
Członkowie PTD współautorami książki: 

„Why Cities Need Large Parks” 

(Dlaczego miasta potrzebują dużych 

parków) 
 

"The book is absolutely unique and should be the standard 

reference on this important subject for years ahead. 

(Ta książka jest zupełnie wyjątkowa i powinna stanowić w 

nadchodzących latach obowiązkowe źródło wiedzy na tak ważny 

temat) 

Richard T. T. Forman, PAES Professor of Landscape 

Ecology, Harvard University 

Pragniemy polecić uwadze wszystkich Kolegów i 

Sympatyków Naszego Towarzystwa oraz miłośników 

parków, drzew i krajobrazu niecodzienną publikację o 

światowym zasięgu. Pierwszego grudnia 2021 roku 

ukazała się nakładem amerykańskiego wydawnictwa 

Routledge, licząca 488 stron i 250 kolorowych ilustracji 

książka pt. „Why Cities Need Large Parks” (Dlaczego 

miasta potrzebują dużych parków). Ta potężna 

publikacja powstała pod egidą organizacji World Urban 

Parks Association i została opracowana przez zespół autorów - znawców przedmiotu ze wszystkich 

kontynentów. Wśród nich wymienić można autorytety takie, jak: prof. RICHARD FORMAN 

(Harvard University), uznawany na świecie za “ojca” ekologii krajobrazu, prof. JULIA CZERNIAK, 

architekt krajobrazu (Syracuse University USA), prof. PETER CLARK (European Urban History, 
Helsinki University), prof. dr TERESA PASTOR (University of Barcelona) - wieloletnia koordynator 

Fednatur - Europarc Federation, oraz wielu, wielu innych.  

 

W książce poruszono wątki dotyczące wielkich miast w kontekście środowiska, krajobrazu, 

zachowania dziedzictwa, a przede wszystkim roli przyrody w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni i 

zrównoważonych warunków życia. Publikacja przedstawia również profile 30 wielkich miejskich 

parków z całego świata, ilustrując ich historię, funkcjonowanie oraz różnorodne walory (np. 

Birkenhead Park w Liverpoolu, Bois de Boulogne w Paryżu, Tiergarten w Berlinie, Central Park w 

Nowym Jorku). Pośród międzynarodowej plejady „zielonych gigantów” jako jedyny z Polski i z tej 

części Europy zaprezentowany został Park Śląski w Chorzowie (Wojewódzki Park Kultury i 

Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka). To wybitne powojenne dzieło architektury krajobrazu 

powstało na podstawie projektu autorstwa prof. Władysława Niemirskiego przy udziale m.in. Edwarda 

Bartmana, Stanisława Rutkowskiego, Mirosława Kicińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. Rozdział poświęcony Parkowi Śląskiemu opracowali członkowie Oddziału 

Warszawskiego PTD, architekci krajobrazu: Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz oraz 

Piotr Wiśniewski, którzy prowadzili w tym obiekcie kilkuletnie badania, opisane w licznych 

publikacjach. 

 

Więcej danych o książce znajdą Państwo na stronie www Wydawnictwa Routledge 

[Why Cities Need Large Parks: Large Parks in Large Cities - 1st Edition (routledge.com)] 

Opracowali: 

B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski 

Oddział Warszawski PTD, Warszawa, 3 lutego 2022 r. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.routledge.com%2FWhy-Cities-Need-Large-Parks-Large-Parks-in-Large-Cities%2FMurray%2Fp%2Fbook%2F9781032072937&data=04%7C01%7C%7C05b0c16a33624426e73e08d95d830586%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637643639578879709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vBuyzLXrVJVtvG%2BjEMPaCPKeekuEZ5YcbLd2XH%2BwdTQ%3D&reserved=0

