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A b s t r a c t

Many palace and manor – garden ensembles, which were taken over in 1949 by state farms 
on the area of West Pomerania were devastated and destroyed. Unfortunately, changes of the 
space management conditions, which occurred after 1989, created new chances of development 
as well as new threats for monuments. The most important threat was the loss of monumental 
objects, and protection, even that which was in contradiction to original destination.
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S t r e s z c z e n i e

Wiele założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, przejętych w 1949 r. na Pomorzu Zachodnim 
przez państwowe gospodarstwa rolne, zostało w wyniku niewłaściwego użytkowania zdewasto-
wanych i zniszczonych. Zmiana warunków gospodarowania terenem, jaka nastąpiła po 1989 r., 
stworzyła zarówno nowe szanse rozwoju, jak i niestety nowe zagrożenia dla obiektów zabyt-
kowych. Najpoważniejszym zagrożeniem okazało się pozbawienie ich użytkowników, a co za 
tym idzie jakiejkolwiek opieki, nawet tej niezgodnej z pierwotnym przeznaczeniem.
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1. Introduction

The structural changes in rural areas that took place after the end of World War II and after 
the political changes in 1989 had a huge impact on the state of preservation of historic buildings 
located in the villages of Western Pomerania. Although, the creation of state-owned farms in 
Western Pomerania covered most of the large-scale pre-war agricultural structure, yet the space 
management and lack of due care of historic buildings, mansions, palaces, grange buildings 
as well as the accompanying parks have led to a number of adverse transformations and even 
a loss of many valuable objects. Also the change in the conditions of space management that 
took place after 1989, created both new opportunities and new threats. The most serious threat 
to palace, manor and park layouts, as it appears, was the deprivation of users resulting in lack 
of any care, even those which were incompatible with the original purpose.

2. The impact of structural changes of rural areas after World War II  
on the condition of palaces, manor and park layouts

A significant majority of palaces, manor and park outlays in Western Pomerania escaped 
any effects of military operations. However, already after the fights stopped many mansions 
and palaces suffered devastation and arson, mainly by the troops stationed in the vicinity or 
on the territories of the mansions and palaces or civilian robbers and bands of deserters. After 
the initial period of chaos in the development of villages, the state authorities issued decrees 
regulating management of manors located within so-called “Recovered Territories”. Pursuant 
to the PCNL Manifesto and the Decree on Land Reform1 all land real estate’s with total area 
exceeding 50 hectares of agricultural land became the property of the State Treasury. Along 
with agricultural land resources, manor layouts together with palace outlays as well as manor 
and park outlays passed to State resources. In 1949 national agricultural economy enterprises 
(PPGR) were established and due to favourable conditions connected with the pre-war struc-
ture of large-scale economy existing in this area they became the basis for the structure of 
agricultural economy in Western Pomerania.

According to Żarkowska many palaces as well as manors and parks were taken over in 
1949 by state-owned farms and as a result of misuse were devastated and destroyed. Some 
objects which were preserved in good condition throughout the war were completely demol-
ished after its end, for example, the mansion in Łasin (Municipality of Bedzino) which was 
demolished after World War II, just after its entry into the Register of Monuments. Research 
conducted within years 2000-20142 showed a significant transformation of the original form 
and spatial composition of the palaces as well as those of manor and park layouts located in 
Western Pomerania as a result of the introduced transformations such as a change of function, 
improperly conducted repairs, negligence or being left as a wasteland.

In the period of 1949-1991 manor and palace parks mainly served a recreational func-
tion for residents of local villages. However, use of a palace or manor as housing for PGR 
employees resulted, apart from changes inside the building, such as the introduction of new 
elements of development into historic parks, which significantly influenced the historical 

1 PCNL Manifesto (PCNL – Polish Committee of National Liberation).
2 A part of the research results is presented in the author’s doctoral thesis.
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composition. These include: vegetable gardens, orchards, small utility buildings: pigsties, 
barns, cubbyholes, sheds both brick and wood. Vegetable Gardens of PGR employees living 
in the palace or manor were located both on the originally open areas of the park such as 
meadows or in place of representative flower grounds and also in place of ancient forests cut 
down for this purpose. However, the most severe consequence of the introduction of state 
managers into historical parks was, in many cases, a complete lack of interest in parks and 
depriving them of any care.

