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ÂCIE˚KA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA „BOLKO” 
W HNISZOWIE

rolniczych powoduje stopniowe
wkraczanie w nie pól uprawnych
i wspó∏czesnych siedlisk. Wszys-
tkie te czynniki, zarówno dzia∏a-
nie cz∏owieka, jak i samej natury,
powodujà, ˝e kolejne za∏o˝enia
parkowe – Êwiadkowie historii –
odchodzà w zapomnienie. Stàd te˝
wynika potrzeba pokazywania ta-
kich obiektów, podkreÊlania ich
pi´kna i celowoÊci kompozycji,
dbania o poszczególne sk∏adniki,
wyró˝niajàce je z otoczenia i przy-
pominajàce o ich dawnych miesz-
kaƒcach. 

Tereny wschodniej Polski 
o rolniczym charakterze i s∏abym
uprzemys∏owieniu obfitujà w po-
zosta∏oÊci dawnych majàtków 
ziemskich. W regionie nadbu-
˝aƒskim liczne sà pozosta∏oÊci 

parków zlokalizowane nad Bu-
giem tu˝ przy obecnej granicy
Polski. Osiedlanie si´ ludzi na
tych terenach spowodowane by∏o
zapewne wzgl´dami strategiczny-
mi zwiàzanymi z przeprawami
rzecznymi. Nie mo˝na jednak 
pominàç walorów estetycznych
krajobrazu nadbu˝aƒskiego i przy-
rody, które mia∏y znaczàcy wp∏yw
na kszta∏towanie najbli˝szego oto-
czenia historycznych zespo∏ów. 

Jednym z przyk∏adów zacho-
wanych obiektów tego typu, po-
∏o˝onych w pasie nadbu˝aƒskim
w województwie lubelskim, sà po-
zosta∏oÊci dawnego zespo∏u dwor-
skiego w Hniszowie na terenie
gminy Ruda-Huta. Zrealizowana
tam w 2004 r. Êcie˝ka przyrodni-
czo-historyczna stanowi dobry

przyk∏ad dzia∏ania podj´tego na
rzecz rewaloryzacji i ochrony za-
bytkowych parków poprzez ich
udost´pnienie i popularyzacj´. 

Nazwa Êcie˝ki: „Bolko” po-
chodzi od imienia wiekowego d´-
bu – pomnika przyrody zlokali-
zowanego na terenie podworskim 
i stanowiàcego do momentu utwo-
rzenia Êcie˝ki g∏ównà atrakcj´ tu-
rystycznà okolicy. Dàb jest jed-
nym z najstarszych i najwi´k-
szych drzew – pomników przyro-
dy Lubelszczyzny i Polski. Wià˝e
si´ z nim legenda, wed∏ug której
odpoczywa∏ pod nim Boles∏aw
Chrobry, z czym wià˝e si´ imi´
drzewa. Wed∏ug legendy dàb
mia∏by liczyç ok. 1000 lat. èród∏a
ikonograficzne natomiast wskazu-
jà na Boles∏awa Trzebiƒskiego,
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1. Dàb Bolko, jeden z najstarszych i najwi´kszych pomników przyrody Lubelszczyzny.
Wszystkie fot. S. Czerwiƒska.
1. The Bolko oak tree, one of the oldest and largest monuments of Nature in the region of
Lublin. All photos: S. Czerwiƒska.

Historyczne siedziby ziemiaƒ-
skie zachowane jako pozo-

sta∏oÊci parków, ogrodów lub in-
nego rodzaju zieleni, nie majàce
zabudowaƒ, cz´sto popadajà w za-
pomnienie. O ile ukszta∏towanie
terenu, stanowiàce jeden z ele-
mentów kompozycyjnych parku,
ulega bardzo powolnym prze-
obra˝eniom, o tyle zieleƒ jest ele-
mentem wcià˝ ˝ywym, zmieniajà-
cym si´, zale˝nym od warunków
zewn´trznych. 

