informacje

Dwory i pa³ace powiatu gostyñskiego

- czêœæ I

Jeszcze niedawno by³y siedzib¹ najzamo¿niejszej warstwy spo³ecznej – ziemiañstwa. Spe³nia³y te¿ rolê oœrodka kulturalnego, a tak¿e politycznego
danego terenu. To w nich kszta³towa³y siê idea³y patriotycznej walki o niepodleg³oœæ, dzia³añ spo³ecznych czy gospodarczych. Po wojnie odebrane
w³aœcicielom i przekazane PGR-om, dziœ najczêœciej strasz¹ op³akanym wygl¹dem. Dwory, dworki i pa³ace... Warto przedstawiæ te,
którym w mniejszym lub wiêkszym stopniu uda³o siê ocaleæ. Dziœ Czachorowo, Przyborowo i Sarbinowo.
Nazwa Czachorowo pojawi³a
siê w Ÿród³ach historycznych po raz
pierwszy w 1337 roku. Wieœ nale¿a³a wówczas do znanej rodziny
Awdañców. Od po³owy XV wieku
jednak jako w³aœciciel tego terenu
wystêpowa³ ród Borków Gostyñskich. W dwieœcie lat póŸniej Czachorowo zmienia³o w³aœcicieli. Byli
nimi kolejno: Radomiccy, Chlebowscy, Gocza³kowscy. Ci ostatni
mogli byæ jednak tylko dzier¿awcami dóbr. Dok³adne dane dotycz¹ce maj¹tku Czachorowo odnosz¹
siê do XIX wieku. W 1840 dobra
te kupi³ Prot Budziszewski, przekazuj¹c je w testamencie córce Bronis³awie, po mê¿u Modlibowskiej.
Po niej ziemie przej¹³ Stanis³aw
Walenty Modlibowski.

Folwark w Czachorowie
- kolejk¹ w pole?
Najwczeœniejsze przekazy dotycz¹ce istnienia dworku w maj¹tku Czachorowo siêgaj¹ 1716 roku.
Wówczas to, na pocz¹tku XVIII
wieku, wymieniono istniej¹cy
„dwór, ogród, mielcuch i gorzelnie”. Pó³tora wieku póŸniej, dobra
rycerskie Czachorowo liczy³y 576
hektarów powierzchni, z czego 485
stanowi³y grunty orne, 48 przeznaczono na ³¹ki. Nie wiemy, jaki by³
poziom upraw i hodowli, zachowa³a siê natomiast informacja, ¿e gospodarstwo specjalizowa³o siê w

we wschodniej czêœci maj¹tku dworu, oficyny i zadrzewionego terenu
otaczaj¹cego budynki. G³ówny
wjazd do parku, prowadz¹cy alej¹
kasztanowców, stanowi³ przed³u¿enie drogi ze wsi. Czêœæ wschodnia
parku przeznaczona zosta³a pod
ogródki dzia³kowe. Znajduj¹ siê
tam te¿ dwa stawy.
Doœæ prosto zaprojektowany
dwór pochodzi z po³owy XIX wieku. Pod koniec stulecia, w 1890
rozbudowano go. Po wojnie, nowe
w³adze dokona³y koniecznych
przeróbek budynku by móg³ sprostaæ, wymaganiom stawianym
przez sytuacjê w PRL. Pierwotnie
budynek opracowany by³ na planie
prostok¹ta, póŸniej jednak dobudowano mu lewe skrzyd³o od pn.-zach
strony. Zachowa³a siê tynkowa elewacja ze skutym detalem. Trudno
dziœ ustaliæ, co sta³o siê z wyposa¿eniem dworku. Pochodz¹ca z XIX
wieku oficyna zosta³a w znacznym
stopniu przebudowana. Podobny
los spotka³ inne dziewiêtnastowieczne budynki dawnego folwarku: domy pracowników, oborê, stodo³ê i ciekawy, du¿y spichlerz.

Dworek Czartoryskich
Po³udniowa czêœæ powiatu gostyñskiego gêsto usiana jest zabytkowymi obiektami. Przyk³adem
typowego domu ziemiañskiego
z XIX wieku jest dworek w Przy-

do Czartoryskich.

¯ó³ty dworek
Dworek w Przyborowie nie jest
okaza³y. Zbudowano go prawdopodobnie w pierwszej po³owie XIX
wieku. Budynek przebudowano
w okresie miêdzywojennym oraz
w latach siedemdziesi¹tych XX
wieku. Mimo tych zmian zachowa³
on jednak typowy wygl¹d ziemiañskiego dworku: jednokondygnacyjny z poddaszem, murowany z ceg³y, lecz na podmurówce z kamienia. W czasie II wojny œwiatowej
maj¹tek znalaz³ siê prawdopodobnie w rêkach niemieckich. Po
ucieczce okupantów hitlerowskich
dworek nie wróci³ do w³aœcicieli.
Wkraczaj¹ca na ziemie polskie Armia Czerwona wraz z oddanymi jej
„polskimi” w³adzami PKWN, konfiskowa³a du¿e maj¹tki ziemskie.
W 1945 roku w³aœcicielem obiektu
zosta³ miejscowy PGR. Dworek
sta³ siê jedn¹ z budowli otoczonego oborami podwórza. Po likwidacji PGR, nowy w³aœciciel rozpocz¹³
proces renowacji budynku. Dziœ
odnowiony budynek z pomalowanymi na ¿ó³to œcianami, znów wygl¹da piêknie.

