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1. Wstęp
Sztuka ogrodowa towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów. Tradycja
chrześcijańska nadaje jej nawet kluczowe znaczenie w dziele stworzenia, bowiem to właśnie
rajski ogród – Eden – stał się miejscem życia pierwszych ludzi (BOGDANOWSKI 2000). Przez
wieki był on także niedoścignionym wzorcem, do którego dążyli twórcy.
Na przestrzeni lat, tak jak w każdej innej dziedzinie sztuki, również w ogrodnictwie
wykształciły się odrębne nurty i style, w jakich projektowano założenia. Zawsze jednak w ich
kompozycji dostrzec można cechy charakterystyczne dla kraju, w którym powstały.
Odzwierciedlają także, poprzez dobór gatunków i rzeźbę terenu, warunki naturalne, panujące
na danym obszarze (BOGDANOWSKI 2000). Dzięki temu ogrody historyczne nie stanowią
obiektów cennych jedynie przyrodniczo. Przez wartości, które sobą reprezentują, należy
traktować je jako dobra kultury, na równi z tworami architektonicznymi, malarskimi
czy pisarskimi.
Niestety, marginalizacja znaczenia zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych
oraz specyfika naturalnego tworzywa roślinnego, będącego ich głównym budulcem,
powoduje stopniowe niszczenie historycznej kompozycji przestrzennej. Zmiany zachodzące
w ten sposób mogą doprowadzić do całkowitej degradacji wartości zabytkowych, których
odtworzenie w przyszłości będzie bardzo trudne lub niemożliwe.
Aby temu zapobiec, należy podjąć działania dwojakiego rodzaju. Podstawą jest
tworzenie dla założeń szczegółowych opracowań, zawierających systematyzację dostępnych
na ich temat informacji oraz analizy, pozwalające określić elementy kompozycji, stopień
przekształceń oraz możliwości adaptacji dla współczesnych potrzeb. W przyszłości taki
katalog będzie stanowił bazę do stworzenia projektu rewaloryzacji. Ważna jest także
edukacja. Lokalna społeczność często nie jest świadoma, jak cenne obiekty zlokalizowane są
w ich pobliżu oraz jaki posiadają potencjał turystyczny.
Praca dyplomowa może stanowić przykład opracowania zawierającego główne
informacje dotyczące założenia oraz jego rewaloryzacji.
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2. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest stworzenie koncepcji rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego
w Chocianowie. Ma ona za zadanie przywrócić historyczne i estetyczne wartości obiektu,
przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb współczesnych odbiorców.
Praca obejmuje kilka etapów, których wykonanie jest niezbędne aby opracować
koncepcję. Do wykonania analiz wykorzystano dane zebrane podczas wizji lokalnych,
materiały

archiwalne,

Przeprowadzono

ikonograficzne

inwentaryzację

i

kartograficzne

dendrologiczną,

oraz

będącą

literaturę
podstawą

przedmiotu.
do

analizy

dendrochronologicznej, inwentaryzację obiektów architektury i wyposażenia parku, analizę
kompozycji przestrzennej, analizę powiązań widokowych oraz analizę przekształceń
kompozycji. Posłużyły one do utworzenia koncepcji rewaloryzacji, która obejmuje całość
założenia, szczegółowe zagospodarowanie parterów w salonie ogrodowym oraz propozycję
doboru wyposażenia i gatunków roślin.
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3. Przegląd literatury
3.1.

Charakterystyka założeń barokowych
Ogrody barokowe wywodzą się z XVII-wiecznej Francji. Były ściśle powiązane

z rezydencją poprzez stosowanie tych samych zasad przy ich projektowaniu. Dodatkowo
elementy kompozycji ogrodowej wzorowano na tych występujących w budynkach.
Przy pomocy form roślinnych takich jak szpalery i boskiety, starano się uzyskać wnętrza
ogrodowe oraz odpowiedniki salonów, gabinetów czy korytarzy. Cechą wyróżniającą
założenia barokowe jest stosowanie kontrastu. Starano się łączyć ze sobą elementy
o wartościach przeciwstawnych, na przykład zwarte, wysokie boskiety ze znajdującymi się
wewnątrz nich obniżonymi salonami – wgłębnikami. Szukano również rozwiązań
kompozycyjnych dających wrażenie dynamizmu i plastyczności. Efekty te uzyskiwano dzięki
zastosowaniu odpowiedniego dobory materiału roślinnego i elementów przestrzennych
oraz umiejętnemu łączeniu ich ze sobą. Ogrody barokowe cechuje również duża skala oraz,
odpowiadające życiu dworskiemu, przepych i bogactwo (MAJDECKI 2008).
Wśród wykorzystywanego materiału roślinnego dominowały gatunki rodzime, tylko
częściowo uzupełniane introdukowanymi. Ich dobór zależał przede wszystkim od
przydatności do wykorzystania w poszczególnych formach ogrodowych. Do tworzenia
szpalerów i alei stosowano głównie graby pospolite (Carpinus betulus), buki pospolite (Fagus
sylvatica), lipy drobnolistne (Tilia cordata) oraz kasztanowce pospolite (Aesculus
hippocastanum). Boskiety obsadzano lipami, wiązami szypułkowymi (Ulmus laevis), bukami,
dębami szypułkowymi (Quercus robur) oraz jesionami wyniosłymi (Fraxinus excelsior).
Charakterystyczne dla okresu baroku jest wykorzystywanie w parterach roślin oranżeryjnych.
W szklarniach uprawiano pomarańcze (Citrus aurantium) oraz cytryny (Citrus medica),
które następnie podczas miesięcy letnich wystawiano do ogrodu. Stosowano również krzewy,
między innymi głogi (Crataegus sp.), leszczyny (Corylus sp.) oraz bukszpan wieczniezielony
(Buxus sempervirens) oraz gatunki róż: róża stulistna (Rosa centifolia) i róża francuska (Rosa
gallica). Kwiaty ozdobne pełniły w ogrodach barokowych głównie rolę uzupełniającą.
Stosowano je do nasadzeń w rabatach obrzeżnych oraz parterach rabatowych.
Wykorzystywano zarówno gatunki jedno- i dwuletnie, jak i trwałe oraz cebulowe.
Najpopularniejsze były aksamitki (Tagetes sp.), nagietek (Calendula officinalis), ciemiernik
(Helleborus Niger) oraz korona cesarska (Fritallaria imperialis) (MAJDECKI 2008).
Wyróżnik ogrodów barokowych stanowi przede wszystkim program złożony
5

z charakterystycznych form i elementów kompozycji. Jedną z najważniejszych form roślinny
występujący w tych założeniach jest parter ogrodowy. Jest to kompozycja geometryczna
utworzona na poziomie gruntu, posiadająca określony wzór dekoracyjny wykonany z roślin
oraz kolorowego piasku lub żwiru (SIEWNIAK, MITKOWSKA 1998). W ogrodach barokowych
wyróżnić można kilka typów parterów, różniących się między sobą użytym materiałem
oraz ornamentyką. Najbardziej charakterystyczny był parter haftowy, odznaczający się
misternym wzorem inspirowanym stylem orientalnym. Wykonywano go z nisko strzyżonego
bukszpanu na tle kolorowego żwiru lub piasku. We wzorze przeważały formy roślinne takie
jak palmy, liście akantu i geometryczne, na przykład liry i woluty. Kolejnym typem były
partery rabatowe. Wzór wykonywany był z strzyżonego bukszpanu, który stanowił kontur
oraz roślin ozdobnych, jako jego wypełnienie. W centrum często znajdował się akcent
w postaci basenu lub fontanny (MAJDECKI 2008). Za najmniej dekoracyjny uznawano parter
gazonowy. Składał się z trawnika, poprzecinanego ścieżkami tworzącymi geometryczny wzór.
Często na jego obrzeżu wykonywano rabatę lub wykorzystywano go jako tło dla roślin
oranżeryjnych, komponując w ten sposób kolejny typ – parter oranżeriowy. Głównym
elementem zdobniczym były drzewka kubłowe oranżeriowe, hodowane w szklarniach
i wynoszone na okres lata do ogrodu (SIEWNIAK, MITKOWSKA 1998). Ostatnim typem jest
parter wodny. Składał się z grupy basenów wodnych łączonych często z wodotryskiem. Jest to
bardzo rzadko stosowany rodzaj parteru (MAJDECKI 2008).
Kolejną formę roślinną stanowią szpalery. Wykorzystywane były przede wszystkim do
tworzenia ścian i budowaniu w ten sposób wnętrz i salonów ogrodowych. W zależności od
miejsca zastosowania szpaleru wybierano jego określony rodzaj. Najprostszą formę posiadały
szpalery wysokie, często już od poziomu gruntu tworzące zwartą ścianę. W ogrodach
włoskich najpopularniejsze były szpalery półpełne. Formowanie drzew rozpoczynano w nich
od pewnej wysokości nad ziemią, dzięki czemu widoczne były ich pnie. Kolejnym rodzajem
są szpalery ażurowe wyróżniające się obecnością formowanych otworów, tworzących wzory,
na przykład arkadowe. Występowały również szpalery niskie nie przekraczające wysokości
1, 30 m (MAJDECKI 2008).
Ważnym elementem, ze względu na podział przestrzeni oraz podkreślanie głównych
kierunków i dróg spacerowych, były aleje. Zauważyć można występowanie kilku rodzajów
alei. Przede wszystkim stosowano aleje zamknięte, charakteryzujące się posiadaniem
sklepienia powstałego z przeplatających się gałęzi. Ich przeciwieństwem były aleje otwarte.
Ze względu na ilość szeregów drzew, z których były tworzone, wyróżnia się aleje pojedyncze
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oraz złożone podwójne lub potrójne. W zależności od nawierzchni, jaka była
wykorzystywana, również można wyróżnić typy alei. W przypadku alei białych stosowano
jasny piasek. Występowały także aleje zielone, całkowicie zadarnione, posiadające w środku
jedynie wąskie ziemne przejście (MAJDECKI 2008).
Charakterystyczną formą roślinną był boskiet. Wywodzi się on z niewielkiego,
kwaterowego lasu, stosowanego we włoskich ogrodach doby renesansu.

Posiada formę

wysokiej prostopadłościennej bryły, często ze strzyżonymi ścianami. Mógł pełnić funkcję
zadrzewienia lub dodatkowo posiadać we wnętrzu określony program. Wyróżnia się cztery
rodzaje boskietu. Podstawowym jest boskiet zamknięty całkowicie wypełniony drzewami.
Przeciwieństwem jest boskiet otwarty, w którym drzewami obsadzano drogi i place, wnętrze
natomiast stanowiły ozdobne trawniki. W ogrodach barokowych występowały także boskiety
szachownicowe. Drzewa sadzono w nich według określonego porządku: w cynek
lub

szachownicę.

Sporadycznie

występowały

boskiety

stale

zielone

powstałe

z wykorzystaniem roślin zimozielonych (SIEWNIAK, MITKOWSKA 1998).
W środku boskietów często tworzono sale i gabinety ogrodowe. Były to wnętrza
na planie kwadratu lub prostokąta, do których prowadziły drogi spacerowe. Zwykle
umieszczano w nich odpowiedni program i elementy dekoracyjne, ja na przykład gazony,
baseny czy wgłębnik. Był to rodzaj trawnika, w którym część środkowa był obniżona
względem poziomu gruntu. Oprócz wnętrz boskietów występował również na otwartej
przestrzeni, jako samodzielne formy grodowe. Jego granice mogły byś obsadzone szpalerami
drzew. Taki rodzaj wgłębnika nazywany jest bryłowym (MAJDECKI 2008).
W baroku tworzono także labirynty. W przeciwieństwie do renesansowych wyróżniają
się asymetrią i nieregularnością układu dróg wewnętrznych. Dodatkowo tworzono w nich sale
i gabinety, w których umieszczono akcenty wodne oraz rzeźby (MAJDECKI 2008).
Elementem programu, który występował jedynie w ogrodach barokowych jest teatr
ogrodowy. Wykonywany był z materiału roślinnego, z którego tworzono poszczególne sale.
Teatr ogrodowy lokalizowany był głównie w oddaleniu od ruchliwych dróg, aby nie zakłócać
odbywających się w nim przedstawień (MAJDECKI 2008).
W głównych częściach założenia lokalizowano elementy wodne. Największą formę
przyjmowały kanały wodne, wywodzące się z fos obronnych, okalających zamki. W epoce
baroku przeniesiono je do wnętrz ogrodu i nadano ozdobną formę. Przede wszystkim
podkreślano początek, zakończenie oraz rozwidlenie kanału, tworząc w tych miejscach
baseny. Były to zbiorniki wodne tworzone na planie figur geometrycznych. Często posiadały
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kamienną obudowę, wodotryski i rzeźby. W miejscach widokowych oraz jako akcent
stosowano fontanny, natomiast gdy pozwalało na to ukształtowanie terenu tworzono kaskady
(RÓŻAŃSKA, KROGULEC, RYLKE 2008).
Uzupełnienie programu stanowiły rzeźby i budowle ogrodowe. Rzeźby ogrodowe
ustawiano w miejscach reprezentacyjnych, przy wejściach i wjazdach. Sytuowano je również
wewnątrz ogrodu, jako akcent w salach i gabinetach oraz przy parterach i drogach.
W miejscach, gdzie występowały różnice terenu, tworzono schody i rampy. Jeżeli
lokalizowano je na osi kompozycyjnej, nadawano im reprezentacyjny charakter
oraz ozdabiano rzeźbami. W ogrodach barokowych występują również trejaże o ażurowej
konstrukcji oraz bindaże, czyli zasklepione chodniki wokół parterów lub wewnątrz boskietów
(MAJDECKI 2008).
W większych założeniach tworzono zwierzyńce oraz menażerie. Zwierzyńce
obejmowały tereny leśne przyległe do ogrodu. Poprzecinane duktami służyły głównie
do polowań, ale również umożliwiały obserwację życia zwierząt. Menażerie stanowiły
natomiast kolekcje zwierząt, które hodowano i eksponowano w specjalnych zagrodach
(SIEWNIAK, MITKOWSKA 1998).

3.2.

Charakterystyka XIX-wiecznych założeń krajobrazowych
W

ogrodach

krajobrazowych

XIX

wieku

można

wyróżnić

dwa

style,

w których projektowano założenia. W pierwszej połowie wykształcił się nurt romantyczny.
Głównym wyróżnikiem tego stylu była malowniczość i nastrojowość uzyskiwana poprzez
plastyczne łączenie ze sobą różnych elementów kompozycji, na przykład gęstej roślinności ze
sztucznymi ruinami i taflą wody. W połowie wieku wykształcił się nurt naturalistyczny.
Wzorem do tworzenia ogrodów była przyroda oraz prawa nią rządzące, dlatego wybierano
gatunki rodzime, które sadzono zgodnie z

wymaganiami siedliskowymi (RÓŻAŃSKA,

KROGULEC, RYLKE 2008).
W ogrodach krajobrazowych XIX wieku zauważyć można wzrost znaczenia roślin
introdukowanych. Tworzono z nich kolekcje, które w ogrodach botanicznych badano pod
kątem przydatności do celów użytkowych i ozdobnych. Powszechnie zakładano także
arboreta, gdzie hodowano nowe odmiany roślin. Introdukcja oraz produkcja nowych okazów
wpłynęła na wzrost różnorodności gatunków, wykorzystywanych do tworzenia założeń
ogrodowych. Wśród gatunków drzew sadzonych w tym okresie wymienić można surmię
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żółtokwiatową (Catalpa ovata), klon srebrzysty (Acer saccharinium), daglezję zieloną
(Pseudotsuga menziesii) oraz świerka kłującego (Picea pungens). Do popularnych krzewów
należał złotlin chiński (Kerria japonica) oraz mahonia (Mahonia aquifolium). W założeniach
wykorzystywano również nowe gatunki roślin kwiatowych. Po raz pierwszy wykorzystano
petunię ogrodową (Petunia hybrida) oraz begonię stale kwitnącą (Begonia sempervierens).
Charakterystyczne było wykorzystywanie w kwietnikach roślin o ozdobnych liściach,
na przykład Aleternathera i Iresine (MAJDECKI 2009).
W ogrodach krajobrazowych dominowały formy wywodzące się ze środowiska
naturalnego. Podstawową grupę stanowiły zadrzewienia, wśród których wymienić można
kilka różniących się między sobą elementów programu. Do terenów, na których zakładano
ogród włączano naturalne enklawy lasu. Częstym zabiegiem było dosadzanie przy jego
granicy dodatkowych drzew, aby stworzyć formę płynną bez regularnych ścian. Niższą
odmianą lasu jest lasek, składający się dodatkowo z grup

