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Zaprojektowany 
w 1889 r. przez Mariana 

Jarzyńskiego wysoki, 
jednoizbowy, neogotycki 

domek odźwiernego.

Rys  
historyczny

Spacer po Ogrodzie Saskim z pewnością za
prowadzi przed kamienną płytę na cokole 
z wyrytym napisem „1837 Epoka założenia 

ogrodu dla miasta Lublina”. Wówczas bowiem 
rozpoczęto prace, na niemal 14 ha przy Trakcie 
Warszawskim (obecnie Aleje Racławickie), według 
projektu i pod nadzorem Feliksa Bieczyńskiego – 
inżyniera województwa lubelskiego. 

Malownicze ukształtowanie wybranego tere
nu sprzyjało utworzeniu ogrodu w modnym wów
czas typie krajobrazowych parków angielskich.  
Po wytyczeniu alejek i wijącej się sieci ścieżek 
przestrzeń między nimi wypełniano urozmaico
ną roślinnością. Drzewa, z wyjątkiem specjal
nych okazów, skupione w kępy sprawiały wra
żenie lasu. Mnogość krzewów tworzyła atmo
sferę przytulności. Rośliny kwietne stosowano 
z umiarem. Powstała też plantacja morwy celem 
założenia hodowli jedwabników. 

Z biegiem lat roślinność wzrastała, park pięk niał. 
Stał się ulubionym „salonem letnim Lublina” zwa
nym, na wzór warszawskiego, Ogrodem Saskim, 
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Działanie:  3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
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Celem projektu jest przywrócenie 
dawnej roli „salonu letniego Lubli
na”, który w odświeżonej szacie 

służyć będzie jego mieszkańcom oraz 
coraz liczniej odwiedzającym miasto 
turystom. Stanie się także dostępny dla 
osób o ograniczonych możliwościach 
poruszania.

Rewaloryzacja zieleni w Ogrodzie 
Saskim nawiązuje m.in. do historycznego 
układu, oryginalnej kompozycji drze
wostanu i krzewów, na nowo odkrywa 
piękno przyrody i wyjątkowy, sprzyja
jący wypoczynkowi nastrój.

Powstały nowe aleje, dawne zyskały 
nową nawierzchnię. Dla dzieci wybu
dowano plac zabaw, a jego okolice 
obsadzono antyalergicznymi roślina
mi. Współczesne technologie (internet, 
monitoring) współistnieją tu w harmo
nii z urokami przyrody.
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stało się w 1854 r. ograniczenie, 
a od 1889 r. zakaz przebywania  
w ogrodzie „dla ludzi nieele
gancko ubranych”. Liczne protes
ty, zwłaszcza w prasie, spowo
dowały zniesienie ograniczeń 
w 1911 r. 

Opodal bramy wejściowej 
do parku zbudowano w 1889 r., 
zaprojektowany przez Maria
na Jarzyńskiego, wysoki, jed
noizbowy, neogotycki domek 
odźwiernego. Przestrzeń mię
dzy nim a narożem parku 
wy pełniono przed 1917 r. stylo
wo zespoloną parterową przy
budówką, sięgającą naroża par
ku. Różnie z niej potem korzy
stano, mieściła się tam m.in. 
pizzeria.

Od rozpoczęcia prac przy two
rzeniu parku minęło 177 lat. To zbyt 

wiele nawet dla żywotno
ści drzew, z wyjątkiem nie
licznych gatunków, jak np. 
dęby. Lecz i one nie zawsze 
zdołały oprzeć się hura
ganom tak potężnym, jak 
ów, który spustoszył Lublin 
20 lipca 1931 r. Takie oraz 
inne czynniki, niezależnie od 
codziennej pieczy, wymusza
ły niejednokrotne odnawianie 
parku. Ostatnie, przeprowadzo
ne ze szczególną dbałością, przy
wraca lublinianom w 2013 r. Ogród Saski 
w pełnym blasku jego piękna.

Pamięć zaś o jego twórcy, od dzie
siątków już lat, utrwala zaciszna ulicz
ka imienia Franciszka Bieczyńskiego.

którą to nazwę uznano za oficjalną w roku 1860. 
Porównanie z Warszawą nie dziwi. Lublin liczbą 
ludności ustępował wówczas w Królestwie Kon
gresowym jedynie Warszawie, a rozwijał się równie 
dynamicznie.

