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PRACE  KONSERWATORSKIE  PRZY  POMNIKOWYM  DĘBIE  „BOLKO”  W 

ZESPOLE DWORSKO – PARKOWYM W HNISZOWIE

Hniszów jest niewielką wsią położoną w dolinie rzeki Bug, wśród meandrujących 

starorzeczy  i  niewielkich,  piaszczystych  wzniesień,  pokrytych  lasami  i  łąkami. 

Miejscowość  nazywana  była  dawniej  „Niszów”,  co  ma  związek  z  licznymi  tu 

obniżeniami  terenu.  Charakterystyczne  dla  miejscowości,  było  występowanie  rudy 

żelaza1.  Nazwę  miejscowości  można,  więc  powiązać  także  z  kopalnią  lokalnego 

surowca2. Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Hniszów pochodzą z XVI wieku3. „Zapisy 

Ziemskie  Chełmskie” z 1601 r.,  podają nazwiska właścicieli  majątku w Hniszowie – 

stryjecznych  braci  Wołoczko.  Dobra te,  do których należał  dwór wraz z  przynależną 

wsią,  były  strategicznie  położone,  w  bliskiej  odległości  od  przeprawy  na  Bugu  w 

Świerżach. Znajdowała się tu osada rycerska, która miała zadanie obronę przeprawy, na 

granicznej wówczas rzece. W XVIII wieku do zespołu majątku należał również młyn 

stojący nad Bugiem. 

Z pośród wszystkich kolejnych właścicieli majątku w Hniszowie, trwale zapisali się 

w krajobrazie Hniszowa, jego ostatni przed I wojną światową właściciele – Trzebińscy. 

Dokonali melioracji podmokłych terenów wokół starorzecza, wystawili wiele budowli w 

majątku,  porządkowali  i  poszerzali  tereny  parkowe.  Ich  działalność  w  majątku, 

rozpoczęła się w 1868 roku, gdy dobra te otrzymał Julian Trzebiński. Jego młodszy brat 

– Bolesław przyszedł na świat później, w roku 1870. Jego krótkie życie dopełniło się w 

1883  r.  Został  pochowany  na  cmentarzu  parafialnym  w  Świerżach,  w  skromnym 

grobowcu rodzinnym zwieńczonym żeliwnym  pomnikiem nagrobnym.  Inskrypcje  nie 

opisują okoliczności przedwczesnej śmierci Bolesława. Istnieje podanie, wiążące osobę 

Bolesława i potężny dąb. Uczczono być może w ten sposób, pamięć trzynastoletniego 

chłopca nazywając wieczne, nieśmiertelne drzewo, imieniem zmarłego chłopca. „Bolko” 

jak  mówi  inna  legenda,  pamięta  najstarsze  dzieje  folwarku  w  Hniszowie.  Jego  imię 

1 Mieczysław Kseniak, Ewidencja pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Hniszowie Gm. Ruda Huta, 
1987, Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie.
2 Stanisław Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 
Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 
3 Władysław Sakławski, Franciszek Uhorczak, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Lublin, 1974, s. 
84.



wiązano z jedną z  wypraw księcia  Bolesława Chrobrego.  Pod nim miał  odpoczywać 

władca,  podziwiając rozmiar  i  potęgę drzewa. Dziś wiemy że drzewo nie mogło  być 

wówczas  zbyt  okazałe.  Wiemy  że  nie  może  być  to  prawdą;  także  wobec 

charakterystycznego  dla  Trzebińskich  zwyczaju  nadawania  nazw  poszczególnym 

obrębom leśnym, zaczerpniętym od imion swoich dzieci. „Bolesławów”, „Zofijówka”, 

„Marysin” to kilka zachowanych w dokumentach przykładów.