The arboretum with the palace in Przelewice (Ger. Prillwitz) are an example of a palace 
and park layout that has been significantly neglected in the first period of political changes in 
Poland – just after the end of World War II. The palace was erected in 1799 and the park was 
founded in the English style at the beginning of the 19th century3. The park and arboretum 
were totally reconstructed in 1933-1938 when Przelewice was owned by a member of the 
German Przelewice Dendrology Society Conrad von Borsig. On his behalf and with his par-
ticipation a new composition of garden, maintained till today, was created, however, a lot of 
valuable plant species have become extinct in the post-war years4. Till 1975 Przelewice estate 
was under the administration of the Voivodship Office in Szczecin, which resulted in a lack of 
any care of the unique Western Pomerania collection of trees and shrubs and, in consequence, 
led to total extinction of a number of perennials and herbaceous plants accompanying woody 
vegetation. Many plants were deliberately destroyed by the immigrant population and many 
died out due to lack of care: a vast moor and a collection of rhododendrons ceased to exist 
– more than 130 species and varieties became extinct. More sensitive species were choked 
up by the self-seeding native trees – ash, sycamore and maple that found there the optimal 
conditions for development. In the meadows adjacent to the north side of the arboretum 
extensive fishponds were established, those fishponds contributed to major changes in the 
landscape surrounding the whole layout. New planting were also introduced and maintained 
in isolation from the historical composition, e.g.: groups of hazel were planted along the path 
in front of the old rose garden thus completely obscuring the view from the palace into the 
clearing. Also, the internal water system and water collection points for watering plants were 
completely destroyed. Untreated drainage ditches contributed to re-swamping of the mead-
ow located in the extension of the clearing near the palace. It was not until the beginning of 
1976 that the new owner – PGR Kłodzino Conglomerate began to make efforts to rebuild 
the garden which, however, were not finalised until 1987 when the restoration of the garden 
designed by Henry Chylarecki PhD. began. Approximately 750 new trees and shrubs were 
introduced at that time, the neglected Japanese Garden was taken care of, and the area of the 
park was gradually rid of self-sown plants. The negative effects of the lack of care of the 
estate had their influence also on the buildings. The main dominant feature of the estate – the 
palace – fell into ruin, also the mausoleum – tomb (Ill. 1) was partly demolished. In 1976 the 
unused palace was intended to be demolished – the roof tiles were taken off and with this any 
further work was stopped until 1987 when the roof was covered with tar paper. After 1989 

3 From the 16th century, Przelewice village was a seat of the von Schacks. In the 2nd half of the 18th cen-
tury, it was handed over to Councillor von Borgstede and then – to Prince Augustus of Prussia, who, 
in 1821, gave it to his friend Mrs. Arnd. In 1825 Augusta Arnd received a knighthood and surname 
von Prillwitz which was later used by the descendants of her and Prince Augustus. Przelewickie 
estates remained in the hands of the family von Prillwitz almost till the end of the 19th century.

4 The richest collections that Conrad von Borsig gathered were ericaceous plant collections including 
rhododendrons, dwarf coniferous plants mainly from a family of spruce and cypresse.
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the entire palace and park layout with the agricultural yard, was taken over by the Munici-
pality of Przelewice. Finally, the palace was rebuilt as late as 2006 and at present restoration 
and expansion of the park continues. In recent years, the barn was adapted for the needs of 
a collection of Mediterranean plants and now it houses an orangery.