Początkowo obszar parku chronił częścio
wo mur, a częściowo fosa. W 1890 r. otoczo
no go ujednoliconym murem z żeliwną balu
stradą najeżoną szpikulcami i bramą wejściową 
z zamykaną na noc żeliwną, ażurową kratą. Mur 
w 1937 r. zastąpiono słupami połączonymi gęsto 
ułożonymi rurami metalowymi. Nieefektowną 
konstrukcję oraz bramę zlikwidowano wkrótce 
po 1945 r. 

Najstarszym elementem parku jest niski kopiec 
nieokreślonego pochodzenia z figurą Chrystusa, 
w 1723 r. osłonioną daszkiem. Na wyznaczonym 
pod park obszarze stał ró wnież budynek starej 
prochowni, który Bieczyński pragnął przysto
sować na domek ogrodnika, skład niezbędnych 
mu narzędzi oraz przędzalnię jedwabiu. Urze
czywistnieniu zamiaru przeszkodził jednak
że brak funduszy. Domek postawiono dopiero 
w 1853 r. z materiałów pozyskanych podczas 
wyburzania fary p.w. Michała Archanioła. 

Wyposażenie parku wciąż urozmaicano. Jako 
wysokiej klasy artystycznej ozdobę parku, utwo
rzono kwietny zegar słoneczny, którego piękny 
wskaźnik (gnomon) wykonała w 1848 r. lubel
ska filia szkockiej firmy braci Baird. W 1887 r. 
powstała (później zlikwidowana) kolista fontan

na, w 1900 r. założono mały staw, druga 
wieloboczna fontanna pochodzi z 1930 r. 

Przebywanie w parku umilały ławki, lecz 
nie tylko. W drugiej połowie XIX w. zbu
dowano kilka dużych altan, w jednej z nich 

przez kilka lat istniała cukiernia A. Semandiego. 
Z ówczesnych altan przetrwała jedna. W czasie 
II wojny Niemcy postawili Karczmę Saską, rozebra
ną w 1945 r. jako niemiłą „pamiątkę” lat okupacji. 
W pobliżu jej dawnego miejsca stanęła, w połowie 
XX w., muszla koncertowa.

Niestety, park zbyt licznie zaczęli odwiedzać 
także nietrzeźwi włóczędzy i ladacznice mącąc 
nastrój i dewastując ogród. Środkiem zaradczym 

1. Kolista fontanna z 1887 
roku – dziś już nieistniejąca.

2. Najstarszy element 
parku – niski kopiec 

z figurą Chrystusa, w 1723 
r. osłonioną daszkiem.

3,5,6. Historyczne zdjęcia 
altan z Ogrodu Saskiego 

XIX w. – dziś już nieistniejące.
4. Stara pocztówka 

przedstawiająca główną aleję 
Ogrodu Saskiego – widok 

z wejścia głównego.

1. Zegar słoneczny wykonany w 1848 r. przez 
lubelską filię szkockiej firmy braci Baird.

2. Kamienna płyta na cokole z datą założenia 
Ogrodu Saskiego (widok sprzed renowacji).

3. Ogród Saski zimą – zdjęcie archiwalne.
4. Ogród Saski latem – zdjęcie archiwalne.
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Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 
Ogrodzenie Parku miej
skiego dwukrotnie zmie
niało swój charakter 
w sposób zasadniczy. 
Prawdopodobnie do oko
ło 1890 r. utrzymywa
ny był pierwotny typ 
ogrodzenia w postaci 
ziemnej fosy. Po 1890 
roku plany Parku wy ka
zu ją odmienny rodzaj 
ogro dzenia i budynku 
bramnego.   

W miejsce fosy ziemnej wybudowano 
wówczas pełny mur ceglany (ogród oto
czono klasztornym murem). Później po
stawiono trójprzęsłową ażurową bramę 
żeliwną, z kamiennymi filarami oraz za
projektowano ozdobne latarnie.

W stulecie utworzenia Ogrodu Saskie
go w Lublinie (w roku 1937) wyburzo
no murowane ogrodzenie zastępując je, 
wzdłuż Alei Racławickich i ul. Długosza, 
ogrodzeniem niskim, modernistycznym, 
złożonym z poziomych rur mocowanych 
na murowanym cokole.

