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I. WSTĘP
1. Informacje ogólne
Tematem opracowania jest projekt rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo –
parkowego w Konstantynowie, w odniesieniu do części parkowej. Obecne założenie posiada
elementy pochodzące z XVIII w. , jednakże ukształtowane zostało ostatecznie na przełomie
XIX i XX w. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie prawnej.
Powodem podjęcia tego zagadnienia jest fakt, że park wraz z nieużytkowanym
pałacem ulegają stopniowej degradacji. Dotyczy to zarówno istniejących obiektów
kubaturowych,

jak również zachowanych, materialnych reliktów dawnych założeń oraz

całego zagospodarowania terenu. Historyczna kompozycja parku uległa istotnemu
przekształceniu. Powstała nowa kompozycja parku nie jest odpowiednia dla tego typu
założenia.

Ponadto park nie spełnia podstawowych standardów w zakresie jakości

wyposażenia parkowego. Brak jest odpowiednio zorganizowanej i uporządkowanej zieleni,
funkcjonalnych i estetycznych ciągów spacerowych oraz odpowiedniego ich oświetlenia.
Większa część zabytkowej kompozycji przestrzennej parku uległa zniszczeniu
w okresie II Wojny Światowej, niemniej potencjał parku jest ogromny. Stanowi on obszar
o powierzchni 14,25 ha w znacznej większości porośnięty wysokim drzewostanem, wśród
których występuje sześć drzew pomnikowych. Park jest położony we wschodniej części
osady, w miejscu dobrze skomunikowanym, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej
-

Urzędu Gminy w Konstantynowie oraz parafialnego Rzym.–Kat. Kościoła pw. Św.

Elżbiety. Park jest terenem otwartym, obecnie służy mieszkańcom osady jako miejsce
spacerów i okolicznościowych imprez organizowanych przez władze gminne.
Założenie pałacowo – parkowe jest własnością Gminy Konstantynów, która zamierza
zaadaptować go do potrzeb związanych z funkcją kulturalną, rekreacyjną i turystyczną.
Rewitalizacja parku w Konstantynowie wpisuje się w działania związane z Programem
Rewitalizacji Gminy Konstantynów, dzięki któremu

będzie można otrzymać środki

finansowe z programu UE oraz wesprzeć i skoordynować działania różnych podmiotów na
wielu płaszczyznach, celem osiągnięcia efektu wzrostu atrakcyjności i podniesienia wartości
przestrzeni publicznej. Program rewitalizacji będzie kierowany także do lokalnej
społeczności, celem jej aktywizacji.
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2. Cel opracowania
Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie propozycji rozwiązań
przestrzennych związanych z rewitalizacją założenia pałacowo – parkowego w taki sposób
aby:
-

odtworzyć zabytkowy charakter parku, jako parku krajobrazowego,

-

zrekonstruować istotne elementy historycznej kompozycji,

-

nadać spójny charakter nowej kompozycji,

-

stworzyć ciekawe wnętrza krajobrazowe,

-

uatrakcyjnić i ożywić wnętrza parkowe,

-

urozmaicić i wzbogacić funkcjonalnie przestrzeń parku,

-

wyeliminować miejsca i obiekty destrukcyjne.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje obszar parku pałacowego, zarówno jego część górną jak i
dolną. Zakres terytorialny wyznaczają działki nr ew. 171/5 i 238

położone w obrębie

ewidencyjnym Konstantynów Wieś oraz fragment pasa drogowego drogi wojewódzkiej
nr 698 ( dz. nr 228), zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie bramy głównej.
Opracowanie składa się z następujących części:
a)

Część I – Dokumentacja fotograficzna,

b)

Część II – Inwentaryzacja dendrologiczna

c)

Część III – Projekt zagospodarowania parku

Projekt zagospodarowania parku obejmuje następujące zagadnienia:
-

analizę istniejących uwarunkowań,

-

analizę historyczną ewolucji założenia pałacowo - parkowego,

-

program funkcjonalno-przestrzenny

-

projekt zagospodarowania terenu parku z podziałem na strefy funkcjonalne,
6

-

koncepcję przebudowy wejść od ulicy Janowskiej,

-

koncepcję wiaty rekreacyjnej oraz innych obiektów małej architektury,

-

wytyczne do projektu zieleni

-

wytyczne do projektu drogowego

-

wytyczne do projektu oświetlenia,

-

elementy wyposażenia parku.

Projekt rewitalizacji parku w Konstantynowie jest opracowaniem studialnym
zawierającym koncepcję

przekształcenia

istniejącej kompozycji parku, w kierunku

częściowej rekonstrukcji istotnych elementów historycznej kompozycji.

Projekt zawiera

nowy program funkcjonalno-użytkowy, kierowany w szczególności do przestrzeni parku
dolnego oraz wyznacza kierunki działań inwestycyjnych w obszarze całego parku, które w
ramach posiadanych środków mogą być realizowane etapami. Proponowane rozwiązania
techniczne oraz elementy wyposażenia parku mogą być zastąpione innymi, pod warunkiem
nie naruszenia przyjętej idei koncepcji. Kompleksowa realizacja projektu rewitalizacji byłaby
możliwa

po

otrzymaniu

wsparcia

ze środków

pomocowych

UE,

na

podstawie

wielobranżowego projektu budowlanego.

4. Podstawy opracowania
Projekt rewitalizacji wykonano na zlecenie Wójta Gminy Konstantynów.
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały geodezyjne:
-

kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, skala 1 : 1 000,

-

kopia mapy ewidencyjnej, skala 1 : 5 000,

-

kopia mapy topograficznej, skala 1 : 50 000,

-

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Konstantynów z 2002 r .

5. Bibliografia
W celu wykonania analiz skorzystano z następujących opracowań i publikacji:
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II. ANALIZY

1. Położenie
Zabytkowy zespół pałacowo – parkowy położony jest we wschodniej części osady
Konstantynów, będącej centrum ośrodka gminnego ( współrzędne geograficzne: N- 52°12´17
i E- 23°5´30 ). Gmina Konstantynów licząca ponad 4 tys.

mieszkańców jest gminą

nadbużańską, położoną w północnej części powiatu bialskiego, województwa lubelskiego.
Gmina graniczy z województwem mazowieckim i podlaskim.
Zespół pałacowo – parkowy zlokalizowany jest przy ul. Janowskiej położonej w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 698 ( Terespol, Janów Podlaski – Konstantynów – Łosice), która w
osadzie Konstantynów łączy się z drogą wojewódzką nr 811,

biegnącą w kierunku

Białegostoku i Białej Podlaskiej. Od południa założenie graniczy z niewielka rzeką
Czyżówką, od wschodu z ul. St. Platera, przechodzącą w drogę gminną biegnącą w stronę m.
Zakanale oraz terenem dawnego folwarku. Od zachodu zaś graniczy z kompleksem obiektów
użyteczności publicznej.

2. Stan własności, sytuacja prawna obszaru
Właścicielem założenia pałacowo – parkowego w obszarze działki nr ewid. 238 (park
Górny) położonej w obrębie Konstantynów Osada oraz działki nr 171/5 ( park Dolny)
położonej w obrębie Konstantynów Wieś jest Gmina Konstantynów. Nieruchomość zapisana
w księdze wieczystej pod numerem: KW LU1B/00103369/7.
Założenie pałacowo – parkowe zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem
A/128. Wpis obejmuje decyzję z dnia 15. 12. 1966 r. oraz decyzję z dnia 20. 10. 1998 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Konstantynów sporządzone w 2005 r. uwzględnia teren założenia pałacowo – parkowego jako
przestrzeni parkowej w odniesieniu do parku Górnego oraz przestrzeni przeznaczonej pod
rozwój funkcji rekreacyjno – sportowej w odniesieniu do parku Dolnego. Całość parku jest
objęta ścisłą ochroną konserwatorską, natomiast jego otoczenie wyznaczono w studium do
ochrony pośredniej,

jako strefa ochrony ekspozycji widokowej. Niestety brak

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla
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tego obszaru uniemożliwia realizację zapisów studium w zakresie dotyczącym ochrony strefy
widokowej wokół założenia.

3. Użytkowanie
Zabytkowy park jest przestrzenią publiczna, ogólnodostępną, miejscem spacerów oraz
okolicznościowych imprez. Rokrocznie na terenie parku odbywa się festyn pn ,,Dni
Konstantynowa”, organizowany przez władze gminne. Obiekt pałacu od 2004 r. jest
nieużytkowany. Sporadycznie jedno z pomieszczeń dawnego pałacu zajmuje, mające tu
swoją siedzibę, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. W przylegającej do
pałacu oficynie, od północnej strony założenia, znajdują się trzy mieszkania, nadal
użytkowane. Miały one tu swoją lokalizację jeszcze przed I wojną światową, będąc
mieszkaniami dawnej służby dworskiej. Na cele mieszkalne jest także przeznaczona część
obiektu dawnej stajni. Mieszkańcy wykorzystują przyległy teren parku dolnego na ogrody
lokatorskie i miejsca do codziennej rekreacji. Część dawnych ogrodów kwaterowych
pozostaje w użytkowaniu rolniczym.
Według wypisu z ewidencji gruntów nieruchomość na której położony jest zespół
pałacowo – parkowy będący własnością Gminy Konstantynów posiada powierzchnię łącznie
14.2591 ha.

Według danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Białej

Podlaskiej jest on użytkowany w sposób następujący:

Nr ew. działki
238

171/5

Nazwa użytku

Powierzchnia (ha)

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ( Bz )

8.9145

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ( Bz )

0.0805

grunty zadrzewione ( Lz-R, Lz-Ł)

2.0499

grunty orne ( R )

2.4818

łąki trwałe ( Ł )

0.6573

tereny zabud. inne ( Bi )

0.0751

Razem:

14.2591

Przestrzenne rozmieszczenie użytków przedstawiono na mapie tekstowej nr 1.
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Mapa tekstowa nr 1. Użytki wg mapy ewidencyjnej osady Konstantynów

4. Uwarunkowania zewnętrzne
Na uwarunkowania zewnętrzne składają się :
- powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym – pieszym i kołowym,
- sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
- uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe
Uwarunkowania zewnętrzne obrazuje załączona mapa
Konstantynów – mapa tekstowa nr 2.
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topograficzna osady

4.1. Obsługa komunikacyjna
Obsługę komunikacyjną założenia pałacowo - parkowego pełni ulica Janowska oraz
ulica Stanisława Platera.
Ulica Janowska położona jest w pasie drogi wojewódzkiej Nr 698 Terespol – Janów
Podlaski – Konstantynów, która w obszarze Rynku łączy się z drogą wojewódzką nr 811
biegnącą na północ w stronę Białegostoku i na południe, w kierunku Białej Podlaskiej. Przy
ul. Janowskiej zlokalizowana jest brama główna, przez którą prowadzi wjazd na terenparku
Górnego. Brama położona jest w osi drogi gminnej Konstantynów – Gnojno (dawna aleja
prowadząca w stronę folwarku Konstantynów Kolonia). Poprzez zjazd z drogi wojewódzkiej
w stronę pałacu biegnie asfaltowy ciąg pieszo – jezdny szer. 4 m.
Wjazd na teren parku Dolnego zlokalizowany jest w części południowo - wschodniej
założenia, od strony ulicy Stanisława Platera. Wjazd na teren parku Dolnego wyznacza mniej
reprezentacyjna brama wschodnia, przez którą prowadzi w stronę zbiorników wodnych ciąg
pieszo – jezdny o szerokości ok 4 m. Przed bramą zlokalizowana jest nieduża zatoka
parkingowa o nawierzchni utwardzonej kostką betonową.
Główny ciąg pieszy biegnący po przekątnej parku górnego, od strony północno –
zachodniej w kierunku pałacu, przyjmuje ruch pieszy z większej części osady. Wejście do
parku poprzez zabytkową furtę wykonaną w kamiennym murze, która została zlokalizowana
na osi kompozycyjnej, stojącego naprzeciwko kościoła. Jest to nieduża furta o szerokości w
prześwicie wynoszącym zaledwie 0,85 cm. , wprowadzająca na szeroką, ziemną alej, o
zmiennej szerokości od 4 do 7m.
Pozostałe wejścia piesze na teren parku to:
- furtka od strony zachodniej zlokalizowana przy dawnej cerkwi. W jej sąsiedztwie
zachowane relikty dawnego ciągu komunikacyjnego podkreślone ażurowym
prześwitem w murze,
- furtka od strony zachodniej zlokalizowana przy Domu Pomocy Społecznej
z ażurowym prześwitem w kamiennym murze ogrodzenia,
- furtka od strony wschodniej (historyczne przejście na teren dawnych sadów ),
- dwie furtki zlokalizowane symetrycznie w górnej bramie wjazdowej na teren parku,
(obecnie tylko jedna po stronie prawej jest czynna).

12

- naturalne przejście piesze biegnące wzdłuż koryta rzeki Czyżówki w zachodniej
części założenia (przejście ślepe - brak powiązania z drogami publicznymi).

4.2. Zagospodarowanie sąsiedztwa
W bezpośrednim sąsiedztwie parku, od strony zachodniej, położony jest kompleks
obiektów użyteczności publicznej. Przy skrzyżowaniu ul. Janowskiej i ul. Kard. St.
Wyszyńskiego zlokalizowany jest Urząd Gminy. Za nim bezpośrednio graniczące z terenem
parku: dwukondygnacyjny budynek wielorodzinny z sześcioma lokalami mieszkalnymi,
dominujący w krajobrazie zespół zabudowy Domu Pomocy Społecznej (budynki
trzykondygnacyjne ) oraz obiekt zabytkowej cerkwi. Dawna cerkiew w okresie
międzywojennym została zaadaptowana na szkołę powszechną. Obecnie mają tu swoją
siedzibę Warsztaty Terapii Zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych. Zarówno teren dawnej cerkwi, jak również teren Domu Pomocy
Społecznej są funkcjonalnie powiązane z terenem parku poprzez furtki z przejściami dla
pieszych.

Przejścia te umożliwiają mieszkańcom tzw. przejścia na skróty, w kierunku

obszarów położonych we wschodniej części osady, umożliwiają także korzystanie z parku
pensjonariuszom ośrodka.
Południową granicę parku wyznacza rzeka Czyżówka. Historyczne założenie sięgało
dalej poza teren doliny rzeki, aż pod strefę zabudowy wsi Zakanala. Na rozległych łąkach,
w osi widokowej założenia, znajdował się wielki staw, po którym widoczne są jeszcze ślady
w postaci ukształtowania terenu. W obszarze dawnego wielkiego stawu urządzone zostały
na pocz. XXI w. dwa mniejsze stawy, pobierające wodę z rzeki Czyżówki. Pełną one funkcje
retencyjne i hodowlane. Jest to miejsce szczególnie często odwiedzane przez wędkarzy.
Dojazd do stawów odbywa się poprzez teren założenia pałacowo – parkowego. Wzdłuż
wschodniej granicy parku biegnie ulica Stanisława Platera, prowadząca w stronę wsi
Zakanale. Jest to historyczny trakt objęty ścisłą ochroną konserwatorską. W ciągu tej drogi,
w sąsiedztwie bramy wschodniej zlokalizowany jest zabytkowy kamienny mostek na rzece
Czyżówce. Prawdopodobnie to na nim rozgrywała się znana scena pojedynku opisana
w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska.
Od strony wschodniej przylega do parku dawny zespół folwarczny zwany ,,Sztabem”,
który pierwotnie wraz z całym założeniem pałacowo – parkowym stanowił jedną
nieruchomość

ziemiańską.

