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Kieruj¹c siê z Gostynia w stronê
Ponieca warto zboczyæ nieco z tra-
sy, by odwiedziæ Pijanowice. Pierw-
sza wzmianka o miejscowo�ci poja-
wia siê ju¿ w 1310 roku. By³a ona
wówczas w³asno�ci¹ rodziny Pija-
nowskich herbu Cio³ek. Dwa wieki
pó�niej równie¿ W³ostowskich,
a w XVIII wieku, jako w³a�ciciele
pojawili siê Korytowscy. W kolej-

nym stuleciu maj¹tek przeszed³ od
1821 roku w rêce Ludwika Dzier¿bic-
kiego, by po trzydziestu latach trafiæ
w rêce niemieckiej rodziny Kutzne-
rów. Kolejnymi w³a�cicielami byli
Robert Jaeckel z Poznania, Henrich
Leusmann, a od 1896 roku Walter
Conze. Ju¿ w koñcu XIX wieku funk-
cjonowa³a kolejka polna ³¹cz¹ca Pi-
janowice z Gostyniem i Karcem.

Niemiecki pa³ac
W po³udniowej czê�ci wsi le¿y

zespó³ folwarczny z³o¿ony z pa³acu
oraz parku. Pa³ac wygl¹da ciekawie.
Podchodzi³em do niego od strony
zabudowañ folwarcznych. Zza zie-
lonych konarów wy³ania siê nagle
czerwona bry³a. Ale jeszcze bardziej
zaskakuje wybudowana wie¿yczka,
która podobn¹ do dworku budowlê,
sk³ania do zakwalifikowania jako
pa³ac. To nietypowe dla znajduj¹-

cych siê w Wielkopolsce siedzib zie-
miañskich. Dworki s¹ przewa¿nie
otynkowane, jednopiêtrowe z szere-
giem du¿ych okien. Pa³ac zbudowa-
ny zosta³ oko³o 1900 roku przez
Waltera Conze. Budynek murowany
jest z ceg³y, tylko w czê�ci otynko-

wany. Pa³ac w Pijanowicach stylem
przypomina dworki niemieckie,
rzadko czêsto na naszych terenach.
Na parterze pa³acu znajdowa³y siê
pomieszczenia reprezentacyjne: sa-
lon oraz dwa ma³e saloniki, jadalnia,
gabinet oraz biuro, w którym przyj-
mowano interesantów. Pierwsze piê-
tro przeznaczone by³o na pomiesz-
czenia mieszkalne. Dziêki miniatu-

rowej wie¿y, pa³ac sprawia wra¿enia
po³¹czenia dworu i zamku. W czê�ci
frontowej zharmonizowano typowy
styl niemieckiego budownictwa dwor-
skiego: podmurówka z kamienia, do�æ
�kanciaste� kszta³ty z wybudowan¹ po
przeciwnej stronie kompleksu wie-
¿yczk¹. Z ty³u budynku na tynku znaj-
duj¹ siê ponad stuletnie malowid³a.
Ciekawe, kogo one przedstawiaj¹?
Urokowi budowli dodaj¹ równie¿
drewniane wykoñczenia okien wychy-
laj¹cych siê ze spadzistego dachu na
pierwszym piêtrze. Urocza budowla
jest strasznie zaniedbana. Dawno ju¿
tutaj nikt nie mieszka³.

Bardzo stara wie�
Granicz¹ca z Poniecem miejsco-

wo�æ Wydawy ma bardzo d³ug¹ hi-
storiê. W³a�ciwie od wieków trakto-
wana by³a jako czê�æ tego miasta. Po
raz pierwszy wzmianka o wsi poja-

wi³a siê ju¿ w 1241. Pocz¹tkowo
nazywa³a siê ona jednak Hermano-
wo. Kiedy na prze³omie XVIII i XIX
wieku Poniec przesta³ byæ miastem
prywatnym, Wydawy wyodrêbni³y
siê od miasta, staj¹c siê samodzieln¹
wsi¹. Nale¿a³y wówczas do rodziny

Miel¿yñskich a pó�niej Mycielskich.
Dwór z koñca XVII wieku robi wra-
¿enie przysadzistej bry³y. Obecnie
mocno tkniêty �zêbem czasu�, czeka
na remont. Wydaje siê, ¿e powojenne
zmiany dokonane na budynku pozba-
wi³y go uroku szlacheckiego dworku
- brakuje dziewiêtnastowiecznych
upiêkszeñ, detali architektonicznych
o¿ywiaj¹cych prostotê bry³y.