Trzebińscy  w  okresie  międzywojennym  odbudowują  na  starej  podmurówce 

zniszczony w czasie działań pierwszej wojny światowej dwór. Wtedy prawdopodobnie 

powstaje ostatnia, świadomie kreowana, kompozycja ozdobna parku. Była to zgodnie z 

panującą wówczas modą kompozycja krajobrazowa, wykorzystująca cenny drzewostan 

pierwszych ogrodów, między innymi dominujące w parku dęby szypułkowe, pozostałość 

naturalnej  dąbrowy.  Przed  dworem znajdował  się  reprezentacyjny  gazon,  do  którego 

prowadziły  dwie  aleje  –  klonowa  (północna)  od  strony  wsi  Hniszów  i  lipowa 

(południowa) z kierunku Świerż. Gazon usytuowany był na lekko opadającym terenie, 

obsadzony  różami  i  krzewami  ozdobnymi.  Ważną  rolę  w  kompozycji  odgrywały 

naturalistyczne elementy krajobrazowe: starorzecze Bugu, lasy łęgowe. Część ozdobna 

parku przechodziła  w sady użytkowe,  co jest  typowe dla  wielu zespołów parkowych 

powstających na ziemiach chełmskich w końcu XIX i początku XX w. W 1880 r., rejestr 

pomiarowy  dóbr  hniszowskich,  opisywał  ozdobne  założenia  jako  folwark  z  parkiem 

ozdobnym, zabudowaniami i rzeką; do parku zaliczano naturalistyczne lasy odpowiednio 

oczyszczone z krzewów i pielęgnowane. Kolejny rejestr pomiarowy parku powstał, w 

1902 r., jednak plan 10 hektarowego parku się nie zachował.

W  archiwum  Wojewódzkiego  Konserwatora  Przyrody  zachował  się  niezwykle 

interesujący  odpis  dokumentu  z  okresu  okupacji  niemieckiej:  niemieckie  państwowe 

władze leśne, podczas wizytacji terenów leśnictwa Świerże, w dniu 27 września 1941 r., 

wyróżniły doskonale zachowany dąb, który miał wówczas ponad 700 cm obwodu pnia i 

mało widocznych ubytków. Zwrócono uwagę, że powinno zostać wszczęte przez polską 

administrację postępowanie w sprawie objęcia ochroną drzewa. Wcześniejsze oględziny 

władz  centralnych,  miały  miejsce  w roku 1937,  nie  doprowadziły  jednak  do objęcia 

drzewa ochroną prawną. 

Dąb  jak  sadzono  wówczas  tysiącletni,  mógł  rosnąć  w  parku  od  XV-XVI  w, 

wyróżniał  się  zdrowiem,  przyrostami,  wreszcie  średnicą  pnia. Nieprzypadkowo  to 



drzewo otoczone jest  legendą.  Egzemplarz  ten jest  rozłożystym i wysokim drzewem, 

wzrostem dorównuje wyniosłym jesionom w parku. 

Rys. 1. Fragment planu zabytkowego zespołu. Numerem 20 oznaczono lokalizację 

pomnikowego  dębu  "  Bolko".  Mieczysław  Kseniak,  Ewidencja  pozostałości  zespołu 

dworsko-parkowego w Hniszowie Gm. Ruda Huta, 1987 r.

Ewidencja  parku  powstała  w  końcu  XX,  na  potrzeby  służb  konserwatorskich 

odtwarzała  elementy  kompozycyjne,  na  podstawie  przekazów mieszkańców Niszowa, 

obserwacji i pomiarów terenowych zachowanych elementów kompozycji parku. Według 

przekazów, kompozycja ozdobna została zubożona w czasie wojny o około 10 % drzew 

rosnących w parku. Po „reformie rolnej” dokonanej dekretem PKWN z dnia 6 września 

1944 r., majątek ziemski Hniszów przeszedł na rzecz Skarbu Państwa; jego właściciele 

przenieśli się do Warszawy. Dwór został ostatecznie rozebrany w 1957 r. Zniszczeniu 

uległo 40 % drzewostanu parkowego, czas oszczędził jednak „Bolka”. Został on potem 

uznany  orzeczeniem  nr  Or.VI.Sekr.I/108/4/59  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady 

Narodowej  w  Lublinie  w  1959  r.,  za  pomnik  przyrody.  Miał  wówczas  obwód  pnia 

wynoszący 8,62 m, i rozpiętość korony ok. 32 m. Powierzchnia korony wynosiła ok. 300 

m2. 



Fot. 1. Pomnikowy dąb "Bolko" w parku w Hniszowie. Fot. Michał Wilk, 2009 r.

