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Wiele zamków i pa aców to dzi  hotele, restauracje albo mu-

zea, ale eby tak sobie mieszka  w domu, po którym mo na 

je dzi  rowerem, to ma o kto si  odwa y. Komu chcia oby si

my  dziesi tki okien, ciera  kurz z koralikowych yrandoli 

i my  hektary pod óg?! Je li doda  do tego park z ogrodem, 

którego nie sposób obej  w jeden dzie , budynki gospodar-

cze, w których zmie ci oby si  pi tna cie TIR-ów i kilkaset 

metrów kwadratowych przeciekaj cego dachu, to atwo sobie 

wyobrazi  nierealno  takiego przedsi wzi cia. 

Zdarza si  jednak, e w zabytkowych budowlach toczy 

si  normalne, codzienne ycie. W wysokich, przestronnych 

pokojach mieszkaj  ludzie, po parku biegaj  dzieci, a na dzie-

dziniec podje d aj  samochody. Powojenna rzeczywisto

podarowa a cz sto unikalne zabytki wiejskiej spo eczno ci, 

która nie do , e z nich korzysta  nie umia a, to na dok adk

przy o y a r k  do ich rych ego upadku. Wi kszo  popege-

erowskich wsi mo e poszczyci  si  niszczej cym pa acykiem 

lub dworkiem, którego ruin strzeg  nieprzebyte g szcze 

parkowych ro lin. O dawnej wietno ci wiadcz  jedynie 

Kup pan
Na szlakach w drówek 

architektonicznych w kraju i za 

granic , na ka dym kroku napotykamy 

lady historii. Nieraz s  to ma e, 

skromne dworki z zapadni tym 

dachem. Zapomniane, pokryte mchem, 

a nieraz okaza e pa ace, którym 

przywrócono dawn wietno .

Te ostatnie kusz  odremontowanymi 

wn trzami, k uj  w oczy czerwonym 

dachem i zapraszaj  do przechadzki 

po przepi knie utrzymanych ogrodach, 

gdzie za ka dym drzewem czai si

przesz o . Kto w nich mieszka? 

Ksi ta z bajki, pi ce królewny 

czy zwykli ludzie, mi o nicy zwi kszonej 

powierzchni mieszkalnej?

pa ac
Katarzyna Lewa ska-Tukaj

INSPIRACJE
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Inspiracje Chaty polskie

archiwal-

ne zdj cia 

przechowywane 

przez potomków by ych w a cicieli, którzy 

w poszukiwaniu swoich korzeni przemie-

rzaj  Europ . Zaje d aj  przed rozpadaj ce 

si  ogrodzenie, patrz  z sentymentem i zdzi-

wieniem, jak obraca si  w perzyn  przesz o

ich rodziny. Niektórzy wracaj , podejmuj

heroiczny wysi ek i próbuj  tchn ycie 

w stare mury. Walcz  z wilgoci , odpadaj -

cym tynkiem i okoliczn  ludno ci , która 

przez lata traktowa a obiekt jako ród o

opa u i materia ów budowlanych. 

Poigrajmy sobie z czasem… 
Su ów. Ma e, ciche miasteczko na Dolnym 

l sku. Do schludnego, okolonego koloro-

wymi kamieniczkami ryneczku schodz

si  w skie uliczki wci ni te w szpalery 

niskich, parterowych domków. Jedna z tych 

uliczek prowadzi do pa acu (na zdj ciu 

otwieraj cym artyku ). Za parkanem, po-

mi dzy drzewami prze wituj  jasne mury. 

Budowla powsta a w latach 80. XVII wieku, 

pó niej by a wielokrotnie przebudowywana 

i modernizowana, ostatnio w latach 60. 