Na miejsce zlikwidowanych przęseł 
murowych, łączących bramę z korde
gardą, postawiono ażurowe ogrodzenie 
z rur, które przetrwało do końca woj
ny, a następnie zostało zniszczone. Taki 
stan, z małymi zmianami utrzymywał się 

aż do 2011 roku, czyli do początku realizacji 
projektu rewaloryzacji Ogrodu.

Teren parku zachował charakterystyczne rysy 
dawnego historycznego krajobrazu kulturowego 
miasta, w tym:
• fragmenty fortyfikacji miejskich  

z okresu XVII w.;
• kurhan grobowy z początku XVIII w.  

z kapliczką słupową;
• konfigurację terenu dawnych pól 

przyklasztorza Dominikanów pomiędzy 
traktem warszawskim, Wieniawą 
i Śródmieściem Lublina.
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1. „Stare” ogrodzenie Ogrodu 
Saskiego  zdjęcie archiwalne.

2. Trójprzęsłowa, ażurowa 
brama żeliwna przy głównym 

wejściu, z kamiennymi 
filarami z latarnią.

3. Fragmenty fortyfikacji 
miejskich z okresu XVII w.

1. Niektóre prace wymagały 
użycia specjalistycznego, 

ciężkiego sprzętu.
2. Sprzątanie Ogrodu 

Saskiego.
Rewitalizacja zabytkowego Ogrodu Saskiego, 

zdegradowanego niszczącym działaniem 
czasu, dobiegła końca. Otwarta brama po

nownie zaprasza do wspaniałego parku o for
mie zbliżonej do czasów jego świetności z dru
giej połowy XIX wieku, jednocześnie zgodnej ze 
współczes nymi wymogami społecznymi oraz przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii. Realiza

cja przyjętego programu odnowy wymagała sko
ordynowanego udziału fachowców wielu specjal
ności, zwłaszcza projektantów parków, botaników, 
konserwatorów zabytków, konstruktorów, budow
lańców, elektromonterów, brukarzy, kamieniarzy, 
ślusarzy, stolarzy, ogrodników, architektów krajo
brazu i wielu innych. 

2
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Zmieniono m.in. przebieg istniejących ale

jek, zlikwidowano alejki stanowiące niepożą
dane skróty, wykonano nową ścieżkę okalającą 
trawiastą widownię muszli koncertowej, zlikwi
dowano ścieżkę ze schodami o dużym nachy
leniu podłużnym, wykonano korekty spad
ków podłużnych, zlikwidowano wybrane scho
dy, przebudowano wszystkie pozostałe scho
dy i wykonano pochylnie. Wspomniane roz
wiązania umożliwiły korzystanie z Parku oso
bom niepełnospra wnym, starszym oraz matkom 
z dziećmi.

NAWIERZCHNIE ALEJEK I PLACÓW
Na alejach i placach o spadkach poniżej 5% 

położono nawierzchnię z kruszyw mineral
nych, na alejach stromych ułożono nawierzch
nię asfaltobetonową i z kostki granitowej. Odtwa
rzaną, historyczną część placu zabaw pokryto 
nawierzchnią żwirowogliniastą, zaś nową część – 
nawierzchnią żwirową bezpieczną. Natomiast na 
placyku, gdzie znajduje się wsparta na dwustop
niowym postumencie kamienna płyta z wyry
tą na nim metryką Ogrodu, położono płyty pia
skowca. Ponadto, wykonano obrzeża dla części 
powyżej wymienionych nawierzchni utwardzo
nych, koryta zlewowe oraz wnęki na ławki. 

Ogród Saski w nowej szacie umożliwi lokal
nej społeczności, jak i turystom, odpoczynek 
w zaciszu atrakcyjnie zagospodarowanej ziele
ni parkowej. Zrealizowana modernizacja par
ku przyczyni się do wzrostu liczby użytkow
ników (w tym osób niepełnosprawnych) Ogro
du dzięki zwiększeniu ilości miejsc siedzących 
(do 150), poprawie stanu technicznego ogrodze
nia, dostępności oraz bezpieczeństwa ciągów 
komunikacyjnych. Dodatkowo, poprawa syste
mu układu wodnego parku usprawni funkcjo
nowanie Ogrodu.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Wykonano niwelację terenu, zlikwidowano 

wyżłobienia utworzone przez wody opadowe 
oraz dokonano korekty ukształtowania terenu 
przy brzegach stawu dolnego. 

