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DWORY I OGRODY W DOLINIE SANU –
DZIEDZICTWO KULTUROWO – PRZYRODNICZE

Upowszechnienie

i

organizowanie

działalności

kulturalno–gospodarczej,

dotyczącej zagospodarowania dorzecza Sanu, zwłaszcza przez samorządy gmin
górskich, jest jednym z ciekawszych, zespołowych przedsięwzięć samorządowych na
przełomie XX/ XXI w. w Polsce. Mówiąc o przyszłości ekonomicznej zlewni Sanu,
gospodarze zwracają takŜe baczną uwagę, na dzieje osadnictwa i dziedzictwa
przyrodniczo–kulturowego dorzecza Sanu. Jedna z pierwszych konferencji poświęcona
podobnej problematyce, odbyła się w Przemyślu w 1970 r.1 Wydane zostały materiały,
dotyczące środowiska przyrodniczego dorzecza Sanu i jego znaczenia gospodarczego i
ochrony.
Omawiając bogactwo dziedzictwa przyrodniczo–kulturowego błękitnego Sanu,
chciałem się skupić tylko na załoŜeniach dworsko–ogrodowych, usytuowanych
bezpośrednio na terasie niŜowej, średniej i wysokiej Sanu, zwłaszcza dworów i
ogrodów, których osie widokowe powiązane były ściśle z „błękitną wstęgą Sanu”2.
Artykuł ten jednak nie wyczerpuje historii osadnictwa na tym obszarze, zarówno
przedhistorycznego, licznych grodzisk i osad począwszy od okresu neolitu (Bachórz)
oraz późniejszego osadnictwa i lokalizacji miast i wsi.
ZałoŜenia dworsko–ogrodowe odegrały waŜną rolę w rozwoju nie tylko sztuki
ogrodowej w Małopolsce, ale przede wszystkim w rozwoju i upowszechnianiu nowych
1

Olszak J. (red.) 1973. Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu. Jego znaczenie gospodarcze i
ochrona. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 16 i 17 X 1970 r. w Przemyślu.
Wyd. TPN. Bibl. Przemyska. T. VI. Przemyśl.
2
Na podstawie badań własnych – ogrody w wymienionych miejscowościach, są szczegółowo
opisane. J. Piórecki: 1970 – 1975, 1971, 1981, 1989, 1996, 1998. Patrz literatura.
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upraw roślin, ras zwierząt domowych i ogólnej kultury agrarnej i leśnej, a takŜe
rozwoju historycznej sieci usług handlowych, rozwoju miast i wsi.
Dla wyobraŜenia, jak liczne były to załoŜenia dworskie i ogrody od ujścia Sanu w
Chwałowicach aŜ do Sianek3, niech posłuŜy poniŜsza lista obejmująca wybrane
miejscowości i ich właścicieli:
Babice – dwór, wł. Helena i Józef Jaruzelscy, Zofia Radomyska
Bachórz – dwór, wł. Zdzisław hr. Skrzyński
Bachórzec – dwór, wł. ElŜbieta hr. Krasicka
Bachów – wł. Stanisław Nowosielski i współwłaściciele
Bakończyce – (Przemyśl) – pałac wł. Karolina ks. Lubomirska
Beniowa – dwór, wł. Hipolit Frommer i współwłaściciele
Bieliny – dwór, wł. Włodzimierz ks. Czartoryski
Bolestraszyce – dwór, wł. Mieczysław Zajączkowski
Bóbrka – dwór, wł. Lipa Frank i współwłaściciele, dr Jan Deskur
Buszkowiczki – dwór, Kapituła obrządku rzymskokatolickiego w Przemyślu
Bykowce k. Sanoka – dwór, wł. Zdzisława Tarnowiecka
Charzewice – dwór, wł. Hieronim ks. Lubomirski, Jerzy ks. Lubomirski
Chwałowice – wł. Jan bar. Goetz – Okocimski
Dąbrówka Starzeńska – zamek, wł. Juliusz hr. Starzeński
Dubiecko – zamek, wł. Stanisława hr. Konarska
Duńkowice Wielkie – dwór, wł. Seweryn Friedman
Dwernik – dwór?
Dynów – dwór, wł. Stefan Trzecieski
Dźwinacz Dolny – dwór, wł. Władysław Kraiński
Falejówka – dwór, wł. Grzegorz Woliński
Hoczew – dwór, wł. Kazimierz Sulatycki, Stanisław Mielnowicz
Hroszówka – dwór, gorzelnia, wł. Chaim Siller
Hulskie – dwór, wł. Ferdynand Malcher, Markus Fischer
Hureczko – dwór, wł. Ferdynand Hatschier, Mendel Gruenspann
Hurko – dwór, wł. Michalina Jadwiga Borowska, oo. Salezjanie w Przemyślu
Iskań – dwór, wł. Jadwiga Darowska
Jabłonica Ruska – dwór, wł. Maria Dydyńska
Jastkowice – dwór, wł. Hieronim ks. Lubomirski, Jerzy ks. Lubomirski
Kalników - dwór, wł. Bolesław Orzechowicz
Końskie – dwór, wł. Maria Staszkowa, Alfons Reitzenstein
3

