
Ryc. 9. Dzików, 1850-1975. Plan ogrodów. Przemiany uk³adu przestrzennego
wraz z czêœciow¹ inwentaryzacj¹ z po³owy XX wieku. l. Zamek Dzikowski Tar-
nowskich, 2. "Dom w³oski" wraz z oficyn¹ gospodarcz¹, 3. uje¿dzalnia i stajnie
(zamienione na halê sportow¹), 4. budynek gospodarczy, 5. dom ogrodnika (roze-
brany po 1980 roku), 6. szklarnia i oran¿eria - czêœciowo rozebrane po 1980 roku,
7. elektrownia murowana (budynek gospodarczo-mieszkalny), 8. pozosta³oœci for-
tyfikacji murowanych wraz z fosami ziemnymi i mostkami kamienno-ceglanymi
nad fosami, 9. zarz¹d dóbr dzikowskich, 10. lapidarium i Ÿród³o zwi¹zane z kultem
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600 ~mobwodu w pierœnicy. Wyginê³y one, podobnie jak wiele innych,
pod~~~ du¿ego huraganu w 1956 roku. Najokazalsze drzewa na dol-
~ym.ta.rasie i na sk~tpie to: d¹b bezszypu³kowy (470, 380 i 360 cm),
jesIon wynios³y (310' i580:c~), klon jesionolistny (340 cm), buk po-
spolity (310 cm), grab poœpolity (150-175 cm), klon polny (250 cm).

Na górnym tarasie roœnie jeszcze wiele drzew, np.: sosna wejmut-
k~ 1160, 270, i 130 cm), mi³orz¹b dwuklapowy (350 cm), leszczy-
na t1:ire~ka (110 cm)~ modrzew europejski (280 cm), cisy pospolite.
Na przedbramiu ros³y do 1956 roku orzechy czarne i kaukaskie oraz
du¿e surmie. W pobli¿u domu w³oskiego zachowa³y siê binda¿e gra-
bowe j pozosta³oœci szpaleró'Y lipowych, z których obecnie utworzy³y

"
siê aleje. W fosach zamkowych, tj. na obmurowaniach bastionowych,
utrzyroan~ by³y ongi@ ró¿anki~i kolekcje pn¹czy. Zamek dzikowski po-
kryty j,êstjeszcze dzisiaj do wysokoœci drugiego piêtra winobluszczem
piêciolistkowym.

Ogrody wraz z warzywnikami otoczone s¹ murem, a na przybramiu
krat¹ ¿elazn¹ na podmurówce.

W Dzikowie zachowana jest sieæ drogowa zgodnie z planem z po³owy
XIX wieku (ryc. 8, 9). Oran¿erie o konstrukcji jednospadowej, szklar-
nie i figarnie z kolekcj¹ roœlin szklarniowych i du¿ymi drzewami fi-
gowymi zosta³y zniszczone lub rozebrane w latach osiemdziesi¹tych
XX wieku. Po' po¿arze zamku w 1929 roku, w obrêbie wewnêtrznego
pierœcienia fortyfikacji, tj. w najbli¿szy~ otoczeniu zamku, nast¹pi³y
wyraŸne zmiany, np. niwelacja dawniejsŸych umocnieñ ziemnych o cha-
rakterze obronnym, jak te¿ czêœciowe obudowanie tarasów murem od
strony podzamcza. Z budowli zachowany jest obok zamku, gruntownie
przebudowanego po po¿arze w 1928 roku, tzw. "Dom w³oski", zespó³
by³ej uje¿d¿alni, oficyny gospodarcze, kordegarda i fortyfikacje ziem-
ne, fosy czêœciowo umocnione murem z ceg³y, mosty na fosach, budynki
gospodarcze by³ej elektrowni. Przemiany za³o¿eñ ogrodowych przed-
stawiono na ryc. 9.

Dzików jeszcze w pierwszej po³owie XX wieku po³o¿ony by³ na
przedmieœciach Tarnobrzega. Po rozbudowie miasta w drugiej po³owie
XX wieku znalaz³ siê w centrum zabudowy miejskiej. Podano tutaj
star¹ tradycyjn¹ nazwê ogrodów dzikowskich. Dzików by³ od pocz¹tku
XVI wieku, siedzib¹ "gniazda Tarnowskich". S³ownik Geograficzny
podaje, i¿ niekiedy powiat tarnobrzeski zwany by³ dzikowskim.
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W ogrodach dzikowskich pracowa³ po drugiej wojnie œwiatowej wy-
bitny ogrodnik'J Franciszek Truskolarski, który w okresie miêdzywojen-
nym (po d³ugoletniej'praktyce w Wiedniu) prowadzi³ ogrody w Gu-
mniskach, i Siarach. Franciszek Truskolarski razem z Zygmuntem Woj-
narovJskifu icMari¹ Pietrusk¹ - nauczycielami Liceum Rolniczego w
Dzikowie, sprawowali d³ugoletni¹ opiekê nad ogrodami.

10. GORZYCE TARNOBRZESKIE. Stara Plebania. Pierwot-
nie wielotarasowe ogrody rozplanowane by³y w otoczeniu klasycystycz-
nego dworu - plebanii, dworu letniego kanoników, a potem biskupów
sandomierskich. Na planie katastralnym z 1852 roku (ryc. 10) oznaczo-
ny jest wspó³czeœnie zachowany murowany dwór-plebania (pochodz¹cy
zapewne z prze³omu XVI/XVII w.). Nadto trzy folwarki wspó³czeœnie
nie zachowane (budynki drewniane oraz murowany spichlerz). Plan:
za³o¿enia wyraŸnie zró¿nicowany na geometryczne ogrody u¿ytkowe
oraz nieregularne ogrody spacerowe usytuowane na po³udniowy-zachód
od dworu. Z uk³adu tego wspó³czeœnie zachowany jest dwór, gruntow-
n:ie odbudowany w latach osiemdziesi¹tych XX wieku przez pañstwa

--«

Ryc. 10. Gorzyce, 1852. Plan ogrodów (prŸerys mapy katastralnej)
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I. i B. Maik. W jego najbli¿szym otoczeniu za³o¿one s¹ nowe ,ogrody
u¿ytkowe (sady wiœniowe, morelowe i inne). Z drzew ob tych posadzono
tu igliczniê trójcierniow¹.