1,3. Aleje Ogrodu 
Saskiego dziś, z nowymi 
nawierzchniami i ławkami.
2. Przebudowane schody 
z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych.

1-3. Aleje Ogrodu 
Saskiego z nowymi 

nawierzchniami: 
asfaltobetonową, 

z kostki granitowej, 
żwirowogliniastą.

1 1
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SALON OGRODOWY
Usytuowany w centralnej części Par

ku salon ogrodowy odzyskał swoją świet
ność z przełomu XIX i XX w. Odtworzo
no nasadzenia parteru ogrodowego utwo
rzonego z czerwonych róż obramowanych 
obwódką zimozielonego bukszpanu. W czę
ści zachodniej umieszczono detal architekto
niczny w postaci konstrukcji, na której roz
pościerać mają się czerwone róże pnące.

Parter ogrodowy uzupełniony został 
o żółto kwitnące narcyzy okalające 
wewnętrzny obrys rysunku utworzonego 
z bukszpanów. Całość wzoru została pod
kreślona trawnikiem gazonowym, a dzię
ki docelowej wysokości 40 cm żywopło
tu obwódkowego, umożliwiony został swo
bodny ogląd na cały rysunek odtworzo
nych nasadzeń. 

Wokół fontanny wprowadzono nasadze
nia ozdobne nawiązujące do jej kształtu. 
Utworzono kwaterki z berberysu Thunber

ga w odmianie Atropurpurea Nana z wype
łnieniem z biało kwitnących róż. Rysunek 
wzoru okalającego fontannę uzupełnia
ją kule z ligustra okrągłolistnego odmiana 
Aurea oraz posadzone rośliny cebulowe, 
które powtarzają rysunek kompozycji. 

Rośliny cebulowe uatrakcyjnią wido
kowo kompozycję dla użytkowników par
ku w okresie, gdy podstawowy materiał 
roślinny wypełniający partery, pozosta
je w początkowych fazach rozwoju. Białe 
kwiaty róż i roślin cebulowych podkreślają 
szczególny charakter miejsca (efekt tryska
jącej wody).

W aneksie północnym utworzono parter 
ogrodowy wypełniony różami i tulipanami 
w kolorze czerwonym, wzdłuż wewnętrz
nej strony żywopłotu obwódkowego – 
narcyzami o białych kwiatach. Kwitnące 
rośliny otoczono berberysem Thunberga 
odmiana Atropurpurea Nana, cały zaś par
ter ozdobiono wiecznie zielonym buksz
panem. Narożniki podkreślono okręgami 
utworzonymi z bukszpanów z wypełnie
niem niebiesko kwitnącej lebiodki pospo
litej.

OGRODZENIE PARKU
Stanowi je niemal 1300 metrów infrastruktu

ry budowlanej (na betonowym cokole osadzo
ne jest metalowe ogrodzenie ażurowe nawiązu
jące stylem do ogrodzeń z lat dwudziestych XX 
wieku), a także pozostałości muru oporowego 
da wnych fortyfikacji Lublina oraz wysoka zabu
dowa ulicy Wieniawskiej.

Wzdłuż starych murów oporowych oraz 
na całej długości ogrodzenia Ogrodu Saskiego 
posadzono grupy ozdobnych krzewów i pnącza 
dostosowane zarówno do charakteru mie jsca, 
jak i stopnia nasłonecznienia. Większość spo
śród zastosowanych tu gatunków roślin odzna
cza się dekoracyjnością pędów, liści czy kwia
tów, czego przykładem może być pęcherznica 
kalinolistna w odmianie czerwonolistnej i kwit
nące na biało, różne odmiany tawuł, dereń Kel
sei o czerwonych pędach czy róże pomarszczo
ne. Na odcinku wzdłuż Al. Racławickich istnie
jącą zieleń uzupełniono skupinami m.in. śniegu
liczki i jaśminowca wonnego.

Dawniej w stylową bramę wyposażone było 
tylko główne wejście do ogrodu, pozostałe we jścia 
miały raczej formę zbliżoną do furtek. Obecnie 
wszystkie wejścia chronione są bramami.

1. Konstrukcja 
na pnące róże.

2,4. Róże w Salonie 
Ogrodowym.