krzewów. Jego maksymalna

wysokość sięgała 15 m. Duże zbiorowiska drzew, których szerokość zdecydowanie
przekraczała ich wysokość nazywano masywami masywami. Wymiary odróżniały je od grup,
które zawsze były węższe niż wysokość. Odmianą grup są kępy tworzone wyłącznie
z krzewów (MAJDECKI 2009). Najbardziej charakterystyczną formą w ogrodach
krajobrazowych jest klomb. Tworzono go w zarycie okręgu lub owalu z roślin drzewiastych
i krzewów ułożonych w taki sposób, aby imitować naturalny charakter. Rośliny najwyższe
sytuowano więc w środku, a najniższe na jego obrzeżach. Bardzo często dla spotęgowania
tego efektu, pod klomb wybierano pagórek lub sztucznie usypywano wzniesienie
(CZARTORYSKA 1808). Drzewa bardzo stare lub odznaczające się kolorem, pokrojem bądź
fakturą wybierano na solitery i eksponowano (MAJDECKI 2009).
W początkach XIX wieku w ogrodach krajobrazowych występowały również
labirynty. Od barokowych i renesansowych wyróżniał je bardzo płynny i nieregularny układ
dróg wewnętrznych. Od połowy wieku zaczęły zanikać (MAJDECKI 2009).
Ze względu na naturalny charakter stosowano różne typy pokryć darniowych.
W dużych założeniach powszechnie tworzono łąki, zwłaszcza w dolinach rzek oraz przy
lasach. Nadawano im nieregularny zarys, aby wtopić je w otaczający krajobraz. Pod okapem
drzew w zadrzewieniach stosowano runo. Wykorzystywano w tym celu rodzime gatunki traw
i roślin zielnych, sporadycznie tylko uzupełnianymi roślinami ozdobnymi, dobranymi
odpowiednio do specyficznych warunków panujących w takich miejscach. Dla celów
użytkowych i krajobrazowych tworzono pastwiska, zakładane z roślin pastewnych
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oraz odmian traw i ziół. Wyłącznie ozdobne znaczenie miały natomiast trawniki, wymagające
stałej opieki i pielęgnacji. Dobierano do nich specjalne odmiany i mieszanki traw. Czasami
dla zwiększenia efektu, sadzono w nich rośliny cebulowe (MAJDECKI 2009).
W ogrodach krajobrazowych wytworzyło się kilka charakterystycznych form
kwiatowych. Podstawową stanowiły klomby kwiatowe, tworzone z roślin ozdobnych na takiej
samej zasadzie co z drzew i krzewów. W środku sadzono mały krzew o ozdobnych kwiatach,
a wokół niego coraz niższe gatunki kwiatów. Na obrzeżu form zadrzewień, takich jak masyw
lub kępa, tworzono pasmo z roślin ozdobnych. Taką formę nazywano grzędą kwiatową.
Popularne stało się tworzenie grup z roślin o takich samych warunkach siedliskowych,
imitujących naturalne formy. Grupy środowiskowe w drugiej połowie XIX wieku
przekształciły się w odrębne formy: ogrody skalne, różanki i alpinaria. Wykształciły się także
nowe formy ogrodowe. Należą do nich kosze kwiatowe, czyli nasadzenia z roślin ozdobnych
otoczone ozdobną wiklinową plecionką lub płytkami ceramicznymi. Z niskich roślin,
dobieranych ze względu na fakturę i kolor, tworzono nasadzenia o geometrycznych wzorach,
nazywane kwietnikami dywanowymi. Odmianę kwietników stanowiły kwietniki arabeskowe.
Wzór tworzony z kwiatów przybierał kształty arabeski, muszli lub kwiatów. Stosowane były
przede wszystkim na trawnikach w widocznych miejscach. Z roślin ozdobnych tworzono
także ozdoby kwiatowe, z których najpopularniejsze były rogi obfitości i zegary kwiatowe
(MAJDECKI 2009).
Ważnym elementem ogrodów krajobrazowych była woda. Przede wszystkim
wykorzystywano stawy, które tworzono poprzez spiętrzenie rzeki bądź strumienia. Brzeg
kształtowano tak, by z danego miejsca nie było widać całego obiektu. Dodatkowo obsadzano
go roślinami lub wysypywano piaskiem. Mniejsze wymiarami, obsadzane roślinami były
sadzawki. Charakterystycznym elementem wodnym była rzeka angielska. Było to sztucznie
tworzone, bardzo wąskie i kręte jezioro. Początek oraz koniec maskowano przy użyciu drzew
i rzeźby terenu. Występowały także mniejsze elementy wodne takie jak wodospady, kaskady
i źródła (RÓŻAŃSKA, KROGULEC, RYLKE 2008).
Elementem wyróżniającym ogrody krajobrazowe od innych założeń jest układ
drogowy. Przede wszystkim tworzono ścieżki o dwóch różnych funkcjach: komunikacyjnej
i spacerowej. Pierwsze miały na celu szybkie przemieszczenie się, drugie natomiast lokowano
przy najbardziej atrakcyjnych miejscach i widokach. Panowała zasada hierarchizacji dróg.
Główne obwodnice były znacznie szersze od ścieżek spacerowych. Wyróżnikiem jest również
ich eliptyczny, płynny przebieg. Drogi łączyły się pod kątem ostrym, a przy skrzyżowaniach
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sadzono grupy roślin (CZARTORYSKA 1808).
Do ogrodów krajobrazowych wprowadzano elementy mające nadać im cechy
malowniczości. Wśród nich wymienić można sztucznie tworzone groty i ruiny, a także duże
skały (RÓŻAŃSKA, KROGULEC, RYLKE 2008).
W programie wyróżnić można również budowle ogrodowe. Ze względu na ich formę
oraz funkcję jaką miały pełnić występują budowle: użyteczne, mające pozór użytkowości,
użytkowe ozdobne orz ruiny. Pierwsza grupa związana była z prowadzeniem i pielęgnacją
ogrodu. W skład wchodziły wszelkiego rodzaju domy mieszkalne, szklarnie czy pawilony.
Budowle pseudoużytkowe miały podobną formę, co budowle użyteczne, jednak sytuowano je
w miejscach, w których komponowały się krajobrazowo i tworzyły ładny widok. Przykładem
może być wybudowanie wiatraka na wzniesieniu. Do budowli użytkowych zalicza się przede
wszystkim

obiekty

o

znaczeniu

gosodarczym,

kultowym

lub

mieszkalnym,

a więc na przykład kaplice, młyny oraz stodoły. Specyficzną grupę stanowiły ruiny.
W ogrodach występowały zarówno tworzone sztucznie, jak i będące pozostałościami po
dawnych obiektach (MAJDECKI 2009).
Elementami uzupełniającymi program były rzeźby i monumenty. Pierwsze
występowały w ogrodzie stosunkowo rzadko, głównie w postaci figuralnej przedstawiającej
postacie antyczne lub jako wazy ogrodowe. Monumenty posiadały różne formy oraz
wielkości. Najpowszechniejszym jednak motywem był sarkofag, często poświęcany
zmarłemu przodkowi lub osobie zasłużonej dla kraju. W ogrodach krajobrazowych
występowały również lapidarnia, będące zbiorem starych rzeźb, kolumn oraz obiektów
zabytkowych lub ich fragmentów. Początkowo tworzono je w kontekście określonej sceny
rodzajowej, z czasem stały się jedynie kolekcją dzieł (MAJDECKI 2009).
Dzięki umiejętnemu stosowaniu grup roślin powstawały widoki, linie prowadzące
wzrok oraz perspektywy. Dodatkowo kształtowano je tak, aby stworzyć pozorne zmiany
wielkości obiektów, optycznie je przybliżając lub oddalając, co było uzależnione od
charakteru sceny, jaką chciano uzyskać. Efekty te budowano dzięki umiejętnemu doborowi
koloru roślin oraz poprzez tworzenie ram widokowych. W tym celu wykorzystywano grupy
zadrzewień i masywy (MAJDECKI 2009).
Dzięki odpowiedniemu doborowi elementów kompozycji uzyskiwano sceny
ogrodowe. Wyróżnić można, na przykład sceny wiejskie, które łączono z gospodarstwem
rolnym, pastwiskami oraz zwierzętami hodowlanymi lub sceny melancholijne, tworzone w
miejscach odosobnionych z ruinami i starymi drzewami (MAJDECKI 2009).
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3.3.

Problemy rewaloryzacji zabytkowych założeń pałacowo-parkowych
W Polsce, według różnych danych statystycznych, znajduje się około 16 000

zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych (ZACHARIASZ 2008).

Tylko w okolicy

Chocianowa, na terenie byłego województwa legnickiego takich obiektów jest 187
(CIESIELSKI, WRABEC 1997). Ich stan utrzymania i zachowania pierwotnej kompozycji nie
zawsze jest zadowalający, dlatego podejmowane są kroki mające na celu rewaloryzację.
Jednakże działania te nie należą do prostych. Podczas przeprowadzania procesu
rewaloryzacji, można natrafić na problemy utrudniające, a w niektórych przypadkach
uniemożliwiające, dokonanie w założeniu niezbędnych zmian.
Przede wszystkim problemy rewaloryzacyjne mogą być związane z:
 Własnością terenu,
 Brakiem podjęcia odpowiednich kroków zabezpieczających,
 Dostępnymi materiałami archiwalnymi,
 Stanem zachowania obiektu,
 Kompozycją obiektu,
 Aspektami przyrodniczymi,
 Programem obiektu,
 Aspektami finansowymi,
 Lokalnym społeczeństwem.
Historyczny obiekt ogrodowy lub parkowy mógł zostać rozparcelowany i sprzedany
właścicielom prywatnym (ZACHARIASZ 2008). Taka sytuacja uniemożliwia podjęcie kroków
rewaloryzacyjnych dla całego założenia lub wymaga wyrażenia zgody poszczególnych
właścicieli. Rozwiązaniem może być odkupienie terenu bądź jego części od właściciela.
Część cennych historycznie założeń, nie jest wpisanych do rejestru zabytków. Brak
opieki Konserwatora skutkuje możliwością podęcia decyzji negatywnie oddziaływujących na
całość obiektu lub elementy jego kompozycji. Podobne konsekwencje może mieć
nieuwzględnienie założenia w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(ZACHARIASZ 2008).
Poprzez marginalizację sztuki ogrodowej, zasób informacji dotyczących założeń
historycznych i zabytkowych bywa niewystarczający, aby w pełni zrewaloryzować dany
obiekt. Dodatkowo materiały archiwalne dotyczące konkretnego ogrodu lub parku pozostają
nieuporządkowane, często znajdują się w różnych instytucjach, co skutkuje analizowaniem
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tylko wybiórczych, niepełnych danych. Zauważalny jest również brak odpowiednio
przeprowadzanych badań terenowych (BOGDANOWSKI 1999 ).
Często obiekty zabytkowe są zachowane w bardzo złym stanie. Niewłaściwie
przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne lub ich brak, zmiany kompozycji i nowe nasadzenia
powodują niszczenie tkanki historycznej. Bez przeprowadzenia odpowiednich analiz
materiałów historycznych oraz stanu istniejącego, nie jest możliwym odczytanie pierwotnego
układu założenia (ZACHARIASZ 2008).
Problem z kompozycją obiektów związany jest z kilkoma aspektami. Po pierwsze
w przypadku ogrodów, w których nastąpiła zmiana stylu, należy podjąć decyzję w jakim
stopniu

odwzorowywać

pierwotny

układ

i

czy

można

uwzględniać

późniejsze

przekształcenia. Dodatkowo należy uwzględnić funkcje, jakie ma pełnić zrewaloryzowany
obiekt, gdyż istnieje możliwość niezgodności historycznej kompozycji i współczesnych
potrzeb (FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ , GAWŁOWSKA , ŁUKASIEWICZ , ROSŁON-SZERYŃSKA
2012).
Ważny problem stanowi sama specyfika głównego tworzywa założeń ogrodowych –
roślin. Przede wszystkim procesy starzenia powodują niszczenie starodrzewu, będącego
trzonem kompozycji. Dodatkowo szkodniki i choroby mogą wpływać negatywnie na ich
zdrowie, a w przypadku barku odpowiednich środków pielęgnacyjnych, doprowadzić do
obumarcia. Pamiętać należy również o zmianach, jakie w środowisku przyrodniczym
dokonały się poprzez działalność człowieka. Występowanie w powietrzu, glebie oraz wodzie
pierwiastków i substancji trujących powoduje systematyczne pogarszanie się stanu drzew
i roślin (CIESIELSKI, WRABEC 1997). Należy to uwzględnić przy doborze gatunków
w projekcie rewaloryzacyjnym. Rośliny, które pierwotnie występowały w założeniu, mogę nie
poradzić sobie przy aktualnym stanie środowiska (FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ , GAWŁOWSKA ,
ŁUKASIEWICZ , ROSŁON-SZERYŃSKA 2012).
Podczas tworzenia projektu rewaloryzacji ważny jest wybór programu użytkowania.
W przypadku założeń, które w całości są w posiadaniu prywatnym nie stanowi to dużej
trudności, całkowite odwzorowanie pierwotnej kompozycji jest możliwe. Jednak, gdy obiekt
ma pełnić funkcje publiczne, na przykład jako park miejski, należy się zastanowić,
czy historyczny program będzie spełniał wymogi współczesnych użytkowników (FORTUNAANTOSZKIEWICZ , GAWŁOWSKA , ŁUKASIEWICZ , ROSŁON-SZERYŃSKA 2012).
Ważnym czynnikiem, często decydującym o ostatecznym kształcie projektu
rewaloryzacji, są warunki ekonomiczne. Możliwości finansowe inwestora wpływają również
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na późniejsze losy założenia, które wymaga stałej i kosztownej pielęgnacji (FORTUNAANTOSZKIEWICZ , GAWŁOWSKA , ŁUKASIEWICZ , ROSŁON-SZERYŃSKA 2012).
Kolejnym problemem, występującym jedynie w założeniach zabytkowych włączonych
w tkankę miejską, na przykład w formie parku miejskiego, jest postawa lokalnej społeczności.
Ważne jest, aby ludzie posiadali świadomość wartości, posiadanych przez obiekt i potrafili go
uszanować i dbać o jego stan.
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4. Metody i narzędzia badawcze
Tworzenie koncepcji rewaloryzacji ma charakter etapowy. Poszczególne fazy pracy są
zgodne z praktyką konserwatorską oraz dobrane tak, aby dokładnie poznać obiekt badań.
Pierwszym etapem było kompletowanie informacji dotyczących Chocianowa
oraz założenia pałacowo-parkowego. Książki, publikacje, materiały ikonograficzne
oraz kartograficzne uzyskano w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. Udano się również
do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy w celu zapoznania się
z dokumentacją historyczną obiektu. Podczas wizyty pozyskano:


Kartę Ewidencyjną Pałacu opracowaną przez W. Madeyskiego, A, Zdzienieckiego
w sierpniu 1959 r.,



Kartę Ewidencyjną Oficyny Pałacowej opracowaną przez W. Madeyskiego, A,
Zdzienieckiego w sierpniu 1959 r.,



Kartę Ewidencyjną Pawilonu Parkowego opracowaną przez W. Madeyskiego, A,
Zdzienieckiego w sierpniu 1959 r.,



Kartę Ewidencyjną Pałacu opracowaną przez G. Grajewskiego w listopadzie 1996 r.,



Opis Parku w Chocianowie do Katalogu parków województwa legnickiego
opracowaną w 1975 r.,



Dokumentację Projektu budowlanego zagospodarowania terenu zabytkowego park w
Chocianowie poprzez odtworzenie alejek parkowych, stawu, ławek itp. opracowaną w
lipcu 2004 r.,



Dokumentację Projektu zagospodarowania terenu, projekt nawierzchni, małej
architektury, remontu stawu na terenie zabytkowego parku w Chocianowie
opracowaną w lipcu 2004 r.

W Starostwie Powiatowym w Polkowicach uzyskano mapę sytuacyjno-wysokościową
obiektu w skali 1:500.
Podstawą do wykonania analiz była inwentaryzacja dendrologiczna sporządzona od
sierpnia do października 2014 roku przez autorkę pracy. Podczas badań terenowych
posługiwano się mapą z Projektem zagospodarowania terenu zabytkowego parku
w Chocianowie poprzez odtworzenie alejek parkowych, stawu, ławek opracowaną w 2004 r.
naniesionym na inwentaryzację dendrologiczną wykonaną przez mgr inż. H. Ciesielskiego
w 1991 roku. Ze względu na mały udział krzewów w parku zrezygnowano z ich
inwentaryzacji. Dokładnym

pomiarom zostały poddane drzewa, tylko w pojedynczych
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przypadkach łączone w grupy. Na potrzeby analiz mierzono obwód pni na wysokości 130 cm
od powierzchni terenu. W przypadku, gdy pień rozwidlał się poniżej tej wartości, uznawano
drzewo za wielopniowe i zapisywano obwód każdego pnia osobno. Gdy istniejące drzewo nie
zostało naniesione na mapę z 1991 r., domierzano je do punktów charakterystycznych
i zaznaczano na mapie. Do wszystkich pomiarów wykorzystano taśmę mierniczą. Drzewom
nadano numery inwentaryzacyjne, które umieszczano na mapie oraz, wraz z zebranymi
danymi, nazwą i uwagami, zapisywano w tabeli inwentaryzacyjnej. Następnie wyniki pracy
naniesiono na mapę sytuacyjno-wysokościową. Drzewom nadano oznaczenia graficzne oraz
ostateczny numer inwentaryzacyjny, a zasięg korony wyrysowano w skali. Uzupełniono także
tabelę inwentaryzacyjną podając pełne nazwy polskie i łacińskie zgodne z nomenklaturą
używaną przez SENETĘ i DOLATOWSKIEGO (2006). Mapę z inwentaryzacją w skali 1:1000
sporządzono w programie AutoCAD 2014.
Kolejnym etapem pracy było przeprowadzenie analizy dendrochronologicznej,
składającej się z analizy wiekowej i gatunkowej. Podstawą do jej wykonania jest znajomość
gatunku oraz obwodu pnia na wysokości 130 cm od powierzchni terenu. Do obliczenia wieku
drzew wykorzystano tabelę opracowaną przez prof. Longina Majdeckiego (tab. 1). Zawiera
ona średnie wartości pierśnicy, jakie mogą uzyskać drzewa w danym wieku w podobnych
warunkach siedliskowych.

Tabela 1. Tabela wiekowa drzew opracowana przez prof. dr Longina Majdeckiego
Gatunek
Topola biała
Topola czarna
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Grab zwyczajny
Głóg
Buk pospolity
Robinia akacjowa
Sosna zwyczajna
Klon zwyczajny
Klon jawor
Platan klonolistny
Jesion wyniosły
Kasztanowiec
zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb bezszypułkowy

Populus alba
Populus nigra
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Carpinus betulus
Crataegus
Fagus silvatica
Robinia pseudoacacia
Pinus silvestris
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Platanus acerifolia
Fraxinus excelsior
Aesculus
hippocastanum
Quercus robur
Quercus petraea

20

Wiek drzewa
40
70
100

120

35

70

100

125

145

17

35

57

78

92

7

15

35

50

60

13
12
12

26
25
25

45
50
40

62
68
55

75
80
67

12
20

26
38

45
65

60
87

72
105

9

18

35

47

55
16

Świerk pospolity
Świerk kłujący
Modrzew europejski
Klon jesionolistny
Wierzba biała
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Wiąz szypułkowy
Żywotnik olbrzymi
Olsza szara
Czeremcha zwyczajna

Picea excelsa
Picea pungens
Larix decidua
Acer negundo
Salix alba
Betula verrucosa
Betula pubescens
Ulmus laevis
Thuja occidentalis
Alnus glutinosa
Prunus padus

12

25

50

70

82

17
27

35
54

52
85

67
-

79
-

22

34

57

79

-

15
5
17

30
10
30

51
20
50

73
35
70

90
-

Aby prawidłowo wykonać analizę wartości zawarte w Tabeli 1 przeliczono na
wielkość obwodu (tab. 2) i w takiej formie przyrównywano do tych osiągniętych przez
drzewa w parku.
Tabela 2. Wartości pierśnicy z tabeli prof. dr Majdeckiego przeliczone na obwody
Gatunek
Topola biała
Topola czarna
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Grab zwyczajny
Głóg
Buk pospolity
Robinia akacjowa
Sosna zwyczajna
Klon zwyczajny
Klon jawor
Platan klonolistny
Jesion wyniosły
Kasztanowiec
zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb bezszypułkowy
Świerk pospolity
Świerk kłujący
Modrzew europejski
Klon jesionolistny
Wierzba biała
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Wiąz szypułkowy
Żywotnik olbrzymi

Populus alba
Populus nigra
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Carpinus betulus
Crataegus
Fagus silvatica
Robinia pseudoacacia
Pinus silvestris
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Platanus acerifolia
Fraxinus excelsior
Aesculus
hippocastanum
Quercus robur
Quercus petraea
Picea excelsa
Picea pungens
Larix decidua
Acer negundo
Salix alba
Betula verrucosa
Betula pubescens
Ulmus laevis
Thuja occidentalis

