Skole. Pa∏ac Groedlów z k. XIX w.

ZBIGNIEW HAUSER

ZAPOMNIANE POLSKIE
REZYDENCJE
NA UKRAINIE (I)
Kontynuujemy nasz cykl „zapomnianych pa∏aców i dworów” na
dawnych Kresach, nie uwzgl´dnionych w dziele Romana Aftanazego.Tym razem wybra∏em si´ na Ukrain´, docierajàc do zachowanych
zabytków przewa˝nie autobusami a do niektórych – pieszo.
ajpierw odwiedzi∏em tereny dawnego województwa
lwowskiego (Ma∏opolska Wschodnia). Kilka kilometrów na pó∏noc od
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Igielnica, zamek Lanckoroƒskich z XVII w.
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szosy z Sambora do Starego Sambora po∏o˝ona jest wieÊ Nadyby. Zachowa∏ si´ tam w
niez∏ym stanie dawny pa∏ac, wzniesiony
prawdopodobnie przez Szeptyckich na
prze∏omie XIX i XX w. Jest to budowla
eklektyczna, dwukondygnacyjna. W fasadzie wyst´pujà trzy ryzality. W Êrodkowym

widoczny jest zadaszony ganek, z artystycznie kutà kratà, a ponad oknami górnej kondygnacji – kartusz herbowy. W górnej kondygnacji ryzalitów bocznych wyst´pujà tarasy z drewnianà balustradà a w elewacji
ogrodowej stiukowe kartusze z wolutami.
Pa∏ac nakryty jest dachem czterospadowym
z lukarnami. Wewnàtrz, na plafonach niektórych sal, zachowa∏y si´ stiukowe dekoracje. Za czasów sowieckich w pa∏acu mieÊci∏a si´ szko∏a, w 1997 r. nie by∏ u˝ytkowany.
W pobli˝u stojà inne zabudowania zespo∏u:
dwukondygnacyjna oficyna, kaplica na planie prostokàta, z pó∏kolistym prezbiterium
(zrujnowana) i zaniedbany spichlerz, z fasadà zwieƒczonà trójkàtnym frontonem
z okulusem. Nieco na uboczu znajduje si´
synagoga z XIX w., dwukondygnacyjna, na
planie prostokàta, dekorowana pilastrami
i profilowanymi gzymsami. W 1997 r. mieÊci∏ si´ w niej magazyn, a niektóre okna by∏y zamurowane.
Na Podkarpaciu, oko∏o 40 km na po∏udniowy zachód od Stryja, po∏o˝one jest mi´dzywojenne letnisko, a obecnie miasto rejonowe Skole. W dawnych wiekach okoliczne
dobra by∏y w∏asnoÊcià kolejno: Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich.
W 1886 r. w∏aÊcicielem zosta∏a niemiecka
spó∏ka Groedel und Schmidt, która przyczyni∏a si´ do o˝ywienia gospodarczego
miasteczka. Dawny pa∏ac Groedlów, na po∏udniowych jego obrze˝ach, pochodzi prawdopodobnie z koƒca XIX w. Jest to budowla eklektyczna, z przewagà elementów neorenesansowych, dwukondygnacyjna, na-