3. Parter ogrodowy.
5. Nowo nasadzony dąb.

6. Pochylnia m.in. dla osób 
niepełnosprawnych.

1,2. Nowe ogrodzenie 
Ogrodu Saskiego.
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PLAN Ogrodu Saskiego
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PLAC ZABAW
Nadano mu nowy kształt i nieznacznie prze

sunięto w kierunku Al. Racławickich. Plac zabaw 
otacza dwupiętrowy żywopłot z nieformo wanych 
krzewów ozdobnych podsadzonych lawendą. 
Taki rodzaj nasadzenia otworzył widok na rosną
ce w pobliżu drzewa pomnikowe, np. okazałą 
topolę białą, egzotyczne, np. tulipanowiec i mor
wa biała, czy też na nowo posa
dzone ozdobne krzewy i drzewa 
o wyraźnej kolorystyce, tzn. grupy 
krzewów z magnolią, krzewuszka
mi cudowny mi, złotlinem japońskim 
i żylistkiem wysmukłym.

W nawiązaniu do tradycyjnej 
aranżacji tego miejsca według prze
kazu ikonograficznego Gerarda 
Ciołka, wprowadzono krąg drzew, 
utworzonych z ośmiu robinii akacjo
wych w odmianie kulistej – drzewo 
niskie, wolnorosnące, o interesują
cych liściach, kwiatach i owocach. 

Runo parkowe pod pobliskimi 
drzewami porasta bluszcz pospo

lity i bodziszek korzeniasty. 
Przylegające trawniki zostały 
urozmaicone kępami fiołka 
wonnego oraz roślin cebulo
wych – cebulicy syberyjskiej 
i śnieżyczki przebiśnieg. 

OGRÓD SKALNY
Na skarpie, niedaleko górnego stawu powstał 

ogród skalny o charakterze zbliżonym do jego 
historycznego kształtu. Tworzą go uformowa
ne w kępy rośliny cieniolubne oraz cieniozno
śne (byliny, wolnorosnące krzewy), wkompono
wane w teren otaczający kręte schody tereno
we. Efekt wijącej się strugi nasadzeń uzyska
no poprzez wykorzystanie pnączy zimozielo

nych oraz kwitnących 
w kolorze białym 
i niebieskim (powo
jnik alpejski „Alpina 
Plena” i „Columbine”). 
Posadzono je tak, że 
tworzą pasma kolo
rystyczne imitujące 
strugi wody. Kompo
zycje nasadzeń uzu
pełniono zimozielo
nym cisem tworzą
cym zimowy szkielet 
nasadzeń. 

1,2,3. Plac zabaw. 

Wszystkie gatunki roślin 
zastosowane w obrębie 

placu zabaw zostały 
dobrane pod kątem 

bezpieczeństwa dzieci, 
a zatem nie uczulają 

(nie są wpisane na listę 
gatunków uczulających 

– HTA), nie wabią 
owadów i nie posiadają 

trujących owoców.

1,3,4. Ogród 
Skalny.

2. Nasadzenia – 
Alpina Plena.
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MONITORING
Bezpieczeństwo w Ogrodzie Saskim zapew

nia całodobowy monitoring. W jego systemie pra
cuje 18 nowoczesnych kamer rozsianych na tere
nie całego parku, charakteryzujących się ciągłym 
obrotem bez punktu krańcowego (360 stopni). 
Wyposażone są również w funkcję „Intelligent 
Tracking” wykorzystującą wbudowane w kame
rach oprogramowanie do inteligentnej analizy 
obrazu IVA, które w sposób ciągły monitoruje 
rejestrowane sceny i automatycznie śledzi obiekty 
poruszające się w polu zasięgu kamery.

MUSZLA KONCERTOWA
Muszla koncertowa usytuowana jest w samym 

sercu Ogrodu. Widownia dla ponad 1000 widzów, 
zadaszona scena i zaplecze techniczne sprawia
ją, że jest ona istotnym miejscem na kultural
nej mapie miasta. Przyrodnicza sceneria Ogro
du oraz sąsiedztwo szkół wyższych sprzyjają 
zarówno organizacji imprez kulturalnych, jak 
i letniemu wypoczynkowi na łonie natury.