Dzisiaj  park zabytkowy jest  jedynie ramą dla  potężnego dębu. Metryczka parku 

założona przez Mieczysława Kseniaka w 1987 roku, określa pozostałości parku, jako 

fragmenty  dawnych  alei,  wody,  ukształtowanie  terenu,  egzotyczne  drzewa  ozdobne 

nasadzone w okresie międzywojennym, starodrzew dębowy. Kompozycja parkowa była 

niszczona  kilkukrotnie,  jednak  czytelne  jest,  że  park  jest  przekształconymi 

pozostałościami  ogrodu  dworskiego  z  XVI  w.,  urządzonego  pierwotnie  w  dąbrowie, 

położonej  na  niewielkim wzniesieniu.  Analiza  topografii  założenia  pozwala  wyróżnić 

obronne położenie na krawędzi doliny rzeki. Powierzchnia parku szacowana jest na 5 ha. 

Największą wartością kompozycyjną parku wydają się być aleje, w tym aleja lipowa i 

kasztanowcowa.

Zachowane  walory  historyczne,  kompozycyjne  i  przyrodnicze  zespołu, 

zdecydowały  o  wpisaniu  pozostałości  parku,  w  granicach  zachowanej  kompozycji 

ozdobnej, do rejestru zabytków w 1996 r. Wcześniej jednak podejmowano starania dla 

objęcia szczególną ochroną niezwykle dorodne i potężne drzewo. Pomnikami przyrody w 

hniszowskim parku jest także 11 innych drzew, w tym 6 innych dębów szypułkowych, 

iglicznia trójcierniowa, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, 2 jesiony wyniosłe. 

W  tradycji  ludowej  w  krajach  słowiańskich  a  także  starożytnej  Grecji,  „dąbr” 

(starosłowiańska  nazwa  drzewa)  wiązano  z  bogami  ognia,  przypisywano  moce 

niezwykłe,  otaczając kultem wyróżniające się okazy.  Były dęby czczone jako drzewa 



święte,  co  wiązano  z  potężnymi  rozmiarami  a  także  właściwością  przyciągania 

piorunów, czyli  dawania ognia4. Pień drzewo ma palowy,  równie potężny,  co korona, 

dlatego unicestwić go może tylko ogień boży, czyli piorun5.

Święte dęby otaczano niekiedy w słowiańskich pogańskich plemionach płotkami, w 

których rozmieszczano dwie furtki, za które przechodzić mogli tylko kapłani i książęta. 

Wszystkim innym osobom, za przedostanie się na ogrodzone miejsce święte, w pobliże 

dębu, groziła kara śmierci. Z drewna dębowego wykonywano posagi Światowida, boga 

bogów. Dlatego padały pierwsze wraz z postępem chrystianizacji, lub też dla ratowania, 

były  obwieszane  kapliczkami,  obrazami  święconymi,  krzyżami.  Drzewom  tym 

przypisywano  także  moc  uzdrawiania,  pacjenci  obchodząc  trzykrotnie  pień  wzywali 

używając w zależności od schorzenia zwyczajowej formułki: 

„Powiedz mi powiedz, mój kochany dębie,

Jakim sposobem leczyć zęby w gębie”6.

Być  może  podobnie  czyniono  przy  „Bolku”,  zanim  stał  się  elementem  parku 

ozdobnego. 

Rys. 2. Dąb szypułkowy Quercus robur L.

Prof.  Dr.  Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland,  Österreich  und der  Schweiz, 

Germany, 1885 r.

4 Maria Ziółkowska, Gawędy o drzewach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1983.
5 Tamże.
6 Tamże.



Pomimo znacznych zniszczeń substancji zabytkowego parku, odczytano wiele zestawień 

drzew–  nasadzonych  w  grupach  łączących  ze  sobą  określone  gatunki:  iglicznie 

komponowano  z  brzozami  i  modrzewiami,  świerki  i  sosny  amerykańskie  łączono  w 

grupach,  starodrzew  z  najstarszym  dębem  „Bolesławem”  i  innymi  dębami 

szypułkowymi,  pozostał  wolny  od  późniejszych,  egzotycznych  wtrąceń.  Szczątkowo 

zachowane  w  parku  krzewy,  są  reprezentowane  przez  lilaki,  głogi,  bez  czarny, 

śnieguliczkę  białą,  wiąz,  dereń  biały,  leszczynę  pospolitą,  czeremchę  pospolitą, 

trzmielinę  pospolitą.7 Wiele  z nich to efekt  naturalnie  postępującej  sukcesji  i  dążenia 

zespołów do roślinnych do klimaksu.