Górn¹ czêœæ ogrodu zajmuj¹ budynki gospodarczo-inwentarskiê wy-
budowane od nowa, czêœciowo na starych fundamentach (po 1950 ro-
ku). Nowy oœrodek gospodarczy z uwagi na niew³aœciw¹ lokalizacjê
i du¿¹ kubaturê budynków inwentarskich, zniszczy³ ca³kowicie daw-
ne osie widokowe oraz historyczny uk³ad sieci dróg dojazdowych
i wewnêtrznych wraz z podjazdem pod dwór. Praktycznie dwór, z uwa-
gi na ukszta³towanie terenu oraz sztuczne rozdzielenie dzi~³ek, wed³ug
nowego podzia³u geodezyjnego nie posiada w³aœciwych dróg dojazdo-
wych.

Stara Plebania, a zw³aszcza wzgórze P¹czek, góruj¹ce dziœ nad
dolin¹ rzek Lêgu i Wis³y z widokiem na Góry Pieprzowe za Wis³¹,
stano\vi¹ interesuj¹cy krajobraz kulturowo-przyrodniczy. Dziêki pracy
pañstwa Maik, dwór gorzycki przywrócono do pier,votnej-historycznej
wartoœci. Wzniesione nad okolic¹ wzgórze P¹czek zbudowane z podob-
nych formacji geologicznych jak Góry Pieprzowe (czyli pasmo Gór
Œwiêtokrzyskich) jest miejscem interesuj¹cych wycieczek.

Wspó³czeœnie uk³ad przestrzenny ca³kowicie zatarty, zachowane s¹
tylko pozosta³oœci grobli i wa³ów ziemnych, stawów. Starodrzew to
tylko niewielkie i naturalne skupienie robinii akacjowej oraz pojedynczy
stary orzech w³oski "Jacek".

11. GRÊBÓW. Dobrze zachowany jest uk³ad przestrzenny
ogrodów krajobrazowych, rozplanowanych w XVIII i XIX wieku, na re-
liktach znacznie starszego uk³adu. W otoczeniu centralnie usytuowane-
go zamku za³o¿ono ogrody krajobrazowe w stylu angielskim, z du¿ymi
p³aszczyznami ³¹k, trawników i parterów wodn;yG³l z kana³ami. Sieæ
dróg nieregularna, zbie¿na przy zamku. Brama g³ówna murowana -
bez kordegardy - usytuowana jest od strony wsi. Druga br~!lla znaj-
duje siê za stawem dolnym od strony majdanu gospodarczeg6. Nadto
s¹ dwie bramy boczne przy warzywnikach. Uk³ad przestrzenny roz-
planowania i kompozycji roœlinnych nie uleg³ zasadniczym zmiaP-9m
od pocz¹tku XIX wieku (ryc. 11). W sk³adzie gatunkowym ro~lin
nast¹pi³y zmi~ny z powodu zniszczenia drzew w drugiej po³owie' XX
wieku, zw³aszcza po 1945 i 1975 roku. Park jest czêœciowo otoczony
murem z ceg³y na podmurówce z kamienia.
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Ryc. 11. Grêbów, 1853. Plan ogrodów (przerys mapy katastralnej) zawiera ozna-
czenia zamku, trzech folwarków z majdanami gospodarczymi, g³ównych dróg do-
jazdowych i wewnêtrznych, parteru wodnego. Uk³ad przestrzenny zachowany
wspó³czeœnie

W sk³adzie florystycznym dominuj¹cymi gatunkami s¹ drzewa
liœciaste, krajowe: lipa drobnolistna i szerokolistna, klon zwyczajny
i polny, jesion wynios³y, a przede wszystkim d¹b szypu³kowy (ponad
80 drzew, w tym 240, 250, 260 cm). Roœnie tak¿e buk pospolity (240
i 260 cm), stary d¹b szypu³kowy odmiany piramidalnej, klon zyczajny
(240 cm) oraz d¹b szypu³kowy o ¿ó³tych liœciach. Z gatunków obcych
roœnie platan klonolistny, kasztanowiec zwyczajny, d¹b czerwony, sos-
na wejmutka i czarna (7 drzew 240 do 270 cm), magnolia drzewiasta
i poœrednia, surmia zwyczajna, przede wszystkim uwagê zwracaj¹ du¿e
kl¹ny.czerwone (210, 260 cm), a nad stawem ma³ym zaroœla z klonu
tatarskiego. Stare kasztanowce czerwone przed zamkiem wyginê³y.
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Najm³odsza czêœæ nasad~eñ pochodzi z prze³omu XIX i ,XX wieku.
Niezale¿nie od równinnego terenu, na którym po³oŸone s¹ ogrody, u-
zyskano interesuj¹ce zró¿nicowanie kompozy;t:ji roœlinnych w obrêbie
du¿ych p³aszczyzn parteru wodnego. Jest to WYl),ikiem zró¿nicowania
siedliska - od wydmy piaszczystej do ¿yznego gr¹d'~"';;;,zw³aszcza przy
promenadzie, wzd³u¿ brzegu stawu, przy zamku i ~ale.

Niezale¿nie od nasadzeñ w ramach rozplanowania kompozycji
roœlinnych w sk³ad ogrodu wchodz¹ równie¿ resztki dawnej Puszczy
Sandomierskiej z pomnikowymi dêbami szypu³kowym. W naj,bli¿szym
otoczeniu ogrodu, poœród pól uprawnych, zachowane s¹ niewielkie gaje
o przewadze gatunków leœnych lub z ca³kowicie nowymi nasadzeniami
lipowymi. Kszta³towane one by³y jako œródpolne remizy drzewiaste.

W ogrodach warzywnych, na miejscu starych oran¿erii, wybudo-
wano zespó³ nowych szklarni produkcyjnych. Kwatery warzywników
zachowane s¹ czêŒciowo zgod~ z planem z po³owy XIX wieku.

Najwiêksze zmiany nast¹pi³y w centr¹lnej czêœci ogrodu, tj. na osi
zamek-folwark. Wybudowano tu nowe drogi asfaltowe i wyznaczono
wiele skrótów, na miejscu dawnych nieregularnych dróg.

