
ZAWIŁE DZIEJE OGRODU BOTANICZNEGO 
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

czyli historia Ogrodu w kilku odsłonach

Ogród Botaniczny

Instytut Biologii Środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy



Bydgoszcz miastem ogrodów:

ogrody botaniczne Bydgoszczy:

Ogród Botaniczny UKW – „stary botanik” – historia od 1930 roku, 
powierzchnia – obecnie 2,3 ha, położenie – centrum miasta, ul. 
Niemcewicza 2

Ogród Botaniczny IHAR – historia od 1955 roku, na obecnym miejscu 
od roku 1977, obecna powierzchnia 5,5 ha, obecne położenie – ul. 
Jeździecka

Miejski Ogród Botaniczny – historia od roku 1980, powierzchnia – 60 
ha, położenie - Myślęcinek



bydgoski botanik - przedwojenne początki

zamysł:

W 1925 roku powstaje Szkolny Ogród Botaniczny w Poznaniu

Kuratorium Szkolne Poznańskie zwraca uwagę na konieczność 
zorganizowania w szkołach nauki „przyrody żywej”.

„Według tych założeń, ogród miał być ośrodkiem naukowym, 
demonstracyjno-dydaktycznym, darzącym wszystkie szkoły potrzebnym 
materiałem roślinnym”.*

Zaproponowano „trzy osoby, uproszone do niesienia Magistratowi 
pomocy przy prowadzeniu prac przygotowawczych”:
Prof. Adam Wodziczko
Prof. Jerzy Szulczewski
Insp. Ogrodu botanicznego Wł. Drzewiecki

*) wszystkie cytaty – Wodwud S. 1955

Magistrat zlecił dyrektorowi ogrodów miejskich, Marianowi Gϋntzlowi, zajęcie stanowiska wobec 
propozycji założenia ogrodu w Bydgoszczy.

rzeźba Bronisława 
Kłobuckiego „Lato” 
(Kaja 1988)



Pierwszy etap historii ogrodu: 

od roku 1930 do końca roku 1945 –

SZKOLNY OGRÓD BOTANICZNY

Dyrektor – inż. Marian Güntzel
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Szkolny Ogród Botaniczny w Bydgoszczy oddano do użytku szkół i publiczności 1 sierpnia 1930r.



Działy ogrodu:
systematyki roślin
biologii roślin
roślin ozdobnych
roślin użytkowych

poszczególne działy podzielono na poletka 
4 x 10 m

Źródła materiału roślinnego – m.in. :
Instytut Dendrologiczny w Kórniku
Ogród Botaniczny w Poznaniu
Zygmunt Hellwig – ogrodnik i planista

Kałużna 2003, 2006



Kałużna 2006

Na początku lat trzydziestych w ogrodzie rosło prawdopodobnie około 700 gatunków bylin 
oraz 235 gatunków dendroflory



Lata wojny 1939 do przedwiośnia 1945r. nie wniosły zmian 

w sposobie prowadzenia ogrodu, prócz usunięcia etykiet 

botanicznych z łacińsko-polsko pisownią nazw roślin, 

umieszczono przy wchodzie do ogrodu niemiecką tablicę, 

no i zabroniono polskiej ludności wstępu.

Album bydgoski. Tom 
VI. Cztery pory roku 
w Botaniku.  Gazeta 
Pomorska

„Jeśli ogród zatrzymał w czasie trwania wojny swą 

świeżość, to ten efekt świadczy wymownie o scenerii piękna 

danego temu ogrodowi przez polskich projektantów i 

założycieli.”



26 stycznia 1946 r.





Drugi etap historii ogrodu: 

od roku 1946 do końca roku 1951 –

MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY

Dyrektor – mgr Andrzej Michalski
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Andrzej Michalski

Dyrektor 

Miejskiego Ogrodu 

Botanicznego - w 

latach 1946 – 1951, 

a następnie 

Ogrodu 

Botanicznego IHAR 

w Bydgoszczy – w 

latach 1951- 1971



Po wojnie ogród został szybko odrestaurowany, ostatecznie zyskując powierzchnię 2,3 ha. 
Już w roku 1949 na terenie Ogrodu znalazły się: pracownia botaniczna, pracownia mikrokultur, 
szklarnie oraz biblioteka. 
Naukowe działy terenowe zostały powiększone o ekologię roślin, rośliny lekarskie, arboretum 
oraz sad owocowy, a łączna liczba gatunków wyniosła około 1570, w tym 330 taksonów drzew i 
krzewów.



(Kaja 1988)



Trzeci etap historii ogrodu: 

od roku 1951 do 1977–

OGRÓD BOTANICZNY IHAR

Dyrektor – do roku 1971 -mgr Andrzej Michalski

następnie – (mgr Maria Olencka)

dr Bolesław Osiński
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według ”Acta Societatis Botanicorum Poloniae ” 

nr. 2 z 1954r. :

w dziale Biologii Roślin- 150 gatunków

w dziale Ekologii Roślin- 550 gatunków

w dziale Roślin Użytkowych- 230 gatunków

w dziale Roślin Ozdobnych- 100 gatunków

w dziale Drzew i Krzewów- 600 gatunków

w dziale Roślin Szklarniowych- 80 gatunków.

razem 1720

„Ekspedycja ogrodu przekonuje, że wiosną 1955r. wysłano w świat 3.617 próbek nasion.”

