiej w zbiorach Archiwum
Państwowego w Krakowie
(Wojciech Przegon)
Inwentarz zbioru akt Kataster Galicyjski, Kataster Kraków – mapy znajduje się
w V Oddziale Archiwum Państwowego w Krakowie. W zespole o numerze 280 przechowywanych jest siedem planów katastralnych Woli Duchackiej w skali 1:2880,
o kolejnych sygnaturach: K. Krak. 677²683.
Każdy z planów jest zabytkiem kartograficznym. Powstawały one w okresie od 1847
do 1930 roku, dlatego są nośnikiem informacji o zmianach środowiskowych i kulturowych, jakie zachodziły na obszarze Woli Duchackiej na przestrzeni 83 lat. Obecnie
podaję opis formalny każdego planu (mapy według współczesnego nazewnictwa) oraz
zwracam uwagę na niektóre elementy ich treści.
K. Krak. – 677 Powiat: Bochnia; Kraj: Galicja; Skala 1:2880
Tytuł mapy: 331 Dorf Wola – Duchacka in Galizien Bochnier Kreis z 1847 r. W jej
skład wchodzi: rękopis, arkuszy 4, rozmiar 65.4 x 52.2 cm. Rękopis ze znakiem wodnym. Sekcje I, II, III, IV, komplet, opatrzona podpisami wykonawców i rewidentów.
Mapa ewidencyjna. Specjalne oznaczenie sekcji. Mapy wymagają konserwacji. Ponadto
odnotować należy takie uwagi jak: drogi główne nie zostały opisane, tylko kierunki ich
wylotów: „nach Wieliczka”, „nach Podgórze”, „nach Piaski”, „nach Kurdwanów”; z nazw
własnych określono: Baranówka, Czayna, Stawisko; z użytków zaznaczono: role, pastwiska, łąki, budynki murowane i drewniane, trzy stawy przy zabudowaniach dworskich,
duży staw przy zbiegu obecnej ulicy Malborskiej z ulicą Wielicką, tereny zakrzewione;
granice wsi Woli Duchackiej obwiedziono kolorem różowym z opisem, do jakiej wsi
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przylega. Od północy graniczy z Podgórzem, od wschodu z Prokocimiem i Płaszowem,
od południa z Piaskami Wielkimi i Kurdwanowem i od zachodu z Łagiewnikami.
K. Krak. – 678
Tytuł mapy: Wola Duchacka in Galizien Bochnier Kreis: Bezirk Wola – Duchacka
z 1849 r. Skala 1:2880; litografia, arkuszy 3, rozmiar 69.5 x 57.0 cm, Lith. Horrack
u. Krippel. Sekcje I, II, III, IV, komplet, mapa z fragmentami ewidencji z notatką
z 1865 r.
Uwagi dotyczą takich spraw technicznych, jak m.in. w stosunku do map katastralnych
z 1847 r. (sygn. K. Krak. – 677), są to 4 sekcje na 3 arkuszach wykonane głównie
w technice czarno-białej; z zabudowań dworskich podkolorowano „cynobrową szrafują” tylko budynek dworu. Pozostałe budynki zaznaczono, ale nie kolorowano, tak jak
trzy stawy; na obszarze wsi budynki drewniane zaznaczono kolorem żółtym; większość
działek rolnych nie została ponumerowana. Całość opracowania kartograficznego sprawia wrażenie nieukończonego. W północno-wschodniej części Woli Duchackiej, przy
granicy z Płaszowem i Prokocimiem, na czarno zaznaczono przebieg projektowanej trasy
kolejowej z Krakowa do Lwowa (Kolej Karola Ludwika). Trwały prace wywłaszczeniowe.
Trasę funkcjonującej już kolei zaznaczono na mapie katastralnej z 1900 r. (patrz mapa
o sygn. K. Krak. – 681).
K. Krak. – 679
Tytuł mapy: Wola – Duchacka in Galizien Bochniaer Kreis z 1861 r. Skala 1:2880; litografia; arkuszy 3; rozmiar 73.5 x 63.0 cm; mapa, tzw. „wiedenka” ze znakiem wodnym,
sekcje I, II, III, IV, komplet; mapa ewidencyjna; na odwrocie arkusza tytułowego podpisy
kolorującego i rewidentów opatrzone pieczątką komisji klasyfikacji gleb z 1938 r.
Na mapie zamieszczono następujące informacje:
Na arkuszu nr 2 umieszczono szereg pieczątek o następującej treści: odrys planu
klasyfikacyjnego gminy Wola Duchacka w 4 sekcjach; granice i oznaczenia klas kolorem
zielonym, wykonane na niniejszym planie, są zgodne z granicami i oznaczeniami klas,
ustalonymi w czasie wykonywania czynności klasyfikacyjnych na gruncie. Ustalenia klas
zgodne z ustawą z 26 marca 1935 r. i zarządzeniem Min. Skarbu z 31 marca 1937 r.
Klasyfikator: inż. Kulig; Wójt: Gruszecki; Mierniczy: inż. Pelczar; odrys niniejszy jest zgodny z planem klasyfikacyjnym zatwierdzonym przez Powiatową Komisję
Klasyfikacyjną w Krakowie w dniu 10 XII 1938 r.; Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna
w Krakowie zgodnie z §46 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 453) zatwierdza niniejszy plan klasyfikacyjny 10 grudnia 1938
r. Przewodniczący: podpis nieczytelny; Zastępca przewodniczącego: Kulig; Członkowie:
Feluś, Stonawski, Gruszecki, nn., nn.; niniejszy plan klasyfikacyjny został podany do
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wiadomości i zaznajomienia się zainteresowanym posiadaczom gruntów gminy Wola
Duchacka przez sołtysa w sposób odpowiadający miejscowemu zwyczajowi w ciągu dni
14, a mianowicie od dnia 10 I 1939 r. do dnia 24 I 1939 r. Wójt gminy: Franciszek
Augustynek; wykaz znaków klasyfikacyjnych: granica klasy gruntów; granica typu gleby
w klasie; skasowana granica klasy gruntów; granica gromady; R – rola; Ł – łąka; P –
pastwisko; Ls – las; W – woda; N – nieużytek; o – oznaczenie i numer badanego dołu;
Wł – wyłączone z klasyfikacji.
Na obszarze gminy dominowały następujące użytki w klasach: R-V; R-IV; Ł-IV; Ł-V;
P-IV; P-V; Ls-III; W-V. Natomiast w okolicy dworu występowały: R-V; Ls-III; W-V;
Ł-V. Na wzniesieniu Baranówka występowały P-V i N.
K. Krak. – 680
Tytuł mapy: Wola Duchacka in Galizien Bochniaer Kreis z 1861 r. Skala 1:2880; litografia; arkuszy 10; Lith. Hefs u. Krippel. Sekcje I, II, III, IV (3 arkusze), komplet. Mapa
ewidencyjna. Wymiary: sekcja II – 78.2 x 62.2 cm, sekcje I, III – 78.0 x 62.0 cm, sekcja
IV – 78.0 x 62.0 cm. Sekcje I, II, III, IV (3 arkusze), komplet. Obszar dworski gminy
Wola Duchacka. Sporządzona i sprawdzona zgodność A. Turnera, własnoręczny podpis.
Ewidencja wielkiej własności + pieczątki C.K. Sądu Krajowego i Sądu Powiatowego dla
miasta Krakowa. Wymiary: sekcja II – 75.0 x 61.5 cm; sekcja I, III – 75.2 x 61.5 cm;
sekcja – IV – 75.5 x 62.0 cm. Sekcje I, II, III, IV (4 arkusze), komplet. Ślepe podkłady.
Wymagają konserwacji. Wymiary: sekcja II – 75.5 x 62.0 cm; sekcja I, III – 78.5 x 62.0
cm; sekcja IV – 78.0 x 62.5 cm + sekcje I, III – 75.0 x 62.3 cm.
K. Krak. – 681
Tytuł mapy: Wola Duchacka w Galicji, Powiat podatkowy Kraków, 1900 r. Skala
1:2880; litografia; il. arkuszy 7; C. K. Zakład Litograficzny Katastru. Sekcja I, II, III, IV
(4 arkusze), komplet. Mapa ewidencyjna podklejona na płótnie, autograf rewidenta.
Wymiary: sekcja III – 33.7 x 52.0 cm; sekcja I – 33.9 x 52.1 cm; sekcja II – 65.0 x 52.0
cm; sekcja IV – 65.0 x 52.0 cm. Sekcja I, II, IV (3 arkusze), brak sekcji III. Fragmenty
ewidencji. Wymiary: sekcja I – 34.0 x 52.0 cm; sekcja II – 65.0 x 52.0 cm; sekcja IV –
65.0 x 52.0 cm.
Ponadto plan zawiera uwagi: granice działek i ich opisy kreślono kolorem czarnym;
widoczne wydzielane kompleksy nowych działek budowlanych i projektowane nowe ulice.
K. Krak. – 682
Tytuł mapy: Wola Duchacka, Obwód Bochnia, 1925 r. Skala 1:2880; litografia; il.
arkuszy 3, sekcje I, II, III, IV, komplet. Brak arkusza tytułowego. Mapa ewidencyjna.
Brak dokładnej daty (I ćwierćwiecze XX w.). Wymiary: sekcja II, IV – 65.0 x 52.0 cm;
sekcje I, III – 83.0 x 67.0 cm. Wymagają konserwacji.
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Uwagi: granice gminy, kolor czerwony; drogi, kolor sepia; budynki murowane, kolor karmin; budynki drewniane, kolor żółty; wody, kolor niebieski; numeracja stawów
(od zachodu): 269, 289, 291; działka z „dworem”, nr 271; działka z pozostałymi budynkami, nr 286.
K. Krak. – 683
Tytuł mapy: Wola Duchacka, powiat Kraków, ok. 1930 r. Skala 1:2880; rękopis; il.
arkuszy 3; sekcje I, II, III, IV, komplet. Mapa ewidencyjna. Brak dokładnej daty (lata
30. XX w.). Wymiary: sekcja I, III – 79.5 x 62.5 cm; sekcja II – 65.5 x 52.0 cm; sekcja
IV – 65.5 x 52.0 cm.
Uwagi: numeracja działek na czerwono; wszystkie budynki podkolorowane na czerwono; drogi podkolorowano na brązowo; obszar „Stawisko” podzielony na działki budowlane
z zaprojektowanym układem komunikacyjnym; przy drodze (ul. Malborska) trzy stawy;
zmieniony napis z „Kolej Karola Ludwika” na: „Polska Kolej Państwowa”.
Kończąc prezentację planów katastralnych Woli Duchackiej oraz biorąc pod uwagę
własne badania map katastralnych z połowy XIX wieku, muszę stwierdzić, że stanowią
one „kopalnię” wiedzy o rozwoju struktur osadniczych, toponomastyce obszaru, rozłogach gruntów wsi i poszczególnych gospodarstw, strukturze własnościowej gruntów,
rodzaju i zasięgu użytków gruntowych, sieci hydrograficznej i komunikacyjnej, obrazie
poziomego ukształtowania powierzchni ziemi dokonanego zarówno przez naturę, jak
i działalność antropogeniczną.

2.3 Studia i reﬂeksje metodologiczne zastosowań
geodezyjno-kartograﬁcznych dla celów rekonstrukcji założenia
dworsko-parkowego
(Wojciech Przegon)
Mapy są podstawowymi źródłami informacji dotyczących przestrzennego rozmieszczenia przedmiotów i zjawisk występujących na powierzchni Ziemi. Zasadniczym
kryterium klasyfikacji map jest ich treść. Dlatego dzielimy je na ogólnogeograficzne
i tematyczne. Mapy ogólnogeograficzne w jednakowym stopniu uwzględniają ważniejsze elementy krajobrazu geograficznego, tj. hydrografię, rzeźbę terenu, osiedla, drogi,
lasy, użytki rolne itd., przy czym żaden z wymienionych elementów nie jest szczególnie wyeksponowany. Mapy tematyczne wyróżniają jeden lub kilka elementów treści
ogólnogeograficznej albo opisują określone procesy i zjawiska przyrodnicze, społeczne,
techniczno-gospodarcze, socjalne, kulturowe itd. Wśród map tematycznych można jeszcze wyróżnić zespoły map przyrodniczo-geograficznych, map socjalno-ekonomicznych
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i map inżynieryjno-gospodarczych27. Należy podkreślić, że mapy są finalnym produktem pracy geodetów i kartografów.
Różnorodność opracowań kartograficznych decyduje o tym, że korzystają z nich
przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych i grup zawodowych jak: planiści, urbaniści,
architekci, architekci krajobrazu, geografowie, geolodzy, geomorfolodzy, gleboznawcy,
geodeci, archeolodzy, historycy, wojskowi, marynarze, lotnicy, leśnicy, turyści, inżynierowie komunikacji, transportu, gospodarki itd.
Przedstawione w niniejszym rozdziale opracowania kartograficzne powstały w okresie ostatnich 230 lat. Kolejność ich prezentacji wynikała z potrzeb narracji tematycznej
w układzie chronologicznym. W krótkim komentarzu zwróciłem uwagę na elementy
treści mapy opisujące obszar byłego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej,
które na prezentowanych materiałach dodatkowo zaznaczono okręgiem.
Na początku przedstawiłem fragment zdjęcia topograficznego „józefińskiego” wykonanego w l. 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Fryderyka von Miega28 (ryc. 1). Mapę
rysowano bezpośrednio w terenie, korzystając z uprzednio założonej triangulacji Josepha
Liesganiga, osnowy graficznej i nanosząc szczegóły metodą stolikową. Ukształtowanie
terenu przedstawiono metodą kreskową, podkreślając spadki i nachylenia bez podania
wysokości wzniesień. Wartością mapy jest szczegółowość i wiarygodność w przedstawieniu sieci wodnej, drogowej i osadnictwa.
Na terenie Woli Duchackiej widzimy przebieg drogi i cieku wodnego w kierunku zachód – wschód. Układ ten uzależniony był od rzeźby terenu. Droga odpowiada
obecnej ulicy Malborskiej. Pomiędzy Wolą Duchacką a Piaskami zaznaczono kompleks
leśny. Generalnie można stwierdzić, że obszar pomiędzy Prokocimiem i Wolą Duchacką
w kierunku Wisły był bezleśny.
Osadnictwo na tym wojskowym zdjęciu topograficznym, zaznaczano nie w sposób
zgeneralizowany, ale jako poszczególne budynki. Na oryginale mapy możemy policzyć, że
na obszarze Woli Duchackiej zaznaczono 23 obiekty. Pozostałe tereny były przeznaczone
pod uprawy i zagospodarowanie rolnicze. Jednak nie mamy możliwości rozpoznania form
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użytkowania gruntów rolnych. Bogata sieć hydrograficzna może świadczyć o dominacji łąk
i pastwisk nad gruntami ornymi. Prezentowana mapa ma wartość dokumentu historycznego i stanowi przykład rozwoju sztuki geodezyjno-kartograficznej. Jest świadectwem
kształtowania się krajobrazu kulturowego w pobliżu Krakowa, w tym Woli Duchackiej.

Ryc. 1. Fragment zdjęcia topograficznego „józefińskiego” z lat 1779–1783
obejmującego wieś Wolę Duchacką. Skala oryginału 1:28800.
Źródło: w zbiorach autora.
Kolejna mapa z 1847 roku przedstawia wieś Wolę Duchacką w skali 1:2880. Oryginał
przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Krakowie29 (ryc. 2).
Granicę Woli Duchackiej obwiedziono kolorem różowym. Wokół napisano nazwy
sąsiednich wsi. Od wschodu Wola Duchacka graniczyła z Płaszowem i Prokocimiem, od
południa z Piaskami Wielkimi i Kurdwanowem, od zachodu z Łagiewnikami, a od północy
z miastem Podgórzem30.
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Drogi główne nie zostały opisane, tylko kierunki ich wylotów: „nach (do) Wieliczka”,
„nach Podgórze”, „nach Piaski” i „nach Kurdwanów”. Również nie opisano dróg, które
obsługiwały kompleksy rolnicze.
Toponomastyka Woli Duchackiej podana na mapie nie jest zbyt bogata. Z nazw własnych zapisano tylko: Baranówka, Czayna i Stawisko. Pochodzenie nazw związane jest ze
środowiskiem naturalnym, topografią terenu i sposobem gospodarczego wykorzystania.
Wyjaśnienia pochodzenia nazw dokonała Elżbieta M. Firlet w pracy z 1998 r.31
Kolorami i odpowiednimi symbolami graficznymi zaznaczono następujące formy
użytkowania i zagospodarowania terenu: role, łąki, pastwiska, lasek, tereny zadrzewione,
drogi, budynki murowane i drewniane, trzy stawy przy zabudowaniach dworskich, duży
staw (Stawisko) przy zbiegu obecnej ulicy Malborskiej i Wielickiej. Każda działka jest
opisana numerem, co w przypadku zachowania części opisowej katastru austriackiego,
daje możliwość identyfikacji właściciela.
Należy podkreślić, że w Archiwum Państwowym w Krakowie zachowało się jeszcze
6 kompletów map katastralnych Woli Duchackiej. Następne egzemplarze, obok prezentowanego rękopisu, są litografiami32. Wykorzystywano je do przedstawienia szeregu
zmian, jakie zachodziły w przestrzeni wsi aż do 1930 r. Na przykład na litografii mapy
z 1849 r. zaznaczono przebieg projektowanej trasy kolei z Krakowa do Lwowa, tzw.
„kolei Karola Ludwika”. Podjęto wtedy prace wywłaszczenia gruntów pod tę inwestycję.
Na litografowanej mapie z 1861 r. w 1938 r. sporządzono plan klasyfikacji gruntów. Wśród gruntów ornych dominowała klasa V, wśród łąk – IV i pastwisk – V. Na
Baranówce były pastwiska klasy V oraz nieużytki. W sąsiedztwie zespołu dworskiego był
lasek, grunty orne klasy V, łąki klasy V oraz wody położone na gruntach klasy V. Wśród
podpisów zatwierdzających plan klasyfikacji gruntów w dniu 10 grudnia 1938 r. można
odczytać nazwiska: Kulig, Feluś, Stanowski i Gruszecki.
Mapy katastralne z różnych lat znakomicie informują nas o zachodzących w czasie
zmianach, w środowisku naturalnym i kulturowym Woli Duchackiej. Historyczny, dokumentacyjny przekaz kartograficzny stanowi podstawę wykonywania studiów i projektów architektonicznych.
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Ryc. 2. Mapa katastralna wsi Wola Duchacka z 1847 r. Skala oryginału 1:2880.
Źródło: AP w Krakowie, sygn. K. Krak. ² 677.
Rycina 3 przedstawia fragment zdjęcia topograficznego „franciszkowskiego” wykonanego w latach 1860-186233. Zdjęcie terenowe oparto na nowej triangulacji katastralnej i układzie współrzędnych prostokątnych z początkiem na Górze Zamkowej
we Lwowie. Szczegóły kartowano w terenie metodą stolikową. Mapa wyróżnia się
precyzją rysunku i dobrą kartometrycznością. Po raz pierwszy podano kąty trygonometryczne i topograficzne z wysokościami w sążniach austriackich. Spadki terenu przedstawiono kreskowaniem – skalą Lehmana, a kolorami rozróżniono formy
użytkowania ziemi.
Na mapie zaznaczono układ komunikacyjny. Kolorem czerwonym wyróżniono
trakt Wielicki (zwany też Lwowskim) oraz trakt Wadowicki (zwany też Wiedeńskim).
Widzimy, jakie były możliwości dojścia lub dojechania mieszkańców Woli Duchackiej
33
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do miasta Podgórza i dalej za Wisłę, na Kazimierz i do Krakowa34. Widzimy także przebieg linii kolejowej przez teren Prokocimia, Płaszowa i Zabłocia35. Na wysokości fortu
„Krakus”, na szlaku kolejowym wybudowano reditę kolejową nr 20.
Strefa zabudowy wsi rozciągała się między wzniesieniami Baranówki i Czayny.
Dokładny jej układ z zaznaczeniem położenia zabudowań dworskich, a także rozłogu
rolniczego lepiej jest widoczny na mapie katastralnej z 1847 r., co wynika ze skali opracowania36. Jednak i na prezentowanym zdjęciu można zauważyć, że założenie dworskie
zawsze „występuje” w otoczeniu terenów zieleni.
Ponieważ zdjęcie topograficzne służyło celom wojskowym, dlatego zaznaczono budowle fortyfikacyjne podgórskiego przyczółka „Twierdzy Kraków”. Widzimy oznaczone numerami: baszty maksymiliańskie „Krzemionki” nr 31 i „św. Benedykt” nr 32; fort „Krakus”
nr 33; fort reditowy nr 19; reditę kolejową nr 20 oraz wieże artyleryjskie nr 21, 22 i 25.

Ryc. 3. Fragment zdjęcia topograficznego „franciszkowskiego” z lat 1860²1862
obejmującego wieś Wolę Duchacką. Skala oryginału 1:28800. Źródło: w zbiorach autora.
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Następna rycina przedstawia fragment opracowania kartograficznego, na którym
zaznaczono roślinność parku Duchackiego (ryc. 4). Szczegółową inwentaryzację szaty roślinnej, w okresie od kwietnia do lipca 1975 r. wykonał Zespół Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
z Warszawy na zlecenie Dzielnicowego Zarządu Zieleni Miejskiej Kraków-Podgórze37.
Inwentaryzację wykonano na podkładach mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali
1:500. Powierzchnia opracowania wynosiła 9.0 ha, a więc trzy razy więcej niż teren,
który obecnie może być przeznaczony pod park. Wykonawcy prac stwierdzili, że drzewostan, jaki ówcześnie występował na zinwentaryzowanym terenie można było podzielić
na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to drzewa, które były pozostałością po dawnym
parku, okalające odrestaurowany tzw. „nowy dwór”, w którym mieści się przedszkole.
Większość drzew stanowiły lipy i robinie oraz kilka pięknych okazów grabów. Całość
dawnego parku gęsto była porośnięta krzewami, przeważnie Sambucus nigra.
Do drugiej grupy, rzeczoznawcy zaliczyli porosty olszy czarnej występującej na podmokłym terenie. Natomiast trzecią grupę stanowiły drzewa owocowe rosnące w słabo
zagospodarowanych sadach. Na mapie graficznie zaznaczono drzewa i skupiny krzewów.
Do planu zieleni sporządzono szczegółowe wykazy zinwentaryzowanego drzewostanu
z uwzględnieniem wysokości drzewa, średnicy pnia oraz rozpiętości korony. Skupiny
krzewów podano w metrach kwadratowych oraz występujące w nich gatunki krzewów.
Opis techniczny prac inwentaryzacyjnych, wykonawcy zakończyli stwierdzeniem, że: „cały
teren objęty inwentaryzacją, po odpowiednim zagospodarowaniu może stanowić doskonałą
oazę zieleni i doskonałe tereny rekreacyjne w słabo zazielenionej części dzielnicy Krakowa”.
Rycina 4 przedstawia jeden ze stawów otoczony drzewami i skupinami krzewów, natomiast tabela 1 przedstawia ilościowe zestawienie zinwentaryzowanych wówczas drzew.
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Ryc. 4. Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej z 1975 r. przedstawiającej
inwentaryzację szaty roślinnej w parku Duchackim. Skala oryginału 1:500.
Źródło: w zbiorach Stanisława Bema.
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Tabela 1. Ilość zinwentaryzowanych drzew w 1975 r. Źródło: w zbiorach Stanisława Bema.

Gatunki drzew
Drzewa liściaste:
Acer platanoides – klon pospolity
Acer pseudoplatanus – klon jawor
Aesculus hippocastanum – kasztanowiec
Alnus glutinosa – olsza czarna
Betula obscura kotula – brzoza ciemna
Betula verrucosa – brzoza brodawkowata
Carpinus betulus – grab pospolity
Fraxinus excelsior – jesion wyniosły
Juglans regia – orzech włoski
Malus domestica – jabłoń
Morus alba – morwa biała
Populus alba – topola biała
Prunus avium – czereśnia
Prunus cerasifera – śliwa wiśniowa, forma krzaczasta
Prunus cerasus – wiśnia pospolita
Prunus domestica – śliwa
Prunus padus – czeremcha pospolita
Pyrus communis – grusza pospolita
Quercus robur – dąb szypułkowy
Robinia pseudoacacia – robinia akacjowa
Salix alba „Tristis” – wierzba biała, odmiana zwisająca
Salix fragilis – wierzba krucha
Tilia cordata – lipa drobnolistna
Tilia euchlora – lipa krymska
Ulmus leavis – wiąz szypułkowy
Drzewa iglaste:
Larix decidua – modrzew europejski
Picea pungens „Glauca” - świerk kłujący, odmiana sina
Razem

Liczba
4
5
3
145
1
15
12
57
4
51
1
13
6
16
6
37
5
13
69
109
11
41
105
2
22
2
1
756
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Wielkoskalowe mapy kartograficzne pozwalają na rejestrację stanu zainwestowania obszaru co także przedstawia fragment mapy zasadniczej w skali 1:2000, wykonanej przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne (KPG) w Krakowie w 1978 r.38
Prezentowana mapa (ryc. 5) jest materiałem archiwalnym, co oznacza, że na oryginał
z 1978 r. nie nanoszono żadnych zmian. Dlatego w konfrontacji ze współczesnymi
opracowaniami kartograficznymi stanowi doskonały materiał porównawczy dla badania
zmian w: zagospodarowaniu krajobrazu, układzie komunikacyjnym i hydrograficznym,
sieci infrastruktury technicznej, rodzajach użytków gruntowych itd. Układ warstwic
pomaga zorientować się w rzeźbie i nachyleniu terenu. Skok warstwic wynosi 1 metr.
Deniwelacja obszaru parku podworskiego wynosi 15 m, a wyznaczają ją warstwicę: 243
m n.p.m. przy ulicy Laszczki i 228 m n.p.m. przy ulicy Malborskiej. Teren nachylony
jest w kierunku północnym.
Na mapie wykonanej 32 lata temu zaznaczono położenie czterech stawów z wyraźnym oskarpowaniem. Widać, że nie było jeszcze ulicy Białoruskiej, a przy ulicy
Albańskiej teren nie był zabudowany boksami garażowymi. Ulicę Mochnackiego przecinała ulica Malborska i jej południowa część nie otrzymała jeszcze nowej nazwy ulicy
Estońskiej. W 1976 r., również KPG w Krakowie, wykonało mapę zasadniczą w skali
1:500. Sekcje mapy 1273D-1 i 1273D-3 obejmują interesujący nas teren. Mapę wykonano w układzie współrzędnych lokalnych miasta Krakowa z poziomem odniesienia do
Amsterdamu. To właśnie ta mapa sytuacyjno-wysokościowa jest aktualizowana, jeżeli
tylko wykonywane są jakieś prace geodezyjne. Obecne „pięćsetki” posiadają nakładki
z siecią uzbrojenia terenu. Należy o tym pamiętać, w przypadku opracowywania projektu rewaloryzacji parku Duchackiego.
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Ryc. 5. Fragment mapy zasadniczej Krakowa z 1978 r. Skala oryginału 1:2000.
Źródło: w zbiorach autora.
Rycina 6 przedstawia fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:25000
z 1982 r.39 Na interesującym nas terenie symbolami graficznymi oraz kolorami zaznaczono:
trzy stawy; fragmenty cieku wodnego; łąkę podmokłą; domy zabudowy jednorodzinnej; układ komunikacyjny z zaznaczeniem przyszłej ulicy Albańskiej i Estońskiej. Ulicy
Białoruskiej oraz ulicy Laszczki jeszcze nie było.
W jakim stopniu, w latach 1982–2010, wykrystalizował się układ komunikacyjny,
na południe od założenia dworsko-parkowego Woli Duchackiej, można zauważyć porównując niniejszą mapę z planem miasta Krakowa z 2010 r. (patrz rys. 12). Powstanie
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nowych ulic wiązało się z usytuowaniem w tym terenie budownictwa wielorodzinnego
(blokowego). „Osaczyło” ono obszary podworskie od zachodu i południa. Dlatego powierzchnia przewidywanego parku Duchackiego jest zdeterminowana istniejącą zabudową, a także sprawami „własnościowymi” gruntów, wolnych jeszcze od budownictwa.
Wielka szkoda, że dla Woli Duchackiej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Byłby on dokumentem wiążącym dla wszystkich poczynań inwestycyjnych.