Obok zamku w obrêbie ogrodu zachowane s¹ liczne elementy tzw.
ma³ej architektury ogrodowej pochodz¹ce z XIX wieku: mostki, wazo-
ny kwiatowe, g³ówna brama murowana, brama do oœrodka gospodar-
czego. W oœrodku gospodarczym budynki murowane gorzeli ni i spi-
chlerza s¹ zachowane, inne zaœ gruntownie przebudowano na domy
mieszkalne i Oœrodka Wychowawczego. Do 1945 roku Grêbów stano-
wi³ w³asnoœæ rodziny Dolañskich, nastêpnie nale¿a³ do skarbu pañstwa
(PGR), obecnie mieœci siê tutaj Specjalny Oœrodek Szkoleniowo-
Wychowawczy. Na przedbramiu, w latach siedemdziesi¹tych XX wie-
ku, zw³aszcza wzd³u¿ g³ównej drogi dojazdowej, powsta³a gêsta sieæ
osadnicza, a piêkna aleja brzozowa ~leg³a zniszczeniu.

Drzewa pomniki: buk czerwony (300 cm), d¹b szypu³kowy (450,
460, 480 cm), jesion pensylwañski (320 cm), jesion wynios³y (310, 320
360 cm), klon srebrzysty (300 cm), platan klonolistny (320 cm), tuli-
panowiec amerykañski (300 cm).

12. HUTA KOMOROWSKA. W otoczeniu opuszczonego
i niszczej¹cego dworu zachowa³y siê jeszcze œlady naj starszych drze-
wostanów. W XIX wieku ogrody zosta³y gruntownie rozbudowane
w stylu krajobrazowym. Sk³adaj¹ siê one z dwóch odrêbnych za³o¿eñ:
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Ryc; 12. Huta Komorowska, 1849. Plan ogrodów (przerys mapy katastralnej);
zawiera oznacZenie palacu, dróg parkowych wewnêtrznych w uk³adzie nieregular-
nym, g³ównych dróg dojazdowych, ogrodów u¿ytkowych

duzego leœnego parku o charakterze naturalnym i ogrodu kompono-
wanego. W tym ostatnim, usytuowanym na piaszczystym wzniesieniu
i najbardziej zniszczonym, rosn¹ wszystkie wymienione gatunki drzew
obcego pochodzenia. W dolnej, leœnej czêœci ogrodu, dominuj¹ wyso-
kie i zwarte drzewostany lipowO-'-dêbowe. W du¿ych skupieniach roœnie
30- 70 lip szerokolistnych lub dêbów szypu³kowych. Ogó³em szacuje siê,
i¿ jest w ogrodzie oko³o 190 lip i 80 dêbów szyp~³kowych, Najokazal-
szeJipy osi¹gaj¹ 450 cm obwodu przy ziemi, a dêby 410, 280, 330, 415,
450" 250, 260, 240 cm. Dwa dêby szypu³kowe rosn¹ce na kopcu~iem-
nym w dolnej czêœci ogrodu osi¹gaj¹ 360 i 260 cm obwodu w pierœnicy,
a jesion wynios³y 320 cm, grab pospolity 170 cm.. /.J

G³ówne osie widokowe, ~arówno wewnêtrznego uk³adu komunikacyj-
nego, jak i w granicach parku leœnego, zamkniête s¹ naturaln¹ granic¹
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lasu. Pierwotnie wewnêtrzna sieæ dróg o uk³adzie nieregularnym przed-
stawiona jest na ryc. 12. Granice jak równie¿ area³ za³o¿enia ogrodo-
wego uleg³ w XIX wieku znacznym powiêkszeniom.

Dobór gatunków do lokalnych warunków siedliskowych Puszczy
Sandomierskiej jest wyraŸnie zachowany. W partiach leœnych zago-
spodarowanych parkowo w miejsca starych nasadzeñ sosny Banksa,
wystêpuje g³ównie sosna pospolita. W pojedyñczych nasadzeniach
roœnie modrzew europejski, œwierk k³uj¹cy, ¿ywotnik zwyczajny. Z ga-
tunków liœciastych d¹b szypu³kowy i czerwony, lipa drobnolistna i sze-
rokolistna, kasztanowiec zwyczajny, jesion wynios³y. W pierwszej
po³owie XX wieku liczba drzew by³a znaczna, zw³aszcza pochodzenia
pó³nocnoamerykañskiego. W latach osiemdziesi¹tych wyciêty zosta³
platan klonolistny (230 cm), magnolia japoñska, tulipanowiec ame-
rykañski. Roœnie cypryœnik b³otny (obwód 185 cm przy ziemi), sos-
na wydmowa (80 cm), sosna czarna (225 cm + 6 drzew od 140 do
175 cm), sosna smo³owa (24 drzewa 60-120 cm), sosna wejmutka (225,
200, 250 cm + 7 innych drzew), choina kanadyjska (160 cm), ja³owiec
wirginij ski (150 cm), sosna Banksa (19 drzew od 60-120 cm), d¹b
czerwony (190 cm). Znaleziono tu wiele pni po wyciêtych drzewach
szpilkowych, np. sosny wejmutki. Roœnie tu tak¿e ponad 30 m³odych
(zapewne samosiewów) sosny wejmutki.

W drugim æwieræwieczu XX wieku, drzewostan i uk³ad przestrzen-
ny znacznie zniszczono przez wybudowanie remizy, placu i innych
obiektów stra¿y po¿arnej, gara¿y, tartaku itp. Zachowane s¹ pozo-
sta³oœci dawniejszych upraw winoroœli. W parku znajduje siê pomnik
poœwiêcony Polakom zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny
œwiatowej.

13. KOPKI. Ogrody krajobrazowe pochodz¹ z prze³omu XVIII
i XIX wieku. Rozplanowane zosta³y zapewne na wczeœniejszych relik-
tach, zaœ przebudowane pod koniec XIX wieku.

Ogrody za³o¿ono na dwóch poziomach, tj. na terasie zalewowej
Sanu oraz na wierzchowinie skarpy, odciêtej od Garbu Le¿ajskiego sta-
rorzeczami i kana³ami wodnymi. Dominuj¹cym elementem uk³adu
przestrzennego s¹ du¿e rozlewiska i kana³y wodne usytuowane od stro-
ny g³ównego wjazdu i grobli paradnej wiod¹cej do pa³acu (ryc. 13).