3. Threats to palaces and manor-and-parks associated with the transformation of 
ownership in rural areas after 1989

After 1989 a process of transition from socialist economy to capitalist economy based on 
private property took place, which led to the next phase of changes in the way of managing 
the space previously managed by state-owned farms and other state institutions. The total 
restructuring of rural areas in Poland was sealed by the Act as of October19, 1991 on agri-
cultural property of the Treasury and the amendment of certain Acts5, in accordance with the 
Act the Agricultural Property Agency of the Treasury (APA)6 was established which, by the 
end of 1993, was supposed to take over the entire property after the liquidation of the PGR7. 
208 manor- palace-and-parks were entered into the Registry of Monuments, non-registered 
objects, were included in the resources of the Regional Branch of APA in Szczecin in the ear-
ly 90s of the 20th century. The same amount again was included in the resources of the APA 
Branch in Koszalin. There are, therefore, around 500 residential – parks protected by law (by 
entrance to the Register of Monuments) on the territory of the West Pomeranian Voivodship8.

Structural transformations and frequent changes of users related to (owners or tenants) 
of historic buildings located in rural areas, as assessed from the perspective of several years 
raised many objections. Abandonment of agricultural production and leaving households 
without care contributed not only to degradation of the environment, but primarily to ongo-
ing devastation of historic farms as well as palace- manor-and-parks included in the majority 
of state farms9 liquidated on the territory of West Pomeranian Voivodship. At the same time 
Szalewska and Klimko10 stress the negative social changes associated with the collapse of the 
state sector in agriculture: unemployment, aggression and depression of former employees of 
PGRs, which also led to the deepening devastation process of historic buildings.

As a result of the liquidation of PGR on the territory of West Pomerania also the phenom-
enon of secondary parcelling of large estates ensued. Cases of handing over of whole farms 

5 Act as of October 19, 1991 – on the management of real estates of the State Treasury.
6 Agricultural Property Agency of the Treasury began to operate in 1992. Its main task was sale or 

lease of the unprofitable state-owned farms it has taken over. APA is the legal successor of the Agri-
cultural Property Agency of the State Treasury (www.anr.gov.pl – access: 10.02.2005).

7 In practice, the procedure of taking over the property lasted several years more.
8 E. Kulesza-Szerniewicz, Ochrona zabytkowych rezydencji. Prawo i praktyka, part of the project en-

tilted Historia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego, (www.pomorskiezamki.pl – access: 11.01.2014).

9 Cf. also: W. Łaguna, Transformacja struktur przestrzennych i krajobrazowych na terenach związa-
nych z byłymi ośrodkami PGR (woj. olsztyńskie i elbląskie) – studium metody, PhD. Thesis, Politech-
nika Gdańska, Gdańsk 1999, p. 20.

10 E. Szalewska, R. Klimko, Wybrane problemy kształtowania krajobrazu Pomorza Środkowego, [in:] 
III Forum Architektury Krajobrazu – Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, 
Warszawa 2000, p. 144.
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with a residential complex to one owner or tenant11 are extremely rare. The original spatial 
structure becomes fragmented – most often farm facilities have one owner or user while the 
palace or manor and park complexes have another owner. Equally often, the park area is 
subject to secondary divisions (a small plot around the mansion is allotted and sold while the 
rest of the park remains without any owner, hence, was left vacant), which, from the point of 
view of conservation protection, is definitely not the optimal solution12. Unfortunately, after 
the reforms the possibility to reconstruct the structure of farm estates to the original state 
from before 1945 was not established.

In effect of the liquidation of the state sector in agriculture a part of parks lost their users 
in the early 90s13, which in consequence resulted in a progressive destruction of historic 
buildings. This tragic fate befell the Samlinie Palace which was demolished in 1999 and the 
bricks extracted from the demolition were used for erection of the village church (Ill. 2). Only 
a few trees remain from the historical park.

Further threats result from the transfer of abandoned historic buildings to public institu-
tions which do not attach the sufficient importance to preserve them and, in many cases, do 
not have any ideas for their development. Unfortunately, the University of Szczecin is such 
an infamous example. It was the owner of the palace and park complex in Stolec (Ger. Stol-
zenburg) for several years.

