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Streszczenie. W Polsce istnieje oko o 10 000 ogrodów o charakterze zabytkowym. Dzisiaj tylko 
nieliczne zespo y ogrodowe przetrwa y w ca o ci – obok parku towarzysz cego siedzibie miesz-
kalnej zachowa y si  folwark, tereny upraw oraz aleje dojazdowe. Przyczyn zniszczenia historycz-
nych za o e  ogrodowych jest wiele. Najcz ciej wyst puj ce to wadliwa gospodarka, niew a ci-
we u ytkowanie, zmieniaj ce si  naturalne warunki rodowiska. W pierwszej kolejno ci prowadz
one do zniszczenia tworzywa ro linnego, nast pnie zespo ów gospodarczych, budowli i elemen-
tów architektury ogrodowej. Park w Czes awicach po o ony w gminie Na czów jest jednym 
z najlepiej zachowanych parków na terenie Lubelszczyzny. Zaprojektowany w 1886 r. przez  
Waleriana Kronenberga reprezentuje styl kaligraficzny. Badania przeprowadzone na terenie  
XIX-wiecznego parku dotyczy y analizy jego sk adu gatunkowego i oceny kondycji drzewostanu. 
Prace pozwoli y na okre lenie warto ci przyrodniczych, kulturowych oraz odczytanie historyczne-
go uk adu przestrzennego jednego z zespo ów zieleni zabytkowej gminy Na czów. 

S owa kluczowe: park w Czes awicach, struktura gatunkowa drzewostanu 
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II wojna wiatowa, a nast pnie lata powojenne spowodowa y, e na terenie 
Polski wiele za o e  pa acowo-parkowych uleg o dewastacji. Bardzo cz sto 
wi za o si  to ze zmian  ich funkcji, ale tak e dzia aniami destrukcyjnymi w a-
cicieli obiektów b d  przypadkowych u ytkowników [Majdecka-Strze ek

2006, Przegali ska-Matyko 2006]. Du y procent tych za o e  po wojnie przej
skarb pa stwa, a zarz dzanie maj tkami przekazywa  m.in. na rzecz PGR-ów, 
spó dzielni rolnych. Nowi u ytkownicy pa aców i dworów nieposiadaj cych 
statusu zabytku zmieniali zasiedlane budowle, cz sto je ograbiaj c lub dewastu-
j c. Podobnie post powano z drzewostanem parkowym, który by  niszczony – 
najcz ciej by o to rabunkowe pozyskiwanie drewna z drzewostanów. Jednak 
nie wszystkie za o enia ogrodowe spotyka  taki los.
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Pa ac w Czes awicach, wybudowany w roku 1886 przez ówczesnych w a ci-
cieli – rodzin  Wernickich – wg projektu znanego warszawskiego architekta 
Leonarda Marconiego (1834–1919), reprezentuje styl w oski. Koncepcj  parku 
obwodnicowego, zwanego kaligraficznym, sporz dzi  w tym samym czasie Wa-
lerian Kronenberg. Projekt wykonany przez dwudziestosiedmioletniego planist
obejmowa  18-hektarowe otoczenie pa acu o charakterystycznej dla tego regionu 
zró nicowanej rze bie terenu. Obecne granice obszaru samego parku nie uleg y
zmianie. Zajmuje on 18 ha, w tym uk ad wodny o powierzchni 6 ha. Ten istnie-
j cy do dzisiaj zespó  zieleni zabytkowej zachowa  swój charakter. Nadal jest 
otoczony polami uprawnymi, a wraz z alejami dojazdowymi, pobliskim lasem 
stanowi pionowe akcenty w okolicy i jest rozpoznawalny w krajobrazie regionu. 
Od roku 1977 teren parku wraz z folwarkiem (24 ha) obj to ochron  konserwa-
torsk . Do rejestru zabytków zosta  wpisany pod numerem A/727/77. Celem 
przeprowadzonych bada  by a szczegó owa inwentaryzacja dendrologiczna oraz 
ocena aktualnej kondycji drzewostanu parkowego. 

