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ZA£O¯ENIA PA£ACOWO-PARKOWE
OKOLIC KROTOSZYNA I KO�MINA WIELKOPOLSKIEGO

– ANALIZA WYBRANYCH PRZYK£ADÓW

ZARYS TREŒCI

Artyku³ dotyczy stanu zagospodarowania wybranych za³o¿eñ pa³acowo-parkowych okolic Kro-
toszyna oraz KoŸmina Wlkp. (po³udniowy fragment województwa wielkopolskiego). Dok³adnej
analizie zosta³y poddane dwa obiekty znajduj¹ce siê w Smolicach i Borzêciczkach. Prace kameralne
obejmowa³y analizê dawnych i wspó³czesnych materia³ów kartograficznych i fotolotniczych, na-
tomiast rozpoznanie aktualnego stanu zagospodarowania zespo³ów pa³acowo-parkowych prze-
prowadzono podczas inwentaryzacji terenowej, której uzupe³nieniem jest wykonana dokumentacja
fotograficzna.

WPROWADZENIE

W krajobrazie obszarów wiejskich nie-
rzadko spotyka siê zabudowê pa³acu oraz
towarzysz¹ce jemu skupienia starej zie-
leni parkowej lub ogrodowej. Obiekty te
s¹ reliktami dawnych zespo³ów pa³a-
cowo-parkowych, bo do czasów wspó³-
czesnych niejednokrotnie zachowa³y siê
w szcz¹tkowej postaci, bêd¹c jednoczeœ-
nie przyk³adem zapomnianej sztuki ogrod-
niczej i architektonicznej. Jak zaznacza
WALIGÓRA (1992), wybór miejsca dla za³o-
¿eñ pa³acowo-parkowych nigdy nie by³
przypadkowy, poniewa¿ w wiêkszoœci
by³y one uprzywilejowane pod wzglê-
dem mikroklimatu, urodzajnoœci gleb i wa-
lorów wizualnych. Obecnie bardzo czês-
to parki s¹ jedynym zwartym skupie-
niem drzew w otwartym i monotonnym
krajobrazie rolniczym i dlatego ich rola
jest tak istotna. Wp³ywaj¹ one korzyst-
nie na ró¿norodnoœæ krajobrazow¹, pe³-
ni¹c ponadto funkcje estetyczne i rekreacyj-
ne (GRABARKIEWICZ, P¥GOWSKA 2002). Przy-
pa³acowe parki wiejskie obejmuj¹ wy-

sok¹ zieleñ za³o¿on¹ przez by³ych w³aœ-
cicieli ziemskich wokó³ pa³acu, a pre-
cyzyjniej pojêcie to zdefiniowano jako
„po³o¿one na obszarze wsi tereny po-
kryte zespo³ami drzew i innej roœlin-
noœci, ukszta³towane funkcjonalnie i plas-
tycznie na ogród maj¹cy wartoœæ histo-
ryczn¹, przestrzenno-plastyczn¹ lub przy-
rodnicz¹ i tworz¹ce kompozycjê roœlin-
noœci, rzeŸby terenu, wody i elementów
architektonicznych” (Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Administracji Terenowej i Ochro-
ny Œrodowiska 1980). Za³o¿enie pa³a-
cowo-parkowe, oprócz pa³acu z otacza-
j¹cym go parkiem, tworz¹ aleje dojaz-
dowe oraz budynki gospodarcze i in-
wentarskie, budynki czeladzi dworskiej,
a tak¿e stawy, fontanny i rzeŸby ogro-
dowe (FIJA£KOWSKI, KSENIAK 1982).
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Celem pracy by³ opis stanu wybranych
za³o¿eñ pa³acowo-parkowych, znajduj¹-
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szyna i KoŸmina Wlkp. Szczególn¹ uwa-
gê zwrócono na zachowanie uk³adu his-
torycznego badanych obiektów. Prace
kameralne obejmowa³y analizê dawnych
i wspó³czesnych materia³ów kartogra-
ficznych i fotolotniczych. Rozpoznanie
aktualnego stanu zagospodarowania ze-
spo³ów pa³acowo-parkowych przeprowa-
dzono podczas inwentaryzacji terenowej,
której uzupe³nieniem jest dokumentacja
fotograficzna.