The palace-and-park in Stolec which is one of the few remaining examples of West-
ern Pomeranian ”between the courtyard and garden” baroque compositions, was kept in 
a very good condition until the beginning of the 21st century due to the care of the Border 
Protection Troops stationed there. Stolec Palace was built in 1721-1727 in Baroque classi-
cal style, the park was established at the same time. The composition of the complex was 
based on the classic designs of the French entré cour et jardin. The Baroque garden system 
consisting of four regular lodgings intersected by two lime avenues extends just behind the 
garden façade of the residence14. In the 19th century the park was enriched with an exten-
sive landscape complex comprising the surrounding forests, meadows and lakes extending 
over the Stolsko and Lenzen-See lakes (at present in the territory of Germany)15. Due to 
its unique position on the Polish-German border the palace and the adjoining park was the 
seat of the Border Protection Troops and later Border Guard since 1945 to the beginning 
of the 21st century. After the Border Guard left the estate, it became the property of the 
Poviat Office of Police. In 2009, the Treasury handed over the palace and park complex 
in Stolec as a gift to the University of Szczecin, but for five years the University failed to 
find any concept for the development of the object. After 2009, the palace, maintained by 

11 Among 46 villages examined in detail in 2000-2005 only the property in the village of Koszewo was 
transferred to one owner as a whole.

12 Cf.: A. Mitkowska, K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, A. Zacharias, K. Tor, Model postępowania 
konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, „Studia 
i Materiały. Ogrody”, nr 2 (8), Kraków 1994, p. 29.

13 Palace- and manor-and-park complexes, among others, in villages: Bolkowice, Czerników, Dobropo-
le, Dreżewo, Glinn, Kladno, Krzymów, Laski Koszalińskie, Samlino, Sienno Dolne, Unin, Wiesiół-
ka.

14 K. Kalita-Skwirzyńska, M. Opęchowski, Stolec Rzędziny Łęgi, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Toż-
samość, Szczecin 2004, p. 128.

15 In the east, Polish part of the park there are hornbeams, spruce, lime and natural monument – 
“Barnim” yew with a trunk circumference of 290 cm.
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the Border Guards which was in a very good condition, fell into ruin: walls are cracking, 
water pours from the leaking roof, elevation disintegrates, and beautiful antique fence 
is decaying. Lack of systematic care of the park led to, at the same time, the sprawl of 
self-seeding plants expanding without sparing even the palace stairs, the driveway in front 
of the palace and the banks of the lake are now completely overgrown. In 2014 the palace 
and park complex in Stolec again became the possession of the Poviat Starosty in Police, 
however, in a much worse condition than when it became a gift for a public institution of 
higher education16.

4. Summary

Although, it has been found that the PGR investment activity in the 2nd half of 20th 
century had a devastating impact on the conservation status of many palace- manor-and-
park outlays, yet, to some degree, the method of managing them was subject to control. 
After 1991, when even the weakest and worst managers were lacking, the state of the 
devastation of many objects is constantly getting worse. Guardianship of the Agricul-
tural Property Agency, which manages the assets of the liquidated PGR is only formal. 
Despite the fact that one of the statutory tasks of the Agency is to “exercise supervision 
over the property of the Institution” there is a complete lack of care of historic palaces, 
mansions, parks or farm buildings that were abandoned in 1991 and are still included 
in the resources of the APA or are leased and falling into ruin. A similar fate befalls the 
objects handed over for use to various public institutions (the University of Szczecin) or 
local governments (Poviat Starosties). The Agency does not exercise any control over the 
objects that were leased. As a result, the lessees of many historic buildings that require 
urgent renovations wait until they fall into utter ruin and the obligation to protect and 
maintain the monument ceases to exist (palaces and parks in Lubiechowo, Karkowo, 
Wicimice). For such state of affairs also the Conservation Services that do not enforce 
the law are also responsible. The provisions of the Act on management of the agricultural 
property of the State Treasury allowing for sale not only of whole property but also of 
its parts, in many cases have led to fragmentation of the primary compact structure of 
farm layouts. The result of this is a separation of the palace- manor-and-parks from their 
integral parts – the agricultural courtyards and a progressive devastation of these parts 
which have not found any buyers (and often it is the park part) as well as a change of the 
historical park boundaries. In this situation, in order to stop this ongoing process of dev-
astation of valuable historic buildings and systems more effective methods and means of 
space management should be developed.