Wykaz właścicieli wg danych z 1939 r. Epsztein i Górzyński oraz wcześniejszych, Bystrzycki
1924 r.
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Korytniki – dwór, wł. Władysław ks. Sapieha
Krasice – dwór, wł. Leon ks. Sapieha
Krasiczyn – zamek, wł. Leon ks. Sapieha
Kruhel Mały – dwór, wł. Feliks DruŜbacki, zmarł na zesłaniu po 1939 r.
Krywe (Tworylne) – dwór, wł. Bolesław Zatorski
Krzeczkowa – dwór, wł. Władysław Rivoli
Krzemienna – dwór, wł. Maria Dydyńska i współwłaściciele, Lesław Dydyński
Krzywcza – dwór, wł. Marek Lewandowski
Kupna – dwór, wł. Władysław ks. Sapieha
Leoncin – folwark, wł. Władysław ks. Sapieha
Lesko – dwór, wł. Ignacy hr. Krasicki, August hr. Krasicki
LeŜajsk – dwór, wł. Alfred hr. Potocki
Łokieć – dwór, wł. Zofia Wołowicka
Medyka – dwór, wł. Michał Pawlikowski
Michałówka – dwór, wł. Eman Spett
Mielnów – dwór, wł. Mieczysław Paszkudzki, Jan Chrapil
Myczkowce – dwór, wł. Klemens hr. Dzieduszycki
Myczków – dwór, wł. Czesław Wawrosz
Nakło – folwark wł. Ludwik Myszkowski
Nakło – dwór, wł. Henryk Schwarz i współwłaściciele, Jan Aresin
Nienadowa – dwór, wł. Laura hr. Dembińska, Maria hr. Mycielska
Nisko – dwór, wł. Gerhard Francke, Oliver Ressegnier
Niewistka – dwór, wł. Aleksander Bobczyński
Nozdrzec – dwór, wł. Seweryn Skrzyński
Obarzym – dwór, wł. Włodzimierz Dwernicki
Olchowce – dwór, wł. Józef Nowak, Antoni Nowak
Olszany – dwór, wł. Artur śebracki, Tadeusz Lubisz – śebracki
Ostrów k. Przemyśla – dwór, wł. Maurycy Lazarus
Pełkinie – pałac, wł. Jerzy ks. Czartoryski i Witold ks. Czartoryski
Pilchów – dwór, wł. Jerzy ks. Lubomirski
Piskorowice Mołynie – dwór, wł. Andrzej Szczekot
Piskorowice – dwór, wł. Maurycy hr. Zamoyski, Andrzej Szczekot
Posada Leska – folwark zamkowy, wł. Ignacy hr. Krasicki, August hr. Krasicki
Prałkowce – dwór, wł. Feliks DruŜbacki
Pysznica – dwór, wł. Ignacy Clar [synowie i współwłaściciele, Kazimierz Agopsowicz]
Radymno – majątek Kapituły obrządku łacińskiego w Przemyślu
Rajskie – dwór, wł. Zgromadzenie ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo we Lwowie
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Rudnik – dwór, wł. RóŜa hr. Tarnowska, Hieronim hr. Tarnowski
Ruska Wieś – WybrzeŜe Dubieckie – dwór, wł. Jadwiga hr. z Krasickich, Ignacy hr. Krasicki
Ruszelczyce – dwór, wł. Stanisław hr. Konarski, Józef i Wacław Romanowscy
Sanok – zamek z XIV w.
Sarzyna – wł. Alfred hr. Potocki
Sianki – dwór, wł. Stanisław Stroiński
Siedliska k. Dynowa – wł. Franciszek Trzciński
Sieniawa – dwór, wł. Ordynacja ks. Czartoryskich, Witold ks. Czartoryski
Sieniawa – pałac, wł. Ordynacja Augusta ks. Czartoryskiego
Sieniawa Augustów – folwark (spichlerz i dwór), wł. Ordynacja Augusta ks. Czartoryskiego
Sokole – dwór, wł. Emil Roiński
Sokoliki Górskie – dwór, wł. Juda Dienstag
Sokoliki Górskie k. Sianek – dwór Henryka Rubinsteina
Solina – dwór, wł. Antoni Borzemski
Solina Polańczyk – folwark
Sośnica – dwór, wł. Ludgarda hr. Stadnicka, Adam hr. Stadnicki
Strachocina – dwór, wł. Kazimiera Dydyńska
Stubienko – folwark, wł. Ludwik Nyczkowski
Stubno – wł. Ludwik Myszkowski
Surochów – dwór, wł. Władysław hr. Badeni
Szówsko – dwór, wł. Jerzy ks. Czartoryski, Witold ks. Czartoryski
Średnia Wieś – dwór, wł. Kazimierz Sulatycki, Kamila Sołowiej
Średnia Wieś k. Leska – wł. dóbr Włodzimierz Sołowiej
Tarnawa NiŜna – dwór, wł. Franciszek Ławrowski i współwłaściciele
Tarnawa WyŜna – dwór, wł. Mendel Rand
Tarnawce – dwór, wł. Władysław ks. Sapieha, Leon ks. Sapieha
Teleśnica Sanna – dwór, wł. Emil Roiński, Jan Rutkowski.
Temeszów – dwór, wł. Włodzimierz Karol Dwernicki, Helena Dwernicka
Trepcza – dwór, wł. Antoni Woliński
Turbia – dwór, wł. Hieronim ks. Lubomirski
Tworylne – wieś, wł. Franciszek Jaruntowski, Ber. Goldstein, Antoni Okołowicz
Tyrawa Solna – dwór, wł. Marek Nowak
Uherce Mineralne – pałac, wł. Stanisław Till
Ulucz – dwór, wł. Maria Dydyńska, Dydyński
Walawa – folwark, wł. biskupów przemyskich obrządku greckokatolickiego
Wapowce – dwór, wł. Władysław ks. Sapieha, Leon ks. Sapieha
Wara – dwór, wł. Seweryn Skrzyński, Andrzej Skrzyński

212

Dwory i ogrody w dolinie Sanu…
Wiązownica – dwór, wł. Jerzy ks. Czartoryski i Witold ks. Czartoryski
Wierzawice – dwór, wł. Alfred hr. Potocki
Wietlin – dwór, wł. Zofia hr. Zamoyska i współwłaściciele, Kazimierz hr. Badeni
Winne – folwark, wł. Krasiccy
Witryłów – dwór, wł. Jan Kozłowski i współwłaściciele, Ksawery Dwernicki
Wysock – dwór, wł. Zofia hr. Zamoyska i współwłaściciele, Zygmunt hr. Zamoyski
Wysock – pałac, wł. Zygmunt hr. Zamoyski
Wyszatyce – dwór, wł. Władysław Kraiński
Zachoczewie – dwór, wł. Roman Witoszyński
Zaleszany – dwór, wł. Franciszek Konopka, Jan bar. Goetz Okocimski
Zarzecze k. Niska – dwór, wł. dóbr Stanisław Hasmoki
Zbydniów – dwór, wł. Zbigniew Horodyński

Trudno by było w tym krótkim referacie opisać szczegółowo wszystkie załoŜenia i
ich historie4. Przytaczam tylko waŜniejsze plany załoŜeń ogrodowych na podstawie
map katastralnych, pochodzących z połowy XIX w. z Archiwum Państwowego w
Przemyślu. Skala tych rozplanowań zadziwia nas do dziś swoimi rozmiarami. Niektóre
ogrody przetrwały w granicach pierwszego rozplanowania do czasów współczesnych,
np. Bachórz, Bachórzec, Krasiczyn, Medyka, Średnia Wieś, Witryłów. W innych
zatarte zostały układy historyczne i zniszczeniu uległy budynki inwentarskie. Na
przełomie ostatnich wieków przywłaszczone od półwiecza przez państwo, obiekty te
nie są oddawane właścicielom lub spadkobiercom. Niemniej jest kilka racjonalnie
zagospodarowanych, jak: Bieliny, Dubiecko, Dynów, Krasiczyn, Lesko, Nozdrzec,
Sieniawa,

Zbydniów5.