Ryc. 6. Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej z 1982 r.
Skala oryginału 1:25000. Źródło: w zbiorach autora.
Następna rycina przedstawia fragment mapy w skali 1:50000 zatytułowanej Zieleń
parkowa i ogrodowa40 (ryc. 7). Mapa dotyczy problematyki określanej mianem „terenów
zielonych”. Na ich tle przedstawiono elementy związane z ochroną zarówno środowiska
naturalnego – rezerwaty, pomniki przyrody, jak też kulturowego – parki, ogrody stylowe. Zagadnienie przedstawiono w trzech ujęciach: rozmieszczenie różnych form i obszarów zieleni współcześnie istniejącej (tj. w 1988 r. – przyp. W.P.), parki i ogrody stylowe
oraz zabytki przyrody ustawowo chronione.
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W krótkim omówieniu treści mapy autorzy napisali między innymi: „Pomimo z pozoru
znacznego występowania terenów zielonych (głównie związanych z zabudową jednorodzinną) w istocie najcenniejszej zieleni parkowej i przyrodniczo chronionej jest niewiele. Zwraca
przy tym uwagę zły stan zachowania, zwłaszcza parków i ogrodów stylowych”41. Analizując
treść mapy, dotyczącą interesującego nas parku podworskiego na Woli Duchackiej, zauważmy,
że zaliczono go do parku stylowego o formie swobodnej i stylu naturalnym42. Opracowanie
powstało dwadzieścia dwa lata temu, więc wszyscy wolanie oraz mieszkańcy wybudowanych
w tym czasie blokowisk mogli obserwować postępującą degradację podworskiego obszaru.
W tej sytuacji zastanawianie się, czy należy zachować trzyhektarowy teren zieleni jest bezprzedmiotowe. Jest to obowiązek społeczności lokalnej i władz miasta.
O celowości podjętych starań utworzenia parku Duchackiego świadczy także stan
zagospodarowania innych pobliskich obszarów zieleni. Zauważmy, że wiele z nich, już
w 1988 r. zostało określone jako „obiekty bardzo zniszczone”. W tym kontekście należy podkreślić, że praca Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, Rady Dzielnicy XI
Podgórze Duchackie i wszystkich ludzi zaangażowanych w działalność na rzecz zachowania funkcji terenu bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy, ma nie tylko wymiar lokalny. Wpisuje się w koncepcję zielonych pierścieni i korytarzy w tkance urbanistycznej
Krakowa, której niestrudzonym rzecznikiem był prof. Janusz Bogdanowski.
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Ryc. 7. Fragment mapy Zieleń parkowa i ogrodowa. Skala oryginału 1:50000.
Źródło: Atlas miasta Krakowa z 1988 r., pod red. K. Trafasa
Wyd. PPWK, Warszawa–Wrocław, plansza nr 27.
Kolejny rysunek planistyczny przedstawia fragment „Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa” z 1988 r.43 (ryc. 8). W opisie planu
przyjęto następujące oznaczenia. Ciągłe grubsze linie to granice rozgraniczające tereny
o różnym sposobie użytkowania, m.in. UO – tereny usług oświaty; MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego; MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego; UK – tereny usług kultury; ZP – tereny zieleni parkowej.
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Widać, jak w planie oznaczono rozległe tereny zieleni parkowej. Określono też obszar, gdzie można było lokować mieszkalnictwo wielorodzinne. Aktualnie spacerując po
terenie, można zorientować się, gdzie i w jaki sposób zagospodarowano obszary przeznaczone w 1988 r. pod zieleń parkową.
Nowe treści niosą w sobie mapy ewidencyjne, co ilustruje w naszym przypadku fragment mapy ewidencyjnej44 (ryc. 9) obejmujący obszar parku Duchackiego w obrębie ulic:
Malborskiej, od północy (jest to droga o numerze ewidencyjnym działki 594/11) oraz
Albańskiej, od wschodu. Zauważmy, że na mapie nazwę ulicy umieszczono na działce
o numerze ewidencyjnym 714/9 oznaczonej symbolem „dr” – droga, przebiegającej po
wschodniej stronie boksów garażowych. Natomiast główny ruch pojazdów odbywa się po
ulicy Albańskiej przebiegającej po zachodniej stronie boksów garażowych i wychodzącej
na wprost ulicy Szkolnej. Tak więc ulica Albańska obejmuje także działki: 812/1, 375/6,
376/7, 376/5 i 309/7. Ulica Laszczki (dz. o nr 596/1) przebiega po południowej stronie
parku Duchackiego. Natomiast ulica Estońska znajduje się od zachodu, gdzie na mapie figuruje jeszcze jako ulica Mochnackiego i biegnie w kierunku północ-południe, przecinając
ulicę Malborską. Obecnie południowa część tego ciągu komunikacyjnego nosi nazwę ulicy
Estońskiej. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 595/5.

Ryc. 8. Fragment „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa” z 1988 r. Skala oryginału 1:1000. Źródło: w zbiorach autora.
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Analizując treść mapy ewidencyjnej, należy wiedzieć, że najmniejszym i najważniejszym obiektem Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) jest działka ewidencyjna45.
Jej definicja jest następująca: „Działka ewidencyjna to ciągły obszar gruntu, położony
w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”46. Atrybuty przestrzenne działki są jej podstawowymi
cechami. Stanowią one tak zwane oznaczenie nieruchomości, na podstawie którego dokonywane jest przypisanie praw do nieruchomości w rejestrze prawnym, czyli Księdze
Wieczystej (KW). Atrybuty przestrzenne określają przede wszystkim położenie działki
w obrębie, które to położenie opisuje się specjalnym identyfikatorem działki. Do atrybutów zaliczamy także granice działki w przyjętym układzie współrzędnych prostokątnych. Należy podkreślić, że granice są najważniejszym atrybutem przestrzennym działki
ewidencyjnej, dlatego należy zawsze zaznaczać, czy mówimy o granicach określonych
według stanu faktycznego, czy o granicach prawnych.
Granice według stanu faktycznego są wyznaczone na gruncie przez geodetę podczas czynności ustalenia granic i stanu władania. Choć granice są mierzone na gruncie
i wprowadzane do ewidencji gruntów, to jednak położenie punktów takiej granicy może
być co najmniej wątpliwe, z uwagi na fakt, że nie zostały one wyznaczone w oparciu
o stosowne dokumenty prawne. W trakcie takich czynności geodezyjnych może dojść
do nieformalnego przeniesienia prawa własności części gruntu stanowiącego przedmiot
jednego właściciela na rzecz drugiego właściciela. Dlatego granice według stanu faktycznego nie są granicami, które w pełni poprawnie wyznaczają zasięg prawa własności do
nieruchomości gruntowej i powinny być zastąpione granicami prawnymi.
Granice prawne to granice, które powstają w trakcie takich czynności geodezyjno-prawnych jak: rozgraniczenie nieruchomości; podział nieruchomości; scalenie i podział nieruchomości na terenach objętych działaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami47; scalenie
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i wymiana gruntów ujęte w przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów48, a nie objętych
działaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami; wywłaszczenie nieruchomości. Powstaje
wówczas zawsze stosowny operat pomiarowy, w którym opisane są nowo utworzone granice.
Przyjęcie do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) operatu pomiarowego związanego z wyznaczeniem granic nieruchomości jest warunkiem koniecznym, aby te granice stały się granicami prawnymi. Z uwagi na fakt, że granice prawne mają
tak istotne znaczenie zarówno dla właściciela, jak też dla samego systemu Ewidencji Gruntów
i Budynków, dąży się obecnie do tego, aby granice ewidencyjne były granicami prawnymi,
zwłaszcza na terenach zurbanizowanych49.
Trzecim atrybutem przestrzennym działki jest pole powierzchni. Jego wartość wynika
wprost z granic działki, określających konfigurację, czyli kształt działki. Dokładność wyznaczenia pola powierzchni działki zależy przede wszystkim od dokładności wyznaczenia położenia jej punktów granicznych. Najdokładniej będzie wyznaczone pole powierzchni działki
w przypadku, gdy działka posiada granice prawne, określone poprzez utrwalone w terenie znaki graniczne, których położenie zostało wyznaczone przy zastosowaniu współczesnych metod
pomiarowych, gwarantujących dużą dokładność określenia położenia punktu. Powierzchnię
działki określa się z dokładnością do 1 m2.
Patrząc na mapę ewidencyjną, widzimy granice działek wykreślone linią ciągłą. Są jednak
powierzchnie zawarte między liniami przerywanymi. Wyznaczają one zasięg poszczególnych
użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych, tworząc wspólnie z działką, tzw. strukturę przestrzenną działki. Aktualnie wyróżnia się siedem grup użytków, a także ich rodzaje. Klasy bonitacyjne dotyczą tylko niektórych użytków. Grupy użytków oraz ich rodzaje są oznaczone
symbolem literowym, natomiast klasy – cyfrą rzymską50.
1. Użytki rolne i ich rodzaje oznacza się symbolami: R – grunty orne; S – sady oznaczone
symbolem złożonym z litery S oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym został założony
sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps; Ł – łąki trwałe; Ps – pastwiska trwałe; B – grunty rolne zabudowane
oznaczone symbolem złożonym z litery B oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym zostały
wzniesione budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps; Wsr – grunty pod stawami; w – rowy.
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione z następującymi rodzajami: Ls –
lasy; Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem Lz lub, w przypadku
zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą
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z litery Lz oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps.
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym tereny komunikacyjne, z następującymi rodzajami: B – tereny mieszkaniowe; Ba – inne tereny zabudowane; Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane; Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; K – użytki
kopalne; dr – drogi; Tk – tereny kolejowe; Ti – inne tereny komunikacyjne.
4. Użytki ekologiczne – oznaczone symbolem złożonym z litery E oraz symbolu
odpowiedniego użytku gruntowego, określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R, E.
5. N – nieużytki.
6. Grunty pod wodami, z następującymi rodzajami: Wm – grunty pod morskimi
wodami wewnętrznymi; Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
7. Tr – tereny różne.
Analizując interesujący nas fragment mapy ewidencyjnej, widzimy pewne nieścisłości.
Pierwsza, dotycząca nazewnictwa ulicy Mochnackiego, została już wyjaśniona. Natomiast
na działce 302/13 nie został wrysowany staw. Północną część działki określono jako „zurbanizowane tereny niezabudowane” (Bp), natomiast południową jako „tereny rekreacyjno-wypoczynkowe” (Bz). To właśnie w tej części dochodzi do wycinki pomnikowych okazów
drzew. Podkreślmy, że staw został skartowany na mapie zasadniczej w skali 1:2000 (zob.
rys. 5) oraz na mapie w skali 1:500, która nie jest tutaj prezentowana. Staw główny znajdujący się na działce nr 815 został oznaczony symbolem N – nieużytek. Należy sądzić, że po
rewaloryzacji parku, powinien otrzymać symbol „Ws”, czyli zostać zaliczony do „gruntów
pod wodami powierzchniowymi stojącymi”. Kto zna z autopsji teren podworskiego parku,
to wie, że w sąsiedztwie stawu głównego, po jego zachodniej stronie, znajduje się drugi
staw. Jego zasięg zaznaczono linią przerywaną, lecz bez oznaczenia literowego. Zauważmy,
że ze względu na zachodzące procesy naturalne, uległ on zamuleniu i obecnie jest obszarem
zabagnionym.
Działki nr 814 i 712/3 stanowią własność prywatną. Znajduje się na nich tzw. „Stary
Dwór”, który powstał dzięki przebudowie dawnych zabudowań gospodarczych.
Na działce nr 302/10 oznaczonej symbolem „Bi” (inne tereny zabudowane) znajduje się
budynek „Nowego Dworu”, wybudowany ok. 1850 r. przez rodzinę Starowiejskich. Obecnie
mieści się w nim Przedszkole Samorządowe nr 51 przy ulicy Estońskiej. Właśnie ta ulica stanowi dawną aleję założenia dworsko-parkowego, wzdłuż której rosną zabytkowe dęby.
Do działki nr 302/13 od strony zachodniej przylega ulica Białoruska, która powinna
wyznaczać zachodnią granicę przyszłego parku Duchackiego. Jest to oczywiste, ponieważ
działka nr 302/13, ze względów środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych, nie powinna być zabudowywana, ani zabudową niską jednorodzinną, ani wysoką zabudową wielorodzinną. Niestety granicę zachodnią parku ostatecznie będzie wyznaczała ulica Estońska.
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Ryc. 9. Fragment mapy ewidencyjnej Krakowa z 1994 r. Skala oryginału 1:1000.
Źródło: w zbiorach autora.
Przemiany przestrzenne, które dokonały się na tym obszarze w latach 1847–1993
przedstawione zostały na trzech planach zamieszczonych w pracy E.M. Firlet dotyczącej
historii i krajobrazu Woli Duchackiej51 (ryc. 10A, 10B, 10C).
Plan sytuacyjny „A” został opracowany na podstawie mapy katastralnej z 1847 r.
Pierwotnemu układowi sieci drożnej zostały przypisane aktualne w 1998 r. nazwy ulic.
Przeprowadzona analiza udowodniła, że lokacja wsi Wola oparła się o zasadę „wsi łanów leśnych”. Autorka opracowania pisze: „W obecnym systemie dróg czytelny jest układ lokacyjny wsi: wieś łanów leśnych – ulicówka. Oś założenia to ulica Malborska, do której biegną
prostopadle drogi, powstałe na granicy łanów kmiecych: Dauna, Górska, Radłowa, LisaKuli, Sułkowskiego, Albańska i od północy Zabawa, Mochnackiego, Krawiecka, Heltmana
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i Gipsowa”52. Na planie „A”, okręgiem zaznaczono położenie zespołu dworskiego przy
ulicy Mochnackiego. Obecnie jest to ulica Estońska. Nazwę Mochnackiego pozostawiono
odcinkowi od ulicy Malborskiej w kierunku północnym.
Drugi plan „B” przedstawia stan zachowania zespołu dworskiego na przełomie XIX
i XX w. Sytuacja została opracowana także na podstawie mapy katastralnej. Trzeci plan
„C”, sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:2000, przedstawia stan dawnego zespołu dworskiego w 1993 r. Porównanie obu planów „B” i „C” pozwala zorientować się w zmianach, jakie zaszły w układzie hydrograficznym, komunikacyjnym, w zabudowie oraz
w formach użytkowania ziemi w czasie prawie stu lat.
Aktualnie przed przystąpieniem do opracowania projektu urządzenia i zagospodarowania parku Duchackiego, zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej reambulacji zachowanych obiektów oraz inwentaryzacji zasobów przyrodniczych.

Rycina 10 A
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Rycina 10 B

Rycina 10 C
Ryc. 10. Plany przedstawiające zespół dworski na Woli Duchackiej. A – w 1847 r.,
B – w 1900 r., C – w 1993 r. Źródło: E.M. Firlet, 1998, Wola Duchacka pod
Krakowem – historia i krajobraz, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum
Historycznego miasta Krakowa z. 20, Kraków, s. 58–75.
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Kolejna mapa przedstawia dwa zespolone arkusze (nr 70 i 71) „Mapy roślinności
rzeczywistej miasta Krakowa” w skali 1:1000053 (ryc. 11). Na mapie zaznaczono najcenniejsze przyrodniczo obszary, niezbędne dla zachowania równowagi ekosystemu miasta.
W przypadku „królewskiego miasta Krakowa”, te najcenniejsze obszary przyrodnicze
występują zazwyczaj w sąsiedztwie lub w granicach nie mniej cennych obiektów dziedzictwa kulturowego jak: pałace, dworki, zespoły folwarczne, parki, ogrody itd.

Ryc. 11. Fragment mapy roślinności rzeczywistej miasta Krakowa z 2008 r. Skala
oryginału 1:10000. Źródło: Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Wyd. UMK,
Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków 2008.
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Do takich obiektów wartościowych pod względem kulturowo-przyrodniczym należy obszar byłego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej. Został on,
przez naukowców opracowujących mapę, zaliczony do obszarów o najwyższym walorze przyrodniczym. W „czytaniu mapy” pomocna jest zamieszczona w atlasie „legenda dla zbiorowisk roślinnych, innych rodzajów wydzieleń oraz stanowisk roślin chronionych”. Zwróćmy uwagę na interesujący nas teren zaznaczony okręgiem. Znajduje
się tam stanowisko roślin chronionych (czerwona gwiazdka). Zauważmy, że tak cenne
zbiorowiska roślinne występują dopiero na terenie Podgórskich Krzemionek: pomiędzy
Kamieniołomem Liban i ulicą Jerozolimską, na południe od nowego cmentarza podgórskiego oraz w północnej części lasku Bonarka. Liczbami arabskimi oznaczono szatę
roślinną: 18 – roślinność wodna i bagienna (zbiorowiska roślin wodnych); 30 – roślinność łąk i pastwisk (zbiorowiska z sitowiem leśnym); 43 – spontaniczne zbiorowiska
ruderalne (zbiorowiska ugorów i odłogów); 53 – zieleń urządzona (parki zabytkowe
i ogrody zabytkowe); 55 – zieleńce, skwery i zieleń przyuliczna, ogródki jordanowskie;
59 – tereny zainwestowane; 60 – ogródki przydomowe.
Podkreślmy, że skartowana w terenie szata roślinna, jednoznacznie określa miejsca
o wybitnych walorach przyrodniczych, które powinny być chronione. Prof. Eugeniusz
Dubiel, jeden z redaktorów wydawnictwa, w „uwagach metodycznych, do tworzenia
Atlasu... pisze między innymi: „Celem sporządzania mapy było wskazanie terenów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym tak, aby objąć je ewentualnie różnymi formami ochrony i uwzględnić w planach zagospodarowania przestrzennego”54. Natomiast
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w słowie wstępnym do Atlasu...,
potwierdza powszechną opinię, iż: „Roślinność Krakowa jest nieodłącznym elementem
krajobrazu kulturowego wpływającym nie tylko na estetykę miasta, ale także, a nawet
przede wszystkim, kształtującym warunki wielkomiejskiego życia codziennego. Każda
forma zieleni łagodzi negatywne oddziaływanie struktur miejskich na stan powietrza
i poziom hałasu, warunkuje egzystencję wielu gatunków ptaków i innych organizmów
utrzymujących przyrodę miasta w równowadze, zapewniając człowiekowi niezbędny do
życia kontakt ze środowiskiem”55.
Opracowana w sposób naukowy, nowoczesny i nowatorski Mapa roślinności rzeczywistej miasta Krakowa jednoznacznie dowodzi, że gdyby powstał plan zagospodarowania
przestrzennego, to dla interesującego nas terenu określono by funkcję zieleni urządzonej.
Wszelkie inne działanie byłoby niezgodne ze sztuką planistyczną, urbanistyczną i konserwatorską, a także zdrowym rozsądkiem!
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Rycina 12 prezentuje fragment planu miasta Krakowa z 2010 r. Jest to turystyczny
plan miasta z aktualnym układem sieci komunikacji miejskiej i nazewnictwem ulic56.

Ryc. 12. Fragment planu turystycznego miasta Krakowa z 2010 r.
Skala oryginału 1:22500. Źródło: w zbiorach autora.
Okręgiem zaznaczono obszar, na którym proponuje się utworzenie parku
Duchackiego. Powstałby w obrębie ulic: Estońskiej, Albańskiej, Malborskiej i Laszczki.
Wola Duchacka Wschód położona jest między ulicami: Walerego Sławka, Trybuny
Ludów i Łużycką od zachodu; Nowosądecką od południa i wschodu oraz Kamieńskiego
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od północy. Ulica Malborska, łącząc ulicę Walerego Sławka z ulicą Kamieńskiego
i Wielicką, zbiera ruch osiedlowy w części centralnej. Z położeniem ulicy Malborskiej
należy wiązać lokację wsi Wola (następnie Wola Duchacka – przyp. W.P.)57. Zauważmy,
że współczesny przebieg ulic potwierdza łanowy układ pierwotnego nadziału ziemi.
Wpisuje się także w hipsometrię terenu i układ urbanistyczny Woli Duchackiej.
Na planie kolorami oznaczono: dwa oczka wodne; zieleń parkową przy tzw. „Nowym
Dworze”, w którym funkcjonuje Przedszkole Samorządowe nr 51 przy ulicy Estońskiej
oraz ogród państwa Bemów, przy tzw. „Starym Dworze”, którym to określeniem nazywa
się przebudowane dawne zabudowania gospodarcze. Beata Anna Symołon pisze: „Jak
wynika z zapisów historycznych, tereny podworskie są dziedzictwem tej ziemi i stanowią
o historycznej i kulturowej tożsamości Woli Duchackiej”58.
W konkluzji niniejszych rozważań należy stwierdzić, że na wielu opracowaniach mapowych obszar byłego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej przedstawiany
jest jako teren o funkcji zieleni parkowej. Obszar ten o pierwotnej powierzchni dziewięciu hektarów został na sześciu hektarach zabudowany przez blokowiska. Ostatnim
z nich jest osiedle „Pod Dębami”. Badania dowiodły, że walory środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego są wyjątkowo cenne. Dlatego pozostałe tereny w obrębie ulic:
Estońskiej, Albańskiej, Malborskiej i Laszczki o powierzchni trzech hektarów powinny
być urządzone i zagospodarowane jako park osiedlowy z dostępem dla ogółu krakowian.
Wyniki przeprowadzonej analizy opracowań kartograficznych były przydatne przy
opracowywaniu wariantowych projektów rewaloryzacji parku. Mogą być również wykorzystane przez służby planistyczne, które będą opracowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jedenastej dzielnicy samorządowej Krakowa, Podgórza
Duchackiego. Planiści powinni uwzględnić oczekiwania lokalnej społeczności.
Należy podkreślić, że dotychczas nie przeprowadzano podobnych badań materiałów
kartograficznych w odniesieniu do fragmentu przestrzeni Woli Duchackiej obejmującej
założenie dworsko-parkowe, którego historia sięga XV wieku.
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2.4 Opracowania kartograﬁczne źródłem wiedzy o ładzie
przestrzennym i wartości zespołu dworsko-parkowego
na Woli Duchackiej
(Wojciech Przegon)
Przegląd opracowań kartograficznych dowodzi, że układ dworsko-parkowy na Woli
Duchackiej ukształtował się w dolinie cieku rozgraniczającego wzniesienia Baranówka
i Czayna. Wzdłuż cieku prowadził szlak komunikacyjny, z którym pokrywa się dzisiejsza
ulica Malborska.
Należy przypomnieć, że zazwyczaj dwory budowano na wzniesieniach z pięknym
widokiem na okolicę, gdyż aspekt krajobrazowo-estetyczny był nie mniej ważny niż
gospodarczy. Do dworów prowadziły aleje lipowe, kasztanowe, dębowe, grabowe,
a obok wydzielonej przestrzeni pod sady i warzywniki projektowano założenia parkowe.
Istotny był także układ hydrograficzny, który spełniał funkcje gospodarcze (stawy, rybniki, młyny) oraz rekreacyjno - wypoczynkowe. W przypadku Woli Duchackiej założenie
rezydencjonalne powstało w dolinie, gdzie uregulowane cieki i stawy ograniczały możliwość zalania zabudowań.
Analiza materiałów kartograficznych powstałych w różnym okresie, pozwala na określenie zmian w przestrzeni, co już zostało dowiedzione w poprzednim punkcie niniejszego rozdziału. Są one zależne od poziomu ładu przestrzennego: urbanistyczno-architektonicznego, związanego z kompozycją przestrzeni; funkcjonalnego, związanego z walorami
użytkowymi; estetycznego, odzwierciedlającego urodę miejsca i przestrzeni; ekologicznego, odnoszącego się do wartości środowiska naturalnego i społecznego wynikającego
z ukształtowanej sieci stosunków międzyludzkich. Cechą charakterystyczną współczesnych
rozwiązań stosowanych w sferze kreowania ładu przestrzennego jest czytelne i świadome
kształtowanie granic między przestrzeniami o różnej wartości. Jeżeli wartość zagospodarowanej już przestrzeni jest wysoka, to podczas wprowadzania zmian w otoczeniu postuluje
się maksymalne zachowanie wartościowych obiektów istniejących i proponowanie takich
form architektoniczno-urbanistycznych i takich form zagospodarowania terenów, które
podniosą wysoką już wartość terenów, a z pewnością nie dopuszczą do jej obniżenia59.
O ładzie przestrzennym wypowiadało się wielu wybitnych naukowców, chociażby tylko
ze środowiska naukowego krakowskiego, jak: Zbigniew Wzorek, Gerard Ciołek, Zygmunt
Novák, Janusz Bogdanowski, Bonawentura Maciej Pawlicki i Przemysław Szafer.
Ten najważniejszy postulat dziedziny wiedzy o planowaniu przestrzennym był definiowany w ujęciu filozoficznym i historycznym. Próbowano rozpatrywać ład przestrzenny w różnych aspektach i wymiarach. Ocena skutków działalności antropogenicznej
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w przestrzeni pozwoliła na rozszerzenie pojęcia ładu przestrzennego o ochronę przyrody,
a z czasem o pojęcie ekologii60.
Podajmy kilka definicji ładu przestrzennego.
J. Kołodziejski uważał, że: „pojęcie ładu przestrzennego związane jest z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni i wyraża dążenie do harmonii uporządkowania,
proporcjonalności i równoważenia środowiska człowieka”61.
Według W. Szolgini „ład przestrzenny jest to uzyskiwana w sposób naturalny w wyniku działań sił przyrody lub w sposób sztuczny przez działalność człowieka organizacja
przestrzeni charakteryzująca się równowagą poszczególnych składników”62.
A. Hopfer uważa, że: „ład przestrzenny to porządek, który wprowadzony jest na określonym obszarze zgodnie z obowiązującymi prawami i wykorzystaniem zaleceń nauki,
techniki i estetyki do stworzenia układów strukturalnych zapewniających warunki
sprzyjające życiu ludzi obecnie i w przyszłości”63.
J.M. Chmielewski podaje, że: „ład przestrzenny, to stan docelowy zagospodarowania przestrzennego, w którym do minimum ogranicza się pola konﬂiktów wynikające
z procesów rozwojowych oraz uzyskuje się harmonijnie skomponowany krajobraz przy
zachowaniu jego lokalnej tożsamości kulturowej i środowiskowej”64.
Definicja ładu przestrzennego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została sformułowana w następujący sposób: „ilekroć w ustawie jest mowa
o ładzie przestrzennym, należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”65.
Założenie dworsko-parkowe jest podstawowym elementem ładu przestrzennego
kształtującego historię i krajobraz Woli Duchackiej66. Ład ten, w rozwoju stosunków
społeczno-gospodarczych, tworzyły między innymi: łanowy system nadziału ziemi
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w inicjalnym okresie zakładania osady; formy zagospodarowania terenu wypracowane
w czasie funkcjonowania folwarku zakonu Duchaków; naturalny i sztuczny układ hydrograficzny; układ komunikacyjny oraz kształtowane przez kolejnych właścicieli gospodarstwo z zabudową rezydencjonalną w otoczeniu parku.
Pomiary geodezyjne prowadzone przez austriackich mierniczych od XVIII w.
i powstałe w ich wyniku mapy oraz współczesne opracowania kartograficzne pozwalają nam na ocenę walorów kulturowych, środowiskowych i krajobrazowych tego miejsca. Aktualnie najwłaściwszą i najdokładniejszą metodą ustalenia stanu przestrzeni, na
której ma być rewaloryzowany park jest wywiad terenowy. Penetracji takiej, w dniu
29 maja 2010 r., dokonali uczestnicy imprezy promującej park Duchacki pt. „Klimaty
starego parku”67. Mogli oni stwierdzić, że obszar parku przypomina leśne uroczysko.
Pozostał czytelny układ trzech stawów z możliwością odtworzenia cieku doprowadzającego i odprowadzającego wodę. Wielopoziomowa roślinność o różnym gatunkowym
i wiekowym przekroju drzew stwarza nastrój tajemniczości. Zabudowania „Starego
Dworu” pozwalają w wyobraźni zobaczyć to miejsce po działaniach rewaloryzacyjnych.
Rozważmy jeszcze jeden problem. Czy w jakimkolwiek dokumencie planistycznym,
który opracowano by współcześnie, można byłoby wyznaczyć omawianemu terenowi
inną funkcję niż z przeznaczeniem na zieleń parkową?
Podstawowymi dokumentami planistycznymi są: studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego; plan zagospodarowania przestrzennego (miasta, gminy)
oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze stopniem wymagalności tych aktów i na podstawie skutków, jakie pociągają one za sobą, możemy wyróżnić trzy stany planistyczne przestrzeni: podstawowy, pożądany i wymuszony68.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
dokumentem, który gminy muszą sporządzać obligatoryjnie, i którego zakres opracowania obejmuje cały obszar gminy. Dlatego należy przyjąć, że wprowadza on na całym
obszarze gminy ustalenia podstawowe. Mówią one, jak ma być wykorzystana przestrzeń
i jakie funkcje powinna ona spełniać.
Stan pożądany wiąże się ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Plan nie jest dokumentem obligatoryjnym i nie musi obejmować
całego obszaru gminy, co ze względu na istotę planowania należy uznać (wg mnie) za kuriozum prawne. Jest za to aktem prawa miejscowego, który może być podstawą do wydania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzeni, czyli np. pozwolenia na budowę.
Istnienie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest najbardziej pożądanym stanem planistycznym przestrzeni. Dla interesującego nas obszaru nie sporzą
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dzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ale można przypuszczać,
że przeprowadzony wywiad w terenie oraz znajomość historycznych i współczesnych
opracowań kartograficznych i opisowych dotyczących założenia dworsko-parkowego na
Woli Duchackiej, przez ewentualnych autorów planu, wykluczyłaby możliwość przypisania temu terenowi innej funkcji niż zieleń parkowa.
Wymuszony stan planistyczny przestrzeni zachodzi wówczas, gdy nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a inwestorzy chcieliby
prowadzić na danym obszarze działalność budowlaną. Do zagospodarowania przestrzeni niezbędna jest wówczas decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ustawodawca niejako wymusza sporządzenie i wydanie takiej decyzji, która skutkuje
wydaniem pozwolenia na budowę. Również i w tym przypadku należy mieć pewność,
że żaden uprawniony urzędnik nie wyda pozwolenia na budowę jakiegokolwiek domu
czy budowli inżynierskiej. Teren parku zaniedbanego, ale istniejącego, nie może być
przeznaczony pod zabudowę. Dotyczy to również działki nr 302/13, przylegającej do
przedszkola i ulicy Estońskiej. Każda inna decyzja byłaby kompromitacją zawodową
i musiałaby wzbudzić podejrzenia korupcyjne (fot. 2–5).