MATERIA  I METODY 

Badania zespo u zieleni w parku w Czes awicach obejmuj  kwerend  archi-
waln  i biblioteczn , szczegó ow  inwentaryzacj  szaty ro linnej wykonan
w 2011 r. oraz analiz  szacunkow  wieku drzewostanu parkowego (wg tabeli 
wiekowej prof. Longina Majdeckiego (1980–1986). Nazewnictwo ro lin ustalo-
no na podstawie publikacji Senety i Dolatowskiego [2008]. Pomocnym ród em 
pozwalaj cym na przeprowadzenie oceny dendroflory by o opracowanie wyko-
nane przez J. Teodorowicz-Czerpi sk  [1987]. Materia y archiwalne oraz wyni-
ki inwentaryzacji pos u y y do wnikliwej oceny porównawczej stanu zachowa-
nia zabytkowego drzewostanu. 

HISTORIA DÓBR ZIEMSKICH CZES AWICE I CHARAKTERYSTYKA 
UK ADU PRZESTRZENNEGO WG WALERIANA KRONENBERGA 

Historia Czes awic si ga XVII w., kiedy to wie  nale a a do w a cicieli
ziemskich, Czas awskich [Ko uchowski i Rogalski 1925]. Od 2 po . XVIII w. 
rozdrobniony maj tek tej drobnej szlachty przejmuj  kolejni w a ciciele,  
a w wieku XIX przechodzi on w r ce Wac awa Wernickiego, warszawskiego 
przemys owca i jednego z udzia owców uzdrowiska w Na czowie. Wac aw 
Wernicki wraz z on  El biet  postanawia, by 4 km od uzdrowiska wybudowa
rezydencj . Wówczas Na czów cieszy si  s aw  miejsca spokojnego, o dobrych 
warunkach klimatycznych i wspania ych wodach elazistych [Tarka 1989].  

Okolica równie  zyskuje na znaczeniu przez budow  w tym czasie (lata 
1874–1877) Kolei Nadwi la skiej, ze zlokalizowan  3 km od Czes awic stacj
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kolejow  Mi ocin (dzisiejsza stacja Sadurki). Nowi w a ciciele buduj  g ówny 
korpus pa acu i boczne aneksy zgodnie z projektem architekta i przyjaciela ro-
dziny Leonarda Marconiego. Powstaje równie  koncepcja parku w stylu angiel-
skim. Realizacja obiektu post puje wyj tkowo szybko, bo ju  jedena cie lat po 
opracowaniu uk adu parku przez W. Kronenberga przewodnik po Na czowie 
opisuje Czes awice jako szczególnie uroczy zak tek, podkre laj c istnienie par-
ku [1897].  

Ryc. 1. Plan ogólny ogrodu dworskiego w Czes awicach wg projektu Waleriana Kronenberga.  
ród o: Majdecki 2008 

Fig. 1. The general plan of the garden in Czes awice design by Walerian Kronenberg.  
Source: Majdecki 2008  

Po mierci El biety, ony Wac awa Wernickiego, od roku 1900 maj tek
zmienia kilkakrotnie w a cicieli. Po wojnie zostaje upa stwowiony i przekazany 
w u ytkowanie PGR-owi. Od roku 1956 kolejnym w a cicielem i u ytkowni-
kiem zosta a Wy sza Szko a Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie). A w 1995 r. uczelnia sprzeda a zabytkowy pa ac oraz cz  parku 
(w tym stawy) firmie Hermes z Lublina [Tarkowski 2004]. Po pi ciu latach 
obiekt zosta  odkupiony przez kolejnego w a ciciela prywatnego, który rozpo-
cz  intensywne prace renowacyjne pa acu i porz dkowe na terenie parku. 
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Obecny uk ad przestrzenny parku nawi zuje do projektu Waleriana Kronen-
berga. Zmiany, jakie pojawi y si  na przestrzeni lat, dotycz  uk adów wodnego 
i drogowego. Pierwotna koncepcja parku opiera si  na planie prostok ta usytu-
owanego przek tn  w kierunku pó noc-po udnie. Za o enie podzielone jest na 
dwie cz ci: u ytkowo-gospodarcz  (o uk adzie formalnym – np. sad w kszta cie
trapezu) oraz ozdobn  (o kompozycji swobodnej, krajobrazowej). Pa ac zlokali-
zowany jest nad dolin  rzeki cz cej stawy Czad i wite . Uk ad dróg, tak cha-
rakterystyczny dla za o e  Kronenberga, oparty jest na obwodnicy poprowadzo-
nej wzd u  obrze a parku i systemie podporz dkowanych jej w szych cie ek 
o p ynnym biegu opartym na krzywiznach eliptycznych. Wn trza kszta towane
poprzez nasadzenia ro linno ci drzewiastej tworz  sekwencj  polan, k, wn trz 
wodnych powi zanych ze sob  osiami widokowymi [Kulus 1995].  