Willa

w

Dynowie

słuŜy

celom

oazowym

(ryc. 1). Lesko, Nozdrzec, Sieniawa i Zbydniów naleŜą do znanych w kraju ośrodków
konferencyjno–hotelarskich.

NajdłuŜej

trwające

prace

nad

odnowieniem

renesansowego zamku w Krasiczynie, przyniosły niespodziewany dla gminy
międzynarodowy rozgłos – w tej części Europy. A dla mieszkańców i administracji
samorządowej korzyści finansowe.
4

Aftanazy R. 1996. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo
Lwowskie. Ziemia Przemyska i Sanocka. Wyd. II. T. VIII. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wrocław – Warszawa.
Piórecki J. 1989. Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego. Bibl. Muzealna T. VI.
s. 217. + wkładka 186 ryc., KAW. Rzeszów.
5
W ostatniej dekadzie XX w. przez mieszkańca Zbydniowa Mieczysława Paterkę, zostały
wykupione ruiny dworu w Zbydniowie od skarbu Państwa, jak równieŜ od rodziny
Horodyńskich wraz z ogrodem. Dwór został całkowicie odbudowany na Centrum kongresowo–
hotelowe, a ogród ogrodzony i zabezpieczony.
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Ryc. 1. Dynów. Willa szwajcarska z początku XX w. obecnie oaza –
Dom dziecka „Wzrastanie”

Ryc. 2. Bachórzec. Dwór i skrzydło dworu od strony ogrodu.
wg R. Aftanazego

Obiekty te stanowią dziś waŜne ośrodki rekreacyjne, przede wszystkim zostały
gruntownie odnowione i zabezpieczone przed zniszczeniem. Niektóre zaś, co naleŜy ze
smutkiem potwierdzić, naleŜące przez 350 lat do jednej familii, nie mają tego szczęścia
i w zawrotnym tempie niszczeją, np. stary dwór w Bachórcu (ryc. 2) zasłuŜonej rodziny
Krasickich – z dawna osiadłej w dolinie Sanu. Z ubolewaniem stwierdzić naleŜy, iŜ
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Bachórzec, jeden z najcenniejszych ogrodów w dolinie Sanu pod względem skali
zachowanego drzewostanu i załoŜenia, nie miał nigdy szczęścia do gospodarzy w
ostatnim półwieczu (ryc. 3). W drugiej połowie XX w. usytuowano tutaj wielką
przemysłową chlewnię trzody (ryc. 4), w wyniku, której zostało zatopionych
gnojownicą wiele starych pomnikowych drzew. Obecnie nowy właściciel prowadzi tu
działalność przemysłową, nie uwzględniając w ogóle roli obiektu zabytkowego. Było to
bowiem nie tylko jedno z ciekawych załoŜeń dworskich, ale równieŜ waŜne miejsce
pod względem historycznym, zwłaszcza ze względu na przechowywane tam pamiątki
rodzinne po Ignacym Krasickim6. Ponad to dwór w Bachórcu był takŜe pręŜnym
ośrodkiem Ŝycia kulturalnego Ziemi Sanockiej. Zachowana jest od ogrodu do
uroczyska Pasieka lipowo–kasztanowcowa aleja śródpolna, załoŜona w 1838 r. przez
Wincentego Pola (ryc. 5 i 6).
Jeszcze w XIX w. na podskarpiu ogrodu i wspomnianej alei płynął San. Dziś jego
koryto jest znacznie odsunięte, ale jest to pod względem atrakcyjności jedna z
najciekawszych dolin krajobrazowych Sanu, o znacznych wartościach krajobrazowych i
turystycznych.

Ryc. 3. Bachórzec. 2006 r. Ruiny
klasycystycznego dworu polskiego
Krasickich, z II połowy XVIII w.

Ryc. 4. Bachórzec. 2006 r. Budynki
inwentarskie trzody chlewnej z drugiej
połowy XX w. w centralnej części
ogrodu – zamienione dziś na hale
produkcyjne

Według Aftanazego, był tu „Piękny, stary park krajobrazowy, otaczający dwór ze
wszystkich stron, dochodził do brzegu Sanu, co podkreślało jego malowniczość. Na
dziedziniec przed dom wjeŜdŜało się przez murowany most starszy prawdopodobnie od
dworu. Środek dziedzińca zajmował trawnik obsadzony częściowo ozdobnymi

6

Chłędowski K., Głęboka Z. 1973. Dzieje Dubiecka. Przemyśl.
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krzewami, a częściowo pokryty rabatami kwiatowymi. Na gazonie ustawiano teŜ latem
hodowane w cieplarni ogromne agawy, palmy i inne rośliny egzotyczne”.

Ryc. 5. Bachórzec. 1974 r. Śródpolna
aleja załoŜona przez Wincentego Pola
w 1838 r.

Ryc. 6. Bachórzec. 1974 r. Dęby
szypułkowe na górnym tarasie
ogrodu

Do atrakcyjnych miejsc pod względem przyrodniczym, jak; Bachórzec, w górnym
biegu Sanu moŜemy zaliczyć ogrody w następujących miejscowościach: Dąbrówka
Starzeńska, Nozdrzec, Witryłów, a przede wszystkim Średnia Wieś, gdzie na wysokim
urwistym brzegu Sanu, zachowana jest dąbrowa z wieloma pomnikowymi drzewami
(ryc. 7).

Ryc. 7. Średnia Wieś. 1975 r. Pomnikowe dęby, przy drewnianym kościółku – obecnie nie
zachowały się oraz skupienie dębów w centralnej części ogrodu
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Modrzewiowy dwór został spalony po II wojnie światowej. W ogrodzie zachował
się jeden z ładniejszych kościołów – dawna kaplica dworska. Do interesujących załoŜeń
dworsko–ogrodowych naleŜą ogrody Starzeńskich w Bachórzu7. Na skutek zaniedbań
przez Delegaturę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, budynki
dworskie nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Ostatnia, najcenniejsza część
historycznego ogrodu i dawnego ośrodka gospodarczego, została sprzedana kilku
właścicielom, a osiemnastowieczna oficyna – dawny dwór, została całkowicie
opuszczona i ulega szybkiej dewastacji (ryc. 8 – 10). Na podstawie wpisu do rejestru
zabytków pod nr A-17 decyzja WKZ nr Kl.VI.5340/65/85/86 z dnia 10. 04. 1986 r.
podlega park krajobrazowy w granicach ogrodzenia. Ochroną objęty jest układ, drzewa
– pomniki przyrody oraz gatunki drzew obcego pochodzenia. Nie uchroniło to jednak
ogrodu od wybudowania w nim trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego.

