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Plan prezentacji
• Materiały wyjściowe 

• Zasób 

• Zadrzewienie parkowe 

• Relikty przeszłości 

• Podział parku na strefy funkcjonalno-przestrzenne 

• Koncepcja rewaloryzacji parku



Materiały wyjściowe
• Mapa zasadnicza z geodezyjnie zaznaczonymi drzewami (aut. 

Karol Rabiega)





Materiały wyjściowe

• Mapa zasadnicza z geodezyjnie zaznaczonymi drzewami (aut. 
Karol Rabiega) 

• Historyczne materiały kartograficzne, ikonograficzne i opisowe 
(zebrane przez p. Karola Rabiegę oraz p. Annę Juję).





ZASÓB - ZADRZEWIENIE PARKOWE





Inwentaryzacja dendrologiczna - podsumowanie



Spostrzeżenia z parku 
dotyczące stanu drzew

• W parku znajduje się stosunkowo wiele 
egzemplarzy drzew o dużych wymiarach. Park należy do 
starzejących się.  

• W parku jest mało drzew (samosiewów), które 
mogłyby zastąpić starsze egzemplarze. 

• Zaznacza się brak jemioły, która jest obserwowana 
coraz liczniej w lasach i innych parkach. 

• Niewiele owocników grzybów. 

• Park dzięki dużemu zróżnicowaniu ukształtowania 
terenu posiada ciekawy przekrój siedlisk. 

• Po stronie południowej dominuje robinia, która 
przenosi się w pozostałe części parku. 

• W parku nie zaobserwowano gatunków 
kolekcjonerskich. 

• Stosunkowo niewielka ilość czeremchy 
amerykańskiej, co jest korzystne dla parku.







Zasób - relikty przeszłości

Kamieniec, szkic wyglądu grodziska (źródło: W. 
Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski 
wczesnohistorycznej, 1959 tom III, s. 28-29. 
http://atlasgrodzisk.pl/?view=details&location=750).



Zasób - relikty przeszłości



Zasób - relikty przeszłości

Fragment Karty majętności Kamieniec datowanej na lata 1920-1940. oryginalna skala 1:5000. Ma mapę nałożono 
wyniki inwentaryzacji geodezyjnej parku - drzewa i el. charakterystyczne. Opracowanie: Karol Rabiega.  



Zasób - relikty przeszłości

Zdjęcie z archiwum 
Rodziny 
Kozierowskich, 
udostępnione przez K. 
Rabiegę. 



Zasób - relikty przeszłości

Fragment pocztówki 
udostępnionej przez K. 
Rabiegę.



Po lewej zdjęcie z zasobów p. Anny Juji, 
udostępnione przez K. Rabiegę

Kaplica parkowa



Zdjęcie z zasobów p. Anny Juji, udostępnione 
przez K. Rabiegę

Lodownia



Podział parku na strefy 
funkcjonalno-przestrzenne



Koncepcja zagospodarowania parku
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Przykład nawierzchni z kruszywa z obrzeżem metalowym 
(źródło: http://hansegrand.pl/wp-content/uploads/2018/10/web_img_5270.jpeg.jpg) 

http://hansegrand.pl/wp-content/uploads/2018/10/web_img_5270.jpeg.jpg)