16 “The complicated process leaving the palace in Stolec by officers of Pomeranian Border Guard lasted 
from June 2002 until the beginning of 2004. As soon as it was taken over by civilians all - so far – 
attempts to find a reliable investor and future user for it failed. After the BG left the premises, the 
palace began to deteriorate. And it is still deteriorating. The only change that has taken place has the 
form of a padlock on the gate and the gate hurdle in front of the overgrowing courtyard and plates 
informing in Polish and German on the current owner and the prohibition of entry”. Quoted after 
M. Winconek, Uniwersytet oddaje pałac staroście, „Kurier Szczeciński”, 30.06.2013.
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Ill. 1. Mausoleum in Przelewice (photo by  
M. Rzeszotarska-Pałka 2014)

Il. 1. Mauzoleum w Przelewicach (fot. M. Rze-
szotarska-Pałka 2014)

Ill. 2. Place, where the demolished palace was standing, Samlino  
(photo by M. Rzeszotarska-Pałka 2004)

Il. 2. Miejsce, w którym wznosił się rozebrany w 1999 r. pałac – 
Samlino (fot. M. Rzeszotarska-Pałka 2004)
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1. Wstęp

Przemiany strukturalne obszarów wiejskich, do jakich doszło po zakończeniu II wojny 
światowej, a następnie po zmianach ustrojowych w 1989 r., wywarły ogromny wpływ na stan 
zachowania zabytkowych obiektów, znajdujących się na terenie wsi zachodniopomorskiej. 
Jakkolwiek utworzenie państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Zachodnim pokry-
wało się w większości z przedwojenną wielkoobszarową strukturą rolną, to jednak sposób 
gospodarowania terenami i brak należytej dbałości o zabytkowe obiekty, zarówno dwory, pa-
łace, zabudowę folwarczną, jak i towarzyszące im parki, doprowadziły do wystąpienia wielu 
niekorzystnych przekształceń, a nawet utraty pewnych cennych obiektów. Z kolei zmiana 
warunków gospodarowania obszarami wiejskimi, jaka nastąpiła po 1989 r., stworzyła za-
równo nowe szanse rozwoju, jak i nowe zagrożenia, wśród których najpoważniejszym dla 
zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych okazało się pozbawienie ich użytkowników, a co 
za tym idzie jakiejkolwiek opieki, nawet tej niezgodnej z pierwotnym przeznaczeniem.

2. Wpływ przemian strukturalnych obszarów wiejskich po II wojnie światowej na stan 
zachowania zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych

Zdecydowana większość zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych na terenie Pomorza 
Zachodniego uniknęła jakichkolwiek skutków działań wojennych. Jednakże już po ustaniu 
walk wiele dworów i pałaców stało się ofiarą dewastacji i podpaleń, zwłaszcza za przyczyną 
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stacjonujących w pobliżu lub też na ich terenie oddziałów wojskowych, a także cywilnych 
rabusiów i band dezerterów. Po początkowym okresie chaosu w zagospodarowywaniu wsi 
władze państwowe wydały dekrety normujące sposób zarządzania majątkiem ziemskim na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zgodnie z manifestem PKWN oraz dekretem o reformie rol-
nej1 wszystkie nieruchomości ziemskie, których łączny obszar przekraczał 50 ha użytków 
rolnych, przeszły na własność skarbu państwa. Wraz z gruntami rolnymi do zasobu państwo-
wego przejęto także założenia folwarczne wraz z zespołami pałacowo- i dworsko-parkowy-
mi. W 1949 r. powołano do życia państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), 
które stały się podstawą struktury gospodarki rolnej na Pomorzu Zachodnim, ze względu na 
sprzyjające warunki związane z zastaną na tym obszarze przedwojenną strukturą gospodarki 
wielkoobszarowej.