Fot. 2. Stary Dwór pozostający w granicach projektowanego parku Duchackiego
wymaga gruntownej odnowy (fot. A. Cieślik, VII 2011 r.).
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Fot. 3. Stary Dwór i jego wnętrza determinują funkcję obiektu. Powinien być tam Dom Pracy
Twórczej i siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej (fot. A. Cieślik, X 2011 r.).

Fot. 4. Nowy Dwór, siedziba Przedszkola Samorządowego przy ul. Estońskiej,
nie będzie już w granicach parku Duchackiego (fot. A. Cieślik, VII 2011 r.).
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Fot. 5. Osiedle „Pod Dębami” powstaje na terenie historycznego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej (fot. A. Cieślik, VII 2011 r.).
Dlatego trudno przypuszczać, aby obecnie, obszar zawarty między ulicami:
Białoruską, Malborską, Albańską, Laszczki i Estońską został przekwalifikowany na „tereny budowlane”. Właściciele działek i deweloperzy muszą przyjąć ten fakt do wiadomości. W tym przypadku partykularne interesy nie mogą naruszać ładu przestrzennego
i równowagi środowiska naturalnego.
Prof. Barbara Bartkowicz, prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów
Polskich w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Polskiemu” powiedziała: „Obecnie każdy wolny teren jest możliwie najintensywniej zabudowany kubaturami biurowców, hoteli
i apartamentowców, kosztem likwidowanej zieleni. Trzeba ocalić przed zabudową najcenniejsze siedliska przyrody Krakowa: Zakrzówek, dolinę Wisły i jej dopływów, przeznaczone w planach na parki rzeczne, o których zabudowanie walczą inwestorzy. Dla
dobra obecnych mieszkańców i zdrowia przyszłych pokoleń, należy ocalić tereny zieleni
miejskiej, przed ich zawłaszczaniem dla prywatnych zysków. Władze miasta odpowiadają za zachowanie unikatowych wartości Krakowa, którym rządzą”69. Do tej wypo
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wiedzi dodajmy, że również na obszarze byłego parku Duchackiego znajdują się cenne
siedliska przyrodnicze, które należałoby zachować dla przyszłych pokoleń, tym bardziej,
że chce tego lokalna społeczność mieszkańców.

2.5 Geodane Parku Duchackiego w sieci Internet
(Piotr Wężyk)
Mapy Wojskowego Instytutu Geograﬁcznego.
Archiwalne mapy topograficzne i inne opracowania obszaru Woli Duchackiej można
znaleźć w zasobach kartograficznych zebranych na serwerze Archiwum Map Wojskowego
Instytutu Geograficznego 1919–1939 (http://www.mapywig.org). Pobieranie map jest
nieodpłatne, a rastry wymagają jedynie nadania georeferencji do układu współrzędnych,
np. przy wykorzystaniu siatki topograficznej czy innych identyfikowanych punktów dostosowania.

Ryc. 13. Fragment mapy topograficznej 1:25000 z zasobów WIG
(http://www.mapywig.org).
Geoportal – pierwsze okno na świat.
Dostęp do danych przestrzennych o środowisku gwarantują obywatelowi UE liczne dyrektywy i ustawy. Jedną z nich jest Dyrektywa INSPIRE, której transpozycja do
prawa polskiego nastąpiła wraz z przyjęciem w dniu 04.03.2010 przez Sejm RP Ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). W ostatnich dwóch latach, jednym
z najbardziej wykorzystywanych przez szerokie rzesze użytkowników sieci, narzędzi
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geoinformatycznych, jakie dzięki wdrażaniu tej Dyrektywy powstały–jest Geoportal
(www.geoportal.gov.pl). Można go zaliczyć do tzw. internetowych serwisów mapowych
opracowanych w zgodności z przyjętymi w UE normami (ISO) i standardami (OGC).
Geoportal to scentralizowany zespół serwerów mapowych integrujących różne źródła
informacji przestrzennej i udostępniających użytkownikowi: mapy topograficzne, nazwy
geograficzne, model terenu, ortofotomapy lotnicze czy informacje o charakterze katastralnym. Dzięki spełnianiu podstawowych założeń Dyrektywy INSPIRE, dane referencyjne takie jak aktualne ortofotomapy lotnicze są gromadzone w centralnym zasobie geodezyjnym (PZGiK) i udostępnianie poprzez Internet, wykorzystując usługi WMS (Web
Mapping Service). Dzięki temu bardziej zaawansowani użytkownicy systemów GIS
(Geograficzne Systemy Informacyjne) mogą wczytywać te obrazy referencyjne jako tło
i na drodze ich digitalizacji (np. poprzez wektoryzację na ekranie) pozyskiwać geodane.
Niebawem mają być udostępnione serwisy WFS (Web Feature Service), które zapewnią
dostęp do danych wektorowych. W chwili obecnej użytkownik wyświetlać może jedynie
najbardziej aktualne ortofotomapy lotnicze (stan aktualności dla parku Duchackiego
– 04.2011) generowane w oparciu o cyfrowe zdjęcia lotnicze, ale można przypuszczać,
iż niebawem pojawią się też zasoby archiwalne (tzw. projekt Geoportal II). Taka sytuacja
ma już miejsce w innych serwisach mapowych takich jak znana powszechnie aplikacja
Google Earth (http://www.google.com/intl/pl/earth/index.html). Użytkownik, posługując się „suwakiem czasu”, sam decyduje o wyborze archiwalnych obrazów ortofotomap lotniczych i satelitarnych, jeśli zgromadzono takie dla obszaru jego analiz.

Ryc. 14. Fragment mapy topograficznej 1:10000 obszaru Woli Duchackiej wykonanej
w oparciu o zdjęcia lotnicze z 1997 roku (źródło: www.geoportal.gov.pl).
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Ryc. 15. Ortofotomapa lotnicza RGB (piksel 25 cm) wykonana na podstawie zdjęć
lotniczych z 22.04.2009 r. (źródło: www.geoportal.gov.pl).

Ryc. 16. Fragment ortofotomapy lotniczej Krakowa z 01.04.2009 r. z widocznym
„suwakiem czasu” (źródło: Google Earth).
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Ryc. 17. Obraz satelitarny QuickBird (Digital Globe) z dnia 02.05.2007 r.
(źródło: Google Earth).

Ryc. 18. Obraz satelitarny QuickBird (Digital Globe) z dnia 07.10.2003 r.
(źródło: Google Earth).
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Interaktywny Plan Krakowa.
Do innych źródeł informacji przestrzennej w Internecie dla obszaru parku Duchackiego
można zaliczyć bazy danych publicznie dostępne na miejskich serwerach (MZBD) gromadzących zasoby działek ewidencyjnych (EGiB) z informacjami o numerach działek i występującymi na nich budynkami (http://msip2.um.krakow.pl). Aplikacja pozwala na wyszukiwanie
obiektów po nazwach ulic czy numerach budynków, pomiar długości czy wydruk fragmentu
mapy interaktywnie kompilowanej przez użytkownika. Do dyspozycji ma on wiele warstw tematycznych takich jak: infrastruktura (drogi), geodezja (obręby ewidencyjne, działki itp.), lasy,
wody i inne. Niestety serwis nie prowadzi usługi WMS ani WFS i użytkownikowi pozostaje
jedynie wykonanie zrzutów ekranowych i ich późniejsza kalibracja do układu współrzędnych.
Serwis wciąż jeszcze wyświetla współrzędne płaskie XY w tzw. „układzie krakowskim”.

Ryc. 19. Okno serwisu mapowego Atlasu Krakowa z działkami i budynkami
(źródło: http://msip2.um.krakow.pl).

Ryc. 20. Powiększony fragment parku Duchackiego z widocznymi granicami
i numerami działek i budynków.
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Biuro Planowania Przestrzennego UM Krakowa.
Dane zgromadzone w bazach danych BPP UM Krakowa wykorzystywane są przez
planistów do sporządzania lokalnych planów zagospodarowania terenu. Internetowa
aplikacja serwisu mapowego (Zoomify) umożliwia użytkownikowi wybór poza planami
lokalnymi także obrazów rastrowych: mapy hipsometrycznej (wysokości względne i bezwzględne wygenerowane na podstawie lotniczego skaningu laserowego – ALS), archiwalnych map satelitarnych (CORONA) oraz współczesnych opracowań jak mapa pokrycia
terenu na podstawie danych satelitarnych RapidEye z 2010 roku czy Ikonos/QuickBird
z lat 2005/06. Dane ze skaningu laserowego w postaci chmury punktów umożliwiają tworzenie przekrojów i precyzyjny pomiar wysokości obiektów (drzew, budynków czy krzewów). Skaning lotniczy został wykonany w XI 2006 roku z gęstością około 14 pkt./m2.

Ryc. 21. Widok izometryczny na sklasyfikowaną chmurę punktów ALS (rzut na SW).

Ryc. 22. Profil N-S przez obszar parku Duchackiego
(na dole na czerwono dach hali, po prawej blok).
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Ryc. 23. Przekrój W-E przez sklasyfikowaną chmurę punktów (budynki na czerwono).

Ryc. 24. Profil S-N przez obszar parku Duchackiego
(w środku widoczny budynek przedszkola).

Ryc. 25. Numeryczny model terenu (NMT; hillshade) parku Duchackiego wygenerowany na podstawie warstwy „grunt” sklasyfikowanej chmury punktów ALS. Wyraźnie
widoczne zagłębienia terenu w części centralnej (stawy).
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Ryc. 26. Mapa hipsometryczna (warstwice) wygenerowana automatycznie na
podstawie dnach ALS (aplikacja FUSION).

Ryc. 27. Model NMPT (DSM) parku Duchackiego w rzucie izometrycznym
(oprogramowanie FUSION).
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Ryc. 28. Mapa hipsometryczna modelu NMPT wykonanego na podstawie chmury
punktów ALS.

Ryc. 29. Fragment zdjęcia satelitarnego CORONA z 1965 roku
(źródło: BPP Kraków; USGS).

84

Ryc. 30. Ortofotomapa Krakowa z 2004 roku (źródło: BPP UM Krakowa).
Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa.
Projekt Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa oraz obszarów przyrodniczo najcenniejszych niezbędnych do zachowania równowagi ekosystemu miasta realizowany był
w latach 2006–2007 na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez ProGea Consulting wspomaganą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. W oparciu o materiały kartograficzne i zobrazowania satelitarne IKONOS (Space Imaging) z 2005 r. oraz przy wsparciu technologiami GIS i GPS,
opracowano szczegółowo obszar około 330 km2.

Ryc. 31. Fragment sceny VHRS IKONOS (CIR) z 2005 roku z buforem 250 m
wokół parku Duchackiego.
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Zgodnie z założeniami projektu kartowano obszar miasta w 54 klasach–zbiorowiskach roślinnych. Łącznie wydzielono około 16.000 poligonów w obrębie miasta
z czego 14.773 poligony sklasyfikowano pod kątem waloru przyrodniczego. W obszarze
miasta wykonano 3187 zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta i stwierdzono 814 stanowisk roślin chronionych (lokalizacja GPS). Mapa roślinności rzeczywistej
Krakowa nie jest typową mapą fitosocjologiczną, gdyż poza zbiorowiskami roślinnymi
wyznaczono także wydzielenia odpowiadające różnym typom zagospodarowania jak:
parki, zieleń osiedlowa, zieleń terenów sportowych itp. Wszelkie dane opisowe i geometryczne zostały zapisane w bazie danych MySQL, co umożliwia dostęp do nich przez
liczne aplikacje GIS i WebGIS. Jedną z nich jest uruchomiony serwis mapowy pod
nazwą „Zielony Kraków” (http://zielony-krakow.um.krakow.pl:280/rosl/). Umożliwia
on użytkownikowi wyszukiwanie wydzieleń wg. licznych kryteriów oraz wizualizację
z wykorzystaniem ortofotomapy lotniczej, sieci ulic czy mapy ewidencyjnej. Dla obszaru parku Duchackiego przeprowadzono analizę przestrzenną GIS polegającą na przecięciu warstw wydzieleń mapy roślinności rzeczywistej. Za obszar parku uznano tereny zbliżone do siebie typem pokrycia terenu, czyli roślinnością wysoką. Wyznaczenie
tego obszaru jest subiektywne i nie odpowiada przebiegowi działek ewidencyjnych.
Wyniki analizy wykazały, iż dominującym typem wydzielenia na obszarze testowym są parki i ogrody zabytkowe (ID=53) stanowiące 43,8% powierzchni. Zieleńce
i skwery (ID=55) stanowiły kolejne 15% terenu analiz. Poniżej zaprezentowano analizy
przestrzenne wykonane dla obszaru parku i strefy buforowej łącznie powiększonej na
odległość 250 m oraz 500 m. W tym przypadku klasa ogródków przydomowych wzrasta do niemal połowy obszaru analiz, a łącznie z zieleńcami i skwerami przekracza 75%.
Tereny zainwestowane we wszystkich przypadkach nie przekraczają 9% obszaru analiz.
ID
Wydzielenia
15
18
30
42
43
53
55
57
58
59
60

Opis
Drzewostany na siedliskach łęgów
Zbiorowiska roślin wodnych
Zbiorowisko z sitowiem leśnym
(Scirpetum silvatici)
Zarośla
Zbiorowiska ugorów i odłogów
Parki i ogrody zabytkowe
Zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna
Zieleń cmentarzy
Ogródki działkowe, sady
Tereny zainwestowane
Ogródki przydomowe

park
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Ryc. 32. Widok panelu zarządzania oraz mapy serwisu „Zielony Kraków”
(źródło: http://zielony-krakow.um.krakow.pl).

Ryc. 33. Wynik zapytania przestrzennego w obszarze parku Duchackiego
w serwisie „Zielony Kraków”.
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Ryc. 34. Panel mapy z waloryzacją przyrodniczą.

Ryc. 35. Okno rekordu wyselekcjonowanego wydzielenia
53_2016 (ID=53 Parki i ogrody zabytkowe).
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W konkluzji rozważań można stwierdzić, że dzięki nowoczesnym technologiom
GIS i GPS można uzyskiwać obrazy przestrzeni w różnej formie i zakresie. Korzystając
z Internetu, po wyborze właściwego portalu, każdy użytkownik ma dostęp do aktualnych opracowań kartograficznych jak: mapy topograficzne, mapy tematyczne, ortofotomapy lotnicze lub satelitarne, mapy hipsometryczne, numeryczne modele terenu
itp. Na wszystkich tego typu opracowaniach, obszar parku Duchackiego widzimy jako
teren o funkcji zieleni otoczony przez różne typy zabudowy. Takie enklawy powinny być
bezwzględnie chronione.

Część III
Park Duchacki w rysunkach, fotografii i obrazach

3.1 Park zimą w rysunkach perspektywicznych
(Michał Uruszczak)
Jan Bruzda w pracy Szkice architektoniczne opisuje problematykę szkiców perspektywicznych. Autor zauważa, iż szkice te występują obok innych form wyrażania zjawisk architektonicznych na płaszczyźnie, wśród których czołowe miejsce zajmuje rysunek ortogonalny
czy odręczne studium form i układów architektonicznych. W opracowaniu czytamy m.in.
„Szkic perspektywiczny, jako jeden z elementów metody pracy architekta, ma charakter rysunku utylitarnego. W założeniu nie stanowi więc samodzielnego dzieła sztuki, niezależnie
od wartości artystycznych uzyskiwanych w efekcie końcowym. Jest warsztatowym środkiem
pomocniczym, podobnie jak wszystkie inne rodzaje rysunku w architekturze”70.
Prezentowane szkice powstały zimą 2010/2011 roku w parku dzielnicy Wola Duchacka
w Krakowie. Pora roku wpłynęła na specyfikę rysunku. Umożliwiła uzyskanie przejrzystości planów, dobrą widoczność, dostrzeżenie głębi i sekwencyjności wnętrz parkowych. Ograniczone były jednakże środki wyrazu, stosowane w rysunkach „letnich”.
Wpłynęło to na pozorne „ubóstwo” flory, spowodowane okresem zimowym, wymuszając jednocześnie zastosowanie odpowiednich metod rysunkowych. Trzeba pamiętać, że
widoki, będące przecież tematem niniejszych rozważań, to zjawiska przemijające. Jak
pisze Władysław Witwicki: „trwają tylko tak długo, jak ktoś ich doznaje, jak długo ktoś
je przeżywa. Nie mogą powstawać i trwać, jeżeli nie ma kogoś kto by ich doznawał.
Widoki są więc zjawiskami psychicznymi”71.
Niska temperatura, jednolita kolorystyka, wreszcie światło, powodowały podczas rysowania, bardzo nostalgiczny, wyciszony nastrój. Mówiąc o świetle w rysunku, musimy
też brać pod uwagę jego „temperaturę”. Rysując te same pejzaże latem, stanęlibyśmy
w obliczu problemu „oddania w rysunku upału”. Światło w przypadku prezentowanych szkiców spowodowane było głównie śniegiem, zalegającym płaszczyzny poziome.
Temperatura zewnętrzna, która przecież powinna być „odczuwalna” w rysunku, miała
wpływ na pracę. Jednocześnie warto w tym miejscu zauważyć, iż atmosfera zimowa bardzo sprzyja oddaniu nostalgii prezentowanego, zniszczonego parku na Woli Duchackiej.
W sferę omawianych doznań zmysłowych musimy też wpisać dźwięk. Jego działanie ma
ogromny wpływ na nasze emocje. Istnieje przecież cały obszar dźwięków naturalnych,
jak szum lasu czy szmer wody, będące dla odbiorcy, jak i twórcy, bardzo przyjazne72.
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Jako wzór artysty korzystającego kreatywnie z uroków zimy, warto wskazać przykład
Juliana Fałata. Był to malarz młodopolski, który ogromną ilość swoich prac osadzał
w scenerii zimowej. Jego twórczość sprzed przeszło stu lat wynikała z zainteresowania relacjami „człowiek-natura”. Jak zauważa J. Malinowski, świadomość tę można
by współcześnie nazwać „ekologiczną”, co precyzuje w opracowanej biografii artysty:
„Twórczość Fałata wynikała z relacji «człowiek-natura», nie «człowiek-historia»73.
W tym miejscu biograf podejmuje się porównania dzieł Fałata z dokonaniami
Matejki.
Drzewa i krzewy, nieprzesłaniające głębi ogrodu, to klasyczny motyw zimowych
rysunków pejzażowych. Nagie gałązki drzew, poprzez które widać dalekie plany, mocno podkreślone kierunkami wertykalnymi, wraz z głęboko wzmocnionym ukazaniem
istniejących cieni, czy cieków wodnych, mogą być pewnymi sugestiami dla osób rysujących zimę74.
Komponując rysunek musimy przeanalizować harmonię końcową całości. Będzie
ona poprawna, jeżeli potraktujemy tło jako układ łączący odpowiednie obiekty na rysunku. J. Bruzda, pisząc o tle, zauważa m.in.: „Elementy tła i obiektu przeplatają się
wzajemnie. Dlatego zanika bezpośredni stosunek przedmiotu do powierzchni rysunkowej i jej granic. Rysunkowa struktura tła czyni z niego jakby drugi przedmiot rysunku
o bardziej swobodnym kształcie. Równocześnie zachodzi cały szereg integralnych powiązań obu struktur”75. Ten niezwykle ważny w każdym rysunku motyw musi być strukturą rysunkową pozbawioną „martwych” miejsc. Elementy tła i szkicowanych elementów
wielokrotnie wzajemnie się przeplatają.
Rysowanie zieleni w porze zimowej sprzyja dendrologicznym analizom opracowywanego studium, w zakresie kształtów szkicowanych roślin. Może to stanowić korzystny
początek dla młodych artystów – architektów krajobrazu, w ich zapoznawaniu się ze
sposobem odtwarzania na płaszczyźnie drzew i krzewów. Twórca stanąć może w obliczu
szeregu dodatkowych problemów do rozwiązania. Jak narysować drzewo na pierwszym,
drugim planie, jak pokazać na roślinie śnieg, jak odróżnić gatunki zimozielone od tych
zrzucających zimą liście, to tylko niektóre przykłady tego typu zagadnień76.
Nie jest celem niniejszych rozważań podanie gotowych przepisów w zakresie środków wyrazu czy sposobów graficznych w twórczości plastycznej. Ważne jest, by dążyć do
uzyskania pewnej jednolitości wszystkich zastosowanych środków. Każda praca powinna
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być tworzona etapami, od wstępnych zarysów, poprzez konstrukcję, aż do skonkretyzowania i uszczegółowienia danego miejsca czy obiektu77.
Ostatnim etapem kreowania rysunku, jest obiektywne (nieraz krytyczne) spojrzenie
na własne dzieło. Najlepiej uczynić to, odczekawszy pewien okres czasu: od kilku godzin
do kilku lat (!). Wówczas „na chłodno”, bez nadmiaru emocji, tak wcześniej podczas
rysowania – potrzebnych, będzie można ocenić jakość wykonanej pracy.

Ryc. 36. Rzeka parkowa zimą, na tle pochylających się drzew.
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Ryc. 37. Pokryty lodem staw, najniższa część parku.

Ryc. 38. „Dawne zabudowania dworskie w perspektywie żabiej”, najwyższa część parku.
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Ryc. 39. Ruiny zabudowań dworskich w otoczeniu gęstwiny drzew parkowych.

3.2 Park Duchacki w fotograﬁi
(Antoni Cieślik)
Fotograf, odpowiednio dobranym kadrem rejestruje fragment lub detal otaczającej
go przestrzeni. Z chwilą powstania zdjęcia, staje się ono dokumentem, który z czasem
przybiera wartość źródła niezbędnego w różnego rodzaju pracach naukowo-badawczych.
Antoni Cieślik, autor prezentowanych zdjęć, ma ogromną kolekcję fotografii z terenu byłego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej. W niniejszym punkcie
prezentujemy tylko kilka z nich, zrobionych w latach 2011–2012. Zauważmy, że przemiany krajobrazu zachodzą w zależności od pory roku, nasłonecznienia, chwili wykonania zdjęcia oraz kąta nachylenia obiektywu aparatu fotograficznego.
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Fot. 6. Pomnikowy okaz drzewa (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 7. Aleja parkowa, obecna ul. Estońska (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 8. Roślinność wysoka i niska wymaga pielęgnacji (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 9. Fragment cieku doprowadzającego wodę do stawu (fot. A. Cieślik, 27 IV 2012 r.).

Fot. 10. Fragment zanikającego układu irygacyjnego (fot. A. Cieślik, 27 IV 2012 r.).
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Fot. 11. Oczko wodne w otoczeniu zieleni (fot. A. Cieślik, 26 V 2011 r.).

Fot. 12. Roślinność porastająca i otaczająca staw (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 13. Drzewostan parku wymaga uporządkowania (fot. A. Cieślik, 27 IV 2012 r.).

Fot. 14. Fragment północnej strony Starego Dworu. Po lewej wozownia
(fot. A. Cieślik, 18 VII 2011 r.).
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Fot. 15. Dojazd do Starego Dworu (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 16. Stary Dwór od strony południowej (fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).

Fot. 17. Zagospodarowany fragment parku przed Starym Dworem
(fot. A. Cieślik, 10 VIII 2012 r.).
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Fot. 18. Filar i sklepienie wozowni (fot. A. Cieślik, 26 V 2011 r.).
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3.3 Park Duchacki w obrazach
(Lidia Mucha)
Przyroda od zawsze stanowiła olbrzymie źródło inspiracji dla człowieka, a ogrody
są wdzięcznym tematem silnie działającym na estetyczny zmysł artysty. Z miłości do
piękna, z pasji tworzenia, z poczucia patriotyzmu lokalnego, w maju 2011 roku odbył się plener malarski w parku Duchackim przy ul. Estońskiej w Krakowie-Podgórzu.
W plenerze wzięły udział artystki z grupy twórczej „Mirofory”, działające w Osiedlowym
Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Woli Duchackiej. Grupa skupia między innymi artystki mieszkające w okolicy parku
Duchackiego, którym piękno i egzystencja tego miejsca leży głęboko na sercu. Stąd też
silne zaangażowanie emocjonalne w walce o utrzymanie i właściwe eksponowanie jedynego skrawka zieleni na ich osiedlu.
Prace wykonane podczas pleneru to obrazy malowane w technice olejnej na płótnie:
fascynująca natura przedstawiona w niezwykle staranny sposób, parkowe alejki, staw,
architektura dworu i całe bogactwo zieleni rozedrgane drobnymi refleksami światła.
Najczęściej wybierany zestaw barw to cała gama zieleni, błękitów, żółci.
Uczestnikami pleneru byli: Jadwiga Ratajczak, Maria Potępa, Joanna Racka, Halina
Bujko, Lidia Mucha, Teresa Galos, Jaro Gawlik oraz dzieci z pracowni plastycznej
Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód. Plener poprzedzał ważne wydarzenie kulturalne jakim jest Święto Ogrodów. Wszystkie prace zostały zaprezentowane
na wystawie plenerowej towarzyszącej Świętu, która miała miejsce w parku Duchackim
na terenie przedszkola przy ul. Estońskiej.
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Fot. 19. Jadwiga Ratajczak, Park Duchacki, 2011
olej, płótno, 60x80.
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Fot. 20. Lidia Mucha, Park Duchacki, 2011
olej, płótno, 60x80.

Fot. 21. Joanna Racka, Park Duchacki, 2011
olej, płótno, 60x80.
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Fot. 22. Maria Potępa, Park Duchacki, 2011
olej płótno, 60x80.

Fot. 23. Halina Bujko, Park Duchacki, 2011
akryl, płótno, 60x80.
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Fot. 24. Teresa Galos, Park Duchacki, 2011
olej, płótno, 60x80.