Ryc. 8. Bachórz. Elewacja boczna dworu sprzed 1914 r.
wg R. Aftanazego

Na historycznej osi krajobrazowej, wiąŜącej San z ogrodem, a dawniej jeszcze z
pałacem, zburzonym w okresie I wojny św. (ryc. 8), pośród dawniejszych błoń
nadsańskich, zachowany jest gaj lipowo–dębowy z ogrodami rodziny Starzeńskich,
tzw. „Betlejem” (ryc. 12).
Nieodzowny Aftanazy podaje „… pałac stał wśród rozległego, bardzo
malowniczego parku krajobrazowego. Rycina przedstawia dom od strony krótszej
elewacji frontowej, poprzedzony kolumnadą. Między dworem a gościńcem rozciągał
się gładki trawnik. RóŜne gatunki drzew, jak stare dęby, świerki, jodły, lipy i topole
włoskie i inne sadzone grupami tworzyły oprawę tego gazonu”.
7

Piórecki J. 1989. Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego. Bibl. Muzealna VI.
s. 217 + wkładka 186 ryc., KAW. Rzeszów.
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Ryc. 9. Bachórz. 2006 r. Ruiny opuszczonego na przełomie XX i XXI w. osiemnastowiecznego
starego dworu. Widok od ogrodu

Ryc. 10. Bachórz. 2006 r. Ruiny spichlerzy
i stajni – widok od podjazdu

Ryc. 11. Bachórz. 2006 r. Centrala część
ogrodu

Ryc. 12. Bachórz. Gaj nad Sanem. Mauzoleum i kaplica Starzeńskich w otoczeniu starodrzewia
dębowo–lipowego
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Niestety – w strefie krajobrazowej ogrodu prowadzona jest eksploatacja Ŝwiru,
sięgająca głębokimi wykopami prawie do granic „Betlejem”. Tak bardzo troszcząca się
o osie widokowe słuŜba konserwatorska w Rzeszowie, dopuściła do powstania w
centralnej części ogrodu, składowiska gruzu, wysypiska śmieci, a do tego uprawy
namiotowej warzyw (ryc. 11). KaŜdy zaś z budynków inwentarskich wykupiony jest
przez kogoś innego. Niszczeje stary murowany budynek inwentarski dawnej stajni (ryc.
10).
W róŜny sposób w kulturze, przeplatały się dzieje dworów ze sztuką i literaturą.
Nozdrzec naleŜał do matki dziewiętnastowiecznego pamiętnikarza Ksawerego Preka.
Kilka innych dworów oddało ojczyźnie wielu zasłuŜonych Polaków. W Surochowie
urodził się Aleksander Fredro (ryc. 13), w Dubiecku Ignacy Krasicki, w Wapowcach
zaś Bernard Wapowski – jeden z największych polskich kartografów.

Ryc. 13. Surochów. Kamień i tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowi Fredrze oraz
wypalony dwór po II wojnie światowej, obecnie nie zachowany

Niezwykle waŜnym miejscem dla kultury polskiej był pałac ksiąŜąt Czartoryskich w
Sieniawie, która przez pewien okres czasu, zwłaszcza po powstaniu listopadowym i
przeniesieniu się tu familii Czartoryskich ze zbiorami z Puław, stanowiła centrum Ŝycia
kulturalnego Ziemi Przemyskiej8. Tu w krypcie kościelnej pochowani są Czartoryscy, a
relikwie błogosławionego Augusta Czartoryskiego, znajdują się w kościele pw. Św.
Józefa w Przemyślu. Sieniawa jest jednym z licznych przykładów podobnie, jak:

8

W Dziejach rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej (T. VIII, 1996) Roman Aftanazy
pisze o następujących dworach: Bachórz, Bachórzec, Dąbrówka Starzeńska, Dubiecko, Dynów,
Kalników, Końskie, Krasiczyn, Lesko, Medyka, Nienadowa, Nozdrzec, Pełkinie, Ruska Wieś
(WybrzeŜe), Sieniawa, Stubno, Surochów, Węgierka, Uherce Mineralne, Laszki Murowane – o
Marynie Mniszech. s. 126 – 148.
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Dąbrówka Starzeńska, Krasiczyn, Lesko, Medyka, Surochów, Wysock waŜnych
ośrodków kulturalnych, które nieszczęśliwie usytuowane w pasie granicznym
sowiecko–niemieckim, w latach II wojny św. uległy powaŜnym zniszczeniom, a meble,
zbiory sztuki, archiwa, księgozbiory zostały bezpowrotnie zrabowane9. Dziś jedynie
odbudowany i konserwowany zamek w Krasiczynie, spełnia nadaną mu nową
społecznie funkcję, i przez to naleŜy, do najbardziej pod względem infrastruktury
turystycznej, zagospodarowanym historycznym obiektem tych terenów.
Nie wspominam juŜ o roli zamku w Krasiczynie10, który jest bardzo szeroko znany
opinii publicznej. Chciałbym jeszcze powrócić do krótkiego scharakteryzowania
Medyki Pawlikowskich. Medyka spełniała waŜną rolę nie tylko jako centrum Ŝycia
umysłowego, ale takŜe jednego z waŜniejszych ośrodków Ŝycia gospodarczego doby
porozbiorowej w Galicji11. Medyka od połowy XIX w., była fenomenem Ŝycia
kulturalnego i gospodarczego w Polsce porozbiorowej. Gromadzono tu w 11
wyspecjalizowanych