DRZEWOSTAN PARKU 

Cech  charakterystyczn  uk adów Waleriana Kronenberga, któr  mo na ob-
serwowa  równie  w za o eniu czes awickim, by o stosowanie przez planist
gatunków rodzimych zgodnie z warunkami siedliskowymi miejsca. Takie kryte-
rium doboru drzew i krzewów zapewnia o lepsze warunki wzrostu i rozwoju 
ro lin, ich wi ksz  odporno  na zmieniaj ce si  uwarunkowania klimatyczne, 
a w konsekwencji decydowa o o trwa o ci ogrodu. Gatunki obce projektant 
wprowadza  jako formy soliterowe, g ównie w otoczeniu budowli. Natomiast 
masywy drzew umieszczane na obrze ach parku tworzy y zwykle wielogatun-
kowe grupy.  

Obecny uk ad przestrzenny za o enia w Czes awicach nawi zuje do kompo-
zycji stworzonej w 1886 r. Nadal jest czytelny i swoj  struktur  gatunkow  od-
powiada pierwotnemu planowi. Znaczne zró nicowanie parku pod wzgl dem
rze by terenu, du a powierzchnia uk adów wodnych pozwala y na wprowadze-
nie ró norodnych zbiorowisk ro linnych.  

Obecnie w parku ro nie 2236 drzew nale cych do 45 taksonów, spo ród
których 97,6% to drzewa li ciaste. Gatunkami dominuj cymi s  wi z szypu ko-
wy (17% ca kowitej liczby drzew), jesion wynios y (13%), olsza czarna (12%), 
lipa drobnolistna (10%) (tab. 1). Licznie reprezentowane s  równie : klon po-
spolity, klon jawor, grab pospolity, kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, 
których liczebno  w obr bie gatunku waha si  od 186 do 84. W drzewostanie 
iglastym – 11 taksonów (2,4% ca kowitej liczby drzew) – najliczniejszym ga-
tunkiem jest modrzew europejski (23 drzewa; tab. 1). Mniejsz  liczb  stanowi
wierk pospolity i sosna wejmutka, a egzemplarze pojedyncze to wierk k uj cy,

sosna czarna i himalajska. 
W parku zachowa y si  gatunki rzadkie: tulipanowiec ameryka ski, mi orz b

dwuklapowy, choina kanadyjska, daglezja zielona, które rosn  w najbli szym 
otoczeniu budowli pa acowej i  nale   do  najstarszej  grupy  drzew.  Substancja 
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Tabela 1. Zestawienie liczbowe gatunków drzew najliczniej wyst puj cych na terenie parku w Czes awicach 

Table 1. List of trees species most frequent in a park in Czeslawice  

Lp.
No. 

Nazwa gatunkowa 
Species name 

Liczba drzew 
Number of trees 

Udzia
procentowy 
Percentage 

1 Ulmus laevis wi z szypu kowy 372 16,58 
2 Fraxinus excelsior jesion wynios y 300 13,37 
3 Alnus glutinosa olsza czarna 270 12,04 
4 Tilia cordata lipa drobnolistna 227 10,12 
5 Acer platanoides klon pospolity 186 8,29 
6 Carpinus betulus grab pospolity 180 8,02 
7 Betula pendula brzoza brodawkowata 150 6,69 
8 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 125 5,57 
9 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 102 4,55 