Zlokalizowane

w

obszarze

folwarku

obiekty

były

podporządkowane osi kompozycyjnej wyznaczonej przez powstały na pocz. XIX w. budynek
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nowego dworu St. Aleksandrowicza ( budynek administracyjny dla zarządu gospodarstwem
oraz stajnie). Obecnie teren dawnego folwarku jest wydzielony współczesnym ogrodzeniem z
siatki ( na fragmentach przęsła betonowe ) i stanowi własność Przedsiębiorstwa Rolno –
Handlowego Konstantynów sp. z o. o. W dawnym budynku zarządu administracyjnego
gospodarstwa urządzona jest gorzelnia. Jest to sąsiedztwo kolizyjne, głównie ze względu na
emisję zanieczyszczonych spalin i pyłów wydobywających się z komina zlokalizowanego w
bezpośrednim sąsiedztwie parku.
Od strony wschodniej, po przeciwległej stronie ulicy St. Platera ( na terenie dawnych
ziemiańskich sadów) zlokalizowane zostało osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Pierwotnie było ono związane z istniejącym w obszarze dawnego folwarku Państwowym
Gospodarstwem Rolnym. Obecnie osiedle należy do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Astra”. Na
osiedle składa się 10 budynków trzykondygnacyjnych po 12 mieszkań w każdym. Łącznie
osiedle zamieszkuje ok. 360 osób.
Północna część parku przylega do ulicy Janowskiej. Po jej przeciwległej stronie
zlokalizowany jest rzymsko – katolicki kościół parafialny pw. Św. Elżbiety. Jest to obiekt
zabytkowy wybudowany w stylu neogotyckim na pocz. XX w. Jego fundatorem był Stanisław
Plater-Zyberek, właściciel konstantynowskiego majątku. Zespół kościelny jest objęty ścisłą
ochroną konserwatorską. Oś furty wejściowej do parku oraz wejście do kościoła są ze sobą
powiązane kompozycyjnie. W sąsiedztwie kościoła, zlokalizowany jest obszerny parking, w
pełni wykorzystywany w czasie różnych świąt kościelnych

i uroczystości gminnych

organizowanych w parku. Po przeciwnej stronie ulicy Janowskiej znajdują się także tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zagospodarowanie najbliższego sąsiedztwa założenia pałacowo – parkowego
przedstawiono na mapie tekstowej nr 3.
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4.3. Uwarunkowania krajobrazowe
Zespół pałacowo-parkowy położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego ,,Podlaski
Przełom Bugu” , który ze względu na zachowaną naturalną dolinę meandrującej rzeki z całym
jej rzadkim ekosystemem, jest jednym z unikatowych zespołów przyrodniczych na terenie
Polski i Europy. W odległości 2,8 km w kierunku północnym wyznaczono granicę Parku
Krajobrazowego oraz znajdującego się w jego obszarze rezerwatu przyrody ,,Stary Las”.
Rezerwat zlokalizowany jest w zwartych kompleksach leśnych należących do Nadleśnictwa
Biała Podlaska.
Zespół pałacowo – parkowy

zlokalizowany jest w obszarze osady, który

charakteryzuje się wysokim udziałem terenów biologicznie czynnych. Spowodowane to jest
bezpośrednim sąsiedztwem doliny rzeki Czyżówki. Park przylega do jej koryta od strony
południowej na długości wynoszącej ok. 600

m. Rzeka Czyżówka jest lewostronnym

dopływem rzeki Bug, ze źródłem w okolicach Horoszek Dużych. Jej średni przepływ wynosi
0,66 m2/s. W dolinie Czyżówki występują użytki rolne - głównie łąki, część z nich jest
podmokła. Są one pozostałością dawnych stawów dworskich, których zasięg widoczny jest
na załączonej mapie topograficznej. Ich lokalizację przedstawia historyczna mapa z roku
1844 r. wykonana na potrzeby Stanisława Aleksandrowicza, właściciela

Dóbr

Konstantynowskich. Od strony wschodniej dolinę Czyżówki zamyka zabytkowy, kamienny
mostek zlokalizowany w pasie historycznej drogi biegnącej w kierunku Zakanala. Od strony
zachodniej nieruchomość otwiera się na szerokości ok. 30 m w kierunku prywatnych działek
użytkowanych rolniczo jako łąki i pastwiska. Jest to gwarantowany prawnie, wolny od
ogrodzeń, nadrzeczny pas terenu.
Założenie parkowe łącznie z sylwetą kościoła stanowią dominantę w układzie
przestrzennym osady Konstantynów. Wysoki, zwarty drzewostan parku górnego wyłaniający
się z krajobrazu niskiej zabudowy stanowi charakterystyczną panoramę osady. Jest on
szczególnie dobrze widoczny od strony drogi wojewódzkiej z kierunku Biała Podlaska i
Janów Podlaski oraz od strony drogi gminnej z kierunku Gnojna, w osi której jest
zlokalizowana główna brama wjazdowa na teren parku.
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5. Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o osadzie Konstantynów, pierwotnie zwanej Kozieradami,
pochodzą z dokumentu sporządzonego w 1452 roku, który stanowił, że ,,Szlachcic Świętosław
z Kozierad sprzedał swój spadkobierczy majątek Witoldowi, Aleksandrowi i Jakubowi
z Trzebini”. Prawie przez cały XVI wiek dobra kozieradzkie wchodziły w skład posiadłości
ziemskiej Bohowitynowiczów, a od 1583 stały się własnością wojewody podlaskiego
Mikołaja Kiszki, który zapisał je swojej żonie Barbarze z Chodkiewiczów. Na początku XVII
wieku dobra te należały do książąt Szujskich, później przeszły do Sierzputowskich, następnie
stały się własnością możnowładczej rodziny Warszyckich.
O Kozieradach wspomina w swoich pamiętnikach Jan Chryzostom Pasek. W 1660 r.
w sąsiedztwie dworu stacjonował obóz

wojsk Stefana Czarneckiego, ciągnących na

wyprawę wojenną pod Moskwę.
W 1699 r. Kozierady otrzymał po ciotce żony Jan Pieniążek hr. Odrowąż, wojewoda
sandomierski. Od tego czasu rozpoczyna się szybki rozwój wsi. W roku 1700 Maria
Kazimiera córka Jana Pieniążka wychodząc za mąż za Karola Juliusza hr. Odrowąż
Sedlnickiego ( pochodzącego ze śląska skarbnika nadwornego) otrzymała w posagu
Kozierady.
Po śmierci Karola Juliusza Odrowąża Sedlnickiego w 1730 roku majątek po ojcu
(dwór w Kozieradach, zameczek w Ostromęczynie oraz dwór w Witulinie) otrzymał
w spadku jego syn Karol Józef Odrowąż Sedlnicki. Był on jednym z najznamienitszych
magnatów Podlasia, piastował wiele wysokich urzędów. Cieszył się szczególnymi względami
króla Zygmunta Augusta III Sasa, który w końcu 1746 r. uczynił go podskarbim koronnym.
Ożeniony w roku 1744 z Konstancją Branicką, siostrą Jana Klemensa Branickiego
z Białegostoku, uzyskał dla Kozierad przywilej lokacyjny zmieniając jednocześnie na cześć
małżonki nazwę miejscowości na Konstantynów. Zdecydował się również przenieść
z Ostromęczyna do Konstantynowa swoją główną siedzibę. Prawdopodobnie zdecydował
o tym wyjątkowy urok tych okolicy. Karol Józef Odrowąż Sedlnicki w latach 1746 -1747
założył tu pierwsze ogrody w stylu francuskim, zaprojektowane przez Jana Henryka Klema –
nadwornego architekta J.K. Branickiego. W 1753 roku dostarczył Sedlnickiemu projekt
nowej rezydencji, która pierwotnie miała powstać w Ostromęczynie. Nowa budowla powstała
w miejscu wcześniejszego dworu. Pałac usytuowano frontem na północny – wschód, przy
czym jego korpus główny umiejscowiony był na zachód od obecnego pałacu, przy murze
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odgradzającym obecnie park Górny od Dolnego. Prawdopodobnie pod względem
kompozycyjnym XVIII wieczne założenie nawiązywało do założenia pałacowego
w Białymstoku. Z opisu jaki pozostawił po sobie Józef Łoski w ,,Kłosach” z 1876 roku
można wyobrazić wielkość i bogactwo magnackiej siedziby, którą autor opisywał z widoku
umieszczonego na obrazie wiszącym we wnętrzu pałacu - ,, …Obok miasteczka zbudował nad
stawem okazały pałac i pięknymi otoczył go ogrodami. Na istniejącym dotąd obrazie,
malowanym a’ vol d’ Oiseau, widzimy, że był to gmach obszerny, z dwiema oficynami. Od
strony wielkiego stawu wznosi się piętrowy portyk na wspaniałych arkadach, pod którymi
było wejście do piwnic. Według podania były one dwupiętrowe. Przechowują się dotąd
znacznej długości murowane tarasy, które ciągnęły się po bokach pałacu. Na wspomnianym
obrazie przedstawione są liczne zabudowania, cieplarnie, murowane mosty na kanałach ,
wreszcie obszerne francuskie ogrody. Lasek niedaleko będący, dotąd nosi nazwę zwierzyńca,
a na wyspie, wśród stawu, według opowiadania niedawno zmarłych starców, jakieś zamorskie
ptaki hodowano. Krąży też opowiadanie o ogromnych stajniach, w których mieściło się 200
koni”.
Po bezpotomnej śmierci Karola Józefa Sedlnickiego w roku 1761, do prawa spadku po
nim zgłosiły się rodziny Warszyckich i Pieniążków. W wyniku licznych sporów jakie toczyły
się przez następnych trzydzieści lat dobra prawem sukcesji przeszły na Borzęckich
i Czartoryskich ( przy czym Borzęcki sprzedał część spadku Turnie). Status tego spadku w
rękach nowych właścicieli pozostawał niejasny, gdyż domagano się licytacji tych dóbr celem
wyrównania niedoboru w kasie koronnej pozostawionego przez K.J. Siedlnickiego. Deficyt
ten wynosił ponad 300 000 zł p. co na tamte czasy było sumą równowartą połowie
magnackiej fortuny. Z powodu wielkiego długu i częstych zmian właścicieli, wzniesiony
przez Sedlnickiego pałac w Konstantynowie nie przetrwał nawet pół wieku. Prawdopodobnie
bardzo szybko stał się ruiną.
W 1792 roku dobra konstantynowskie nabył za sumę 830 000 zł wojewoda podlaski
Tomasz Aleksandrowicz, były marszałek dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Spadkobiercą jego dóbr w Konstantynowie został w 1794 r. niespełna trzynastoletni
syn Tomasza - Stanisław Aleksandrowicz. Do czasu osiągnięcia pełnoletności przebywał pod
opieką Mikołaja Ledochowskiego. Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej zlikwidowany
został dwór królewski w Warszawie i prawie wszystkie polskie urzędy. W 1800 roku uzyskał
wprawdzie tytuł hrabiowski z rąk cesarza Austrii Franciszka II ale rangi kariery ojcowskiej
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nigdy nie osiągnął. Piastował urząd starosty łosickiego i mierzwickiego. Ożeniony z Apolonią
z Ledochowskich osiadł na stałe w Konstantynowie. Na początku XIX wieku dokonuje
przebudowy będącego już w częściowej ruinie założenia pałacowo – ogrodowego. Obok
jednej z ocalałych oficyn dawnego pałacu wybudował około 1804 roku murowany,
późnoklasycystyczny parterowy dwór wg. projektu arch. Alberta Lessla, który w następnych
latach połączył z budynkiem dawnej oficyny.

Na terenie obecnego parku Górnego

(obejmującego również dawny dziedziniec) założył park krajobrazowy. Ogród dolny
w zasadzie się nie zmienił. Pozostał regularny i graniczył od południa ze stawami i rzeką.
Na zachód od ogrodu dolnego Stanisław Aleksandrowicz w 1825 roku wzniósł murowaną
Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej połączoną z pałacem drogą biegnącą przez ogrody.
Stanisław Aleksandrowicz zmarł w 1826 roku w wieku 45 lat pozostawiwszy wdowę
Apolonię z Ledochowskich wraz z pięciorgiem dzieci. Dobra w Konstantynowie przejął po
uzyskaniu pełnoletności ( w połowie lat 30-tych XIX w.) syn Stanisław Aleksandrowicz
,,Witold” – wnuk Tomasza, ożeniony z Wandą Jezierską. Nowy właściciel rozpoczął
unowocześnianie i uprzemysłowienie majątku. Jak pisze w 1875 r. Józef Łoski hrabia
Stanisław Aleksandrowicz ,, …podniósł tutejsze gospodarstwo do rzędu celniejszych na
Podlasiu. Majętność ta składała się z 6 folwarków, dobrze zabudowanych i skutkiem
umiejętnych regulacji , żadną obcą własnością nie przedzielonych. Jest tu 5 000 owiec rasy
Elektoralno-Negretti, krowy rasy holenderskiej, pasieka systemu Ramoszyńskiego. Oranżeria
ze znaczną ilością drzew pomarańczowych i cytrynowych. Z zakładów przemysłowych
znajduje się na wielką skalę gorzelnia i młyn parowy, przez co cała produkcja spienięża się w
wyrobach. Obszerny park corocznie staraniem właścicieli, nowymi przyozdabiający
się plantacjami, jest główną rezydencji ozdobą…”.
Zachowała się oryginalna mapa dóbr konstantynowskich sporządzona na potrzeby
Aleksandrowiczów przez ówczesnego kartografa Karola Ziółkowskiego opracowana w latach
1841-1844 i przedstawiająca szczegółowo rozplanowanie zespołu pałacowo – parkowego
wraz z otoczeniem ( stawami, folwarkami, zwierzyńcem). Mapa jest własnością Muzeum
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej i jak dotąd nie była jeszcze publikowana.
Z dzieci Stanisława Aleksandrowicza i Wandy z Jezierskich jedynie tylko córka Zofia
doczekała pełnoletniości, która wychodząc za mąż w 1870 roku za hr. Tadeusza Plater –
Zyberek wniosła w posagu dobra konstantynowskie. Posag zrealizowano dopiero po śmierci
Stanisława Aleksandrowicza w 1888 roku. Nowi właściciele kontynuują nowoczesną
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działalność gospodarczą Aleksandrowiczów. Prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa
rolnego kontynuuje także ich syn Stanisław , absolwent szkoły rolnej ,,Boodenkultur”.
Stanisław Plater-Zyberek jako dziedzic Konstantynowa bardzo szybko utworzył tu
gospodarstwo promieniujące na najbliższą okolicę kulturą rolną, hodowlaną i przemysłowo –
rolną. Był wybitnym działaczem katolickim na Podlasiu. Po ogłoszeniu ,,swobód religijnych”
w 1905 r. stanął na czele zorganizowanej akcji budowy kościołów katolickich na Podlasiu. Z
jego fundacji powstaje w Konstantynowie w 1909 roku neogotycki kościół pw. Św. Elżbiety
patronki swojej żony Elżbiety z Tyszkiewiczów.
Podczas I wojny światowej park i pałac zostały częściowo zdewastowane. Pożar
zniszczył wnętrza neoklasycystycznego pałacu, zburzona została gorzelnia. Po wojnie pałac
wyremontowano, zaś w dawnym budynku administracji ulokowano gorzelnię. Na północ od
niej wzniesiono murowana ,,rządcówkę” – budynek mieszkalny zarządcy majątku. Cerkiew
została przebudowana i adaptowana na szkołę powszechną.
W czasie II wojny światowej, w roku 1939 roku pałac został zdewastowany
i ograbiony przez stacjonujące tu oddziały radzieckie. W okresie wojennym przepadły bogate
zbiory dzieł sztuki i materiałów historycznych dotyczących dawnego województwa
podlaskiego. Zniszczono też większość zabudowań gospodarczych. W grudniu1941 r. ostatni
właściciel Konstantynowa Tadeusz Zyberek Plater został przez Niemców aresztowany i
osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jego żona z dwoma synami wyjechała do
Krakowa, a Niemcy urządzili w pałacu sanatorium dla frontowych żołnierzy. W 1944 roku,
mocą dekretu wywłaszczeniowego majątek został znacjonalizowany i prawnie stał się
własnością państwa. W roku 1945 wojskowe władze radzieckie urządziły na terenie parku
punkt postojowy dla bydła przepędzanego wielkimi stadami z obszarów Rzeszy na teren
ZSRR. Jednorazowo na terenie parku mieściło się od 300 do 500 krów. Zwierzęta te bardzo
zniszczyły roślinność parku. W roku 1946 w pałacu umieszczono szkołę rolniczą, a następnie
budynek ten przejęła szkoła podstawowa. W sąsiednich pomieszczeniach pałacu
funkcjonowała apteka. Część gospodarczą przekazano Państwowemu Gospodarstwu
Rolnemu. W roku 2004 budynek pałacu opuściła szkoła podstawowa, która przeniosła się do
nowego obiektu.
Obecnie budynek dawnego pałacu jest nieużytkowany, jedynie niewielki fragment
przypałacowej oficyny zajmują cztery niewielkie lokale mieszkalne. Nie powiodły się próby
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sprzedaży pałacu. Zespół pałacowo - parkowy jest własnością Gminy Konstantynów, która
zamierza przystosować go do swoich potrzeb.