Część IV
IV. Prace studentów kierunku Studiów Międzywydziałowych
Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
na rzecz rewaloryzacji parku dworskiego na Woli Duchackiej

4.1 Praktyka zawodowa studentów na terenie parku dworskiego
(Wojciech Przegon)
Nieodzownym elementem technicznych kierunków studiów są praktyki zawodowe.
W programie naszego kierunku studiów przewidziano odbycie takich praktyk, z których
pierwszą mają studenci drugiego roku studiów po zakończeniu IV semestru.
Sądzę, że dla przyszłych architektów krajobrazu nie może być lepszej formy praktyki
niż ta, która doprowadzi do powstania konkretnego projektu, mającego szansę na realizację. Dlatego nasze poszukiwania skupiły się na znalezieniu ciekawego obiektu badań.
Zebrany materiał dokumentacyjny podczas prac terenowych powinien zostać opracowany podczas semestralnych ćwiczeń projektowych.
Obiektem praktyki stał się park podworski na Woli Duchackiej w Krakowie. Jest
on planowany w miejscu części zespołu dworsko-parkowego, który stanowi fundament
dziedzictwa Woli Duchackiej i świadczy o jej tożsamości historyczno-kulturowej. Tereny
te mają ponadto udokumentowane walory przyrodnicze i krajobrazowe, w tym pomniki
przyrody78.
Należy podkreślić, że rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych w parku stało się możliwe, dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy Architektury Krajobrazu ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Woli Duchackiej. Stowarzyszenie, aktywizując lokalną społeczność
i współdziałając z Radą Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie oraz Komisją Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, dąży do rewaloryzacji
historycznego założenia parkowego79.
28 stycznia 2010 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Dzielnicy XI, gdzie zgłosiłem
akces studentów i pracowników Architektury Krajobrazu do prac przygotowawczych
i projektowych urządzenia i zagospodarowania parku80.
Z kolei 18 lutego 2010 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół
Woli Duchackiej, w którym uczestniczyli: dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR, kierownik kierunku studiów Architektura Krajobrazu, dr hab. inż. Wojciech Przegon,
prof. UR, Zastępca Przewodniczącego Rady Kierunku, dr inż. arch. Leszek Bylina,
dr inż. Piotr Wężyk. Wtedy potwierdzono wolę włączenia się naszych studentów i nauczycieli akademickich w prace związane z opracowaniem projektu rewaloryzacji parku Duchackiego. Od tej chwili mogliśmy spokojnie przygotowywać się do pierwszej
praktyki zawodowej. Dnia 11 lipca 2011 r. praktykę zawodową w parku Duchackim
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rozpoczęło 30 studentów. W założeniu prace terenowe miały wzbogacić wiadomości
uzyskane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: geodezja, geomatyka i dendrologia. Studenci nabywali praktycznych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym
sprzętem, poznawali technikę prowadzenia pomiarów oraz zasady i formy zapisu elementów inwentaryzowanych.
Opiekunami poszczególnych grup studentów byli:
1. dr inż. Magdalena Kulig z Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu na
Wydziale Ogrodniczym,
2. mgr inż. Magdalena Pypeć, doktorantka w Katedrze Dendrologii i Architektury
Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym,
3. mgr inż. Agnieszka Szeptalin, doktorantka w Katedrze Geodezji na Wydziale
Inżynierii Środowiska i Geodezji,
4. dr inż. Marta Szostak z Zespołu Geomatyki w Katedrze Ekologii Lasu na Wydziale Leśnym,
5. mgr inż. Piotr Tompalski, doktorant w Katedrze Ekologii Lasu na Wydziale Leśnym,
6. dr inż. Piotr Wężyk z Zespołu Geomatyki w Katedrze Ekologii Lasu na Wydziale Leśnym.
W dniu rozpoczęcia praktyki studentów odwiedziła Beata Anna Symołon, Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej. Sprawozdanie z wizyty przedstawiła na stronie internetowej Stowarzyszenia PODGORZE.PL (dokument 1)81.
Dnia 19 lipca 2011 r. redaktor i fotoreporterka z „Dziennika Polskiego” przeprowadzili wywiad terenowy prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w parku Duchackim.
Odpowiednią informację zamieszczono w gazecie już następnego dnia (dokument 2)82.
Również 19 lipca 2011 r. na obiekcie naszej praktyki gościła redaktor naczelna Agnieszka
Kantaruk i sekretarz redakcji Grzegorz Bogusz z magazynu społeczno-kulturalnego „Modny
Kraków”. Obszerny, bogato ilustrowany artykuł, przedstawiający historię Parku Duchackiego
i rodziny Państwa Bemów, a także prace studentów Architektury Krajobrazu zamieszczono
w numerze 30 czasopisma, który ukazał się w grudniu 2011 r. (dokument 3)83.
Dnia 21 lipca 2011 r. zakończyła się terenowa część praktyki. Następnie studenci,
w warunkach kameralnych, przystąpili do zbiorczych opracowań danych uzyskanych
podczas inwentaryzacji. W semestrze piątym (1 X 2011–31 I 2012) opracowali wariantowe projekty rewitalizacji parku Duchackiego.
Miłym akcentem zakończenia prac terenowych był poczęstunek przygotowany przez
opiekunki grup studenckich, mgr inż. Agnieszkę Szeptalin i dr inż. Magdalenę Kulig.
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Dnia 22 lipca 2011 r. studentka Karolina Zięba i dr hab. inż. Wojciech Przegon,
prof. UR gościli w studio Radia Plus w Krakowie. W audycji prowadzonej przez redaktora Bogdana Ingers-Lebena, mówili o idei rewitalizacji parku Duchackiego, o pracach
inwentaryzacyjnych wykonanych przez studentów podczas terenowej praktyki zawodowej oraz o potrzebie opracowania wariantowych projektów zagospodarowania parku.
Pani Karolina Zięba opowiadała o przyrządach i metodach pracy geodety, geomatyka
i dendrologa. Natomiast Wojciech Przegon mówił o wartościach historycznych założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej i współpracy Architektury Krajobrazu
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej. Na antenie radia podziękował Panu
Stanisławowi Bemowi, właścicielowi penetrowanego obszaru badań, za nadzwyczajną
gościnność i serdeczność, jakiej doświadczyła cała „ekipa” studentów i opiekunów naszej
Architektury Krajobrazu.

Dokument 1
Architekci projektują park
W dniach od 11 do 22 lipca 2011 r.
studenci Architektury Krajobrazu – Studiów
Międzywydziałowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbywają praktyki na
terenie planowanego parku Duchackiego.
Trzydziestoosobowa grupa pod kierunkiem pracowników naukowych mierzy, rysuje, skanuje teren i zabudowania
należące do rodziny Państwa Bemów,
by na ostatnim etapie pracy zaplanować park miejski. Studenci zostali podzieleni na 4 grupy, których zadaniem
jest opracowanie poszczególnych części
parku: XVII-wiecznych wozowni wraz
z ruinami dawnej stajni, tzw. starego
dworu z ruinami XIX-wiecznego lamusa
i drogą dojazdową, byłego stawu rybnego
(obecnie zarośniętego) i jego otoczenia
oraz największego stawu (z dawnych czterech założonych w 1425 r. przez ekonoma Duchaków) – ulubionego miejsca kaczek,
ważek i… okolicznych smakoszy.
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Studenci wykonują pomiary geodezyjne, przeprowadzają inwentaryzację dendrologiczną parku, przy użyciu lasera zeskanowali budynki w wymiarze 3D, zaś pomiary wykonane
za pośrednictwem GPS-u pozwolą wyznaczyć w przyszłości parkowe ścieżki. Dla wielu
park okazał się zbyt zagęszczony i zaśmiecony, ale równocześnie – dzięki ogromnej różnorodności flory i fauny – także ogromnym wyzwaniem i przygodą. Po pierwszych badaniach
można już powiedzieć, że XVII- wieczne łukowato sklepione stajnie są do uratowania,
a pomysł – wzorem ogrodów japońskich
– obsadzenia irysami zabagnionego stawu
i pokrycia go siecią drewnianych spacerowych pomostów, zaciekawia. Pierwsze
wyniki prac zostaną zaprezentowane w czasie X Podgórskich Dni Otwartych Drzwi
24 września br.
Tekst i zdjęcia Beata Anna Symołon. Zamieszczono na portalu internetowym
Stowarzyszenia PODGORZE.PL dnia 11 lipca 2011 r.
Dokument 2
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Dokument 3
Idea rewitalizacji parku Duchackiego staje się coraz bardziej realna. Jeżeli wieloletnie
starania o jego utworzenie odniosą ostateczny skutek, wówczas Kraków zyska park miejski o najdłuższej historii.
O parku Duchackim jedni mówią, że już istnieje – inni, że trzeba go dopiero założyć.
Niedawną uchwałą Rada Miasta Krakowa zdecydowała o zakupie terenu pod park od
rodziny Bemów, do których zielona przestrzeń obecnie należy. Jednak koncepcja parku na
Woli nie jest nowa. Kiedy przed prawie stuleciem babcia obecnego właściciela, Stanisława
Bema, nabywała ten rozległy, wówczas 14-hektarowy teren, to również planowała rozwój parku w obrębie podjętych przez poprzednich właścicieli założeń. Zasadzone wówczas
drzewa, zachowane od jeszcze wcześniejszych czasów stawy i zabudowania mogą wspaniale
posłużyć także dzisiejszym mieszkańcom Woli. Czy rzeczywiście tak się stanie?
Wola Duchacka w pisemnej dokumentacji pojawia się po raz pierwszy w roku 1364,
kiedy to jej właściciel Jan Melsztyński, kasztelan i starosta krakowski, przeniósł wieś na
prawo niemieckie. Z okresu średniowiecza zachowało się jednak coś więcej niż ów dokument: mianowicie trzy stawy znajdujące się obecnie na posesji należącej do rodziny
Bemów to pozostałości średniowiecznych „rybników”. Dziś nie hoduje się już w nich
ryb, ale umiejscowienie zalewów przez wieki nie zmieniło się, przypominając dziś o tym,
jak długą historię ma ten obszar. W średniowieczu podlegał on parafii św. Jakuba na
Kazimierzu, jednak już w końcu XIV wieku przeszedł na własność zakonu św. Ducha de
Saxia zwanego Duchakami (od tego czasu do nazwy dodano przymiotnik Duchacka).
W XV i XVI wieku zakonnicy na terenie wsi posiadali karczmę zwaną Strzelna.
W XIX wieku wieś przeszła w ręce prywatne, a jeden z właścicieli założył zespół dworski
z parkiem krajobrazowym. W wieku XX prężnie rozwijały się zakłady przemysłowe na
terenie sąsiedniego Płaszowa, a rozbudowująca się Krakowska Fabryka Kabli część swoich budynków zlokalizowała na terenie Woli Duchackiej. Rodzina Bemów, której piękna
posiadłość stanie się wkrótce własnością miasta Krakowa, mieszka na Woli Duchackiej
od sześciu pokoleń. – W 1925 roku moja babka nabyła tutejsze tereny, gdy dziadek
przechodząc na emeryturę po pracy w Warszawie koniecznie chciał sprowadzić się do
Krakowa. Był rodowitym Podgórzaninem, bardzo mu na tym powrocie zależało. Cała ta
posiadłość liczyła 14 hektarów i została zakupiona od zamożnej mieszczańskiej rodziny
Szarskich, tych samych, których kamienica po dziś dzień stoi przy Rynku Głównym –
opowiada Stanisław Bem, który na Woli Duchackiej mieszka niemalże od urodzenia.
Początkowy plan, by czerpać dochody z gospodarstwa nie ziścił się, ponieważ nie znalazło się wystarczająco dużo chętnych do pracy. – W okolicy intensywnie zaczęły rozwijać
się zakłady przemysłowe, jak chociażby powstały w 1928 roku „Kabel”. Praca w fabryce
okazała się dla wielu znacznie bardziej kusząca niż na roli. Dlatego po pewnym czasie
część posiadłości trzeba było rozparcelować i sprzedać – dodaje Stanisław Bem.
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Dziś posiadłość licząca wyjściowo czternaście hektarów obejmuje ich trzy i to właśnie ten obszar postanowiło zakupić miasto celem utworzenia parku. Starali się o tą
decyzję od lat radni Dzielnicy XI z gorącym wsparciem Stowarzyszenia Przyjaciół Woli
Duchackiej. Latem zeszłego roku ich starania odniosły pozytywny rezultat, a tegoroczne
lato należało do studentów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego, którzy aktywnie
włączyli się w ideę powstania parku Duchackiego. Mierzyli oni i dokumentowali miejsce
gdzie powstać ma Park. – Odkrywaliśmy to miejsce krok po kroku. Część terenowa praktyk obejmowała prace na przestrzeni trzech hektarów – mówi Karolina Zięba, studentka Architektury Krajobrazu Studiów Międzywydziałowych w Uniwersytecie Rolniczym.
Studenci zostali podzieleni na cztery grupy, a ich zadaniem była dokładna inwentaryzacja dendrologiczna przestrzeni, dokonanie pomiarów geodezyjnych i skaningu
laserowego. Metoda ta umożliwia bardzo szybkie, precyzyjne i nieinwazyjne pomiary
obiektu w terenie. Proces dokumentacyjny polega na wykonaniu serii skanów pokrywających całą powierzchnię badanego obiektu i późniejszą ich rejestrację – czyli połączenie
w odpowiednim oprogramowaniu chmur punktów w wyskalowany model przestrzenny.
Na zarejestrowanym modelu możliwe jest wykonanie przekrojów przez obiekt, precyzyjnego wymiarowania, obliczeń objętości i pól powierzchni. Stanowi zatem kompletną
dokumentację architektoniczną przeznaczoną do zastosowania w pracach projektowych
i badawczych. – Efektem pracy wykonanej w terenie będą trzy projekty wariantowe prezentujące propozycje rewitalizacji terenu przygotowane przez studentów pod kierunkiem architektów – mówi prof. Wojciech Przegon z Uniwersytetu Rolniczego. – Wkrótce
w holu głównym budynku Rady Miasta Krakowa planujemy zaprezentować w formie
wystawy wyniki naszej pracy. Uwzględnione w nich będą także oczekiwania lokalnej
społeczności, które studenci do czasu ukończenia projektu będą poznawać podczas spotkań i dyskusji w Radzie Dzielnicy XI oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Woli Duchackiej.
Te zaś odnoszą się przede wszystkim do znamienitej przeszłości dworu i jego otoczenia.
Jego historię, połączoną z dziejami rodziny Bemów dokumentuje precyzyjnie album
fotograficzny założony przez Stanisławę Smolik-Bemową. Pieczołowicie przechowywany przez jej wnuka, Stanisława Bema, dotrwał do współczesności bez trudu. Solidna
oprawa kryje dziesiątki starych fotografii, na których życie rodziny przeplata się z życiem Krakowa, tworząc barwną opowieść. Pierwsze ze zdjęć datowane jest na rok 1882.
Amfiteatralne schody przed dworem niejednokrotnie stały się tłem do rodzinnych zdjęć,
ale album pokazuje też lata poprzedzające sprowadzenie się rodziny do Krakowa. Lwów,
Sucha Beskidzka, Zakopane. Rewia dawnych mód, przepiękne portrety przodków.
Udokumentowane zostały nawet zaloty dziadka Bema do babci Stolikowej. – Dziadek
był dokładnie o 20 lat starszy od babci – wspomina Stanisław Bem. – Urodził się w 1868
roku, a babcia w 1888 roku. W Monasterzyskach na kresach południowo-wschodnich
przebywała rodzina babci, a dziadek, który również tam się pojawił, miał już miejscowość
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opuszczać. Jednak, jak zachowało się w rodzinnych przekazach, dziadek przypadkiem
ujrzał przejeżdżające w bryczce cztery piękne siostry i został tak długo, aż zdobył serce
Stanisławy – kontynuuje romantyczną opowieść. W Stanisławie Smolikowej nietrudno było się zakochać. Bezdyskusyjną urodę uzupełniały liczne uzdolnienia artystyczne.
W albumie zachowało się zdjęcie ukazujące grupę studentek malarstwa przy sztalugach.
Pośród dziewcząt uwagę zwraca właśnie młoda Stanisława. –Babcia malowała, rzeźbiła,
grała na fortepianie, śpiewała. Wiele dziewcząt w tamtych czasach było edukowanych
w tych zakresach, ale babcia te umiejętności twórczo i przez całe życie rozwijała – mówi
Stanisław Bem. Począwszy od 1925 roku w albumie zaczęły pojawiać się zdjęcia z Woli
Duchackiej. Stawy rybne, po których gładko sunęły łódki, pamiątkowe zdjęcia nad ich
brzegami. Zabudowania, zieleń, radosny czas w jej otoczeniu. Widać, że ludzie zawsze
dobrze się tutaj czuli.
Co z tamtych czasów zachowało się do dziś?
Na terenie przeznaczonym pod nowy park znajduje się dworek, ruiny starych zabudowań, imponująca, znakomicie utrzymana wozownia pamiętająca czasy hrabiny
Wodzickiej i dwa zbiorniki wodne, z których jeden zachował swoje malownicze oblicze.
W sitowiu kryją się kaczki z młodymi, ptaki krążą pomiędzy gałęziami licznych drzew
okalających staw.
–W tym terenie pracowało łącznie trzydziestu studentów – mówi Karolina Zięba. –
Pierwsze dni praktyk okazały się szczególnie wymagające, ponieważ duże zagęszczenie
roślin uniemożliwiało poruszanie się w niektórych partiach terenu – dodaje.
Studenci musieli chwycić za kosy i sekatory, by usunąć chwasty i samosiejki, aby
utorować sobie drogę do cennych okazów. Takich udało się znaleźć całkiem sporo: – Nie szacowaliśmy dokładnego wieku drzew, ale sporo z nich osiągnęło już przynajmniej sto lat.
Zebraliśmy o nich dane na temat wysokości, objętości pnia czy zasięg korony, a nie da się
przy tym przeoczyć, że wiele z nich wygląda niesamowicie. Porośnięte bluszczem sprawiają prawdziwie baśniowe wrażenie – opisuje Karolina. Nad danymi, które udało się
zebrać w terenie, studenci będą pracować teraz w pracowniach Uniwersytetu Rolniczego.
– Czeka nas przygotowanie planów zagospodarowania tej przestrzeni – mówi Karolina
Zięba. –Najważniejsze według nas jest zachowanie walorów tego miejsca pod względem
przyrodniczym i historycznym – dodaje. To oznacza skierowanie uwagi w stronę wzorców, jakie niosą ogrody romantyczne. Studenci chcieliby wykorzystać w projektach istniejące ruiny dworskich zabudowań, stare drzewa, obecność wody i otoczyć je nowymi
elementami mającymi jednak swoje historyczne uzasadnienie. Nowe funkcje otrzymają
też te fragmenty zabudowań, które zachowały się w dobrym stanie. – Wyjątkowe miejsce to stara wozownia, postawiona jeszcze za czasów jednej z poprzednich właścicielek
tego terenu, hrabiny Wodzickiej. Znakomicie zachowana, o ciekawym sklepieniu, mogła
pomieścić przed laty dwie wielkie karety – szacuje Stanisław Bem. Na pomysły co do
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nowych funkcji czeka też budynek dworku przylegającego do wozowni, a i najstarsze
elementy zyskają nowe życie. – Tym najstarszym śladem jest prawdopodobnie grobla
pomiędzy stawami rybnymi założonymi jeszcze w średniowieczu – mówi Stanisław Bem.
– Po drugiej stronie ulicy, która stanowiła kiedyś wewnętrzną drogę w posiadłości, był
mały stawek zarodowy oraz staw widokowy z wysepką, na którym hrabina Wodzicka
podobno grywała na pianinie – dodaje. Urokliwym zakątkiem jest też stary, rozłożysty
jawor – ulubione miejsce zabaw dziadka, mamy i Kuby Bemów. – Jest pochylony, ma
ciekawy kształt i łatwo na niego się wspinać – podsumowuje Kubuś.
Rewitalizacji terenu towarzyszyć będzie również publikacja książki o parku Duchackim. – Sporo miejsca poświęcę w niej kartograﬁi parku – mówi profesor
Przegon. – Pierwsza mapa katastralna pochodzi z 1847 roku. Widać na niej, jak Wola
Duchacka przed laty wyglądała. Było to wyjątkowo cenne skupisko roślinności, kolejne
takie występowało dopiero na obszarze kamieniołomu Libana. We wszystkich zachowanych planach tutejsza szata roślinna jest określana jako zieleń parkowa, a zatem
dzisiejsi projektanci oczywiście będą z tych planów korzystać, bo też zawsze wychodzi się
od kartograﬁi. Różne rodzaje map określają stosunki kulturowe, mówią o hydrograﬁi,
sozologii. Nie ma możliwości by nie brać tych danych pod uwagę – wyjaśnia. A danych
jest sporo, bo to prawdopodobnie najstarsze założenie parkowe na terenie dzisiejszego
Krakowa. Liczy blisko 500 lat.
Co może powstać tutaj w XXI wieku? – Trzeba uczytelnić układ wodny, zaprojektować oświetlenie, ławeczki, inne elementy małej architektury. Może altanka, mostki? –
zastanawia się profesor Przegon. Decyzja o ostatecznym kształcie parku jest wciąż sprawą
przyszłościową, ale okoliczni mieszkańcy czekają na nią z niecierpliwością. Ten park jest
Woli Duchackiej bardzo potrzebny.
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4.2 Sprawozdanie techniczne z praktyki zawodowej odbytej
w parku w dniach 11–21.VII.2011 r.
(Agnieszka Szeptalin, Magdalena Kulig, Marta Szostak)
Obszar opracowania obejmował teren parku oraz drzewa rosnące po obu stronach
ulicy Estońskiej. Łączna powierzchnia terenu opracowania wynosiła około 4 hektarów.
Dla ułatwienia prac terenowych obszar opracowania podzielono na cztery podobszary
robocze (ryc. 40). Ilość podobszarów roboczych została dostosowana do ilości grup studentów. Każda z grup studentów odpowiadała za sporządzenie kompleksowego opracowania geodezyjno- dendrologicznego jednego z podobszarów. Pierwszy wyróżniony
podobszar roboczy stanowił południowo-wschodni teren parku wraz z zabudową mieszkaniową i zabytkową wozownią. Drugi obejmował południowo-zachodnią część parku
z pozostałościami zabudowy po starej stajni. Trzeci i czwarty podobszar stanowiły tereny
położone w północnej części parku. Swoim zakresem obejmowały po jednym stawie,
dawniej wykorzystywanym do hodowli ryb.
1. Część geodezyjno-kartograﬁczna.
W ramach części geodezyjnej praktyk, po uzyskaniu map z Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, każda z grup
przeprowadziła wywiad terenowy, podczas którego zaprojektowano osnowę pomiarową dla czterech wyznaczonych podobszarów. Po połączeniu pracy wszystkich grup, zaprojektowana sieć objęła teren całego parku (ryc. 41). Podczas stabilizowania punktów
osnowy palikami drewnianymi, przeprowadzono pierwsze prace porządkowe w celu poprawienia wizury pomiędzy nimi.
Pomiary osnowy wykonywano dwoma tachimetrami Topcon GTS 105N. Następnie
tymi samymi urządzeniami wykonywano zdjęcie szczegółów sytuacyjnych metodą biegunową. Współrzędne istotniejszych dendrologicznie drzew zdejmowano metodą ekscentryczną. Szczegóły zdejmowano także metodą ortogonalną za pomocą ruletek i węgielnicy, przy
czym odcięte zdejmowano tradycyjną ruletką, natomiast rzędne ruletką elektroniczną Leica
DistoTM Classic. Wyrównanie sieci pomiarowej wykonano w programie GeoNet, następnie
w oparciu o uzyskane współrzędne każda z grup wyznaczyła położenie szczegółów sytuacyjnych dla swojego zakresu pomiarowego. Ostatnim zadaniem studentów na tym etapie było
uzupełnienie mapy zasadniczej pozyskanymi w terenie informacjami.
2. Część dendrologiczna.
W ramach opracowania części dendrologicznej praktyk została wykonana szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej. Zakres opracowania obejmował: określenie gatun-

124
ków dendroflory w nomenklaturze łacińsko-polskiej, podanie podstawowych wymiarów
drzew (obwodu pnia na wysokości 130 [cm], wysokości [m], rozpiętości korony [m])
oraz krzewów (powierzchni zajmowanej przez skupiny [m2]), określenie stanu sanitarnego i zdrowotnego dendroflory oraz lokalizacji drzew i krzewów wraz z wykonaniem
części graficznej.
Cały teren opracowania odznaczał się dużym zwarciem i zagęszczeniem roślinności drzewiastej i krzewiastej. Pokryty był dużą ilością samosiewów drzew z rodzajów:
Acer, Fraxinus, które należy usunąć w celu oczyszczenia podszytu parkowego. W starodrzewie oznaczono gatunki drzew i krzewów okrytozalążkowych i nagozalążkowych.
Stwierdzono przewagę ilościową gatunków okrytozalążkowych nad nagozalążkowymi.
Pojedyncze okazy gatunków nagozalążkowych występowały w sąsiedztwie budynku
mieszkalnego na terenie pierwszego podobszaru roboczego (fot. 25). Prawdopodobnie
zostały wprowadzone na teren parku przez obecnych właścicieli nieruchomości. W starodrzewie wśród drzew, najliczniej występowały gatunki z rodzajów Acer, Fraxinus,
Alnus, Ulmus, a wśród krzewów gatunki z rodzajów Sambucus, Salix, Euonymus.
W drugim podobszarze stwierdzono obecność licznych gatunków drzew owocowych
z rodzajów Malus, Pyrus i Prunus (fot. 26). W sąsiedztwie stawów usytuowanych
w północnej części parku dominujące gatunki stanowiły rośliny z rodzajów Alnus, Salix,
Robinia (fot. 27). Na granicy podobszaru pierwszego i drugiego zaobserwowano licznie występujące, wytwarzające pędy generatywne okazy Hedera helix. W parku stwierdzono występowanie kilku okazałych drzew: brzóz porośniętych bluszczem pospolitym,
wiązów, grochodrzewów, pomnikowych okazów jesionów. Park wymaga oczyszczenia
z licznych samosiewów, drzew i krzewów. Usunięcia wybranych okazów starodrzewu
oraz przeprowadzenia licznych zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności cięcia fitosanitarnego odmładzającego i prześwietlającego.
Sporządzone na podstawie prac terenowych opracowanie geodezyjno-dendrologiczne posłuży studentom jako materiał pomocniczy, do sporządzenia projektu rewaloryzacji założenia parkowego na Woli Duchackiej. Prace nad projektem będą wykonywane
w następnym semestrze w ramach zajęć dydaktycznych.
3. Część geomatyczna.
Celem praktyki była inwentaryzacja drzew i krzewów, obiektów budowlanych
i zbiorników wodnych na terenie parku Duchackiego w Krakowie. W tym celu zostały wykorzystane oprócz tradycyjnych metod geodezyjnych nowoczesne technologie
pozyskiwania danych przestrzennych, takie jak naziemny skaning laserowy (TLS) oraz
systemy nawigacji satelitarnej GNSS. Materiałami bazowymi dla opracowania danych
były ortofotomapy lotnicze, mapy sytuacyjno-wysokościowe z nakładką ewidencyjną
oraz opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.
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Prace terenowe z zakresu technologii geomatycznych rozpoczęto od przeprowadzenia
naziemnego skaningu laserowego (TLS) z wykorzystaniem skanera FARO FOCUS3D,
poprzedzonego wykładem w zakresie technologii skanowania laserowego, przeprowadzonym przez pracowników krakowskiego oddziału firmy TPI. Skanowanie obiektów
sytuacyjnych występujących na terenie parku Duchackiego wykonano z kilku stanowisk z użyciem kul referencyjnych, dla zachowania możliwości połączenia pojedynczych
skanów. Pozyskane chmury punktów TLS zostały opracowane w programach FARO
SCENE, LASEdit oraz TerraSolid dla uzyskania modelu 3D obiektów terenowych.
Kolejnym etapem prac było kartowanie elementów sytuacyjnych (np. ścieżki, polany, jednogatunkowe grupy roślin) techniką GNSS. Wykorzystano odbiornik GPS firmy Trimble
Pathfinder PROXRS. Równolegle prowadzono proces geotagowania zdjęć – zastosowano
odbiornik GPS Pentagram oraz aparat fotograficzny firmy RICOH (konieczna synchronizacja czasowa aparatu i odbiornika GPS, opracowanie w programie GPS Photo Tagger).
W wyniku prac kameralnych dokonano w programie ArcGIS ESRI integracji geodanych pozyskanych różnymi technikami pomiarowymi (skaning laserowy, pomiary
GNSS, pomiary tachimetryczne).

Ryc. 40. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z podziałem na podobszary robocze (oprac. zbiorowe).
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Ryc. 41. Osnowa pomiarowa na tle mapy zasadniczej (oprac. A. Szeptalin, 2011).

Fot. 25. Przykładowe gatunki nagozalążkowe na terenie parku (fot. M. Kulig, 2011).
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Fot. 26. Pozostałości sadu (fot. M. Kulig, 2011).

Fot. 27. Gatunki dominujące w parku (fot. M. Pypeć, 2011).