STAN ZAGOSPODAROWANIA ZA£O¯EÑ
PA£ACOWO-PARKOWYCH
NA BADANYM TERENIE

Powstanie parków i ogrodów wiejskich
w okolicach Krotoszyna i KoŸmina Wlkp.
by³o œciœle zwi¹zane z obecnoœci¹ za-
budowañ pa³acowych, bêd¹cych daw-
niej maj¹tkami ziemskimi. Przewa¿aj¹ca
liczba badanych zespo³ów pa³acowo-par-
kowych powsta³a w XIX w., ale naj-
starsze za³o¿ono ju¿ w XVII stuleciu.
Obiekty te od momentu powstania wie-
lokrotnie zmienia³y swoich w³aœcicieli, co
by³o wynikiem sprzeda¿y maj¹tku, jego
zapisu lub dziedziczenia (KO£ATA 2000).
Od 1945 r. zespo³y pa³acowo-parkowe
sta³y siê w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, a wiêk-
szoœæ maj¹tków by³a zarz¹dzana przez
Pañstwowe Gospodarstwa Rolne lub Rol-
nicze Spó³dzielnie Produkcyjne. Zabudo-
wania pa³acowe przekszta³cono w obiek-
ty u¿ytecznoœci publicznej: szko³y, przed-
szkola, oœrodki wychowawcze, interna-
ty, domy pomocy spo³ecznej oraz miesz-
kania prywatne. Kilka zespo³ów pa³a-
cowo-parkowych wesz³o w posiadanie
osób prywatnych.

Analiz¹ objêtych zosta³o ponad 20 za-
³o¿eñ pa³acowo-parkowych. Obiekty te
rozmieszczone s¹ w miarê równomier-
nie na badanym obszarze, a wynika to
st¹d, i¿ dawniej maj¹tki ziemskie zak³a-
dano w niemal¿e ka¿dej miejscowoœci
wiejskiej. Ze wzglêdu na zajmowan¹ po-

wierzchniê zaledwie kilka zespo³ów prze-
kracza 10 ha, a do najwiêkszych zalicza
siê za³o¿enia w Smolicach i Borzêcicz-
kach. Spoœród analizowanych za³o¿eñ pa-
³acowo-parkowych do krajowego reje-
stru zabytków wpisano piêæ obiektów
znajduj¹cych siê w: Baszkowie (nr 457/A),
Borzêciczkach (nr 417/A), Dêbiogórze
(nr 689/A), Lipowcu (nr 418/A) i Smo-
licach (nr 180/80P).

Bior¹c pod uwagê stopieñ zachowa-
nia uk³adu kompozycyjnego parku oraz
stan techniczny zabudowy pa³acowej, ba-
dane obiekty mo¿na podzieliæ na trzy
grupy. Do pierwszej z nich zaliczono
zadbane za³o¿enia pa³acowo-parkowe, od-
znaczaj¹ce siê wybitnymi walorami ar-
chitektonicznymi oraz dobrze zachowa-
nym uk³adem kompozycyjnym parku.
W grupie tej znalaz³y siê miêdzy innymi
pa³ace i parki w Psim Polu i Dêbiogórze,
wykupione w latach 90. ubieg³ego wie-
ku przez prywatnych w³aœcicieli, którzy
przywrócili œwietnoœæ tym za³o¿eniom.
Ponadto, w bardzo dobrym stanie s¹
za³o¿enia w: Baszkowie (dom pomocy
spo³ecznej), Smolicach (Instytut Hodow-
li i Aklimatyzacji Roœlin), Borzêciczkach
(zak³ad wychowawczy), Konarzewie (dom
opieki spo³ecznej) i Lipowcu (szko³a).