6. Analiza historyczna elementów kompozycyjnych założenia

Analiza historyczna poszczególnych elementów kompozycyjnych założenia pałacowo
– parkowego w Konstantynowie odnosi się do wybranych, charakterystycznych okresów,
mających istotny wpływ na rozwój i ewolucję założenia. Analizą objęto zarówno istniejące
obiekty jak również relikty dawnych budowli wraz z kompozycją przestrzenną parku. Analizę
ograniczono do obszaru objętego opracowaniem tj. samego parku bez części gospodarczej
dawnego folwarku zwanego ,,Sztabem”.
Uwarunkowania historyczne wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego przedstawiono na
rys. nr 1.

6.1. Założenie dworskie XV – XVIII wiek

W XV i XVI stuleciu termin „dwór” oznaczał zazwyczaj cały zespół zabudowań,
zwykle otoczonych wspólnym ogrodzeniem. W kompleksie mieściły się często m.in. obiekty
mieszkalne, stodoły i spichlerze, stajnie itd. Dwory budowane w tym okresie na terenie
Podlasia były najczęściej z trwałego, modrzewiowego drewna, posadowione na kamiennej
podmurówce. Nowe dwory lokowano obok starych, które służyły nadal, głównie jako lamusy
lub skarbce. Rzutowano je na planie prostokąta. Na osi głównej miały drzwi wejściowe a po
bokach małe, czteropolowe okienka. Całość nakryta była dwuspadowym dachem, pokrytym
strzechą lub gontem. Były to raczej solidne konstrukcje, a ich wielkość zależała zapewne od
zamożności gospodarstwa. Brama dworska pojawiała się już w XVI wieku, stała na głównym
trakcie prowadzącym w stronę dworu. Miała charakter obronny i reprezentacyjny.
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Tak też mógł wyglądać hipotetycznie dwór w Kozieradach (pierwotna nazwa Konstantynowa)
do początku XVIII wieku, kiedy wielki pożar strawił całą osadę, łącznie z dworem

Brak jest widocznych pozostałości z tego okresu, aczkolwiek w wyniku badań
archeologicznych mogą być ujawnione ewentualne, zabytkowe dobra materialne w postaci
dawnego rozplanowania, bądź przedmiotów codziennego użytku.

6.2. Pałac Karola Józefa Odrowąża Sedlnickiego, wiek XVIII.

Miejsce usytuowania dawnego pałacu musiało cieszyć się wyjątkową urodą, gdyż
magnat zdecydował się na jego lokalizację właśnie w Kozieradach, a nie w Ostromęczynie,
pierwotniej rodowej rezydencji.
Z bardzo pobieżnego opisu jaki pozostawił po sobie Józef Łoski w "Kłosach" z 1876
roku, wynika, że pałac był "obszerną" budowlę z dwiema oficynami, które jako skrzydła
ujmowały znajdujący się przed siedzibę dziedziniec. Wiemy, że od strony jeziora, na
wysokim, arkadowym podmurowaniu fasadę pałacu zdobił portyk w wielkim porządku. Stąd
przypuszczenie, ze bryła pałacu była jednopiętrowa, a z portyku do ogrodu prowadziły
zapewne bardzo wówczas modne, wielostopniowe, rozchodzące się na boki schody, których
biegi lekkim lukiem spotykały się u dołu w okolicy osi głównej. Przybliżone pojęcie o
wyglądzie pałacu Sedlnickiego od strony ogrodu, daje nam akwaforta Vogla przedstawiająca
willę Izabeli Czartoryskiej Lubomirskiej na Mokotowie w Warszawie. Obiekt ten wybudował
w latach 1772-1774 Efraim Schreger a przebudował w późniejszym czasie Henryk Marconi.
Rodzina Czartoryskich pretendowała do spadku po zmarłym w 1761 r. J.K. Sedlnickim lecz
23

bezskutecznie. Być może o wyjątkowej urodzie pałac w Konstantynowie był inspiracją dla
wybudowanej na Mokotowie rezydencji Izabeli Czartoryskiej. Gdyby przetrwał

ten

wzniesiony w stylu baroku saskiego pałac, niewątpliwie byłby jednym z okazalszych
przykładów architektury barokowej na Podlasiu.

Willa Izabeli Czartoryskiej na Mokotowie wg. akwaforty Vogla

Pozostałością z tego okresu jest pałacowa oficyna, jedyny ocalały obiekt dawnego
założenia, zaadaptowany w późniejszych latach na część mieszkalną nowego dworu. Ponadto
zachowały się fragmenty murowanych ogrodzeń oddzielających park Górny od Dolnego, w
tym także mur z reliktami bramy pierwotnego wjazdu na teren zespołu od strony zachodniej
oraz fragment muru w części południowej. Do muru oddzielającego park Dolny od Górnego
przylega będąca w ruinie murowana piwnica. Prawdopodobnie wykorzystuje ona dawne
pałacowe piwnice, a także może być wejściem do podziemnych korytarzy o których wiadomo
z przekazów , że ciągnęły się nawet poza obszar Konstantynowa. Wymagają one rzetelnego
zbadania. Postępująca degradacja najstarszych partii ogrodzeń wymaga podjęcia działań
konserwatorskich. W konfiguracji terenu wyróżnia się pochodząca prawdopodobnie z tego
okresu niecka po dawnym, wielkim stawie położonym w części południowej założenia oraz
taras dawnego ogrodu francuskiego.
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6.3. Dwór rodziny Aleksandrowiczów, wiek XIX.
Podniesione z ruiny założenie po dawnym pałacu K.J. Sedlnickiego nie osiągnęło już
pierwotnej wspaniałości, aczkolwiek dostosowane zostało do nowej mody i nowych potrzeb.
Całkowicie zmieniono kompozycję orientując założenie na wschód. Nową oś kompozycyjną
wyznacza wybudowany w sąsiedztwie oficyny późnoklasycystyczny dwór. W następnych
latach rozbudowany i połączony z budynkiem dawnej oficyny. Ponieważ budowle
posadowione obok siebie ( oficyna i dwór) , słabo ze sobą korespondowały, dlatego
otrzymały nową, neogotycką oprawę architektoniczną wg. projektu architekta Franciszka
Jaszczołda. Przebudowa miała miejsce w latach 40 –tych XIX w. Wraz z budową nowego
dworu dokonano częściowej przebudowy ogrodów na krajobrazowe. Została także
przekomponowana sieć dróg dojazdowych. Na terenie parku górnego urządzono park,
krajobrazowy, pozostawiając park dolny w regularnym rozplanowaniu. Z mapy sporządzonej
w 1846 r wynika że istniało już skrzydło południowe w którym była zlokalizowana kuchnia i
pomieszczenia gospodarcze oraz sąsiadujący z nim prawdopodobnie budynek inwentarski
murowany z cegły i kamienia polnego. Na mapie widać oranżerię oraz dom ogrodnika.
Prawdopodobnie wykorzystywane były na cele gospodarcze piwnice dawnego pałacu. Bardzo
ciekawie przedstawia się kompozycja parku. Zmieniony wjazd od strony północnej
wyprowadza dwie drogi. Jedną w kierunku folwarku zwanego ,,Sztabem” a druga w kierunku
dworu, przy czym rozwidla się ona w kierunku zachodnim i okalając prawie cały park skręca
ku południowi, w stronę rzeki, biegnąc dalej równolegle do niej. W dawnym ogrodzie
francuskim ( ogród dolny) widać sześć regularnych kwater obsadzonych małymi drzewkami.
Być może były to tzw. ,,warzywniaki” z okalającymi drzewami owocowymi, takie jak
widywano w dawnych ogrodach klasztornych. We wnętrzu górnego parku, na zachód od
dworu widać centralnie położone miejsce na które ukierunkowane są parkowe aleje. Mogła to
być lokalizacja fontanny, ozdobnego klombu lub dawnej altany ogrodowej. Te obiekty małej
architektury towarzyszyły często dworom. Położone w miejscach ustronnych i otoczone
zielenią były miejscem spotkań i chroniły od nadmiernego słońca.
Prawdopodobnie już w I poł XIX w. jak wskazuje dawna mapa z 1844 r od strony
południowej dobudowano skrzydło mieszczące kuchnie i pomieszczenia gospodarcze. Istniał
już wówczas budynek inwentarski zrealizowany w konstrukcji murowanej ( ceglano –
kamiennej) zachowany do dziś. Prawdopodobnie w tym okresie powstał zlokalizowany na
terenie folwarku budynek zarządu administracyjnego dóbr usytuowany w osi kompozycyjnej
nowego założenia.
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Fragment mapy z 1846 r opracowanej przez kartografa Karola Ziółkowskiego
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W drugiej połowie XIX w. park przechodził szereg drobnych zmian, nadających mu
jeszcze bardziej krajobrazowy charakter. Posadzono wiele drzew ozdobnych, zachowując
otwarte wnętrza parkowe. Ogród dolny prawdopodobnie był ogrodem użytkowym, w tym jak
wynika z opisu Łoskiego także ogrodem kwiatowym - ,,był on starannie pielęgnowany i
corocznie zmieniano w nim obsadzenia”. Z dawnej mapy wynika, że wyznaczone kwatery
ogrodowe miały charakter ogrodów użytkowych. Swoim układem przypominają ogrody
klasztorne, na których wzorowało się dawne ziemiaństwo. Wygląd pałacu i części parku
przedstawia drzeworyt Józefa Łoskiego wykonany w 1867 r. Elewacja frontowa jeszcze przed
przebudową różni się od obecnej. Przed frontem pałacu położony jest plac otoczony
drzewami ozdobnymi. Po jego bokach rosną w wazonach dwie małe topole włoskie i duża
lipa. Pałac i plac sąsiadują od wschodu z rozległym trawiastym wnętrzem. W głębi widoczne
zabudowania stojące w parku dolnym oraz zabudowania wsi Zakanale. Za pałacem widoczne
są duże drzewa liściaste i iglaste.

Dwór w Konstantynowie – grafika hrabiego Antoniego Ledochowskiego ( po prawej dawna
oficyna pałacowa, po lewej nowy późnoklasycystyczny dwór – obiekty przed przebudową)
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Pierwsza neogotycka oprawa frontowej elewacji pałacu wg. proj. arch. Franciszka Jaszczołda

Na podstawie zachowanej mapy z 1844 roku można stwierdzić, że główną osią
założenia była nowa oś kompozycyjna wyznaczona przez późnoklasycystyczny dwór na
której wyznaczono lokalizację obiektów związanych funkcjonalnie z folwarkiem ( budynek
dawnego zarządu gospodarstwa - obecnie gorzelnia i obiekt dawnej stajni ). Prostopadle do
niej biegła główna oś widokowa łącząca kompozycję parku Górnego z parkiem Dolnym.
Łączyła rozległe przestrzenie dawnego, wydłużonego i rozczłonkowanego stawu z otwartą
przestrzenią parku, w jego najbardziej reprezentacyjnej części tj od frontu zabudowań
pałacowych. Na mapie widoczna jest także oś kompozycyjna wcześniejszego założenia,
biegnąca od zachodu w sąsiedztwie dawnej cerkwi, w kierunku ogrodów kwaterowych parku
Dolnego. Kompozycję założenia charakteryzuje niesymetryczność i miękkość linii
wyznaczonych alei oraz szerokie otwarcia widokowe charakterystyczna dla modnych w tym
czasie ogrodów krajobrazowych.
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Mapa tekstowa nr 4, Schemat historycznej kompozycji parku z I poł. XIX w
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6.4. Dwór rodziny Platerów, 1888 – 1939.
W odczuciu nowych właścicieli pierwsza neogotycka oprawa architektoniczna pałacu
była nieudana i zamieniono ją na nową w stylu malowniczego neogotyku angielskiego, która
pozostała do dziś. Jej autorem był prawdopodobnie architekt Pius Dziekoński, który także
był autorem projektu neogotyckiego kościoła wybudowanego w latach 1905 – 1909 na
zlecenie Stanisława Plater - Zyberek. Kościół zlokalizowany jest od strony północnej, po
przeciwnej stronie drogi Janowskiej. Jest on

uzupełnieniem kompozycyjnym całości

założenia pałacowo - parkowego. Na przełomie XIX i XX w. dokonano częściowej
przebudowy pałacu i parku. Założenie otrzymało kształt, który nie zmienił się do 1939 r. Park
górny i dolny zostały ogrodzone murami kamiennymi, w których umieszczono dwie istniejące
do dziś bramy wjazdowe.

Sieć dróg parkowych została przekomponowana w stylu

naturalistycznym.
Pozostałością z tego okresu jest wystrój zewnętrzny pałacu oraz okalający założenie
kamienny mur wraz z zachowanymi bramami – górną i dolną. W murze ogrodzeniowym
występują prześwity wypełnione fragmentem ażurowego, stalowego ogrodzenia, które pełniły
funkcje nieistniejących obecnie powiązań komunikacyjnych z folwarkiem oraz cerkwią
(późniejszą szkołą powszechną). Prześwit w murze od strony ul. Janowskiej był
prawdopodobnie jedynie otwarciem widokowym na kościół.