Wodwud 1955



„Kolekcje roślin nasiennych 
i zarodnikowych osiągają liczbę
3 000 gatunków.”
W tym …”arboretum liczy przeszło 
460 gatunków…”

obok kultur na świeżym powietrzu, 
istniały (skromne powierzchniowo) 
kultury roślin szklarniowych

(Michalski 1965)



„Ogród Botaniczny utrzymuje kontakty naukowe z 

przeszło 300 placówkami w zasięgu światowym.

Księgozbiór … liczy przeszło 4000 pozycji bibliotecznych 

oraz kilkanaście tytułów bieżących czasopism.

Herbarium zawiera około 20 000 arkuszy zielnikowych 

okazów flory krajowej i obcej.

Zbiory o charakterze fitopatologiczno-entomologicznym 

liczą około 600 pozycji, oczekują lokalowych możliwości 

stworzenia muzeum botanicznego.” (były to m.in. kolekcje 

grzybów mikroskopowych)

(Michalski 1965)



rola dydaktyczna

Ogród Botaniczny odwiedza w stosunku rocznym 

przeciętnie 250 organizowanych wycieczek. 

Od roku 1946 zwiedziło Ogród Botaniczny blisko milion 

osób (Michalski 1965).



rok 1955 – niebezpieczeństwo likwidacji Ogrodu –

przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe



W latach siedemdziesiątych XX wieku wieku zaplanowano, że w Ogrodzie powstanie kolekcja
ekotypów traw w celu badań naukowych; ponieważ powierzchnia Ogrodu okazała się zbyt mała,
podjęto decyzję o przeniesieniu Ogrodu Botanicznego IHAR do Myślęcinka.

Jednocześnie przeniesione zostały:

- dotychczasowa kolekcja ekotypów traw – 6000 poletek (jeszcze w roku 1976)

- ok. 200 gatunków roślin szklarniowych

- 160 gatunków trwałych roślin ozdobnych gruntowych

- 170 gatunków drzew i krzewów

- nasiona 670 gatunków różnych grup roślin

oraz – sprzęt i wszelkie ruchomości.

Ponadto przekazano:

- kolekcje mikrokultur – do Zakładu Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, część do ATR

- zielnik – w większości do Uniwersytetu Warszawskiego

Kałużna 2003



w sierpniu 1977 roku 

teren dotychczasowego Ogrodu Botanicznego 

przejmuje Zarząd Zieleni Miejskiej

po 47 latach działalności „Botanik” przestaje istnieć



Czwarty etap historii ogrodu: 

od roku 1977 do 1999–

ogólnodostępny park miejski
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W 1978 roku w domku sekcji mikrokultur zamieszkał rzeźbiarz Stanisław Horno-Popławski. 

Artysta mieszkał w Bydgoszczy do roku 1982. Podarował Bydgoszczy – i ogrodowi – czternaście 

kamiennych rzeźb stanowiących fragment „Potoku Kamiennego”.



Celtis occidentalis
wiązowiec zachodni

udostępnienie „Botanika” jako parku miejskiego doprowadziło do niszczenia pozostałych w 
Ogrodzie drzew, mechanicznego zniszczenia terenu, rozkradzenia elementów ozdobnych i małej 
architektury oraz niekorzystnych zjawisk społecznych – piękne ogrodowe zakątki osłonięte gęsto 
rosnącymi cisami zamieniły się w pijalnie piwa (i nie tylko) i toalety publiczne dla mało 
wybrednych



W roku 1988 stanowisko Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody obejmuje Marek Wilcz.

Dzięki Jego decyzjom, w roku 1995 „stary botanik” 
zostaje nazwany Arboretum

i uzyskuje rangę pomnika przyrody.

W roku 1999 dzięki staraniom ówczesnego rektora WSP, prof. Józefa 

Banaszaka, miasto przekazało teren Arboretum uczelni.



Piąty etap historii ogrodu: 

od roku 1999 do 2017

OGRÓD BOTANICZNY UKW

Kierownik – mgr inż. Barbara Wilbrandt
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Powstaje Pracownia „Ogród 

Botaniczny”.

W wyniku konkursu na 

stanowisko Kierownika Ogrodu 

zostaje powołana mgr inż. 

Barbara Wilbrandt.





Trochę liczb

kolekcja dendrologiczna:

rok 1948 – 330 
taksonów (gatunków 
i odmian)

rok 1954 – ok. 600 ?

rok 1965 – ponad 460

lata 70  – 470

rok 1999 – 220

rok 2006 – 410

rok 2010 – 670

rok 2011 – 692

działalność: wzbogacanie kolekcji



wczoraj i dziś

działalność: wzbogacanie kolekcji i poprawa wizerunku Ogrodu



wczoraj i dziś



wczoraj i dziś



wczoraj i dziś



wczoraj i dziś



wczoraj i dziś



wczoraj i dziś



- 27 lipca– decyzja Ministra Środowiska zezwalająca na prowadzenie działalności 

ogrodu botanicznego na terenie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3924 ha 

położonej w Bydgoszczy przy ul. Niemcewicza 2

- włączenie Ogrodu do Rady Ogrodów 

Botanicznych i Arboretów w Polsce

działalność: forma prawna

rok 2006





działalność: edukacja



działalność: edukacja



archiwum KNP

Ptaki wokół nas –
projekt dofinansowany przez WFOŚiGW –

warsztaty, konkursy –
w latach 2010-2016

działalność: edukacja