Kolejn¹ grupê stanowi¹ te za³o¿enia,
w których w dobrym stanie znajduje siê
pa³ac zaadoptowany na mieszkania, na-
tomiast drzewostan parku albo zosta³
przerzedzony, albo ca³kowicie usuniêty.
Dotyczy to zespo³ów w: Benicach, Wie-
lowsi, Ska³owie, Wrotkowie i Mokro-
nosie (tu dodatkowo rozebrano frag-
ment pa³acu). W tej grupie znajduj¹ siê
równie¿ za³o¿enia pa³acowo-parkowe za-
rz¹dzane przez Rolnicze Spó³dzielnie Pro-
dukcyjne w: Ustkowie, Wronowie, Czar-
nym Sadzie, Nowej Wsi oraz Pañstwo-
we Gospodarstwa Rolne w Staniewie
i Orli. W zabudowie pa³acowej znajduj¹
siê pomieszczenia biurowe i mieszkania
prywatne.
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Zaniedbania okresu powojennego by-
³y przyczyn¹ postêpuj¹cej degradacji za-
³o¿eñ parkowych w: Goœciejewie, Ku-
klinowie, Starymgrodzie i Serafinowie,
które stanowi¹ kolejn¹ grupê. W dwóch
pierwszych miejscowoœciach zabudowa-
nia pa³acowe zosta³y rozebrane, nato-
miast zaadoptowane na mieszkania pa-
³ace w Serafinowie i Starymgrodzie, prak-
tycznie nigdy nie by³y remontowane,
obecnie nie nadaj¹ siê do u¿ytku.

Poni¿ej przedstawiono opis aktualne-
go stanu dwóch za³o¿eñ pa³acowo-par-
kowych znajduj¹cych siê w Smolicach i Bo-
rzêciczkach. Obiekty te stanowi¹ cenne
pod wzglêdem kompozycyjnym uk³ady
krajobrazowe w skali ca³ego regionu. S¹
one tak¿e przyk³adem jednych z naj-
lepiej zachowanych za³o¿eñ na badanym
terenie, zarówno pod wzglêdem walo-
rów architektonicznych (zabudowa pa-
³acowa i koœcielna), jak równie¿ walo-
rów przyrodniczych i kompozycyjnych
samego parku, tworz¹c ³¹czniki i wêz³y
ekologiczne w strukturze krajobrazu rol-
niczego. Ze wzglêdu na walory widoko-
we i estetyczne krajobrazu kulturowego,
jaki prezentuje za³o¿enie pa³acowo-par-
kowe w Smolicach, objêto je ochron¹
jako zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy.

ANALIZA STRUKTURY
MORFOLOGICZNO-PRZESTRZENNEJ
ZA£O¯ENIA PA£ACOWO-PARKOWEGO
W SMOLICACH

Za³o¿one w 1233 r. Smolice przez d³ugi
czas by³y w³asnoœci¹ Koœcio³a, w póŸ-
niejszym okresie zaœ sta³y siê siedzib¹
wielu rodów, miêdzy innymi: Smolic-
kich, Siedleckich, Siewierskich, Rogaliñ-
skich, Umiñskich i Miel¿yñskich. Ostat-
nimi w³aœcicielami byli Samson Woller
z Bunzland, a nastêpnie jego córka He-
lena von Zieten (KO£ATA 2000). Po II woj-
nie œwiatowej maj¹tek przejê³y Pañstwo-
we Nieruchomoœci Ziemskie, a obecnie

jest on zarz¹dzany przez Instytut Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roœlin.

Park pa³acowy (ryc. 1), obejmuj¹cy
powierzchniê 18,15 ha, zosta³ za³o¿ony
przez Umiñskich w I po³owie XVIII w.
Obecnie do najbardziej rozpowszechnio-
nych tu gatunków drzew zaliczono: lipê
drobnolistn¹ (ok. 13% ogólnej liczby drzew),
olszê czarn¹ (ok. 11,5%), klon polny (ok.
7,5%) i klon pospolity (ok. 8,6%) (KO£ATA

2000). Drzewa stanowi¹ce zasadniczy drze-
wostan parkowy ocenia siê na 100–120
lat, choæ zdarzaj¹ siê i starsze, których
wiek przekracza 200 lat.