Waszkowo
W 1309 roku pojawia siê w do-

kumentach Stanis³aw z Waszkowa.
Wie� ta, nale¿¹ca pocz¹tkowo do
Zawadzkich, Urugów pó�niej Barba-
ry Hendel, Franciszka Ksawerego
Skar¿yñskiego i Korduli Krynkow-
skiej w po³owie XIX wieku przesz³a
w rêce niemieckie. Pierwszym w³a-
�cicielem Waszkowa nie Polakiem
by³ Rudolf Horstig. W latach 1878 -
1903 wie� nale¿a³a do Karla von

Roedera a pó�niej do jego spadko-
bierców. Ostatnim w³a�cicielem
(1919-1946) by³ Joachim von Lo-
esch. Dwór w Waszkowie zbudowa-
ny zosta³ pod koniec XVIII wieku.
Starsza, parterowa, gliniana czê�æ
nakryta jest mansardowym dachem.
Nowsza czê�æ dworku wspaniale
uzupe³nia elementy elewacji tynko-
wanej z ceglanym detalem.

Posiad³o�æ Drzewieckich
Historia wsi Drzewce siêga koñ-

ca XIV wieku, kiedy to stanowi³a
w³asno�æ rodziny Drzewieckich. Ju¿
w 1527 roku istnia³ tutaj okolony
rowem dwór na kopcu z folwarkiem.
W kolejnych latach maj¹tek przecho-
dzi³ w rêce Krzyckich, Moraczew-
skich i Rogaliñskich. W 1828 roku
w³a�cicielk¹ zosta³a Ewa Zbijewska
z Nie¿ychowskich, która przekaza³a
pó�niej maj¹tek swojej córce My-
cielskiej. To w³a�nie za rz¹dów My-
cielskich w Drzewcach, w 1831 roku,
go�ci³ tu Adam Mickiewicz. W po-
³owie XIX wieku, maj¹tek jako po-
sag Józefy Mycielskiej przeszed³
w rêce Marcelego ¯ó³towskiego
z Czacza. W pocz¹tkach dwudzieste-
go wieku Drzewce przesz³y w rêce
rodziny Hertle.

Dwór znajduje siê w zachodniej
czê�ci wsi, przy drodze z Rokosowa
do Ponieca. Jest on typowym przy-
k³adem polskiej architektury zie-
miañskiej. Na parterze szereg czte-
rech du¿ych okien z ka¿dej strony.
Po �rodku ozdobne wej�cie z kolu-
mienkami. Piêtro posiada jedynie
okienka w sko�nym dachu. Tylko
nad wej�ciem - ze sko�nego - wysu-
wa siê sze�cian pokoju z wyj�ciem

Dworki i pa³ace powiatu gostyñskiego III
Wielkopolskie siedziby ziemiañskie zachwycaj¹ swoim urokiem. Choæ czêsto popad³y w ru-
inê, nadal warto je zwiedziæ. Niektóre znalaz³y w³a�ciciela, inne czekaj¹ na lepsze czasy.

Pa³ac w Pijanowicach stylem przypomina dworki niemieckie.

na balkon. Z lewej strony budynku
prosty szyk budowli ³amie piêciok¹t-
na altanka. Zarówno wej�cie do niej
jak i okna maj¹ zakoñczenia ³ukowe.
Szeroki zajazd przed budynkiem,
a spoza zieleni wy³ania siê biel �cian
budynku i czerwieñ dachu. Piêkny,
urzekaj¹cy w swej prostocie ziemiañ-
ski dworek z po³owy XIX wieku.