20

Wiek drzewa
40
70
100

120

110

220

314

393

456

53

110

179

245

289

22

47

79

157

188

41
31
38

82
79
79

141
157
126

195
214
173

236
251
210

38
63

82
119

141
204

188
273

226
330

28

57

110

148

173

38

79

157

220

261

53
85

110
170

163
267

210
-

248
-

38

79

157

220

-

47
16

94
31

160
63

229
110

283
17

Olsza szara
Czeremcha zwyczajna

Alnus glutinosa
Prunus padus

53

94

157

220

-

Uzyskanie wieku drzewa pozwoliło na graficzne przedstawienie analizy na mapie.
W tym celu posłużono się metodą przedziałów proporcjonalnych i historycznych
Majdeckiego (1993) . Zgodnie z wiekiem oraz historią parku tworzy się grupy wiekowe,
do których następnie przyporządkowuje się drzewa. Każdemu przedziałowi przypisuje się
określony kolor, zgodnie z zasadą, że drzewa najstarsze otrzymują walor najmocniejszy,
a najmłodsze najsłabszy. Metoda ta pozwala na łatwe rozpoznanie przekształceń układu
założenia oraz grup samosiewów, powstałych w wyniku zaniedbań pielęgnacji parku. Na
potrzeby pracy przyjęto sześć grup wiekowych: do 20 lat, od 21 do 70, od 71 do 100, od 101
do 120, powyżej 120 oraz osobno wyróżniono drzewa o wymiarach pomnikowych. Z analizy
wiekowej zostały wyłączone grupy drzew, które automatycznie zostały przypisane do grupy
najmłodszej. Mapę z analizą wiekową w skali 1:1000 sporządzono w programie AutoCAD
2014. Analizę gatunkową wykonano dla drzew znajdujących się w trzej najstarszych grupach
wiekowych. Każdemu gatunkowi przypisano jeden kolor, dzięki czemu uzyskano ich
przejrzysty rozkład na terenie parku. Analiza ta pozwala na rozpoznanie kompozycji
roślinnych: alei i szpalerów. Mapę z analizą gatunkową w skali 1:1000 sporządzono
w programie AutoCAD 2014.
W czasie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej sporządzono inwentaryzację
obiektów architektury i wyposażenia parku. Mapę na której pracowano, zaktualizowano
nanosząc nowy układ drogowy oraz plac zabaw. Następnie zmiany przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokościowej, na której zaznaczono również pozostałe obiekty w parku,
wyróżniając zabytki. Mapę z inwentaryzację obiektów architektury i wyposażenia parku
w skali 1:2000 sporządzono w programie AutoCAD 2014.
Zebrane materiały, analizy oraz wizja lokalna pozwoliły na przeprowadzenie analizy
kompozycji przestrzennej założenia. Na mapę sytuacyjno-wysokościową naniesiono drzewa
z trzech najstarszych grup wiekowych oraz obiekty zabytkowe i wyposażenia parku.
Pozwoliło to na zaznaczenie i wykazanie charakterystycznych form ogrodowych, tworzących
kompozycję przestrzenną. Mapę kompozycji przestrzennej w skali 1:1000 sporządzono
w programie AutoCAD 2014.
Następnym etapem pracy była analiza powiązań widokowych, przeprowadzona
w dwóch fazach. W pierwszej badano osie i otwarcia widokowe wewnątrz parku, w drugiej
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natomiast uwzględniono powiązania obiektu z otaczającym krajobrazem. Analizę powiązań
widokowych wykonano podczas wizji lokalnych, a wyniki przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokościowej oraz ortofotomapie wraz z dołączonymi do nich zdjęciami.
Na

podstawie

analiz

kompozycji

przestrzennej,

powiązań

widokowych

oraz materiałów ikonograficznych i kartograficznych wykonano analizę przekształceń
kompozycji. W pierwszej kolejności przyrównano do siebie mapę z 1938 roku (INTERNET I),
plan obiektu z 1986 roku (CIESIELSKI, WRABEC 1997). oraz mapę z Projektem
zagospodarowania terenu zabytkowego parku w Chocianowie poprzez odtworzenie alejek
parkowych, stawu, ławek opracowaną w 2004 roku. Następnie przeanalizowano zmiany form
ogrodowych oraz powiązań widokowych. Posłużono się w tym celu pocztówkami i zdjęciami
z przełomu XIX i XX wieku oraz zdjęciami współczesnymi, wykonanymi z takich samych
miejsc. Elementy charakterystyczne zostały oznaczone na materiałach ikonograficznych
a następnie przeniesione na zdjęcia aktualne. Analizę wykonano w programie AutoCAD
2014.
Etapem podsumowującym analizy była ocena stanu zachowania założenia pałacowoparkowego.

Wykorzystano

do

tego

zebrane

materiały

archiwalne

oraz

analizy

przeprowadzone przez autorkę. Porównując ze sobą dane historyczne oraz stan aktualny
określono stan zachowania pałacu, obiektów przypałacowych, układu drogowego, form
ogrodowych oraz szaty roślinnej. Określono także szanse na przywrócenie wartości
historycznych i estetycznych założeniu oraz adaptacji na park miejski.
Wykonane analizy, zebrane materiały kartograficzne i ikonograficzne, publikacje
oraz wytyczne projektowe pozwoliły stworzyć koncepcję rewaloryzacji zabytkowego
założenia pałacowo-parkowego w Chocianowie. W jej skład wchodzi ogólna koncepcja
zagospodarowania całego obszaru parku, szczegółowa koncepcja salonu ogrodowego
oraz propozycja dobory wyposażenia i gatunków roślin. Rysunki koncepcyjne wykonano
w programach AutoCAD 2014 i Photoshop, natomiast wizualizacje utworzono w programach
SkechtUp, Kerkythea i Photoshop.
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5. Charakterystyka obszaru opracowania
5.1.

Lokalizacja
Obszar niniejszego opracowania znajduje się na terenie zabytkowego założenia

pałacowo parkowego w Chocianowie.
Chocianów to miasto i gmina, które administracyjnie należą do powiatu
polkowickiego oraz województwa dolnośląskiego. W skład gminy wchodzi 12 sołectw:
Brunów, Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodziska, Parchów, Pogorzeliska, Raków,
Szklary Dolne, Trzebnice, Trzmielów i Żabice.

Ryc. 1. Lokalizacja Chocianowa w Dolnym Śląsku (źródło https://www.google.pl/maps /@52.
4053995,16.9156311,14z
Odległość z Chocianowa do większych ośrodków miejskich wynosi:
 Polkowice – 17 km,
 Lubin – 25 km,
 Głogów – 38 km,
 Zielona Góra – 75 km,
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 Wrocław – 114 km,
 Poznań – 170 km,
 Kraków – 365 km,
 Warszawa – 420 km.
Zespół pałacowo-parkowy zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miasta,
zajmuje powierzchnię równą 13,42 ha i pełni rolę parku miejskiego. W części północnej
obiekt sąsiaduje z kamienicami okalającymi rynek tzw. Plac Wolności. W kierunku północnozachodnim, na terenie należącym pierwotnie do założenia zlokalizowany jest teraz sklep
sieciowy „Netto”, za nim natomiast są pozostałości zwierzyńca – „Gaju Charlotty”. Od
wschodu założenie graniczy z zabudową Gimnazjum im. Polskiej Miedzi w Chocianowie
oraz osiedlem domków jednorodzinnych. Od zachodu znajdują się z pozostałości po
zabudowie folwarcznej, przekształcone do współczesnych potrzeb: Nadleśnictwo i tartak, a za
nimi znajduje się las. Od południa zaś graniczy z łąkami.

Ryc. 2. Lokalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Chocianowie (źródło https://www.
google.pl/maps /@52.4053995,16.9156311,14z
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5.2.

Uwarunkowania przyrodnicze
Chocianów umiejscowiony jest w następujących jednostkach fizyczno-geograficznych

(KONDRACKI 1998):
 megaregion – Europa Środkowa,
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski,
 podprowincja – Niziny Sasko-Łużyckie,
 makroregion – Nizina Śląsko-Łużycka,
 mezoregion: Wysoczyzna Lubińska .
Rejon Chocianowa charakteryzuje się stosunkowo zróżnicowaną rzeźbą terenu.
Wysokość nad poziomem morza na terenie całej gminy waha się między 132 a 203 metrami.
W zachodniej części dominuje równina sandrowa, pochodzenia wodnolodowcowego, wśród
której występują wzgórza morenowe, znajdujące również na terenie samego Chocianowa.
Na przedpolu zlokalizowane są wydmy. Ich wysokość miejscami wynosi pond 20 metrów.
Centralna i wschodnia część gminy charakteryzuje się terenem równinnym, powstałym
w procesach akumulacyjno-denudacyjnych. Płaski teren przecinają wzniesienia morenowe,
których wysokość kształtuje się do 200 metrów. Na ukształtowanie terenu wpływ mają
również dwie rzeki, przepływające przez obszar gminy. Czarna Woda i Szprotawa
wytworzyły szerokie dna dolinne, które często przechodzą w tarasy akumulacyjne
(ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Czarna Woda płynie w południowej części gminy. Obszar ten charakteryzuje się
małymi spadkami, co powoduje miejscowe stagnacje wody i tworzenie bagien. W dorzeczu
Czarnej Wody znajdują się liczne rowy melioracyjne oraz stawy hodowlane. Jej największymi
dopływami są Dopływ spod Rakowa i Stawiska. Szprotawa wypływa na teren gminy
w okolicach wsi Ogrodziska, natomiast wypływa przy Jabłonowie. Jej dorzecze
charakteryzuje się gęstą siecią wodną oraz zabagnieniem. Rzeka tylko w środkowym biegu
jest częściowo uregulowana i obudowana. Największym dopływem na terenie gminy jest
Chocianowska

Woda,

przepływająca

przez

centralną

i

zachodnią

część

gminy.

W początkowym biegu rzeka jest wąska i stosunkowo uregulowana. Na pozostałych
odcinkach tworzy bagna oraz torfowiska sztucznie odwodniane za pomocą rowów
melioracyjnych i pompowni (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Klimat Chocianowa jest przejściowy, kontynentalno-morski. Kształtują go masy
powietrza znad Atlantyku oraz wschodniej Europy i Azji. Okolice Chocianowa w skali kraju
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znajdują się na tyku dwóch regionów klimatycznych: sudeckiego i śląsko-wielkopolskiego.
Ze względu na położenie nad poziomem morza za reprezentatywne dane klimatyczne dla
obszaru opracowania można przyjąć te z Wrocławia oraz Zielonej Góry. Średni temperatura
roczna wynosi dla Chocianowa wynosi 8,2˚ C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z
temperaturą – 1,9˚ C, najcieplejszym zaś lipiec, dla którego odnotowano temperaturę 17,8˚ C.
Suma rocznego opady, wyliczona z średnich wartości dla Wrocławia i Zielonej Góry, wynosi
601,5 mm. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Dla terenów Wrocławia jest
to 226 dni (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Ze względu na warunki hydrograficzne oraz geologiczne na terenie miasta i gminy
Chocianów przeważają dwa rodzaje gleb. Z jednej strony są to gleby hydromorficzne
utworzone przede wszystkim z torfów niskich oraz gleby płowe, brunatne i bielicowe
zbudowane na piaskach słabogliniastych i gliniastych. Skład procentowy przedstawia się
następująco:
 gleby brunatne i płowe – 68,2 %,
 gleby hydromorficzne – 24,9 %,
 mady – 5.8%,
 czarne ziemie – 1,1%.
Gleby występujące na terenie gminy Chocianów można również podzielić ze względu
na klasyfikację bonitacyjną, która ustala przydatność poszczególnych obszarów do produkcji
rolniczej. Na obszarze nie występują grunty orne z dwóch pierwszych, najcenniejszych
rolniczo klas bonitacyjnych. Zarówno pod gruntami ornymi, jak i użytkami zielonymi
przeważa klasa IV. W przypadku obszarów rolniczych jest to 49% powierzchni, a dla terenów
zielonych 56%. Następną najliczniej występującą klasą bonitacyjną jest

klasa V. W

przypadku gruntów ornych i użytków zielonych jest to około 28% powierzchni. Stosunkowo
dużo jest również klasy V, natomiast klasa III oraz II dla użytków zielonych występuje w
ilościach śladowych (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Ważnym elementem środowiska przyrodniczego są zbiorowiska roślinne występujące
na terenie gminy.

Największą powierzchnię, ponad 51% obszaru gminy zajmują lasy.

Gatunkiem dominującym jest sosna, poprzez tworzenie dużych nasadzeń monokulturowych.
Okolice Chocianowa porastają także bory wilgotne, charakteryzujące się domieszką brzozy
omszonej (Betula pubescens) w drzewostanie oraz trzęślicy modrej (Molinia coerulea) w
runie. Głównie wzdłuż cieków wodny zachowały się fragmenty lasów liściastych. Są to
przede wszystkim łęgi olszowe oraz jesionowe, a także grądy, poranstane przez olsze (Alnus
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glutinosa), wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) oraz jesiony wyniosłe (Fraxinus escelsior). Na
terenie gminy wyróżnić można także inne zbiorowiska roślinne takie jak: zbiorowiska
łąkowe, murawowe czy wodne związane z ciekami i zbiornikami wodnymi. Wśród borów
wilgotnych występują zbiorowiska torfowisk przejściowych i wysokich, będące siedliskiem
rzadkich gatunków roślin: rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) czy żurawina
(Oxycoccus quadripetaus) (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Na terenie gminy zlokalizowano występowanie różnych form ochrony przyrody:
 Przemkowski Park Krajobrazowy,
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie”,
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”,
 Obszar NATURA 2000 obejmujący zasięg Borów Dolnośląskich,
 Rezerwat przyrody „Czarne Stawy”,
 Użytek ekologiczny „Torfowisko Kąty”,
 Użytek ekologiczny „Torfowisko Zamienice”,
 7 pomników przyrody (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).

5.3.

Uwarunkowania kulturowe
Na terenie gminy Chocianów znajduje się 371 obiektów zabytkowych, z czego 22

zostało wpisanych do rejestru zabytków. Najwięcej zlokalizowano ich w Chocianowie – 180.
Wśród nich do rejestru zabytków wpisane są:
 układ urbanistyczny miasta Chocianów,
 kościół ewangelicki, obecnie pomocniczy parafii, p. w. Św. Józefa Robotnika,
 cmentarz komunalny,
 pałac,
 oficyna pałacowa I,
 oficyna pałacowa II,
 pawilon ogrodowy,
 park przypałacowy (ACHREMOWICZ, BORYCZKA 2014).
Najcenniejszym zabytkiem miasta Chocianów jest zespół pałacowo-parkowy, będący
przedmiotem niniejszego opracowania.
Obiektem sakralnym wpisanym do rejestru jest kościół pomocniczy p. w. Św. Józefa
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Robotnika, zlokalizowany w centrum rynku – Placu Wolności (ryc. 3). Obiekt wzniesiono
pierwotnie jako kościół ewangelicki w 1596 roku, na miejscu zbudowanej w 1487 roku
kaplicy. Kilkakrotnie przebudowywany swoją ostateczną neobarokową formę uzyskał w 1926
roku. Prostopadłościenna bryła przykryta jest czterospadowym dachem, nawy natomiast
dwuspadowym. Charakterystycznym elementem jest, znajdująca się w zachodniej części,
wieża. Wewnątrz kościoła znajdują się dwa cenne obiekty: chrzcielnica z 1585 roku oraz płyta
nagrobna z wizerunkiem rycerza, przedstawiająca Aleksandra von Stoscha, zmarłego w 1616
roku (STANISZEWSKA 1998).

Ryc. 3. Kościół p. w. Św. Józefa Robotnika ( źródło http://fotopolska.eu/foto/332/
332911.jpg
Największym zabytkiem jest cmentarz komunalny przy ulicy Głogowskiej. Jego
budowa rozpoczęła się w latach 60-tych XIX wieku wraz z budową katolickiego kościoła p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najstarszy nagrobek na cmentarzu pochodzi
z 1894 roku (STANISZEWSKA 1998).
W Chocianowie wyróżniono 6 stref ochrony konserwatorskiej (STANISZEWSKA 1998):
 Strefa „A” – ścisła ochrona konserwatorska, która obejmuje:
o centrum miasta,
o zespół pałacowo-parkowy,
o cmentarz przy ulicy Głogowskiej,
 Strefa „B” – ochrona konserwatorska, która obejmuje:
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o bezpośrednie otoczenie centrum miasta: ulicę Ratuszową, Żeromskiego
i Kolonialną,
o fragment wschodniej części miasta: ulicę Kolejową, Pocztową i
Lipową,
o teren należący do tartaku i nadleśnictwa, zlokalizowane na zachód od
zespołu pałacowo-parkowego,
 Strefa „K” – ochrona krajobrazu kulturowego, która obejmuje:
o tereny podmokłe położone na północ od zespołu pałacowo-parkowego,
 Strefa „E” – ochrona ekspozycji, która obejmuje:
o główną oś widokową na pałac i zespół pałacowy z kierunków
północnego i północno-zachodniego,
 Strefa W” – ochrony archeologicznej, która obejmuje:
o pałac wraz z otoczeniem,
 Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej, która obejmuje:
o pałac, najstarszą część parku oraz tereny dawnego folwarku
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6. Rys historyczny Chocianowa oraz założenia pałacowo-parkowego
6.1.

Historia Chocianowa
Według źródeł historycznych około 1297 roku książę Bolko I Świdnicki wybudował

w Chocianowie zamek. Nie jest jednak wiadome, czy fakt ten miał wpływ na powstanie
w tym miejscu osadnictwa. W dokumentach z 1329 roku, w których Jan Luksemburski
zatwierdza lenne prawa księcia legnickiego Bolesława III do zamku, po raz pierwszy pojawia
się nazwa Chocianów. W 1430 roku w Chocianowie wydobywano oraz przerabiano skałę
żelazistą i darniową. Prace podejmowało dwóch fachowców, którym przekazano prawo do
użytkowania łąk zlokalizowanych na północ od zamku. W tym miejscu powstał młyn żelazny,
zastąpiony później przez młyn młotkowy. Władcy Legnicy władali zamkiem i wyrosłą w jego
pobliżu osadą aż do 1444 roku. Następnie teren przeszedł w posiadanie prywatne. Pierwszymi
właścicielami byli Krzysztof i Mikołaj von Dornheim, następnie Georg von Schellendorf,
Christoph von Schkopp, Hans von Sorau, Jakob von Schöneich, Friedrich von Noztiz, rodzina
Stosch, hrabia von Reder i Frabowie zu Dohna.Podczas trwania wojny trzydziestoletniej
Chocianów uległy zniszczeniu i był praktycznie niezamieszkały.

Po zakończeniu walk

podjęto odbudowę miejscowości, do której stopniowo zaczęła wracać ludność i w 1655 roku
liczyła 37 osób. W roku 1713 r. Chocianów uzyskał prawo do organizowania tygodniowego
i rocznego targu. W przeszłości Chocianowa miały miejsce trzy duże pożary, które prawie
całkowicie go zniszczyły. Pierwszy miał miejsce 30 października 1745 roku. Pożar wybuch
przy ówczesnej ulicy Legnickiej, a silny wiatr rozniósł ogień na kościół, plebanię, szkołę oraz
okoliczne domostwa. Kolejne miały miejsce 4 maja i 11 września 1847 roku. W 1854 roku
zbudowano hutę „Maria” w celu przetwarzania występującej na tym terenie rudy darniowej
żelaza. Przetapiano ją w dużych piecach Cupola, których pierwszy raz użyto 14 stycznia 1845
roku. Rudy żelaza zlokalizowane w Chocianowie nie były duże, więc po ich wyczerpaniu
zaczęto wytapiać rudę szwedzką. W 1864 roku zbudowano fabrykę armatur żeliwnych,
a kilka lat później również tartak, cegielnię i mleczarnię. W 1884 roku rozpoczęto druk
„Gazety Chocianowskiej”. W 1890 roku utworzono połączenie kolejowe z Chocianowa do
Wschowy, a w 1916 do Lubina. Zaowocowało to rozwojem gospodarczym miasta
oraz rozwijającej się huty. Ważnym dla historii Chocianowa był rok 1894, w którym miasto
otrzymało prawa miejskie. 1 kwietnia utworzono pierwszą radę miejską a burmistrzem został
pan Ergmann. W tym roku rozpoczęto również budowę ratusza, zakończoną w 1899. Wodę,
gaz i pełną kanalizację przyłączono do Chocianowa w 1906 roku, a w 1924 podłączono do
27

elektrowni w Legnicy. W czasie II wojny światowej w chocianowskiej hucie produkowano
elementy uzbrojenia dla niemieckiej armii, w śród których przeważały silniki samolotowe.
Ze względu na brak pracowników do fabryki sprowadzano robotników przymusowych
oraz więźniów, głównie Polaków, Francuzów, Żydów i Rosjan. Produkcję przerwał dopiero
zbliżający się front. Wraz z nim do Chocianowa przybyli nowi osadnicy, którzy stopniowo
zaczęli osiedlać się na tych terenach. Większość z nich zajmowała się uprawą ziemi, dlatego
sprowadzono, na przykład z Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli,
specjalistów, mających za zadanie uruchomić produkcję w hucie i odlewni. Aby odbudować
administrację do Chocianowa przyjechała grupa operacyjna. Wraz z nią przybył pierwszy
polski burmistrz Chocianowa – Wacław Cieśla. Do listopada 1946 oficjalną nazwą
Chocianowa był Kaczanów. W 1949 roku rozpoczęto odbudowę Fabryki Urządzeń
Mechanicznych (dawna huta „Maria”),

dwa lata później wykonano pierwszy odlew.