W pó³nocno-zachodniej czêœci parku
znajduje siê neobarokowy pa³ac za³o-
¿ony na planie litery „L”, który zosta³
wzniesiony w 1910 r. na miejscu dawnej
rezydencji, w póŸniejszych latach by³
wielokrotnie przebudowywany. Elewa-
cja wschodnia (frontowa) (fot. 1) oraz
po³udniowo-zachodnia na osi posiadaj¹
wydatny ryzalit z barokowym szczytem
oraz przyziemnymi portykami. W czêœci
po³udniowo-wschodniej pa³acu znajduje
siê kwadratowa wie¿a o bogatych po-
dzia³kach. W s¹siedztwie pa³acu zosta³
wydzielony plac koœcielny ogrodzony mu-
rem, z wbudowanym w jego œrodku koœ-
cio³em (fot. 2).

Park w Smolicach sk³ada siê z czterech
ró¿ni¹cych siê od siebie czêœci: ogro-
dowej, krajobrazowej, trawiastej i placu
koœcielnego. Czêœæ ogrodowa (kwatera
I) sk³ada siê z terasu górnego z pa³acem
i fontann¹ w kszta³cie czteroliœcia (fot. 3)
oraz terasu dolnego z basenem k¹pie-
lowym. Elementy te s¹ umieszczone na
osi widokowej, stanowi¹cej zarazem oœ
symetrii tej czêœci parku. Ca³a powierzch-
nia kwatery pociêta jest sieci¹ dró¿ek na
mniejsze obszary, które podkreœla ¿ywo-
p³ot grabowy. Najwiêkszy obszar parku
zajmuje kwatera II – krajobrazowa, do
której zaliczono powierzchnie trawiaste
w po³¹czeniu z roœlinnoœci¹ drzewiast¹
oraz sieci¹ kana³ów i stawów. Wzd³u¿
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Ryc. 1. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Smolicach (oprac. na podstawie KO£ATY 2000)
1 – pa³ac, 2 – koœció³, 3 – staw, I, II, III, IV – kwatera

Fig. 1. The palace-park complex in Smolice (prepared on the basis on KO£ATA 2000)

Fot. 1. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Smolicach – elewacja wschodnia. Fot. I. Markuszewska

Phot. 1. The palace-park complex in Smolice – the east elevation. Phot. by I. Markuszewska



tych powierzchni biegn¹ dwie osie wi-
dokowe, a na ich obrze¿ach rosn¹ po-
jedyncze okaza³e jesiony i platany oraz
starodrzew lipowy z domieszk¹ jesio-
nów, kasztanowców i robinii. Na po³ud-

niowym skraju parku wystêpuje najwiêk-
sza powierzchnia trawiasta, od po³udnia
otoczona porastaj¹cymi nad rowem wierz-
bami, topolami i dêbem szypu³kowym
(fot. 4). Kwatera III zajmuje pó³nocno-
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Fot. 2. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Smolicach – koœció³. Fot. I. Markuszewska

Phot. 2. The palace-park complex in Smolice – the church. Phot. by I. Markuszewska



Fot. 3. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Smolicach – teras górny z fontann¹. Fot. I. Markuszewska

Phot. 3. The palace-park complex in Smolice – the upper terrace with a fountain. Phot. by
I. Markuszewska

Fot. 4. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Smolicach – fragment kwatery krajobrazowej. Fot. I. Marku-
szewska

Phot. 4. The palace-park complex in Smolice – a fragment of the landscape park section. Phot. by
I. Markuszewska



-zachodni¹, nieznaczn¹ powierzchniê par-
ku, gdzie wystêpuj¹ iglaki (m.in. daglezje
i œwierk k³uj¹cy). Plac koœcielny (kwa-
tera IV) uk³adem roœlinnoœci przypomi-
na kwaterê ogrodow¹, a wystêpuj¹ tu
g³ównie roœliny krzewiaste tworz¹ce ¿y-
wop³oty ligustrowe i œnieguliczkowe oraz
regularnych kszta³tów kêpy tawu³y i ¿y-
wotnika wschodniego.