G³ówne osie widokowe z wierzchowiny i od pa³acu, jak te¿ od pro-
menady na skarpie, skierowane s¹ na pradolinê Sanu i dawn¹ terasê
zalewow¹.
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Ryc. 13. Kopki, 1975. Plan ogrodów (szkic terenowy) zawiera oznaczenie uk³adu
wodnego, g³ówne drogi dojazdowe i wewnêtrzne, pa³ac - obecnie szko³a, oœrodek

gospodarczy. Uk³ad przestrzenny czêœciowo zatarty

Dominuj¹ gatunki krajowe, czêœciowo o pochodzeniu naturalnym
d¹b szypu³kowy (320 cm), lipa drobnolistna i szerokolistna, jesion wy-
nios³y (300 cm), olcha czarna, klon zwyczajny, klon jawor, klon po-
lny i paklon, wi¹z górski i wi¹z polny, robinia akacjowa (240 cm).
Szczególnie okaza³e s¹ zwarte drzewostany z dêbem szypu³kowym, klo-
nem zwyczajnym i olch¹ czarn¹. W otoczeniu pa³acu od strony dawne-
go podjazdu posadzone s¹ niewa³a.œciwie, rzêdowe topole czarne (lata
szeœædziesi¹te XX w.). Na du¿ych powierzchniach roœnie rdest wscho-
dni. Z gatunków obcych wystêpuje sosna wejmutka (150 cm), klon
jesionolistny, czeremcha kanadyjska. Zachowane s¹ nadto naturalne
fragmenty olesu i lasu ³êgowego z jesionem wynios³ym i wi¹zem, a do-
minuje bór sosnowy. Na wierzchowinie roœnie kilka drzew sosny pospo-
litej, nadto kasztanowiec bia³y i g³adki.

Z rozplanowania uk³adu przestrzennego oraz z charakteru zbioro-
wisk roœlinnych odnosi siê wra¿enie jednorodnoœci i harmonijnoœci
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ca³ego za³o¿enia, zw³aszcza na osi parteru wodnego, pa³acu i natural-
negofragmentu olesu: Dotyczy t6"równie¿ ca³ósci.zaoodowan:foTwaræz-
nych, jak: uje¿dzalnia, spichlerz, stajnie, obory, majdan gospodarczy.

Zachowany jest pa³ac, elementy architektury ogrodowej: XIX-
."

wieczne ~osty kamienne, przepusty, zastawki i fragmenty bra~y
g³ównej i stara uje¿d¿alnia.

W XIX i XX wieku (do 1944 roku) w³asnoœæ Tarnowskich, w drugiej
po³owie XX wieku w³asnosæ skarbu pañstwa - w pa³acu mieœci³o siê
liceum ogólnokszta³c¹ce. .Obecnie pa³ac opuszczony popada w ruinê.

14. KOTOWA WOLA. Uk³ad przestrzenny ogrodów zniszczony,
zw³aszcza przed elewacj¹ frontow¹ rpurowanego dworu (XVIII wiek).
W centralnej czêœci ogrodów wybudowa~o du¿y, b.udynek szkolny o-
raz wysadzono w rzêdach wiele drzew: lip, jesionowo Przed elewacj¹

"' .
ogrodow¹ dworu czytelne s¹ kwatery warzywników. Na obrzê~u parku
zachowane s¹ pó³naturalne zbiorowiska roœlin ,dr?fêwiastych., z dêbem
szypu³kowym, klonem zwyczajnym oraz olch¹t,?arp';;;i;

f .,
N a granicy ogrodu zachowane s¹ niewielkie kan(}.³y:wodne oraz rowy

i wa³y ziemne. Drzewa pomniki: d¹b szupu³kowy (330, 340 cm), klon
zwyczajny (320, 340 cm), lipa drobnolistna (500 cm) i szerokolistna
(400 cm).

15. MOKRZYSZÓW. W otoczeniu pa³acu letniego Tarnow-
skich zachowa³y siê przede wszystkim 'ogrody u¿ytkowe i kwatery
drzew owocowych. Niewielkie powierzchnie starodrzewia z lip¹
szeI;okolistn¹ i drobnolistn¹ oraz dêbem szypu³ko~ym, wi¹zem po-
lnytn i górskim, jesionem wynios³ym i kasztanowcem zwyczajnym,
rosn¹ w¹skim pierœcieniem wokó³ granicy za³o¿enia. Przed elewacj¹
ogrodow¹ pa³acu roœn¹ stare drzewa ¿ywotnika wschodniego i zacho-
dniego. Roœnie nadto blik czerwony, sosna wejmutka i pospolita, klon
polny i klon jawor, a z nowych nasadzeñ topola simonii. Pa³ac, ofi-
cyny i ogród u¿ytkowany jest przez Wojewódzki Oœrodek Metodyczny

,
w Tarnobrzegu. Drzewa pomnikowe: d¹b szypu³kowy ('490 cm), buk
pospolity (295 cm), buk pospolity odm. purpurowa (365ci!:i), wi¹z
górski (325, 330, 380 cm). "

16. NISKO. Ogrody rozplanowane w stylu krajobrazowym, zo-
st¹³y przekszta³cone i rozbudowane na prze³omie XIX i XX wie-
ku, a nastêpnie zamienione na park miejski.. Dominuj¹cym ele-
mentem uk³adu przestrzen~ego s¹ du¿e p³aszczyzny tfawników'i ³¹k

,
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w czêœci centralnej oraz liczne i d³ugie aleje z dêbu czerwonego i szy-
pu³kowego) lipy szerokolistnej, kasztanowca bia³ego oraz klonu cukro-
wego. Po³o¿one S4 one zarówno na osi g³ównej, tj. od strony. wj~zdu,
jak równie¿ na granicy: W sk³adzie florystycznym na powier,zchrii po-
wy¿ej 10 ha dominuje d¹b czerwony, d¹b szypu³kowy, klon zwyczajny
i klon cukrbwy. Z gatunków obcego pochodzenia wystêpuj¹: tulipa-
nowiec ~erykañskl, (185, 23Q cm),. sosna wejmutka (140, 140, 220
i 280 cm), sosna czarna (130, 130, .160".145, 100, 150, 5 x 140 cm),
d¹b czerwony (310, 325, 340, 355, 380 cm), platan klonolistny (390,
360, 400 cm), glediczja trój cierniowa (150 cm), daglezja zielona (2 x
100 cm), sosna smo³owa (100, 130, 180 cm). Na du¿ych powierzchniach
rosnie je¿yna pachn¹ca. Z dawnych lasów pozosta³ d¹b szypu³kowy
(450, 315, 375 cm), klon zwyczajny (360, 290 cm), grab pospolity
(170, 260 cm); jesion wynios³y. Z gatunków krajowych dominuje klon
zwyczajny, jesion wynios³y; kasztanowiec bia³y..