Początkowa produkcja prostych elementów została zastąpiona przez tworzenie urządzeń dla
pobliskiej kopalni miedzi. Rozwój miasta spowodował również wzorst liczby mieszkańców.
Aby zaspokoić wzrastający głód mieszkaniowy wybudowano trzy duże osiedla „Fabryczna”,
„Wesoła” oraz „Zwycięstwa” (CHOCIANOWSKIE SŁOWO 1997).

6.2.

Historia założenia pałacowo-parkowego

Rys historyczny pałacu w Chocianowie
Według źródeł historycznych pierwotnie w miejscu obecnego pałacu istniał
średniowieczny zamek. Powstał on między 1297 a 1299 rokiem na polecenie księcia Bolka I
Świdnickiego

jako dar dla trzech swoich bratanków, synów Henryka V księcia

wrocławskiego. Wiadomo także, że przed 1407 rokiem nastąpiła rozbudowa obiektu.
Głównym elementem ówczesnej budowli była prostopadłościenna wieża, której mury
zachowały się we współczesnym pałacu. Do dzisiaj istnieje również gotyckie okno
z kamiennym maswerkiem znajdujące się w części poddasza. Około roku 1600,
kiedy właścicielem obiektu był Sigismund von Nostiz, miała miejsce przebudowa zamku.
Podczas prac, bazując na średniowiecznej podstawie, wzniesiono kolejne murowane
kondygnacje wieży. Całej budowli nadano również nową bryłę, miała ona trójskrzydłową
formę z dominującą prostopadłościenną wieżą. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648)
zamek został poważnie uszkodzony. Remont przeprowadzono w 1698 roku na polecenie
właścicielki Katarzyny von Stosch. Dwa lata później w 1700 roku przy okazji odnawiania
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zwieńczenia wieży kościelnej mistrz Christoph Kügler z Rokitek nadbudował lub założył
hełm na wieży zamku (STANISZEWSKA 1998).
Nadanie aktualnej formy i gruntowna przebudowa z średniowiecznego zamku na
barokową rezydencję miała miejsce w latach 1728-1732. Prace zlecił ówczesny właściciel
Melchior Gottlib Redern, a wśród mistrzów wykonujący prace należy wymienić: śląskiego
architekta, autora projektu, Martina Frantza, kierownika budowli podmajstrzego Hansa
Georga Thomasa z Rogoźnicy, Johanna Christopha Bobersackera z Legnicy zajmującego się
pracami kamieniarskimi, Davida Weidelhoffa z Legnicy, który wystawił drewnianą
konstrukcję hełmu wieży, Johanna Siegmunta Gürckena z Szprotawy, który wykonał
miedziane pokrycie hełmu wraz z chorągiewką oraz Johanna Ernesta Keutscha z Twardowic
odpowiedzialnego za złocenie zwieńczeń. Badacze jednoznacznie określają pałac
w Chocianowie jako najwybitniejsze i najlepiej zachowane dzieło Martina Frantza. Architekt
stworzył

obiekt

dwukondygnacyjny

zakończony

mansardowym

dachem

i

wieżą,

prostopadłościenną u podstawy i ortogonalną na górze, zwieńczoną hełmem. Na uwagę
zasługuje południowo-zachodnia fasada pałacu z wyraźnie wysuniętym ryzalitem,
w którym znajduje się wielka sala oraz wejście do niej, podkreślone ozdobnymi schodami.
Środek wyznacza również oś kompozycji. W 1777 roku wzniesiono oficynę, której projekt
przez niektórych badaczy przypisywany jest również Martinowi Frantzowi. Obiekt ma kształt
prostopadłościenny i podobnie jak pałac zakończony jest dachem mansardowym. W 1780
roku zbudowano drugą oficynę, której stylistyka nawiązuje zarówno do pierwszej oficyny,
jak i pałacu. Obiekt ma prostopadłościenny kształt z wejściem zaznaczonym tympanonem
wspartym na czterech kolumnach w stylu doryckim. W 1913 r. miały miejsce prace
restauracyjne, natomiast w latach 1937-1939 w pałacu przeprowadzono intensywne prace
remontowe. Nie zmieniono bryły, jednak dużym zmianom poddano wystrój wnętrza.
W większości usunięto pierwotną dekorację stiukową i malarską, założono nowe posadzki
i podłogi, stiuki, boazerię oraz tapety, a wewnętrzny dziedziniec przykryto przeszklonym
dachem (STANISZEWSKA 1998).
Przed wkroczeniem na teren Chocianowa wojsk radzieckich, co miało miejsce 9
lutego 1945 roku, pałac opuszczono. Pozostawiony bez opieki został okradziony
z wyposażenia, dlatego w 1949 roku zatrudniono dozorcę, który mieszkał w przygotowanym
dla niego mieszkaniu w pałacu. W 1954 roku podjęto pierwsze prace konserwatorskie.
Krakowski oddział Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków opracował inwentaryzację
i studium historyczne. Działania mające na celu wstępne zabezpieczenie obiektu
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przeprowadzono w 1959 roku. Naprawiono wtedy pokrycie dachu, wymieniono zniszczone
elementy konstrukcji stropów i więźby oraz zabezpieczono otwory. Następne prace
przeprowadzono w latach 1959-1966. Oddział wrocławskiego Przedsiębiorstwa Konserwacji
zabytków dokonał wymiany drewnianych elementów stropu na stalowe dźwigary, częściowo
uzupełnił pokrycie i odwodnienie dachu oraz kamienne balustrady schodów. W 1996 roku
teren wokół pałacu ogrodzono. Aktualnie pałac znajduje się w posiadaniu prywatnego
inwestora, który przeprowadził remont pokrycia wieży, dachów oraz piwnic, w których do
niedawna można było organizować przyjęcia okolicznościowe (STANISZEWSKA 1998).

Rys historyczny ogrodu przypałacowego
Ogród przypałacowy został założony po 1728 roku, kiedy to miała miejsce
przebudowa zamku na barokowa rezydencję. Autorstwo projektu przypisuje się Martinowi
Frantzowi. Przed południowo-zachodnią fasadą pałacu powstał okrągły dziedziniec
honorowy, ograniczony po bokach dwoma oficynami. W części centralnej podjazdu
umieszczono fontannę. Najbardziej ozdobną formę ogród przyjął na osi wyznaczonej przez
południowo-zachodnią fasadę. Składał się z kilku parterów ogrodowych, o kształtach
zbliżonych do prostokątów, dużego prostokątnego basenu oraz zamykającego oś boskietu. Po
obu stronach ozdobnego ogrodu, równolegle do osi kompozycji, biegła aleja grabowa. Po
zachodniej stronie założenia znajdował się ogród użytkowy. Jak podają źródła historyczne, w
znajdujących się na jego terenie trzech szklarniach hodowano około 500 drzewek
pomarańczowych oraz ananasy. Na północny zachód od ogrodu zlokalizowano zwierzyniec
(CIESIELSKI, WRABEC 1997).
Prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIX wieku wokół ozdobnego ogrodu
powstał park, natomiast krajobrazowy charakter nadano mu w drugiej połowie XIX wieku,
kiedy to do obszaru parku dołączono podmokłe łąki, zlokalizowane na południu. W tym
czasie wzniesiono również pawilon ogrodowy. Forma obiektu nawiązuje do greckich świątyń,
co jest charakterystyczne dla tego okresu w historii ogrodów (CIESIELSKI, WRABEC 1997).
Analizując materiały kartograficzne można wywnioskować, że w okresie XIX-XX
wieku nastąpiła przebudowa parterów ogrodowych. Zmieniły one swój barokowy charakter
na neobarokowy. Podobną tendencję zauważono w przypadku boskietu, w którym pojawiły
się drzewa iglaste. Zabiegi te są charakterystyczne dla stylu krajobrazowego.
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7. Badania obszaru opracowania
7.1.

Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja dendrologiczna została wykonana przez autora pracy od sierpnia do

października 2014 roku. Ze względu na mały udział krzewów, badaniami objęto jedynie
drzewa, którym zmierzono obwód pni na wysokości 130 cm od ziemi oraz zasięg korony.
Duże

zagęszczenie

uniemożliwiło

określenie

wysokości

poszczególnych

okazów.

W większości przypadków drzewa mierzono pojedynczo, jednak kilka drzew połączono
w grupy. Dotyczy to przede wszystkim samosiewów, rosnących bardzo blisko siebie.
Podczas badań zinwentaryzowano 3 186 drzew. Umieszczono je w tabeli
inwentaryzacyjnej w 2 877 pozycjach, wśród których 32 stanowią grupy. Na terenie
opracowania stwierdzono występowanie 32 gatunków drzew oraz jednej odmiany dębu
szypułkowego (Quercus robur). Wykaz gatunków wraz z ilością okazów przedstawiono
w tabeli (tab. 3) oraz graficznie na wykresie (ryc. 4).
Tabela 3. Gatunki drzew zinwentaryzowanych na terenie założenia
Nazwa łacińska
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Chamaecyparis pisifera
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Picea abies
Picea pungens ‘Glauca’
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Platanus x hispanica
Populus alba
Prunus padus
Pseudotsuga menziesii
Pyrus salicifolia
Quercus robur
Quercus robur ‘Fastigiata’
Quercus rubra

Nazwa polska
Ilość sztuk
Klon pospolity
Klon jawor
Klon srebrzysty
Kasztanowiec pospolity
Olsza czarna
Brzoza brodawkowata
Grab pospolity
Cyprysik groszkowy
Głóg jednoszyjkowy
Buk pospolity
Jesion wyniosły
Modrzew europejski
Świerk pospolity
Świerk kłujący odm. Sina
Sosna wejmutka
Sosna pospolita
Platan klonolistny
Topola biała
Czeremcha pospolita
Daglezja zielona
Grusza wierzbolistna
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy odm. stożkowata
Dąb czerwony

333
173
4
62
46
12
757
1
6
69
166
16
28
2
2
11
3
49
4
20
1
940
4
34
31

Robinia biała
Wierzba płacząca

Robinia pseudoacacia
Salix x sepulcralis
‘Chrysocoma’
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Tillia cordata
Tsuga canadensis
Ulmus laevis

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

47
3

Jarząb mączny
Jarząb pospolity
Cis pospolity
Żywotnik zachodni
Lipa drobnolistna
Choina kanadyjska
Wiąz szypułkowy

13
5
1
9
306
3
56
3 186

940
757

333306
173166
69 62 56 49 47 46
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Quercus robur

Carpinus betulus

Acer platanoides

Tillia cordata

Acer pseudoplatanus

Fraxinus excelsior

Fagus sylvatica

Aesculus hippocastanum

Ulmus laevis

Populus alba

Robinia pseudoacacia

Alnus glutinosa

Quercus rubra

Picea abies

Pseudotsuga menziesii

Larix decidua

Sorbus aria

Betula pendula

Pinus sylvestris

Thuja occidentalis

Crataegus monogyna

Sorbus aucuparia

Quercus robur ‘Fastigiata’

Prunus padus

Acer saccharinum

Tsuga canadensis

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

Platanus x hispanica

Pinus strobus

Picea pungens ‘Glauca’

Taxus baccata

Pyrus salicifolia

Chamaecyparis pisifera

Ryc. 4. Ilość sztuk drzew poszczególnych gatunków z terenu założenia
Wśród wszystkich zinwentaryzowanych gatunków, 3 093 należy do gatunków
liściastych, a 93 do gatunków iglastych. Procentowy udział przedstawiono w formie
graficznej na wykresie (ryc. 5)
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Drzewa iglaste
3%

Drzewa liściaste
97%

Ryc. 5. Procentowy udział drzew liściastych i iglastych na terenie założenia
Ze względu na funkcję parku miejskiego, którą pełni założenie, większość drzew nosi
ślady cięć pielęgnacyjnych i korygujących. Są one w dość dobrym stanie zdrowotnym, tylko
pojedyncze okazy posiadają głębokie rany lub są w znacznym stopniu uschnięte.
Szczegółowy wykaz gatunków wraz z pomiarami, określonym przybliżonym wiekiem
oraz opisem znajduje się w załączniku 1 (Tabela inwentaryzacyjna drzewostanu parkowego).
W formie graficznej inwentaryzację przedstawiono w załączniku 2 (Inwentaryzacja
dendrologiczna) oraz w załączniku 3 (Inwentaryzacja dendrologiczna numeracja).

7.2.

Analiza dendrochronologiczna
Analizę

dendrochronologiczną

wykonano

na

podstawie

inwentaryzacji

dendrologicznej. Składają się na nią dwie analizy: wiekowa oraz gatunkowa. W formie
graficznej analizę dendrochronologiczną przedstawiono kolejno w załączniku 4 (Analiza
dendrochronologczna analiza wiekowa) oraz załączniku 5 (Analiza dendrochronologiczna
analiza gatunkowa).

Analiza wiekowa
Po wyliczeniu wieku drzew utworzono sześć grup wiekowych: do 20 lat, od 21 do 70,
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od 71 do 100, od 101 do 120, powyżej 120 lat oraz dodatkową dla drzew o wymiarach
pomnikowych. Taki podział wynika z historii oraz przemian, jakie miały miejsce na terenie
parku. Grupę najmłodszą stworzono przede wszystkim dla drzew, które zostały dosadzone
w wyniku prac, odbywających się w ostatnich latach na terenie parku. Do tej kategorii
zaliczono również wszystkie zinwentaryzowane grupy drzew. Utworzenie grupy od 21 do 70
lat ściśle związane jest z historią obiektu. 9. lutego 1945 na teren Chocianowa wkroczyły
wojska radzieckie. Tuż przed tym wydarzeniem pałac opuszczono i przestał być on
własnością prywatną. Przejście w ręce państwa sugeruje zaniedbania w pielęgnacji,
a tym samym powstawanie grup samosiewów, zaburzających pierwotny układ przestrzenny
i struktury roślinne. Ze względu na liczny udział drzew w grupie wiekowej powyżej 120 lat
stworzono

dodatkową,

uwzględniającą

możliwość

utworzenia

pomnika

przyrody.

Do tej grupy zostały zaliczono wszystkie drzewa, które posiadają odpowiedni obwód pnia,
aby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, uzyskać status pomnika.
Następnie analizie poddano ilość drzew w poszczególnych grupach wiekowych.
Wyniki badań przedstawiono w tabeli (tab. 4), a także graficznie na wykresie (ryc. 6).
Tabela 4. Ilość drzew w grupach wiekowych
Grupa wiekowa
0 – 20
21 – 70
71 – 100
101 – 120
> 120
P

Ilość drzew w grupie
146
1 257
714
259
409
58
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> 120
15%

P
2%

0 – 20
5%

101 – 120
9%

21 – 70
44%

71 – 100
25%

Ryc. 6. Procentowy udział drzew w grupach wiekowych
Na badanym obszarze przeważają drzewa w grupie wiekowej od 21 do 70 lat. Przede
wszystkim znajdują się tu okazy, które wyrosły w sposób niekontrolowany jako samosiew,
a także nasadzenia wykonywane po II wojnie światowej na zlecenie gminy. Dotyczy to, na
przykład terenu przed dziedzińcem wjazdowym, który obsadzono jarząbami (Sorbus sp.).
Dużą grupę stanowią także drzewa w wieku od 71 do 100 lat. Prawdopodobnie
związane są z ostatnimi przekształceniami kompozycji, jakich dokonano na zlecenie
właścicieli oraz dosadzeniami uzupełniającymi ubytki w alei grabowej (Carpinus betulus).
Niewykluczone jest jedna, że część tych drzewa także jest samosiewami.
15% drzew należy do grupy ponad 120 lat, a 2% może być uznane za pomnik
przyrody. Są to drzewa najstarsze, które występowały w pierwotnym układzie założenia. Ich
rozmieszczenie na obszarze badań jest równomierne, jednak układ sugeruje występowanie
wnętrz ogrodowych oraz form roślinnych takich jak aleja czy grupa komponowana.
Zaobserwowano mniejszy udział drzew w wieku 101 do 120 lat, które można traktować jako
uzupełnienie

dwóch

najstarszych

grup

wiekowych,

związane

z

przemianami

kompozycyjnymi przeprowadzanymi na przełomie XIX i XX wieku.
Na terenie parku najmniej liczną grupę stanowią drzewa do 20 lat. Są do nasadzenia
wykonane podczas ostatnich prac w parku, głównie uzupełnienie alei grabowej
oraz pojedyncze grupy drzew iglastych.
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Dla

każdego

gatunku

przeprowadzono

szczegółową

analizę

ilości

drzew

występujących w danych grupach wiekowych. Pozwala to uzyskać informacje o czasie,
w jakim wprowadzono gatunek do założenia i ustalić czy był związany z pierwotną
kompozycją, którąś z przemian dokonanych przez właścicieli lub posadzono go już
w ostatnich latach.