Uk³ad zabytkowy zespo³u pa³acowo-
-parkowego w Smolicach w ostatnim stu-
leciu nie uleg³ znacz¹cym przekszta³-
ceniom, jedynie w czêœci pó³nocnej na-
st¹pi³y drobne zmiany, zwi¹zane z roz-
budow¹ pa³acu i przeniesieniem koœ-
cio³a w pó³nocny fragment za³o¿enia.
Ponadto, w 1910 r. w s¹siedztwie koœ-
cio³a postawiono budynek zarz¹dcy i s³u¿-
by oraz pomieszczenie na opa³. Nato-
miast po II wojnie œwiatowej w pó³-
nocno-zachodnim sektorze parku wznie-

siono budynek-laboratorium, blok miesz-
kalny i gara¿e, jednak ze wzglêdu na
istotne ró¿nice architektoniczne zabudo-
wa ta nie wkomponowuje siê w ca³oœæ
za³o¿enia pa³acowo-koœcielnego.

ANALIZA STRUKTURY
MORFOLOGICZNO-PRZESTRZENNEJ
ZA£O¯ENIA PA£ACOWO-PARKOWEGO
W BORZÊCICZKACH

Pierwsze wzmianki o Borzêciczkach po-
chodz¹ z 1466 r., kiedy to czêœæ po-
siad³oœci by³a we w³adaniu Jana Uni-
s³awskiego, przechodz¹c w póŸniejszym
okresie w posiadanie innych rodów
(m.in.: Westerskich, G³owiñskich, Cer-
kwickich, ¯ychliñskich, Mycielskich, Ga-
jewskich, Radoliñskich). Od 1865 r. do
II wojny œwiatowej w³aœcicielami Borzêci-
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Ryc. 2. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Borzêciczkach (oprac. na podstawie KO£ATY 2000)
1 – pa³ac, 2 – koœció³, 3 – staw

Fig. 2. The palace-park complex in Borzêciczki (prepared on the basis on KO£ATA 2000)
1 – palace, 2 – church, 3 – pond



czek byli Solbergowie, natomiast obecnie
zespo³em pa³acowo-parkowym admini-
struje Pañstwowy Zak³ad Wychowaw-
czy dla Dzieci Upoœledzonych (KO£ATA

2000). Pierwotne za³o¿enie parku datuje
siê na XVIII stulecie, na co wskazuje
wiek niektórych drzew oraz informacje
w pisanych materia³ach archiwalnych.
Powierzchnia zespo³u pa³acowo-parko-
wego zajmuje 19,5 ha. Uk³ad kompozy-
cyjny za³o¿enia, który nie uleg³ zmia-
nom w ostatnim stuleciu, dzieli siê na
dwie g³ówne czêœci: zachodni¹, gdzie
dominuje zabudowa, oraz wschodni¹,
gdzie przewa¿a drzewostan (ryc. 2).

Centraln¹ czêœæ parku stanowi bu-
dynek pa³acowy, który zosta³ zbudowa-
ny oko³o 1870 r. na fundamencie daw-
nego zamku, a przebudowany przez Stol-
berga w 1898 r. (dodano wówczas m.in.
wie¿ê w po³udniowej elewacji budyn-