Na obszarze muszli koncertowej osuszono 
tynki w budynku, wykonano opaskę z kost
ki betonowej, założono rynny i rury spustowe 
o większej średnicy, wykonano izolację prze
ciwwodną fundamentów, remont elewacji, insta
lację grzewczowentylacyjną. Muszlę wyposażo
no w wysokiej klasy instalację IT, 
kamerę web, serwer streamingowy, 
hotspot oraz 3 stanowiska kompute
rowe z dostępem do internetu. 

Na potrzeby powstałej kawiaren
ki internetowej zakupiono 3 zestawy 
komputerowe oraz 3 biurka do ich 
ustawienia.

Zarządcą muszli koncertowej 
od 2004 roku jest Centrum Kultury 
w Lublinie (szczegółowe informacje 
str. 16, 17)

SZALET MIEJSKI
Przeszedł całkowitą metamorfozę. Wykona

no izolację budynku, całkowicie wymieniono 
pokrycie dachowe, zadaszono również schody 
wejściowe.

Wnętrze budynku kompleksowo zmoderni
zowano. Wyposażono je w ogrzewanie, wenty
lację oraz niezbędne urządzenia sanitarne. Dzi
siaj wnętrze szaletu jest rodem z katalogu nowo
czesnych łazienek. Ponadto zamontowano plat
formę dla osób niepełnosprawnych.

1,2,3. Nowoczesny monitoring 
w Ogrodzie Saskim.

1. Muszla koncertowa 
– widownia.

2. Ogród Saski w lecie 
tętni życiem, a muszla 
koncertowa, podczas 

licznych wydarzeń 
artystycznych 

i kulturotwórczych, 
zapełnia się zawsze 

po brzegi.
3. Zimowy 

„odpoczynek 
po sezonie”.

4. Odnowiony szalet 
– subtelnie wkomponpowany 
w architekturę Ogrodu Saskiego.
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Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim 
stanowi istotne miejsce dla licznych wy
darzeń artystycznych i kulturotwórczych 

przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców 
Lublina. Przed rozpoczęciem rewitalizacji Ogro
du Saskiego, Muszla Koncertowa zapracowała na 
swoją markę, generując szereg różnego rodzaju 
imprez i stając się miejscem często odwiedzanym 
przez lubelską publiczność. Co ważne, więk
szość wydarzeń w Muszli Koncertowej była nie
biletowana. Wiąże się to z konsekwentną polityką 
edukacji kulturalnej i promowania  
ku l tury w mieście.

W ciągu kilku lat miejsce to gościło liczne, uzna
ne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Fil
mów Dokumentalnych „Rozstaje Europy”, Wiosen
ne i Letnie Forum Tańca Współczesnego, Festiwal 
Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Festiwal Solo 
Życia, Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystycz
ne, Festiwal Kultury Żydo
wskiej „Shalom”, Festiwal 
Opo wiadaczy „Słowoda
ję”, Jazzową Jesień, kon
certy „Nuty Na rodów” 
w ramach festiwalu Wie
lokulturowy Lublin, festi
wal flamenco „Fiesta Ale
gria” czy festiwal dla miło
śników piosenki autor
skiej i literackiej „Ogrody 
piosenek”. Ogród Saski 
gościł także wydarzenia artystyczne największej 
imprezy Lublina – Nocy Kultury.

Muszlą Koncertową niejednokrotnie włada
li lubelscy studenci, organizując koncerty i kaba

WYDARZENIA KULTURALNE 
w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim  
w latach 2008-2010 Fot. Lesław Skwarski/Centrum Kultury w Lublinie
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retony w ramach „Kozienaliów” czy „Kulturaliów” 
z udziałem m.in. zespołów: Voo Voo, Proletaryat, 
Akurat, Oddział Zamknięty, Afromental, Raz Dwa 
Trzy; wokalistów: Macieja Maleńczuka czy Martyny 

Jakubowicz, a także artystów kabaretowych: Krysty
ny Sienkiewicz, Piotra Bałtroczyka, Kabaretu Mło
dych Panów, Formacji Chatelet czy kabaretu Smile.

Dobra i różnorodna muzyka w Muszli Kon
certowej to nie tylko zasługa lubelskich żaków. 
Każdy sezon artystyczny w Ogrodzie Saskim 
rozpoczynał się przygotowanym specjalnie na 
tę okazję koncertem nietuzinkowych wykona
wców. Na scenie Muszli wystąpili m.in. Ewa 
Bem (2008) i Szeligowski Brass Band (2009). 
W ciągu kilku lat zagrali dla nas także Closter
keller, Paulo Di’anno, Jose Torres, Soul Conec
tion, Lubelska Federacja Bardów, Kwartet Dolce 
Vita, Orange the Juice, Tymianek oraz Daab.