10 Acer pseudoplatanus klon jawor 84 3,74 
11 Ulmus glabra wi z górski 50 2,23 
12 Populus nigra topola czarna 32 1,43 
13 Larix europaea modrzew europejski 23 1,03 
14 Salix alba wierzba bia a 15 0,67 
15 Betula pubescens brzoza omszona 14 0,62 
16 Quercus robur d b szypu kowy 14 0,62 
17 Prunus padus czeremcha zwyczajna 12 0,53 
18 Picea abies wierk pospolity 11 0,49 
19 Pinus strobus sosna wejmutka 7 0,31 
20 Populus alba topola bia a 7 0,31 
21 Prunus cerasus wi nia pospolita 7 0,31 
22 Corylus avellana leszczyna pospolita 6 0,27 
23 Magnolia ×soulangeana magnolia po rednia 4 0,18 
24 Malus domestica jab o  domowa 4 0,18 
25 Populus nigra ‘Italica’ topola czarna 4 0,18 
26 Populus tremula topola dr ca 3 0,13 
27 Prunus avium czere nia ptasia 3 0,13 
28 Thuja occidentalis ywotnik zachodni 3 0,13 
29 Acer negundo klon jesionolistny 2 0,09 
30 Crataegus monogyna g óg jednoszyjkowy 2 0,09 
31 Juniperus wirginiana ja owiec wirginijski 2 0,09 
32 Prunus sp. liwa 2 0,09 
33 Sorbus aucuparia jarz b pospolity 2 0,09 
34 Acer platanoides ‘Reitenbachii’ klon pospolity 1 0,04 
35 Acer platanoides ‘Schwedleri’ klon pospolity 1 0,04 
36 Coryllus maxima ‘Purpurea’ leszczyna po udniowa 1 0,04 
37 Gingko biloba mi orz b dwuklapowy 1 0,04 
38 Gleditschia triacanthos glediczja trójcierniowa 1 0,04 
39 Picea pungens wierk k uj cy 1 0,04 
40 Pinus nigra sosna czarna 1 0,04 
41 Pinus wallichiana sosna himalajska 1 0,04 
42 Pseudotsuga menziesii daglezja zielona 1 0,04 
43 Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 1 0,04 
44 Tsuga canadensis choina kanadyjska 1 0,04 
45 Liriodendron tulipifera tulipanowiec ameryka ski 1 0,04 



ZMIANY W STRUKTURZE DRZEWOSTANU W XIX-WIECZNYM PARKU W CZES AWICACH 61 

zabytkowa, pochodz ca z czasów realizacji projektu, licz ca powy ej 125 lat, 
reprezentowana jest przez: modrzew europejski (130 lat), lip  drobnolistn
i daglezj  zielon  (125 lat) oraz lip  drobnolistn  –150 lat i mi orz b dwuklapo-
wy osi gaj cy 158 lat, które Kronenberg prawdopodobnie w czy  do swojej 
koncepcji. 5% ogólnej liczby drzew pochodzi z okresu, kiedy maj tek nale a  do 
córki Wernickich Zofii i jej m a Bronis awa Lilpopa, a nast pnie Tadeusza 
Milowicza (lata 1900–1920). S  to gatunki w wieku od 110 do 90 lat: lipy drob-
nolistne, kasztanowce i wi zy zwyczajne, klony zwyczajne i jawory rosn ce na 
terenach wy ej po o onych oraz olsze czarne, wierzby, topole tworz ce grupy 
w dolinach rzeki i wzd u  brzegów stawów. Spo ród nich wiele osi gn o ob-
wody pni pozwalaj ce na ich typowanie jako okazy pomnikowe. 

Obecnie na terenie parku ro nie 6 drzew zakwalifikowanych jako pomniki 
przyrody: mi orz b dwuklapowy, modrzew europejski, dwie sosny wejmutki 
i dwie lipy drobnolistne (tab. 2). Inwentaryzacja przeprowadzona w 2011 r. wy-
kaza a, e kolejnych 106 okazów reprezentuj cych 15 taksonów spe nia te wy-
magania. S  to 22 olsze czarne (Alnus glutinosa), których obwody pni osi gaj
225–350 cm, 19 brzóz brodawkowatych (Betula pendula Roth; obwody pni od 
200 do 240 cm), 12 wi zów szypu kowych (Ulmus laevis Pall.; o obwodach 
230–305 cm), 11 jesionów wynios ych (Fraxinus excelsior L.; 250–360 cm), 
9 lip drobnolistnych (Tilia cordata Mill.; 310–480 cm), 8 modrzewi europej-
skich (Larix europaea; 248–350 cm) oraz klony pospolite (Acer platanoides L. – 
7 drzew), graby pospolite (Carpinus betulus L. – 6 drzew), kasztanowce zwy-
czajne (Aesculus hippocastanum L. – 4), jawory (Acer pseudoplatanus L. – 4), 
trzy okazy wierzby bia ej (Salix alba), dwa wi zy górskie (Ulmus gabra) oraz 
pojedyncze drzewa Acer platanoides ‘Schwedleri’, Pseudotsuga menziesii, Betu-

la pubescens.