Naturalny odrost i pojawianie
si´ mniej wymagajàcych gatun-
ków drzew i krzewów powoduje
zarastanie terenu. Starzejàce si´
drzewa, niszczone przez szkodni-
ki i czynniki atmosferyczne, usy-
chajà. Ich miejsce zajmujà nowe
nasadzenia, pod wzgl´dem do-
boru gatunków i lokalizacji nie-
rzadko niekontynuujàce pierwot-
nych za∏o˝eƒ kompozycyjnych
parku. 

Po∏o˝enie dawnych zespo∏ów
rezydencjonalnych wÊród terenów
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zmar∏ego m∏odo w 1883 r. syna
w∏aÊcicieli majàtku w Hniszo-
wie, dla uczczenia pami´ci które-
go leciwemu ju˝ wówczas d´bo-
wi nadano imi´ „Boles∏aw”1.
Obecnie wiek drzewa okreÊla si´
na ok. 400 lat. Wi´kszoÊç odwie-
dzajàcych Hniszów, a tak˝e znacz-
na cz´Êç mieszkaƒców nie zda-
wa∏a sobie sprawy z istnienia wo-
kó∏ okaza∏ego pomnika przyrody
pozosta∏oÊci dawnego za∏o˝enia
dworskiego. Jedynie najbli˝sze
otoczenie d´bu by∏o uporzàdko-
wane, dalej znajdowa∏y si´ za-
roÊla i gàszcz chwastów utrudnia-
jàcych dost´p w g∏àb parku. 

Pomys∏ utworzenia Êcie˝ki
przyrodniczo-historycznej w Hni-
szowie zrodzi∏ si´ z ch´ci ukaza-
nia, oprócz walorów przyrodni-
czych wiekowego d´bu i nadbu-
˝aƒskiej przyrody, tak˝e pozo-
sta∏oÊci zapomnianego parku.
Âcie˝ka „Bolko” zosta∏a zrealizo-
wana z inicjatywy Urz´du Gmi-
ny Ruda-Huta, dzi´ki zaanga-
˝owaniu pracowników i przy
wsparciu finansowym Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. 

Realizacja Êcie˝ki wymaga∏a
wielkiego nak∏adu pracy; ko-
nieczne by∏o wykarczowanie du-
˝ej liczby krzewów i m∏odych
drzew, które przez lata zaniedbaƒ
zaros∏y dawne aleje, wn´trza 
ogrodowe i miejsca, w których

dawniej sta∏y zabudowania. Bez-
robocie wyst´pujàce na tych tere-
nach spowodowa∏o du˝e zaintere-
sowanie przedsi´wzi´ciem. W pra-
cach porzàdkowych brali udzia∏
okoliczni mieszkaƒcy. Wykony-
wali prace obejmujàce oczysz-
czenie terenu z samosiewów, za-
roÊli, chwastów, koszenie trawy,
itp. Dzia∏ania takie – niewymaga-
jàce specjalistycznego wykszta∏-
cenia i umiej´tnoÊci, lecz pro-
wadzone pod odpowiednim nad-
zorem – pozwoli∏y wyodr´bniç 
z zaroÊni´tego dotàd terenu for-
mowane aleje i szpalery drzew,
wn´trza ogrodowe, otwarcia wi-
dokowe wià˝àce kompozycj´ par-
ku z pobliskimi rozlewiskami Bu-
gu. Mo˝liwe sta∏o si´ równie˝ ok-
reÊlenie i wyeksponowanie loka-
lizacji nieistniejàcego ju˝ dworu. 
Âcie˝ka powsta∏a na podstawie
niezbyt licznych materia∏ów iko-
nograficznych oraz wed∏ug zasad
sztuki ogrodowej XIX w. Z tego
w∏aÊnie okresu pochodzà najcen-
niejsze i najlepiej zachowane ele-
menty kompozycji parku w Hni-
szowie. 