W rozplanowaniu kompozycji roœlinnych przewa¿aj¹ zwarte drze-
wostany dêbu czerwonego, przeciête alejami wysadzonymi dwoma lub
czterema rz¹dami drzew; zw³aszcza dêbu czerwonego, lipy szeroko-

, ,
listnej, klonu cukrowego, nadto niewielkie polany. Interesuj¹ce s¹ aleje
z dêbu czerwonego, dêbu szypu³kowego i klonucukrbwego, zw³aszcza
te rosn¹ce w du¿ym zwarciu na granicy za³o¿enia; Z nasadzeIf no-
wych roœnie lipa "warszawska", surmia katalpa, orzech czarny, kaszta-
nowiec g³adki. Na du¿ych powierzchniach wys~êpuj¹ naturalne samo-
siewy z dêbu czerwonego, które miejscami przekszta³ci³y siê w zwar,te
dr¹gowi~y. Na skraju parku, t~¿ nad skarp¹ pradoliny Sanu, roœnie
Pinus rigid~ o barqzo c,harakterystycznêj koronie.

17. NOWY NART: Park usytuowany jest n'a stokach wzniesienia
i na wierzchowinie. W sk³adzie florystycznym domilluj¹ naturalne par-
tie leœne z jesion~m" bu~iem i olsz¹ szar¹. Jesion wyni6sly wystêpuje
"czêsto na stokach gory oraz we fragmentach plesu w riajni¿szych
po³o¿eniach. Wysokie piêtra zwartych drzewr~nych s¹ rozdzielone
tylko jedn¹ niewielk¹ polan¹, tj. w otoczeniu platformy i IortYflka-
cji ziemnych 6raz dworu spalonego w: 1944 roku. Na polanie oraz na
jej obrze¿u rOœ~ie kilka starychilip szerokolistnych (350' cm), dêbów
szypu³kowych i buków zwytzajny"Æh (260 cm). Wystêpuje tu takŸ~
okaza³y t~lipanowiec amerykañSki (275 cm). W sk³adzie florystycz-
nym notuje siê nastêpuj¹ce gatunki: olsza czarna., topola bia³a i osIka,
jesion wynios³y, klonzwyczajhy i polny; robinia akacjówa, czeremcha

; "
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zwyczajna, brzoza papierowa, brodawkowata i czarna, d¹b szypu³kowy,
lipa drobnolistna, sosna pospolita (275 cm), klon zwyczajny (350 cm)
i sosna wejmutka (230 cm). W ni¿szych partiach dominuje przede
wszystkim las jesionowy i olszowy. Mniej licznie lub pojedyñczo roœnie
brzoza czarna i papierowa, sosna pospolita i d¹b czerwony.

18. RUDNIK. W obrêbie miasta zachowane s¹ niewielkie zadrze-
wienia krajobrazowe, z p³aszczyznami parteru wodnego, zw³aszcza
pe³nowodne stawy, a nad ich brzegiem fragment pó³naturalnych zbio-
rowisk drzewiastych o charakterze olesu.

19. TRZEŒÑ. Zachowane s¹ fragmenty XIX wiecznego uk³adu
geometrycznego, w postaci alei lipowych w otoczeniu folwarku. Nadto
na powierzchni oko³o 2 ha, zachowane s¹ zwarte drzewostany liœciaste,
g³ównie z jesionu i lipy oraz dêbu, kwatery drzew owocowych i warzyw-
ników.

Z dawnych budowli zachowany jest zaby,tkowy spichlerz z podzie-
miami lukowymi oraz parterowy dwór nad brzegiem Trzeœniówki. Gra-
nice' za³o¿enia tylko czêœciowo czytelne w terenie. Uk³ad przestrzenny
zniekszta³cony nowym podzia³em dzia³ek oraz'wzniesionymi tu budyn-
kami Gminnej Spó³dzielni Rolniczej (piekarnia, du¿e magazyny, place
sk³adowe, budynki mieszkalne i administracyjne).

20. WALDECHÓWKA. W otoczeniu dworu, usytuowane-
go na osi g³ównej za³o¿enia ogro~9wego (rozplanowanego na rzu-
cie prostok¹ta), zachowa³y slê'pozóstaloœci naturalnych zadrzewieñ
gr¹dowych, po³o¿onych pierwotnie nad brzegiem starego koryta Sa-
nu. Nasadzenia rozplanowano w dwóch kwaterach na obrze¿u granic
zewnêtrznych ogrodu. Czêœæ wewnêtrzna ogrodu jest ca³kowicie zajêta
przez kwatery drzew owocowych i w4rzyw{liki. W sk³adzie fiorys-
tycznY{Il dominuje d¹b szypu³kowy, lipa drobnolistna i szerokolistna,
klon zwyczajny i jesionolistny, jesion zwycz.ajny. Na przyk³ad w ku-
lisie zewnêtrzpej (od drogi g³ównej) roœnie w,rzêdowych nasadzeniach
oraz w naturalnym skupieniu ponad 40, dêbów;..., Najokazalszy roœnie
przy starym spichlerzu (420 cm). Roœnie nadtQ'dwa dêby szupu³kowe
formy piramid¹.lnej (250 i 255 cm) oraz o du¿ej' korowinie d¹b czer-
wony (300 cm). Roœnie tak¿e okaza³a wierzba krucha, topola bia³a,
czereœnia ptaSia, du¿e skupienie sumaka octowca. Dwór do niedawna
opuszczony (znacznie rozbudowany po 1960 r. - dobudowano skrzyd³o)
powróci³ do dawnych w³aœcicieli (Waldeck). Z dawnego uk³adu histo-
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Ryc. 14. Zaleszany, 1854. Plan ogrodów (przerys mapy katastralnej) zawiera
oznaczenie: 1. dwor murowany, 2. budynki gospodarcze murowane (zachowane),
3-5. folwark niezachowany, 6. b³onia zamienione obecnie na plantacje topolowe,
7-9. pomnikowe lipy i dêby

rycznego zachowany jest niewielki, ale interesuj¹cy drewniany spichlerz
(podpiwniczony - mur z ceg³y) oraz budynek inwentarski. Drzewa po-
mniki: d¹b czerwony (310 cm), d¹b szypu³kowy 17 drzew (300, 320,
340 cm).