Rodzaj Quercus, należy do najstarszych na świecie, żył już 65 milionów lat temu w 

epoce trzeciorzędu. W Polsce spotyka się trzy gatunki i mieszańce międzygatunkowe. 

Najpospolitszym jest gatunek, którego przedstawicielem jest „Bolko” - dąb szypułkowy 

Quercus rober L. Drzewo to w Polsce może dorastać nawet do 40 metrów wysokości, 

tworzy szerokie i nieregularnie rozgałęzione korony. Pomimo cech długowieczności, w 

początkowej fazie wzrostu rośnie zaskakująco szybko. Dopiero, gdy osiągnie dojrzałość 

do wydawania nasion (czyli nawet po 100 latach), przyrosty ma dużo mniejsze i zależą 

one od żyzności siedliska.  Ciekawostką jest też to, że drzewo maksymalną wysokość 

osiąga pomiędzy 120 – 200 rokiem życia i odtąd już tylko grubieje. 

W  Polsce,  występuje  kilka  naturalnych  zbiorowisk  tworzonych  przez  dęby8. 

Występują one także w lasach mieszanych, łęgach i grądach. Drzewo z reguły rośnie na 

nizinach, a w obszary podgórskie wkracza dolinami. Ponieważ gatunek znosi okresowe 

zalewanie, jest drzewem światłolubnym a jako młode drzewo dobrze znosi zacienienie 

boczne, możliwa jest jego sukcesja w różnorodnym środowisku. Jednak preferuje gleby 

świeże,  głębokie,  żyzne  i  wilgotne,  są  to  zazwyczaj  gliny  lekkie,  średnie  i  iły.  

Obserwowane  jest  wycofywanie  się  dębu  z  obszarów  ulegających  wtórnemu 

przesuszeniu a także cykliczne ustępowanie innym gatunkom, budującymi lasy mieszane 

o  charakterze  naturalnym;  najczęściej  zamienia  się  z  grabem  pospolitym  budując 

drzewostan grądów9. 

W typowych  zbiorowiskach  tworzonych  przez  dęby,  do  czasu  pełnego  rozwoju 

liści, do runa dociera znaczna ilość światła; rośliny zielne mają stosunkowo dużo czasu 

7 Waldemar Miazga, Inwentaryzacja dendrologiczna, Obiekt: zespół dworsko parkowy w Hniszowie, 
Puławy, 2009, s. 5-19.
8 Janusz Janecki, Fizjonomia Polskiej Szaty Roślinnej, RW KUL, Lublin, 1999, s. 34.
9 Święć F. (Red), Dokumentacja rezerwatu leśnego Olszynka w woj. lubelskim, Tow. Wolnej Wszechnicy 
Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin, 1992.



by  zakwitnąć,  pokrywając  ziemię  kobiercem  kolorowych  kwiatów.  Bogactwo  roślin 

kwitnących  w  takim  zbiorowisku,  decyduje  o  odbiorze  i  możliwości  rekreacyjnego 

wykorzystania zespołu roślinnego10; przede wszystkim daje to korzystne wrażenie, że jest 

to  las  widny  -  dlatego  niektóre  zespoły  tworzone  przez  dąb  nazwano  dąbrowami 

świetlistymi11.  Wysokie  walory estetyczne  naturalnego zbiorowiska tworzonego przez 

dęby, wykorzystano zapewne w tym przypadku przy komponowaniu parku w Hniszowie.

Porównajmy  pomnikowego  „Bolka”  z  innym  równie  potężnym  egzemplarzem: 

Wiek dębu „Bartek”, oceniany jest wg najnowszych badań dendrochronologicznych, na 

645 - 670 lat.  Drzewo mierzy obecnie 30 metrów wysokości,  obwód pnia wynosi na 

wysokości  1,30  m  –  9,85  m.  Obecny  obwód  „Bolka”  natomiast,  wynosi  8,92  m. 