6.5. Założenie pałacowo-parkowe w okresie powojennym i współcześnie
W okresie powojennym dokonano podziału niegdyś jednolitej nieruchomości
ziemiańskiej pomiędzy nowych użytkowników – Państwowe Gospodarstwo Rolne oraz
Szkołę Podstawową w Konstantynowie. Założenie przeszło wiele przekształceń dostosowując
je do nowych potrzeb. W parku górnym szkoła urządziła boiska sportowe, powstało też wiele
nowych dróg spacerowych i wydeptanych ścieżek. Nowe aleje spacerowe wyznaczono dla
wygody w sposób prosty, przecinając teren parku w różnych kierunkach, głównie po jego
przekątnych. Nowe aleje obsadzano drzewami prawie na całej ich długości. Podobnie drogę
wjazdową na teren parku wyznaczono w sposób prosty, odstępując od dawnego historycznego
jej układu, którego niewielki ślad został zachowany w części północnej parku. W związku z
powyższym zabytkowa kompozycja przestrzenna parku stała się nieczytelna. W latach 70-ych
posadzono we wnętrzach parkowych duże ilości młodych drzew. Wielką polanę parku
angielskiego zamieniono na boisko sportowe. Aleję wjazdową do pałacu utwardzono
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asfaltem. W parku nie przeprowadzano istotnych zabiegów konserwacyjnych, także zarastał
samosiewkami w sposób niekontrolowany. Dokonywane zmiany w postaci nowych nasadzeń
były robione w sposób przypadkowy, wypełniając wolne przestrzenie parku, dawne polany.
W ten sposób bardziej niszczyły, niż wzbogacały zabytkową kompozycję założenia. Obecnie
sukcesywnie dokonuje się wycinki drzew, które złym stanem zdrowotnym powodować mogą
zagrożenie.

7. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania
Obecne założenie pałacowo–parkowe zatraciło swój historyczny układ kompozycyjny
z przełomu XIX i XX w , który dotrwał do okresu II Wojny Światowej. Elementami stałymi
dawnej kompozycji założenia są dobrze zachowane historyczne obiekty dawnego pałacu wraz
z budynkami gospodarczymi, kamienne ogrodzenie wraz z furtami i dwiema bramami
wjazdowymi (główną i wschodnią) oraz relikty dawnych ogrodzeń bądź pozostałości
zabudowań. W układzie kompozycyjnym widoczny jest dawny podział na park Górny i park
Dolny, przy czym park dolny został ograniczony od strony południowej do rzeki Czyżówki
zaś z parku Górnego wyodrębniono nie powiązaną już funkcjonalnie dawną część folwarczną
.
Inwentaryzację

istniejącego stanu zagospodarowania wraz z uwarunkowaniami

historycznymi przedstawia Rysunek Nr 1.

7.1. Park Górny
Park górny obejmuje północną część założenia przylegającą do ul. Janowskiej,
w pierzei której zlokalizowana jest reprezentacyjna brama wjazdowa na teren parku.
Do pałacu usytuowanego w południowej części parku górnego i zorientowanego na wschód
prowadzi wytyczona w okresie powojennym prosta droga asfaltowa, gęsto obsadzona
drzewami.
Eklektyczny pałac, którego ostatni wystrój w stylu romantycznego, neogotyku
angielskiego

pochodzi z początków XX w. składa się z trzech różnych stylowo części

powiązanych w jedną całość. Są to:
a) dawna oficyna pałacu Sedlnickiego z XVIII w. o cechach barokowych,
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b) późno klasycystyczny budynek dworu z I poł. XIX w. wraz z oficyną
c) neogotycki, parterowy łącznik pomiędzy w/w obiektami z pocz. XX w.
Obecnie pałac jest nieużytkowany i wymaga prac remontowych i konserwacyjnych. W
przypadku pełnienia nowych funkcji konieczne będą prace adaptacyjne wykonane za zgodą
służb konserwatorskich
W sąsiedztwie skrzydła części gospodarczej pałacu,

od strony południowej

usytuowano przypałacowe zabudowania gospodarcze:
a) budynek dawnej stajni ( murowany, piętrowy) zaadoptowany na funkcje
mieszkalne. Budynek wymaga prac remontowych i adaptacyjnych na cele
użyteczności publicznej o funkcji skorelowanej z przyszłą funkcja obiektów
pałacowych.
b) parterowy budynek gospodarczy ( dawniej pełnił funkcje kuchni i

piekarni

pałacowej, mógł być też wcześniej obiektem inwentarskim) Ściany budynku
murowane z cegły i głazów kamiennych, dach dwuspadowy – obecnie wymaga
odbudowy.
Poza w/w obiektami na terenie parku górnego znajdują się jeszcze: murowana
ubikacja, dwie drewniane szopy, drewniana obudowa dawnej studni, ruiny lodowni i
murowanej piwnicy urządzonej prawdopodobnie w miejscu dawnych pałacowych piwnic z
XVIII w. zlokalizowanych przy murze oddzielającym park górny od parku dolnego.
Teren parku górnego przecina szereg ziemnych dróg i ścieżek, które w większości
wytyczono w okresie powojennym w sposób geometryczny, przecinając teren parku w liniach
prostych po jego przekątnych. Nowe aleje obsadzono drzewami.
Główna droga wjazdowa od bramy reprezentacyjnej biegnąca w kierunku pałacu
kończy się przed dziedzińcem pałacowym małym, nieregularnym rondem. Dalej w kierunku
parku dolnego biegnie już jako ścieżka ziemna- żwirowa.
Główną aleją spacerową jest szeroka, nieregularna drogą ziemna obsadzona drzewami
i prowadząca od niewielkiej furty wejściowej. Furta zlokalizowana w kamiennym ogrodzeniu,
w osi kompozycyjnej kościoła usytuowanego naprzeciwko niej. Jest to droga o zmiennych
szerokościach prowadzona odcinkami prostymi nie korespondującymi do krajobrazowego
charakteru parku. W stosunku do szerokości drogi przejście w kamiennej furcie ogrodzenia
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jest nieproporcjonalnie wąskie, posiada w świetle szerokość 85 cm. Oś widokowa drogi od
strony pałacu nie jest ukierunkowana na kościół lecz na ciemny, wewnętrzny narożnik
kamiennego parkanu. Jest to jedno z ważniejszych, dysharmonijnych miejsc w kompozycji
przestrzennej parku.
Drugą wiodącą drogą spacerową jest droga przebiegająca po przekątnej parku
górnego od strony południowo - zachodniej w kierunku północno – wschodnim ( bramy
wjazdowej). Jest to także współcześnie wytyczona aleja, która w sposób istotny przyczyniła
się do utraty niegdyś otwartych wnętrz - polan parkowych. Jedynie jej fragment najbliższy
bramy wjazdowej jest fragmentem historycznej drogi wjazdowej na teren parku. Pierwotnie
biegła ona w stronę pałacu lekkim łukiem na zachód od wjazdu. Jej przebieg widoczny jest
na mapie z 1846 r.
Inną drogą wytyczoną po przeciwnej przekątnej parku, w jego centralnej części (
prawdopodobnie także współcześnie ) jest wąska alejka wyraźnie zaakcentowana dużą ilością
nasadzeń drzew. Pod względem użytkowym, jako ciąg komunikacyjny, nie pełni ona istotnej
funkcji i nie pasuje też do zabytkowej kompozycji założenia.
Reliktem dawnej alei parkowej okalającej park górny i biegnącej w kierunku dawnej
cerkwi i dalej równolegle do rzeki jest jeszcze zachowana, aczkolwiek mało użytkowana,
ścieżka przy granicy zachodniej i północnej założenia. Podobnie historycznymi drogami są
zachowane ścieżki zlokalizowane w południowej części parku górnego, wychodzące
z dziedzińca części gospodarczej pałacu i biegnące wzdłuż muru oddzielającego park górny w
kierunku parku dolnego oraz ścieżka biegnąca wzdłuż granicy zachodniej parku.
Na terenie parku górnego znajdują się utwardzone place - pozostałości dawnych boisk
sportowych. Zlokalizowane w sąsiedztwie pałacu od strony wschodniej jako pozostałość po
dawnej szkole podstawowej mającej tu swoją siedzibę do roku 2004. Z tego okresu pochodzą
także ślady po dawnych urządzeniach sportowych - bieżni zlokalizowanej przy wschodniej
granicy parku oraz trawiastego boiska zlokalizowanego na terenie wielkiej polany.
W obszarze parku górnego, wzdłuż drogi wjazdowej zlokalizowane jest przyłącze
gazowe i energetyczne.
Miejsca i obiekty dysharmonijne zlokalizowane w obrębie parku górnego:
-– mur z furtą wejściową przy ul Janowskiej widziany od strony wnętrza parkowego –
oś widokowa alei ukierunkowana na ciemny, nieestetyczny mur, furta o szerokości w
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świetle 85 cm jest zbyt wąska i nie spełnia wymogów użytkowych, jako wejścia do
przestrzeni o charakterze publicznym.
- budynek nieczynnej ubikacji położony w obszarze osi widokowej parku górnego
- napowietrzna sieć energetyczna Nn zlokalizowana w sąsiedztwie pałacu.
- pozostałości dawnych asfaltowych boisk sportowych, obecnie służących za parking,
- nowe nasadzenia nie nawiązujące do charakteru i kompozycji parku krajobrazowego,
- różnorodne formy współczesnych ażurowych ogrodzeń zlokalizowanych pomiędzy
parkiem a dawnym folwarkiem.

7.2. Park Dolny
Park dolny położony jest w części południowej założenia. Południową

granicę

stanowi rzeka Czyżówka z zabytkowym kamiennym mostkiem. Od północy graniczy z
reliktem

dawnego,

murowanego

ogrodzenia

oraz

ze

współczesnym

ogrodzeniem

wewnętrznym z siatki metalowej. W sąsiedztwie rzeki park poszerza się w kierunku
wschodnim i zachodnim. Posiada on urozmaicona konfigurację terenu i jest w dużo
mniejszym stopniu niż park górny pokryty drzewostanem.
Na terenie górnej skarpy założone są ogrody użytkowe służące mieszkańcom
zakwaterowanym w przypałacowym budynku gospodarczym. W części wschodniej parku
dolnego znajduje się dość obszerna niecka, pozostałość po byłym wielkim stawie, który
rozciągał się aż po zabudowania położone w Zakanalu. Teren niecki płaski, zakwalifikowany
jako łąka, faktycznie nieużytek. Od strony wschodniej pozostałość nieczynnego już kanału
ściekowego od gorzelni. Na terenie parku dolnego jest zachowany historyczny układ alei
spacerowych. Równolegle do rzeki, na niewielkiej skarpie biegnie ścieżka spacerowa, która
skręca przy zachodnim parkanie w stronę parku górnego, wcześniej rozwidlając się w
kierunku zabudowań pałacowych. Główna droga biegnąca od bramy dolnej na wysokości
przepustu skręca w stronę odtworzonych częściowo stawów, położonych poza parkiem.
W obszarze parku dolnego, w sąsiedztwie dawnych przypałacowych obiektów
gospodarczych znajdują się chaotycznie zlokalizowane, niewielkie budynki gospodarcze,
służące zakwaterowanym tu mieszkańcom.
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W sąsiedztwie ceglanego muru od strony zachodniej znajdują się ruiny dawnej
oranżerii a od strony północnej ruiny budynku gospodarczego na narzędzia ogrodnicze oraz
ślady po dawnym domku ogrodnika.
W części południowej parku znajdują się dwie partie dawnego, prawdopodobnie
najstarszego ogrodzenia pałacowego – ceglanego i ceglano – kamiennego z fragmentami
budowli w formie bastei z furtą.
Przez teren parku dolnego przebiega sieć infrastruktury technicznej: kanalizacyjna,
wodociągowa i sieć energetyczna ( kablowa i napowietrzna).
Miejsca i obiekty dysharmonijne zlokalizowane w obrębie parku dolnego:
- chaotyczne zabudowania gospodarcze ( szopy drewniane ) związane z zachowaną
funkcją mieszkalną dawnej przypałacowej części gospodarczej,
- nieuporządkowane i niezabezpieczone ruiny murów i pozostałości dawnych
historycznych obiektów gospodarczych.

8. Charakterystyka istniejącej zieleni
Szczegółowy opis istniejącego drzewostanu zawarty jest w opracowaniu: część II –
Inwentaryzacja dendrologiczna. Poniżej przedstawiono ogólną jej charakterystykę.

8.1. Park Górny
W głównej części parku dominuje zieleń wysoka. Jest to drzewostan składający się
głównie z gatunków: Lipa drobnolistna - Tilia cordata, Klon pospolity - Acer platanoides,
Jesion wyniosły- Fraxinus Excelsior, z domieszką innych liściastych gatunków i niewielu
iglastych (dokładny opis w opracowaniu: Inwentaryzacja dendrologiczna). Większość
nowych drzew i krzewów liściastych to samosiewy, tylko obsadzenia z krzewów liściastych
istniejącego budynku sanitarnego oraz drzewa i krzewy iglaste pojawiły się wskutek nowych
dość przypadkowych nasadzeń.
Drzewostan parku jest pod stałą opieką, która obejmuje podstawowe prace
pielęgnacyjno-porządkowe, brak jednak fachowej konserwacji. Widać, że szata roślinna
wymaga zdecydowanej ingerencji. W parku znajduje się sporo drzew większych, bardzo
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malowniczych, mogących dostać statut pomników przyrody, mają one jednak ograniczone
możliwości rozwoju przez rozrastające się samosiewy i, przez to są również słabo widoczne.
W parku górnym w części wschodniej, pozostało kilka starych egzemplarzy Sosny
pospolitej – Pinus sylvestris i Modrzewia europejskiego - Larix europaea. Rosną w ciasnym
otoczeniu z innych drzew liściastych.
Największy udział samosiewów w zagarnianiu terenu parku widoczny jest w części
zachodniej parku górnego. Ich zagęszczenie i rozprzestrzenianie się jest tutaj bardzo
ekspansywne.
Zieleń niska to tylko rabaty znajdujące się w bliskim otoczeniu budynków od strony
wschodniej. W ich zagospodarowaniu widoczny jest udział roślin często spotykanych przy
gospodarstwach domowych, nie ma tu jednak konkretnego planu. Na rabatach posadzono
również Żywotniki – Thuja sp. i Jałowce – Juniperus sp., które są już dość spore i zasłaniają
światło okien.
Powierzchnia trawników jest niewielka, tak jak udział otwartych przestrzeni w parku
górnym. Na uwagę zasługuje jednak świetlista polana w części centralnej, przytulona
do zabytkowej alejki. Rozściela się fragmentem pod pięknym, rozłożystym Dębem
czerwonym –Quercus rubra, pomnikiem przyrody, który stanowi idealne zwieńczenie łuku tej
przestrzeni. Jak wszędzie, ukryty jest jednak częściowo tyłem i bokami wśród sąsiadujących
drzew liściastych i jego korona rozwija się głównie w stronę polany, gdzie znajduje dla siebie
przestrzeń. Polana, prócz trawnika przed oficyną jest jedynym elementem doświetlającym
i rozbijającym przestrzennie park.