XX wieku, co da o szans  na dotrwanie 

jej w niez ej kondycji do dzi . Aktualny 

w a ciciel – W och – ma do wiadczenie 

w przywracaniu pa aców do dawnej wiet-

no ci. Jego zas ug  jest renowacja obiektów 

w Wielkiej Lipie i Siemianicach. Pa ac

w Su owie, pokryty nowym dachem, czeka 

w kolejce na remont. Mo e ju  nied ugo sta-

re platany dadz

cie  spragnionym 

ch odu spacerowi-

czom, a w dkarze 

znów zasi d

na brzegach, 

poro ni tych dzi  rz s , zielonych stawów 

su owskiego parku. Dzi  tylko dzieci 

przekradaj  si  przez dziur  w p ocie, eby 

pobawi  si  w chowanego w ród pi knych, 

pomnikowych drzew. 

Sztynort. Wie  na Mazurach, go cinna 

przysta  gromadzi latem setki eglarzy. 

Ci, którzy przyje d aj  tu od lat, s wiad-

kami upadku dawnej posiad o ci rodu 

Lehndorffów, by ych w a cicieli urokliwego 

pa acu, zamieszkuj cych t  miejscowo

od XVI wieku. Swój obecny kszta t g ówna 

cz  pa acu zawdzi cza Marii Eleonorze 

Donhoff, która w XVII wieku na ruinach 

poprzedniej budowli, najprawdopodobniej 

spalonej, postawi a nowy, pi kny pa ac z wi-

dokiem na Jezioro Sztynorckie. Pod koniec 

XIX wieku pa ac rozbudowano i zmoder-

nizowano, dobudowano skrzyd a boczne, 

wie e i kilka elementów ma ej architektury. 

Niestety proza powojennych czasów nie 

pozwoli a przetrwa  temu zabytkowi. Kiedy 

pierwszy raz zawita am tam pod koniec 

lat 70., pa ac by  w niez ej kondycji, ale ju

wymaga  remontu. Z mojego kolejnego po-

bytu w Sztynorcie 18 lat pó niej pami tam 

ogromne, drewniane schody, które z holu 

na parterze wiod y na pi tro. Ju  wtedy nie 

wolno by o po nich chodzi , a uwijaj cy 

si  w rodku budynku robotnicy zdawali 

si  dawa  nadziej  na lepsz  przysz o

sztynorckiego pa acu. Niestety, kiedy latem 

2007 roku przyjecha am tu po d ugiej prze-

rwie, wyleczy am si  do reszty ze z udze .

Jako jedyni mieszka cy pa acu przywita y

mnie bociany, które uwi y sobie gniazdo 

na jednym z kominów. Pa ac w op akanym 

stanie czeka na swój koniec. Przedzieraj c

si  przez morze pokrzyw, dotar am do ma ej

kaplicy ukrytej w parku. Ona te  nied ugo 

przestanie istnie  niszczona przez wilgo

i korzenie drzew. Biskup Ignacy Krasicki 

podobno mawia , bywaj c w sztynorckim 

pa acu: „Kto ma Sztynort, ten ma Mazury”, 

dzi  mo na powiedzie  tylko: kto ma 

Sztynort, ten ma ruin .