Potê¿ny pa³ac w Rokosowie
Wie� Rokosowo w XIV wieku

nale¿a³a do rodziny Rokosowskich
herbu Czasza. W XVII wieku w³a-
�cicielem byli Skoraszewscy, pó�niej
posiad³o�æ kupi³ genera³ Jan Lipski,
który z kolei sprzeda³ j¹ w 1825 roku
Józefowi Mycielskiemu. 42 lata pó�-

niej Rokosowo przesz³o za spraw¹
ksiêcia Adama w rêce rodziny Czar-
toryskich. W rok po �mierci ksiêcia
Adama Czartoryskiego, powierzch-
nia dóbr rycerskich Rokosowa wy-
nosi³a 795,7 ha, z czego 46% stano-
wi³y pola, 15% ³¹ki, 8,5% pastwiska
i 221 ha, czyli prawie 28% lasy. Do
maj¹tku nale¿a³y wówczas tak¿e
Dubinko, Domaradzice, Rogo¿ewo
oraz folwarki B¹czylas, Szymonki,
Paw³owo, Piskornia oraz le�nictwo
Wielkibór, a od 1896 roku równie¿
Szurkowo oraz Dziêczyna. Na prze-
³omie XIX i XX wieku, pod rz¹dami
Zygmunta Czartoryskiego dokonano
unowocze�nienia maj¹tku. Wybudo-
wano wówczas tartak, cegielniê
i gorzelniê. Dzia³a³a tak¿e elektrow-
nia o�wietlaj¹ca pa³ac i folwark.

Per³a powiatu
Rezydencja w Rokosowie nie da

siê porównaæ do dworku w Drzew-

W zaniedbanym parku w Potrzebowie stoi wspania³y budynek.

Dwór w Drzewcach le¿y przy drodze z Rokosowa do Ponieca.
cach. Tam dworek szlachecki - tu
pa³ac magnacki! Wzniesiony zosta³
wed³ug projektu budowniczego
z Rawicza F. A. Stülera w latach
1849-54. Inicjatorem budowy by³
Józef Mycielski. Prace wykoñczenio-
we wewn¹trz pa³acu trwa³y do 1858
roku, a jeszcze przed 1885 dobudo-
wano od strony zachodniej dwukon-
dygnacyjn¹ przybudówkê. Pa³ac My-
cielskich powsta³ na bazie istniej¹ce-
go wcze�niej renesansowego zamku,
otoczonego fos¹ z trzech stron. Pa³ac
w Rokosowie jest tak piêkny, ¿e war-
to by by³o po�wiêciæ mu osobny ar-
tyku³. Szczególnie, i¿ jego bogato wy-
posa¿one wnêtrze i historia stanowi
bardzo ciekawy materia³.

Wspania³e ruiny
Poszukuj¹c ciekawych zabytków

architektury dworskiej przypadkowo
trafi³em do Potrzebowa. Miejsco-
wo�æ znajduje siê na granicy powia-
tów gostyñskiego i rawickiego.
Wje¿d¿aj¹c bram¹ w kierunku bar-
dzo zaniedbanego parku nagle uka-
zuje siê wspania³y budynek. Piêkna,
bardzo regularna bry³a pa³acu. Pod-
jazd ozdobiony jest murkiem z be-
tonowymi kulami na podstawkach.
Mo¿na wyobraziæ sobie, jak przed
wej�cie do dworu podje¿d¿a zaprzêg
z³o¿ony z czterech czarnych koni.
Gospodarz wita w drzwiach wysia-
daj¹cych przybyszów (taka polska
go�cinno�æ). Na wspania³ym, wspar-
tym na czterech kolumnach balkonie
ciekawskie dzieci. W³a�ciwie nie
wiem, dlaczego ten pa³acyk tak dzia-
³a na wyobra�nie. Byæ mo¿e dlate-
go, ¿e powojenni administratorzy nie
zd¹¿yli �przerobiæ� istniej¹cego bu-
dynku, dewastuj¹c go tylko. Dzi�
dworek w Potrzebowie jest strasznie
zniszczony. Byæ mo¿e czeka na po-
wrót prawnych w³a�cicieli, byæ mo¿e
znajdzie siê nowy nabywca maj¹tku
i uchroni go przed zupe³nym znisz-
czeniem.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Dwór z koñca XVII wieku.
Dwór w Koszkowie.

Okaza³y pa³ac w Rokosowie.