Historia majàtku – w fazie
prezentowanej przez Êcie˝k´ –

2. Rozlewiska Bugu stanowià wa˝ny element kompozycyjny parku krajobrazowego.
2. The Bug flood waters constitute an important composition element of the landscape park.

3. W miejscu po dworze pozosta∏o tylko niewielkie wyniesienie terenu.
3. Only a small elevation marks the site of the manor house.
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z drugiej w kierunku otaczajà-
cych za∏o˝enie wód i bagien. Do
dworu z reprezentacyjnym gazo-
nem prowadzi∏y dwie aleje:
klonowa i lipowa, rozpoczynajà-
ca si´ mostem8. Zapewne stano-
wi∏y one pozosta∏oÊç po istniejà-
cych dawniej w Hniszowie ogro-
dach barokowych, które charak-
teryzowa∏y si´ tego typu regu-
larnymi rozwiàzaniami przes-
trzennymi. Krzewy ozdobne i ró-
˝e dope∏nia∏y wystrój reprezenta-
cyjnej cz´Êci ogrodu w najbli˝-
szym otoczeniu dworu. 

W utrzymanà w stylu krajo-
brazowym przestrzeƒ wkompo-
nowane zasta∏y nowe elementy,
m.in. dodatkowe grupy drzew 

o nieregularnym ukszta∏towaniu9.
Tendencje panujàce w sztuce og-
rodowej koƒca XIX w. nakazy-
wa∏y podporzàdkowanie kompo-
zycji parku naturalnemu otocze-
niu. Du˝e znaczenie w przypadku
Hniszowa mia∏y malownicze roz-
lewiska Bugu i naturalna forma
terenu. Kompozycja ogrodów
tego okresu, poprzez otwarcia wi-
dokowe, w∏àcza∏a w jego zasi´g
okoliczne ∏àki, pola i lasy10. 

W czasie I wojny Êwiatowej
dwór zosta∏ spalony. Na jego pod-
murówce po wojnie w∏aÊciciele
wznieÊli nowy drewniany dwór.
Po II wojnie Êwiatowej majàtek
przeszed∏ z ràk prywatnych 
w posiadanie Skarbu Paƒstwa. 

W nast´pnych latach rozebrano
niszczejàcy dwór; kolejno likwi-
dowano budynki gospodarcze,
wyci´to znacznà cz´Êç drzew, sa-
dy owocowe w wi´kszoÊci wy-
marz∏y11.

W 1959 r. najstarszy dàb szy-
pu∏kowy – „Bolko” – zosta∏ uzna-
ny za pomnik przyrody. W 1989 r.
na list´ pomników przyrody wpi-
sano tak˝e inne drzewa wyró˝nia-
jàce si´ wiekiem i rozmiarami:
szeÊç d´bów szypu∏kowych, ig-
liczni´ trójcierniowà, dwa jesiony
wynios∏e, klon zwyczajny, brzoz´
brodawkowatà. W 1996 r. park
podworski zosta∏ wpisany przez
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków do rejestru zabytków
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rozpoczyna si´ ok. po∏. XIX w.
WczeÊniej, w XVI w., na tym
terenie istnia∏y ogrody dworskie2.
Lokalizacja majàtku w pobli˝u
przeprawy na Bugu, wÊród pod-
mok∏ych terenów i rozlewisk,
mia∏a znaczenie strategiczne.
Mog∏a tak˝e wynikaç z bliskoÊci
granic Wielkiego Ksi´stwa Li-
tewskiego3. W XVIII w. znaczàce
pi´tno na historii Hniszowa
odcisn´∏a wojna pó∏nocna (1700-
1721)4. Przemarsze wojsk spowo-
dowa∏y bowiem znaczne znisz-
czenie majàtku, czego dowodzà
zachowane roszczenia odszko-
dowawcze jednego z w∏aÊcicieli
dóbr5. Zdewastowano wówczas
niektóre budynki; spalono cz´Êç
zabudowaƒ i sprz´tu gospodar-
skiego, zrabowano wi´kszoÊç
ksiàg i dokumentów6. Na skutek
prowadzonych walk i niszczenia
dobytku zespó∏ dworski znacznie
podupad∏.