Dużą popularnością cieszyły się wieczo
rne pokazy filmowe w ramach cyklu „Kino pod 
Gwiazdami”, dzięki którym od maja do sierpnia 
każdego roku mieszkańcy Lublina mieli okazję 
zobaczyć kilkadziesiąt ciekawych obrazów 
zarówno z Polski, jak i całego świata.

Muszla Koncertowa to także miejsce spek
takli teatralnych. Dzięki goszczącym tu festi

walom na tej lubelskiej scenie wystąpiły m.in. 
Narodowy Akademicki Teatr im. M. Gorkiego 
z Białorusi, Lwowski Teatr Voskresinnie z Ukra
iny, Projekt Wings z Czech, teatry tańca Liss Fain 

Dance i LeeSaar The Company z USA, Mo
dern Art Theatre, Lwowski Teatr Lalek, La
boratorium Dramatu czy lubelskie: Teatr Mu
zyczny, neTTheatre oraz Teatr Provisorium 
i Kompania Teatr.

Ważne inicjatywy społeczne miały ró wnież 
miejsce w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskie
go. Odbyły się tu min. finały konkursu „Jestem 
bezpieczny”, lubelski dzień solidarności z oso
bami chorującymi psychicznie „Schizofrenia. 
Otwórzcie drzwi”, impreza Centrum Wolontar
iatu „Bo byłem przybyszem...”, koncerty chary

tatywne oraz prezentacje osiągnięć uczniów nie
pełnosprawnych.

Nowa, odrestaurowana przestrzeń Ogrodu 
Saskiego stwarza dogodne pole dla różnorodnych 
działań artystycznych. Kreatywność organizato
rów imprez w Muszli Koncertowej z pe wnością 
zapewni gościom Ogrodu niezapomniane wraże
nia kulturalne.

W ciągu trzech lat (20082010) Muszlę  
Ko ncertową w Ogrodzie Saskim 
odwiedziło łącznie około 160 
tysięcy widzów.
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ozdobnych. Wprowa
dzono rozległe skupi
ny roślin okrywowych, 
w tym barwinka, blu
szcza czy też łanów bylin takich jak: bodziszek, 
pragnia kuklikowata, konwalia majowa i wiele 
innych gatunków, w tym pojawiających się na 
wiosnę geofitów, jak np. zawilec gajowy. Dopeł
nienie nasadzeń stanowi 78 drzew, w tym buk 
purpurowy w odmianie zwisłej, brzozy, lipy, 
klony, choina kanadyjska, modrzew, sosny wej
mutki, dęby w odmianie kolumnowej, jarząby, 
magnolia czy platany.

Szata roślinna 
Wśród szaty roślinnej, zlokalizowanej na 

terenie Parku, zdecydowanie dominuje zie
leń wysoka obejmująca najwyższe piętro drze
wostanu. Stanowią ją w dużej mierze oka
zy drzew pochodzące jeszcze z okresu zało
żenia Ogrodu. Niższe piętra drzew sadzone 
były w późniejszych okresach funkcjonowania.  
Istotny element stanowią aleje z lip, kasztano
wców i topoli „piramidalnych”. Ponadto uroku 
dodają liczne gatunki krzewów liściastych i igla
stych, podkreślające ciągi piesze. W strukturze 
roślinnej zdecydowanie dominują gatunki liściaste, 
wśród nielicznych iglastych przeważają świerki.

Znaczną część parku stanowi 
niska zieleń ukształtowana w klom
by, a także otwarte tereny trawiaste. 

Do odpoczynku i rekreacji 
w harmonii z przyrodą zachęca 
zwłaszcza miękka trawa dolinki 
o południkowym przebiegu, poło
żonej w zachodniej części Ogrodu.