Acer platanoides - klon pospolity
180

180
160
140
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100
80
54

60
40
20

26
14

8

2

0
< 20

21 – 70

71 – 100

101 – 120

> 120

P

Ryc. 7. Analiza wiekowa dla klonu pospolitego (Acer platanoides)

Acer pseudoplatanus - klon jawor
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60
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27

30
20
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4

1

2

> 120

P

0
< 20

21 – 70
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Ryc. 8. Analiza wiekowa dla klonu jawor (Acer pseudoplatanus)
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3

Acer saccharinum - klon srebrzysty

3

2
1
1
0

0

21 – 70

71 – 100

0

0

> 120

P

0
< 20

101 – 120

Ryc. 9. Analiza wiekowa dla klonu srebrzystego (Acer saccharinum)

Aesculus hippocastanum - kasztanowiec
pospolity
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0
< 20
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Ryc. 10. Analiza wiekowa dla kasztanowca pospolitego (Aesculus hippocastanum)

Alnus glutinosa - olsza czarna
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6
4
2

2
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0
< 20

21 – 70

71 – 100

101 – 120

Ryc. 11. Analiza wiekowa dla olszy czarnej (Alnus glutinosa)
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Betula pendula - brzoza brodawkowata
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Ryc. 12. Analiza wiekowa dla brzozy brodawkowatej (Betula pendula)

Carpinus betulus - grab pospolity
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Ryc. 13. Analiza wiekowa dla grabu pospolitego (Carpnius betulus)

1

Chamaecyparis pisifera - cyprysik
groszkowy
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Ryc. 14. Analiza wiekowa dla cyprysika groszkowego (Chamaecyparis pisifera)
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Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy
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Ryc. 15. Analiza wiekowa dla głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna)

Fagus sylvatica - buk pospolity
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Ryc. 16. Analiza wiekowa dla buku pospolitego (Fagus sylvatica)

Fraxinus excelsior - jesion wyniosły
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Ryc. 17. Analiza wiekowa dla jesionu pospolitego (Fraxinus excelsior)
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Larix decidua - modrzew europejski
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Ryc. 18. Analiza wiekowa dla modrzewia europejskiego (Larix decidua)

Picea abies - świerk pospolity
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Ryc. 19. Analiza wiekowa dla świerka pospolitego (Picea abies)

Picea pungens ‘Glauca’ - świerk kłujący
odm. sina
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Ryc. 20. Analiza wiekowa dla świerku kłującego odm. sina (Picea pungens ‘Glauca’)
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Pinus strobus - sosna wejmutka
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Ryc. 21. Analiza wiekowa dla sosny wejmutki (Pinus strobus)

Pinus sylvestris - sosna pospolita
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Ryc. 22. Analiza wiekowa dla sosny pospolitej (Pinus sylvestris)

Platanus x hispanica -platan
klonolistny
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Ryc. 23. Analiza wiekowa dla platana klonolistnego (Platanus x hispanica)
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Populus alba - topola biała
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Ryc. 24. Analiza wiekowa dla topoli białej (Populus alba)

Prunus padus - czeremcha pospolita
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Ryc. 25. Analiza wiekowa dla czeremchy pospolitej (Prunus padus)

Pseudotsuga menziesii - daglezja zielona
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Ryc. 26. Analiza wiekowa dla daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii)
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Pyrus salicifolia - grusza wierzbolistna
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Ryc. 27. Analiza wiekowa dla gruszy wierzbolistnej (Pyrus salicifolia)

Quercus robur - dąb szypułkowy
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Ryc. 28. Analiza wiekowa dla dębu szypułkowego (Quercus robur)

Quercus robur ‘Fastigiata’ - dąb szypułkowy odm.
stożkowata
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Ryc. 29. Analiza wiekowa dla dębu szypułkowego odm. stożkowata (Qurcus robur
‘Fastigiata’)
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Quercus rubra - dąb czerwony
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Ryc. 30. Analiza wiekowa dla dębu czerwonego (Quercus rubra)

Robinia pseudoacacia - robinia biała
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Ryc. 31. Analiza wiekowa dla robinii białej (Robinia pseudoacacia)

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ -wierzba
płacząca
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Ryc. 32. Analiza wiekowa dla wierzby płaczącej (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’)
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Sorbus aria - jarząb mączny
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Ryc.33. Analiza wiekowa dla jarzębu mącznego (Sorbus aria)

Sorbus aucuparia - jarząb pospolity
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Ryc. 34. Analiza wiekowa dla jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia)

Taxus baccata - cis pospolity
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Ryc. 35. Analiza wiekowa dla cisu pospolitego (Taxus baccata)
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Thuja occidentalis - żywotnik zachodni
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Ryc. 36. Analiza wiekowa dla żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis)

Tilia cordata - lipa drobnolistna
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Ryc. 37. Analiza wiekowa dla lipy drobnolistnej (Tilia cordata)

Tsuga canadensis - choina kanadyjska
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Ryc. 38. Analiza wiekowa dla choiny kanadyjskiej (Tsuga canadensis)
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Ulmus laevis - wiąz szypułkowy
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Ryc. 39. Analiza wiekowa dla wiązu szypułkowego (Ulmus laevis)
W powyższych wykresach sprawdzono, w której grupie wiekowej dany gatunek
pojawił się po raz pierwszy. Dzięki temu uzyskano informacje o gatunkach cennych
ze względu na występowanie w pierwotnej tkance założenia. Wyniki przedstawiono w tabeli
(tab. 5).
Tabela 5. Zestawienie grup wiekowych i gatunków drzew
Grupa wiekowa
> 120 + P

101 – 120

71 – 100

Gatunek drzewa
 Acer platanoides – klon pospolity,
 Acer pseudoplatanus – klon jawor,
 Carpinus betulus – grab pospolity,
 Fagus sylvatica – buk pospolity,
 Fraxinus excelsior – jesion wyniosły,
 Platanus x hispanica – platan klonolistny,
 Populus alba – topola biała,
 Quercus robur – dąb szypułkowy,
 Quercus robur ‘Fastigiata – dąb szypułkowy odm.
stożkowata,
 Quercus rubra – dąb czerwony,
 Robinia pseudoacacia – robinia biała.
 Acer saccharinum – klon srebrzysty,
 Alnus glutinosa – olsza czarna,
 Pinus strobus – sosna wejmutka,
 Pseudotsuga menziesii – daglezja zielona,
 Thuja occidentalis – żywotnik zachodni,
 Tsuga canadensis – choina kanadyjska,
 Ulmus laevis - wiąz szypułkowy.
 Aesculus hippocastanum – kasztanowiec pospolity,
 Betula pendula – brzoza brodawkowata,
 Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy,
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Larix decidua – modrzew europejski,
Picea abies – świerk pospolity.
Picea pungens ‘Glauca’ – świerk kłujący odm. sina,
Pinus sylvestris – sosna pospolita,
Prunus padus – czeremcha pospolita,
Pyrus salicifolia – grusza wierzbolistna,
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ – wierzba płacząca,
Sorbus aria – jarząb mączny,
Sorbus aucuparia – jarząb pospolity,
Taxus baccata – cis pospolity.
Chamaecyparis pisifera – cyprysik groszkowy .

Analiza gatunkowa
Analizę gatunkową przeprowadzono dla drzew należących do trzej najstarszych grup
wiekowych – od 101-120 lat, powyżej 120 lat oraz drzewa o wymiarach pomnikowych.
Zestawienie gatunków przedstawiono w tabeli (tab.6) oraz graficznie na wykresie (ryc. 40).
Tabela 6. Gatunki drzew należące do trzech najstarszych grup wiekowych
Nazwa łacińska
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Pinus strobus
Platanus x hispanica
Populus alba
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur
Quercus robur ‘Fastigiata’
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Thuja occidentalis
Tillia cordata
Tsuga canadensis
Ulmus laevis

Nazwa polska
Ilość sztuk
Klon pospolity
Klon jawor
Klon srebrzysty
Olsza czarna
Grab pospolity
Buk pospolity
Jesion wyniosły
Sosna wejmutka
Platan klonolistny
Topola biała
Daglezja zielona
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy odm. stożkowata
Dąb czerwony
Robinia biała
Żywotnik zachodni
Lipa drobnolistna
Choina kanadyjska
Wiąz szypułkowy

42
13
1
2
76
18
21
1
3
2
1
490
3
24
10
4
9
2
4
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Ryc. 40. Ilość sztuk drzew poszczególnych gatunków
Analizie poddano 21 gatunków drzew z 32 występujących na terenie założenia. Wśród
nich stwierdzono 17 gatunków liściastych i 4 gatunki iglaste.
Najliczniejszą grupę stanowią dęby szypułkowe. Ich rozmieszczenie na terenie
założenia jest bardzo równomierne, jednak zdecydowaną przewagę posiadają w części
południowej, dołączonej w XIX wieku, jako park naturalistyczny. Zaobserwować można w tej
części również nasadzenia liniowe przy granicy. Jest możliwym, że były to układy
komponowane, tworzące szpalery. Dęby szypułkowe nie występują jednak w części
północno-zachodniej.
Kolejną grupę stanowią graby pospolite. Tworzą one przede wszystkim liniowy układ
alei, zlokalizowany po obu stronach salonu, basenu ogrodowego i pozostałości boskietu.
Pojedyncze okazy rosną również wśród drzew w pozostałej części parku.
Trzecią w kolejności grupę stanowią klony pospolite. Ich największe zagęszczenie
występuje w części północno-zachodniej, przy granicy założenia, jednak nieregularne
rozmieszczenie nie sugeruje, aby tworzyły grupy komponowane. Pojedyncze okazy rosną
również w części północnej i wschodniej.
Zaobserwowano, iż pewne gatunki drzew rosną w grupach. Dotyczy to przede
wszystkim dębu czerwonego, buku pospolitego, lipy drobnolistnej. Grupy te zlokalizowane
są w części północnej i zachodniej parku.
Charakterystyczny układ liniowy tworzą trzy okazy klonu jawor. Rosną one wewnątrz
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terenu, który historycznie zajmował boskiet. Być może, obsadzono nimi dukt,
który przebiegał przez jego środek.
Na uwagę zasługują również grupy komponowane jedno- i wielogatunkowe,
zaobserwowane podczas analizy. Duże dwie grupy zlokalizowano przy dziedzińcu.
Wśród rosnących w nich drzewa wymienić należy okazy platanu klonolistnego, robinii białej
oraz topoli białej. W części południowej stwierdzono występowanie grup z żywotnika
zachodniego oraz dębu szypułkowego w odmianie stożkowatej.
Stwierdzono występowanie pojedynczych okazów takich drzew jak: choina
kanadyjska, klon srebrzysty, sosna wejmutka oraz daglezja zielona. Być może posadzono je
w założeniu jako solitery lub są pozostałością po grupach komponowanych.

7.3.

Inwentaryzacja obiektów architektury i wyposażenia parku
Podczas przeprowadzania inwentaryzacji dendrologicznej, sporządzono również

inwentaryzację obiektów architektury i wyposażenia parku. Mapę z naniesionymi budynkami
i elementami programu przedstawiono w załączniku 6 (Inwentaryzacja obiektów architektury
i wyposażenia parku).
Głównym budynkiem jest pałac usytuowany w północnej części założenia.
W północno-zachodnim kierunku, po obu stronach osi kompozycyjnej zlokalizowano dwie
oficyny pałacowe. Pierwsza, aktualnie nie należy już do terenu założenie, została od niego
oddzielona drogą powiatową nr 331 (ul. Kościuszki). Dalej w tym kierunku, na południe od
osi kompozycyjnej, znajduje się pawilon ogrodowy. Wszystkie wyżej wymienione obiekty
są wpisane do rejestru zabytków. Na południowy zachód od oficyny II zlokalizowano
historyczny budynek, który jednak nie jest zabytkiem. Prawdopodobnie jest to pozostałość po
zabudowaniach gospodarczych, rozlokowanych przy ogrodach użytkowych. Na terenie
założenia znajdują się również budynki mieszkalno-gospodarcze, powstałe w ostatnich latach,
niezwiązane z tkanką historyczną (ryc. 41). Zajmują one teren między pawilonem,
a budynkiem historycznym.
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Ryc. 41. Współczesny budynek mieszkalny (Anna Grabkowska 2015)
Kwestią ściśle związaną z obiektami architektury jest własność prywatna. Zarówno
pałac i oficyna II, jak i pawilon z budynkami mieszkalno-gospodarczymi oraz tereny do nich
przyległe, należą do osób prywatnych.
Na terenie założenia zlokalizowano również pomnik (ryc. 42). Znajduje się w centrum
północnej części parku. Odsłonięcie miało miejsce 11 października 1973 roku z okazji
obchodów 30. rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, jako votum wdzięczności
poległym w czasie II wojny światowej. Projektantem był Zbigniew Frączkiewicz. Przez
mieszkańców Chocianowa nazywany jest najczęściej pomnikiem ofiar II wojny światowej,
jednak oficjalnie nie posiada nazwy. Formę pomnika tworzy płaszczyzna zbudowana
z ludzkich głów, z boku natomiast umiejscowiono napis „milczą a jednak wołają 1939-1945”
(INTERNET II). W części prywatnej przy budynku historycznym właścicielka stworzyła
lapidarium. Znajdują się tu pozostałości rzeźb, które stanowiły wyposażenie parku. Kolekcja
nie jest udostępniana do publicznego użytku.
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Ryc. 42. Pomnik pamięci ofiar II wojny światowej (Anna Grabkowska 2015)
Na terenie założenia znajdują się elementy wodne. Jest to przede wszystkim duży
basen ogrodowy, zlokalizowany na południowo-wschodniej osi kompozycyjnej. W parku
umieszczono cztery fontanny. Pierwsza znajduje się na środku dziedzińca , dwie kolejne
w części centralnej salonu ogrodowego, ostatnia w północo-wschodniej części założenia.
Wszystkie są w złym stanie technicznym. Przez obszar opracowania biegnie ciek wodny.
W części południowej parku rozwidla się, natomiast w części północnej został zabudowany.
Ma charakter bardzo regularny, przebieg jest prosty, a stan wody jest zły. Ciek jest
zanieczyszczony i w pewnych odcinkach zarośnięty, co powoduje stagnacje. W miejscach,
w których przecina ścieżki, zbudowano mosty i kładki (ryc. 43). Mają charakter bardzo prosty
i modernistyczny, niepasujący do krajobrazowego charakteru części parku. Wyjątek stanowi
mostek zlokalizowany przy ul. Kasztanowej, który został odremontowany w 2007 roku.
Wyposażono go wtedy w ozdobne balustrady nawiązujące do tych, wykorzystywanych
w ogrodach krajobrazowych (ryc. 44.).
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Ryc. 43. Mostek w parku (Anna Grabkowska 2015)

Ryc. 44. Mostek odremontowany w 2007 roku (Anna Grabkowska 2015)
W części południowej zlokalizowano trzy wzniesienia. Pierwsze, w północnozachodnim obszarze, ma charakter widokowy. W 2014 roku wybudowano na nim altanę
widokową. Drugie wzniesienie znajduje się w południowo-zachodniej części. Oficjalnie,
również ma funkcję widokową, natomiast historycznie zostało usypane jako górka
saneczkowa i taką też pełni rolę (ryc. 45). Trzecie wzniesienie zlokalizowane jest w części
południowo-wschodniej. Historycznie rozciągały się z niego widoki na pobliskie łąki,
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aktualnie widok został zasłonięty przez dom mieszkalny.

Ryc. 45. Górka saneczkowa w południowo-zachodniej części parku (Anna
Grabkowska 2015
W parku zlokalizowano także dwa obiekty sportowo-rekreacyjne. Pierwszym z ich jest
boisko do gry w piłkę nożną, które znajduje się w przy północno-wschodniej fasadzie pałacu
(ryc. 46). Stan techniczny obiektu jest bardzo zły. Dodatkowo boisko jest aktualnie
nieużywane, ze względu na wybudowanie przy pobliskim gimnazjum nowoczesnych
obiektów sportowych, które są dostępne przez cały dzień. Drugim obiektem jest zespół
dwóch placów zabaw (ryc. 47). Wybudowano je w 2014 roku w pobliżu boiska i salonu
ogrodowego. Jest użytkowany przez mieszkańców Chocianowa, jednak został wykonany
niezgodnie z zasadami dobrej praktyki projektowej, co powoduje widoczną dewastację
i degradację placów. W niedługim czasie zniszczenia doprowadzą do utraty funkcji,
jakie powinien pełnić obiekt.
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Ryc. 46. Boisko do gry w piłkę nożną (Anna Grabkowska 2015)

Ryc. 47. Plac zabaw dla dzieci (Anna Grabkowska 2015)
Ważnym elementem założenia jest układ drogowy. Ścieżki zostały wytyczone tak,
aby odpowiadały trasom przemieszczania się ludzi. Posiadają nawierzchnię żwirowopiaskową (ryc. 48). W części północnej oraz na południowy zachód od basenu ogrodowego
zlokalizowano przejścia nieformalne tzw. „przedepty”. Powstały w miejscach, w których brak
projektowanych dróg. Teren placu przy pomniku oraz przejście przy basenie ogrodowym
wyłożony jest nawierzchnią z kostki granitowej (ryc. 49). Zlokalizowano także nawierzchnię
z kamieni polnych. Znajduje się ona na odcinku ulicy Kasztanowej między oficyną II
a wejściem do południowej części parku. W części północno-zachodniej istnieją wytyczone
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drogi, które jednak nie są uczęszczane przez mieszkańców. Powoduje to ich zarastanie przez
rośliny (ryc. 50.).

Ryc. 48. Nawierzchnia piaskowo-żwirowa (Anna Grabkowska 2015)

Ryc. 49. Nawierzchnia z kostki granitowej na placu przed pomnikiem (Anna
Grabkowska 2015)
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Ryc. 50. Nawierzchnia zarastana przez rośliny (Anna Grabkowska 2015)

7.4.

Analiza kompozycji przestrzennej
Analiza

kompozycji

przestrzennej

wykonano

na

podstawie

inwentaryzacji

dendrologicznej, analizy dendrochronologicznej, analizy materiałów historycznych oraz wizji
lokalnej. Mapę z przedstawieniem graficznym zamieszczono w załączniku 7 (Analiza
kompozycji przestrzennej).
Głównym elementem kompozycji przestrzennej jest pałac, od którego w kierunkach
południowo-zachodnim i południowo-wschodnim biegną dwie osie kompozycyjne. Przed
zachodnią fasadą utworzono okrągły dziedziniec honorowy, ograniczony po obu stronach
oficynami pałacowymi. W jego centrum znajduje się fontanna, a prostopadle do osi
kompozycyjnej stworzono grupy komponowane z drzew. Dalej, zaprojektowano pawilon
ogrodowy.
Południowa fasada pałacu wyznacza drugą oś kompozycyjną, będącą podstawą do
stworzenia ogrodu ozdobnego, składającego się z trzech części. Pierwszą stanowił salon
ogrodowy z dwoma fontannami oraz, ułożonymi symetrycznie względem osi, parterami
gazonowymi. Uzupełnienie stanowiły drzewka oranżeryjne, uprawiane w szklarniach na
terenie ogrodu użytkowego, oraz rzeźby ogrodowe. Drugą część stanowi duży trawnik
z umieszczonym w środku basenem ogrodowym, którego głównym zadaniem jest
potęgowanie wrażeń estetycznych, spowodowane odbijaniem elementów kompozycji
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w wodzie. Przed nim ustawione się rzeźby ogrodowe oraz rośliny topiarowe, natomiast za
nim ozdobne rośliny krzewiaste. Elementem kończącym oś kompozycji był boskiet. Przy
wejściu zlokalizowane były rzeźby ogrodowe, natomiast przez środek biegł dukt, w centrum
którego umieszczono ozdobną donicę z roślinami. Bardzo ważnym elementem tej kompozycji
było otwarcie widokowe i związana z nim długa perspektywa biegnąca w dwie strony:
od pałacu do boskietu i odwrotnie. Po obu stronach ogrodu ozdobnego, symetrycznie do osi
kompozycji założono aleję grabową, która kończy się półkoliście za boskietem.
Do wykonania analizy kompozycji przestrzennej wykorzystano drzewa z trzech
najstarszych grup wiekowych – od 101 do 120 lat, powyżej 120 lat oraz drzewa o wymiarach
pomnikowych. Zauważono, że tworzą one charakterystyczne formy roślinne i ogrodowe.
Przede wszystkim stanowią granice wyznaczające wnętrza ogrodowe.

Ich obecność

stwierdzono w kierunku północno-zachodnim od ogrodu ozdobnego, przy wschodniej granicy
założenia oraz dwóch dużych w południowej części.
Przy wschodniej oraz południowej granicy parku zauważono obecność liniowych
nasadzeń, które mogą być traktowane jako szpalery drzew. W przypadku części wschodniej
jest ono wielogatunkowe, złożone między innymi z lip drobnolistnych oraz dębów
szypułkowej. Na południu są to nasadzenia jednogatunkowe z dębu szypułkowego.
Podczas analizy stwierdzono również występowanie grup komponowanych. Oprócz
dwóch, zlokalizowanych przy dziedzińcu wjazdowym, w części południowej znajdują
się

jeszcze

dwie.