Dopiero w 2. po∏. XIX w.
nastàpi∏ wyraêny rozwój majàtku;
wykonano wówczas melioracj´
terenu, zwi´kszono inwentarz7.
Prawdopodobnie wtedy, na bazie
istniejàcego starodrzewu, powsta∏
park o charakterze krajobrazo-
wym i nastàpi∏a odbudowa stare-
go drewnianego dworu lub wznie-
sienie nowego, który istnia∏ w Hni-
szowie do I wojny Êwiatowej. 
Z okien dworu roztacza∏ si´ 
widok: z jednej strony na park, 

4. Aleja lipowa pi´knie si´ prezentuje o ka˝dej porze roku.
4. The linden lane is magnificent in all seasons of the year.
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województwa lubelskiego jako
cenny przyk∏ad za∏o˝enia parko-
wego w stylu krajobrazowym, ty-
powego dla po∏. XIX w.12

Niewàtpliwym elementem
wzbogacajàcym ogród, ukszta∏to-
wany przez cz∏owieka, jest miejs-
cowa przyroda. Swobodnie prze-
p∏ywajàca rzeka, o nieuregulo-
wanym dotàd korycie, umo˝liwia
rozwój w naturalnym Êrodowisku
roÊlinnoÊci ∏´gowej i olsowej. 
W dolinie rzeki wyst´pujà cieka-
we, nierzadko chronione gatunki
ptaków i zwierzàt, m.in. czajka,
bekas, derkacz, orlik krzykliwy,
pustu∏ka, ˝ó∏w b∏otny, bóbr.

Istniejàce do dziÊ elementy
kompozycji przestrzennej ogro-
du, choç przetrwa∏y w niewielkim
stopniu, sà nadal cennym i cie-
kawym przyk∏adem spójnoÊci
pi´kna natury i dzie∏a stworzone-
go przez cz∏owieka. Âcie˝ka przy-
rodniczo-historyczna „Bolko”
podkreÊla obydwa te aspekty.
Zwraca uwag´ zarówno na wy-
jàtkowe usytuowanie majàtku,
jak i kompozycyjne i botaniczne
walory zieleni parkowej. 

Na trasie o d∏ugoÊci ok. 1200 m
znajduje si´ 8 punktów opatrzo-

nych tablicami informacyjnymi.
Wyznaczono je w miejscach, gdzie
wyraêniej zachowa∏y si´ elemen-
ty historycznej kompozycji par-
ku, w pobli˝u nieistniejàcych
obiektów oraz szczególnych oka-
zów przyrodniczych i w punktach
widokowych. Na tablicach umiesz-
czono informacje dotyczàce po-
szczególnych miejsc, ich historii,
krajobrazu oraz przyrody. Dok∏a-
dniej opisano ciekawsze okazy
lub gatunki drzew. Tekst opatrzo-
no ilustracjami przybli˝ajàcymi
zwiedzajàcym przedstawiane za-
gadnienia. Na trasie Êcie˝ki usta-
wione sà ponadto ∏awki ze stoli-
kami umo˝liwiajàce d∏u˝sze za-
trzymanie si´ w wybranym miej-
scu; przewidziano równie˝ miej-
sce na ognisko. 