8.2. Park Dolny
Na terenie parku dolnego dominuje zieleń wysoka. Zdecydowanie przeważa tu Jesion
wyniosły- Fraxinus Excelsior i

Lipa drobnolistna - Tilia cordata, duży udział w części

nadwodnej ma również Olcha czarna - Alnus glutinosa (dokładny opis w opracowaniu:
Inwentaryzacja dendrologiczna). Wzdłuż zabytkowej ścieżki biegnącej równolegle do rzeki
znajdują się ogromne jesiony. Pozostawienie ich narzuca przesunięcie biegu ścieżki, obecnie
pnie jesionów znacznie utrudniają poruszanie się po niej. Zwłaszcza część zachodnia Parku
Dolnego wymaga oczyszczenia z samosiewów: okolice ruin, muru i część przyległa
do Cerkwi Opieki Matki Bożej. Należy jednak zaznaczyć, że w części biegnącej równolegle
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do ogrodzenia cerkwi i rzeki znajdują się skupiska potężnych okazów Bzu czarnego –
Sambucus nigra, które należy ewentualnie przerzedzić, ale nie usunąć całkowicie.
Nad rzeką prowadzone są zabiegi wycinania drzew i częściowego oczyszczania koryta
rzeki, które są jednak niewystarczające i rzeka jest mocno zarośnięta, a w wyniku tego niemal
niewidoczna. Należałoby skupić się na oczyszczeniu i poszerzeniu koryta rzeki od strony
południowej, aby nie uszkodzić drzew rosnących głównie po stornie przeciwnej. Przy
ogrodzeniu od strony gorzelni jest grupa drzew, która należy pozostawić w stanie obecnym,
usunąć jedynie drzewa wskazane w wytycznych do projektu gospodarki drzewostanem.
Podobnie jak w górnej części parku i tutaj znajduje się sporo drzew większych, bardzo
malowniczych, ale słabo widocznych. Uporządkowanie terenu pozwoli wydobyć ich walory.
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU
1. Program funkcjonalno-użytkowy
Zakłada się, że program funkcjonalno-użytkowy parku powinien spełniać
oczekiwania jakie stawia się przed współcześnie kreowaną przestrzenią zieloną, nie
myśląc wyłącznie o przestrzeniach spacerowych, ale także o miejscach integracji
społecznej, kultury, edukacji, wypoczynku, rekreacji i zabawy. Przy założeniu, że obiekt
dawnego pałacu zostanie zaadaptowany na funkcje kulturalne i turystyczne, jego
otoczenie także powinno korespondować z nową funkcją obiektu. Park w całości będzie
pełnił funkcję przestrzeni publicznej, otwartej dla mieszkańców gminy oraz gości spoza
niej. Będzie miejscem ogniskującym życie kulturalne i pełniącym funkcje edukacyjne,
miejscem spotkań oraz aktywnego wypoczynku codziennego i świątecznego. Zabytkowy
park zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego, ubogacający ofertę
turystyczną regionu Południowego Podlasia, może być miejscem szkolnych wycieczek,
lokalnych imprez i artystycznych wydarzeń plenerowych.
Zachowując wymogi konserwatorskie w zakresie konieczności odrestaurowania
wnętrz

parkowych,

w

szczególności

parku

Górnego,

funkcje

rekreacyjno

–

wypoczynkowe i edukacyjne zaproponowano w przestrzeni parku Dolnego. Sprzyja temu
konfiguracja terenu oraz istotne przekształcenia w strukturze historycznej tego miejsca.
Na program funkcjonalno –użytkowy parku składają się:
Park Górny:
- przestrzeń parkowa o charakterze parku krajobrazowego z elementami małej
architektury;
- przestrzenie reprezentacyjne ( bezpośrednie otoczenie pałacu, otoczenie bramy
głównej , reprezentacyjna aleja spacerowa z placem wypoczynkowym);
- aleje piesze i pieszo – jezdne o naturalnej nawierzchni przepuszczalnej;
- parking o nawierzchni przepuszczalnej skomunikowany ulicą St. Platera;
Park Dolny:
- użytkowe i ozdobne ogrody kwaterowe;
- kwiatowe tarasy – mały ogród botaniczny;
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- stała wystawa poświęcona historii dawnego ziemiaństwa (rodzin Plater-Zyberek,
Aleksandrowiczów) lub innych tematów związanych z historycznym miejscem –
wykorzystanie na ten cel istniejących murów od wnętrza parku Dolnego;
- miejsce wypoczynkowo- rekreacyjne: wiaty grillowe, urządzenia sportowe
i zabawowe dla użytkowników w różnych grupach wiekowych, publiczna toaleta –
zlokalizowane w niecce po dawnym stawie.

2. Użytkownicy parku
Przyjęty program funkcjonalno – użytkowy zakłada stworzenie rozmaitych
atrakcji dla użytkowników w każdym przedziale wiekowym. Park jest projektowany
jako przestrzeń publiczna z myślą o mieszkańcach nie tylko Konstantynowa i
okolicznych miejscowości, ale także jako atrakcja turystyczna dla całego regionu.
Poprzez swoją atrakcyjną lokalizację (sąsiedztwo Parku Krajobrazowego ,,Podlaski
Przełom Bugu”) oraz ciekawą ofertę funkcjonalno-użytkową, może stać się miejscem
generującym ruch turystyczny. Obszar jest dobrze skomunikowany i stosunkowo
niedaleko położony względem miast: Białej Podlaskiej, Siemiatycz, Łosic, Terespola
i innych. Po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych może być atrakcją turystyczną o
jeszcze większym zasięgu.
Przy

tworzeniu

koncepcji

nie

pominięto

potrzeb

użytkowników

niepełnosprawnych:
- na parkingu uwzględniono trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych,
- publiczna toaleta przewiduje pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
- w parku planuje się zastosowanie nawierzchni odpowiedniej do poruszania
się na wózkach,
- zakłada się możliwość współpracy z uczestnikami Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy pielęgnacji kwaterowych ogrodów użytkowych.
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3. Idea koncepcji
Ideą projektu rewitalizacji parku jest odtworzenie krajobrazowego charakteru parku
wzorując się na zachowanej i jak dotąd niepublikowanej mapie kartograficznej Dóbr
Konstantynowskich z 1884 r. znajdującej się w zasobach Muzeum Południowego Podlasia.
Pełna rekonstrukcja założenia nie jest możliwa ze względu na nowe uwarunkowania, nie jest
też zasadna. Obiekt nie pełni już dawnej funkcji rezydencji ziemiańskiej. Nie jest też, jak
dawniej powiązany kompozycyjnie z obiektami znajdującymi się w obszarze dawnego
folwarku. Folwark został wydzielony z nieruchomości, podobnie jak łąki za rzeką Czyżówką,
na których był zlokalizowany rozległy staw. Istotnym przeobrażeniom uległ zarówno park
Górny jak i Dolny. Wprawdzie nowa kompozycja parku, która zrodziła się w okresie
powojennym, jest zupełnie przypadkowa i niezgodna z charakterem zabytkowego założenia,
tym niemniej część nowego drzewostanu ma wartość pozytywną i warta jest zachowania.
Ideą koncepcji było więc nie tyle odtworzenie zabytkowego założenia parkowego, co nadanie
mu charakteru parku krajobrazowego z rekonstrukcją pewnych elementów historycznych,
które są istotne i możliwe do rekonstrukcji.
Ze względu na duże zróżnicowanie w zagospodarowaniu parku oraz przewidziane
nowe funkcje użytkowe przyjmuje się następujący podział na strefy funkcjonalne:
-

strefa parku krajobrazowego – obejmuje obszar parku Górnego z wejściem
zachodnim od ulicy Janowskiej,

-

strefa reprezentacyjna – obejmuje najbliższe otoczenie głównej

bramy

wjazdowej i pałacu oraz reprezentacyjną aleję spacerową,
-

strefa komunikacyjna – obejmuje parking wraz z najbliższym otoczeniem,

-

strefa użytkowo - dekoracyjna: położona w zachodniej części parku
Dolnego, obejmuje tereny użytków rolnych płożone na dominującym w
krajobrazie wyniesieniu,

-

strefa rekreacyjna: położona we wschodniej części parku Dolnego, obejmuje
nieckę po dawnym wielkim stawie wraz z dojazdem od strony bramy
wschodniej oraz terenem bezpośrednio przyległym do rzeki Czyżówki.
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4. Opis projektu zagospodarowania parku
4.1. Strefa parku krajobrazowego
W projekcie rewitalizacji parku postanowiono odtworzyć dawną aleję biegnąca od
strony bramy głównej w kierunku pałacu. Zaproponowano, wzorując się na historycznej
kompozycji, układ dróg rozwidlających się w sąsiedztwie wjazdu. Jedna lekkim łukiem (po
częściowo po zachowanej trasie) biegnie w kierunku pałacu tworząc przed nim zamknięty
łukiem nieduży plac z przejazdem do części gospodarczej zespołu pałacowego. Druga zaś
biegnie w kierunku wschodniego ogrodzenia, gdzie zlokalizowany jest parking dla
samochodów osobowych. Obie aleje są ciągami pieszo – jezdnymi. Aleja prowadząca w
stronę pałacu zapewnia dojazd zaopatrzenia oraz pełni funkcję drogi

pożarowej. Dla

spójności kompozycji podobną geometrię ciągu pieszego wyznaczono dla głównej alei pieszej
prowadzącej od strony wejścia zachodniego, jest ona jakby jej lustrzanym odbiciem. Obie
biegną w sąsiedztwie wielkiej polany, najbardziej atrakcyjnego wnętrza parku. Nowy
przebieg alei sprawi, że wnętrze wielkiej plany będzie ciekawiej wyeksponowane.
Projekt uwzględnia historyczną aleję okalającą wnętrze parku górnego i biegnącą w
stronę parku dolnego oraz alejkę biegnącą od tyłu pałacu w kierunku dawnej cerkwi. W celu
złamania sztywnej, geometrycznej kompozycji istniejących ciągów pieszych zaproponowano
nowy układ alejek spacerowych o miękkich liniach łączących funkcjonalnie różne strefy
parkowe. W części zachodniej parku, na przecięciu alei spacerowych zlokalizowano niedużą,
otwartą altanę będąca zwornikiem tej części kompozycji. Lokalizacja altany inspirowana
historycznym układem widocznym na mapie z 1844 r. Altany często były lokalizowane w
sąsiedztwie dworu. Były ozdobnymi elementami krajobrazu parkowego a także posiadały
funkcje użytkowe, jako miejsca odpoczynku, szczególnie w upalne dni.
Nowym elementem kompozycyjnym parku Górnego jest przesunięcie wejścia
zachodniego w kierunku wschodnim i częściowego otwarcia przestrzeni parku na długości
15,50 m. Wykorzystano w tym celu istniejący ażurowy prześwit w kamiennym murze. Do
usunięcia wyznaczony został również znajdujący się w złym stanie technicznym kamienny
pylon szerokości ok 1 m, podtrzymujący konstrukcje ażurowych, metalowych przęseł. W celu
wizualnego zamknięcia przestrzeni parkowej zastosowano oświetlone od góry metrowe
słupki, zlokalizowane w osiach co 1,40 m, które dodatkowo, dla bezpieczeństwa ograniczają
możliwość bezpośredniego wtargnięcia na ulicę. W linii ogrodzenia wyróżniono fakturą
kamienną nawierzchnię, w celu podkreślenia dawnej lokalizacji ogrodzenia. Od strony ulicy
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Janowskiej placyk wejściowy o szutrowej nawierzchni zamyka nawierzchnia wykonana z
ciętego kamienia polnego, kolorystycznie zgranego z istniejącym kamiennym murem. Jest on
użyty również jako opaska wokół drzew, które zdecydowano pozostawić w strefie wejścia
oraz na niewielkim, zlokalizowanym w sąsiedztwie, okrągłym placyku wypoczynkowym.
Obecne wejście do parku zupełnie nie przystaje do standardów użytkowych ze
względu na wymiary furty w kamiennym murze ( 0,85 x 1,95 m) co nie spełnia warunków
technicznych nawet dla drzwi wejściowych. Szeroka aleja naprowadzająca widokowo na
ciemny kąt w murze kamiennym jest jednym z najbardziej dysharmonijnych elementów w
obszarze całego parku. Koncepcja przebudowy zachodniego wejścia ewoluowała od
większego otwarcia na otoczenie i powiązania funkcjonalnego parku z przestrzenią sąsiednich
obiektów użyteczności publicznej, do wersji optycznie zamkniętej.

Wersje alternatywne

umieszczono także w niniejszym opracowaniu (Rys. Nr 5a-c). Uznano, że otwarcie
przestrzeni parku w ograniczonym zakresie jest niezbędne dla podniesienia walorów
użytkowych i estetycznych samego wejścia, jak również walorów widokowych w osi alei
naprowadzającej na wejście zachodnie od strony wnętrza parku.

4.2. Strefa reprezentacyjna
Główna brama wjazdowa oraz jej otoczenie wymagają zabiegów restauracyjnych,
przy czym prace te nie mogą zamknąć się tylko w obszarze samego parku. Projekt
rewitalizacji zakłada również częściową przebudowę chodnika w ciągu ul Janowskiej, w
najbliższym otoczeniu bramy głównej. Jako materiał nawierzchni proponuje się brukową
kostkę granitową w kolorze szarym. Przebudowany fragment zjazdu także o nawierzchni
granitowej, wyróżniający się wielkością kostki brukowej lub sposobem jej ułożenia.
Krawężniki granitowe, opadające w kierunku bramy i tworzące przed samą bramą jedną
płaszczyznę z chodnikiem i zjazdem. Brukowa nawierzchnia drogi wjazdowej powinna
delikatnie wchodzić w głąb parku stanowiąc niejako zamknięcie parkowych alei szutrowych.
Małe furtki znajdujące się w bramie wyznaczają ciągi piesze, które nawierzchnią brukową
głębiej wchodzę w przestrzeń parku. Jedna z nich wąską szutrową ścieżką z kamiennymi
obrzeżami wyprowadza ruch pieszy w strefę reprezentacyjnej alei spacerowej .
Istniejącą część alei pieszo-jezdnej, biegnącej od strony bramy głównej w kierunku
pałacu, zamieniono na reprezentacyjną aleję spacerową. Aleja posiada nawierzchnię szutrową
z obrzeżami z kostki granitowej ułożonej w trzech rzędach. Od strony północnej zamknięta
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niewielkim, komunikacyjnym placykiem połączonym ścieżkami wychodzącymi w stronę
bramy głównej i parkingu, zaś od południa zakończona większym wypoczynkowym placem z
podświetlaną fontanną lub alternatywnie klombem kwiatowym. Proponuje się fontannę
umieszczoną w płaszczyźnie nawierzchni placu ( DRY PLAZA ), wykonanej z płyt
kamiennych. Przykładem może być zrealizowana w ostatnich latach fontanna w Kocku.
Zaletą tego rozwiązania jest wielofunkcyjność. Nieczynna fontanna w okresie posezonowym
stanowi wolną , spacerową przestrzeń.
W najbliższym sąsiedztwie pałacu, od strony frontowej

proponuje się układ

kompozycyjny oparty na osi przebiegającej przez portyk starszej części pałacu ( dawna
oficyna z XVIII w) , którą podkreśla symetryczny układ kwietników niskiej zieleni ozdobnej
oraz miękka linia zamykającego kompozycję placu szutrowego.