Na podstawie wykonanej anali
zy wiekowej drzewostanu, zdołano 
przywrócić Ogrodowi pierwotną 
kompozycję zadrzewienia, właści
wą dla parku krajobrazowego. Prze
prowadzono zabiegi pielęgnacy j
ne krzewów oraz drzew w zakre
sie cięć pielęgnacyjnych, sanita
rnych, korygujących czy też wią
zań elastycznych drzew zapobiega
jących ich rozłamaniom. Dodatko
wo wykarczowano samosiewy oraz 
obumarłe i chore drzewa i krzewy. 

Na terenie całego parku prze
prowadzono prace agrotechniczne 
umożliwiające ponowne założenie 
trawników, które do momentu rewi
talizacji były zachwaszczone i zde
gradowane. Ponadto, wprowadzono 
nowe nasadzenia drzew, krzewów, 
bylin i roślin cebulowych w łącznej 
ilości ok. 170 tysięcy. Odmłodzone 
skupiny istniejących krzewów uzu
pełniono plamami nasadzeń roślin 

1. Cięcia korygujące 
w koronach starych drzew 

wymagały specjalistycznych 
prac na wysokościach. 

2. Najcenniejszym drzewem 
w Ogrodzie Saskim jest 
topola biała wpisana na 

listę pomników przyrody 
w 1997 roku. Jej cechą 

charakterystyczną jest to 
że od wysokości 3,5 m 

posiada trzy pnie. Drzewo 
mierzy imponujące 40 

metrów, obwód jego pnia 
wynosi 610 cm, natomiast 
rzut korony to 25 metrów.

1. Ogród Saski – zielone płuca Lublina.
2,3,4. Nasadzenia i prace pielęgnacyjne 
nad przywróceniem świetnego wyglądu 

roślinności Ogrodu Saskiego.
5. Jedno z 78 nowo zasadzonych drzew.
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Ogród Saski to zielone płuca Lublina. Zieleń w mieście, 
oprócz swoich walorów estetycznych, pełni także funk
cje naturalnej bariery w tłumieniu hałasu (źródłem hała
su w mieście są dźwięki pochodzące z transportu). Roślin
ność sprzyja również wymianie gazowej w atmosferze 
(usuwanie dwutlenku węgla i wprowadzanie tlenu), przy
czynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń gazowych oraz 
pyłowych w powietrzu.

Park Saski umożliwia odwiedzającym kontakt z przy
rodą, potrzebny dla równowagi psychicznej i fizycznej. Na 
tym zielonym obszarze można odpocząć przy śpiewie pta
ków, zagrać w szachy, czy zorganizować piknik z rodzi
ną. Plac zabaw dla dzieci zapewnia od namłodszych lat 
kontakt z przyrodą, a imprezy organizowane w amfiteatrze 
Muszli Koncertowej pozwalają na uczestnictwo w życiu 
kulturalnym miasta.

PIKNIK RODZINNY W OGRODZIE SASKIM 
Na polanie można rozłożyć koc, otworzyć kosz pikniko

wy i cieszyć się tą chwilą na łonie natury.

Dodatkowo na rewaloryzację Ogrodu Saskiego, Miasto Lublin otrzymało dotację w wysokości 283 963,00 PLN 
przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu 
„Ochrona przyrody i krajobrazu”. Dotacja została przyznana na współfinansowanie prac związanych  
z rewaloryzacją zieleni w Ogrodzie Saskim, t.j.: odtworzenie pierwotnego, historycznego układu i dawnego 
waloru Parku, oryginalnej kompozycji drzewostanu i krzewów; eliminację samosiewów zacierających układ 
zadrzewień; zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.
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Ogród Saski jest w lecie niewyczerpanym źródłem roz
rywki i zdrowia, oazą świeżego powietrza i zieloności, naj
bardziej uczęszczaną promenadą spacerową mieszkańców 
Lublina.

2. Główne aleje Ogrodu 
Saskiego biegnące wokół 

Stawu Górnego.
3. Nowe ławki ustawione na 

alejach Ogrodu Saskiego.
4. Kasztany – kolorowa 

ozdoba jesiennego 
Ogrodu Saskiego.
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1. Nasadzenia lawendy.

Wydawca: Gmina Lublin, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, 20-069 Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 14
Opracowanie i druk: Agencja Wydawniczo Reklamowa REMA, 20-609 Lublin, ul. Pana Tadeusza 6, tel. 81 743 43 66, tel./fax 81 524 29 43  www.goniecosiedlowy.pl
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Twój pomysł, europejskie pieniądze

egzemplarz bezpłatny