Trasa rozpoczyna si´ w po-
bli˝u szosy prowadzàcej do zabu-
dowaƒ wsi Hniszów. Roztacza si´
stamtàd widok na szpaler i za-
chodnià alej´ lipowà. Dalej trasa
prowadzi w kierunku odtworzo-
nego wn´trza ogrodowego, które
jest ukazane jako jeden z podsta-
wowych elementów wspó∏two-
rzàcych kompozycj´ parku. W po-
bli˝u znajduje si´ pierwszy na

trasie pomnik przyrody – iglicz-
nia trójcieniowa (Gleditsia tria-
canthos L.) o obwodzie w pier-
Ênicy 144 cm. Gatunek ten wy-
st´puje w warunkach naturalnych
w Ameryce Pó∏nocnej. Do Euro-
py iglicznia sprowadzona zosta∏a
w 1732 r.; sadzono jà w za∏o˝e-
niach ogrodowych baroku i okre-
sów póêniejszych13. Cechà cha-
rakterystycznà drzewa sà trój-
dzielne ciernie cz´sto wyrastajàce
prosto z pnia oraz owoce – ciem-
nobràzowe, skr´cone stràki o d∏u-
goÊci do 40 cm14. 

Kolejnym wa˝nym sk∏adni-
kiem kompozycyjnym parku 
w Hniszowie, eksponowanym na
trasie Êcie˝ki, sà stawy i rozleg∏e
∏àki. Woda cz´sto towarzyszy za-
∏o˝eniom parkowym. Naturalne
rozlewiska Bugu i bujna roÊlin-
noÊç tworzà wyjàtkowy klimat
miejsca. 

Na nast´pnym odcinku trasy
zwiedzajàcy mogà podziwiaç ko-
lejne pomniki przyrody – jesiony
wynios∏e (Fraxinus Excelsior L.)
o obwodach ponad 300 cm. Drze-
wa te nale˝à do rodziny oliw-
kowatych, wyst´pujàcych g∏ów-
nie w Europie i Azji Mniejszej, na

terenach ∏´gowych, wilgotnych15 .
Brzoza brodawkowata (Betula
verrucosa Ehrh.), charakteryzu-
jàca si´ brodawkami na ga∏àz-
kach, jest drzewem pospolitym 
w Europie i Azji Zachodniej.
Mo˝e rosnàç na ubogich, nawet
suchych i wyja∏owionych glebach
– jest gatunkiem pionierskim16.
Ze wzgl´du na stosunkowo krót-
kà ˝ywotnoÊç (do 120 lat) rzadko
bywa wpisywana na list´ pomni-
ków przyrody. Okaz w Hniszo-
wie osiàgnà∏ w pierÊnicy obwód
225 cm. D´by szypu∏kowe
(Quercus robur L.), rosnàce w par-
ku, majà obwody powy˝ej 350 cm.
Sà drzewami d∏ugowiecznymi, 
w warunkach naturalnych wyst´-
pujà, poza Europà, na Kaukazie17.
Jeden z d´bów ukazany jest jako
„soliter” – element kompozycyj-
ny parku, czyli okaza∏e drzewo
wyeksponowane na wolnej prze-
strzeni. 

5. Fragment alei klonowej.
5. Fragment of the maple lane.
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7. Schemat obecnego uk∏adu parku w Hniszowie.
7. Scheme of the present-day park configuration in Hniszów.

Dalej trasa prowadzi w kie-
runku miejsca, gdzie dawniej
usytuowany by∏ dwór. Pozosta∏o
tu tylko niewielkie wyniesienie
terenu, z którego podziwiaç mo˝-
na widoki, jakie najprawdopo-
dobniej roztacza∏y si´ z okien
budynku. 

Tras´ koƒczy najokazalszy 
w parku dàb – „Bolko”. Jego ob-
wód w pierÊnicy wynosi ponad
870 cm. Pot´˝ny pieƒ i pi´knie
ukszta∏towana korona z d∏ugimi,
poziomo rozpoÊcierajàcymi si´
konarami stanowi niezaprzeczal-
ny dowód doskona∏oÊci natury.
W pobli˝u d´bu latem organizo-
wane sà festyny, pikniki rodzin-
ne, m.in. sierpniowe „Bolkowa-
nie” – doroczna impreza regio-
nalna zainicjowana przez Urzàd
Gminy Ruda-Huta.