128

4.3 Projekty rewaloryzacji parku Duchackiego
(Sandra Będziszewska, Teresa Syrek)
Projekty rewaloryzacji parku Duchackiego zostały opracowane przez studentów III
roku Architektury Krajobrazu podczas kursowych zajęć semestralnych84. Były one prezentowane w Urzędzie Miasta Krakowa w maju 2012 r.; podczas Festiwalu „Święto Ogrodów”
w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie w czerwcu tegoż roku oraz w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie, także w czerwcu 2012 r.
Studenci Architektury Krajobrazu w ramach zajęć projektowych zajmowali się opracowaniem koncepcji parku miejskiego na Woli Duchackiej, w granicach dawnego parku
dworskiego. Wyznaczony do opracowania obszar o powierzchni około 5 ha znajduje się
między ulicami: Malborską, Albańską, Laszczki, Białoruską i Estońską. Teren ten stanowi
jedyną enklawę zieleni między blokowiskami, a zarazem odznacza się niezwykłymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, m.in. starodrzew z licznymi pomnikami przyrody.
Po indywidualnym zapoznaniu się z terenem, grupy projektowe przystąpiły do gromadzenia danych niezbędnych w kolejnej fazie projektowej. Analizy dokumentacji inwentaryzacyjnej dokonano bardzo szczegółowo, sięgając do najstarszych opracowań bibliograficznych, kartograficznych i ikonograficznych. Dzięki temu można było poznać
historię terenu i odnieść się do tego, co zaobserwowano obecnie (plansza 1).
Stan obecnego zagospodarowania parku wynika przede wszystkim z czynników historycznych, ze zmian własnościowych i idących za nimi zmian w sposobie funkcjonowania posiadłości. Początki osadnictwa na terenie aktualnej XI dzielnicy samorządowej
Krakowa – Podgórze Duchackie sięgają okresu średniowiecza. W niewielkiej odległości
od osady znajdował się kościółek pod wezwaniem św. Benedykta, cmentarz przy dzisiejszej ulicy Zamoyskiego i kopiec Krakusa. Ludność tego obszaru trudniła się hodowlą
owiec, rolnictwem i myślistwem. Sądzi się, że miejsca te miały wpływ na „historię” zabudowań terenu dzisiejszego parku Duchackiego.
W roku 1364 r. rozpoczęła się planowa akcja osadnicza, podczas której lokowano wieś, zwaną Wolą, na prawie magdeburskim. W centralnej części wsi znajdowało się gospodarstwo sołtysa, w którym założono stawy. Był to początek powstałego
w przyszłości zespołu dworskiego. Wieś początkowo należała do Ottona z Pilicy. Po
jego śmierci, dobra ziemskie wchodzące w skład Woli zostały przekazane przez wdowę
Jadwigę, szpitalowi św. Ducha w Krakowie oraz szpitalowi w Łańcucie. Ostatecznie
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w 1418 r. całość przekazanego majątku przeszła na uposażenie Duchaków. W 1684 r.
Wola została wydzierżawiona Janowi i Katarzynie Zawadzkim. W zachowanym
kontrakcie jest mowa o dworze, już prawdopodobnie murowanym oraz o drewnianych zabudowaniach folwarcznych, a mianowicie: kuchni, gumnie, stajni,
oborach i spichlerzu. Przy folwarku dzierżawcy usytuowane były dwa stawy rybne oraz kilka sadzawek. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. rozwiązano szereg zakonów w Galicji, a ich dobra przeszły na własność władz austriackich. Zakon
Duchaków zlikwidowano ostatecznie w 1788 r. W ręce prywatne posiadłość na Woli
Duchackiej powróciła dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to nabyła ją
rodzina Starowieyskich. Do 1925 r. zespół dworski zmieniał kilkakrotnie właścicieli. Ostatecznie w jej posiadanie weszła Stanisława Smolik Bemowa i pozostała
w tej rodzinie do dzisiaj. Działka w południowo-zachodniej części parku
z nowym dworem została odsprzedana w 1939 r. Adamowi Okrutniewiczowi. W budynku mieściła się biblioteka publiczna, a od 1975 r. funkcjonuje Publiczne Przedszkole
nr 51. Obecnie zespołem dworskim opiekuje się wnuk Stanisławy Bemowej, Stanisław
Bem, który jest jego współwłaścicielem.
W drugiej połowie XIX wieku przystąpiono do rozbudowy zespołu dworskiego,
w wyniku czego powstało typowe założenie dworskie z budynkiem reprezentacyjnym,
parkiem krajobrazowym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Kolejne udokumentowane zmiany w zabudowie nastąpiły na początku XX wieku, kiedy to rozbudowano dwór o
piętro i ganek z tarasem, a we wschodniej części posiadłości przy stawie rybnym wzniesiono, obecnie już nieistniejące, budynek mieszkalny oraz stajnię.
W ostatnich latach na walory parku niekorzystnie wpłynęło zaniechanie prac porządkowych i konserwatorskich. Budynki sukcesywnie niszczeją. Obecnie ostały się jedynie
dwa obiekty: tzw. „Stary Dwór”, pełniący funkcję mieszkalną oraz dworek z połowy XIX
wieku, stanowiący siedzibę Przedszkola Samorządowego nr 51. Po wozowni, spichlerzu i stajniach pozostały jedynie ruiny. Cały teren pokryty jest licznymi samosiejkami
drzew i krzewów. Natomiast jeden z trzech stawów rybnych wysechł w wyniku niedrożności kanałów doprowadzających wodę oraz zarastania roślinnością. Część terenu
parku została rozparcelowana, a pojedyncze działki sprzedano prywatnym właścicielom.
Wybudowano na nich niewielkie, najczęściej jednokondygnacyjne budynki, pełniące
funkcje mieszkalną i handlową.
Korzystając z zebranych materiałów kartograficznych, grupa projektowa 2B dokonała analizy historycznej, która stanowiła ważny element w procesie projektowania koncepcji zagospodarowania parku (plansza 2). Następnie skupiono się na podziale terenu
na obszary projektowe, wyznaczeniu granic opracowania i nadaniu im odpowiednich
funkcji. Ustalono powstanie nowych elementów budowlanych oraz zaznaczono budynki
przeznaczone do adaptacji (plansza 2).
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Obszar projektowanego parku podzielono wzdłuż drogi asfaltowej na dwie części: zachodnią i wschodnią. Część zachodnia, zgodnie z funkcją historyczną, stanowi strefę parku
krajobrazowego, a działania projektowe na tym terenie będą ograniczone do minimum.
Projekt przewiduje jedynie powstanie nowego placu zabaw w rejonie przedszkola oraz
wprowadzenie utwardzonych ścieżek, które nie zaburzą funkcji krajobrazowej.
Część wschodnia, nazwana przez grupę strefą rekreacyjną, obejmuje kilka obszarów
projektowych, którym nadano różnorodne funkcje. Zabytkowy „Stary Dwór” będzie
„mieścić w sobie” muzeum, kawiarnię/restaurację, a jego otoczenie wraz z zaprojektowaną
sceną będą stanowić najważniejszy element założenia przeznaczony na cele kulturalno-artystyczne. Ruiny adaptowane na zakątek szachowy będą pełnić funkcję rekreacyjną.
Natomiast długa na 100 metrów pergola, usytuowana w północno-wschodniej części
parku, będzie odgradzać obszar parku od mało estetycznych zabudowań przemysłowych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
W następnej kolejności przystąpiono do zaprojektowania układu komunikacyjnego
czyli wyznaczenia dróg, ścieżek pieszych i rowerowych (plansza 2 – KOMUNIKACJA).
Ich układ nawiązuje do stylu ścieżek historycznych parków krajobrazowych i częściowo
pokrywa się z dawnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi tego parku. Całość kompozycji odznacza się „kaligraficzną” precyzją i starannością, stanowiąc jednocześnie o wysokiej estetyce parku. Powtarzającym się elementem układu komunikacyjnego jest motyw
koła integrujący się harmonicznie z przyrodą. W miejscach przecięcia się ciągów komunikacyjnych utworzono siedem placów z różnymi pomnikami gołębicy.
Wytyczenie powyższego planu pozwoliło na opracowanie schematu zieleni oraz schematu oświetlenia (plansza 2). Inwentaryzacja zieleni umożliwiła wskazanie cennych okazów drzew, które po dokonaniu odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych będą stanowić
podstawę dla projektu zieleni w parku. Nowe nasadzenia stanowią uzupełnienie stanu
istniejącego. Układ projektowanej zieleni wysokiej oparty został na dwóch elementach:
alei dębowej, rozpoczynającej się od starego dębu o statusie pomnika przyrody oraz alei
lipowej prowadzącej od dworu do stawów. Stworzone zostaną również wnętrza ogrodowe w formie ogólnodostępnych trawników przeznaczonych na rekreacje. Ponadto
zostanie odnowiony stary sad dworski, a obszary przygraniczne będzie tworzyć zieleń
izolacyjna. Z założenia, projektowany park ma być miejscem otwartym dla okolicznych
mieszkańców, dlatego też zrezygnowano z wprowadzenia litego ogrodzenia.
W celu zapewnienia bezpiecznego odpoczynku w parku nawet nocą, zaplanowano
oświetlenie dostosowane do funkcji każdego miejsca. Różne natężenie, kierunek, odcień
i przede wszystkim rodzaj oświetlenia nadaje nocą indywidualny charakter poszczególnym częściom parku. Jednakowe oświetlenie układu komunikacyjnego zespaja je w harmonijną całość.
Odpoczynek odwiedzającym zapewni również umiejscowienie parkingu tuż przy samej głównej bramie wjazdowej, a więc z dala od wnętrz parkowych.
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W centralnej części parku, przy południowej elewacji dworu, powstanie scena. Dwór
wraz ze sceną pozwoli zamknąć funkcje kulturalne i artystyczne w jednym miejscu, stanowiąc „serce” założenia parkowego. Naturalne pochylenie terenu w kierunku południe-północ umożliwi wykonanie trybun. Obiekt będzie posiadał ok. 300 miejsc dla widzów
oraz zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę.
Uwzględniając potrzeby dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola, jak i tych,
które będą spędzać wolny czas w parku, zaplanowano okrągły duży plac zabaw. Teren
placu zawiera w sobie liczne obniżenia w postaci piaskownic, mniejszych placów otoczonych przez sztucznie uformowane pagórki. Pozostałymi „atrakcjami” w tym miejscu jest:
tor wspinaczkowy, tor do czołgania się i zabawki edukacyjne.
W myśl przyjętej przez grupę zasady, że „woda jest nieodłącznym składnikiem parków”, koncepcja zakłada powrót do istniejących tu wcześniej trzech zbiorników wodnych. Ciekawym „wodnym” elementem będzie strumień przepływający wzdłuż ścieżki
biegnącej przy ruinach z kierunku południowo-wschodniego na północno-zachodni.
Miejscami nachodzi na ścieżkę, przecina węzeł ścieżek i dalej rozwidla się i wpada do stawu. Jego ujście stanowi kamienna fontanna znajdująca się przy ruinach adaptowanych
na kącik szachowy.
Pomost znajdujący się nad stawem stanowi integralną część układu komunikacyjnego parku. Jego forma, bazująca na łuku, harmonijnie komponuje się z płynną, opartą
na okręgach, kompozycją ścieżek. Stanowi nie tylko sposób na szybkie i wygodne przeprawienie się z jednego brzegu na drugi, ale również swego rodzaju odrębną przestrzeń,
oferującą użytkownikom parku chwilę ciszy i spokoju w otoczeniu wody. Odpoczynek
nad stawami oferuje również ażurowa pergola. Na całej jej długości zaprojektowana została wielopoziomowa betonowa ława z drewnianymi elementami. Urozmaiceniem jest
pomost nad sztucznym strumieniem, jak i duża osobna ława wypoczynkowa.
Opisane tu elementy można odnaleźć na planie „Koncepcji zagospodarowania parku” (plansza 3). Natomiast w celu przybliżenia efektu przestrzennego, grupa przedstawiła również swój projekt w postaci wizualizacji 3D (plansza 4).
Nasze opracowanie przewiduje prace renowacyjne na całości obiektu. Zakłada również przekształcenie ciągów komunikacyjnych wraz z urządzeniem przestrzeni zielonych,
uporządkowaniem i nadaniem kształtu terenowi, przy jednoczesnej racjonalnej gospodarce drzewostanem. Ponadto zagospodarowanie dotyczy gruntownych zmian związanych z budową obiektów kubaturowych małej architektury, jak: pergoli, amfiteatru,
mostków, podestów, placu zabaw w pobliżu budynku przedszkola, a także zagospodarowania ruin.
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Plansza 1.
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Plansza 2.
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Plansza 3.

135

Plansza 4.

Część V
Perspektywiczne korzyści dla rozwoju Krakowa i Dzielnicy XI –
Podgórze Duchackie w związku z utworzeniem parku Duchackiego

Dlaczego park Duchacki powinien być rewaloryzowany? Sądzę, że niniejsza książka daje jednoznaczną, pozytywną odpowiedź. Badania naukowe potwierdzają wyjątkowe
wartości historyczne, krajobrazowe i przyrodnicze badanego obszaru. Starsi mieszkańcy
Woli Duchackiej mówią o kulturotwórczej roli dworu i pięknie otaczającej go przyrody.
Rysownicy, fotograficy i malarze, we właściwej sobie formie artystycznego wyrazu zwracają
uwagę na walory estetyczno-krajobrazowe założenia dworsko-parkowego. Jarosław Kajdański
w artykule Są projekty – czekamy na Park Duchacki (dokument 4) trafnie zauważył, że:
Z tego miejsca (…) wyrasta tożsamość Woli Duchackiej, pomnikowa przyroda przeplata się
z historią, patriotyzmem i kulturą85.
W kontekście tej i podobnych wypowiedzi oraz przede wszystkim w oparciu o wyniki badań należy stwierdzić, że postawiona na początku teza: „Walory krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz wartości historyczne założenia dworsko-parkowego na Woli
Duchackiej determinują funkcję terenu. Jest nią rekreacja w otoczeniu zieleni parkowej”, została udowodniona.

5.1 Korzyści ekonomiczne, przestrzenne, krajobrazowe, kulturowe
i społeczne związane z proponowanym zadaniem inwestycyjnym
pozostającym w gestii władz Miasta Krakowa
(Wojciech Przegon)
Opracowane przez studentów projekty rewaloryzacji parku dowodzą, że istnieją realne przesłanki do realizacji inwestycji. Warunkiem jest wykupienie od właścicieli terenu parku przez Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa. We wrześniu 2012 roku
rozpoczęły się w tej sprawie końcowe rozmowy (dokument 5)86. Na ich szczęśliwy finał
czeka Rada Dzielnicy–XI Podgórze Duchackie oraz wiele organizacji pozarządowych
i środowisk opiniotwórczych, które od września 2007 roku życzliwie przyglądają się negocjacjom. Należy podkreślić, że zadanie inwestycyjne, jakim byłoby utworzenie parku
Duchackiego, przyniosłoby szereg wymiernych korzyści: ekonomicznych, przestrzennych, krajobrazowych, kulturowych i społecznych.
Park Duchacki byłby przestrzenią publiczną dostępną dla ogółu mieszkańców
Krakowa. Dla społeczności lokalnej stałby się miejscem codziennej rekreacji i wypoczynku. Urządzona, pielęgnowana zieleń byłaby ważnym elementem, ładu przestrzennego,
trwałą enklawą wśród okalającego ją budownictwa jedno i wielorodzinnego.
Park miałby jednego właściciela. Atutem tego założenia jest „Stary Dwór”. Właściciel
powinien zadecydować o zakresie rewaloryzacji obiektu, w tym unikalnej wozowni.
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Mogłaby się w nim mieścić siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej oraz
Dom Pracy Twórczej. W miesiącach letnich mogłyby odbywać się imprezy plenerowe
(muzyczne, literackie, malarskie) w przewidzianym do tego miejscu.
Park Duchacki może pełnić wyjątkową rolę edukacyjną. Dla dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 51 przy ulicy Estońskiej 20 oraz młodzieży Gimnazjum nr 27 przy
ulicy Malborskiej 98 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy
ulicy Czarnogórskiej 14 byłby idealnym miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z: przyrody, biologii, historii, plastyki itd.
Określone część parku powinny mieć statut obszaru chronionego, gdyż występują
tam rzadkie okazy roślinności i owadów87.
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Dokument 4

Źródło: „Wiadomości” nr 6 (197), R XVII, z czerwca 2012 r., s. 2.
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Dokument 5

Źródło: „Dziennik Polski”, z dn. 8–9 IX 2012 r., s. B03.

5.2 Kalendarium walki o park Duchacki
(Jarosław Kajdański)
1998 r. – w Zeszytach Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
„Krzysztofory” nr 20. ukazała się monografia autorstwa Elżbiety M. Firlet Wola
Duchacka pod Krakowem – historia i krajobraz.
Sierpień 1999 r. – na łamach miesięcznika lokalnego „Wiadomości” opublikowany
został wywiad z autorką, przeprowadzony przez red. Jarosława Kajdańskiego, w którym
podkreślone zostały walory krajobrazowe, ale także historyczno-kulturowe parku podworskiego.
Wrzesień 2005 r. – Gmina Miejska Kraków pozyskała na własność tzw. Nowy Dwór
z połowy XIX w przy ul. Estońskiej 2, który był dzierżawiony za ok. 4 tys. zł na użytek Przedszkola Samorządowego nr 51. Przedszkole pozostało, a właściciele otrzymali
w zamian inne nieruchomości. Wzrasta zainteresowanie terenami podworskimi na Woli
Duchackiej pod zabudowę.
2006 r. – inwestor starał się o wybudowanie w tym miejscu pięciu sześciokondygnacyjnych budynków wraz z siecią podziemnych garaży. Po protestach Wydział
Architektury i Urbanistyki UMK ograniczył warunki do „niskiej (wysokość: 11 m, sze-
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rokość: 21 m) zabudowy mieszkalnej” z garażami podziemnymi, która może zająć do
13% terenu objętego wnioskiem. Na liście protestacyjnej podpisało się ok. 200 osób.
27 września 2007 r. – Rada Dzielnicy XI V kadencji podjęła uchwałę w sprawie
ochrony terenów podworskich na Woli Duchackiej.
27 listopada 2007 r. – przewodnicząca RMK Małgorzata Radwan-Ballada udziela
poparcia działaniom Dzielnicy XI i zwraca się z zapytaniem do Prezydenta Miasta prof.
Jacka Majchrowskiego.
22 kwietnia 2008 r. – w piśmie skierowanym do Rady Dzielnicy XI szczególną wartość parku dla historii i współczesności Woli Duchackiej podkreśliła Elżbieta
M. Firlet, starszy kustosz, kierownik Pracowni Dokumentacji Architektury i Zmian
Urbanistycznych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Pani kustosz przypomniała, że park podworski był centrum życia gospodarczego i kulturalnego Woli, a dziś określa tożsamość mieszkańców i budzi lokalny patriotyzm.
23 kwietnia 2008 r. – z inicjatywy radnych Dzielnicy XI w parku podworskim gościła komisja konserwatorska Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
z udziałem także przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Członkowie
Komisji uznali jednak, że teren i dawne budynki dworskie uległy tak poważnym przekształceniom, iż kwalifikują się jedynie do wpisu do ewidencji zabytków. Taki wpis chroniłby to miejsce, gdyby okolica miała lokalny plan zagospodarowania przestrzennego.
Takiego planu nie ma (podobnie jak w znacznej części Krakowa).
Rada Dzielnicy inicjuje akcję zbierania podpisów mieszkańców w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie podworskim na Woli Duchackiej.
15 maja 2008 r. – pismo w sprawie utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Dzielnicy XI wysłała do prof. Jana Macieja Chmielewskiego,
pełnomocnika prezydenta ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
16 maja 2008 r. – Dzielnica XI zwraca się do Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody dr Bożeny Kotońskiej z prośbą o objęcie ochroną prawną parku podworskiego. Z braku odpowiedzi pismo zostało ponowione z datą 27 sierpnia.
19 czerwca 2008 r. – Polski Klub Ekologiczny okręg Małopolska poparł Dzielnicę
w dążeniach, aby park podworski jak najszybciej uwzględnić w planach zagospodarowania przestrzennego jako „zieleń parkowa”.
22 października 2008 r. – radni Dzielnicy XI doprowadzają do wizji lokalnej na
terenie podworskim, podczas której przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody Tomasz Ciepły ustalił, że warto powołać tutaj zespół przyrodniczo-krajobrazowy. (Zwlekanie z podjęciem decyzji skończyło się jedynie przekształceniem jednego
urzędu w drugi: Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zastąpiła Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, która takimi sprawami już się nie zajmuje...).
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27 października 2008 r. – poparcie dla inicjatywy wyraziło biuro posła na Sejm RP
Zbigniewa Ziobry (PiS), podkreślając, że park podworski ma istotne walory kulturowe
i krajobrazowe, znajduje się w nim wiele (z ich wyliczeniem) cennych gatunków flory
i fauny oraz pomniki przyrody (np. dęby szypułkowe). Pismo to posłużyło za kanwę
kolejnych wystąpień w obronie walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
5 listopada 2008 r. – Liga Ochrony Przyrody zwraca się z apelem o objęcie ochroną
parku podworskiego na Woli Duchackiej poprzez ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego bądź parku miejskiego i wykup prywatnych działek.
3 grudnia 2008 r. – interpelację w tej sprawie zgłosił do prezydenta Krakowa radny
miejski Łukasz Słoniowski.
17 grudnia 2008 r. – pismo do Rady Dzielnicy XI od prezydenta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego. Zdaniem prezydenta gmina na razie nie wykupi prywatnych
terenów dawnego parku podworskiego, ponieważ „powyższy park nie figuruje na liście
rankingowej inwestycji miejskich” oraz nie spełnia podstawowych kryteriów tego rankingu, do których zalicza się m.in. „wartość takich terenów”.
31 grudnia 2008 r. – w odpowiedzi na pismo posła RP Zbigniewa Ziobry
z dn. 27 października 2008 r. inicjatywę Dzielnicy XI w sprawie utworzenia parku miejskiego poparł wojewoda małopolski Jerzy Miller.
8 stycznia 2009 r. – powołano Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej, które szeroko propaguje ideę utworzenia parku Duchackiego. Podejmuje także – razem
z Osiedlowym Klubem Kultury Wola Duchacka, przy wsparciu Rady Dzielnicy XI – szereg ważnych i spektakularnych imprez w ramach obchodów 645-lecia Woli Duchackiej.
19 stycznia 2009 r. – pisemnego wsparcia w działaniach Rady Dzielnicy XI udziela
Stowarzyszenie Podgorze.pl poprzez słanie monitów m.in. do przewodniczącej RMK
Małgorzaty Radwan-Ballady.
27 stycznia 2009 r. – Rada Dzielnicy XI podjęła uchwałę wnioskującą w sprawie
utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego między ulicami Estońską, Malborską
i Białoruską. Uchwała została przesłana do Komisji Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska RMK, celem wpisania terenu do rankingu inwestycji miejskich
w zakresie planowania zieleni, a także nabycia przez gminę prywatnych działek, które ww.
zespół przyrodniczo-krajobrazowy współtworzą. W uzasadnieniu napisano: Park podworski na Woli Duchackiej jest tylko w ułamkowej części użytkowany przez Przedszkole
Samorządowe nr 51 przy ul. Estońskiej. Obszar ten tworzą obiekty dworskie wzniesione
w okresie XVII–XIX w., starodrzew (w tym pomniki przyrody), a także stawy. Jest to
teren bogaty w faunę i ﬂorę, w tym gatunki chronione. Jest to obszar, z którego wyrosła
historia Woli Duchackiej. Jego własnościowe i prawne zabezpieczenie uchroni go przed
zabudową i pozwoli zachować tożsamość historyczną Woli Duchackiej dla przyszłych
pokoleń. Ustanowienie przez Gminę Miejską Kraków zespołu przyrodniczo-krajobra-
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zowego byłoby fundamentalnym aktem na przypadające w tym roku 645-lecie Woli
Duchackiej, a także w obchodzonej w tym roku 225. rocznicy lokacji Podgórza, którego
Wola Duchacka stanowi integralną część.
2 lutego 2009 r. – odbywa się Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK. – Popieram ochronę dawnego parku podworskiego. Uważam,
że warto zabezpieczyć go przed zabudową i utworzyć na jego terenie park miejski.
Zawnioskowałem w tej sprawie do wiceprezydenta Bujakowskiego, który zapozna się z tematem i przedstawi swoje stanowisko na następnej Komisji Planowania Przestrzennego
– relacjonuje Włodzimierz Pietrus, radny miejski.
20 lutego 2009 r. – poparcia udziela Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska.
16 marca 2009 r. – był to przełomowy moment, radni miejscy podczas Komisji
Planowania przygotowali wniosek, sformułowany od ręki przez radnych Włodzimierza
Pietrusa (PiS) i Kajetana d’Obyrna (PO) do prezydenta Krakowa, aby rozważono właściwy sposób ochrony dla tego miejsca, z uwzględnieniem możliwości wykupu części gruntu. Na wspomnianym posiedzeniu Komisji obecna dyrektor Wydziału Kształtowania
Środowiska Małgorzata Mrugała, widząc jednomyślność radnych miejskich oraz determinację osób towarzyszących – nadała bieg sprawie. Obecni byli także radni „jedenastki”
Halina Karlińska i Jarosław Kajdański oraz Beata Anna Symołon, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Woli Duchackiej (obecna również 23 kwietnia), a także Jaro Gawlik, animator z Osiedlowego Klubu Kultury przy ul. Czarnogórskiej, wiceprezes SPWD.
23 kwietnia 2009 r. – pod Przedszkolem Samorządowym przy ulicy Estońskiej zebrali się przyrodnicy i miłośnicy Woli Duchackiej. Pretekstem do spotkania było uzyskanie najnowszych informacji z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, którego
przedstawiciele obecnie pochylają się nad zagadnieniem ochrony parku. Urząd reprezentował dr Przemysław Szwałko, który potwierdził, że teren jest warty ochrony.
Nie będzie to jednak łatwe w praktyce, bo większość działek w tym obszarze jest własnością prywatną. – Aby utworzyć park miejski, gmina musi dysponować co najmniej
dwoma hektarami ziemi. Pomijając działkę, na której stoi przedszkole, mamy tutaj
do dyspozycji trzy niewielkie działki gminne. To zaledwie niecałe 10 arów – oszacował
Przemysław Szwałko. Na razie jednak padła wstępna propozycja, aby wziąć pod uwagę
prawie 3 ha terenu. Taka optymistyczna wersja może być dowodem, że jest o co walczyć.
Wydział Kształtowania Środowiska wystąpił do Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu z wpisaniem terenu parku podworskiego na listę rankingową terenów
zielonych. – To był „zaporowy” warunek podjęcia prac, wskazany przez Prezydenta
Miasta, w odpowiedzi skierowanej do Rady Dzielnicy XI. Ten formalny etap mamy już
za sobą. To miejsce ma swój klimat, swoją duszę, stanowi historyczne centrum Woli
Duchackiej, ten park to właściwie „gotowiec”, wystarczy zobaczyć – podkreślał radny
dzielnicy Jarosław Kajdański.

146
12 maja 2009 r. – spotkanie w sprawie działań na rzecz utworzenia parku Duchackiego
w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody. Spotkanie prowadziła dyrektor Wydziału Małgorzata Mrugała, przy udziale licznych pracowników, z których
każdy coś wnosił do tematu. Inspektor Przemysław Szwałko przygotował wszystkie
materiały poglądowe. Obecni byli także przedstawiciele Wydziału Skarbu, Miejskiego
Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Infrastruktury i Transportu. Ważna była obecność radnego miasta Włodzimierza Pietrusa z Komisji Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska. Obecni byli także przedstawiciel Rady Dzielnicy XI Jarosław
Kajdański oraz Zofia Filipowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej. Pani
Filipowicz przypomniała, że park w tym miejscu był już planowany w studium wiele lat temu, co potwierdziła przedstawicielka Wydziału Skarbu, dysponując tymi planami... Inspektor Szwałko poinformował, że park Duchacki został wpisany na listę
rankingową zieleni parkowej w poz. 28, ale na szczęście nie decyduje kolejność, lecz
przyznane punkty, a w tym przypadku ich nie brakuje... Nie będzie starań o „zespół
krajobrazowo-przyrodniczy”, bo wg prawa nie można by wykonać tam infrastruktury
typu oświetlenia, ławki, kosze etc. Staramy się więc o PARK GMINNY, który taką
infrastrukturę może i powinien posiadać. Park miałby zajmować obszar ok. 4 ha, więcej
niż początkowo nakreślono, bowiem warto postarać się o miejsca parkingowe, które
mogłyby się znaleźć od strony ul. Albańskiej. Granice parku wyznaczałyby mniej więcej
ulice: Laszczki, Białoruska, Malborska i Albańska, z Estońską pośrodku jako centralną
aleją parkową o statusie „ciągu pieszo-jezdnego”. Wnioski: trzeba wystąpić o miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, który zatrzyma wydane inwestorom „wuzetki”. Z wnioskiem o przystąpienie do planu może wystąpić Rada Dzielnicy, może też
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej...
27 maja 2009 r. – Rada Dzielnicy XI uchwala szeroko uzasadniony wniosek do
Biura Planowania Przestrzennego UMK o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9 czerwca 2009 r. – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu odpowiada, że wniosek złożony na spotkaniu konsultacyjnym w dn. 12 maja o utworzeniu
w ul. Estońskiej ciągu pieszo-jezdnego został rozpatrzony pozytywnie.
18 czerwca 2009 r. – wniosek o mpzp, popierający Radę Dzielnicy XI, składa
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody.
15 lipca 2009 r. – wniosek o mpzp, popierający Radę Dzielnicy XI, składa
Stowarzyszenie Podgorze.pl.
20 lipca 2009 r. – poparcia dla utworzenia parku Duchackiego udziela poseł na Sejm
RP Łukasz Gibała (PO).
31 lipca 2009 r. – radny Włodzimierz Pietrus składa interpelację do Prezydenta
Miasta m.in. w sprawie terenów pod park Duchacki.