Likwidacja istniejących

rabat kwiatowych przy elewacji pałacu powiększy i otworzy przestrzeń pałacowego tarasu,
podkreślając wejście od strony północnej. Wymagana jest przebudowa nawierzchni tarasu
przed pałacem. Zakłada się, że będą to płyty kamienne, wielkoformatowe, współgrające z
przyszłą kolorystyką elewacji obiektu.
Z tyłu pałacu proponuje się układ nawiązujący do historycznej kompozycji, z tym że z
większym udziałem wolnej przestrzeni. Podobnie jak od frontu, dochodzące aleje miękką
linią zamykają przestrzeń najbliższego otoczenia obiektu, tworząc niewielki plac, pełniący
funkcję drogi pożarowej. Zakłada się, że w najbliższym otoczeniu pałacu pozostaną tylko
najcenniejsze okazy drzewostanu, zdecydowana większość zostanie usunięta. W ten sposób
zostanie wyeksponowana architektura zabytkowego obiektu.
Znajdujące się w sąsiedztwie zespołu pałacowego elementy dysharmonijne winny być
usunięte. Konieczna jest przebudowa istniejącej w sąsiedztwie napowietrznej linii
energetycznej Nn zasilającej obiekt pałacu, rozbiórka nieczynnych sanitariatów oraz
wewnętrznego ogrodzenia z siatki pomiędzy parkiem Górnym i Dolnym.
Teren otoczenia części zespołu pałacowego, od strony południowej ( gospodarczej )
jest wyłączona z opracowania.

4.3. Strefa komunikacyjna
Strefa komunikacyjna zlokalizowana jest w części wschodniej parku i zorganizowana
w postaci urządzonego parkingu na samochody osobowe. Wyznaczono 60 miejsc
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parkingowych ( 2,5 x 5 m), z których 3 są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wjazd
na teren parkingu od strony bramy głównej ciągiem jezdnym o szerokości 4 m

(

nawierzchnia szutrowa z obrzeżami betonowymi ). Wyjazd zjazdem publicznym na ulicę
Stanisława Platera. Otwarcie w ogrodzeniu wykonano w miejscu lokalizacji prześwitu
wypełnionego metalowym, ażurowym ogrodzeniem. Wykonane w II poł XX w , nie posiada
wartości historycznej, dawniej była tu lokalizacja przejazdu na teren folwarku.
Parking w całości posiada nawierzchnię przepuszczalną i dzięki zastosowanej
technologii także ekologiczną tj. zieloną. Zastosowano specjalną ażurową matę z tworzywa
sztucznego tzw. ekokratka, którą można wypełniać różnym rodzajem kruszywa, w tym także
ziemią, jeżeli przewiduje się utrzymanie na niej trawnika. Dzięki temu, w sposób dowolny
można tworzyć obok siebie różne rodzaje nawierzchni. Przejazd przez parking pozostawiono
szutrowy, zaś miejsca parkingowe zielone porośnięte trawą i podzielone na stanowiska
pasami szer. 20 cm wykonanymi jako nawierzchnia z kruszywa granitowego. Miejsca
parkingowe rozplanowano w taki sposób, by zachować najbardziej wartościowy drzewostan.
Parking otoczony jest zielenią. Od strony zachodniej przylega do niego ścieżka
wyprowadzająca ruch pieszy w kierunku pałacu, bądź innych przestrzeni parkowych.

4.4. Strefa użytkowo - dekoracyjna
Strefa ta zlokalizowana w zachodniej części parku Dolnego

obejmuje tereny

użytkowane rolniczo. Zakłada się, że cały zespół pałacowo-parkowy zostanie zaadaptowany
do nowych funkcji, w związku z powyższym teren parku Dolnego powinien współgrać z
wiodącą funkcją terenu parkowego i być uzupełnieniem funkcji kulturalnej i turystycznej.
Zasadniczym elementem kompozycyjnym tej strefy są regularnie rozplanowane
kwatery ogrodowe pełniące funkcje ogrodu użytkowo - ozdobnego. Od zewnątrz obsadzone
niskim żywopłotem, wewnątrz ozdobne warzywa i kwiaty. Perspektywę widoku zamyka
półkolista różana pergola. W pielęgnowanie ogrodów użytkowych z jednoroczną roślinnością
zaangażować się mogą uczestnicy, zlokalizowanych po sąsiedzku, Warsztatów Terapii
Zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W celu podkreślenia ozdobnego charakteru tej części parku uznano za właściwe
dokonanie częściowej niwelacji terenu, tak aby zamiast wysokiej skarpy uzyskać efekt lekko
opadającego terenu w postaci dwóch tarasów kwietnych . Zabieg ten niweluje zbyt duże
kontrasty w konfiguracji terenu i pozwala na lepsze powiązania widokowe sąsiadujących ze
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sobą stref. Wzdłuż tarasów biegną murki oporowe wykonane z prefabrykowanych
betonowych bloczków imitujących naturalny kamień, przy których zlokalizowane są szutrowe
ścieżki. W projekcie zaproponowano Tarasy obsadzone niską, ozdobną zielenią przecięte są
alejką wychodzącą z ogrodu różanego, w stronę drewnianego mostku na rzece Czyżówce. W
ramach prac rewitalizacyjnych parku programem należy objąć również także zniszczony
mostek, dokonując jego wymiany.
W sąsiedztwie ogrodów kwaterowych zlokalizowane są ruiny po dawnej oranżerii
oraz pozostałości budynku gospodarczego przeznaczonego na narzędzia ogrodnicze. Zakłada
się odbudowanie budynku gospodarczego z zachowaniem jego dawnej funkcji, bądź jeżeli
będzie to uzasadnione, przystosowanie do nowej. Ruiny po dawnej oranżerii należy
odrestaurować i wyeksponować w krajobrazie. Takie elementy są bardzo malownicze i
szczególnie często wykorzystywane w parkach krajobrazowych.
Postanowiono temu obszarowi nadać charakter edukacyjny a to głównie za sprawą
istniejącego zabytkowego muru. Posiada on zmienną wysokości , średnio ok 1, 50 – 1,90 m i
wymaga zabiegów restauracyjnych. Mur może być wykorzystany na stałą, bądź okresową
wystawę. Mogą się tu znaleźć zdjęcia oraz informacje o historii rodu byłych właścicieli
majątku w Konstantynowie, historia polskiego ziemiaństwa bądź inne dziedziny z życia
społecznego lub np. wystawy artystyczne. Tematyka może być dowolna, kierowana także do
różnych grup wiekowych. Dolna część parku (tarasy kwietne ) mogłaby być wykorzystana na
ścieżki edukacyjne mające przybliżyć wiedzę o botanice ( miniaturowe ogrody botaniczne ).

4.5. Strefa rekreacyjna
Strefa rekreacyjna zlokalizowana jest we wschodniej części parku Dolnego oraz w
najbliższym sąsiedztwie rzeki Czyżówki. Strefa swoim zasięgiem obejmuje również bramę
wschodnią. Istniejący ciąg pieszo-jezdny będzie jak dotąd obsługiwał tereny rekreacyjne
wokół stawów oraz także zorganizowaną strefę rekreacyjną w obszarze parku. Teren parku
Górnego powiązany będzie bezpośrednio ze strefą rekreacyjną poprzez ścieżkę prowadzącą
schodami w dół skarpy w stronę centralnego miejsca zabaw i wypoczynku.

Założenie

elementów małej architektury zaprojektowane zostało w formie trzech okrągłych altan oraz
jednej znacznie większej, które częściowo połączono murem wykonanym z kamieni polnych.
Mur nieregularny o zmiennej wysokości 1,40 -1,60 m. W środkowej części muru, między
altanami, przewidziano konstrukcję kominową z otwartym paleniskiem przeznaczonym do
45

grillowania.

Część wypoczynkowa od części rekreacyjno-zabawowej oddzielona jest

szybkorosnącym żywopłotem z przejściem w środkowej części założenia. Place zabaw
zorganizowano według grup wiekowych. Wydzielony został także placyk do ćwiczeń
sportowych dla dorosłych. W części północnej zlokalizowano toaletę z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych. W toalecie wydzielono także niewielkie pomieszczenie
magazynowo -gospodarcze. Budynek toalety jest obiektem sezonowym, nieogrzewanym.

5. Wytyczne do projektu zieleni
Poniższy opis daje zarys kierunku kształtowania szaty roślinnej parku. Wytyczne do
projektu gospodarki drzewostanem ujęte w Inwentaryzacji dendrologicznej pokazują
podstawowe zabiegi dotyczące szaty roślinnej konieczne do podjęcia prac zmierzających do
ostatecznej rewitalizacji parku.

5.1.

Strefa parku krajobrazowego

W układzie zieleni wysokiej parku proponowane są zmiany, podyktowane
przystosowaniem obiektu do zmiany formy użytkowania, zabezpieczenia substancji
zabytkowej i podniesienia jego walorów.
Na terenie parku Górnego należy skupić się na prześwietleniu drzewostanu, zwracając
baczną uwagę na drzewa stare oraz duże, malownicze aby zapewnić im lepsze warunki
wzrostu, w ten sposób nadając im formę atrakcyjnych soliterów, co podniesie wartość
drzewostanu. Część zachodnia ma charakter leśny, projektowane zmiany nie zmieniają tej
formy, jedynie ją przeorganizują. Konieczne jest uporządkowanie drzewostanu, usunięcie
drzew chorych, zdeformowanych lub nie mających szans prawidłowego rozwoju, a także
zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających.
W wyniku proponowanych zmian w układzie komunikacyjnym drzewostan
poprzednich nie adaptowanych alei należy przerzedzić, aby go w pewnym stopniu zgubić.
Alejki zabytkowe po uregulowaniu należy podkreślić przez wydobycie drzew przy nich
rosnących, a pozostałych po starym układzie parku. Projektowane są dwie aleje główne,
najszersze: wschodnia: pieszo-jezdna i zachodnia: piesza. Fragment alei zachodniej „przytula
się” wschodnią krawędzią do istniejącej polany. Po stronie przeciwnej znajdują się niedawno
posadzone drzewa i krzewy iglaste – projektowane jest przesadzenie tych roślin celem
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przedłużenia polany. Ma to być najbardziej słoneczna aleja w parku, jedyna nie zamknięta
masywem drzew.
Plac z altaną zlokalizowany w części zachodniej parku usytuowany jest w miejscu
połączeń alejek stanowiących główne kierunki piesze w parku obecnie, które wynikają z
potrzeb mieszkańców Konstantynowa. Proponowane rozwiązanie pozwala na złapanie
oddechu w drodze do celu lub pozostanie tu na dłużej. Otwarta w części i ażurowa altana
będzie obsadzona jedynie fragmentami niskiej, ozdobnej zieleni kwiatowej, aby zapewnić jak
największy dopływ światła dla pieszych odpoczywających po spacerze prowadzącymi do niej
cienistymi alejkami. Niezabudowane ściany pozwalają na łatwy dostęp do niej z każdej
strony. Ponadto projektowane są obsadzenia na krawędziach zewnętrznych placu z
wystopniowanych niewysokich krzewów kwitnących i ozdobnych z liści, które będą stanowić
akcent kolorystyczny dla odpoczywających w altanie, jak również formę zaproszenia dla
poruszających się po alejkach pieszych, zachęcającego rozświetloną barwną plamą widoczną
z daleka.
Wejście boczne ulega przesunięciu, pozostawiając dotychczasową furtkę jako akcent.
Po obu stronach projektowane są nowe nasadzenia z krzewów cienioznośnych lub
cieniolubnych, najwyższych przy murze po stronie zachodniej, ulegające stopniowemu
zmniejszaniu wysokości aż do furtki. Z drugiej strony wysokość roślin dopasowana jest
symetrycznie. Takie rozplanowanie krzewów uformuje prześwit prowadzący wzrok pieszego
zmierzającego od strony południowej parku na furtkę ukrytą wśród roślin. Prześwit mają
podkreślać ułożone na ziemi „na mijanego” głazy porośnięte roślinnością zadarniającą,
tworząc razem z furtką akcent romantyczny. Rabata z krzewów po zachodniej stronie
wprowadza plamę strukturalną w tym miejscu, która stanowi zakończenie osi widokowej
osób zmierzających od oficyny do wejścia bocznego parku. Jednoczenie jest też motywem
skupiającym wzrok osób korzystających z projektowanych przy wejściu ławek i swoistym
podszyciem dla znajdującego się tu pomnika przyrody Dębu szypułkowego – Quercus robur.
Park górny pozostaje w charakterze krajobrazowo-leśnym. Projektowane zmiany mają
na celu jedynie jego uporządkowanie, podniesienie atrakcyjności oraz zachowanie elementów
zabytkowych.
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5.2. Strefa reprezentacyjna
Przy wejściu, od zewnątrz bramy głównej, projektowane są niewielkie akcenty z
zieleni niskiej symetrycznie po obu stronach wejścia, a od wewnątrz parku niewielkie grupy
krzewów po obu stronach.
Teren w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków ujęty jest w ramy z
nawierzchni szutrowej z akcentami z zieleni niskiej. Po stronie wschodniej oficyny
projektowana jest rabata z niskich róż rabatowych i okrywowych (wysokości do 50 cm), tak
aby nie zasłaniać światła okien, dawać akcent kolorystyczny dla przebywających w budynku
oraz oddech dla architektury. Rabata okolona jest niską obwódką z Ligustra pospolitego –
Ligustrum vulgare lub Bukszpanu wieczniezielonego – Buxus sempervirens. Zastosowane
gatunki róż powinny zapewniać atrakcyjność rabaty przez cały sezon wegetacyjny, być
odporne na mróz. Róże okrywowe spełniają te funkcje, a dodatkowo nie potrzebują
corocznego cięcia, co jest istotne przy takim obiekcie. Przy doborze gatunków należy wziąć
pod uwagę ostateczną kolorystykę ścian budynku i dobrać kolorystykę kwiatów na zasadzie
monochromatycznego współgrania barw. Nie powinno być tu feerii kolorów, ale słoneczne,
kojące wnętrze ogrodowe tworzące kontrast wielkości i barw z okalającą rabatę wysoką
zielenią – drzewostanem parku,

a nocą tworzyć podbicie dla zabytkowych, delikatnie

podświetlonych budynków. Po stronie przeciwnej oficyny zlikwidowano istniejące rabaty
bezpośrednio przy budynkach na rzecz uzyskania dużej płaszczyzny szutrowej z niską
zielenią wkomponowaną w osie budynków. Kwietniki projektowane mają układ prosty, po
brzegach jako lamówki proponowane są niskie żywopłoty z Ligustra pospolitego – Ligustrum
vulgare lub Bukszpanu wieczniezielonego – Buxus sempervirens dodatkowo ewentuanie
zaakcentowane obwódką z roślin jednorocznych jednego gatunku (zmienianej sezonowo), a
wypełnione roślinnością zadarniającą jednego gatunku, znoszącą całkowite nasłonecznienie,
kwitnącą, ewentualnie o intensywnym zabarwieniu liści. Proponowane gatunki na obsadzenia
wewnątrz rabat do wyboru: Dąbrówka rozłogowa „Burgundy Glow”– Ajuga reptans
„Burgundy Glow”, Funkia „Lemon Lime” – Hosta „Lemon Lime”, Tawułka Arendsa –
Astilbe x arendsii lub Lawenda wąskolistna – Lavandula angustifolia. Jako drzewka
szczepione proponowana jest Robinia akacjowa „Umbraculifera” – Robinia pseudoacacia
„Umbraculifera”.