Karpacz. Mekka narciarzy i mi o ników 

górskich w drówek. Kiedy pogoda nie 

sprzyja szusowaniu po stokach, warto si

wybra  na wycieczk  po okolicy w poszu-

kiwaniu historii. W pobliskiej omnicy 

podziwia  mo na odrestaurowany zespó

pa acowo-parkowy. Po o ony w ród starych, 

pomnikowych drzew Du y Pa ac z 1720 r., 

oraz wybudowany nieco pó niej, z my l

o starszym pokoleniu, Dom Wdowy. Na 

przestrzeni wieków omnicki maj tek prze-

chodzi  z r k do r k, a kolejni w a ciciele 

rozbudowywali go i modernizowali, a  do 

czasów, które w yciu wszystkich pa aców 

zapisa y si  czarnymi zg oskami. Wtedy 

to oba budynki przesz y w r ce pa stwa 

i zacz  si  ich powolny upadek. Do po owy 

lat 90. ubieg ego stulecia w jednym z nich 

mie ci a si  szko a, a w drugim przedsi -

biorstwo, co nie wysz o na zdrowie ani 

jednemu, ani drugiemu. Pa acowy park po-

woli niszcza . Zamiast kwitn cych kwiatów 

i krzewów, ust puj cy wiosn nieg ukazy-

wa  pryzmy mieci. Nad maj tkiem jednak 

za wieci o s o ce. Dzi  cieszy pi knem oczy 

turystów i wypoczywaj cych w nim go ci, 

poniewa  od 2000 roku znalaz o w nim 

siedzib  Stowarzyszenie Piel gnacji 

Kultury i Sztuki l skiej. Wspólne polsko-

-niemieckie przedsi wzi cie maj ce na 

 Przytulne wn trza Domu Wdowy 

zach caj  do wypoczynku. 

W wygodnych fotelach przy 

kominku mo na zasi  i zaduma

si  nad przesz o ci  pa acu, 

którego ciany przesi kni te

s  histori . Na zdj ciu obok 

– rekonstrukcja kryszta owego 

yrandola – czy jest co , co bardziej 

przykuwa wzrok?

 Dach cz ciowo pokryty pap , cz ciowo dachówk , rozsypuj ce si

pa acowe wn trza – pa ac w Sztynorcie to obraz n dzy i rozpaczy
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celu zachowanie bogatego dorobku l skiego 

dziedzictwa kulturowego. W Du ym 

Pa acu powsta a wystawa „Dolina zamków 

i ogrodów”. Kotlina Jeleniogórska – wspólne 

dziedzictwo a Dom Wdowy to przytulny hotel 

i restauracja. W obu budynkach przeprowa-

dzono prace remontowe i konserwatorskie, na 

uwag  zas uguj  z wielkim zaanga owaniem 

odtworzone freski oraz rekonstrukcje krysz-

ta owych yrandoli. Igraj ce w szklanych 

wisiorkach promienie wiat a o wietlaj  twa-

rze na portretach: dama na fotelu, postawny 

m czyzna z kapeluszem, my liwy z broni .

Ten pa ac mia  szcz cie, podobnie jak zaby-

tek w pobliskim Mi kowie, gdzie mie ci si

dzi  elegancki hotel. 

Warszawa. Nie, nie o Pa acu Kultury 

chc  napisa  ani o adnym z zabytków 

znanych z turystycznych szlaków stolicy. 

Oko o 1780 roku, na terenie dawnych dóbr 

Jana III Sobieskiego powsta  pod Warszaw

pa ac – zaciszna, wiejska rezydencja ksi cia 

Augusta Czartoryskiego. Otoczona „obszer-

nym lasem mieszanym, w którym wzgórza 

i doliny na przemian si  pojawiaj ”, jak pisa

o niej w latach 80. XVIII wieku Szymon 

Zug, architekt. Mowa o pa acu w Natolinie, 

ówczesnej Ba antarni, nazwanej tak na pa-

mi tk  wcze niejszych polowa  na te ptaki. 

Pod koniec XVIII wieku pa ac przeszed

w r ce zi cia córki Czartoryskiego – hrabie-

go Stanis awa Kostki Potockiego i imieniu 

jego córki, Natalii, zawdzi cza sw  dzisiej-

sz  nazw  Natolin. Swój pierwotny wystrój 

wewn trzny natoli ski pa ac zawdzi cza 

w oskiemu architektowi – Vincenzo 

Brennie, ale w pó niejszych latach prze-

chodzi  wielokrotnie modernizacj , wi c

trudno okre li , co przetrwa o do dzi .