kryta ∏amanym dachem z lukarnami. Ârodkowy ryzalit z dwukolumnowym portykiem nakryty jest blaszanym he∏mem.
W elewacji ogrodowej widoczne sà ryzality
z boniowanymi naro˝ami. Pa∏ac jest dobrze
utrzymany i po∏o˝ony w zadbanym parku.
MieÊci si´ w nim szko∏a z internatem.
Przenosimy si´ teraz do dawnego województwa tarnopolskiego. Przy drodze z Kopyczyniec do Tarnopola po∏o˝ona jest wieÊ
Jab∏onów. Jej za∏o˝yciel, Miko∏aj Potocki,
w 1553 r. otrzyma∏ przywilej na za∏o˝enie
miasta, do czego jednak nie dosz∏o i Jab∏onów pozosta∏ wsià. W 2. po∏. XIX w. nale˝a∏ do Florentyny z hr. Dzieduszyckich
Czartoryskiej. Byç mo˝e za jej czasów powsta∏ tu zespó∏ dworski. Dawny dwór jest
dwukondygnacyjny, z zadaszonym ryzalitem od frontu. W pobli˝u stoi murowany
spichlerz z zaokràglonym naro˝em. Z dawnej bramy wjazdowej przetrwa∏y dwa filary
nakryte daszkami namiotowymi. W 1996
r. w dworze mieÊci∏o si´ sanatorium dla
dzieci.
Oko∏o 10 km na po∏udnie od Czortkowa, przy drodze do Zaleszczyk, nad
przepaÊcistym wàwozem rzeczki Czerkaski, po∏o˝one jest miasteczko Jagielnica,
które, poczàwszy od XIV w., przez oko∏o
300 lat by∏o w∏asnoÊcià Lanckoroƒskich.
O dawnym zamku, wzniesionym na
wzgórzu nad Czerkaskà, wspomina ju˝
kronikarz Bielski. Za∏o˝ycielem zamku
by∏ w 1630 r. Stanis∏aw Lanckoroƒski,
wojewoda ruski i hetman wielki koronny.
Twierdza typu bastionowego, oddzielona
od miasta parowem, by∏a jednà z najsilnieszych na Podolu. W 1648 r. opar∏a si´
Kozakom Chmielnickiego. W 1672 r. zaj´li jà Turcy na siedzib´ baszy. Póêniej,
w odzyskanym zamku, Andrzej Potocki
goÊci∏ króla Jana III (1683). W 1817 r.
odrestaurowany w XVIII w. zamek odstàpiono rzàdowi austriackiemu na fabryk´
tytoniowà. Przebudowany, rol´ te pe∏ni do
dziÊ. Restaurowany w okresie mi´dzywojennym, z odtworzeniem dawnych kszta∏tów, otrzyma∏ pseudorenesansowà attyk´.
Obecnie sk∏ada si´ z wielu budynków
dwu- i trójkondygnacyjnych. Niektóre
z nich zdobià wydatne gzymsy i prostokàtne obramienia okienne. W przebudowanym wn´trzu zachowa∏y si´ sklepione
korytarze.

Czernelica, koÊció∏ parafialny (podominikaƒski)

Czernelica, brama g∏ówna zamku Czartoryskich

Luboml. Prawe skrzyd∏o dawnego pa∏acu Branickich z XIX w.
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Nadyby. Pa∏ac Szeptyckich z 2. po∏. XIX w.

Nadyby. Dawna synagoga z XIX w.

¸ysiec. Pa∏ac prawdopodobnie Adolfa Stadione z XIX w.
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Na lewym brzegu jaru zbruczaƒskiego,
10 km na pó∏noc od Husiatyna, le˝y wieÊ
Liczkowce. Dawne miasteczko, od pó∏nocy
otoczone wzgórzami Miodoborów, nale˝a∏o
kiedyÊ do Zaborowskich. Tu urodzi∏ si´ znany poeta romantyczny tzw. szko∏y ukraiƒskiej, Tymon Zaborowski, którego grób
znajduje si´ przy koÊciele. Na pó∏nocnych
obrze˝ach wsi stoi dawny pa∏ac Kimelmannów, wzniesiony na prze∏omie XIX i XX w.
Jest to budowla eklektyczna, na nieregularnym planie, z przewagà elementów neogotyckich. Bogatà dekoracj´ ma zw∏aszcza
wie˝a, nakryta dachem namiotowym.
W 1996 r. w pa∏acu mieÊci∏a si´ przychodnia dentystyczna.
Kilka kilometrów na po∏udnie od Trembowli po∏o˝ona jest wieÊ Podhajczyki. Jest tu
pa∏ac pochodzàcy prawdopodobnie z prze∏omu XIX i XX w., którego w∏aÊcicieli nie uda∏o mi si´ ustaliç. Eklektyczny, o nieregularnej
bryle. Dwukondygnacyjny, z parterowymi
przybudówkami. Dwubiegowe schody prowadzà do portyku wspartego na dwóch parach kamiennych s∏upów podtrzymujàcych
taras z balustradà. Elewacje dekorowane stiukowym fryzem o tematyce roÊlinnej. Okna
uj´te sà parami pilastrów z ozdobnym zwieƒczeniem. W 1995 r. mieÊci∏ si´ tu szpital. Zachowa∏a si´ brama prowadzàca do parku pa∏acowego. W odleg∏oÊci oko∏o 500 m stoi
zrujnowana kaplica cmentarna.
Oko∏o 20 km na pó∏noc od Horodenki,
kilka kilometrów na po∏udnie od jaru dniestrowego, w dawnym województwie stanis∏awowskim, po∏o˝ona jest Czernelica.
W XVII w. wojewoda brac∏awski, Micha∏
Jerzy Czartoryski wzniós∏ tu warowni´ bastionowà na planie kwadratu, z nasypami
ziemnymi i kamiennymi murami. Wielokrotnie niszczona w czasie wojen tureckich,
w XIX w. popad∏a w ostatecznà ruin´. Przetrwa∏y cz´Êciowo mury obwodowe oraz
sklepiona brama wjazdowa ze strzelnicami
i pi´knym, trzykondygnacyjnym portalem
o renesansowej ornamentacji, dekorowanym kartuszem herbowym Czartoryskich
(Pogoƒ). Pod sklepieniem bramy zachowa∏
si´ inny portal renesansowy. Czartoryscy
ufundowali równie˝ pi´kny renesansowy
koÊció∏ dominikanów z 1661 r. (niestety,
równie˝ zdewastowany i opuszczony).
Oko∏o 10 km na po∏udniowy zachód
od Stanis∏awowa, przy drodze do Nadwór-