Pa³ac Antoniego Szczanieckiego
Pa³ac w Sarbinowie jest o wiele wiêkszy od posiad³oœci w Przyborowie. Wzniesiono go prawdopodobnie na prze³omie XVIII i XIX
wieku dla Antoniego Szczanieckiego. Wokó³ znajdowa³ siê zajmuj¹cy powierzchniê ponad 4 ha park
krajobrazowy z dwoma stawami.

Obejœcie i dworek
Rezydencja rodziny Modlibowskich sk³ada³a siê z usytuowanego
6

borowie. Miejscowoœæ ta pojawia
siê w Ÿród³ach ju¿ na pocz¹tku XIV
wieku, w 1310 roku. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza pierwszym w³aœcicielom pochodz¹cym z rodu Awdañców Przyborowskich. Przyborowo
czêsto jednak przechodzi³o „z r¹k
do r¹k”. Kolejnymi w³aœcicielami
byli m.in. Pasikoñ herbu Wczele
(herb u¿ywany przez sienkiewiczowskiego Zag³obê), w XVI wieku Rako¿dalscy, Ma³achowscy,
Lipscy, w XVIII wieku Gorzeñscy,
Suchorzewscy, nastêpnie Szczanieccy i Ró¿nowscy. Po roku 1873
Przyborowo wchodzi³o w sk³ad
majêtnoœci Sarbinowo nale¿¹cej

100-letni „blok” mieszkalny
Podobnie wygl¹da te¿ inny zabytkowy obiekt w tej miejscowo-

Pa³ac w Sarbinowie.

Ksi¹¿êce posiad³oœci - Sarbinowo
Blisko zwi¹zany z Przyborowem (m.in. poprzez ostatnich w³aœcicieli) jest maj¹tek ziemski w Sarbinowie. Równie wiekowa jest tak¿e sama miejscowoœæ. W 1310 roku
w³aœcicielem jej by³ ród Awdañców, a póŸniej Górków. Na prze³omie XVIII i XIX wieku w³aœcicielami Sarbinowa byli Szczanieccy,
a od 1873 roku Czartoryscy (m.in.
ksi¹¿ê August Wilhelm Roman
Czartoryski, Adam Czartoryski
z Wielkiegoboru, ksiê¿na Zofia
Czartoryska z Lubomirskich, a po
1923 roku Roman Czartoryski.
£¹cznie z maj¹tkiem w Przyborowie oraz folwarkiem W³ostki powierzchnia majêtnoœci wynosi³a
916 ha.

Odrestaurowany dworek w Przyborowie.
Budynek jest piêtrowy ze zdobion¹ toskañskimi portykami elewacj¹.
Fasada budynku zwrócona na po³udnie wzbogacona jest o cztery
kolumny. Na parterze znajdowa³a
siê czêœæ reprezentacyjna z dwoma
salonami. Niestety sarbinowska sie-

Drewniany balkon domu pracowników folwarcznych w Czachorowie.
hodowli byd³a rasy Shorthorn.
U progu pierwszej wojny œwiatowej w maj¹tku Czachorowo zanotowano 100 sztuk koni, 327 krów,
115 œwiñ i 60 owiec. Mimo zniszczeñ dokonanych przez pierwsz¹
wojnê œwiatow¹, gospodarstwo rozwija³o siê sprawnie. W 1926 roku
odnotowuje siê w nim elekryczne
oœwietlenie i ...kolejkê poln¹! Na
czym polega³a jej przydatnoœæ, jakie spe³nia³a funkcje - tego niestety nie uda³o mi siê ustaliæ.

dziba Czartoryskich nie mia³a tyle
szczêœcia co jej odpowiednik
w Przyborowie. Dziœ zamiast piêknej budowli „straszy” opustosza³a
ruina z zabitymi deskami oknami.

Dworek Modlibowskich w Czachorowie.
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œci – budynek pracowników folwarcznych. Zbudowany ponad 100
lat temu do dziœ urzeka opartymi na
s³upach drewnianymi balkonami,
tworz¹cymi rodzaj podcienia. Budowla zaprojektowana prawdopodobnie przez Zygmunta Czarneckiego, byæ mo¿e powsta³a na bazie
istniej¹cego wczeœniej obiektu.
Przeznaczony by³ dla 16 rodzin pracuj¹cych w maj¹tku Sarbinowo.
Budynek zbudowano z kamienia
i ceg³y z ciekawym dwukondygnacyjnym poddaszem, nakrytym
mansardowym dachem z wysuniêtym okapem. Dziœ podobnie jak
w pa³acu, w tym piêknym budynku le¿¹cym tu¿ przy drodze, strasz¹ deski w oknach.
Powiat gostyñski posiada wiele wspania³ych starych budowli.
Przeje¿d¿aj¹c przez niektóre miejscowoœci nie zdajemy sobie sprawy, ¿e mijamy ciekawe dworki
i pa³ace. W nastêpnych numerach
„¯ycia Gostynia” postaram siê
przedstawiæ niektóre z nich.
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