zespołach

szklarniowych,

kolekcje

roślin

ozdobnych

i

uŜytkowych, a w warunkach polowych, uprawiano i selekcjonowano setki odmian
roślin uprawnych. Utylitarny charakter działalności Pawlikowskich, odgrywał waŜną
rolę, w upowszechnianiu się nowych odmian roślin uprawnych. Prowadzono tu na duŜą
skalę produkcję szkółkarską drzew i krzewów owocowych, jedną z najciekawszych w
Monarchii Austriacko–Węgierskiej. Jeden z pierwszych katalogów w Polsce
dotyczących szkółkarskiej produkcji przemysłowej dotyczy Medyki i wydany został we
Lwowie w 1834 r. (ryc. 14). Reprint katalogu zamieszczony jest w Arb. Bolestraszyce,
Z: 1. 1992. s. 193 – 223.
Łusakowski podaje iŜ pod koniec pierwszej połowy XIX wieku były w Medyce
następujące szklarnie: roślin wodnych, podzwrotnikowych, ananasarnia, kaktusiarnia,
figarnia i pomarańczarnia, kameliarnia, oddział ciepły oraz azali i rododendronów.
Kameliarnia … „ to budynek najdłuŜszy, nowy. Miliony stało wazonów, a kaŜde z
entykietami jednakowe liściem błyszczącym jak szkło…” (Medyka. –s. 56 – 115).
Medyka to równieŜ jak juŜ wspomniałem, jeden z najwybitniejszych ośrodków
Ŝycia kulturalnego Ziemi Przemyskiej. Tu w oficynie wydawniczej Pawlikowskich
„Okna” wydawane były wybitne dzieła literatury polskiej. Jan Gwalbert Pawlikowski –
filozof i przyrodnik był jednym z pionierów ochrony przyrody w świecie (ryc. 15).
9

Chwalewik E. 1926. Zbiory polskie. T. 1 – 2. Wyd. Mortkowicza. Warszawa – Kraków.
Budziński T., Majewski L. 2000. Krasiczyn. Księgarnia Akademicka Libra. Rzeszów.
11
Zlat M. 1963. Zamek w Krasiczynie. Studia renesansowe. Ossolineum. Wrocław.
10
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Ryc. 14. Karta tytułowa i pierwsza strona katalogu roślin ogrodu Medyckiego

Ryc. 15. Medyka. Okazały platan klonolistny, w
pobliŜu umieszczona jest tablica i kamień pamiątkowy
poświęcony Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu, w
25 rocznicę śmierci

Dla Medyki zachowana jest bogata ikonografia, zwłaszcza liczne akwaforty
Kajetana Kielińskiego, przedstawiające m.in. stary pałac, pozostałości zamku na wyspie
(ryc. 16), rozebranego na początku XX w. przez Mieczysława Pawlikowskiego.
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Ryc. 16. Medyka. Widok ogólny na pałac przez park. Rys. K. W. Kielisińskiego 1837 r.

Wybudował on wówczas nowy pałac (ryc. 17), który po oddaniu Polsce w 1948 r.
Medyki przez Związek Radziecki był juŜ w ruinie (ryc. 18). Baszta naroŜna pałacu
przystosowana była do przechowywania zbiorów kartograficznych. Pałac obecnie nie
istnieje. Został rozebrany w latach 50–tych, na materiał budowlany głównie do
utwardzenia dróg (ryc. 18 – 19).

Ryc. 17. Medyka. Nowy dwór od strony
podjazdu. 1938 r. wg R. Aftanazego
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Ryc. 18. Medyka. 1952 r. Dwór po
odzyskaniu Medyki przez Polskę w 1948 r.,
w późniejszych latach rozebrany
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Ryc. 19. Medyka. 1854 r. Plan
ogrodu
(przerys
mapy
katastralnej)
zorientowany
współcześnie na podstawie
zachowanych
elementów
układu
przestrzennego
w
terenie
oraz
danych
ikonograficznych:
1 – pałac z XVI w. – XVII w.
na ostrowie, przebudowany w
XVIII w., całkowicie rozebrany
na początku XX w., 2 – zespół
pomarańczarni
wraz
z
oranŜerią,
wybudowany
zapewne w początkach XIX
stulecia, częściowo zburzony w
początkach XX w., kiedy to na
miejscu oranŜerii wybudowano
nowy pałac Pawlikowskich,
3
–
osiemnastowieczna
oficyna,
zwana
„Domem
Powstańców”, 4 – zniszczony
zespół oranŜerii oraz inspektów i cieplarni, 5 – dom gościnny szwajcarski, wybudowany przez
Mieczysława Pawlikowskiego, w początkach XX w., zachowany współcześnie, 6, 7 –
zachowane fragmenty murów w przyziemiu (do połowy XX w.), pochodzące zapewne z altan
ogrodowych, 8 – zachowany fragment rzeźby parkowej, wazonu i kamiennego obelisku, 9 –
pozostałości ogrodów pomologicznych, całkowicie zniszczonych w drugiej połowie XX w., 10 –
główny majdan gospodarczy, zniekształcony zwartą zabudową ośrodka gospodarczo –
rolniczego. Pierwotnie najstarsza część załoŜenia obronnego w otoczeniu wałów Piotra Kmity
(około 1540 r.). Zachowane są czytelne fragmenty i pozostałości umocnień ziemnych, 11 –
punkt widokowy, kopiec Jagiełły z lapidarium, 12 – fragment głównej drogi przecinającej
obronny majdan gospodarczy, wybudowanej po 1960 r., 13 – pozostałości fos i zalewów
zachowane w terenie, 14 – budynek szkoły ogrodniczej załoŜonej w początkach XIX w. przez
Pawlikowskich, 15 – główne drogi zachowane współcześnie, 16 – kanał pełnowodny, 17 –
skupienie kasztanowca gładkiego, 18 – klon cukrowy, odmiana strzępolistna, 19 – dwa
miłorzęby. Jeden zapewne z załoŜenia osiemnastowiecznego, rozplanowanego przez księŜnę
Zofię Lubomirską (wycięty w 1940 r., zachowane formy odroślowe), 20 – orzech czarny,
pochodzący z najstarszego załoŜenia ogrodowego (obwód 400 cm), 21 – platan klonolistny, 22 –
topole białe, wycięte w połowie XX w. (obwód 400 – 600 cm) oraz fragmenty dróg z tzw. grobli
paradnych i mostów prowadzących do wyspy i starego pałacu, 24 – zachowane fragmenty
dawnego gazonu przed nowym pałacem. Stawy rozplanowane na miejscu pierwotnych,
podyluwialnych koryt rzek, przebudowane gruntownie w drugiej połowie XVIII w. za czasów
Zofii Lubomirskiej.