nej, le˝y miasteczko ¸ysiec, w dawnych wiekach licznie zamieszkane przez Ormian.
By∏o tu ich sanktuarium maryjne, do którego ciàgn´∏y liczne rzesze pielgrzymów.
Znajdowa∏o si´ ono w koÊciele wzniesionym
w 1854 r. Za czasów sowieckich sanktuarium przebudowano na sal´ kinowà tak
gruntownie, ˝e o pierwotnym przeznaczeniu budowli przypominajà jedynie pó∏koliste okna. Cudowny wizerunek Matki Bo˝ej
znalaz∏ schronienie w koÊciele ormiaƒskim,
w Gliwicach. W pobli˝u koÊcio∏a, w rozleg∏ym parku, przetrwa∏ – w niez∏ym stanie
pa∏ac z XIX w., zbudowany prawdopodobnie przez hr. Adolfa Stadiona, w∏aÊciciela
okolicznych dóbr. Jest on dwukondygnacyjny. W fasadzie widoczny jest trójkàtny
fronton, wsparty na dziesi´ciu masywnych
korynckich pilastrach. W elewacji ogrodowej wyst´puje ryzalit. W parku zachowa∏a
si´ dawna oficyna.
Na koniec odwiedzamy dawne województwo wo∏yƒskie. Dawne powiatowe
miasto Luboml, w pobli˝u obecnej granicy
polskiej, ju˝ w 1388 r. zosta∏o w∏àczone do
Królestwa Polskiego. Za czasów I Rzeczypospolitej Luboml by∏ miastem staroÊciƒskim
i choç geograficznie nale˝a∏ do Wo∏ynia,
wchodzi∏ w sk∏ad ziemi che∏mskiej. Król Stanis∏aw August podarowa∏ dobra Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu (zm. 1919),
póêniejszemu targowiczaninowi. Wybudowa∏ on w Lubomlu okaza∏à rezydencj´, lecz
w niej nie mieszka∏, bo rezydowa∏ na sta∏e
w Bia∏ej Cerkwi. Braniccy dbali o rozwój
miasteczka, ufundowali m.in. istniejàce do
ostatniej wojny sukiennice. W 1850 r. rzàd
rosyjski skonfiskowa∏ dobra Branickim w odwet za patriotycznà dzia∏alnoÊç Franciszka
Ksawerego juniora. Pa∏ac, sk∏adajàcy si´
z trzech korpusów, wzniós∏ Franciszek Ksawery Branicki przed 1781 r. Po konfiskacie
dóbr opustosza∏, a w 1881 r. cz´Êciowo zosta∏
zniszczony po˝arem. Ocala∏y z po˝ogi prawy
korpus zniszczony zosta∏ w czasie II wojny
Êwiatowej. Wyremontowany w 1957 r. Murowany, dwukondygnacyjny, na rzucie prostokàta, obecnie u˝ytkowany jest jako magazyn. W elewacji zachodniej wyst´puje p∏ytki
ryzalit z czterokolumnowym portykiem toskaƒskim. W pobli˝u znajduje si´ teren dawnego zamku – koliste wzgórze otoczone fosà
(obecnie park miejski).
Fot. autor

Jab∏onów. Spichlerz w parku pa∏acowym

Liczkowce. Pa∏ac Kimelmannów, obecnie szpital

Podhajczyki. Pa∏ac z prze∏omu XIX w. i XX. w.
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