Przyrosty pnia wskazują na ciągłą na systematyczną walkę z porażającymi chorobami, 

pasożytami i szkodnikami. Jest zaatakowany między innymi przez grzyby powodujące 

zgniliznę - najgroźniejsze niszczycielskie pasożyty drewna – czyreń dębowy i opieńkę 

miodową. Niszczycielskie grzyby i uszkodzenia powodują zmniejszenie wytrzymałości 

drzewa. 

Fot. 2. Pomnikowy dąb szypułkowy "Bolko" na tle alei klonowej. 1989 r.

Udokumentowana  i  świadoma  pielęgnacja  dębu,  przeciwdziałająca  naturalnym 

procesom, zaczyna się w kwietniu 1989 r. Pierwsze z zabiegów przeprowadzonych na 
10 Krzymowska – Kostrowicka A, Zarys geoekologii rekreacji. Wyd. UW, Warszawa, 1991.
11 Janusz Janecki, Fizjonomia Polskiej Szaty Roślinnej, RW KUL, Lublin, 1999, s. 34.



widocznie chorującym wówczas drzewie, polegały na usunięciu posuszu, zabezpieczeniu 

ubytków  wgłębnych  i  powierzchniowych,  założenie  wiązań  sztywnych  w  miejscach 

osłabionych uszkodzeniami, usunięciu owocników grzybów i murszu. Zabiegi stosowano 

w  oparciu  o  teorie  sformułowane  przez  jednego  z  pionierów  leczenia  drzew12. 

Poprawiono  także  kilka  cięć  wykonanych  trzy  lata  wcześniej,  przez  Pracownię 

Dendrologii  Stosowanej  dr hab.  Marka Siewnika,  która wiele  zabiegów przy drzewie 

wykonała  w  sposób  zbyt  daleko  ingerujący  w  formę  korony  drzewa.  Sposób 

przeprowadzenia  wielu  zabiegów  w  tamtym  okresie,  budzi  dziś  duże  kontrowersje; 

dzisiaj wszyscy są zgodni, że wylewka betonowa wewnątrz pnia drzewa może być tylko 

szkodliwa dla drzewa i nie przynosi żadnych pozytywów. Niemniej usunięcie z ogromnej 

dziupli  wewnątrz  pnia,  narosłych  tam owocników grzybów  i  murszu,  zabezpieczenie 

drewna przed patogenami oraz szkodnikami, założenie szeregu wzmocnień uszkodzonej i 

grożącej  rozłamaniem  korony,  pomogło  przetrwać  drzewu  bez  spektakularnych 

uszkodzeń przez ponad 20 lat13. 

Fot. 3. Wnętrze pnia pomnikowego drzewa. Fot. Waldemar Miazga, 1989 r.

12 Zbigniew Chachulski, Praktyczne uwagi na temat leczenia i pielęgnacji starszych drzew, Warszawa, 
1983.
13 Zbigniew Chachulski, Praktyczne Chirurgia drzew, Otwock, 1992.



Rys. 3. Przekrój pnia uszkodzonego pomnikowego drzewa. Waldemar Miazga,

             Dokumentacja prac konserwatorskich, Puławy-Hniszów, 1996 r.

Oczywiście, co kilka lat prowadzono przeglądy i monitorowano drzewo. Zabezpieczano 

ubytki powierzchniowe, zakładano wiązania elastyczne i sztywne14. Doraźnie stosowano 

także  zabiegi  usunięcia  posuszu  czy  amputacji  konarów  –  mogących  zagrażać 

bezpieczeństwu drzewa i ludzi.

Pierwsze świadome i celowe prace pielęgnacyjne, przeprowadzone w zabytkowym 

zespole wiosną1987 r., uznane zostały przez obserwującego efekty tych działań autora 

ewidencji parku – Mieczysława Kseniaka, „za wstępne i niewystarczające”. Postulował 

on wnikliwe zajęcie się ubytkami wgłębnymi, przez które wnikają patogenny i woda. Już 

wówczas  wnioski  do  dalszego  postępowania  w  parku  wskazywały  na  konieczność 

opracowania szczegółowej inwentaryzacji drzew oraz programu leczenia i konserwacji 

poszczególnych drzew. 