Obie,

ze

względu

na

wiek,

zastosowane

odmiany

i gatunki oraz lokalizację, nie mogą stanowić naturalnych nasadzeń. Pierwszą stanowią trzy
dęby szypułkowe w odmianie stożkowatej, druga złożona jest z żywotników zachodnich.
Na podstawie wieku oraz miejsca występowania wyznaczono również trzy drzewa
soliterowe. Dwa zlokalizowane są na południe od dziedzińca wjazdowego, kolejne znajduje
się przy pomniku poległych podczas II wojny światowej. Mimo iż dwa z nich znajdują
się w otoczeniu drzew, mają znacznie większe pierśnice, co sugeruje, że pierwotnie rosły
pojedynczo.
Analiza materiałów historycznych wykazała istnienie elementu kompozycji,
który aktualnie nie występuje na terenie założenia. W kierunku zachodnim od pałacu
znajdował się historycznie naturalistyczny staw. Na podstawie dostępnych materiałów nie
można jednak stwierdzić jego dokładniej lokalizacji ani wielkości.
Ze względu na barokowy charakter ogrodu ozdobnego oraz dziedzińca wjazdowego,
badano występowanie związków miarowych. Podstawę stanowiły wymiary pałacu: długość
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oznaczona jako X oraz szerokość Y. Działania na tych dwóch wartościach wyznaczyły
kolejne: różnica długości i szerokości Z oraz ½ Y i ¼ Y.

Zauważono następujące

prawidłowości:
 promień dziedzińca wjazdowego wynosi X,
 średnica fontanny w centrum dziedzińca wynosi Z,
 długość ogrodu ozdobnego wynosi 9Y,
 długość boskietu wynosi 3Y,
 długość basenu ogrodowego wynosi 3Y,
 odległość między fontannami w salonie ogrodowym wynosi Y,
 odległość między środkami fontann w salonie ogrodowym wynosi X,
 średnica fontann w salonie ogrodowym wynosi ¼ Y,
 szerokość salonu ogrodowego wynosi 2Y – ¼ Y.

7.5.

Analiza powiązań widokowych
Analizę

powiązań

widokowych

wykonano

na

podstawie

inwentaryzacji

dendrologicznej, analizy kompozycji przestrzennej, analizy materiałów historycznych
oraz wizji lokalnej. Mapę z przedstawieniem graficznym oraz zdjęciami zamieszczono
w załączniku 8 (Analiza powiązań widokowych).
Istniejącym historycznie, ale dzisiaj zatraconym powiązaniem widokowym, była
daleka perspektywa łącząca pałac z salonem ogrodowym, basenem oraz boskietem, będąca
równocześnie osią kompozycyjną. Aktualnie teren przed pałacem, w miejscu lokalizacji
parterów oraz wnętrze boskietu porastają samosiewy, które zasłaniają widoki. W celu
podkreślenia istnienia w tym miejscu osi widokowej oraz udzielenia informacji, dotyczących
pałacu i jego historii, władze samorządowe postawiły przy basenie, w centrum osi
kompozycyjnej, tablicę informacyjną, która dodatkowo zakrywa perspektywę.
W północno-wschodniej części założenia, przy głównym wejściu od strony rynku –
Placu Wolności, stwierdzono występowanie powiązania widokowego z centrum miasta.
Zauważono możliwość stworzenia w tym miejscu osi widokowej prowadzącej na fasadę
kościoła p. w. Św. Józefa Robotnika. Zabieg ten wymagałby usunięcia części drzew
oraz odpowiedniego poprowadzenia linii nasadzeń.
Na terenie założenia występuje kilka otwarć widokowych. Pierwsze z nich
zlokalizowane jest przy północno-zachodniej fasadzie pałacu i rozciąga się na teren
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dziedzińca oraz dawnego parteru gazonowego przed nim. Aktualnie perspektywa widokowa
kończy się na nasadzeniach wzdłuż ulicy Kasztanowej, które zasłaniają pawilon pałacowy.
Kolejne dwa zlokalizowane są w północnej części założenia.

Pierwsze związane jest

z wejściem do parku, z którego rozciąga się widok na wieżę pałacu, aleję grabową, pomnik
poległych podczas II wojny światowej, oraz teren trawnika przy nim. Drugie otwarcie
zlokalizowano przy pomniku. Przedstawia ono aleję, teren trawnika oraz wieżę pałacu.
Elementem negatywnie oddziaływującym na te otwarcia widokowe jest plac zabaw,
wybudowany przy alei w 2014 roku. Ostatnie otwarcie widokowe znajduje się w południowej
części pałacu. Rozpościera się z niego widok na łąkę zlokalizowaną w centrum.
W południowej części parku znajdują się trzy wzniesienia, z których rozpościera się
widok na park i otaczające tereny. Pierwsze znajduje się w części północno-zachodniej i ma
typową funkcję widokową. W roku 2014 zbudowano na nim również altanę. Umożliwia
obserwację podmokłych łąk, które są siedliskiem wielu gatunków ptaków wodnych. Drugie
wzniesienie jest górką saneczkową. Jest zdecydowanie wyższe, przez co pozwala na
oglądanie dalszych widoków. Otoczenie również jest ciekawsze ze względu na występowanie
podmokłych łąk, będących również miejscem wypasu zwierząt hodowlanych.

Trzecie

wzniesienie zlokalizowane jest na południu. Pierwotnie umożliwiało dalekie widoki na łąki,
aktualnie jednak zbudowany przed nim dom jednorodzinny zasłania perspektywy.
Występują również powiązania widokowe z otoczeniem. Park widoczny jest
z głównych dróg prowadzących i przechodzących przez rynek. Szczególnie cenne otwarcie
widokowe zlokalizowane jest pod główną fasadą kościoła p. w. Św. Józefa Robotnika.
Prawdopodobnie istniało także powiązanie widokowe z zabudowaniami folwarcznymi.
Ich pozostałość stanowi teraz obiekt zajmowany przez Nadleśnictwo. Z wielu miejsc
w Chocianowie zaobserwować można również wieżę pałacu.

7.6.

Analiza przekształceń kompozycji
Analizę przekształceń kompozycji przestrzennej wykonano w oparciu o historyczne

materiały kartograficzne i ikonograficzne, analizę kompozycji przestrzennej, powiązań
widokowych oraz wizję lokalną. Pierwszym etapem badań było porównanie ze sobą
dostępnych map i planów: mapa z 1938 r., planu założenia z 1986 r. oraz mapy ze stanem
istniejącym. Mapę z przedstawieniem graficznym zamieszczono w załączniku 9 (Analiza
przekształceń kompozycji).
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Podczas analizy map zaobserwowano cztery tendencje występujące na terenie
założenia. Przede wszystkim jest to stopniowe zmniejszanie powierzchni, jaka należała do
zespołu pałacowo-parkowego. Między 1938 a 1986 rokiem z części północnej odłączono
oficynę I i rozdzielono z założeniem drogą, oraz zlikwidowano zabudowania folwarczne.
Dodatkowo zmniejszono powierzchnię ogrodów użytkowych znajdujących się w części
zachodniej. Na mapie aktualnej widać, że nie znajdują się one w granicy opracowania.
Na przestrzeni lat zmianie uległ również układ drogowy. W części północnej widać
zdecydowane zagęszczenie ścieżek parkowych względem stanu z 1938 roku. Aktualnie układ
drogowy zbliżony jest do naniesionego na plan z 1986 r., jednak zaobserwowano usunięcie
kilku przejść. Nie było to dobre działanie, ze względu na to, iż w tych miejscach podczas
inwentaryzacji obiektów architektury i wyposażenia parku, zaobserwowano obecność przejść
nieformalnych – „przedeptów”. Zmianie uległ również kształt placu w centralnej części.
Odwrotna tendencja miała miejsce w części południowej, gdzie widać uproszczenie przebiegu
dróg. Względem mapy z 1938 roku ścieżki straciły swój krajobrazowy, płynny charakter
i zostały wyprostowane. Zlikwidowano przejścia przez ciek wodny, stworzono natomiast
drogi do południowej granicy parku.
Główne elementy kompozycji, takiej jak pałac oficyny czy basen ogrodowy, pozostały
w niezmienionej formie.
Kolejnym etapem była analiza materiałów kartograficznych oraz przyrównanie ich do
zdjęć współczesnych. Kolejność zdjęć pokazuje zmiany zachodzące w tkance historycznej na
przestrzeni lat oraz sposób w jaki pierwotna kompozycja została zmieniona.
Widokówka I (ryc. 51) przedstawia widok lotniczy na pałac, dziedziniec honorowy
oraz teren przed nim. Zauważono obecność grup komponowanych oraz fontanny w centrum
dziedzińca. Ważnym elementem kompozycyjnym jest gazonowy parter zlokalizowany przez
dziedzińcem oraz umiejscowiona w nim fontanna. Stan aktualny przedstawia zdjęcie
wykonane z tego samego miejsca (ryc. 52).
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Ryc. 51. Widokówka przedstawiająca dziedziniec honorowego (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 52. Zdjęcie lotnicze przedstawiające stan aktualny dziedzińca honorowego
(Zbigniew Machoń 1997)
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Widokówka II (ryc. 53) przedstawia widok z pałacu na dziedziniec

honorowy

oraz teren przed nim. Zauważono obecność grup komponowanych oraz fontanny w centrum
dziedzińca. Ważnym elementem kompozycyjnym jest gazonowy parter zlokalizowany przez
dziedzińcem oraz umiejscowiona w nim fontanna. Na zdjęciu widać również żywopłot
formowany umiejscowiony wokół dziedzińca oraz parteru przed nim. Stan aktualny
przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 54).

Ryc. 53. Widok z pałacu na dziedziniec i teren przed nim (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 54. Współczesny widok z pałacu na dziedziniec i teren przed nim (źródło
http://www.cosanow.pl/)
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Podczas analizy widokówek przedstawiających dziedziniec honorowy stwierdzono
zmianę w układzie drogowym, co doprowadziło do utraty parteru znajdującego się przed nim.
Dodatkowo zauważono dosadzenie licznych drzew, nie występujących wcześniej w tym
miejscu, i tym samym utratę dużej połaci trawnika oraz fontanny.
Widokówka III przedstawia widok na pałac (ryc. 55). Zdjęcie zostało wykonane
z duktu znajdującego się wewnątrz boskietu. Widoczne są jego granice tworzone przez
świerki oraz ozdobną misę obsadzoną roślinami ozdobnymi. W tle widoczny jest pałac
oraz częściowo wyposażenie parterów i fontanna obsadzona formowanym żywopłotem. Stan
aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 56).

Ryc. 55. Widokówka z wnętrza boskietu

(opracowanie: Anna Grabkowska na

podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 56. Zdjęcie współczesne z wnętrza boskietu (Anna Grabkowska)
Widokówka IV przedstawia widok na pałac (ryc. 57). Zdjęcie zostało wykonane
z brzegu basenu ogrodowego. W tle widoczny jest pałac oraz częściowo wyposażenie
parterów i fontanna obsadzona formowanym żywopłotem. Stan aktualny przedstawia zdjęcie
wykonane z tego samego miejsca (ryc. 58).
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Ryc. 57. Widokówka z brzegu basenu (opracowanie: Anna Grabkowska na podstawie
widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 58. Zdjęcie na pałac wykonane nad brzegiem basenu (Anna Grabkowska 2015)
Widokówka V przedstawia widok na pałac (ryc. 59). Zdjęcie zostało wykonane
z parteru gazonowego znajdującego się w salonie ogrodowym. W tle widoczny jest pałac, na
pierwszym planie natomiast wyposażenie parterów: rzeźby ogrodowe oraz rośliny
w donicach. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 60).

Ryc. 59. Widokówka na pałac wykonana z parteru gazonowego (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 60. Zdjęcie współczesne wykonane z miejsca, w którym powinien znajdować się
parter gazonowy (Anna Grabkowska 2015)
Widokówka VI przedstawia widok na pałac (ryc. 61). Zdjęcie zostało wykonane z
parteru gazonowego znajdującego się w salonie ogrodowym. W tle widoczny jest pałac, na
pierwszym planie natomiast wyposażenie parterów: rzeźby ogrodowe oraz drzewka
oranżeryjne. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 62).

Ryc. 61. Widokówka na pałac wykonana z parteru gazonowego (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 62. Zdjęcie współczesne wykonane z miejsca, w którym powinien znajdować się
parter gazonowy (Anna Grabkowska 2015)
Podczas analizy widokówek przedstawiających widoki na partery i pałac stwierdzono
zanik otwarcia widokowego i dalekiej perspektywy z boskietu. Pozostałością po parterach
i elementach wyposażenia salonu ogrodowego są jedynie fontanny, natomiast powstały grupy
samosiewów, które zaburzają pierwotną tkankę historyczną.
Zdjęcie historyczne I przedstawia widok z pałacu na salon ogrodowy i daleką
perspektywę na boskiet (ryc. 63). Widoczne jest wyposażenie parterów składające się z rzeźb
ogrodowych, roślin formowanych, drzew oranżeryjnych, a także ławki parkowe. Stan
aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 64).
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Ryc. 63. Widokówka przedstawiająca partery i boskiet (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 64. Zdjęcie współczesne wykonane z tego samego miejsca (Anna Grabkowska
2015)
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Zdjęcie historyczne II przedstawia widok na pałacu i partery z wnętrza

salonu

ogrodowego (ryc. 65). Widoczne jest wyposażenie parterów składające się z rzeźb
ogrodowych, roślin formowanych, drzew oranżeryjnych oraz nasadzenia z juki. Stan aktualny
przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 66).

Ryc. 65. Widok na pałac i partery (opracowanie: Anna Grabkowska na podstawie
widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 66. Widok na pałac i parter (Anna Grabkowska 2015)
Zdjęcia historyczne III i IV przedstawiają widok na partery ogrodowe, basen
oraz boskiet (ryc. 67 i ryc. 68). Widoczne jest wyposażenie ogrodu składające się z rzeźb
ogrodowych, roślin formowanych i krzewów ozdobnych. Zauważyć można również wzór
nasadzeń na parterach. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca
(ryc. 69).
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Ryc. 67. Zdjęcie historyczne z długą perspektywą na basen ogrodowy i boskiet
(opracowanie: Anna Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 68. Zdjęcie na partery i basen (opracowanie: Anna Grabkowska na podstawie
widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 69. Zdjęcie współczesne wykonane z tego samego miejsca (Alina Tomczyk)
Podczas analizy widokówek przedstawiających partery i salon ogrodowy stwierdzono
całkowity zanik tych elementów kompozycji. Jedyną pozostałość stanowią dwie fontanny.
Zauważono jednak powstanie grup samosiewów, które zaburzają otwarcie widokowe obecne
historycznie w ogrodzie ozdobnym.
Zdjęcia historyczne V przedstawia widok na basen ogrodowy oraz boskiet (ryc. 70).
Widoczne są rzeźby ogrodowych oraz krzewy ozdobne. Zauważyć można przewagę roślin
iglastych w boskiecie. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca
(ryc. 71).
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Ryc. 70. Widok na basen ogrodowy i boskiet (opracowanie: Anna Grabkowska na
podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 71. Zdjęcie współczesne przedstawiające basen ogrodowy i boskiet (Anna
Grabkowska 2015)
Widokówka VII przedstawia wnętrze boskietu oraz widok na pałac (ryc. 72).
Widoczne są przede wszystkim ozdobne krzewy oraz donica obsadzona roślinami. Zauważyć
75

można przewagę roślin iglastych w boskiecie oraz warstwę krzewów przy dukcie. Stan
aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 73).

Ryc. 72. Wnętrze boskietu wraz z wyposażeniem (opracowanie: Anna Grabkowska na
podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 73. Wnętrze boskietu współcześnie (Anna Grabkowska 2015)
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Widokówka VIII przedstawia wnętrze boskietu oraz widok na pałac (ryc. 74).
Widoczne są przede wszystkim ozdobne krzewy oraz donica obsadzona roślinami. Zauważyć
można przewagę roślin iglastych w boskiecie oraz warstwę krzewów przy dukcie. Stan
aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 75).

Ryc. 74. Wnętrze boskietu i daleka perspektywa na pałac (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 75. Wnętrze boskietu współcześnie (Anna Grabkowska 2015)
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Podczas analizy widokówek przedstawiających boskiet stwierdzono całkowity zanik
perspektywy łączącej go z pałacem. Nie zachował się dukt, biegnący przez środek boskietu
oraz warstwa krzewów, brak również rzeźb i ozdobnych nasadzeń.
Widokówka IX przedstawia widok pałac (ryc. 76). W prawym dolnym rogu zauważyć
można fragment naturalistycznego stawu, przed pałacem natomiast, widoczne są nasadzenia z
krzewów oraz drzew iglastych. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego
miejsca (ryc. 77).

Ryc. 76. Widok na wschodnią fasadę pałacu oraz staw (opracowanie: Anna
Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 77. Zdjęcie współczesne wykonane z takiego samego miejsca (Anna Grabkowska
2015)
Podczas analizy widokówki stwierdzono zanik grupy nasadzeń z krzewów, a przede
wszystkim naturalistycznego stawy. W 2014 roku postawiono natomiast w tym miejscu plac
zabaw.
Widokówka X przedstawia widok na mostek ogrodowy z ozdobnymi balustradami
(ryc. 78). W tle zauważyć można również nasadzenia alei grabowej oraz wieżę pałacu. Stan
aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego samego miejsca (ryc. 79)
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Ryc. 78. Mostek z ozdobnymi balustradami (opracowanie: Anna Grabkowska na
podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)

Ryc. 79. Zdjęcie współczesne wykonane z tego samego miejsca (Anna Grabkowska
2015)
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Widokówka XI przedstawia widok na mostek ogrodowy z ozdobnymi balustradami
(ryc. 80). W tle zauważyć można również grupę drzew iglastych. Widoczne jest również runo
parkowe oraz nawierzchnia żwirowa. Stan aktualny przedstawia zdjęcie wykonane z tego
samego miejsca (ryc. 81).