Po wschodniej stronie budynku zakończenie nawierzchni szutrowej

podkreślone punktami świetlnymi przechodzi w dużą, powiększoną w stosunku do obecnej
płaszczyznę trawnika zakończoną grupą krzewów, biegnącą wzdłuż projektowanej ścieżki od
strony gorzelni.
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Zastosowany układ wydobywa budynek z masywu otaczającej zieleni, poprawia komunikację
i podnosi atrakcyjność architektury.
Projektowane jest zwiększenie atrakcyjności układu parku Górnego przez dodanie
obszernego placu wypoczynkowego w ciągu reprezentacyjnej alei spacerowej, biegnącej w
ciągu istniejącej drogi wjazdowej na teren założenia. W części wschodniej proponowany jest
plac z fontanną lub, zamiennie z klombem, ewentualnie kobiercem kwiatowym. W wersji z
klombem udział roślinności powinien ograniczać się do niewysokich krzewów o
zróżnicowanej wysokości (najwyższe maksymalnie do 1,5 m) tak, aby nie zamykać widoku
biegnącego od bramy głównej przez aleję z ławkami i iluminacją świateł oraz nie dzielić
wyraźnie przestrzeni placu. Klomb skomponowany powinien być zgodnie z najważniejszą
zasadą dotyczącą struktury przestrzennej: najwyższe rośliny w środku, najniższe po
krawędziach zewnętrznych, przy czym powinny być zastosowane krzewy o różnych
kształtach korony. Skład gatunkowy to mieszanka roślin rodzimych, ozdobnych z kwiatów,
liści i owoców oraz przebarwiających się jesienią. W przypadku kobierca kwiatowego należy
zastosować kontrastową kolorystykę roślin i zmienność sezonową kobierca oraz wziąć pod
uwagę możliwości pielęgnacyjne. W tym przypadku można zastosować byliny jako element
stały, ewentualnie z miejscami na roślinność jednoroczną. W obu wersjach placu zewnętrzne
krawędzie powinny zostać „czyste”, nie obsadzone żadną roślinnością. Plac ten stanowić ma
element wolnej przestrzeni w tej części parku, ale nie mieć ograniczonego niczym dostępu do
stanowiącego dla niego tło drzewostanu, który po prześwietleniu może w dni upalne stać się
miejscem pikników dla rodzin obserwujących dzieci bawiące się w fontannie i biegających
swobodnie z placu do dorosłych, skrywających się w cieniu drzew. W przypadku alternatywy
z klombem lub kobiercem plac również będzie stanowił element atrakcyjnego miejsca na
styku zmieszanych dwóch form: wolnej, słonecznej przestrzeni z akcentem pośrodku i
cienistej wśród konarów otaczających go drzew.

5.3. Strefa komunikacyjna
Po prawej stronie od wejścia (część wschodnia), przy ogrodzeniu projektowany jest
parking. Kształt i forma podyktowane są przez rosnące tam drzewa – najbardziej wartościowe
w tej części parku. Dzięki takiemu układowi, udaje się je zachować. Zastosowanie w budowie
parkingu technologii geosystemu tzw. ekokratki pozwala na zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnej, w tym także nawierzchni zielonej w postaci trawnika, która będzie
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zlokalizowana w miejscach postojowych. Nawierzchnie przepuszczalne nie stanowią bariery
rozwojowej dla obecnej roślinności.

5.4. Strefa użytkowo –dekoracyjna
Park Dolny spełniać ma funkcję rekreacyjno-użytkową. Projektowane są dwie główne
strefy: zachodnia użytkowo-dekoracyjna i wschodnia rekreacyjna. W obu przypadkach bazą
jest ukształtowanie terenu.
W części zachodniej, w sąsiedztwie pozostałości zabytkowego muru projektowany jest
ogród użytkowy. Zaproponowano układ kwaterowy z trzech rzędów kwater. Każda z kwater,
jak i całość układu ujęta jest w ramy z żywopłotu z Wiązu Turkiestanu - Ulmus pumila celer
wysokości około 1 m. Oś główną ogrodu stanowi szeroka aleja łącząca się z bramą przy
cerkwi. Wnętrza kwater po obu stronach alei mają mieć nasadzenia z roślin czysto
użytkowych. Projektowane są różnokolorowe odmiany Kapusty ozdobnej - Brassica oleracea,
sadzone w grupach naprzemiennych w kontrastowych zestawieniach kolorystycznych.
Proponowane są odmiany takie jak np.: „Red Chidori”, „Joseph Coterel”, „Pigeon White”,
„Red Pigeon”, „Red Peacock”, „Nagoya Red”, „Tokyo Pink”, „White Peacock”. Ogród może
być wykorzystywany przez usytuowany po sąsiedzku

Warsztat Terapii Zajęciowej przy

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, czy też inne jednostki tego typu i, w związku z tym
zagospodarowanie tych sześciu kwater może być kreowane w zależności od potrzeb danych
jednostek, niemniej jednak projektowany charakter wypełnień jest użytkowy. Pozostałe trzy
kwatery zajmują drzewka owocowe (jabłonie – Malus), którymi zwieńczony jest ogród
kwaterowy również od strony zabytkowego muru. Układ roślinności jest tu warstwowy
dwukierunkowy: idąc od strony muru przechodzimy przez wyższe piętro jabłoni i otwiera się
widok na tarasy kwiatowe i dolinę rzeki. Zbliżając się do ogrodu użytkowego od strony rzeki
mamy otwarty widok na cały ogród, zamknięty zabytkowym murem, na tle którego widoczne
są drzewa owocowe, które zamykają ogród wyższym piętrem. Główna oś ogrodu
kwaterowego zaczyna się od bramy cerkwi, a kończy półkolistym placem z ażurową pergolą
różaną obsadzoną wytrzymałą różą pnącą – proponowana odmiana Rosa „Jasmina” z
certyfikatem ADR. Pergola i jabłonie dają możliwość odpoczynku, czy relaksu w jedynym
cienistym miejscu w tej części założenia. Za pergolą ogród wieńczą trzy kwatery z
nasadzeniami z Róży dzikiej – Rosa rugosa, zamknięte żywopłotem z wiązu. Poza ramy
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ogrodu wyprowadzają nas dwie lustrzane ścieżki w nawierzchni trawiastej: jedna prowadzi do
parku górnego, druga w stronę rzeki przez projektowane tarasy kwiatowe.
Proponowane rozwiązanie zakłada powstanie dwóch tarasów kwiatowych, na różnych
poziomach, przeciętych ścieżką prowadzącą z ogrodu użytkowego nad rzekę, a ujętych w
ramy zewnętrzne ścieżkami i murkami oporowymi, na których można usiąść i podziwiać
łany kwietne. Na obsadzenia kwiatowe proponowane są dwie gamy kolorystyczne i, w
związku z tym dwie grupy obsadzeń:
Taras niebieski:
1. Irys bródkowy „Blue Rhythm” - Iris barbata „Blue Rhythm”,
h 90, kw. VI-VII – liczba roślin na 1m² - 12 szt.,
2. Szałwia omszona „Mainacht” - Salvia nemorosa „Mainacht”,
h 60 cm, kw. VI-IX – liczba roślin na 1m² - 10 szt.,
3. Aster nowobelgijski “Michaelmas daisy” (“Audrey”) - Aster novi belgii “Michaelmas
daisy” (“Audrey”),
h 40 cm, kw. IX-X – liczba roślin na 1m² - 5 szt.

Taras żółty:
1. Krwawnik „Moonshine” - Achillea „Moonshine”,
h 60 cm, kw. VI-VIII – liczba roślin na 1m² - 7 szt.,
2. Irys bródkowy „Sunny Dawn” - Iris barbata „Sunny Dawn”,
h 50 cm, kw. IX-X – liczba roślin na 1m² - 12 szt.
3. Aster nowobelgijski “White Opal” - Aster novi belgii “White Opal”
h 30-40 cm, kw. IX-X – liczba roślin na 1m² - 5 szt.

Powyższe zestawienia dekorują tarasy przez cały sezon wegetacyjny, mają zróżnicowaną
wysokość i małe wymagania pielęgnacyjne.

5.5. Strefa rekreacyjna
Roślinność w strefie rekreacyjnej zlokalizowanej w części wschodniej parku Dlnego,
pełni głównie funkcję izolacyjną. W przestrzeni z altaną i placem zabaw projektowany jest
żywopłot z Wiązu Turkiestanu - Ulmus pumila celer wysokości minimum 1,5 m. Wydziela on
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dwie strefy: strefę dla dzieci i dorosłych oraz przesłania sanitariaty. Dodatkowo budynek
toalety izoluje projektowane pnącze Winobluszcz pięciolistkowy Murorum - Parthenocissus
quinquefolia var, murorum, jesienią przebarwiające się na piękny szkarłatny kolor. Po stronie
wschodniej projektowanej altany i projektowanych miejsc grillowych planowane jest
częściowe obsadzenie przestrzeni grupą zróżnicowanych wysokością krzewów, a jej
powtórzenie planowane jest w miejscu obecnie obsadzonym przez młode świerki –
zaczynając od przejścia z parku górnego do dolnego kierując się na wschód. Pozostała
przestrzeń wokół pozostaje niezagospodarowana roślinnością, co w śnieżne zimy dzięki
istniejącym, uregulowanym skarpom stworzy możliwość korzystania z tej części parku (jazda
na sankach).
Część wschodnia prowadząca do bramy dolnej wymaga uporządkowania i
prześwietlenia drzewostanu, zwłaszcza przy fragmencie starego muru.
Teren nad rzeką wymaga oczyszczenia z siewek Olchy czarnej – Alnus glutinosa.
Uporządkowanie tego obszaru pozwoli na odpowiednie wyeksponowanie zabytkowego,
kamiennego mostku.

6. Bilans terenu

( wstępny po poprawkach Konserwatora)

Całkowita powierzchnia parku – 142 591 m2
Powierzchnia parku objęta opracowaniem – 140 567 m2
Powierzchnia parku Górnego – 88 302 m2
Powierzchnia parku Dolnego – 53 633 m2
Powierzchnia zabudowy:
-

zespół pałacowy w obszarze parku górnego – 1 732,5 m2

-

wiaty rekreacyjne parku dolnego – 421 m2

Powierzchnia terenów zieleni parku Górnego – 72 323 m2
-

teren porośnięty drzewostanem

– 62 567 m2

-

teren porośnięty krzewami

–

-

kwietniki ( przy pałacu)

–676 400 m2

-

trawniki (polany)

– 8 700
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380 m2

10 068 m2

Powierzchnia terenów zieleni parku Dolnego – 43 208 m2
-

teren porośnięty drzewostanem

–

7 906 m2

-

teren porośnięty krzewami

–

750 m2

-

ogrody kwaterowe

–

3 165 m2

-

kwietniki (na tarasach)

–

2 925 m2

-

trawniki (górny taras)

–

7 800 m2

-

trawniki (przy wiatach)

–

1 668 m2

-

naturalna okrywa skarpy

–

4 949 m2

-

naturalna okrywa doliny rzeki

– 14 045 m2

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych o nawierzchni szutrowej:
-

ciągi pieszo – jezdne parku Górnego – 4 674 m2

-

ciągi pieszo – jezdne parku Dolnego – 1 393,5 m2

-

ciągi piesze parku Górnego – 5 216 m2 4180 m2

-

ciągi piesze parku Dolnego – 5 029 m2

Powierzchnia obrzeży z kostki granitowej – 115 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej (otoczenie głównej bramy) – 152 m2
Powierzchnie nawierzchni z ciętego kamienia polnego:
-

otoczenie wejścia przy furcie – 139 m2

-

otoczenie ogniska (park Dolny) – 75m2

Powierzchnie nawierzchni z płyt kamiennych :
-

placyk z fontanną – 216 m2

-

taras przed pałacem – 1 298

1 561 m2 ( z wyjściem od str. zach)

Powierzchnia nawierzchni z mat ochronnych terenu placu zabaw – 1 342 m2
Powierzchnia parkingu – 1 704 m2

Z opracowania wyłączono teren lokalizacji przypałacowych obiektów gospodarczych
który wynosi 2 024 m2 tj. ok. 1,4 % powierzchni parku.
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IV. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
1. Architektura
WIATA REKREACYJNA - DUŻA
Zaprojektowana została jako obiekt wolnostojący na planie okręgu o średnicy 19,5 m.
posadowiona na fundamentach o szerokości 50 cm i głębokości 120 cm z lanego na miejscu
budowy betonu. Dodatkowo w centralnej części obiektu zaprojektowano fundament
wykonany w konstrukcji żelbetowej o średnicy 60 cm i głębokości 110 cm. Jego główną rolą
ma być przenoszenie obciążeń z wyższych warstw z centralnej części obiektu na grunt
poprzez pełniący rolę słupa konstrukcyjnego pień drzewa o średnicy ok. 60 cm mierzonej w
jego dolnej części oraz wysokości ok. 420 cm. Słup ma zostać przymocowany do fundamentu
za pomocą stalowych śrub oraz specjalnie wykonanego do tego celu stalowego złącza.
Pozostałą pionową konstrukcję nośną mają stanowić drewniane słupy o przekroju 10 x 18 cm
zamocowane za pomocą stalowych złącz do kamiennego muru o wysokościach 60 i 150 cm,
biegnącego w obrysie fundamentów.
Konstrukcję dachu przewidziano m.in. z 8 drewnianych krokwi o przekroju 10 x18 cm
oraz długości ok. 10,3 m. Oparcie krokwi projektuje się w miejscu występowania słupów
zewnętrznych na łączących je ze sobą belkach o wymiarach 8 x16 cm oraz o centralny słup
obiektu. Kolejnymi elementami konstrukcji dachu będzie również 8 drewnianych krokiew o
tym samym przekroju. Oparcie krokwi z tego zestawu zaprojektowano analogicznie do
poprzedniego z jedną podstawową różnicą. Jest nią brak oparcia na centralnym słupie.
Krokwie te mają mieć niecałe 8,4 m długości i kończyć się na zaprojektowanych wymianach
o przekroju 10 x 180 cm zamocowanych do pierwszego zestawu krokiew. Dla zapewnienia
odpowiedniej wytrzymałości przewiduje się wsparcie krokwi i wymianów mieczami z
prostych pni drzewnych o średnicy ok. 15 cm. Następny zestaw ( ostatni ) zawiera 32 krokwie
o przekroju 7 x 14 cm. Oparte są one w analogiczny sposób do poprzedniego zestawu.
Przykrycie dachu, poza jego częścią centralną, stanowi drewniane deskowanie na
zakładkę, mocowane bezpośredni do krokwi.