14 Waldemar Miazga, Dokumentacja prac konserwatorskich, Puławy-Hniszów, 1996.



Od  początku  wdrożenia  stałego  programu  konserwacji,  prace  pielęgnacyjne  i 

konserwatorskie przy pomnikowym drzewie, nadzorował Pan Marek Sołtys, wojewódzki 

konserwator przyrody zaangażowany osobiście w ratowanie wielu pomnikowych drzew 

na terenie województwa chełmskiego. Dzięki jego wiedzy i wnikliwej obserwacji prac, 

szybko zrezygnowano z przeprowadzenia zbyt drastycznych zabiegów, ograniczając się 

do usuwania posuszu i nieznacznego korygowania korony. W czasie kilkudziesięciu lat 

opieki nad tym drzewem, dokładał on starań by nie wykonywać zabiegów zmieniających 

pokrój  „Bolka”,  głównego  waloru  drzewa.  Dopiero  po  latach,  intuicja  konserwatora 

przyrody znalazła potwierdzenie w naukowych opracowaniach dendrologów15. 

W dniu 21 sierpnia 2009 r., doszło do incydentu w zabytkowym parku, który mógł 

skończyć się bardzo groźnie. Upadł jeden z potężniejszych konarów drzewa, złamany w 

pobliżu pnia. Badania przeprowadzone przez dendrologa wezwanego do zabezpieczenia 

rany,  ustaliły  wiek odrzuconej  przez  drzewo gałęzi  na 247 lat.  Konar  ten  był  w 2/3 

martwy,  po  uszkodzeniu  powstałym  33  lata  temu.  Od  25  lat  drzewo  zmagało  się  z 

infekcją grzybowa (czyreń dębowy Phellinus robustus), która w tym miejscu rozwinęła 

się na konarze po powstaniu rany. Analiza przekroju konaru pozwoliła odczytać wiele 

interesujących procesów i zjawisk, jakie zaszły w drzewie. Ustalono, że 70 lat wcześniej, 

w  okresie  II  wojny  światowej,  drzewo  poddane  było  silnemu  stresorowi,  który 

spowodował ograniczenie sił witalnych drzewa. Od tamtego czasu przyrosty w słojach 

były minimalne. Podejrzewa się, że mogła to sprawić wyjątkowo mroźna zima w 1939 r., 

uderzenie  pioruna,  postrzały  w  czasie  działań  wojennych.  Opisany  powyżej  upadek 

konaru drzewa, nie był poprzedzony działaniem czynników atmosferycznych; zaledwie 

tydzień  wcześniej  drzewo podziwiali  uczestnicy  imprezy na świeżym powietrzu.  Nic 

wówczas  nie  wskazywało  na  zły  stan  żywego  konaru,  a  pod  drzewem  i  grożącym 

katastrofą konarem,pamiątkowe zdjęcia robiło wielu nieświadomych zagrożenia ludzi.

15 Marek Siewniak, Pielęgnowanie drzew dzisiaj. W: Kurier konserwatorski, Nr 8, Red. Marcin Gawlicki, 
KOBiDZ, Warszawa, 2010, s. 24.



Fot. 4. "Odrzucony" przez pomnikowe drzewo konar. Fot. Michał Wilk, 2009 r.

Dendrolog wykonujący zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne przy drzewie, Pan 

Waldemar  Miazga,  zjawisko  nagłego  zrzucenia  jednego  z  uszkodzonych  konarów 

drzewa, interpretuje, porównując je do podobnych zachowań dębów w innych rejonach 

ich występowania, gdzie jest ono nasilone i często obserwowane –na południu Europy. 

Odrzucenie  konaru  –  nagłe  pękanie  gałęzi  w  bezwietrzne  i  ciepłe  popołudnia,  jest 

spowodowane  częściowo  wydłużaniem  i  relaksacją  wstępnie  napiętych  włókien; 

rozgrzane  włókna  drewna,  pozbawione  na  skutek  transpiracji  turgoru,  gwałtownie 

zmniejszają  swoją wytrzymałość.  Wstępne naprężenie  włókien,  powstające stopniowo 

wraz  ze  wzrostem  drzewa  i  konaru  i  powiększaniem  się  obwodu  konaru,  zwiększa 

wytrzymałość  drzewa  –  pozwala  utrzymać  bardzo  ciężkie,  długie  i  grube  konary, 