W Medyce zachowane są jeszcze ślady dawniejszych umocnień i fortyfikacji
ziemnych w otoczeniu dawnego majdanu gospodarczego oraz tzw. pawilon szwajcarski
– dom gościnny wybudowany takŜe przez Mieczysława Pawlikowskiego. Większość
zbiorów kartograficznych, numizmatycznych, płócien, mebli i róŜnych rycin pozostaje
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nadal w dawniejszym Ossolineum we Lwowie12. Pomimo tego, iŜ Pawlikowscy przy
przekazywaniu swoich zbiorów zastrzegli, iŜ przy przeniesieniu kiedykolwiek siedziby
Ossolineum ze Lwowa, zbiory ich wracają do rodziny. Dziś najlepiej zachowany
murowany budynek pierwszej szkoły ogrodniczej w Polsce jest w złym stanie
technicznym.
Podobny los spotkał tuŜ po wojnie zamki w Sośnicy i w Dąbrówce Starzeńskiej.
Zamek w Dąbrówce Starzeńskiej spalony został tuŜ po wojnie przez UPA, a następnie
rozebrany na materiał budowlany. Proces niszczenia zbiorów i archiwum zamku
rozpoczął się juŜ na początku lat 40–tych.
Do odbudowanych i nowo zagospodarowanych pod względem turystycznym
obiektów zaliczyć naleŜy ruiny dawniejszego zamku w Bielinach. Ma on bogatą
historię, albowiem po roztrwonieniu jednej z większych fortun Mniszchów, związanych
z Maryną i wyprawą moskiewską, osiadł tu pod koniec swego Ŝycia Hieronim
Mniszech13. Z Maryną Mniszchówną związane są jeszcze pozostałości niegdyś
obronnego dworu w Uhercach Mineralnych, który dziś popada stopniowo w ruinę.
W niektórych wspomnianych juŜ wcześniej obiektach, jak: Bachórzu, Krasiczynie,
Lesku i Sieniawie odrodziło się Ŝycie kulturalne i społeczne. Zostały odbudowane z
ruin dwory w Bielinach, Nozdrzcu, Sieniawie i Zbydniowie. Wiele innych w tym
okresie uległo zniszczeniu i rozpada się. Niszczeją ostatnio dawne budynki
inwentarskie.
Wędrując od ujścia Sanu aŜ do jego źródeł, z kaŜdym z dworów związana jest
pewna historia lub legenda. We wsi Chwałowice juŜ tylko w obrębie zabudowań
wiejskich, wyróŜnia się jeden z gospodarzy, albowiem mówi się o jego domu jako o
„pokojach”. Rzeczywiście jest to pozostałość dawniejszego dworu, usytuowanego nad
samym brzegiem Sanu, po którym historia zachowana jest tylko w nazwie. Jeszcze w
wydawnictwie Sandomierskie (lata 30–te XX w.) był zapis, iŜ w majątku w
Chwałowicach w XIX w., liczne powodzie świętojańskie powodowały zmiany koryta
Sanu, tak, Ŝe właściciel wiosną miał wolny dostęp do pól. Po Ŝniwach zaś, snopki zbóŜ
musiał przewozić przez San. Podobnych opowieści jest wiele. W licznych dworach
mieszkało wielu uczestników powstań narodowych i stąd teŜ, jak np. z Medyki
wychodziły oddziały powstańcze do Królestwa Kongresowego.
12

Gębarowicz M. 1929. Katalog rękopisów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. Lwów.
Aftanazy R. 1996. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo
Ruskie. Ziemia Przemyska i Sanocka. Wyd. II. T. VIII. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wrocław – Warszawa.
13
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Odrębnym zagadnieniem pozostaje nadal ich współczesna przyrodnicza i
kulturowa wartość. Zarówno pod względem rozplanowania załoŜeń ogrodowych, jak i
występowania cennych, doborowych drzew krajowych zwłaszcza dębu szypułkowego:
Bachórz, Bachórzec, Dubiecko, Dynów, Krasiczyn (ryc. 20), Lesko, Nisko, Posada
Leska, Sieniawa, Średnia Wieś, Witryłów, Wysock; lip i jesionów: Bachórz (ryc. 21),
Bachórzec, Chorzelów, Dubiecko (ryc. 23), Kalników, Lesko (ryc. 22), Nienadowa
(ryc. 24), Nisko, Posada Leska, Sieniawa, Surochów, Średnia Wieś. Są to doskonałe
drzewa doborowe nadające się do szerokiego upowszechniania w kraju, jako miejscowe
cenne ekotypy.

Ryc. 20. Krasiczyn. 1970 r. Plan ogrodów z oznaczeniem cenniejszych gatunków drzew i
krzewów wg opracowania park w Krasiczynie (Piórecki 1971)

Szczegółowy opis ogrodu – wraz z wykazem dendroflory, zamieszczony jest w
opracowaniu Frazika Zamek w Krasiczynie (1971) oraz w Zabytkowych ogrodach i
parkach województwa przemyskiego (1989), a takŜe w opracowaniu Majewskiego
(2000).
W drugiej połowie XX w. w ogrodach krasiczyńskich, notowano ponad 200
taksonów drzew i krzewów. Poza Bolestraszycami i Charzewicami, jest tu nadal
największe skupienie drzew obcego pochodzenia.
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Ryc. 21. Bachórz. 1852 r. Plan ogrodów

Ryc. 22. Lesko. 1975 r. Szkic załoŜenia
ogrodowego (przerys mapy katastralnej)

Ryc. 23. Dubiecko. 1972 r. Plan ogrodów
zamkowych – szkic terenowy wraz z
częściową inwentaryzacją dendrologiczną:14
1 – drogi istniejące, 2 – drogi
zrekonstruowane, 3 – skróty piesze (ścieŜki
dzikie), 4 – mur ogrodzeniowy, 5 – mostki, 6
– bariery na grobli, 7 – rowy otwarte,
8 – bramy, 9 – skarpy, 10 – drzewa i krzewy
nagonasienne (szpilkowe), 11 – drzewa i
krzewy okrytonasienne (liściaste), 12 –
drzewa pomniki, 13 – szpalery i Ŝywopłoty,
14 – trawniki, 15 – wody, 16 – punkty
widokowe, 17 – studnie, 18 – budynki,
19 – ogrody warzywne, 20 – popiersie
Ignacego Krasickiego, 21 – zamek, 22 –
budynki gospodarcze i szklarnie, 23 – baraki
mieszkalne wybudowane w 1969 r., 24 –
bluszcz
pospolity,
25
–
brzoza
brodawkowata, 26 – czeremcha zwyczajna,
27 – dąb szypułkowy, 28 – daglezja zielona,
29 – głóg dwuszyjkowy, 30 – grab zwyczajny, 31 – jałowiec sawina, 32 – jesion wyniosły,
33 – jesion wyniosły, odmiana zwisająca, 34 – kasztanowiec zwyczajny, 35 – klon jawor,
36 – klon jesionolistny, 37 – klon polny, 38 – klon zwyczajny, 39 – kruszyna pospolita,
40 – ligustr pospolity, 41 – lipa drobnolistna, 42 – lipa szerokolistna, 43 – lipa węgierska,
44 – miłorząb japoński, 45 – modrzew europejski, 46 – olsza szara, 47 – platan klonolistny,
48 – grochodrzew, 49 – sosna wejmutka, 50 – topola biała, 51 – trzmielina zwyczajna,
52 – tulipanowiec amerykański, 53 – wierzba biała, odmiana złota, płacząca, 54 – wiąz górski.
Na planie oznaczono waŜniejsze gatunki drzew lub pojedyncze drzewa, trawniki, Ŝywopłoty,
załoŜenia obronne.
14

