Dwór i park
Stara Dziedzina
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Stara Dziedzina jest niewielką osadą wsi Dziedzice.
Jadąc drogą z Dziedzic na skrzyżowaniu dróg w
Starej Dziedzinie należy skręcić w prawo. Dwór
znajduje się w głębi zabudowań folwarcznych. Dwór
widoczny jest z drogi.
Pierwsze historyczne wzmianki o wsi pochodzą z
1337 roku. Wieś ma genezę słowiańską i według
źródeł obok tego przysiółka osadnicy niemieccy
założyli Dziedzice. W późniejszym czasie wieś
prawdopodobnie została opuszczona, a kolejne
wzmianki o niej pojawiają się w XVIII i XIX wieku.
Istniała tu wówczas cegielnia, owczarnia i chałupa
komornika. Stara Dziedzina w tym czasie stanowiła
część dóbr ziemskich z ośrodkiem w Dziedzicach.
Z okresu świetności zachowały się do naszych
czasów założenie folwarczne z zabytkowymi
budynkami gospodarczymi oraz obszernym
dziedzińcem. Od północy na dziedzińcu zbudowano
dwór. Datuje się, że powstał on w 1895 roku. Jest to
budynek murowany, parterowy, z centralnie
umieszczoną wystawką. Od strony frontowej
widzimy trzyosiowy ryzalit z wejściem głównym.
Całość przykryta jest dwuspadowym dachem.
Obecnie budynek dworu oraz zabudowań
folwarcznych nie jest zagospodarowany i jego stan
stale się pogarsza. Obiekt można oglądać z
zewnątrz.
Wokół dworu rozciąga się park. Został on założony
w drugiej połowie XIX wieku na powierzchni 1,6 ha.
Park usytuowany jest na równym terenie, lekko
opadającym w kierunku stawu. Założenie parku
krajobrazowego składa się z polany przy dworze,
stawu oraz drzew. W parku możemy spotkać
głównie rodzime gatunki drzew - klon, kasztanowiec
biały, wiąż szypułkowy, lipa drobnolistna, dąb
szypułkowy, buk pospolity. Ciekawe są rzadziej
występujące gatunki - klon srebrzysty, dąb
węgierski, lipa długoogonkowa.
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