Jednak zewn trzny wizerunek zawsze by

ci le zwi zany z otaczaj cym go parkiem, 

którego historia si ga jeszcze prastarych, 

puszcza skich czasów. Wi kszo  zasobów 

le nych Natolina dotrwa a w niezmienionej 

formie do dzi , a jedynym ladem bytno ci 

cz owieka s  zagubione w ród pomniko-

wych drzew parkowe budowle, które tworz

czytelny uk ad, zgodny z koncepcj  parku 

angielskiego, spleciony z urokliw  tras

spacerow . Cz  parku to cis y rezerwat, 

dzi ki ograniczonej penetracji ludzkiej, 

oraz nieobecno ci wi kszych ro lino erców 

odradza si  na tym terenie las, który mo na 

nazwa  puszcz  w miniaturze. Zielone 

g szcze kryj  sarkofag Natalii Sanguszkowej 

de domo Potockiej, wi tyni  doryck , któr

ostatnimi czasy dowcipnie pomalowano na 

jadowicie ró owy kolor, mostek maureta ski 

czy sztucznie postarzone ruiny akweduktu, 

maj cego, zgodnie z dawn  mod , udawa

prawdziwy, rzymski wodoci g. Sam  bry

pa acu mo na podziwia  dzi ki zacho-

wanym do dzi  osiom widokowym, które 

promieni cie rozchodz  si  w ród starych 

drzew. Dzi  mie ci si  tu Fundacja Centrum 

Europejskie Natolin, która roztoczy a opiek

nad pa acem i parkiem. 

Zaleskie. Ma a wie  na Pomorzu, okolice 

Ustki. Z asfaltowej drogi, pomi dzy drzewa-

mi wida  bry  pa acu. Z dawnych czasów 

zachowa y si  tylko mury, wszystko to, co 

zosta o po przedwojennych w a cicielach 

zdematerializowa o si  w latach powojen-

nych. Przez prawie pó  tysi clecia, od roku 

1461 w a cicielami maj tku Zaleskie by a

rodzina von Bellow. To za ich czasów po-

wsta  na prze omie XVII i XVIII w. ten pi k-

ny pa ac, otoczony 10-hektarowym parkiem. 

Dzi  jest siedzib  prywatnej firmy. Zadbany, 

wyremontowany, jest chlubnym przyk adem

tego, e jak si  chce, to mo na… 

Sprzedam ruiny – pa ac 
Nie mia  tyle szcz cia pa ac w pobliskim 

Wytownie, którego w a ciciel pozostawi

na pastw  losu i wyjecha  za granic .

Lokalne w adze b d  stara y si  przej

pa ac, poniewa  jest on jednym z niewielu 

zachowanych zabytków tego typu w okoli-

cy. Budynek niszczeje od wielu lat: zarasta 

pi kny niegdy  park, zapada si  ciekn cy 

dach, z elewacji odpadaj  ca e p aty tynku. 

Niestety wi kszo  pa aców w Polsce nie 

ma szans na przywrócenie im dawnej 

wietno ci. A szkoda, bo historia nie wraca 

i to, co dzi  uznajemy za rozpadaj c  si

ruin , jutro b dziemy wspomina  z ezk

w oku. 

Ciesz  oko wyrwane niszcz cemu 

dzia aniu czasu wyremontowane pa ace, 

zamki i dwory t umnie odwiedzane przez 

turystów, ale smuc  obracaj ce si  w perzy-

n  zapomniane, zaro ni te przytuli

i bluszczem zabytki dawnej architektury. 

Mo e kto  z Pa stwa kupi pa ac? 

 Pa ac w Zaleskich na Pomorzu. eby tak wszystkie pa ace…

 Ze sztynorckiego maj tku ukryta w g szczu 

pokrzyw, w cieniu starych drzew, zosta a tylko 

kaplica

 Soczysta ziele  niespotykanych nigdzie 

gatunków drzew pa acowego parku w migródku 

skrywa ruiny redniowiecznego zamku. Aktualnie 

prowadzone s  tam prace remontowe
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