ku). Budynek ten zachowa³ siê do dnia
dzisiejszego w bardzo dobrym stanie. Od
jego frontu wschodniego (fot. 5) prze-
biega oœ widokowa wzd³u¿ polany tra-
wiastej, otoczonej starodrzewem, zakoñ-
czonej stawem. Na przed³u¿eniu osi d³u-
giej pa³acu w kierunku po³udniowym
znajduje siê tzw. staw po³udniowy (fot. 6),
s¹siaduj¹cy z dawnym domem ogrod-
nika. W pobli¿u pa³acu zlokalizowano
zespó³ zabudowañ zarz¹dcy maj¹tku (obec-
nie szko³a podstawowa) i s³u¿by wraz
z zabudowaniami gospodarczymi, które
zosta³y zaadoptowane na cele mieszka-
niowe (fot. 7). W sk³ad za³o¿enia pa³a-
cowo-parkowego wchodzi równie¿ za-
bytkowy koœció³ z 1600 r., do którego od
szosy prowadzi aleja kasztanowa pocho-
dz¹ca z czasów panowania Radoliñskich.
Co prawda dziedziniec koœcielny wraz
z alej¹ s¹ ogrodzone od pa³acu, ale jed-
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Fot. 5. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Borzêciczkach – elewacja frontowa. Fot. I. Markuszewska

Phot. 5. The palace-park complex in Borzêciczki – the front elevation. Phot. by I. Markuszewska



Fot. 6. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Borzêciczkach – staw po³udniowy. Fot. I. Markuszewska

Phot. 6. The palace-park complex in Borzêciczki – the south pond. Phot. by I. Markuszewska

Fot. 7. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Borzêciczkach – dawne zabudowania gospodarcze. Fot.
I. Markuszewska

Phot. 7. The palace-park complex in Borzêciczki – former farm buildings. Phot. by I. Markuszewska



noczeœnie stanowi¹ ca³oœæ zespo³u pa³a-
cowego. W po³udniowo-zachodniej czêœ-
ci kompleksu znajduje siê znacznej po-
wierzchni teren trawiasty, otoczony drze-
wostanem liœciastym, wykorzystywany
rekreacyjnie jako boisko (fot. 8), dawniej
bêd¹cy wybiegiem dla koni.

Wed³ug dokumentacji ewidencyjnej
sporz¹dzonej przez rzeczoznawców SITR
sk³ad gatunkowy roœlin drzewiastych bu-
dowany jest przez: jesion wynios³y (20%
ogólnej liczby drzew), klon pospolity
(ok. 12%), grab pospolity (ok. 12%), lipê
drobnolistn¹ (ok. 7%) oraz œwierk pos-
polity (ok. 7%). Pomimo zaawansowa-
nego wieku drzew (wiele z nich mieœci
siê w przedziale wiekowym od 60 do
200 lat), stan zdrowotny ogólnie okreœla
siê jako dobry. Park przecinaj¹ dwie dro-
gi prowadz¹ce o uk³adzie po³udnikowym
i równole¿nikowym. Ponadto, we wschod-
niej, drzewostanowej czêœci parku wy-

ró¿nia siê aleja obwodnicowa oraz ca³y
system dró¿ek, który wraz z drzewo-
stanem œwiadczy o dobrym zachowaniu
uk³adu kompozycyjnego parku.

WNIOSKI

Z znalizy aktualnego stanu zespo³ów
pa³acowo-parkowych wynika, ¿e zdecy-
dowana wiêkszoœæ badanych obiektów
jest zaniedbana, zarówno jeœli chodzi o stan
elementów architektonicznych, jak i to-
warzysz¹cej im zieleni urz¹dzonej. Nie-
pielêgnowane za³o¿enia parkowe prze-
sta³y pe³niæ swoje funkcje, poniewa¿ suk-
cesja zatar³a œlady dawnego uk³adu kom-
pozycyjnego. Zaniedbane parki stwarza-
j¹ warunki do dalszej degradacji antro-
pogenicznej, której przyk³adem mo¿e byæ
usuwanie drzew, przyczyniaj¹ce siê do
przerzedzania drzewostanu lub usuniê-
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Fot. 8. Za³o¿enie pa³acowo-parkowe w Borzêciczkach – boisko sportowe. Fot. I. Markuszewska

Phot. 8. The palace-park complex in Borzêciczki – the sports field. Phot. by I. Markuszewska



cia podszytu. Staj¹ siê one równie¿ miej-
scem nielegalnego deponowania odpa-
dów komunalnych, porolnych i prze-
mys³owych.