Piórecki J. 1989. Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego. Bibl. Muzealna VI. s.
217 + wkładka 186 ryc., KAW. Rzeszów.
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Ryc. 24. Nienadowa. 1852 r. Plan
ogrodów (przerys mapy katastralnej)
zawiera oznaczenia: dworu wraz z
gazonem i podjazdem pod dwór, ścieŜek
pieszych i głównych dróg dojazdowych,
parteru
wodnego,
folwarku
oraz
głównego wjazdu wraz z drogą paradną
(w otoczeniu starodrzewia dębowego).
Układ
przestrzenny
zachowany
współcześnie w terenie.

Cenne są równieŜ dla dalszego upowszechniania gatunki drzew obcego
pochodzenia. Występują one w licznych ogrodach np.: orzeszniki gorzkie – jedne z
pierwszych aklimatyzowanych w Polsce, rosły do niedawna w Medyce i Krasiczynie.
W Medyce jest jedno z pierwszych w Polsce aklimatyzowanych drzew – pomnikowy
orzech czarny. W XIX w. szkółki drzew ozdobnych i owocowych w Krasiczynie –
Sapiehów i w Charzewicach – Lubomirskich, odegrały waŜną rolę, podobnie jak
wcześniej Medyka w upowszechnianiu się nowych, wartościowych odmian drzew
owocowych, wpływając tym samym na podniesienie się kultury ogrodniczej. Niedaleko
od Medyki w Kalnikowie podobną rolę kulturalną na przełomie XIX i XX w. odegrała
rodzina Orzechowiczów15. Historycznie rzecz biorąc, po Medyce, do najwaŜniejszych
15

Działalność Orzechowicza w porównaniu do roli, jaką odegrały rody Krasickich, Sapiehów i
Czartoryskich i innych jest mało znana, niemniej wg E. Rybienika Wkład Ziemian w rozwój
naukowy, kulturalny i gospodarczy Ziemi Przemyskiej na przykładzie wybranych rodów.
Maszynopis. Przemyśl. 2006. Mniej znaną, ale jednak nie mniej waŜną rolę, odegrały mniejsze
ośrodki. Za przykład niech posłuŜy Kalników naleŜący do rodu Orzechowiczów.
Ostatni właściciel Kalnikowa, Bolesław Orzechowicz (1847 – 1927) zgromadził w swej
posiadłości bogate zbiory; mebli, broni palnej i siecznej, przede wszystkim kolekcję obrazów. W
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osiągnięć w skali ogólnoeuropejskiej zaliczyć moŜemy w pierwszej połowie XVIII w.
Wysock16 ElŜbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Dzięki ogromnym nakładom
finansowym rozwijała na szeroką skalę sztukę ogrodową w Polsce. O moŜliwościach
eksportowych tamtejszych szkółek świadczy, iŜ ogrodnicy z Wysocka dostarczali
materiał szkółkarski do kilkunastu ogrodów w Polsce, m.in. do BrzeŜan i Raju,
Grzymanowa na Podolu, Międzyrzecza Podlaskiego, Puław, Powązek w Warszawie, a
takŜe ogrodów w Oleszycach, Przeworsku, Sieniawie, Tarnogrodzie, we Lwowie,
Klemontowie i wielu innych. Stąd teŜ na duŜą skalę transportowano np. drogą wodną
Sanem i Wisłą owoce miękkie, a więc wiśnie i morele do Warszawy i Puław. O skali
działalności Wysocka świadczy, iŜ w jednym dniu wywoŜono ze szkółek ok. 40 wozów
bukszpanu. Ogrodnik miejscowy był zobowiązany do kształcenia „ogrodniczków”.
Szczegółowe opracowanie Nestorowa dotyczące dziejów ogrodów w Wysocku oraz
wykazu upraw z pierwszej połowy XVIII w., jest zamieszczone w Zeszytach
Naukowych Arboretum Bolestraszyce (nr 10. 2005 r.)

jej skład wchodziły obrazy najznamienitszych polskich malarzy np. Jacka Malczewskiego
Chrystus przed Piłatem, Józefa Brandta Lisowczycy w pochodzie, Piotra Michałowskiego
Wodospad, Artura Grottgera Walka Czerkiesów z Moskalami, Alfreda Wierusza Kowalskiego,
Teodora Axentowicza, Marcello Bacciarelliego Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego,
Henryka Siemiradzkiego Za przykładem bogów, Jana Matejki 44 rysunki do jego wizerunków
ksiąŜąt i królów polskich, a takŜe malarstwo włoskie i holenderskie. Większość swych zbiorów
Bolesław Orzechowicz w 1915 r. w obawie przed wojenną grabieŜą złoŜył jako depozyt w
pałacu Łozińskich we Lwowie. Po wojnie, w sierpniu 1915 r. Bolesław Orzechowicz podarował
swe zbiory Gminie miasta Lwowa z zastrzeŜeniem, Ŝe mają one stanowić odrębną niepodzielną
całość i udostępnione będą publiczności jako Zbiory Bolesława Orzechowicza. Drugim waŜnym
zastrzeŜeniem w umowie było… zastrzega darowujący p. Bolesław Orzechowicz, Ŝe na ten
nieprawdopodobny, a jednak moŜliwy wypadek, gdyby miasto Lwów, czy to wskutek
wypadków politycznych, przestało mieć trwale charakter polski, gdyby pod względem
narodowym polskość swoją utraci… przejść mają zbiory powyŜsze na własność Muzeum
Narodowego na Wawelu w Krakowie, a gdyby to było trudne do wykonania (…) stać się mają
własnością Państwa Polskiego i umieszczone być mają w Warszawie, Poznaniu, Wilnie lub
Gdańsku.
- Badecki K. 1922. Zbiory Bolesława Orzechowicza. Lwów.
- Hulewicz J. 1979. Orzechowicz Bolesław. 1847 – 1927. [w:] Polski Słow. Biograficzny,
T. XXIV. Wrocław.
16
Nestorow R. 2005. Jan Baptysta Kendel – nadworny ogrodnik ElŜbiety z Lubomirskich
Sieniawskiej. Przyczynek do badań nad rolą i warsztatem ogrodnika w pierwszej połowie XVIII
wieku w Polsce. Arb. Bol. Z: 10. s. 7 – 43. Bolestraszyce.
- Nestorow R. 2005. Materiały źródłowe do historii ogrodów Małopolski. Część I: Ogród w
Sieniawie w latach 1716 – 1729. Arb. Bol. Z: 10. s. 7 – 43. Bolestraszyce.
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Zakończenie
Znamiennym zjawiskiem jest, iŜ w zmieniających się kolejach losu i po
odbudowie kilku zamków [Nozdrzec (ryc. 25), Krasiczyn, Lesko], pałaców (Sieniawa),
dworów (Bieliny) ani jeden z dawnych majątków, nie powrócił do familii, od wieków
osiadłych nad brzegiem Sanu. Fiaskiem zakończyły się wieloletnie starania rodziny
Krasickich o odzyskanie dworu i ogrodu w Bachórcu. W linii męskiej, Bachórzec (ryc.
27) naleŜał do Krasickich przez przeszło 350 lat.