147
Sierpień 2009 r. – „pielęgnacyjna” wycinka 19 drzew na jednej z prywatnych działek,
poniżej przedszkola przy ul. Estońskiej. Zgodę wydaje Wydział Kształtowania Środowiska,
a w Wydziale Architektury i Urbanistyki trwa procedowanie wydania „wuzetek” na zabudowę. Protestują radni dzielnicy, sprawę nagłaśniają media, w tym orędująca za parkiem
Duchackim od samego początku red. Paulina Polak z „Dziennika Polskiego”.
2 września 2009 r. – wniosek o mpzp, popierający Radę Dzielnicy XI, składa
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej.
23 września 2009 r. – radna Grażyna Fijałkowska składa interpelację do Prezydenta
Miasta w sprawie wycinki drzew przy ul. Estońskiej.
19 października 2009 r. – Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody składa odwołanie od decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta w sprawie zabudowy części działek
przy ul. Estońskiej.
2 i 16 listopada 2009 r. – temat parku Duchackiego wraca do Komisji Planowania
Przestrzennego RMK. Wiceprezydent Kazimierz Bujakowski udziela informacji nt.
działań na rzecz utworzenia parku, do czego UMK został zobowiązany przez Komisję
z dn. 16 marca 2009 r. Na komisji obecni są właściciele działek oraz pełnomocnik rodziny państwa Bemów. Ci ostatni wyrażają gotowość rozmów nt. sprzedaży działek
o łącznej powierzchni ok. 3 ha. Radni Grażyna Fijałkowska (PO) i Włodzimierz Pietrus
(PiS) zostają wydelegowani przez przewodniczącego Komisji Grzegorza Stawowego do
zespołu prowadzącego negocjacje.
26 listopada 2009 r. – odbywa się spotkanie pełnomocnika właścicieli mec. Jacka
Wczelika z wiceprezydentem Kazimierzem Bujakowskim, przy udziale dyrektor Wydziału
Skarbu Marty Witkowicz oraz ww. radnych. Złożono ofertę sprzedaży działek na kwotę
9 mln, rozłożoną na dwie raty (4 mln – r. 2010, 5 mln – r. 2011).
6 grudnia 2009 r. – radny Łukasz Słoniowski składa wniosek do budżetu miasta na
rok 2010 o zabezpieczenie kwoty 2 mln zł na park Duchacki.
Grudzień 2009 r. - ani ze strony Prezydenta i Urzędu Miasta, ani ze strony radnych
miasta nie przyechodzi oczekiwany zapis w budżecie na rok 2010 o wykupieniu działek pod park Duchacki.
28 stycznia 2010 r. – spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy XI wszystkich zaangażowanych stron. Zaproszony na nie wiceprezydent miasta Kazimierz Bujakowski w
imieniu swoim oraz dyrektor Wydziału Skarbu UMK Marty Witkowicz – przesłał list
na ręce przewodniczącej Dzielnicy XI Bożeny Piekarczyk, w którym poinformował, że
Wydział Skarbu zlecił wycenę działek, zaoferowanych przez rodzinę Bemów do sprzedaży Miastu z przeznaczeniem na park Duchacki. I to zlecenie wyceny działek trwa...
(W kuluarowej opinii zaoferowana cena nie jest wygórowana). Obecni na spotkaniu
przedstawiciel właścicieli Stanisław Bem oraz ich pełnomocnik mec. Jacek Wczelik – nie
kryli rozczarowania postawą władz miasta. Poza tym wiceprezydent w przysłanym liście
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przypomniał, że w budżecie na rok 2010 nie zapisano środków finansowych na pozyskanie terenu pod park Duchacki. I wreszcie, że wykupienie terenu jest możliwe dopiero
w końcu br., gdy zostaną do rozdziału wolne środki z innych zadań. W toku dyskusji
uzgodniono, że niezbędne jest działanie bezpośrednie, czyli wizyta u prezydenta Jacka
Majchrowskiego.
8 stycznia 2010 r. – radny dzielnicy Jarosław Kajdański utworzył na serwisie społecznościowym Facebook stronę Parku Duchackiego.
17 lutego 2010 r. – radny miasta Włodzimierz Pietrus „ze względów proceduralnych” wycofuje zgłoszoną wcześniej poprawkę do budżetu miasta w sprawie parku
Duchackiego.
9 marca 2010 r. – wizyta u wiceprezydenta miasta Kazimierza Bujakowskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej z udziałem Rady Dzielnicy XI. Była
obecna także wicedyrektor Wydziału Skarbu UMK Anna Trembecka. Radę Dzielnicy
XI reprezentowali: Halina Karlińska i Jarosław Kajdański, a Stowarzyszenie Przyjaciół
Woli Duchackiej – Beata Anna Symołon, Renata Kijewska i prof. Wojciech Przegon
z Uniwersytetu Rolniczego. Przekazano Wiceprezydentowi m.in. teczkę z zebranymi
podpisami oraz kalendarium działań na rzecz parku Duchackiego. Dowiedzieliśmy się
m.in., że z końcem marca ma być gotowy operat szacunkowy działek zaoferowanych
Miastu pod park Duchacki przez część prywatnych właścicieli. Wiceprezydent powiedział, że w II połowie roku – w ramach przesunięć budżetowych – sprawa wykupienia
gruntów pod park stanie się przedmiotem debaty i głosowania. Dopilnujemy, aby tak się
stało. Spotkanie upłynęło w konstruktywnej atmosferze, co Wiceprezydent potwierdził
tego samego dnia w wypowiedzi prasowej.
16 marca 2010 r. – na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa (o ponad stuletniej tradycji) autorka monografii
o Podgórzu Duchackim Ewa Gaj prosiła wraz z Mikołajem Korneckim, przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, o wystosowanie apelu TMHiZK
do prezydenta miasta w celu wsparcia idei zakupu terenu parku podworskiego na Woli
Duchackiej. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Ponadto przypomniano dyrektorowi Michałowi Niezabitowskiemu o wsparciu projektu przez Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa – bardzo chętnie to będzie robił. Ważne jest to, że
i w tym gronie usłyszano o lokalnym projekcie. Członkami Towarzystwa są intelektualiści, ludzie zajmujący ważne stanowiska w mieście, a więc będą mogli wspierać projekt
w swojej strefie wpływów.
29 maja 2010 r. – w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się Konferencja samorządowa zatytułowana „Parki w Krakowie”, z udziałem przedstawicieli reprezentujących park Dębnicki, Zielony Zakrzówek oraz park Duchacki. Jej pomysłodawcą był przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Włodzimierz Pietrus, a patronem przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch. O parku
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Duchackim mówili: Beata Anna Symołon, Mikołaj Kornecki oraz Jarosław Kajdański.
Prezentacja parku Duchackiego polegała także na trwającej w magistracie od 26 maja
do 6 czerwca wystawie „Wiosna w Parku Duchackim” (m.in. w czasie Dni Otwartych
Magistratu). Jej organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
z ul. Beskidzkiej (gdzie też początkowo wystawę otwarto 5 maja, a która wróci w to
miejsce do końca czerwca), z orędowniczką parku dyrektor Teresą Grzybowską na czele.
Autorem zdjęć jest Jarosław Kajdański, ale na wystawie nie zabrakło także zdjęć archiwalnych ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Bema oraz unikatowej reprodukcji mapy
katastralnej i zdjęć satelitarnych ze zbiorów Mikołaja Korneckiego, przewodniczącego
Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Po konferencji w magistracie odbyła się
impreza plenerowa „Klimaty starego parku”, której gospodarzem był Osiedlowy Klub
Kultury „Wola” przy ul. Malborskiej. Następnie wręczono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Park Duchacki” – wystawa prac potrwa do końca
czerwca. Otwarto także wystawę fotografii Beaty Anny Symołon, Pawła Kurka i Romana
Łaniewskiego, na której pokazano też współczesne akwarele Henryka Majcherka i przedwojenne Michała Nalepki, fotografie z archiwum rodziny Bemów, a także projekty zagospodarowania parku z Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego,
przygotowane przez prof. Wojciecha Przegona i dr. inż. Leszka Bylinę. Wystawa ta
została 15 czerwca przeniesiona do UR, do czytelni profesorskiej na I piętrze w Alejach
- można ją tam oglądać do połowy lipca. Imprezę zwieńczył spacer po terenach parku
Duchackiego – tego, który ma szansę powstać i tej części, której nie udało się wynegocjować od prywatnych właścicieli. Oprowadzał i opowiadał Stanisław Bem, nestor rodu,
z wnuczkiem Jakubem.
Maj 2010 r. – uzbierano już w sumie 1618 podpisów poparcia wśród mieszkańców.
26 maja 2010 r. – powstał bardzo długo oczekiwany projekt uchwały, złożony przez
grupę radnych miasta (kolejno: Paweł Bystrowski, Grażyna Fijałkowska, Katarzyna Migacz,
Małgorzata Radwan-Ballada, Krzysztof Sułowski, Marta Suter i Jerzy Woźniakiewicz), który 7 czerwca został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Planowania Przestrzennego.
Jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu uchwała zostanie podjęta.
Czerwiec 2010 r. – Cecylia Malik dała się poznać jako driada parku Duchackiego.
Pojawiła się na jednym z piękniejszych drzew, oświadczając: – Weszłam dziś na tą lipę,
narażając się na zagryzienie przez komary, aby poprzeć protest obrońców Parku na
Woli Duchackiej. Chcą oczywiście wybudować tam bloki, jakby nie mieli miejsca gdzie
indziej, a jest czego bronić, tyle obłędnych dębów, jesionów, lip, Boże! puszcza, choć
tak mała. Lipa w parku Duchackim to 248. drzewo w artystycznym programie Cecylii
Malik. Finał Projektu „365 Drzew” nastąpi 25 września.
6 lipca 2010 r. – po godz. 16 krótka audycja w Radiu Kraków o parku Duchackim,
przygotowana przez red. Joannę Porębską.
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7 lipca 2010 r. – Rada Miasta (przy obecności 31 radnych, 29 głosowało za, a 2 przeciw) podjęła uchwałę „w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących utworzenia Parku Duchackiego”. B.A. Symołon utrwaliła na fotografii ten – jak się wydawało – historyczny moment.
8 lipca 2010 r. – Rada Dzielnicy XI podejmuje uchwałę wnioskującą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 i lata następne na
wykupienie gruntów pod park Duchacki.
16 i 29 lipca 2010 r. – z takimi datami Wydział Architektury UMK wydał decyzje
o warunkach zabudowy działek numer 302/15 i 302/14, między ulicami Białoruską
a Estońską, poniżej przedszkola. Działki te nie zostały zaoferowane Miastu na sprzedaż pod planowany park Duchacki, ale stanowią integralną część historycznego parku
podworskiego. O wydaniu „wuzetek” powiadomiło Towarzystwo na Rzecz Ochrony
Przyrody, zapewniając, że złoży odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Powoła się zapewne na istotne sprzeczności w wydanej decyzji, gdzie
w części dotyczącej ochrony środowiska wymieniono wszystkie walory parku
Duchackiego: krajobrazowo-przyrodnicze, dendrologiczne (liczne pomniki przyrody),
z siedliskami chronionych roślin i płazów, ze stawami datowanymi na rok 1425. Inwestor
zabudowy ma to wszystko uszanować i chronić, w ramach tego ma np. wykonać kanalizację... typu szambo. To niezwykłe wyzwanie, jak zbudować dwa domy jednorodzinne
na takim terenie! Na łamach prasy Wydział Kształtowania Środowiska zapewnił, że będzie swoje warunki egzekwował.
18 sierpnia 2010 r. – z tą datą mec. Jacek Wczelik, pełnomocnik pp. Bemów, otrzymał pismo z Wydziału Skarbu UMK wyjaśniające, iż zwrócono się do rzeczoznawcy
majątkowego o weryfikację operatu szacunkowego pod kątem uwag i dokumentów
przedstawionych przez Pełnomocnika. Jeśli zostaną uwzględnione, to do operatu zostanie dopisany aneks. A wtedy stanowiska negocjacyjne obu stron będą zbliżone.
25 sierpnia 2010 r. – Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody, informuje, że „wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla kolejnej działki Parku Duchackiego (poprzednia dla dz. 302/15 została zaskarżona przez
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody), tym razem dla 302/14. Oczywiście tę decyzję
też będziemy skarżyć”. Znowu decyzja podjęta w okresie wakacyjnym, jak to było w ub. r.
przy „pielęgnacyjnej” wycince drzew na ww. działkach. Działka 302/14 położona jest przy
ul. Białoruskiej i bezpośrednio przylega do działki 302/15, obie poniżej przedszkola przy
Estońskiej. Dla ścisłości działki te stanowią część historycznego parku podworskiego, ale
nie wchodzą w zakres planowanego Parku Duchackiego. Park będzie po drugiej stronie
ul. Estońskiej, niemniej niekwestionowane walory tych terenów są takie same. Dobrze, że
TnROP tego pilnuje, byłoby konieczne, aby odezwali się także zgodnym chórem wszyscy
sygnatariusze lipcowej Uchwały RMK w sprawie utworzenia parku Duchackiego.
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Wrzesień 2010 r. – Max Szelęgiewicz i Jaro Gawlik z OKK Wola jako dwaj „desperados” parku Duchackiego („zamiast broni noszą gitarrry”) wytropili, że na Małopolskich
Targach Mieszkaniowych w dn. 11 – 12 września br. zaprezentowała się w ramach debiutów targowych firma ABM Investements Sp. z o.o. Sp. kom, która rozpoczęła sprzedaż mieszkań Osiedla pod Dębami, zlokalizowanego przy ul. Białoruskiej, naprzeciwko
planowanego Parku Duchackiego. Na razie wiemy tylko tyle, że na osiedlu Pod Dębami
mają wyrosnąć m.in. dwa wieżowce 11-piętrowe, termin oddania – 2013 rok. Jak sama
nazwa wskazuje na osiedlu tym będą dęby, albo to, co po nich zostanie.
25 września 2010 r. – w ramach Podgórskich Dni Otwartych Drzwi spotkanie
w Parku Duchackim na „Jesiennym grillu poetyckim”. – Poza grillowaniem poezji jeszcze
wyprawa w głąb parku ze Stanisławem Bemem i dotarcie tam, gdzie jeszcze nie bywaliśmy,
zajrzenie na chwilę do tzw. „Refektarza”, liczenie ocalałych dębów... Którzy kochacie Park
przyjdźcie, grillowanie na terenie gościnnego Przedszkola nr 51, ul. Estońska 2, w pobliżu
zjeżdżalni, malutkich domków, piaskownicy, czysta poezja! – nawoływał Jaro Gawlik.
28 września 2010 r. - Rada Dzielnicy podjęła uchwałę przeciwko budowie os. Pod
Dębami mimo iż magistrat nie zwrócił się o wydanie opinii w tej sprawie. W uzasadnieniu uchwały napisano: „Inwestycja – na którą wydano już zgody, wbrew negatywnej opinii
Rady Dzielnicy XI, a także Wydziału Kształtowania Środowiska UMK - planowana jest
w bliskim sąsiedztwie planowanego Parku Duchackiego. Naruszy ona objęty ochroną prawną ekosystem o walorach krajobrazowo-przyrodniczo-historycznych. Inwestor w międzyczasie – w ogóle nie zasięgając opinii Rady Dzielnicy XI – poszerzył zakres i podniósł wysokość
zabudowy. Początkowo na tym terenie miały powstać cztery budynki 4-piętrowe, następnie cztery budynki 5-piętrowe, a teraz ma powstać pięć budynków, w tym trzy 5-piętrowe
i dwa 11-piętrowe. Zdecydowanie protestujemy przeciwko tej inwestycji i sposobom jej realizacji, które godzą w interes społeczności lokalnej, którą Rada Dzielnicy XI reprezentuje”.
6 października 2010 r. – interpelacja radnego miasta Łukasza Słoniowskiego
w sprawie wydania zgody na budowę os. Pod Dębami.
21 października 2010 r. – konferencja pt. „Przestrzeń publiczna Woli Duchackiej”,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej i CUE w Osiedlowym
Klubie Kultury przy ul. Malborskiej 98. Rodzi się pomysł napisania przez SPWD razem
z Uniwersytetem Rolniczym monografii parku Duchackiego.
26 października 2010 r. – mieszkańcy zaalarmowali, że na ul. Białoruską wjechały
koparki na planowane os. Pod Dębami – w sąsiedztwie parku Duchackiego. Tak więc
rusza budowa, mają na nią prawomocną zgodę, wydaną przez Wydział Architektury
UMK mimo iż Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMK wydał parokrotnie opinię negatywną, podobnie Rada Dzielnicy XI. Stawiają bloki, w tym
11-piętrowe. Prezydent Majchrowski nie zdążył jeszcze odpowiedzieć na alarmującą interpelację radnego Słoniowskiego w tej sprawie... Wiemy, że jeżeli zasypią zlokalizowane
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tam cieki wodne zasilające stawy Parku Duchackiego, to stawy wyschną na amen, padnie
unikatowy ekosystem. Jak można było na to pozwolić!
19 listopada 2010 r. – Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody informuje, że „Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody uchyliło decyzję
Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy budynku
przy ul. Estońskiej (teren parku podworskiego na Woli Duchackiej). W uzasadnieniu
SKO stwierdziło, że decyzja została podjęta bez uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska. SKO stwierdziło, że błędne jest stwierdzenie RDOS, który wskazał,
że obszar inwestycji leży poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody, a tym samym brak jest podstaw do uzgodnienia warunków zabudowy. SKO podzieliło stanowisko Towarzystwa, że ochrona gatunkowa (w tym przypadku ochrona płazów) jest formą ochrony przyrody i w związku z tym projekt decyzji WZ
wymaga uzgodnienia z RDOS”.
21 listopada 2010 r. – do redakcji miesięcznika „Wiadomości” zadzwoniła mieszkanka bloku przy ul. Estońskiej z informacją, że koparki na budowie os. Pod Dębami
przy ul. Białoruskiej, w sąsiedztwie planowanego parku Duchackiego, naruszyły system korzeniowy dębów, które wg warunków wydanych przez Wydział Kształtowania
Środowiska UMK miały być chronione. Mariusz Waszkiewicz z TnROP potwierdził, że
prace w rejonie dębów powinny być wykonywane ręcznie. Jak się okazało, koparki nie
uszkodziły dębów, ale inspektorzy Wydziału Kształtowania Środowiska poinstruowali
pracowników budowy. Od naszej interwencji plac budowy został zasłonięty przed oczami mieszkańców i tych, którzy strzegą zachowania walorów terenów podworskich.
Rada Dzielnicy XI – szuka sposobów na podważenie zgody na budowę os. Pod
Dębami i posłała szereg pism, m.in. do Wydziału Architektury: „W związku z wydaniem pozwoleń na zabudowę działek przy ul. Białoruskiej, prosimy o zbadanie, czy
planowana wysoka zabudowa, czyli mocniejsze osadzenie w gruncie, nie będzie kolidowała z przebiegającą w okolicy magistralą wodociągową Raba 2. Obecność strategicznej
dla miasta infrastruktury podziemnej w tym rejonie podważa bezpieczeństwo tej nowej
inwestycji”. Wydział odpowiedział, że „budynki wysokie zaprojektowane są w północnej
części osiedla”, a odległości ich od magistrali Raba 2 wynoszą od 32 do 38 m.
23 listopada 2010 r. – to data odpowiedzi Wydziału Architektury dla Rady
Dzielnicy. W podsumowaniu pisma podano, że „W każdym procedowanym przez tutejszy Urząd postępowaniu (...) zwracano się (...) o opinie do Rady Dzielnicy” – co
reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta z 30.04.2007 r. Tymczasem w przypadku os.
Pod Dębami zwrócono się do Rady Dzielnicy tylko wówczas, gdy procedowano niższą
zabudowę, na którą także wydano opinię negatywną, a gdy podniesiono zabudowę do
bloków 11-piętrowych – o opinię nie zwrócono się już wcale. Nie było zatem żadnych
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konsultacyjnych spotkań z inwestorem, na które powołano się w cytowanej odpowiedzi.
W piśmie podano także, że negatywna opinia Rady Dzielnicy nie stanowi podstawy do
wydania decyzji odmownej. Na zakończenie pisma z Wydziału Architektury uświadomiono radnych dzielnicy, że jednym ze sposobów na ochronę terenu wartościowego pod
względem przyrodniczym jest... uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli zawrócono całą sprawę parku Duchackiego do punktu wyjścia sprzed
lat, gdy kierowano (poparte przez kogo tylko się dało) wnioski do Biura Planowania
Przestrzennego UMK o sporządzenie takiego planu. Wówczas udzielono końcowej odpowiedzi, że nie można robić planów tam, gdzie już są wydane „wuzetki”.
16 grudnia 2010 r. – z tą datą Wydział Kształtowania Środowiska udziela Dzielnicy
XI odpowiedzi na pismo z 12 listopada 2010 r. w sprawie budowy os. Pod Dębami przy
ul. Białoruskiej. Wydział przyznaje, że wydał zgodę na usunięcie drzew takich, jak topole, robinie, morwy, wierzby oraz 1 szt. dębu. W zamian inwestor został zobowiązany do
„nasadzenia 21 nowych egzemplarzy cennych gatunków”. Inwestor ma obowiązek zabezpieczenia starodrzewu dębowego przed uszkodzeniem „przez wygrodzenie z placu budowy”. Pracownicy Wydziału mają „dokonywać kontroli w trakcie trwania budowy oraz na
etapie realizacji projektu zieleni”. Jednocześnie na działkach, znajdujących się w graniach
planowanego parku przeprowadzono kontrolę w dn. 7 grudnia 2010 r. i stwierdzono, że
nie są tam prowadzone żadne prace, „w związku z czym brak jest podstaw do prowadzenia
monitoringu”, o który wnioskował w swoim piśmie ustępujący Zarząd Dzielnicy.
27 grudnia 2010 r. – do Rady Dzielnicy XI wpłynęło pismo, jakie prezes Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prof. Jerzy Wyrozumski skierował do prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, w którym czytamy: „Towarzystwo
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa gorąco popiera wniosek Rady i Zarządu
Dzielnicy XI–Podgórze Duchackie w sprawie utworzenia Parku Duchackiego. Sprawa
była dyskutowana na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 16 marca 2010 r.
i zakończyła się uchwałą o poparciu działań Rady i Zarządu Dzielnicy w tym zakresie”.
VI kadencja krakowskiego samorządu – 16 lutego 2011 r. – radni złożyli szereg
poprawek do tegorocznego budżetu, uwzględniających park Duchacki: Włodzimierz
Pietrus (PiS) złożył dwie poprawki: a) do budżetu na rok 2011 wpisał kwotę 3 mln zł
na utworzenie parku Duchackiego (początek wykupu gruntów); b) do Wieloletniego
Planu Finansowego (inwestycje programowe) wpisał 9 mln zł, z rozłożeniem na 3 raty
(lata 2011–2013). Marcin Szymański (PiS) – złożył poprawkę na 8,5 mln zł na wykup gruntów pod park Duchacki. Klub Radnych PO podpisem Grzegorza Stawowego
- w Wieloletniej Prognozie Finansowej złożył poprawkę na wykup terenów pod park
Duchacki w kwocie 8 mln zł, rozłożonych 4 raty (2011–2014 po 2 mln zł). Dobra
wiadomość to ta, że radni prawie wszystkich klubów (z wyjątkiem klubu Przyjazny
Kraków – to klub prezydencki Jacka Majchrowskiego) ruszyli do boju o park Duchacki.
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Zła wiadomość to ta, że tylko radny Pietrus wpisał kwotę, jaką zaoferował miastu
Pełnomocnik właścicieli terenu i nieruchomości. Sesja budżetowa była bezprecedensowa, bo trwała wyjątkowo krótko. Obowiązywała dyscyplina partyjna i klubowa, więc
poprawki PiS zostały bezdyskusyjnie odrzucone, a poprawki PO bezdyskusyjnie en bloc
przyjęte, w tym poprawka dotycząca parku Duchackiego, z przeznaczeniem po 2 mln
zł w latach 2011–2014, czyli od tego roku zaczynając. Poważne obawy budzi to, że
radni PO w przypadku parku Duchackiego chcą realizować swój program zamiany
gruntów. Pewnym rozczarowaniem było to, że w projekcie budżetu przygotowanym
przez prezydenta Jacka Majchrowskiego nie było zapisu o wykupie terenów pod park
Duchacki. Było to tym bardziej niezrozumiałe, że dwa magistrackie wydziały (Skarbu
i Kształtowania Środowiska) pracują nad powstaniem parku Duchackiego. Pierwszy ma
za zadanie wynegocjować cenę zaoferowaną miastu przez Pełnomocnika właścicieli podworskiej nieruchomości – kwota 9 mln zł rozłożona na dwie raty – oraz podpisać z nim
umowę, drugi ma równolegle opracowywać koncepcję gminnego parku. Tymczasem na
łamach „Dziennika Polskiego” rzeczniczka prezydenta Majchrowskiego zadeklarowała
w jego imieniu, że „miasto nie wycofuje się z wykupu działek po park (...). Wiele wskazuje, że w ciągu roku pieniądze się znajdą”. No i się znalazły, tyle, że za mało.
21 marca 2011 r. – odbył się happening pt. „Powitanie Wiosny w Parku Duchackim”,
zrealizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, Osiedlowy
Klub Kultury Wola Duchacka, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
i SPWD – pod patronatem Rady Dzielnicy XI. Uczestniczyły w nim dzieci poprzebierane za kwiaty, ptaki, motyle etc. Ich barwny i gwarny przemarsz z placówek uczestniczących w happeningu zakończył się w przyszłym parku Duchackim przy ul. Estońskiej,
gdzie symbolicznie zasadzono kwiaty, w tym hiacynty. Imprezie towarzyszył też happening teatralny i plener plastyczny.
5 czerwca 2011 r. – mamy już 1720 podpisów poparcia. W ich zbieranie zaangażowanych było wiele osób, mieszkańcy Woli Duchackiej, członkowie SPWD oraz radni dzielnicy.
11–22 lipca 2011 r. – grupa 30 studentów kierunku Architektury Krajobrazu
Studiów Międzywydziałowych Uniwersytetu Rolniczego w ramach praktyki geodezyjno-dendrologicznej przeprowadziła prace inwentaryzacyjne na terenie byłego parku
podworskiego. Pracowali w czterech zespołach pod kierunkiem sześciu nauczycieli akademickich. Przebadano: XVII-wieczną wozownię wraz z ruinami dawnej stajni, tzw.
stary dwór z ruinami XIX-wiecznego lamusa i drogę dojazdową, zarośnięty staw rybny
oraz obecny staw (największy z czterech, jaki pozostał z założenia Duchaków w 1425 r.).
Pomysłodawcą i organizatorem akcji był prof. Wojciech Przegon. Do końca roku akademickiego 2011/2012 studenci mają przedstawić koncepcję rewitalizacji i zagospodarowania parku Duchackiego. Podczas praktyki wszyscy byli pod wrażeniem staropolskiej
gościnności państwa Bemów.
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25 sierpnia 2011 r. – zaproszenie przedstawicieli Rady Dzielnicy XI przez Wydział
Skarbu UMK celem omówienia spraw związanych z przyszłym zagospodarowaniem budynku przy ul. Mochnackiego 71 (tzw. „Stary Dwór”) na terenie parku Duchackiego.
Poinformowano radnych, że na przełomie października i listopada zostanie podpisana
umowa notarialna z właścicielami terenów podworskich, że wynegocjowano cenę 8 mln
351 tys. zł, płatne ratami w latach 2011–2015, właściciele wyprowadzą się pół roku po
podpisaniu umowy. Zobowiązano Radę Dzielnicy, aby w ciągu 3 miesięcy wypracowała
projekt wykorzystania nabytego przez Gminę obiektu.
13 września 2011 r. – potrzebna na pierwszą ratę kwota 2 mln zł została bez uszczegółowienia zapisana w budżecie jako wykup mienia. Aby Prezydent mógł przeznaczyć
ją na park Duchacki, potrzebna była pozytywna opinia dwóch Komisji Rady Miasta.
Komisja Budżetowa przegłosowała pozytywną opinię, ale po burzliwej dyskusji. Aby
krytyczny stosunek niektórych radnych z Komisji Mienia nie zaważył na losach parku Duchackiego, na decydujące obrady Komisji w dn. 13 września stawili się radni
dzielnicy, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej oraz mieszkańcy.
Przewodniczący Janusz Chwajoł wprowadził temat parku pod obrady w punkcie pierwszym. Dyrektor Wydziału Skarbu Marta Witkowicz przedstawiła projekt i wyjaśniła
wątpliwości. Jako członek Komisji radny Bogusław Kośmider zawnioskował o imienne głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli opinię pozytywną, co wywołało aplauz
zebranych mieszkańców. Zasługi w uzyskaniu pozytywnej opinii mieli także Grażyna
Fijałkowska (PO) i Włodzimierz Pietrus (PiS). Wsparcia medialnego udzielił „Dziennik
Polski” piórem red. Pauliny Polak.
16 września 2011 r. – jesienne sprzątanie parku Duchackiego w ramach akcji
„Sprzątanie świata”. Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej,
we współpracy z Osiedlowym Klubem Kultury oraz Radą Dzielnicy XI. Udział wzięli
mali uczestnicy zajęć w MDK przy ul. Beskidzkiej, których wraz z rodzicami przyprowadziła dyr. Teresa Grzybowska. Dorośli najedli się wstydu za innych dorosłych, którzy
notorycznie zaśmiecają teren podworski czym się da.
24 września 2011 r. – po raz kolejny „Jesień w Parku Duchackim”, impreza plenerowa przed
Przedszkolem Samorządowym nr 51 przy ul. Estońskiej w ramach Podgórskich Dni Otwartych
Drzwi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej oraz Osiedlowy Klub
Kultury, przy wsparciu finansowym Rady Dzielnicy XI. Kapitan AK Włodzimierz Wolny
uroczyście wręczył medale za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych Stanisławowi Bemowi, płk. Stanisławowi Filipowiczowi
i prof. Wojciechowi Przegonowi. Ostatni właściciel dworu Stanisław Bem odebrał medal jako
symboliczne podziękowanie za zasługi swojej babci – Stanisławy ze Smolików Bemowej, która
podczas okupacji udostępniła dwór i park na spotkania AK, i swojego ojca Stanisława, żołnierza
AK, zamordowanego przez NKWD 23 grudnia 1945 r.
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4 października 2011 r. – Rada Dzielnicy XI na połączonym posiedzeniu Komisji
Kultury i Komisji Zieleni, w obecności Zarządu, wysłuchała opinii przedstawicieli stowarzyszeń i placówek kulturalnych, radnych miasta, a także zaangażowanych osób, co
do sposobu zagospodarowania obiektu przy ul. Mochnackiego 71. Na tej podstawie
wypracowana zostanie przez Radę Dzielnicy propozycja zagospodarowania tzw. „Starego
Dworu” w parku Duchackim. Wśród licznych obecnych zabrakło zaproszonej dyrekcji
Domu Kultury „Podgórze” oraz dyrekcji Podgórskiej Biblioteki Publicznej. W spotkaniu
uczestniczył także przedstawiciel właścicieli oraz proboszcz parafii na Woli Duchackiej.
12 października 2011 r. – uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 20-lecia dzielnic.
Zostaje rozstrzygnięty plebiscyt „Dziennika Polskiego” na hity XX-lecia. Park Duchacki
– zgłoszony do konkursu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej - zajmuje
III miejsce. Redaktor naczelny Piotr Legutko uzasadnia: „Poprzez działalność dzielnicy można jednoczyć wszystkie siły społeczeństwa obywatelskiego”. W październikowym
numerze miesięcznika lokalnego „Wiadomości” ukazuje się obszerny artykuł autorstwa
red. Jarosława Kajdańskiego, podsumowujący wieloletnią walkę o park, z podkreśleniem
informacji z Wydziału Skarbu UMK o tym, że w październiku lub listopadzie będzie
podpisana umowa o wykupienie terenów podworskich. Artykuł ten zostaje przedrukowany w dwutygodniku polonijnym „Gwiazda Polarna” (USA) z datą 3 grudnia.
Rada Dzielnicy XI – przeprowadza konsultacje i rozmowy z dyrekcją DK „Podgórze”
oraz Stowarzyszeniem „Środowisko i My” i Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej
na temat propozycji zagospodarowania „Starego Dworu” pp. Bemów. Posłużyły one do
wystosowania pisma z datą 21 listopada do Wydziału Skarbu UMK z odpowiedzią, do
czego zobowiązano Radę Dzielnicy na spotkaniu 25 sierpnia.
16 listopada 2011 r. – Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje negatywnie (choć
wstępne, ustne sygnały były pozytywne) projekt umowy UMK w sprawie wykupu terenów
pod Park Duchacki. O opinię taką wystąpił skarbnik miasta Lesław Fijał. Mimo iż kwota
zobowiązania spłacana byłaby ratalnie, zostałaby zaliczona do zadłużenia miasta, które jako
dług publiczny jest zamrożone rozporządzeniem ministra finansów. Było ono oprotestowane
przez większość samorządów w Polsce. Obowiązuje do końca roku, a brak jego wyraźnej
prolongaty na rok przyszły zasiał nadzieję, że nie będzie obowiązywała w nowym roku.
18 grudnia 2011 r. - nieznani sprawcy podrzucają worki z odpadami m.in. na teren nieruchomości pp. Bemów. Odpady zapakowane były, worki po soli z Kluczborka.
Poproszono Straż Miejską o interwencję – polegała ona na tym, że zamiast ustalenia
sprawców, ustalono właścicieli nieruchomości. W międzyczasie worki uprzątnął ZIKiT.
Na Facebooku rozpoczęła się dyskusja nad celowością powiadamiania Straży Miejskiej
oraz sposobami monitorowania tych terenów.
Grudzień 2011 – trwają spotkania okołobudżetowe prezydenta Majchrowskiego
z klubami RMK. Na klubie PiS o park Duchacki pyta radny Włodzimierz Pietrus, na
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klubie PO o park pyta radna Grażyna Fijałkowska. Prezydent zapewnia publicznie i niezmiennie, że „park Duchacki będzie”, ale zapisu w projekcie budżetu w dziale wykupu
terenów nikt nie może znaleźć.
28 grudnia 2011 r. – data rozporządzenia ministra finansów, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2012 r. „w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego”, które zastępuje rozporządzenie
z 23 grudnia 2010 r.
29 grudnia 2011 r. – klub radnych PiS zgłasza do Wieloletniej Prognozy Finansowej
„wykup terenów pod Park Duchacki”. Rozłożenie płatności: w 2013 – 2 mln 351 tys.
200 zł, lata 2014–2016 po 2 mln, co daje wynegocjowaną kwotę 8 mln 351 tys. 200 zł.
3 stycznia 2012 r. – kolejna wygrana Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody
z Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Prezydentem Miasta Krakowa. Tym razem sąd uchylił decyzję dotyczącą ustalenia warunków zabudowy dla budowy domu przy
ul. Białoruskiej na dz. 302/14, 302/15, 298/4 (dawny park podworski na Woli Duchackiej).
3 stycznia 2012 r. – grupa radnych PO z przewodniczącym RMK Bogusławem
Kośmiderem na czele składa projekt uchwały „w sprawie kierunków działania Prezydenta
w celu pozyskania terenów przeznaczonych na planowany Park Duchacki w Krakowie”.
4 stycznia 2012 r. – II sesja budżetowa. Upada projekt uchwały klubu PiS, większościowy klub PO przegłosował swój projekt. Uchwała ta ma szerokie uzasadnienie, a kończy się propozycją ekwiwalentnej wymiany działek ze szczegółowym harmonogramem:
do 30 kwietnia przygotowanie propozycji nieruchomości na wymianę, do 30 września
zakończenie negocjacji z właścicielami.
Przegłosowana uchwała została podana w wątpliwość przez pełnomocnika właścicieli, który stwierdził, iż według jego wiedzy Wydział Skarbu nie ma działek na wymianę.
Poza tym podkreślił, że właściciele nie chcą nowej działki, lecz gotowi są sprzedać tę,
co mają. W przypadku sprzedaży zapłacą podatek 19 proc., o tyle więc musiałaby być
większa wartość zaoferowanej im działki na wymianę.
7 stycznia 2012 r. – na łamach „Dziennika Polskiego” ukazał się obszerny artykuł nt. walki
o park Duchacki i ich wiodących orędowników autorstwa red. Pauliny Polak. A w styczniowym
nr. miesięcznika „Wiadomości” tekst pt. Być albo nie być dla Parku Duchackiego.
17 stycznia 2012 r. - radni miasta z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska otrzymują do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony
przyrody dębu szypułkowego – pomnika przyrody rosnącego przy ul. Malborskiej 145
w pobliżu parku Duchackiego.
Tak to skomentował Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody: Dąb – pomnik przyrody przy ul. Białoruskiej – radni otrzymali ekspertyzę, która stwierdza brak możliwości ratowania drzewa. Obawiam się, że to drzewo rzeczywiście
jest stracone. Natomiast jest rzecz, która mnie niepokoi. Ta ekspertyza jest wykonana na
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zlecenie dewelopera, który jest zainteresowany wycięciem drzewa. Uważam, że w takich
przypadkach jak zniesienie formy ochrony przyrody, Rada Miasta powinna podejmować
decyzje na podstawie ekspertyzy zleconej przez Urząd Miasta, a nie przez właściciela
działki/dewelopera lub kogoś zainteresowanego ﬁnansowo zniesieniem ochrony.
21 marca 2012 r. – stało się już naszą tradycją, że witamy wiosnę w intencji powstania
parku Duchackiego. W tym roku (ze względu na toczące się trudne rozmowy między władzami a pełnomocnikiem właścicieli) nie mogliśmy tego zorganizować na terenie nieruchomości przy ul. Estońskiej. Ale gościny udzieliło nam boisko przy Gimnazjum nr 27 przy
ul. Malborskiej, gdzie mieści się Osiedlowy Klub Kultury Wola. To właśnie on zorganizował
Powitanie Wiosny. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Tłum wiosennych przebierańców
tworzyły głównie najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Czarnogórskiej.
Było rysowanie na asfalcie, śpiewanie, tańce i występ klowna Feliksa, który w końcu przeraził
się napierającego tłumu wagarowiczów... i ukrył się w szkole.
16 maja 2012 r. – w foyer sali obrad Rady Miasta Krakowa otwarcie wystawy projektów rewitalizacji parku Duchackiego, przygotowanych przez studentów Architektury
Krajobrazu Studiów Międzywydziałowych Uniwersytetu Rolniczego. Pomysłodawcą
i inicjatorem projektu jest prof. Wojciech Przegon, mieszkaniec Woli Duchackiej i jeden
z orędowników powstania parku. Prace powstały pod kierunkiem dr. inż. arch. Leszka
Byliny i dr. inż arch. Małgorzaty Wilczkiewicz. Wystawa potrwa do 21 maja. Honorowy
patronat nad wystawą objęli przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
i rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija.
1 czerwca 2012 r. – ww. wystawę prac pokazano podczas 7. Festiwalu „Święto
Ogrodów” w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika.
4–17 czerwca 2012 r. – wystawa prac przeniesiona do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Rajskiej. W zorganizowaniu wystaw wzięło udział Stowarzyszenie
Przyjaciół Woli Duchackiej.
23 czerwca 2012 r. – podczas gali wręczania corocznych Nagród w Dziedzinie
Kultury Dzielnicy XI wyróżniono pamiątkowymi dyplomami kadrę dydaktyczno-naukową i studentów UR za prace na rzecz parku Duchackiego. Jarosław Kajdański zauważył, że każdy park jest kulturotwórczy, a park podworski w szczególności. Uroczystość
odbyła się w MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej.
4 lipca 2012 r. – Rada Dzielnicy występuje tym samym pismem do ZEO i do ZIKiT
o wyjaśnienie zakresu planowanych prac przy wyznaczaniu i instalowaniu nowego ogrodzenia wokół Przedszkola Samorządowego nr 51 przy ul. Estońskiej. „Nowe ogrodzenie
obejmuje znacznie mniejszy obszar wokół Przedszkola, przez co wzdłuż ul. Estońskiej
powstał dodatkowy pas. Jest on jednak porośnięty drzewami, które stanowią fragment
dawnej alei dworskiej. Ze względu na to, że Rada Dzielnicy XI od lat występuje o utworzenie w tym rejonie Parku Duchackiego, prosimy o odpowiedź, czy i jakie są plany wo-