W zwi¹zku z powy¿szym badane za-
³o¿enia pa³acowo-parkowe nale¿a³oby
poddaæ kompleksowej rewaloryzacji i pra-
com konserwatorskim, a przynajmniej
prowadziæ systematyczne prace remon-
towe, porz¹dkowe i pielêgnacyjne, co po-
zwoli³oby przywróciæ tym miejscom dawne
wartoœci przyrodniczo-kulturowe. Nieste-
ty, w praktyce wymóg opieki konser-
watorskiej jest egzekwowany tylko wtedy,
kiedy ca³oœæ za³o¿enia pa³acowo-parko-
wego stanowi w³asnoœæ prywatn¹. Poza
tym, postêpuj¹ca degradacja tych ele-
mentów morfologicznych krajobrazu wiej-
skiego wynika z braku uwzglêdnienia
historycznych za³o¿eñ w planach zagos-
podarowania przestrzennego. Uwzglêd-
nienie wiejskich zespo³ów pa³acowo-par-
kowych w takich dokumentach mog³o-
by zapobiec dalszemu rozwojowi nega-

tywnych przekszta³ceñ oraz zmianom do-
tychczasowego u¿ytkowania terenu, co
ograniczy³oby w przysz³oœci zjawiska
uci¹¿liwe i potencjalne zagro¿enia.
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THE PALACE-PARK COMPLEXES OF KROTOSZYN
AND KO�MIN WIELKOPOLSKI ENVIRONS
– THE ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES

S u m m a r y

The aim of this paper was the analysis of
palace-park complexes in the rural landscape of
Krotoszyn and KoŸmin Wielkopolski environs
in the southern part of Wielkopolska region.
Particular attention was paid to the morpholo-
gical condition of these objects and the archival
as well as contemporary maps and aerial pho-
tographs were used. Natural and landscape
analysis, which was supplemented with photo-
graphic documentation, was also made.

Over 20 palace-park complexes, in a various
state of preservation, have been studied. These
objects are steadily dispersed in the area of
interest as a result of the historical tendency to

for locate country estates (a stately home and
a park) practically in every village. In the con-
sideration of the study area, only a few pa-
lace-park complexes were more than 10 ha in
area and the biggest ones were Smolice and
Borzêciczki. From among the group of studied
palace-park complexes, five have been put in
the national register of monuments: Baszków
(no 457/A), Borzêciczki (no 417/A), Dêbiogóra
(no 689/A), Lipowiec (no 418/A) and Smolice
(no 180/80P).

Most of the analysed complexes were foun-
ded in the 19th century, but the oldest ones had
already existed in the 17th. After the Second
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World War, all private land property was natio-
nalised and managed by State Farms or Collec-
tive Farms. Recently, a couple of complexes
have been taken over by private owners. Usual-
ly, palace buildings were transformed into pu-
blic utility buildings like schools, nursery-
schools, boarding-schools, educational centers
or living quarters. Unfortunately, in this new
situation, less attention was paid to park com-
plexes which were gradually neglected.

The complexes in Smolice and Borzêciczki
are really valuable because of their landscape
composition. For that reason they have had
been studied very thoroughly. They are the
examples of complexes that have been pre-
served in best condition keeping in the studied
region. It concerns both their architectural (a pa-
lace-church building) and the natural value
(a park). Moreover, the palace and the park in
Smolice, owing to the aesthetic values of cul-

tural landscape, are protected as natural land-
scape complexes.

The study of the current condition of the pa-
lace-park complexes shows that most of the ana-
lysed objects are in bad state, including the ar-
chitectural elements of the buildings and the
surrounding green areas. Unfortunately, the
process of destruction of some of them is very
advanced, some are completely destroyed. Con-
sequently, it is getting really important to direct
attention to these elements of rural landscape.
They should be revitalised in order to bring
them back to their splendor bygone days. Be-
sides, the negligence of these rural landscape
elements is a consequence of not taking histo-
rical complexes into consideration in spatial
plans. For this reason, including them in this
kind of documents could prevent them from
undesirable modifications.
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