Ryc. 25. Nozdrzec. 1852 r. Plan załoŜenia
dworsko – ogrodowego (przerys mapy
katastralnej)

Ryc. 26. Charzewice. 1852 r.
Plan ogrodów (przerys mapy katastralnej).
Plan zorientowany, zawiera oznaczenie: murowanego pałacu wraz z podjazdem i gazonem w
układzie nieregularnym, układu hydrologicznego, granicy ogrodu, oficyn, (zachowane
współcześnie), kwater ogrodów warzywnych oraz ośrodka gospodarczego
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Ryc. 27. Bachórzec. 1852 r.
Przerys planu katastralnego

Prawie nigdzie, poza Medyką i Surochowem, nie zachowały się większe
powierzchnie gruntów dworskich. Resztówki dworskie ocalały dzięki budynkom
uŜytkowanym przez szkoły, ośrodki zdrowia, słuŜby leśne i administracyjne. W
większości z nich zachowały się skupienia pomnikowych drzew rodzimego
pochodzenia, granice, głównie drogi dojazdowe, aleje, stawy, krajobraz. Poza opisem
Aftanazego lub lokalnych zbiorów muzealnych, nigdzie nie zachowało się w
pomieszczeniach zabytkowe, historyczne wyposaŜenie. Problemem organizacyjnym
pozostaje forma zachowania i uŜytkowania byłych majątków ziemskich. Być moŜe jest
to tylko chwilowe niepowodzenie organizacyjne i historyczno–społeczne. Dla
społeczeństwa samorządowego, jest to takŜe waŜny problem zachowania własnego
dziedzictwa przyrodniczo–kulturowego. Państwo wzniosło nad Sanem wiele budowli,
jak: huty Ŝelaza, zakłady przemysłowo–chemiczne, elektrownie węglowe i wodne, a
przede wszystkim wielkie zbiorniki zaporowe. Od końca pierwszego tysiąclecia
rozwijają się miasta. Dba się o kulturę i historię miast w celu ocalenia osiągnięć i
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dorobku budowlanego człowieka. W Sanoku zbudowany jest jeden z najcenniejszych
skansenów budownictwa drewnianego w Europie.
Nie mamy nadal wypracowanego modelu jak utrzymać w procesie rolniczym
historyczno–wytwórczym wielkopowierzchniowy typ gospodarstwa rolnego, nawet w
przybliŜeniu w podobnym zakresie, jak działają gospodarstwa agroturystyczne. W
Wielkiej Brytanii od ponad 200 lat działalność ta jest kontynuowana. Zapoczątkowana
została jednak znacznie później, aniŜeli polskie Ossolineum. W posiadaniu organizacji
obywatelskich jest około 30% powierzchni kraju i około 17% wybrzeŜa. Pracuje w niej,
obok stale zatrudnionych pracowników ponad trzy miliony wolontariuszy. Organizacje
nie tylko udostępniają, ale takŜe utrzymują w imieniu parlamentu historyczne ogrody,
zamki, fermy, pola, lasy, młyny, miasta i osady dawnego przemysłu, przystosowane
dziś do infrastruktury turystycznej, a takŜe wytwarzają wysoki produkt turystyczny.
Prowadzą na duŜą skalę edukację historyczną i przyrodniczą, a zwłaszcza utrzymują
historyczny proces produkcji w rolnictwie, wraz z lokalnymi i regionalnymi odmianami
ras roślin i zwierząt. W przeciwieństwie do rolniczego dziedzictwa kulturowego, lasy
państwowe w minionym okresie, udoskonalają proces zarządzenia oraz sukcesywnie i z
duŜym powodzeniem informują społeczeństwo, zwłaszcza młodzieŜ o przyrodniczej i
kulturowej roli lasu i gospodarki leśnej. W wielu nadleśnictwach działają stałe ośrodki
edukacyjne.
W polskim systemie niewielką lub wręcz hamującą rolę odgrywa państwowa
słuŜba konserwatorska. Obiekty tego typu utrzymywane są jako skamieliny, zamiast
Ŝyć pełnym codziennym Ŝyciem, jak np. dawne fermy rolnicze w Wielkiej Brytanii.
Od półwiecza w ogrodach tych, z wyjątkiem Bolestraszyc i Sieniawy nie wykonano
nowych nasadzeń. Trwa tylko rejestracja zgonów drzew i dawnych załoŜeń
ogrodowych. Bolestraszyce – odwiedzane dziś przez ponad 50 tys. zwiedzających osób
rocznie (zwłaszcza młodzieŜ), są waŜnym centrum edukacji przyrodniczej.
Arboretum w Bolestraszycach nie prowadzi działalności, jako typowy ośrodek edukacji
przyrodniczo–leśnej i hodowlanej na wzór wspomnianych juŜ ośrodków w innych
krajach, ale nawiązuje do dawnych osiągnięć sztuki ogrodowej w Małopolsce
(Dubiecko, Krasiczyn, Medyka, MiŜyniec, Przeworsk, Sieniawa, Wysock, Zarzecze)
stawiając sobie za jeden z głównych celów czynną ochronę dziedzictwa przyrodniczo–
kulturowego dorzecza Sanu, utrzymując i gromadząc przede wszystkim kolekcje
rodzimych odmian i drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni, pochodzących w głównej
mierze z historycznych załoŜeń ogrodowych Małopolski.
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