Centralna część dachu przykryta taflami

z mlecznych płyt PCV, mocowanych do drewnianych listew i krokiew.
Nawierzchnia posadzki wykonana z betonu imitującego cięte kamienie polne.
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WIATY REKREACYJNE – MAŁE
Zaprojektowane zostały jako obiekty wolnostojące na planie okręgu o średnicy 7 m.
posadowione na biegnących w obrysie planu fundamentach o szerokości 50 cm i głębokości
120 cm, z lanego na miejscu budowy betonu. Pionową konstrukcję nośną mają stanowić
drewniane słupy o przekroju 10 x16 cm zamocowane za pomocą stalowych złącz do
kamiennego muru o wysokościach 60 i 150 cm, biegnącego w obrysie fundamentów.
Konstrukcję dachu przewidziano z 16 drewnianych krokwi o przekroju 7 x14 cm oraz
długości ok. 3,9 m. Oparcie krokwi projektuje się w miejscu występowania słupów na
łączących je ze sobą belkach o wymiarach 10 x 16 cm. W centralnej części obiektu planuje
się połączenie krokiew za pomocą specjalnie wykonanego do tego celu stalowego złącza.
Przykrycie dachu stanowi drewniane deskowanie na zakładkę mocowane do krokwi.
Nawierzchnia posadzki wykonana z betonu imitującego cięte kamienie polne.
ALTANA PARKOWA
Altana rzutowana na planie ośmiokąta o średnicy 4m. Konstrukcja drewniana,
słupowo - ryglowa. Słupy o wymiarach 14x14 cm powiązane poziomymi belkami i
krokwiami 8 x 14 cm. Ściany i dach ażurowe. Na dachu ozdobna ,,latarnia”. Altana posiada
dwa naprzeciwległe wejścia. Wewnątrz, przy ściankach umieszczone ławki. Posadzka
kamienna, bądź wykonana z imitacji kamienia w poziomie terenu. Wysokość altany 4,0 m.

2. Komunikacja
Komunikację na terenie parku stanowią aleje pieszo – jezdne oraz aleje spacerowe.
Wjazd na teren parku poprzez bramę główną oraz bramę wschodnią. W części wschodniej
parku Górnego zlokalizowano parking dla samochodów osobowych ( stanowiska, w tym 3 dla
osób niepełnosprawnych). Parking posiada dodatkowy zjazd od ul. St. Platera. Wszystkie
aleje oraz parking posiadają nawierzchnię przepuszczalną, z wyjątkiem niewielkich
fragmentów nawierzchni wykonanej z kostki granitowej ( w otoczeniu bramy głównej) oraz
ciętego kamienia polnego ( przy wejściu zachodnim ). Proponuje się nawierzchnie szutrowe
z kruszywa naturalnego np. firmy HanseGrand, która posiada sprawdzone realizacje przy
obiektach zabytkowych min. w Białymstoku i Białej Podlaskiej.
Poniżej wykaz alei z podziałem na funkcje i rodzaj obrzeży:
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-

aleje pieszo – jezdne o szer. 4m, szutrowa z obrzeżami betonowymi

-

aleja pieszo – jezdna o szer. 4 m bez obrzeży

-

aleja piesza – szer. 3 m z obrzeżami z kostki granitowej ( 3 x 10 cm)

-

alejka piesza – szer. 1, 50 cm z obrzeżami z kostki granitowej ( 2 x10 cm)

-

aleja piesza – szer. 4 m bez obrzeży

-

aleja piesza – szer. 2 m bez obrzeży

-

alejki piesze – szer. 1,50 m bez obrzeży

-

alejki piesze przy murkach – szer. 1,50 m z obrzeżami betonowymi

Poniżej wykaz warstw dla poszczególnych rodzajów nawierzchni:
ALEJE PIESZO JEZDNE - SZUTROWE
1. Nawierzchnia szutrowa HanseGrand Robust wyrównana do poziomu, zagęszczona
mechanicznie i uwałowana z kruszywa frakcji 0-11 mm, grubości 4 cm;
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z
tłucznia kamiennego frakcji 0-35,5 mm, grubości 12 cm;
3. Wyrównana i zagęszczona warstwa podłoża rodzimego.
NAWIERZCHNIA JEZDNA – KOSTKI GRANITOWE
1. Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 10x10x10 cm;
2. Warstwa zagęszczonej podsypki (odsiewka kamienna/ pospółka) frakcji 0-4 mm,
grubości 3 cm;
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 35 cm;
4. Wyrównana i zagęszczona warstwa podłoża rodzimego.
ALEJE SPACEROWE - SZUTROWE
1.
2.
3.
4.

Nawierzchnia mineralna HanseGrand frakcji 0-8 mm, grubości 3 cm;
Warstwa dynamiczna HanseMineral frakcji 0-16 mm, grubości 5 cm;
Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubości 12 cm;
Wyrównana i zagęszczona warstwa podłoża rodzimego.
NAWIERZCHNIE PIESZE – KOSTKI GRANITOWE

1. Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 60x60x60 mm;
2. Warstwa zagęszczonej podsypki (odsiewka kamienna/ pospółka) frakcji 0-4 mm,
grubości 40 mm;
3. Podbudowa zasadnicza z lekkiej warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm,
grubości 100 mm;
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4. Wyrównana i zagęszczona warstwa podłoża rodzimego.
NAWIERZCHNIE PIESZE – KAMIEŃ POLNY
5. Nawierzchnia z ciętego kamienia polnego grubości 60 mm;
6. Warstwa zagęszczonej podsypki (odsiewka kamienna/ pospółka) frakcji 0-4 mm,
grub. 40 mm;
7. Podbudowa zasadnicza z lekkiej warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm, grub. 100 mm;
8. Wyrównana i zagęszczona warstwa podłoża rodzimego.

3. Oświetlenie
W projekcie zakłada się potrzebę oświetlenia wszystkich ciągów pieszo – jezdnych
oraz wybranych ciągów pieszych, zgodnie z rysunkiem nr 2. Ponadto zakłada się
podświetlenie z trzech stron zabytkowego pałacu oraz podświetlenie niektórych drzew, w
szczególności w strefie parkingu oraz w ciągu pieszym wychodzącym w kierunku bramy
głównej. Podświetlony będzie także odrestaurowany wewnętrzny mur ogrodzeniowy,
zlokalizowany pomiędzy parkiem górnym i dolnym, na którym zostanie zorganizowana
wystawa. W otwartej przestrzeni wejścia, od strony ulicy Janowskiej, w linii kamiennego
ogrodzenia zostaną zainstalowane metrowej wysokości słupki mające u góry podświetlenie.
Słupki będą podkreślały strefę wejścia a także będą pełniły funkcje zabezpieczające przed
niechcącym wtargnięciem na ulicę.
Wzory latarń i opraw świetlnych wybrano dostosowując je do charakteru
poszczególnych wnętrz parkowych. W parku górnym zastosowano wzory nawiązujące
stylistyką do XIX wiecznych latarni, zaś w parku dolnym proste i nowoczesne słupy
oświetleniowe. Podświetlające od dołu reflektory, w zależności od lokalizacji – o większym
natężeniu iluminacja architektury , o mniejszym podświetlenie placu przed pałacem.
Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych modeli latarń i opraw świetlnych:
1. LATARNIA A6 – ilość 45 42 sztuk.
Wys. 3,62 m , oprawa 01 VERA LED, fundament F70 , producent: Art Metal,
powłoka antykorozyjna, kolor RAL 7021, wys.
2. LATARNIA WR5 – ilość 17 sztuk.
Wys. 3,24 m , oprawa LUMINARY WR4 LED, fundament F100A, producent: Art
Metal, powłoka antykorozyjna, kolor RAL 7021
3. SŁUPEK S98 – ilość 11 sztuk
Wys. 0,97 m , producent: Art Metal, powłoka antykorozyjna, kolor RAL 7021
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4. OPRAWA LED KOS6 – ilość 47 40 sztuk.
Oprawa dogruntowa i najazdowa, producent: Smart Light, moc 13 W,
5. OPRAWA MILOS – ilość 22 sztuki.
Oprawa dogruntowa i najazdowa, producent: Smart Light, moc 0,3 W

4. Wyposażenie
Podstawowe wyposażenie parku stanowić będą ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo
mogą być zainstalowane tablice informacyjne ( np. w strefie wejściowej) oraz nieduże
kierunkowskazy pozwalające szybko dotrzeć do właściwej strefy parku. Zakłada
się wyposażenie w ławki głównych ciągów pieszych i wybranych miejsc ( placyk z fontanną,
placyk w strefie wejściowej oraz taras przed pałacem ). Ciąg pieszo – jezdny parku górnego
wyposażony w mniejszym stopniu, niż główne ciągi piesze. Rozmieszczenie podstawowego
wyposażenia parku przedstawia rysunek nr 2. Pełne wyposażenie parku wynosi :
- 69 52 sztuk ławek
- 24 20 sztuk koszy na śmieci
Wybrane przykłady ławek i koszy:
1. ŁAWKA Londyn 001117, producent: Komserwis, kolor RAL 7021, siedzisko:
orzech
2. KOSZ K6, producent: Art Metal, powłoka antykorozyjna, kolor RAL 7021.
Alternatywnie:
3. ŁAWKA z oparciem LA4, producent: Art Metal, siedzisko w kolorze orzech.
Dopuszcza się możliwość zmiany producenta zachowując przyjętą stylistykę
produktu.

5. Urządzenia sportowe i zabawowe
Wszystkie urządzenia zlokalizowane w strefie rekreacyjnej powinny posiadać atest
dopuszczający do użytkowania.
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W zakresie urządzeń zabawowych zaleca się jednorodną stylistykę z wykorzystaniem
naturalnych

materiałów

takich

jak:

drewno,

sznury,

metal.

Tworzywa

sztuczne

w ograniczonym zakresie. Urządzenia powinny być odpowiednie dla różnych grup
wiekowych, przy czym preferuje się urządzenia sprawnościowe. Przynajmniej jedno z nich
powinno mieć charakter przestrzennej dominanty tj. posiadać kilka wież powiązanych ze sobą
różnymi sprawnościowymi przejściami z elementami zjeżdżalni. Urządzenia zabawowe
powinny być zlokalizowane na bezpiecznej nawierzchni amortyzującej upadki.
Do projektu wybrano jako przykład urządzenia zabawowe producenta LARS LAJ serii
NATURE spełniające w/w wymagania. Poniżej wybrane zestawy katalogowe:
1. ZESTAW SAHARA, Nr kat. 13650 - Ilość: 1 szt. Obiekt jest przeznaczony dla
dzieci od trzeciego roku życia. Wykonany z wytrzymałych materiałów, jak:
zaimpregnowane i elastyczne drewno akacjowe, bardzo wytrzymałe zbrojne liny
polipropylenowe oraz nierdzewna, ocynkowana stal. Każdy element konstrukcji jest
odporny na działanie deszczu, śniegu, wiatru, czy mrozu.
2.SHERWOOD, Nr kat. 13100 - Ilość: 1 szt.
Modułowy plac zabaw wymagający stworzenia bezpiecznej nawierzchni i odpowiedni
dla dzieci od trzeciego roku życia.
3.KAMPINOS, Nr kat. 13111 - Ilość: 1 szt.
Modułowy plac zabaw wymagający stworzenia bezpiecznej nawierzchni i odpowiedni
dla dzieci od trzeciego roku życia.
4.NATURE ŚCIEŻKA ZDROWIA, Nr kat. Set2 - Ilość: 1 szt.
Zestaw Nature Trim Trail składa się z kilku urządzeń umożliwiających podciąganie
się, wspinanie po specjalnie przygotowanych siatkach, bujanie się na linach.
Modułowy plac zabaw wymagający stworzenia bezpiecznej nawierzchni i odpowiedni
dla dzieci od trzeciego roku życia.
5.CAPE COD, Nr kat. 13500 - Ilość: 3 szt.
Cape Code to zróżnicowanej wielkości słupki, między którymi można biegać,
wskakiwać na nie i tworzyć tory przeszkód.
6.DREWNIANA CHATKA, Nr kat. 13225 - Ilość: 1 szt.
Wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni.
7.HUŚTAWKA BNS ROBINIA NA 4 NOGACH, Nr kat. 13062 - Ilość: 1 szt.
Specjalne siedzisko w kształcie bocianiego gniazda zapewnia komfortową i
bezpieczną zabawę dla dzieci już od drugiego roku życia. Wymagane jest
zastosowanie bezpiecznej nawierzchni.
8.ROWEREK, Nr kat. 13019 - Ilość: 2 szt.
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Rowerek jest bujakiem na sprężynie. Wymagane jest zastosowanie bezpiecznej
nawierzchni.
9.BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA – MATY GUMOWE, Nr kat. 15124,
Maty gumowe mogą być instalowane bezpośrednio na wypoziomowanym i
utwardzonym gruncie, który po zainstalowaniu mat należy przesiać trawą.
Powierzchnia maty gumowej na formę odcisków pierścieni z otworami,
umożliwiającymi swobodny wzrost trawy przez matę.
SIŁOWNIA PLENEROWA - producent: LARS LAJ, seria: Outdoor Fitness
10. ORBITREK, Nr kat. 16043 - Ilość: 1 szt.
11. WIOŚLARZ, Nr kat. 16042 - Ilość: 1 szt.
12.WYCISKANIE SIEDZĄC, Nr kat. 16054 - Ilość: 1 szt.
13.TWISTER + WAHADŁO, Nr kat. 16048 - Ilość: 1 szt.
14.TAI CHI, Nr kat. 16059 - Ilość: 1 szt.
Wyżej wymienione urządzenia sportowe i zabawowe przedstawiono na
załączniku graficznym Nr 14 .
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V. CZĘŚĆ GRAFICZNA
RYSUNKI TECHNICZNE
Rys. 1.

Istniejące zagospodarowanie - uwarunkowania historyczne, skala 1:1000

Rys. 2.

Projekt zagospodarowania parku, skala 1 : 1000

Rys. 3.

Projekt zagospodarowania parku - oświetlenie z elementami wyposażenia
parkowego, skala 1 :1000

Rys. 4.

Rzut strefy wejściowej,, A” , skala 1 : 100

Rys. 5.

Rzut strefy wejściowej ,,B”, skala 1 : 100

Rys. 6.

Przekrój A- A , skala 1 : 100

Rys. 7.

Przekrój B – B , skala 1: 100

Rys. 8.

Przekrój C – C , skala 1 : 100

Rys. 9.

Rzut placyku wypoczynkowego, skala 1 : 100

Rys. 10.

Rzut strefy rekreacyjnej, skala 1 : 1 : 100

Rys. 11.

Przekrój D – D, skala 1 : 100

Rys. 12.

Przekrój E – E, skala 1 : 100

Rys. 13.

Przekroje alei parkowych, skala 1:20,

Rys. 14.

Koncepcja altany, skala 1:50

WYPOSAŻENIE PARKOWE
Zał. Nr 1 Wzory lamp i opraw świetlnych
Zał. Nr 2 Wzory ławek i koszy
Zał. Nr 3 Urządzenia sportowe i zabawowe
INSPIRACJE
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