W stawach przed ogrodem, jak równie¿ w starorzeczu dworskim
(Rac³awice), roœnie od wielu lat paproæ wodna, lilie bia³e, a do nie-
dawna wystêpowa³a kotewka-orzech wodny.
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21. WYMYSLÓW. Ogrody o charakterze u¿ytkowym rozplano-
wane na g³ównym folwarku klucza dzikowsklego. Pierwotnie by³y to
pó³naturalrie zbiorowiska ³êgowe, wystêpuj¹ce na skarpie oraz wzd³u¿
alei brzozowej, biegn¹cej na podzamcze w Dzikowie oraz w otoczeniu
tzw. rz¹dcówki.

Kwatery drzew owocowych i warzywników otoczone by³y zwarty-
mi szpaleramiswierkowymi. W zwi¹zku z now¹, zwart¹ zabudow¹
mieszkaln¹ przy folwarku, jak równie¿ przy gorzelni, rozplanowanie
ogrodu zosta³o ca³kowicie zniszczone a budynki folwarku rozebrane.
Pozosta³ tylko stary :spichlerz z otwartymi osiami widokowymi na za-
mek i ogrQdy w Dzikowie, a pod skarp¹ niewielki fragment alei lipo-
wej. Stare i zwarte aleje dêbo~e bieg³y pierwotnie od gorzelni do lasu.
A las, zw³aszcza,w okolicy gorzelni, mia³ wyraŸnie ukszta³towane drogi
i dukty o ,charakterze spacerowym, szczególnie w pobli¿u hipodromu.
Zbiorowiska leœne s¹ tu wzbogacone znaczn¹ iloœci¹ dêbu czerwonego.

W murowanym starym spichlerzu obecnie mieœci siê muzeum miasta
Tarnobrzega. W jego otoczeniu posadzQno wiele nowych gatunków
roœlin (ja³owce, cisy, mi³orz¹b dwuklapowy).

22. ZALESZANY. Zachowany jest zespó³ podworski z dworem
i czêœci¹ zabudowañ folwarcznych wraz z za³o¿eniem ogrodowym o cha-
rakterze u¿ytkowym (ryc. 14). W.najbli¿szym otoczeniu dworu, w sta-
rodrzewiu, roœnie kilka pomnikowych drzew. Roœnie tu tak¿e du¿e
skupienie klonu polnego, w tym forma kulista, klon jawor, wi¹z górski
(260 cm) i polny. Na dolnym tarasie, na dawnych b³oniach nadsañskich,
wystêpuj¹ zwarte plantacje topolowe z drugiej po³owy XX' wieku. S¹
one dominuj¹cym elementem w ogrodzie. Dwór i park u¿ytkowane s¹
pr~e!: ,³:rieJscow~ Gminn¹ SP?³d?;ielniê Rolnicz¹, mleczarniê, piekarniê,
s~êp,,~agazyny. Drzewa pomniki: d¹b szypu³kowy (300, 440 cm),
lipa drobnolistna (350, 600 cm} jesion wynios³y (300, 350, 355, 360,
390 cm).

23. ZBYDNIÓW. Zachowa³ siê uk³ad ogrodów krajobrazowych
z prze³omu XVllI i XIX wieku z centralnie usytuowanym dworem.
Pierwotnie na osi g³ównej wzd³u¿ traktu sandomierskiego, dominowa³y
rozleg³e p³aszczyzny starorzeczy i stawów, nadaj¹c linii brzegowej sta-
Todrzewiachaxakter naturalny.. Wspó³czeœnie :uk³ad przestrzenny 0-
'grodów podobnie ~ak sieæ dróg dojazdowych i ,ogrodowych zachowany
jest w granicach planu pochodz¹cego z po³owy XIX wieku (ryc. 15).
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STAW

Ryc. 15. Zbydniów, 1852. Plan ogrodó~. Przerys mapy katastralnej, zaw'iera
oznaczenie z 1975 roku: l. zbiorowa mogi³a rodziny Horodyñskich oraz goœci dwo-
ru zbydniowskiego wymordowanych p~zezNiemæów w okresie II wojny œwiatowej,
2. dwor, 3. folwark; 4: oficyny, 5. oran¿eria pr~ebudowana na kaplicê, 6. brama
g³ówna, 7. pomnik ¿olni~rzyradzieckich, 8. warzywnik, 9. jesion wynios³y, 10.
skupienie drzew szpilkowych (daglezja zielona, sosna wejmutka, œwierk pospolity),
11.. lipa drobnolistna, 12. magnolia poœrednia, 13. aleja z orzecha czarnego, 14.
œwierk k³uj¹cy, 15. topola bia³a

Starodrzew pochodzi g³ównie z pr~e³omu XIX i XX stulecia. Dominuj¹
w nim drzewa liœciaste, zw³aszcza pó³naturalne skupienia nad stawem
i obrze¿ach. Przetrwa³a równie¿ czêœciowo aleja z orzech~; czarnego
w ogrod¹.ch warzywnych (24 drzewa: 230, 260, ~70, 280, 315 cm).

Przy trakcie sandomierskim zachowa³y siê szerokie p³aszczyzny wil-
i

gotnych b³oni w ¹t¹czeniu starorzeczy oraz fragment d¹browy. Sa-;' ".
dy owocowe podzie!one zosta³y dziœ na d'liia³ki budowlane luD uleg³y

I

czêœciowemu zniszczeniu.
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Zakoñczenie

Przy omawianiu poszczególnych ogrodów nie wymieniono wszy-
stkich gatunków dendroflory, poniewa¿ ich zestawienie zamieszczone
jest w wykazie koñcowym. W wykazie tym nie uwzglêdniono wszyst-
kich nowych nasadzeñ, zw³aszcza w Baranowie Sandomierskim i Cha-
rzewicach. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dendroflora ogrodów, jak równie¿ ich
uk³ad przestrzenny uleg³y du¿ym zmianom, zw³aszcza po 1945 roku
oraz w ostatnim dwudziestoleciu.