Tabela 2. Drzewa pomnikowe rosn ce na terenie parku w Czes awicach – 2011 rok 

Table 2. Monumental trees growing in a park in Czeslawice – 2011 

Lp.
No. 

Nr inwentaryzacyjny 
Inventory number 

Nazwa gatunku 
Species name 

Obwód pnia w cm 
Trunk circumference in cm 

1. 58 lipa drobnolistna 385 

2. 100 lipa drobnolistna 328 

3. 1144 mi orz b dwuklapowy 498 

4. 919 modrzew europejski 420 

5. 921 sosna wejmutka 375 

6. 1312 sosna wejmutka 370 
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Przewa aj  gatunki rodzime, jak wi zy, jesiony, lipy, klony czy olsze, które 
znajduj  optymalne warunki rozwoju. Obecnie, tak jak przewidywa a koncepcja 
Waleriana Kronenberga, stanowi  one kanw  uk adu ogrodowego, masywów 
i grup. Wyj tkiem jest robinia akacjowa, gatunek inwazyjny pochodz cy z Ame-
ryki Pó nocnej, który wyst puje w znacznej liczebno ci (4% ogólnej liczby 
drzewostanu).

Zró nicowany wiekowo drzewostan jest w zadowalaj cym stanie. Wi kszo
drzew jest w dobrej kondycji. Wyj tek stanowi  kasztanowce, które wymagaj
leczenia ze wzgl du na szrotówka kasztanowcowiaczka. Drzewostan wymaga 
niewielkiej korekty – g ównie prze wietlenia parku w miejscach nadmiernie 
zag szczonych, usuni cia m odych osobników zaburzaj cych kompozycj
i ograniczaj cych atrakcyjno  uk adów widokowych, dynamicznych i statycz-
nych, usuni cia drzew zagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowników oraz uzu-
pe nienie istniej cych struktur ro linnych. 

PODSUMOWANIE 

Park czes awicki jest miejscem na Lubelszczy nie, które ze wzgl du na swo-
je walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe nale y do najlepiej zacho-
wanych. Struktura gatunkowa drzewostanu nie odbiega od pierwotnej kompozy-
cji proponowanej w roku 1886 przez Waleriana Kronenberga. Do chwili obecnej 
przewa aj  gatunki rodzime charakteryzuj ce si  sporym zró nicowaniem wie-
kowym, co wp ywa na kondycj  drzewostanu oraz decyduje o estetyce za o enia
pa acowo-parkowego. Oko o 3% drzewostanu to najstarsza grupa ro lin repre-
zentowana g ównie przez lipy i kasztanowce. Zachowa y si , charakterystyczne 
dla rozwi za  projektanta, przestrzenne podzia y sk adu gatunkowego uwzgl d-
niaj ce warunki terenowe. Pozostaj cy w r kach prywatnych obiekt zabytkowy 
niezmiennie jest wa nym zespo em zieleni zabytkowej w krajobrazie rolniczym 
gminy Na czów. 
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CHANGES IN STAND STRUCTURE OF 19TH CENTURY PARK IN CZES AWICE 

Abstract: Park in Czeslawice was designed in 1886 by Walerian Kronenberg, and it is one of the 
best preserved gardens representing calligraphic style. The park covers an area of 18 ha, and in 
1977 was listed in the Register of Historic Monuments. At present, in the park there are 2243 trees 
with domination of Ulmus laevis (45.7% of the total dendroflora). The most precious are solitary 
trees, and 7 specimens classified as a natural monument, including 3 planted in the beginnings of 
the park. Most of the trees are in good condition,  with the exception of Horse-chestnuts attacked 
by horse-chestnut leaf miner. 

Key words: park in Czes awice, dendroflora 