Ryc. 80. Widokówka z ozdobnym mostkiem (opracowanie: Anna Grabkowska na
podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 81. Mostek w parku współcześnie (Anna Grabkowska 2015)
Podczas analizy widokówek zauważono zmiany w wyglądzie mostków ogrodowych.
Aktualne nie posiadają one ozdobnych balustrad, dodatkowo zawierają dużo elementów
betonowych, które wyglądają nieatrakcyjnie. Zmianie uległa również nawierzchnia
z żwirowej na żwirowo-ziemną.
W ramach analizy przekształceń kompozycji wykonano również grafiki porównujące
stan aktualny oraz historycznych. Na zdjęcia współczesne naniesiono obrys obiektów
znajdujących się na zdjęciach historycznych. W ten sposób uzyskano ryciny pokazujące,
w którym miejscu powinny być zlokalizowane elementy kompozycji oraz jakie posiadać
wymiary.
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Ryc. 82. Zdjęcie lotnicze z naniesionym obrysem ze zdjęcia historycznego (opracowanie:
Anna Grabkowska na podstawie zdjęcia Zbigniewa Machonia i widokówki ze zbiorów
prywatnych)

Ryc. 83. Widok na salon ogrodowy z naniesionym obrysem ze zdjęcia historycznego
(opracowanie: Anna Grabkowska na podstawie widokówki ze zbiorów prywatnych)
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Ryc. 84. Widok na dziedziniec honorowy z naniesionym obrysem ze zdjęcia historycznego
(opracowanie: Anna Grabkowska na zdjęcia z http://www.cosanow.pl/ podstawie widokówki
ze zbiorów prywatnych)
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8. Ocena stanu zachowania zabytkowego założenia pałacowo-parkowego
Na podstawie wykonanych analiz oraz wizji lokalnej dokonano oceny stanu
zachowania zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Chocianowie.
Teren parku zachował się w pierwotnych granicach, natomiast zostały odłączone od
niego obszary związane z działalnością folwarku i ogród użytkowy. W ostatnich latach
sprzedano prywatnym właścicielom pałac i pawilon ogrodowych oraz tereny przyległe. Było
to działanie jednorazowe, które aktualnie nie będzie mogło się powtórzyć. Obszar całego
parku wpisany jest do Rejestru Zabytków (nr 479/L z 22 października 1976 roku),
a także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Chocianowa (UCHWAŁA NR
XXXIV.222.2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 23 MAJA 2013 ROKU) określony jest
jako teren zieleni oraz objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską. Gwarantuje to zachowanie
obecnych granic oraz funkcji założenia.
Na aktualnym obszarze parku zlokalizowano trzy budynki wpisane do rejestru
zabytków, będące częścią pierwotnej tkanki historycznej. Przede wszystkim jest to pałac
zlokalizowany w północnej części założenia (ryc. 85, ryc. 86). Stan jego zachowania ocenia
się jako zły, ale wszystkie postulaty konserwatorskie, związane z jego remontem zostały
zachowane,

co

zabezpiecza

obiekt

przed

dalszym

niszczeniem.

Wśród

prac

przeprowadzanych w pałacu należy wymienić odbudowę więźby dachowej, wymianę
pokrycia dachu, oraz remont wieży Nie udało się natomiast przeprowadzić w 1958 roku
inwentaryzacji wyposażenia (ryc. 87) oraz aktualnie jego pozostałości (ryc. 88) (KARTA
EWIDENCYJNA PAŁACU). Zniszczeniu uległy elewacje budynku oraz reprezentacyjne schody
znajdujące się przy południowo-wschodniej ścianie. Częściowo jednak widoczne są jeszcze
zdobienia okiennic oraz pilastry wraz z ozdobnymi kapitelami. Brakuje również stolarki
okiennej i drzwiowej – zamurowano je prócz jednego wejścia do obiektu.
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Ryc. 85. Aktualny stan pałacu w Chocianowie (Anna Grabkowska 2015)

Ryc. 86. Historyczny wygląd pałacu w Chocianowie (widokówka pochodzi z
prywatnej kolekcji)
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Ryc. 87. Stan aktualny wyposażenia wnętrz pałacowych (Anna Grabkowska 2014)

Ryc. 88. Historyczne wyposażenie pałacu (zdjęcie pochodzi z prywatnej kolekcji)
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Kolejnym obiektem jest znajdująca się przy pałacu oficyna II (ryc. 89, ryc. 90).
Aktualnie budynek jest w stanie ruiny, brak pokrycia dachu i części kontrukcji więźby.
Zdewastowane są również elewacje budynku, a otwory okienne częściowo zamurowane.
Dokumentacja fotograficzna oraz opis wyglądu elementów konstrukcyjnych i dekoracji mogą
stanowić podstawę dla odbudowania obiektu.

Ryc. 89. Stan aktualny oficyny pałacowej II (Anna Grabkowska 2015)

Ryc. 90. Pierwotny wygląd oficyny pałacowej II (zdjęcie pochodzi z prywatnej
kolekcji)
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Ostatnim budynkiem zabytkowym jest pawilon ogrodowy (ryc. 91, ryc. 92). Stan
zachowania ocenia się jako dobry. Remnont obiektu wykonany w latach 70. XX wieku,
doprowadził jednak do przebudowania portyku i usunięcia części zdobień. Zachowały
się natomiast kolumny w porządku doryckim.

Ryc. 91. Pawilon ogrodowy w 1965 roku (zdjęcie pochodzi z kolekcji prywatnej)

Ryc. 92. Aktualny wygląd pawilonu ogrodowego (Anna Grabkowska 2015)
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Stan zachowania podstawowych elementów tworzących kompozycję przestrzenną
założenia ocenia się jako zły.
jednak

jedynie

w

granicach

Dziedziniec honorowy został częściowo odremontowany,
własności

prywatnej.

Brak

korzystania

z

drogi

oraz przeprowadzania prac pielęgnacyjnych doprowadził do porośnięcia ścieżki przez rośliny
zielne oraz jego zatracenia. Pozostałość salonu ogrodowego stanowią aktualnie jedynie dwie
fontanny (ryc. 93, ryc. 94). Mimo przeprowadzanych w ostatnim czsie prac remontowy,
ich stan techniczny nie jest dobry. Nieodpowiednio zabezpieczona została druga, wyższa
fontanna, co powoduje traktowanie jej jako miejsca wysypywania odpadów. Dodatkowo
podczas remontu nadano jej nieodpowiedni kolor.

Ryc. 93. Stan zachowania pierwszej fontanny salonu ogrodowego (Anna Grabkowska
2015)

Ryc. 94. Stan techniczny drugiej fontanny (Anna Grabkowska 2015)
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Na terenie salonu nie zlokalizowano występowania żadnych śladów, świadczących
o isnieniu parterów ogrodowych. Porasta go roślinność trawiasta oraz powstałe po 1945 roku
grupy samosiewów, które dodatkowo zasłaniają daleką perspektywę i związaną z nią oś
widokową. W dobrym stanie znajduje się basen ogrodowy (ryc. 95). Zdjęcia historyczne
pokazują, iż posiadał on wolny brzeg, który w latach 70. XX wieku został obmurowany. Jest
to

zabieg,

który

wpłynął

pozytywnie

na

kompozycję,

gdyż

baseny

barokowe

charakteryzowały się obmurowaniem, a taki jest własnie styl ogrodu ozdobnego w tym
założeniu. Istnieje również możliwość, że pierwotnie kiedy obiekt powstawał, basen posiadał
obmurowanie, zlikwidowane w czasie przemian kompozycyjnych ogrodu. Obiekt wymaga
jednak stałej pielęgnacji związanej z usuwaniem z wody elementów naturalnych i sztucznych,
które do niej wpadają.

Ryc. 95. Stan aktualny basenu ogrodowego (Anna Grabkowska 2015)
Nie zachował się natomiast boskiet, znajdujący na końcu osi kompozycyjnej (ryc. 96).
Pozostałość stanowią pojedyncze sztuki świeka pospolitego zlokalizowane w jego centrum,
nie występuje również dukt biegnący przez jego środek. Stwierdzono natomiast
występowanie licznych samosiewów, które wpływają na zatracenie osi widokowej, biegnącej
od pałacu.
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Ryc. 96. Stan aktualny boskietu (Anna Grabkowska 2015)
Aktualnie nie występuje również naturalistyczne jezioro, które powinno być
zlokalizowane na wschód od pałacu. W jego miejscu istnieją grupy drzew oraz zbudowany
w 2014 roku plac zabaw.
W złym stanie zachowania są także elementy wyposażenia parku, częściowo nie
występujące aktualnie w miejscach ich pierwotnej lokalizacji. Lepiej niż dwie fontanny
w salonie, zachowana jest fontanna w północnej częsci parku (ryc. 97). Jednak jej stan
techniczny uniemożliwia podłączenie wody.

Ryc. 97. Trzecia fontanna w parku (Anna Grabkowska 2015)
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Na terenie założenia nie występują również mostki, które nawiązywałyby stylowo do
kompozycji parku. W większości przypadków posiadają jedynie prostą betonową formę
wraz z metalowymi balustradami. Niektóyme dodatkowo nadano pomarańczowy kolor, który
jest nieodpowiedni w takim założeniu.
W parku nie zachowały się rzeżby, które pierwotnie zlokalizowane były w parterach,
przy boskiecie oraz basenie ogodowym. Ich fragmenty znajdują się obecnie na terenie
prywatnym należacym do właściciela pawilonu ogrodowego, jednak nie są udostępniane do
publicznego zwiedzania (ryc. 98).

Ryc. 98. Stan zachowania rzeźb ogrodowych (Anna Grabkowska 2015)
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Analiza

materiałów

historycznych

wykazała

istnienie

jednego

powiązania

widokowego, zwiazanego z pałacem. Była to daleka perspektywa na salon ogrodowy, basen
oraz kończąca się na boskiecie. Aktualnie powiązanie to nie występuje, ze względu na
powstanie grup samosiewów w centrum salonu ogrodowego oraz boskietu.
Mała ilość materiałów ukazujących układ drogowy uniemożliwia przeprowadzenie
pełnej oceny stanu zachowania. Można ją dokonać jedynie dla części południowej,
ze względu na wyraźnie wyrysowane ścieżki na mapie z 1938 roku. Oryginalny układ
drogowy w tym miejscu zachował się w niewiekim stopniu. Zniknęły przejścia przez ciek
wodny oraz dodano nowe przejścia do granicy parku. Pierwotne, krajobrazowe ścieżki zostały
wyprostowane i poprzez nadanie im głównie funkcji komunikacyjnej, straciły swój
krajobrazowy charakter.
Stan zachowana form roślinnych ocenia się jako dobry, choć ich odczytanie,
ze względu na znaczny udział samosiewów, jest trudne. Dobrze zachowały się grupy
komponowane przy dziedzińcu honorowy oraz w części południowej. Stan alei grabowej
również jest dobry, choć część starodzewia choruje oraz występują ubytki, uzupełnione
młodymi nasadzeniami (ryc. 99).

Ryc. 99. Aleja grabowa (Anna Grabkowska 2015)
94

Ogólny stan zachowania parku cenia się jako zły, jednak zebrane materiały i analizy
pozwalają na przeprowadzenie procesu rewaloryzacji.
Założenie pełni obecnie rolę parku miejskiego. Funkcje jakie musi pełnić taki obiekt
mogą kolidować z pierwotną tkanką założenia, ważne jest więc uwzględnienie historii i
przemian kompozycyjnych, aby wyznaczyć strefy, w których można zastosować nowoczesne
formy i elementy programu.
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9. Wytyczne projektowe
Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji, analiz oraz wizji lokalnej stworzono
listę wytycznych, według których będzie tworzona koncepcja rewaloryzacji zabytkowego
założenia pałacowo-parkowego. Należą do niej następujące punkty:
 modernizacja układu drogowego – utworzenie ścieżek uwzględniających trasy
poruszania się użytkowników parku oraz posiadających krajobrazowy
charakter poprzez zastosowanie obwodnic, płynnych kształtów oraz różnych
szerokości dróg,
 odtworzenie dziedzińca honorowego oraz parteru z fontanną, znajdującego się
przed nim, zgodnie z wyglądem zachowanym w materiałach historycznych,
 odtworzenie

salonu

ogrodowego

z

parterami

i

charakterystycznymi

elementami wyposażenia takimi jak rzeźby ogrodowe, rośliny oranżeryjne
i ławki parkowe, zgodnie z wyglądem zachowanym w materiałach
historycznych,
 odtworzenie boskietu przy wykorzystaniu roślin iglastych oraz krzewów oraz
przeprowadzenie w środku ścieżki spacerowej dostosowanej do potrzeb
współczesnych

użytkowników.

Przywrócenie

wyposażenia

widocznego

w materiałach historycznych takich jak rzeźby ogrodowe oraz donice ozdobne,
 przywrócenie istniejącej historycznie osi widokowej z pałacu,
 odtworzenie istniejącego w północnej części założenia naturalistycznego
stawu,
 utworzenie otwarcia widokowego na kościół p. w. Św. Józefa Robotnika,
znajdującego się w rynku,
 przeniesienie placu zabaw oraz nadanie mu formy zgodnej z funkcją,
 odtworzenie przejść przez ciek wodny w południowej części parku (mostki),
 przeprowadzenie wstępnej gospodarki drzewostanem polegającej na usunięciu
samosiewów oraz drzew niezwiązanych z tkanką zabytkową,
 uzupełnienie ubytków w nasadzeniach alei,
 Wprowadzenie nasadzeń z drzew iglastych zgodnie z historyczną kompozycją,
 odtworzenie nieistniejących nasadzeń z krzewów,
 wymiana elementów wyposażenia parku na zgodne ze stylem założenia.
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10. Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego
10.1. Opis koncepcji rewaloryzacji założenia
Koncepcja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Chocianowie zakłada
przywrócenie

historycznych

i

estetycznych

wartości

obiektu

przy równoczesnym

poszanowaniu potrzeb współczesnych użytkowników. W ramach koncepcji uwzględniono
modernizację układu drogowego, odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji
historycznej oraz powiązań widokowych, utworzenie osi widokowej na kościół w rynku,
przeniesienie placu zabaw do części północnej oraz gospodarkę drzewostanem parkowym
i wprowadzenie nowych nasadzeń. Mapę z przedstawieniem graficznym zamieszczono
w załączniku 10 (Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego).
W części północnej założenia, bazując na aktualnych ścieżkach oraz rozmieszczeniu
przejść nieformalnych tzw. przedeptów, stworzono nowy układ drogowy. Zastosowano
elementy charakterystyczne dla ogrodów krajobrazowych. Przede wszystkim główne drogi,
mające znaczenie komunikacyjne, zaproponowano jako szersze. Pozostałe, węższe są przede
wszystkim o znaczeniu spacerowym i uzupełniającym. Zlokalizowano je dodatkowo przy
obiektach atrakcyjnych, na przykład nad ciekiem wodnym. W części południowej
postanowiono odtworzyć stan dróg widocznych na mapie z 1938 roku. Uwzględniono
również ścieżki aktualnie istniejące, prowadzące do granicy założenia. Zmieniono kształt
obwodnicy wokół łąki kwietnej, nadając jej bardziej płynny i eliptyczny przebieg.
Przywrócono przejścia przez ciek wodny, prowadzące do części wschodniej.
Ważnym

punktem

rewaloryzacji

jest

odtworzenie

pierwotnych

elementów

kompozycji. W północno-zachodniej części założenia, zgodnie ze stanem widocznym na
widokówkach i zdjęciach historycznych przywrócono dziedziniec honorowy oraz gazonowy
parter przed nim. Odtworzono także ścieżkę przebiegającą wzdłuż granicy oraz utworzono
nową prowadzącą od parteru. Ta wersja jest idealnym odtworzeniem stanu historycznego,
który ze względu na własność prywatną, jest trudny do osiągnięcia. Istnieje jednak możliwość
odkupienia

części

gruntu

od

właścicieli.

Zaproponowano

również

drugą

wersję

uwzględniającą granice prywatne. Zaakcentowano w niej istnienie dziedzińca honorowego
zgodnie z jego rozmiarem, poprzez stworzenie dodatkowego parteru gazonowego po drugiej
stronie ulicy Kasztanowej. Zmieniono również przebieg drogi ograniczającej historyczny
parter. W obu wersjach przywrócono w środku dziedzińca i parteru fontannę. Dodatkowo
dziedziniec otoczono niskim metalowym płotkiem a obszar przed wejściem do pałacu
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zaakcentowano roślinami topiarowymi. Wokół pałacu utworzono eliptyczną ścieżkę, a przy
fasadach posadzono iglaste rośliny topiarowe, zgodnie ze stanem widocznym na materiałach
historycznych. Na zachód od pałacu odtworzono w miejscu prawdopodobnej lokalizacji
naturalistyczne jezioro. Na południowy wschód od pałacu odtworzono ogród ozdobny.
Dokładny opis zamieszczono w punkcie 10.2. Koncepcja zagospodarowania ogrodu
ozdobnego.
Odtworzenie ogrodu ozdobnego przywróciło równocześnie oś widokową, łączącą
pałac i boskiet. Ze względu na istnienie powiązania widokowego z kościołem znajdującym
się na rynku, postanowiono stworzyć oś widokową. Osiągnięto to dzięki usunięciu części
drzew zasłaniających widok oraz stworzeniu ram widokowych podkreślających perspektywę.
Ze względu na zły stan techniczny oraz stracenie funkcji postanowiono zlikwidować
boisko do gry w piłkę nożną znajdujące się na zachód od pałacu. Plac zabaw natomiast
przeniesiono na polanę zlokalizowaną w części południowej parku. Zabieg ten izoluje od
siebie tkankę zabytkową i współczesną, likwidując w ten sposób konflikty estetyczne
i konserwatorskie. Dodatkowo lokalizacja ta jest atrakcyjniejsza dla placu zabaw ze względu
na oddalenie od ruchliwej drogi będącej niebezpieczeństwem oraz generującej hałas,
uniemożliwiający pełen wypoczynek. Ponadto część ta sąsiaduje z łąkami, na których
wypasane są zwierzęta hodowlane, co sprawia, że już teraz jest często uczęszczana przez
rodziców i dzieci.
W

koncepcji

uwzględniono

także

podstawową

gospodarkę

drzewostanem.