159
bec dodatkowego odcinka przy ul. Estońskiej” – napisano w piśmie. Dalej przypomniano, że na wniosek Dzielnicy ZIKiT uznał w piśmie z 9 czerwca 2009 r., że ul. Estońska
będzie miała charakter ciągu pieszo-jezdnego.
16 lipca 2012 r. – z inicjatywy pełnomocnika właścicieli mec. Jacka Wczelika i radnej
Grażyny Fijałkowskiej odbyło się spotkanie w gabinecie Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa Bogusława Kośmidera. Jacek Wczelik przekazał pismo Kancelarii Radcy Prawnego,
opisujące stan obecny i propozycje rozwiązań. M.in. wyłączenie z transakcji dwóch działek
o wartości (wg wyceny gminnego rzeczoznawcy) 1 976 200 zł, na których są budynki i doprowadzenie do ich nabycia jeszcze w tym roku w drodze kupna. Propozycja obejmuje także zamianę działek w rejonie ul. Lwowskiej o wartości 1 261 400 zł netto. Są one zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabłocia jako teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (Uchwała RMK z 28 czerwca 2006 r.). Chodzi o odtworzenie
pierzei budynków wzdłuż ulic Lwowskiej i Na Zjeździe tak, aby wnętrze utworzonego
kwartału przeznaczyć pod zieleń utworzoną z elementami małej architektury. Tymczasem
Rada Dzielnicy XIII Podgórze zapytanie Wydziału Skarbu w tej sprawie zaopiniowała negatywnie (Uchwała z 13.03.2012 r.), chcąc zachować teren ogólnodostępny w obecnym
kształcie. Do ekwiwalentnej zamiany, trzeba by jeszcze znaleźć działki o łącznej wartości
5 113 600 zł. Oto wypowiedź p. Wczelika w tej sprawie:
„Co do idei, żeby częściowo kupić, częściowo zamienić p. Przewodniczący ją popiera.
Z pieniędzmi jak wiadomo – krucho, ale za jakąś zmianą w budżecie w tym kierunku
– jest. Proponuje spotkanie w 2 dekadzie września z p. dyr. Witkowicz, żeby pomówić
o konkretach. Na temat ul. Lwowskiej i proponowanych przeze mnie posunięć Rady
i Zarządu Miasta wbrew opinii Rady Dzielnicy XIII – nie wypowiedział się. Co do
propozycji terenów zamiennych – to p. dyr. Witkowicz. Czyli miło, ale jak na razie bez
żadnych konkretów”.
13 sierpnia 2012 r. – Rada Dzielnicy XI otrzymuje odpowiedź z ZIKiT na pismo
z 4 lipca, w którym wyjaśniono, że : „działka nr 811/14 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze, położona przy ul. Estońskiej na wysokości Przedszkola Samorządowego nr 51, posiada użytkownika wieczystego – Spółdzielnię Mieszkaniową „Podgórze” i nie znajduje się w utrzymaniu
tut. jednostki. Wobec powyższego [ZIKiT] nie planuje zagospodarowania ww. terenu.
27 sierpnia 2012 r. - Rada Dzielnicy XI podejmuje uchwałę wnioskującą do Rady
Miasta i Prezydenta Krakowa o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta
na wykupienie działek pod park Duchacki oraz znalezienie ekwiwalentnych działek zamiennych.
8 września 2012 r. – w „Dzienniku Polskim” ukazuje się artykuł red. Pauliny Polak
zatytułowany Park Duchacki – teraz albo nigdy, informujący o planie przewodniczącego
RMK Bogusława Kośmidera. – Chcemy zaproponować właścicielowi inne działki do
wymiany, z dopłatą wyrównującą ich wartość. Mamy teraz pieniądze na taką dopłatę,
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ale jeśli transakcja nie dojdzie w tym roku do skutku, tych pieniędzy na park już nie
będzie. Teraz albo nigdy – powiedział przewodniczący Kośmider.
9 września 2012 r. – w Kronice TVP Kraków ukazuje materiał poświęcony parkowi
Duchackiemu, w którym zamieszczono wypowiedzi: przew. RMK Bogusława Kośmidera,
dyr. Wydziału Skarbu UMK Marty Witkowicz, właściciela Stanisława Bema, pełnomocnika Jacka Wczelika i prezes Stow. Przyjaciół Woli Duchackiej Beaty Anny Symołon.
7 października 2012 r. – Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider napisał na
Facebooku: Obiecałem, że dziś napiszę, więc piszę: powoli ﬁnalizuje się sprawa Parku
Duchackiego. Odbyliśmy z właścicielem terenów szereg spotkań, na ostatnim przedstawiliśmy ostateczną propozycję – znajdziemy gotówkę na częściową zapłatę, ale pod warunkiem, że zgodzi się na szybką wymianę gruntów, tak aby nastąpiło to jeszcze w 2012 roku.
Czekamy na decyzję właściciela, z całą mocą podkreślając, że wszystko musi się zamknąć
w 2012 roku . Jeżeli coś się stanie i nie uda się tego zrobić w tym roku – nie uda się na lata.
W najbliższym tygodniu ostateczne spotkanie. Zobaczymy! Trzymajcie kciuki!
15 października 2012 r. – Bogusław Kośmider wypunktował na Facebooku plan
działania dla parku Duchackiego:
1. Znaleźć pieniądze na część gotówkową – zrobione.
2. Znaleźć działki na wymianę bezgotówkową – zrobione.
3. Spotkać się z właścicielem/pełnomocnikiem i uzgodnić wybór działek i kwestie
gotówkowe – zrobione, ale właściciel poprosił o podział geodezyjny działki.
4. Zrobić podział geodezyjny działek – zrobiono w 6 dni, normalnie miesiąc.
5. Uzyskać zgodę konserwatora – zrobiono w 4 dni, normalnie miesiąc.
6. Uzyskać zgodę geodezji i inne obowiązkowe opinie – w trakcie .
7. Uzyskać zgodę Komisji Rady na wymianę działek - do zrobienia .
8. Przeprowadzić uchwałę budżetową określającą środki na wykup gotówkowy do zrobienia.
9. Wyłożyć dokumenty ws wymiany gruntów – 6 tygodni - do zrobienia.
10. Przygotować umowę w zakresie wykupu i wymiany - do zrobienia.
11. Podpisać umowę w zakresie wykupu i wymiany - do zrobienia.
12. Przesłać środki gotówkowe - do zrobienia.
13. Dokonać zmian właścicielskich w księgach itd. - do zrobienia.
14. Opracować plan zagospodarowania terenu i nieruchomości - do zrobienia
przez Radę Dzielnicy.
Jesteśmy w punkcie 6, idzie tak sobie, choć wszyscy chcą pomóc. Mam nadzieję, że
zdążymy. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki!
22 października 2012 r. - Jarosław Kajdański zamieszcza na Facebooku i rozsyła:
Propozycja prac nad planem Rady Dzielnicy XI dla Parku Duchackiego dot. pkt. 14
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planu przew. RMK B. Kośmidera. Plan polega na zebraniu i opracowaniu naszych dotychczasowych działań oraz przyjęciu nowych. Kwestie te byłyby omawiane na:
1. Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska R. Dz. XI – 6 listopada, wtorek, g. 17.
2. Komisja Kultury R. Dz. XI – 7 listopada, środa, g. 18.30.
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji R. Dz. XI – 12 listopada, poniedziałek, g. 18.00.
4. Zarząd Dzielnicy XI – data posiedzenia jeszcze do uzgodnienia.
5. Spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy XI zainteresowanych i wspierających
nas stron – 28 listopada, środa, g. 18. Zaproszenie dla:
- wszystkich radnych miasta z naszego okręgu, tj. Bogusława Kośmidra, Andżeliki
Wojciechowskiej, Sławomira Ptaszkiewicza, Adama Migdała, Ryszarda Kapuścińskiego,
a także orędujących za parkiem od samego początku radnych: Grażynę Fijałkowską
i Włodzimierza Pietrusa.
- Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, w osobach Beaty Anny Symołon i kpt.
Włodzimierza Wolnego.
- Stowarzyszenia Podgorze.pl, Pawła Kubisztala.
- Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, Mikołaja Korneckiego.
- Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, Pawła Waszkiewicza.
- Stowarzyszenia „Środowisko i My”, Wiesławy Grąglewskiej.
- Domu Kultury „Podgórze” i Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód,
Marty Peruckiej-Tytko, Maksymiliana Szelęgiewicza i Jaro Gawlika.
- Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I Gałczyńskiego, Teresy Grzybowskiej.
- Muzeum Historii Miasta Krakowa, Elżbiety Firlet.
- Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe, prof. Wojciecha Przegona i dr inż. arch. Leszka Byliny.
- Stanisława Bema, przedstawiciela właścicieli.
- Ewy Gaj, autorki monografii Dzielnicy XI.
- proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej, ks. Krzysztofa
Mietki CR.
Opracowanie planu do przedstawienia Radzie Miasta Krakowa.
24 października 2012 r. – podczas sesji Rada Miasta podejmuje uchwałę, na podstawie której będzie można sfinansować w gotówce nabycie działek, gdzie znajduje się
tzw. „Stary Dwór”, a pozostałą działkę nabyć w drodzy wymiany. Oto fragment treści
Uchwały nr LIX/842/12:
„ ... w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zmian w planie
wydatków w działach: 700, 758 i 900). (...)
III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, w zadaniu «Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta».
W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w sprawie pozyskania na rzecz Gminy
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Miejskiej Kraków działek objętych zakresem planowanego parku miejskiego na Woli
Duchackiej oznaczonych nr: 814, 712/3 oraz nr 815 obręb 49 Podgórze, położonych
przy ul. Mochnackiego w Krakowie. W trakcie przeprowadzonych negocjacji z pełnomocnikiem współwłaścicieli uzgodniono kwotę wykupu działek nr 814 i 712/3, zgodnie
z operatami szacunkowymi w łącznej wysokości 1.976.200 zł, natomiast w odniesieniu
do działki oznaczonej nr 815 prowadzone są rozmowy w sprawie jej nabycia na drodze
zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków”.
3–5 listopada 2012 r. – ukazują się następujące publikacje: Do Parku Duchackiego
tylko krok (Jarosław Kajdański, listopadowe „Wiadomości”), Wola Duchacka będzie
mieć miejski park (Piotr Rąpalski, portal „Gazety Krakowskiej” krakow.naszemiasto.pl),
Mieszkańcy Woli Duchackiej będą mieli park (Paulina Polak, „Dziennik Polski”).
6 listopada 2012 r. – Bogusław Kośmider zapisał na Facebooku:
„Dziś Komisja Mienia i Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały propozycje
zamiany gruntów z przeznaczeniem na Park Duchacki. Tym samym zrealizowaliśmy
kolejny punkt Planu. Teraz wydział Skarbu przygotuje dokumenty o zamianie i wywiesi
je na 6 tygodni, i po tym terminie będzie można podpisać umowę”.
13 listopada 2012 r. – Zarządzenie Prezydenta nr 3347 z 13 listopada 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek objętych planowanym parkiem
miejskim na Woli Duchackiej,
22 listopada 2012 r. – OSIEDLE Pod Dębami robi osiedle „PO DĘBACH”. Tak
zatytułowano wydarzenie, opisane w liście przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony
Środowiska Dzielnicy XI Adama Zabdyra do Jarosława Kajdańskiego:
„Pani Danuta Pawlik przysłała mi meila i zadzwoniła, że pracownicy wycinają
drzewa. Nie wiemy, czy posiadają stosowne zezwolenia, a najgorsze jest to, że z tego
miejsca wypływał strumyk, następnie rurą przelotową pod ul. Białoruską i dalej do stawu. Rura przelotowa została zatkana, a koryto strumyka po stronie posesji ulega likwidacji. Czy Wydział Kształtowania Środowiska wydał taką zgodę? Czy wie, jak bardzo
jest niszczone środowisko naturalne otoczenia Parku Duchackiego?”.
Zawiadomiona została Straż Miejska, Wydział Kształtowania Środowiska UMK,
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz media. Jedna z mieszkanek okolic parku
Duchackiego, Anna Skrzywanek, dodała, że inwestor planuje budować tam parkingi.
Jak tak dalej pójdzie, to dostaniemy od miasta ściek, a nie park...
28 listopada 2012 r. – w siedzibie Rady Dzielnicy XI spotkanie wszystkich stron,
wspierających powstanie parku. Oprócz radnych Dzielnicy, obecni byli m.in. przewodniczący RMK Bogusław Kośmider, radna miasta Grażyna Fijałkowska, prezes i wiceprezes SPWD Beata Anna Symołon i Jaro Gawlik, prof. Wojciech Przegon
i dr Leszek Bylina z UR, kierownik OKK Wola Duchacka Max Szelęgiewicz, dyr. Teresa
Grzybowska z MDK, Paweł Kubisztal ze Stowarzyszenia Podgorze.pl i członek SKOZK,
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a także prezes Wiesława Grąglewska ze Stowarzyszenia „Środowisko i My”. Bogusław
Kośmider: „Podpisanie umowy będzie dwuetapowe, pierwsze, to wykupienie działki
i tzw. starego dworu – prawdopodobnie w okresie międzyświątecznym. Drugi etap: zamiana reszty działek, przypuszczalnie po Nowym Roku. Zawiadomienie o tym jest już
zawieszone na gminnej stronie www. Miastu zależy na tym, aby Park przejął jeden operator (dzierżawca). Jeśli to się nie uda, to część zieloną, parkową przejęłaby Fundacja
Ogród Zoologiczny, a stary dwór jakiś podmiot, byleby nie samorządowy, bo w miejskiej
kasie nie ma pieniędzy. Park gminny na Woli Duchackiej i jego regulamin powstanie
przypuszczalnie w marcu przyszłego roku”.
1 grudnia 2012 r. – w „Dzienniku Polskim” ukazuje się reportaż Pauliny Polak
Muszą opuścić stary dwór, aby powstał park Duchacki – o historii rodziny Bemów poprzez wspomnienia p. Stanisława Bema.
4 grudnia 2012 r. – pismo do Rady i Zarządu Dzielnicy XI z Wydziału Skarbu UMK
„w związku z prowadzonym (...) postępowaniem, w grudniu 2012 r. planowane jest
pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości objętych projektowanym
parkiem miejskim na terenie Woli Duchackiej”. I dalej: „Jak wynika z treści pisma [R.
Dz. Xl] z dn. 22.11.2011 r. podjęta została decyzja o przeznaczeniu budynku położonego przy ul. Mochnackiego 71 (...) na działalność kulturalno-oświatową, świetlicę
integracyjną oraz izbę pamięci poświęconą historii i tradycji Woli Duchackiej. Z uwagi
na powyższe zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zarezerwowania w budżecie Miasta Krakowa na 2013 r. odpowiednich środków ﬁnansowych przeznaczonych na
bieżące utrzymanie, w dalszej kolejności na adaptację w/w budynku na potrzeby Rady
i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie”.
5 grudnia 2012 r. – odpowiedź ze Straży Miejskiej na interwencję z 22 listopada,
w której napisano m.in., że „wycinka drzew odbywa się na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta (...). Sprawę zamulonego przepustu pod ulicą Białoruską przekazano do Działu
Odwodnień Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, natomiast sprawę chodnika zanieczyszczonego liśćmi przekazano do oczyszczenia przez MPO”.
5 grudnia 2012 r. – radny miasta Włodzimierz Pietrus składa interpelację do
Prezydenta Miasta w sprawie interwencji z 22 listopada.
6 grudnia 2012 r. – odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska UM na interwencję z 22 listopada, w której napisano m.in., że „po wykonanych oględzinach przedmiotowego terenu [stwierdzono], że prace budowlane i związana z tym wycinka drzew
(...) w zakresie związanym z budową miejsc parkingowych oraz przebudową rowu – są
zgodne z decyzjami wydanymi (...). Drzewa objęte zezwoleniami to głównie topole, olsze
i wierzby nie przedstawiające większej wartości dendrologicznej oraz kilka sztuk czeremchy pospolitej, jeden klon, jeden wiąz i jeden jesion w średnim stanie zdrowotnym,
o małych obwodach pni”.
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15 grudnia 2012 r. – w Kronice Krakowskiej TVP ukazuje się materiał Kamili
Chlebowskiej o zagospodarowaniu starego dworu na Woli Duchackiej. W zacytowanych wypowiedziach przewodniczący RMK Bogusław Kośmider powierzyłby cały park,
włącznie ze starym dworem, operatorowi zewnętrznemu ze względu na stan finansów
miasta, prezes Stowarzyszenia „Środowisko i My” Wiesława Grąglewska ma doświadczenie i wizję, ale nie bierze pod uwagę, aby płacić miastu za dzierżawę, natomiast przewodniczący Dzielnicy Xl Krzysztof Sułowski podkreśla, że park Duchacki jako obiekt
gminny ma służyć całej społeczności lokalnej, a przeprowadzenie tam siedziby Dzielnicy
XI jest pozbawione sensu ze względu na to, ile środków zostało włożonych w modernizację obecnego obiektu przy ul. Wysłouchów 34.
21 grudnia 2012 r. godz. 9 – PODPISANIE UMOWY NOTARIALNEJ w gabinecie prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, na mocy której miasto stało się
właścicielem działek objętych planowanym PARKIEM DUCHACKIM.
CDN…
Opracował: Jarosław Kajdański
członek Zarządu Dzielnicy XI–Podgórze Duchackie
V i VI kadencji