Ogrody, jak: Antoniów, Gorzyce, Nagnajów s¹ zachowane tylko
w postaci ogrodów u¿ytkowych lub resztek starodrzewia, podobnie
jak nieopisane ogrody przy gajówce w Grobli czy przy folwarku w
Zakrzowie. W Chwa³owicach i N agnajowie s¹ one nieczytelne, acz-
kolwiek w tej ostatniej miejscowoœci zachowany jest w dobrym sta-
nie dwór. W miejscowoœciach Przêdzel, Turbia i Rudnik zachowa³y
siê na mapach katastralnych rozplanowania ogrodów pochodz¹ce z lat
1848-1853. Za³o¿enia ogrodów w Dzikowie, Bielinach, Baranowie San-
domierskim, Bojanowie i Charzewicach' zas³uguj¹ w przysz³oœci na
odrêbne opracowanie. ,

Flora roœlin drzewiastych obcego pochodzenia jest ma³o zró¿nico-
wana, aczkolwiek w Baranowie Sandomierskim, Charzewicach i Ni.s-
ku, stanowi dominuj¹cy element za³o¿eñ. W Niskl³ drzewostany zdo-
minowane s¹ w niektórych partiach przez d¹b czêrwony, a w ogro-
dach dzikowskich, w nowych nasadzeniach (przed wyciêciem w latach
osiemdziesi¹tych) przewa¿a³a topola wielkolistna. Jeszcze dziœ pod
skarp¹ tarasu, w du¿ym zwarciu zachowane s¹ jednorodne nasadze-
nia z jesionu pensylwañskiego. Najwiêksze zmiany nast¹pi³y w drugiej
po³owie XX wieku. Dotycz¹ one zarówno ubytków terytorialnych o-
grodów, jak równie¿ ca³kowitej zmiany u¿ytkowania ogrodów warzyw-
nych i sadów, niekiedy zaœ ca³kowitego zatarcia granic za³o¿eñ ogrodo-
wych (Gorzyce, Nagnajów, Trzeœñ, Wymys³ów). W miejscowoœciach
tych zatarciu uleg³y uk³ady i rozplanowanie kompozycji roœlinnych. W
Bielinach, Dzikowie, Zaleszanach, Zbydniowie nowe, rzêdowe nasadze-
nia drzew w zasadniczy sposób wp³ynê³y na zniekszta³cenie dawnych
zbiorowisk, chocia¿ uk³ad kwater i sieæ komunikacyjna nie uleg³y zasa-
dniczym zmianom od po³owy XIX stulecia. Wiêkszoœæ tych nasadzeñ,
sk³adaj¹cych ~iê z jednogatunkowych plantacji jesionowo-topolowych
wymaga usuniêcia. W ogrodach dzikowskich potrzeba przynajr:nniej
wielu dziesi¹tków lat, aby wype³niæ luki, jakie powsta³y po wielkich
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pomnikowych drzewach, które ros³y w otoczeniu zamku. W ogrodach
tych nowe nasadzenia Qbjê³y nie tylko dawne polany i ³¹ki kwietne, ale

, .. , , ,
rowmez czêsc gazonow.

Podejmowane w latach szeœædziesi¹tych próby nowych nasadzeñ
okaza³y siê ca³kowicie chybione (w Bielinach, Chmielowie, Kotowej Wo-
li, Zaleszanach i Zbydniowie). W Zaleszanach powsta³y du¿e plantacje
topolowe. Rzêdowe nasadzenia wadliwie zaplanowane wprowadzono
do centralnej czêœci ogrodów w Bielinach, Chmielowie, Kotowej Woli
i Mokrzyszowie.

Inny charakter maj¹ nowe nasadzenia w Charzewicach. Wpraw-
dzie zniszczy³y one czêœciowo uk³ad historyczny kompozycji roœlinnych
w najbli¿szym otoczeniu pa³acu oraz wzd³u¿ g³ównej osi widokowej
przy kanale wodnym, to jednak przyczyni³y siê do wzbogacenia flo-
ry ogrodowej, g³ównie o gatunki obcego pochodzenia.

Odrêbnym problemem jest renowacja ogrodu zamkowego w Barano-
wie Sandomierskim. Niektóre partie ogrodów, zw³aszcza ogrody syme-
tryczne, rozplanow¹ne na osi bocznej zamku, s¹ niew¹tpliwie du¿ym
osi¹gniêciem planistycznymi realizacyjnym, podobnie jak wzbogace-
nie ogrodów o wiele nowych gatunków roœlin. Stare nasadzenia tych
roœlin zosta³y ca³kowicie zniszczone w innych ogrodach. Przed elewacj¹
frontow¹ zamku nowe rozwi¹zania planistyczne nie nawi¹zuj¹ do
wczeœniejszych za³o¿eñ uk³adu historycznego, jak równie¿ do œwietnoœci
zamku. Zamiany te zosta³y zapocz¹tkowane na prze³omie XIX i XX
wieku, po obwa³owaniu rzeki Babulówki. Wzd³u¿ osi rzeki, po przekro-
czeniu granicy ogrodów warzywnych, ju¿ za murami i alej¹ grabow¹,
na miejscu regularnych kwater drzew owocowych, rozplanowane zosta³y
ca³kowicie nowe za³o¿enia ogrodowe.

Najwiêksze tempo zmian polegaj¹cych na przekszta³caniu i za-
nikaniu wystêpuje na terenie ,ogrodów u¿ytkowych. W wielu ogro-
dach uleg³y ca³kowitemu zniszczeniu warzywniki i sady owocowe,
a w Dzikowie du¿e ogrody pomologiczne z cennymi, starymi odmia-
nami drzew owocowych. Ulegaj¹ równie¿ przebudowie lub zatarciu
uk³ady wewnêtrznych dróg parkowych, np. w ogrodach zamkowych
w Grêbowie drogi zosta³y pokryte asfaltem lub trylink¹ oraz wybudo-
wane na osi g³ównej za³o¿enia ogrodowego, przecinaj¹c zarazem dawne
polany i trawniki od zamku do folwarku.

W szybkim tempie nastêpuje niszczenie i zarastanie starych
uk³adów i substancji historycznych w Zbydniowie, Hucie Komorow-
skie.i i Zaleszanach.
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W Zbydniowie wiêcej wydand œrodków finansowych na dokumenta-
cje, ni¿ na konserwacjê dworu. Dziœ na jego dachu, staropolskim oby-
czajem gontem krytym, rosn¹duze drzewa. Stare najbardziej polskie
pod wzglêdem architektury r()d~imej: dwory w Zbydniowie i Kotowej
Woli chyl¹ siê ku ruinie. Pad³y jii¿ od deszczy i œniegu ich dachy.
Zaginê³y ca³kowicie dwory w Chwa³6wiC³1ch i Wymys³owie.