wyrastające prostopadle do pnia - równolegle do powierzchni ziemi. Taki właśnie konar, 

upadł w czasie bezwietrznej pogody na terenie zabytkowego zespołu. Złamanie miało 

pewien  związek  z  wcześniejszym  uszkodzeniem  konaru  –  przez  inny  upadający  z 

większej  wysokości,  który  znacznie  uszkodził  drzewo.  Dodatkowym  czynnikiem 

warunkującym złamanie, był okres wegetacji drzewa, gdy jest produkowanych najwięcej 

skrobi  budującej  tkanki.  Przyrost  masy  zielonej  oraz  drewnienie  kolejnych  pędów, 

połączone zostały z osłabieniem wytrzymałości mechanicznej drewna. 



Ciekawostką  jest  fakt,  że  to  powszechne  zjawisko  występujące  w  gorące  dni 

sierpniowe w tropikalnych krajach, zostało wyeliminowane, gdyż dotyczyło wielu drzew 

ozdobnych, jak eukaliptusy, judaszowe, wiązy. Podlewanie drzew i stosowanie wiązań, 

pomaga przetrwać upale dni w dobrym stanie drzewom o rozłożystych konarach.

W  2009  r.,  na  zlecenie  Gminy  Ruda  -  Huta,  właściciela  zabytkowego  parku, 

powstała dokumentacja ze szczegółowym programem prac pielęgnacyjnych w obrębie 

zabytkowego  zespołu.  Program  przygotował  Pan  Waldemar  Miazga,  doświadczony 

dendrolog,  znający  drzewostan  hniszowskiego  parku  od  lat.  Program  był  wstępnym 

określeniem zasad  prowadzenia  pielęgnacji.  Zachowawcze  działania  konserwatorskie, 

jakie są uwzględnione w przytoczonym opracowaniu, są w pełni uprawnione. Podnoszą 

one jakość estetyczną parku, który zbudowany jest w większości z drzew w fazie senilnej 

– dogorywających. Jesteśmy mimowolnymi świadkami tego powolnego i rozłożonego na 

etapy zjawiska umierania drzew, zachodzącego w wiekowych drzewach. 

Od  ponad  dwudziestu  lat  wnioski  zawarte  w  „Ewidencji  pozostałości  zespołu 

dworsko – parkowego w Hniszowie  Gm.  Ruda Huta”  nie  były  w pełni  realizowane. 

Działania rozpoczęte w 2009 roku są właściwym kierunkiem, zapewniającym utrzymanie 

walorów  parkowego  drzewostanu.  Kolejnym  krokiem  mogłoby  być  opracowania 

projektu  kompleksowej  rewaloryzacji  zespołu,  odtworzenia  alei,  wnętrz,  sadów, 

gazonów.  Wydarzenie  z  przed  kilkunastu  miesięcy  pokazuje,  że  może  dochodzić  do 

samoczynnej redukcji korony drzewa. Dąb zrzuca konary, i będzie robił to nadal. Dobry 

stan  zachowania  głównego  bohatera  hniszowskiego  zespołu,  czyni  z  całego  zespołu 

wyjątkowo atrakcyjne miejsce z punktu widzenia turystyki. Analizy naukowe wskazują, 

że najlepszym miejscem dla aktywnej rekreacji, jednocześnie najbardziej wartościowym 

z punktu widzenia wielości  potencjalnych obiektów zainteresowań,  są nasycone dużą 

ilością atrakcyjnych, niepospolitych obiektów doliny rzeczne16. Dla Hniszowa, pomniki 

przyrody są dzisiaj jedną z największych wartości i warto o nie dbać szczególnie. Pełna 

rewaloryzacja parku, zwiększy wartość historyczną i estetyczną zabytkowego zespołu, 

podnosząc znaczne rangę obiektu  wśród innych,  podobnych zespołów. Wykorzystany 

czas  na  podniesienie  wartości  historycznej  otoczenia  „Bolka”,  może  mieć  ogromne 

znaczenie dla utrzymania wysokiej atrakcyjności zespołu parkowego.

16 Michał Wilk, Walory turystyczne i ich udostępnianie na przykładzie Krzczonowskiego Parku 
Krajobrazowego, Lublin, 2004.