Poza zaletami, jakie utworze-
nie Êcie˝ki ma dla samego zabyt-
kowego parku podworskiego po-
przez popraw´ warunków jego
istnienia, dba∏oÊç o zachowane
elementy i przywrócenie ich este-
tyki, wa˝ne jest udost´pnienie
obiektu zwiedzajàcym i aktywi-
zacja okolicznych mieszkaƒców.

Brali oni czynny udzia∏ w realiza-
cji Êcie˝ki i nadal uczestniczà 
w przedsi´wzi´ciu poprzez bie-
˝àce utrzymanie porzàdku na te-
renie parku, m.in. w ramach pro-
gramu „Zabytek” realizowanego
w 2005 r. przez Powiatowy Urzàd
Pracy w Che∏mie we wspó∏pracy
z Urz´dem Konserwatorskim 
i Urz´dem Gminy Ruda-Huta.
Celem programu by∏o ogranicze-
nie bezrobocia i zatrudnienie
osób bezrobotnych przy pracach
porzàdkowych i konserwacyj-
nych prowadzonych przy takich
zabytkach, jak: parki, cmentarze,
kapliczki i krzy˝e przydro˝ne. 

Nie bez znaczenia jest tak˝e
podnoszenie ÊwiadomoÊci kul-
turowej lokalnej spo∏ecznoÊci.
Niektórzy z mieszkaƒców do-
piero przy realizacji Êcie˝ki po-
znali histori´ miejsca, w którym
˝yjà, mogli rozpoznaç i doceniç

6. Na trasie Êcie˝ki umieszczono tablice informacyjne.
6. The path features information boards.
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Park premises deprived of
buildings frequently become

forgotten and vanish owing to as-
sorted natural processes or human
ventures. Eastern Poland has pre-
served numerous traces of nine-
teenth-century or older manorial
complexes. One of them – the
post-manorial park in Hniszów 
on the Bug (commune of Ruda-
Huta) – includes a nature-histori-
cal path known as ”Bolko” from
an oak tree-monument of Nature
situated within this historical
premise. 

Up to the opening of the path,
Bolko remained the prime tourist
attraction, which today encompass-
es also remnants of the historical
premise. Due to the prolonged
neglect of the object, the estab-
lishment of the path called for 
a great input of work, which in-
volved also the local inhabitants. 

The presentation portrays the
nineteenth-century composition of
the park, although its origins go
back to the sixteenth century. The
landscape park combined the ex-
tant regular elements of a garden

with the plants and landscape 
typical for the Bug river valley. 

The fundamental purposes of
the trail include a revitalisation of
the park, its accessibility to resi-
dents and tourists, and a display
of the beauty of local Nature and
unique trees. This type of an
undertaking offers immense op-
portunities for numerous parts of
Poland threatened with unem-
ployment and possessing long-
forgotten parks. 

THE BOLKO NATURE-HISTORICAL PATH IN HNISZÓW

zachowane elementy kompozycji
parku, ich powiàzanie z pi´knem
otaczajàcego krajobrazu.

W Polsce, zw∏aszcza w re-
gionach o niskim stopniu uprze-
mys∏owienia, na terenach po∏o-
˝onych z daleka od miast, znajdu-
je si´ wiele niedocenionych dóbr

kultury i przyrody w postaci za-
bytków architektury oraz natural-
nej i kszta∏towanej r´kà ludzkà
zieleni. Ich zaniedbanie powo-
duje nieodwracalne straty, nato-
miast odpowiednie zagospodaro-
wanie i udost´pnienie ludziom
pozwoli zaciekawiç turystów 

z ca∏ego kraju swojà historià 
i specyfikà przyrody. Daje to
szans´ szczególnie tam, gdzie
potrzeba inicjatyw dajàcych za-
trudnienie i poprawiajàcych ogól-
ny wizerunek regionu. 
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