Przedstawienie cennych pod wzglêdem 'historycznym za³o¿eñ ogro-
dowych w p³askim, nizinnym terenie by³ej Puszczy Sandomierskiej,
nie wyczerpuje ca³kowicie poruszanej problematyki~ Aktualna staje
siê ochrona ma³ych, niekiedy prawie naturalnych'ogrodów na przycha-
ciach leœniczówek i wielu gajówek, a zw³aszcza w Grobli, w uroczys-
ku Wydrze, Krasiczynie, Klonowie czy plebanii w Rac³awicach. Przy
gajówce w Grobii, naturalnegopbchodzernajest ponad sto piêdziesi¹t
okaza³ych, pomnikowych dêbówsz"ypu³kowyæh. NatomiMt na przycha-
ciu roœnie jedna z naj ³adniej szych lip szerokbli'stnych'WPblsce. cW nie-
wielkiej odleg³oœci od starej gajóWki w zniszczonej ju¿ diiœ leœniczówce,
roœnie grupa dêbów szypu³kowych, jednych z ñajstarszych w Puszczy
Sandomierskiej (do 600 cm obwodu w pierœnicy}. Oba te miejsca
w Grobli zas³uguj ¹ na ca³kowit¹ ochronê, j ak tzw. powierzchnie nie-
zmienialne.

Obszar zniszczeñ w wielu ogrodach jest wyraŸny. Najbardziej
niekorzystne zjawiska zanotowano w Zbydniowie. W ogrodzie tym
w wielu';miejscach starodrzew wyciêto a okaza³e lipy w nasadzeniach
rzêdowych obumieraj¹. Ostatni cis, jak i inne wartoœciowe roœliny, zo-
sta³y ocienione samosiewem. Na dachu dworu rosn¹ drzewa a jego
mury niszczej¹. Pomimo tego w ostatnich latach obserwuje siê te¿
po¿yteczn¹ dzia³alnoœæ w ich utrzyrtianiu. Dotyczy to, miêdzy innymi
wykonaniu ogrodzeñ na podm~r6wce i z krat metalowych w ogrodach
w Baranowie Sandomierskim, Bajanowie, Charzewicach i Chmielowie.
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Wykaz drzew i krzewów1
Abies albaj 4, 6,11, 17 Campsis radicansj 2, 6, 16
- concolor; 2,6 Caragana arborescens; 2, 6, 9, 11, 16, 21
Acer campestrej 2-3, 6, 7,11-13,16,18, -- 'Pendula'; 2, 6
20,23 Carpinus betulus; 1-4, 6, 9-13, 15-17,
- negundoj 1-4,6,9, 11-15, 16,20,23 21-23
- - 'Auratum'j 2, 6 -- 'Pyramidalis'; 2
- platanoides; 1-4,6-9,10, 13-17,20-23 Castanea sativa; 6
- - 'Globosum"j 2, 6, 9, 16 Catalpa bignonioides; 2, 3, 6, 9, 11, 16
- - 'Faassaens Black'; 2 - ovata; 2,6, 11
- - 'Schwedleri'; 6 Cercidiphyllum japonicum; 3, 6
- pseudoplatanus; 2, 4, 6, 9, 11-14, 16- Chaenomeles japonica; 2, 6, 9, 11, 12, 16,
18,20,22,23 20,23
- - 'Leopoldii'; 6 Chamaecyparis lawsoniana; 2, 6, 16
- - 'Purpureum'; 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17 - nootkatensisj 2,4, 6
- rubrumj 2, 6, 11 - pisifera;2, 4,6, 11, 15
- saccharinumj 2, 4, 6, 9, 16, 20 - - 'Filifera'; 6
- - 'Laciniatum'j 2, 6, 9, 11, 16 - - 'Plumosa Aurea'; 6
- tataricumj 2, 6 - - 'Plumosa Flavescens'; 6
- -. ssp. ginnalaj 2,6 - - 'Squarrosa'j 6
Aesculus x carneaj 2, 4, 6, 9, 11 - thyoides; 6
- jlava; 2, 4 Clematis vitalba; 2, 6
- glabra; 6, 9 - x jackmanii; 2
- hippocastanum; 1-4,6-9, 11-23 Colutea arborescens: 2
- parvijlora; 6, (9) Cornus alba; 2, 6, 7,9, 11, 12, 16,23
Ailanthus altissima; 2, 6 (11) - mas; 2, 4, 6, 16,23
Alnus glutinosa; 1, 6,7,9-18,20-23 - sanguinea; 2-4,6,9,11,13,16,17,23

Amelanchier ovalis; 3, 12, 15 Corylus aveliana; 2-4, 6, 9-12,15-17,23
Aristolochia durior; 2 - - 'Fuscorubra'; 2, 6
Berberis julianae; 2 - colurna; 3, 9
- thunbergii; 2 Cotoneaster bullatus; 2, 6
- vulgaris; 2, 6, 9, 11, 16 - divaricatus; 2
- - 'Atropurpurea'; 2 - horizontalis; 2-4, 12, 14
- verruculosaj 2 - lucidus; 2, 6, 16
Betula obscura; 17 Crataegus intricata; 2, 6, 16
- papyrifera; 11, 17 - laevigata; 6,9
- pendulaj 2-6,9,11,12,15-17,21,23 - macracantha; 11
- pubescensj 3, 4, 11, 16, 17, 21 - monogynaj 1-23
Buddleia davidii; 2 Cydonia oblonga; 2, 9, 16, 23
Buxus sempervirens; 2, 6 Deutzia sp.j 2, 6, 9, 11, 16
Calycanthus fertilis; 6 - x magnifica; 2

l Liczby po nazwie roœlin od 1 do 23 oznaczaj¹ nazwy miejscowoœci, w którydt dany gatunek

zanotowano: 1. Antoniów. 2. Baranów Sandolnierski, 3. Bieliny. 4. Bojanów. 5. Budy Stalowskie.
6. Charzewice, 7. Chmielów. 8. Chwalowice. 9. Dzików, 10. Gorzyce. 11. Grêbów, 12. Huta
Komorowska. 13. Kopki. 14. Kotowa Wola. 15. Mokrzyszów. 16. Nisko. 17. Nowy Nart, 18.
Rudnik. 19. Trzeœñ.20. Waldechówka, 21. Wymys³ów. 22. Zaleszany. 23. Zbydniów
W nawiasach podano gatwlki drzew wyniszczonych lub wymar³ych w drugiej po³owie XX wieku.
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