Postanowiono usunąć znaczną część drzew młodszych niż 100 lat, będących zakłóceniem
pierwotnej tkanki założenia. Uzyskano w ten sposób lepsze warunki życia dla starszych
okazów, nowe wnętrza ogrodowe, oraz otwarcia widokowe, na przykład na łąkę kwietną
w południowej części założenia. Zaplanowano uzupełnienie ubytków w alei grabowej
oraz wprowadzenie nowych nasadzeń iglastych oraz krzewów. Szczegółowy wykaz gatunków
umieszczono w punkcie 10.3. Propozycja doboru wyposażenia i gatunków roślin.
Zaproponowano także wymianę części wyposażenia parku na zgodny ze stylem
założenia. Szczegółowy wykaz umieszczono w punkcie 10.3. Propozycja doboru
wyposażenia i gatunków roślin.
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Ryc. 100. Parter ogrodowy

Ryc. 101. Dziedziniec honorowy i parter gazonowy przed nim
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Ryc. 102. Boskiet, basen ogrodowy i fragment alei grabowej

Ryc. 103. Fontanna z siedziskami wokół niej
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Ryc. 104. Otwarcie widokowe z górki saneczkowej na łąkę kwietną

Ryc. 105. Oś widokowa na boskiet
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10.2. Koncepcja zagospodarowania ogrodu ozdobnego
Koncepcja zagospodarowania ogrodu ozdobnego zakłada odtworzenie salonu
ogrodowego oraz boskietu wraz z historycznym wyposażeniem. Mapę z przedstawieniem
graficznym zamieszczono w załączniku 11 (Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia
pałacowo-parkowego - detal).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi dzięki analizie materiałów historycznych
odtworzono układ parterów w salonie ogrodowym. Zaplanowano dwa ułożone prostopadle do
osi kompozycyjnej oraz cztery równoległe, umieszczone między nimi. Pierwszy,
zlokalizowany przy zejściu do salonu ogrodowego, jest gazonowy o ozdobnym,
symetrycznym kształcie. Teren przed pałacem zaakcentowany jest dwiema rzeźbami
ogrodowymi. Następne cztery partery mają kształt prostokątny. Dwa skrajne, węższe
obsadzone są krzewami ozdobnymi. Zlokalizowane są przy nich trzy ławki parkowe,
natomiast przy krawędziach wewnętrznych, zaokrąglonych, umieszczono figuralne rzeźby
ogrodowe. Dwa centralne partery posiadają w narożnikach wycięcia, umożliwiające
umieszczenie drzewek oranżeryjnych. Przy krawędziach zaprojektowano rabatę obrzeżną,
o kształcie zgodnym z wizerunkiem na historycznych materiałach. Aby podkreślić
barokowych charakter ogrodu ozdobnego, wysypano ją jasnym żwirem. Wewnątrz
zaprojektowano nasadzenie z niskiego krzewu ozdobnego. Powierzchnię przy nim również
wysypano żwirem. Przy brzegu parteru zaproponowano także posadzenie drzew topiarowych
oraz usytuowanie rzeźb ogrodowych, swoją formą nawiązujących do wykorzystywanych
pierwotnie. Pomiędzy parterami umiejscowiona jest fontanna. Dalej zaprojektowano liniowe
rozmieszczenie drzewek oranżeryjnych, po trzy przy centralnych parterach. Pomiędzy nimi
zaplanowano nasadzenie z juką. Następnie zlokalizowano duży parter gazonowy. Ma kształt
prostokątny o zaokrąglonych narożnikach oraz ozdobnie wyciętych brzegach. W centrum
umiejscowiono nasadzenia z krzewów ozdobnych, rzeźby ogrodowe oraz rośliny topiarowe.
Ostatnim elementem salonu ogrodowego jest wysoka fontanna. Zgodnie z materiałami
historycznymi otoczono ją formowanym żywopłotem. Zaproponowano także wymianę
nawierzchni. Szczegółowy wykaz zaprojektowanych roślin oraz wyposażenia salonu
ogrodowego umieszczono w punkcie 10.3. Propozycja doboru wyposażenia i gatunków
roślin.
Drugim elementem ogrodu ozdobnego jest basen ogrodowy. Zachowany jest w
dobrym kształcie i miejscu. Zaproponowano jedynie zmianę kształtu trawnika okalającego
zbiornik a także ustawienie rzeźb ogrodowych i dosadzenie drzewek topiarowych oraz
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krzewów ozdobnych w miejscach ich historycznego występowania. Szczegółowy wykaz
zaprojektowanych roślin oraz wyposażenia salonu ogrodowego umieszczono w punkcie 10.3.
Propozycja doboru wyposażenia i gatunków roślin.
Ostatnim elementem ogrodu ozdobnego jest boskiet. Zaprojektowano usunięcie
samosiewów porastających jego wnętrze oraz obsadzenie drzewami iglastymi. Przez środek
zaprojektowano ścieżkę spacerową z umiejscowionymi przy niej ławkami parkowymi i
krzewami. W centrum umieszczono gazon oraz nasadzenie z krzewu ozdobnego. Za nią
zlokalizowano ozdobną misę z nasadzeniami z roślin ozdobnych. Przy wejściu do boskietu
umiejscowiono cztery figuralne rzeźby ogrodowe. Szczegółowy wykaz zaprojektowanych
roślin oraz wyposażenia salonu ogrodowego umieszczono w punkcie 10.3. Propozycja doboru
wyposażenia i gatunków roślin.

10.3. Propozycja doboru wyposażenia i gatunków roślin
Uzupełnieniem koncepcji rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego
jest propozycja doboru wyposażenia i gatunków roślin. Wśród elementów wyposażenia
zaproponowano wymianę ławek parkowych, koszy na śmieci oraz balustrad mostków.
Z współczesnej oferty rynkowej starano się dobrać takie, które stylowo nawiązywałyby do
obecnych pierwotnie w parku oraz wykorzystywanych w założeniach krajobrazowych.
Na podstawie zdjęć historycznych określono kształt ławki (ryc. 106), następnie
znaleziono przypominający go model (ryc. 107).

Ryc. 106. Historyczny wygląd ławek w założeniu (widokówka z kolekcji prywatnej)
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Ryc.

107.

Model

ławki

wybrany

do

koncepcji

rewaloryzacji

(źródło

http://www.meblobranie.pl/userFiles/shop/items/img/414/lawka-parkowa-989-l.jpeg)
Wybrano również pasujące do ławek i założenia kosze na śmieci (ryc. 108).

Ryc. 108. Kosz na śmieci (źródło http://www.parkaria.pl/index.php?option=com_
djcatalog &view=items&cid=26&Itemid=48#)
Na materiałach historycznych widać również wygląd balustrad mostów (ryc. 109).
Zaproponowano wykonanie tych elementów na zlecenie, kutych z żelaza. Możliwe wzory,
pasujące do charakteru założenia, umieszczono na rycinach (ryc. 110, ryc. 111).
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Ryc. 109. Balustrady widoczne na historycznych widokówkach (widokówki pochodzą
z prywatnej kolekcji)

Ryc.

110.

Wzór

balustrady

możliwy do

zastosowania

w

parku

(źródło

w

parku

(źródło

http://www.akronis.pl/wp-content/gallery/balustrady-kute/44.jpg)

Ryc.

111.

Wzór

balustrady

możliwy

do

zastosowania

http://rybnik.oglaszamy24.pl/storage/48/60/b57e443e.jpg)
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Uzupełnieniem elementów wyposażenia są rzeźby ogrodowe. Proponuje się zlecenie
wykonania rzeźb u artysty rzeźbiarza, zgodnie z wizerunkami dostępnymi w materiałach
historycznych oraz pozostałością, zlokalizowaną w prywatnym lapidarium (ryc. 112, ryc.
113).

Ryc. 112. Rzeźby widoczne na materiałach historycznych (widokówki pochodzą
z prywatnej kolekcji)

Ryc. 113. Pozostałość rzeźby ogrodowej znajdującej się w założeniu (Anna
Grabkowska 2015)
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Zaleca się także wymianę nawierzchni w całym parku na typu HanseGrand.
W ramach koncepcji rewaloryzacji stworzono propozycję doboru gatunków roślin.
Przy wyborze kierowano się obecnością w pierwotnej tkance założenia, występowaniem
w ogrodach barokowych i krajobrazowych oraz małymi wymaganiami siedliskowymi
i pielęgnacyjnymi. Listę gatunków umieszczono w tabeli (tab. 7)
Tabela. 7. Wykaz gatunków proponowanych do wykorzystania w rewaloryzacji
założenia
Aesculus hippocastanum
Carpinus betulus
Citrus aurantium
Quercus robur ‘Fastigiata’
Tilia cordata
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Tsuga canadensisi
Buxus sempervirens
Corylus avellana
Rhododendron ‘Persil’
Rosa ‘Frühlingsduft’
Rosa ‘Montana’
Rosa ‘The Fairy’
Rosa centifolia
Yuca filamentosa
Begonia semperflorens
Calendula officinalis
Petunia x hybrida
Tagetes patula

Drzewa liściaste
Kasztanowiec pospolity
Grab pospolity
Drzewka pomarańczowe
Dąb szypułkowy odm. stożkowata
Lipa drobnolistna
Dzewa iglaste
Sosna wejmutka
Daglezja zielona
Cis pospolity
Żywotnik zachodni
Choina kanadyjska
Krzewy liściaste
Bukszpan wieczniezielony
Leszczyna psopolita
Azalia ‘Persil’
Róża ‘Frühlingsduft’
Róża ‘Montana’
Róża ‘The Fairy’
Róża stulistna
Juka kalifornijska
Rośliny ozdobne
Begonia stale kwitnąca
Nagietek lekarski
Petunia ogrodowa
Aksamitka rozpierzchła
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11. Podsumowanie i wnioski
Zabytkowe założenie pałacowo-parkowe w Chocianowie stanowi przykład obiektu
barokowego. Pierwotnie zlokalizowano w tym miejscu zamek, który następnie w latach
1728– 1732 przebudowano, tworząc pałac. Powstał przy nim również ogród, projektowany
według wszystkich barokowych zasad, dzięki czemu otrzymał pełną formę i stał się wzorem
dla innych tego typu założeń w okolicy. W XIX wieku do terenu założenia dołączono,
znajdujące się na południe podmokłe łąki, które zaadaptowano na krajobrazowy park.
Pierwotnie będąc obiektem prywatnym, po drugiej wojnie światowej stał się własnością
miasta i gminy Chocianów i zaadaptowano go na park miejski. W ostatnich latach sprzedano
jednak pałac oraz pawilon wraz z terenami przyległymi prywatnym inwestorom.
Założenie to posiada duże walory estetyczne i historyczne, zatracone jednak przez
brak odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Proces rewaloryzacji może przywrócić dawną
kompozycję przestrzenną i formy ogrodowe, dzięki czemu stanie się on główną atrakcją
turystyczną regionu.
Na podstawie materiałów historycznych i przeprowadzonych analiz sformułowano
następujące wnioski:
 zabytkowe założenie pałacowo-parkowe zlokalizowane jest w południowozachodniej części miasta,
 pierwotnie znajdował się tu zamek zbudowany w XIII wieku przez Bolka I
Świdnickiego,
 swoją aktualną barokową formę obiekt uzyskał w XVIII wieku podczas
przebudowy zleconej przez Melchiora Gottliba Rederna,
 autorem projektu pałacu, oficyn oraz ogrodu ozdobnego był Martin Frantz,
 w XIX wieku powierzchnię założenia powiększono o południową część,
projektowaną jako park krajobrazowy,
 w XIX wieku zbudowano pawilon ogrodowy,
 prawdopodobnie w XIX wieku nastąpiła częściowa zmiana kompozycji ogrodu
na neobarokową,
 w 1945 roku założenie pałacowo-parkowe stało się własnością miasta i gminy i
zostało adaptowane na park miejski,
 pałac i pawilon parkowy są aktualnie własnością prywatną,
 na terenie parku rośnie 3 186 drzew z 32 gatunków,
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 97% drzewostanu parkowego stanowią drzewa liściaste, pozostałe 3% to
drzewa iglaste,
 analiza wiekowa wykazała, iż większość drzew datowana jest na okres po 1945
roku, a więc wyrosła po staniu się własnością państwową,
 15% drzew stanowi najstarszą grupę wiekową, będącą składową pierwotnej
kompozycji przestrzennej założenia, a 2% ma wymiary, kwalifikujące je jako
pomnik przyrody,
 gatunkami, które pierwsze tworzyły kompozycję są między innymi klon
pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, buk pospolity oraz robinia biała,
 analiza gatunkowa, przeprowadzona dla trzech najstarszych grup wiekowych,
wykazała, iż

tkankę historyczną stanowi 21 gatunków z 32 obecnych na

terenie założenia, z czego 17 to gatunki okrytozalążkowe,
 najliczniej wśród analizowanych gatunków występują graby pospolite, dęby
szypułkowe, klony pospolite oraz dęby czerwone,
 inwentaryzacja obiektów architektury i wyposażenia parku wykazała istnienie
na tym obszarze obiektów zabytkowych, historycznych oraz współczesnych,
 zlokalizowano obiekty związane z kompozycją przestrzenną takie jak fontanny
czy mosty oraz współczesne stworzone dla spełnienia potrzeb użytkowników
parku miejskiego: plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną,
 głównym elementem kompozycji założenia jest pałac, od którego w kierunku
południowo-zachodnim

i

południowo-wschodnim

biegną

dwie

osie

kompozycyjne,
 w południowo-zachodnim kierunku przed pałacem znajduje się dziedziniec
wjazdowy z fontanną oraz dwie grupy komponowane zlokalizowane
symetrycznie po jego obu krańcach,
 na południowy wschód od pałacu zlokalizowany był ogród ozdobny złożony
z trzech części: salonu ogrodowego, basenu ogrodowego oraz boskietu
oraz ograniczony po obu stronach aleja grabową
 do czasów współczesnych zachowały się w ogrodzie ozdobnym dwie fontanny,
basen i aleja grabowa,
 w salonie ogrodowym istniała oś widokowa, zasłonięta obecnie przez grupy
samosiewów,
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 ze względu na liczne przekształcenia pierwotnej kompozycji stan zachowania
ocenia się jako zły,
 wśród

wytycznych

projektowych

wymienia

się

przede

wszystkim:

modernizację układu drogowego poprzez uwzględnienie tras przemieszczania
się użytkowników i nadanie mu krajobrazowego charakteru, odtworzenie
charakterystycznych

elementów

pierwotnej

kompozycji

przestrzennej,

odtworzenie osi widokowej oraz utworzenie nowej na kościół w rynku,
przeniesienie

placu

zabaw

do

południowej

części

parku

a

także

przeprowadzenie wstępnej gospodarki drzewostanem.
Koncepcja rewaloryzacji powstała na podstawie przeprowadzonych analiz zgodnie
z zasadami dobrej praktyki konserwatorskiej, dobrem obiektu oraz

potrzebami

współczesnych użytkowników parku. Zastosowano rozwiązania mające na celu przywrócenie
utraconych wartości historycznych i estetycznych obiektu, poprzez odtworzenie elementów
kompozycji przestrzennej zgodnie z ich pierwotnym wyglądem i miejscem lokalizacji.
Aby uniknąć konfliktów, obiekty współczesne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
parku miejskiego, odizolowano od tkanki historycznej.
Stworzone opracowanie stanowi usystematyzowanie dostępnych na temat założenia
informacji oraz zbiór podstawowych analiz i badań nad obiektem. Wraz z koncepcją
rewaloryzacji mogą stanowić podstawę do wykonania projektu konserwatorskiego dla parku.
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13. Streszczenie
Celem pracy było stworzenie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego założenia
pałacowo- parkowego w Chocianowie. Zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim,
powiecie polkowickim, gminie Chocianów w południowej części miasta. Historia obiektu
sięga XIII wieku, jednak aktualną formę nadano mu w XVIII wieku, podczas przebudowy
prowadzonej według projektu Martina Frantza. 22. października 1976 park został wpisany do
rejestru zabytków.
Utworzenie koncepcji poprzedzone zostało przeprowadzeniem szeregu analiz,
mających na celu rozpoznanie obiektu oraz sformułowaniem wytycznych projektowych,
będących podstawą do stworzenia propozycji rewaloryzacji. Pierwszym etapem było zebranie
materiałów

historycznych,

książek

i

publikacji

dotyczących

założenia

oraz opisujących problem badawczy. Następnie wykonano inwentaryzację dendrologiczną.
Stwierdzono obecność 3 186 drzew z 32 gatunków, wśród których 97% stanowią drzewa
liściaste,

a

3%

iglaste.

Na

podstawie

inwentaryzacji

przeprowadzono

analizę

dendrochronologiczną składającą się z analizy wiekowej oraz gatunkowej.. Stwierdzono,
iż 15% drzew jest w wieku powyżej 120 lat, 9% w wieku od 101 do 120 lat, a jedynie 2%
posiada wymiary, wymagane do uznania za pomnik przyrody. Dla tych grup wiekowych
przeprowadzono analizę gatunkową. Analizie poddano 21 gatunków drzew z 32
występujących na terenie założenia. Wśród nich stwierdzono 17 gatunków liściastych i 4
gatunki

iglaste.

Przeprowadzono

również

inwentaryzację

obiektów

architektury

i wyposażenia parku. Dzięki analizie kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych
rozpoznano charakterystyczne elementy przestrzenne założenia oraz powiązania wewnętrzne
i z otoczeniem. Zlokalizowano również obiekty, które występowały pierwotnie, jednak
zostały zlikwidowane. Analizę przekształceń kompozycji przestrzennej wykonano w oparciu
o analizę materiałów kartograficznych. Podczas badań wykazano zmianę powierzchni
założenia, układu drogowego oraz elementów kompozycji i wyposażenia. Analizy
przedstawiono w formie graficznej w postaci planów oraz wykresów, dodatkowo dla
inwentaryzacji dendrologicznej i analizy dendrochronologicznej sporządzono tabele,
oraz opatrzono odpowiednim komentarzem.
W oparciu o dokonane analizy określono stan zachowania zabytkowego założenia
pałacowo-parkowego. Rozpatrzono jego poszczególne elementy kompozycji, oceniono
możliwości poprawy ich kondycji oraz wykorzystania podczas rewaloryzacji. Uwzględniając
wyniki analiz i ocenę stanu zachowania parku utworzono wytyczne projektowe.
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Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego zakłada
odtworzenie elementów kompozycji przestrzennej takich jak salon ogrodowy, boskiet
czy dziedziniec wjazdowy. Zaproponowano również zmodernizowanie układu drogowego
w sposób uwzględniający trasy ruchu użytkowników oraz nadano mu krajobrazowy charakter.
Uporządkowano drzewostan, poprzez usunięcie samosiewów oraz części drzew młodszych
niż 101 lat, które zaburzały czytelność kompozycji. Zlikwidowano boisko oraz przeniesiono
plac zabaw do południowej części parku.
Praca stanowi uporządkowanie i uzupełnienie dostępnych informacji na temat
założenia pałacowo-parkowego w Chocianowie. Inwentaryzacja dendrologiczna, analizy oraz
koncepcja rewaloryzacji mogą stanowić podstawę do wykonania projektu konserwatorskiego
dla tego obiektu.
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14. Summary
The objective of the thesis was to develop a concept of restoration of a manor and
park complex in Chocianów. It is located in Dolnośląskie Province, Polkowice county,
Chocianów municipality in the southern part of the city. The history of the object reaches
13th century, but it obtained the present form in the 18th century during the rebuilding which
was carried out according to Martin Frantz's design. The park was entered into the registry of
monuments on the 31st May 1959.
Before the concept was developed, numerous analyses had been carried out. They
aimed at recognition of the object and formulation of design guidelines, which form the
grounds for the restoration proposal. The first stage consisted in collection of historical
materials, maps as well as books and publications with regard to the assumption and such that
describe the research problem. Then, a dendrological inventory was carried out. 3,186 trees
of 32 species were reported. 97% of them are deciduous trees and 3% are coniferous trees.
Based on the inventory, a dendrochronological analysis comprising the age and species
analysis was performed. It was found out that 15% of the trees are older than 120 years, 9%
are 101 to 120 years old and only 2% have dimensions which are required to recognize a tree
as a natural monument. For these age groups, a species analysis was carried out. 21 tree
species out of 32 from the complex area were analysed. Among them, 17 deciduous species
and 4 coniferous species were determined. Moreover, an inventory of architectural objects
and the park equipment was carried out. Due to the analysis of spacious composition and
view connections, characteristic spacious elements of the assumption and internal
connections with the surroundings were recognized. Moreover, the objects, which had
occurred there originally, but had been eliminated, were localized. The analysis of spacious
composition transformations was made based on the analysis of maps and cartographic
materials. During the research, a change of the assumption surface, road system and elements
of composition and equipment were proved. Analyses were presented in the graphic form as
maps and graphs. Additionally for dendrological inventory and analysis, tables with a
suitable comment were made.
Based on the analyses, the condition of the monumental castle and park complex was
determined. Its particular elements of composition were considered, possibility of
improvement of their condition and their use during restoration were assessed. Design
guidelines were formulated taking into consideration the results of analysis and the
assessment of the condition of the park.
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The concept of restoration of the monumental manor and park complex assumes
reconstruction of spacious composition elements such as a garden showroom, bosquet or a
gatehouse. Moreover, a modernization of the road system in a manner which includes the
users’ routes was suggested and it was given a landscape character. A forest stand was
cleared by removing self-seedings and some trees younger than 101 years, which disturbed
the clearness of the composition. A pitch was eliminated and a playground was moved to the
southern part of the park.
This paper orders and completes available information concerning the manor and park
complex in Chocianów. The dendrological inventory, analyses and restoration concept may
be the foundation for the conservation design for this object.
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