***
Jarosław Kajdański kalendarium zakończył znamiennym „CDN”. Jestem optymistą. Dlatego sądzę, że wszyscy Ci, którzy włożyli serce i trud w zachowanie parku
Duchackiego dla przyszłych pokoleń, doświadczą wcześniej czy później przyjemności
odpoczynku w cieniu jego drzew. Może nawet powstaną tam wiersze, jak ten z 1939 r.,
który ze wzruszeniem czytamy dziś.
wola duchacka – pamiętasz jak płynęłaś łódką
przez ten staw, jezioro naszej miłości,
stałem na brzegu i wołałem: poczekaj
nie poruszaj, obraz się zamaże
padał deszcz, pełno kropli na szkle
może rozbryzg wilgoci od stawu
byłaś taka piękna jak nigdy potem
byliśmy tacy młodzi,
to było tak dawno
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czas się nie zatrzymał, zgubiliśmy
dłonie splecione, wychłodziło się szczęście
drzewa odbite w stawie, nie ma mojej twarzy
już nie wiem, na kogo patrzyłaś88
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Posłowie do monograﬁi pod red. dr. hab. inż. prof. UR w Krakowie
Wojciecha Przegona pt. PARK NA WOLI DUCHACKIEJ
W KRAKOWIE, WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO
(prof. zw. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki)
Przedkładana w ręce Czytelników licząca prawie 180 stron tekstu wraz z ilustracjami
zespołowa monografia pt. Park na Woli Duchackiej w Krakowie, Wczoraj – Dziś – Jutro
stanowi interesujący materiał źródłowy nie tylko dla społeczności lokalnej Dzielnicy XI
– Podgórze Duchackie. Jest także nader ciekawą pracą wydobywającą tajniki historii, mówiącą o dniu dzisiejszym i perspektywach rozwoju jednej z dzielnic Krakowa. Prezentując
aktualny wątek popularno-naukowy, może być przeznaczona dla szerszego grona czytelników oraz pełnić zadanie podręcznika dydaktycznego dla młodzieży akademickiej szkolącej
się na wielu kierunkach studiów w zakresie programowania, planowania, kształtowania
przestrzeni i architektury krajobrazu. Książka ta dobitnie przekonuje o racjach i potrzebach konstruowania prekursorskich działań systemowych w kształtowaniu środowiska
przyrodniczo-kulturowego, będącego miejscem codziennego bytowania człowieka, jak też
zamieszkania na konkretnym obszarze dzielnicy, osiedla i zespołu zabudowy. Mówi o potrzebie zacieśniania więzi społecznych, konstruowania zrozumiałych rozwiązań prawnych
i ekonomicznych. Zawiera wiele przekonujących argumentów i nowatorskich tez świadczących o konieczności ochrony parku Duchackiego na Woli Duchackiej w Krakowie.
Autorzy pracy naukowej, zredagowanej przez wybitnego fachowca w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni dr. hab. inż. prof. UR w Krakowie Wojciecha Przegona,
przedstawiają w kolejnych rozdziałach powstawanie nowego etosu przestrzeni społecznej
i nowej roli, jaką dziś staje się zadanie programowania i zagospodarowania tej przestrzeni
dla potrzeb współczesności. W książce poprzedzonej wstępem zaprezentowano chronologicznie czasy dawne i zmienne losy zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej
(Cz. I); omówiono szczegółowo przemiany funkcjonalno-przestrzenne tegoż zespołu na
progu przekształcenia (Cz. II); ukazano park Duchacki w rysunkach, fotografii i obrazach (Cz. III); przedstawiono wyniki dydaktycznych prac studentów kierunku Studiów
Międzywydziałowych Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
na rzecz rewaloryzacji parku, uzupełnione autorskim tekstem studialnego projektu zagospodarowania Parku Duchackiego oraz sprawozdaniami ze studenckich praktyk zawodowych i technicznych odbytych na terenie zabytkowego zespołu parku dworskiego (Cz.
IV) oraz przeanalizowano perspektywiczne korzyści dla rozwoju Krakowa i Dzielnicy XI
– Podgórze Duchackie w związku z utworzeniem Parku Duchackiego (Cz. V). Treść pracy odzwierciedlono na 27 fotografiach i 18 rycinach planistycznych. Zamieszczono też 5
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dokumentów będących zbiorem notatek prasowych, których autorzy odnieśli się do idei
utworzenia parku na Woli Duchackiej w Krakowie. Skonstruowane w ten sposób poważne studium historyczno-urbanistyczne pogłębione analizami socjologiczno-demograficznymi, zaprezentowanymi w formie wspomnień dawnych mieszkańców Woli Duchackiej,
dziś zamienionej na jedno z wielu osiedli miejskich budzi nie tylko respekt, ale wydaje się
też być wzorcowym opracowaniem programowym dla innych dzielnic Krakowa.
Historyczne zespoły osadnicze otaczające średniowieczny Kraków rozplanowany
w 1257 r., przekształcane były od XIX w. w potężną militarną twierdzę, a od końca II Wojny Światowej permanentnie powiększane, rozbudowywane i zaludniane od
czasu decyzji wzniesienia potężnego zakładu hutniczego na obszarach pradawnej wsi
Mogiła. Przyczyniło się to do nieustannych zmian struktury demograficznej, obyczajowej i socjologicznej większości osad, przysiółków, wsi, produktywnych zespołów folwarcznych, wiejskich zespołów rolniczo-przemysłowych. Mowa tu o wielu kuźniach,
foluszach, warzelniach, młynach wodnych, wiatrakach, spichlerzach, zespołach pałacowych, pięknych pozostałościach dworsko-parkowych, czy też licznych kapliczkach,
przydrożnych krzyżach, ośrodkach zabudowy przyklasztornej, których piękno w ostatnich dziesięcioleciach bywało ustawicznie uszczuplane i dewastowane. Wpływało to
w dużym stopniu na zmiany stosunków społecznych, dewastację tradycyjnych struktur
ekonomicznych i kulturowych na obszarach niegdysiejszych przedmieść i rejonów gospodarki rolniczej i leśnej w wielkich obszarach otaczających miasto. Jeszcze kilkanaście
lat temu kwitło tam spokojne życie podkrakowskich wsi, a ich romantyczne założenia
dworkowo-pałacowe i parkowo-ogrodowe prezentowali liczni malarze. Będąc małym
chłopcem w 30. latach ubiegłego wieku, spacerowałem po ścieżkach rozległych łąk wokół
rzek Prądnika i Białuchy, w pobliżu ówczesnego najdalej odległego od centrum miasta
Osiedla Oficerskiego. Dalej były tylko wsie, ogrody i pola uprawne. Po drugiej wojnie
światowej najbliżej położone wsie podkrakowskie z przeł. XIX i XX w. znalazły się pod
bacznym okiem autorów planowania przestrzennego. W miarę rosnących potrzeb były
zamieniane na tereny podmiejskich osiedli mieszkaniowych. Na obszarach wsi Mogiły
powstał kombinat metalurgiczny i sprzężone z Krakowem miasto Nowa Huta.
Zagospodarowanie przestrzenne zespołów osadniczych staje się dziś fundamentalnym zagadnieniem współczesnego sposobu kształtowania środowiska życia człowieka.
Od jakości przestrzeni zależało i zależy zdrowie psychiczne każdego pokolenia, zależy
też jutro następnych generacji mieszkańców bytujących na powiększających się terytorialnie z dnia na dzień obszarach wielkich aglomeracji, miast, miasteczek i osad w
Polsce. Przejawy troski o ład przestrzenny są przedmiotem ustawicznych debat toczonych przez rady miast, gmin i dzielnic. Stanowią one ważkie ogniwo nowego rozumienia postulatów zapewnienia przyjaznych kontaktów każdego mieszkańca z najbliższym otoczeniem i realizacji jego potrzeb, szczególnie w celu polepszenia dostępu do
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niezbędnych usług, urządzeń, infrastruktury i rejonów codziennego wypoczynku dla
zdrowia i rekreacji. Znajdują odbicie w polemikach licznych środowisk opiniotwórczych prasy, radia, telewizji, a także w społecznej dyskusji podejmowanej ostatnio na co
dzień w internecie. Narastające problemy komunikacyjne, potrzeba ograniczania ruchu
kołowego, wyznaczania w nieskończoność nowych terenów parkingowo-postojowych,
regulacje dostępu do zieleni, do osiedlowych terenów sportowych i placów zabaw dla
dzieci, ośrodków resocjalizacji, żłobków i przedszkoli, rozwiązywanie potrzeb niepełnosprawnych są dziś najbardziej dotkliwym i narastającym problemem społecznym wielu peryferyjnych dzielnic zamieszkałych przez przeważającą część nowych osadników
i dawnych jej mieszkańców. Powodują niekiedy sprzeczne decyzje władz państwowych
i samorządowych co do wyważenia racji interesu prywatnego i społecznego w programowaniu zamiarów inwestycyjnych i w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dobitniej charakteryzuje
zadania stawiane uczestnikom procesów inwestycyjnych. Przypomina najważniejszy
postulat, jakim jest potrzeba realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i planowania na poziomie decyzyjnym dzielnicy, gminy, miasta, regionu i kraju. Mówiąc
o ładzie przestrzennym, przekazuje obraz takiego ukształtowaniu przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Postulowana „harmonia całości
i uporządkowane relacje” jest, jak widać, przedmiotem wielu dziedzin nauki, techniki, kultury, obyczajów, tradycji i nowego etosu prawdy o dzisiejszych i przyszłych
potrzebach świata w sensie społecznym, ekonomicznym, prawnym, nie wyłączając
etyki i filozofii. Interes publiczny określany jest jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Sprawiedliwe
warunki bytowania określane są przede wszystkim jako rozwój społeczności ludzkiej
w znacznym stopniu uzależniony od warunków, jakie stwarza środowisko geograficzne, z tym jednak, że zakres obopólnych związków i zależności jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu rozwoju społecznego. Warunki bytowania ludzi w czasach
odległych w większym zakresie niż dziś, zdeterminowane były przez geograficzny
czynnik rozwoju społecznego. Pod wpływem pracy człowiek wpływał na zmiany niegdysiejszych krajobrazów kulturowych obszarów. Tereny minionego zainwestowania
ulegały znacznej zmianie. Różne formy bytowania ludzi, zmienne procesy dostosowywania i wykorzystywania urokliwych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych
i urbanizacyjno-technologicznych do swoich potrzeb wpłynęły zasadniczo na wygląd
krajobrazu. Niestety dziś jest on ustawicznie degradowany, co nie znaczy, aby tej degradacji nie powstrzymać lub przynajmniej starać się temu zjawisku zapobiegać.
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Każdy z nas doświadcza, jak szybko zmienia się świat i jak śpiesznie dochodzi do
przewartościowania tradycyjnych poglądów na temat przeszłości i potrzeb teraźniejszości. Konstatujemy również, iż jedynie jednostki wrażliwe potrafią to niemal natychmiast
spostrzec. Programy oświaty i wychowania nowych pokoleń systematycznie postulują,
aby zmiany w świadomości społecznej dokonywały się z myślą o pozytywnych skutkach
idei łączenia potrzeb życiowych dzisiejszego pokolenia z historyczną przestrzenią, w której osadził nas czas, na konkretnym obszarze naszej dzielnicy, miasta, ojczyzny, będącej
od stuleci zintegrowaną wspólnotą z cywilizacyjnym i kulturowym dorobkiem Europy
i ludzkości. Zadajemy pytania: czym jest kraj rodzimy? czym jest Małopolska? jaka jest
jej historia? czym było w jej historii królewskie miasto Kraków? Nie dziwi nas fakt, iż
artefakty kultury gromadzimy od XVIII w. w licznych muzeach, a ostatnio w archeologicznych rezerwatach, jak to ma miejsce w Muzeum Archeologicznym, w podziemiach kościółka św. Wojciecha, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, czy też pod
krakowskimi fundamentami najstarszych Sukiennic na Rynku Głównym w Krakowie.
Świadczą o tym nie tylko dzieła sztuki, zabytki architektury i archeologii w centrum
Krakowa, na środku Rynku Krakowa i na Wawelu.
Świadczą o tym relikty znalezisk kamiennych narzędzi w Igołomii, Mogile i Tyńcu
z okresu neolitu sięgające okresu 5 500 lat p.n.e. Także liczne przykłady ceramiki kultury
wstęgowej rytej, olbrzymich naczyń, pucharów lejkowatych, siekierek kamiennych, narzędzi i przęślików, amfor, części pancerzy w formie kamiennych płytek naramiennych
pradawnego neolitycznego uzbrojenia żyjących tu najstarszych generacji. Ślady cywilizacji wczesnej epoki brązu z okresu kultury mierzanowskiej od 2 400 lat p.n.e., z czasów
starej epoki brązu t.zw. kultur trzcinieckiej i łużyckiej, a także z epoki żelaza do 500 p.n.e.
pozostawiły po sobie liczne zespoły artefaktów, takich jak przemyślne naczynia, siekiery,
dłuta, sierpy, noże, motyki, brązowe i żelazne szpile, miecze, topory, ostrza do włóczni,
groty i grociki. Młody okres wpływów rzymskich z I–III w. n.e. to okres obtaczania na
kole garncarskim wielkich glinianych naczyń zasobnych. Następne cykle kultury przeworskiej, celtyckiej, halsztackiej i późnego okresu lateńskiego do pocz. n.e. pozostawiły
liczne zbiory narzędzi użytku codziennego, gliniane prażnice, spinki, fibule, noże, groty
i przęśliki. Średniowiecze pozostawiło liczne skarby przemyślnych ozdób i monet ze srebra i złota, także elementy uzbrojenia, ostrogi, przybory używane do codziennej toalety.
Są one rozsiane również na obrzeżach miasta, będących do dzisiaj znaczną strefą rezerw
inwestycyjnych, lokalizacji potężnych osiedli mieszkalnych, a ostatnio terenem budowy
gigantycznych zespołów magazynowych i supermarketów. Zapomniane to dziedzictwo
ciągle ginie pod potężnymi łyżkami koparek i spychaczy.
Kilkanaście istniejących tu zespołów wiejskich stało się rezerwą terenową dla potencjalnych lokalizacji przemysłowych, handlowych i usługowych. Skutkuje to także ostatnio
budową wielu osiedli wokół Krakowa. Z północy na południe od Balic do Kurdwanowa,
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a ze wschodu na zachód, od rozległych wsi w rejonie Bieżanowa, Prokocimia i Piask
Wielkich do Bronowic Małych. Uprawne tereny rolnicze, a obecnie osiedla peryferyjne obrzeży miasta powiększyły ośmiokrotnie dawną XIX-wieczną wielką aglomerację
Krakowa. Wiele z nich zatraciło swój historyczny charakter. Zapodziały się ich archeologiczne dzieje, następowały kolejne przemiany nowożytnej historii miasta. Ważne
wątki i epizody polskiej kultury i sztuki Mogiły czy Bronowic Małych prezentowane
przez wybitnych malarzy doby Młodej Polski, Konstantego Niemczykiewicza, Alfonsa
Karpińskiego czy Stanisława Wyspiańskiego i wielu innych twórców sztuki przeszły do
przeszłości. Tereny zabudowy rozległych cysterskich obszarów przyklasztornych Mogiły,
stawów rybnych, śluz i przepustów zlokalizowanych wokół rzeki Prądnik, będącej tu
dopływem Wisły, młynów wodnych, resztki dawnych folwarków i parków podworskich
to tylko niektóre rodzaje zabytków zaznaczone w wątkach historycznego budownictwa,
sztuki i architektury. Dziś prawie niewidoczne pozostały jedynie w oczach wyobraźni.
Zmieniała się też struktura przestrzenna miasta. Powstanie nowych dróg dojazdowych, produkowanie nowych nasypów i estakad w miejsce starych układów drożnych,
usuwanie spychaczami gleby z pozostałościami reliktów archeologicznych, wyznaczanie nowych terenów na lokalizację wysypisk śmieci powodują nadal zmiany dawnych
ustabilizowanych układów hydrologicznych, zmieniając warunki odwodnienia terenów. Znikają liczne źródliska, oczka wodne, zakola starorzeczy i stawy. Znikają relikty
dzieł obronnych przedpola Krakowa z czasów wojen szwedzkich, podobnie jak systemy
obronne XIX w. fortyfikacji wysadzane w XX stuleciu przy pomocy materiałów wybuchowych. Niestety nie dotrwały one do naszych czasów, pozostając jedynie niekiedy
w formie rekonstrukcji destruowanych śladów. Ginęły i giną nadal bezpowrotnie historyczne zespoły dworkowo-pałacowe. Ich ratowanie uniemożliwia narzucone tempo
robót budowlanych nowych inwestycji. Zanikają resztki wielu bezcennych obiektów
dziedzictwa kultury, podobnie, jak sięgające niepamiętnych czasów zatarte sieci drożne.
Pogarsza się z dnia na dzień stan pojedynczych budowli zabytkowych, a postępująca
destrukcja prowadzi do ich zagłady.
Aby temu zapobiec, rozpoczęto opracowanie systematycznych prac naukowych
w celu ewidencjonowania zasobu zabytkowego. Przygotowano kolejne spisy i rejestry,
pozostające do dziś w zasobach archiwów Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
Plonem tych prac pozostały opracowane przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków wielotomowe spisy Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce w zeszytach obejmujących poszczególne województwa wraz z opublikowanym równocześnie Archeologicznym
Zdjęciem Polski (AZP). Rozpoczęto publikację wyników wielu prac badawczych i studialnych. W latach 90. XX w. brałem udział w weryfikacji wiedzy na ten temat. Wówczas
to Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej,
pod kierunkiem prof. Wiktora Zina podjął temat badawczy Grant RPBP I-II, symbol
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C.2.3.1/90 pt. „Strategia działań konserwatorskich na obrzeżach miast historycznych
z uwzględnieniem problematyki krakowskiej”. Wykonując osobiście zadanie zatytułowane, „Obrzeża Krakowa, stan wiedzy o zespołach zabytkowych i próba sformułowania
syntezy”, brałem pod uwagę postępującą degradację wartości historycznych artystycznych
i estetycznych, zaprezentowaną w materiałach analitycznych. Wymieniłem kilka najważniejszych postulatów dotyczących ładu instytucjonalnego, który poprzez rozwój wiedzy
będącej kapitałem przyśpieszającym tempo rozwoju społecznego umożliwiłby tworzenie
ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzennego. Warunkiem pomyślności
realizacji byłoby też zachowanie równowagi takich wartości, jak źródła antropologiczne życia społeczności lokalnych, do których przede wszystkim zaliczyć należy dbałość
o zasady moralne i nadzwyczajną troskę o zachowanie właściwych relacji społecznych.
Wydaje się, że wytyczne te można uznać za stosowne i nadal aktualne.
Należałoby zweryfikować dotychczasowy stan wiedzy o tradycyjnych, historycznych
i zabytkowych strukturach przestrzennych obrzeży Krakowa z punktu widzenia takich
dyscyplin naukowych jak: historia, mediewistyka, archeologia, historia architektury, historia urbanistyki, planowanie przestrzenne, architectura militaris, ruralistyka, kształtowanie terenów zielonych, etnografia, demografia, socjologia miasta, a także rewaloryzacja zabytków, w celu ukierunkowania działań przestrzennych zgodnie z nowoczesnymi
postulatami tych nauk.
Wymagałoby to podjęcia starannych studiów i szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej, kartograficznej i budowlanej zasobów kubaturowych i zespołów parkowo-ogrodowych, a także określenia ich stanu technicznego, oceny wartości, z równoczesnym
wykonaniem studiów koncepcyjnych w celu społecznego wykorzystania dla szerszego
udostępnienia i dalszego ich użytkowania. Postulat utworzenia centralnego rejestru oraz
prawnego systemu ochrony zabytków i wartości krajobrazowo-kulturowych winien nastąpić w porozumieniu lokalnych władz poszczególnych dzielnic, gmin i wspólnot gromadzkich z Urzędami Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody. Poszukiwania
kompromisu zadań ochrony i konserwacji dziedzictwa kultury z potencjalnymi założeniami inwestorskimi, w celu maksymalnego skrócenia procesu inwestycyjnego pomoże
wstrzymać postępujący proces degradacji zespołów zabytkowych. Równocześnie winno
się zapewnić doraźne zabezpieczenie tych obiektów przez wyznaczenie granic obszaru
chronionego i podjęcie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych reliktów podlegających
ochronie. Należałoby też starannie przeanalizować dalsze rozprzestrzenianie się terytorialne zasięgu terenów rezerwowych zajmowanych przez zakłady przemysłowe w strefach
dawnych wsi i gromad położonych w obszarach gmin podmiejskich. Należałoby też
ograniczyć istnienie rezerw terenowych dla obiektów pomocniczych przemysłu zwanych
powierzchnią biurową oraz terenami eksploatacji przemysłowej i gromadzenia odpadów
poprzemysłowych, tak jak to sugerowały ówczesne plany rozwojowe.
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Pisałem też o konieczności podjęcia szerokiej akcji popularyzatorskiej informującej
opinię publiczną o potrzebie przeciwdziałania degradacji, często bezmyślnej samowolnej
dekapitalizacji zabytkowych struktur przestrzennych, powstrzymania procesu rozbiórek,
przebudowy i rujnacji zabytków. Akcja ta winna być odpowiedzią na utrwalenie w świadomości mieszkańców dawnych podkrakowskich wsi i osad nieuchronności zagłady dziedzictwa historii, zabytkowych wiejskich enklaw osadniczych, dawnych zagród, tradycyjnych
różnorodnych typologicznie chałup i ich wartości krajobrazowo-kulturowych, w obliczu
postępujących żywiołowych przemian rozbudowywanych wokół Krakowa nowych dzielnic mieszkaniowych związanych z rozrostem terytorialnym współczesnej aglomeracji.
Było to, jak sądzę, ówczesne stanowisko wielu wybitnych gremiów naukowych, które
starały się, aby dobro wspólnotowe zabytków przeszłości w pełni wykorzystać dla zadań
stawianych przez teraźniejszość dla przyszłości. Podejmowane na pocz. XX w. studia
w tym zakresie udowodniły, iż ochrona prawna biologicznego środowiska człowieka
jest niezwykłą wartością. Pisał o tym w 1971 r. wybity prawnik, specjalista w zakresie
prawa administracyjnego i prawnej ochrony środowiska człowieka Wacław Brzeziński
(1900–1987), od 1949 profesor UMK w Toruniu, od 1952 profesor UJ, członek wielu
organizacji naukowych polskich i zagranicznych. W licznych publikacjach takich, jak:
Terytorialna organizacja gminy wiejskiej w Polsce (1955), Polskie prawo budowlane
(1932), Sądowa kontrola administracji we Francji (1960) pisał, iż prawa i obowiązki
wynikające z powyższych postulatów muszą być regulowane postanowieniami prawa
budowlanego, zakreślającego najlepsze założenia i cele życia społecznego zapewnione
jakością ładu przestrzennego.
Dziś nadal napominamy realizatorów procesów rozwojowych, deweloperów, inwestorów i projektantów, aby projektowali, budowali i eksploatowali obiekty budowlane
zgodnie z prawem i najnowszą wiedzą techniczną. Jednocześnie dajemy wiarę, iż regulacja prawa podąża za rozwojem wiedzy technicznej projektowania realizacji i eksploatacji budowli. Nadal stawiamy sobie pytania, kiedy nowelizacja prawa budowlanego
zagwarantuje ład przestrzenny w Polsce? Pytamy, czy ład przestrzenny w Polsce zależy od
jakości prawa budowlanego? Wiemy zapewne, iż wiedza stanowi kapitał, a czynnikiem
wzrostu są idee oparte na innowacyjności. Nie znaczy, że nowość i chęć poprawy życia
kształtuje jedynie to, co określi nowa technologia. Wiemy, iż dla rozwoju technologii
potrzebna jest wiedza, którą pozostawiła po sobie tradycja i dawna kultura, a jej ślady
winny być chronione jako świadectwa dziedzictwa historii.
Jak wiemy, troską władz miasta jest racjonalne aktywizowanie obszarów podmiejskich. Spotykamy się z apelem, aby negatywne doświadczenia ubiegłych lat eliminować.
Można to dokonać we współpracy z wieloma uczelniami Krakowa m.in. Uniwersytetem
Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem
Rolniczym, Akademią Krakowską i in. wyższymi szkołami i jednostkami naukowymi.
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Podejmowane są troskliwe i staranne studia terenowe rozpoznające wartości tych obszarów z punktu widzenia krajobrazowego i kulturowego. Sprzyjają temu obowiązujące
przepisy Unii Europejskiej, także dziś nierzadko stosowane w praktyce. Szczególną zasługę mają w tym względzie urzędy miejskie i dzielnicowe, instytucje kultury, zespoły
Komisji Naukowych PAN i PAU, a także grona badaczy i pojedynczych specjalistów.
Rektorzy wyższych uczelni Krakowa stają się ważnymi mecenasami i propagatorami
zrównoważonego, ekologicznego i kulturotwórczego rozwoju Miasta Krakowa.
Idei społecznego projektu rewaloryzacji parku na Woli Duchackiej w Krakowie patronują Władze Miasta Krakowa. Inicjatywę grona nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, nieustannie, na każdym forum, popiera Rada Dzielnicy XI
–Podgórze Duchackie, której działania wspiera Przewodniczący Rady Miasta Krakowa mgr
Bogusław Kośmider. W pracach tych brała udział liczna grupa studentów Uniwersytetu
Rolniczego Kierunku Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe. Warunkiem
pomyślności realizacji celów zadania, jakie stawia przed sobą ambitny postulat zaprezentowany w niniejszej książce jest przede wszystkim osiągnięcie zrównoważonego rozwoju
tego fragmentu historycznie ukształtowanych obrzeży Krakowa. Może to zapewnić proekologiczna urbanizacja obszaru, efektywna gospodarka zastanym potencjałem architektoniczno-przestrzennym wraz z zielenią parkowo-ogrodową, z przeznaczeniem na cele
społecznie użyteczne. Środkiem dodatkowych starań winna być dążność do skutecznej
oszczędności terenu, dbałość o odzysk ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ograniczenia szkodliwych emisji, użycie energooszczędnych technologii z zastosowaniem właściwych zasad recyklingu materiałów, jako wynik powszechnie stosowanych
praktyk we współczesnym cywilizowanym świecie.
Podsumowując, należałoby stwierdzić, iż efektem realizacji postulatów niniejszej
książki będzie odzyskanie przyjaznego środowiska życiowego człowieka, powrót do humanocentrycznej struktury przestrzeni, umożliwiającej oszczędną organizację pracy,
wypoczynku i rekreacji, co stanowi nader ważny współczesny aspekt psychologiczny
architektoniki przestrzeni. Daje też poprawę środowiska i jakości życia, utrwalającą rodzimą tradycję obszarów kulturowych oraz wpływającą pozytywnie na potrzeby ekonomiczności czasu, w którym nieustannie wzrastamy jako indywidualne jednostki i grupy
społeczne.

Streszczenie w j. angielskim

WOLA DUCHACKA PARK IN CRACOW: YESTERDAY,
TODAY AND TOMORROW
A Monograph Edited by Wojciech Przegon
The book placed in the readers’ hands constitutes the source material not only for the
local community of the District XI – Podgórze Duchackie. It is a study that reveals the secrets
of history and describes the here and now as well as development prospects of one of the
Cracow’s districts. As it presents the current scientific theme for the general public, it can be
used by a larger circle of readers and can serve as a teaching manual for university students at
many faculties within spatial programming, planning, development and landscape architecture. The book clearly stresses the arguments and needs to form pioneering system activities
in shaping the natural and cultural environment that constitutes the place of humans’ everyday life and residence in a given district, housing estate and building complex. It emphasises
the need to strengthen social bonds and to form comprehensible legal and economic solutions. It contains several convincing arguments and innovative theses proving the necessity
to protect the Duchacki Park located in Wola Duchacka in Cracow.
In the subsequent chapters, the authors of the study present the formation of the
new ethos of social space and today’s new objective to programme and develop this space
for the needs of the present. The book contains a chronological presentation of the past
and changing fortunes of the manor park complex located in Wola Duchacka (part I).
The functional and spatial changes in this complex on the verge of its transformation
have been described in detail (part II). The Duchacki Park has been shown in drawings,
photographs and paintings (part III). The book also presents the results of projects on
the Wola Duchacka manor park revitalisation prepared by students at the Landscape
Architecture Interdepartmental Studies at the Cracow University of Agriculture, supplemented with the original text of the Duchacki Park’s development project and reports
on student professional and technical internships completed in the area of the historical
manor park complex (part IV). The prospective benefits for the development of Cracow
and District XI – Podgórze Duchackie connected with the formation of the Duchacki
Park have been finally analysed (part V). The work has been illustrated with 27 photographs and 18 urban planning graphics. It also contains 5 documents constituting
a set of press notices whose authors referred to the idea of creating the Park in Wola
Duchacka in Cracow. Thus constructed historical and urban planning study, which has
been deepened with sociological and demographic analyses presented in the form of memories of the former residents of Wola Duchacka changed today into one of numerous
housing estates, seems to be a model programme study for other districts of Cracow.
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