Jak podaje Żarkowska, wiele założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, przejętych 
w 1949 r. przez państwowe gospodarstwa rolne, zostało w wyniku niewłaściwego użytko-
wania zdewastowanych i zniszczonych. Niektóre obiekty zachowane w dobrym stanie przez 
okres wojny uległy całkowitej degradacji tuż po jej zakończeniu, jak np. dwór w Łasinie 
(gm. Będzino), rozebrany po II wojnie światowej, tuż po wpisaniu go do rejestru zabytków. 
Badania prowadzone w latach 2000-20142 wykazały, że zespoły pałacowo- i dworsko-par-
kowe położone na terenie Pomorza Zachodniego w wyniku wprowadzonych przekształceń, 
takich jak zmiana funkcji, niewłaściwie przeprowadzone remonty, a także zaniedbanie lub 
też pozostawienie w stanie nieużytku, wykazują istotne przekształcenia pierwotnej formy 
i kompozycji przestrzennej.

Parki dworskie i pałacowe spełniały w okresie lat 1949-1991 przede wszystkim funkcję 
rekreacyjną dla mieszkańców całej wsi. Jednak przeznaczenie budynku dworu czy też pałacu 
na mieszkania dla pracowników PGR spowodowało, oprócz zmian wewnątrz budynku, także 
wprowadzenie na teren zabytkowego parku nowych elementów zagospodarowania, które 
w znaczący sposób wpłynęły na historyczną kompozycję. Należą do nich: ogródki warzyw-
ne, sady, drobna zabudowa gospodarcza: chlewiki, obórki, komórki, szopy, zarówno muro-
wane, jak i drewniane. Ogrody warzywne pracowników PGR mieszkających w pałacu lub 
dworze lokalizowano zarówno na pierwotnie otwartych obszarach parku, takich jak łąki, jak 
też na terenie reprezentacyjnych parterów kwiatowych, a także w miejscu przeprowadzonych 
w tym celu wycinek starodrzewu. Jednak najbardziej dotkliwym skutkiem wprowadzenia 
państwowych zarządców na teren zabytkowych założeń parkowych okazał się w wielu przy-
padkach zupełny brak zainteresowania parkami i pozbawienie ich jakiejkolwiek pielęgnacji.

Przykładem zespołu pałacowo-parkowego, który został poważnie zaniedbany w pierwszym 
okresie zmian ustrojowych w Polsce – tuż po zakończeniu II wojny światowej – jest arboretum 
wraz z pałacem w Przelewicach (niem. Prillwitz). Pałac został wzniesiony w 1799 r., a park 
założony w stylu angielskim na początku XIX w.3 Całkowita przebudowa parku i założenie 
arboretum nastąpiły w latach 1933-1938, kiedy właścicielem Przelewic był członek Nie-

1 Manifest PKWN z dnia 22 lipca 1944 r.; Dekret PKWN o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
odzyskanych ziem zachodnich i północnych z dnia 6 września 1944 r.

2 Część wyników badań została przedstawiona w rozprawie doktorskiej autorki pt: Tożsamość krajo-
brazu kulturowego wsi folwarcznych i majątków ziemskich na terenie Pomorza Zachodniego, Poli-
technika Krakowska, Kraków 2005.

3 Wieś Przelewice od XVI w. była siedzibą rodu von Schack. W 2 połowie XVIII w. przeszła w ręce 
radcy von Borgstede, a następnie księcia Augusta Pruskiego, który w 1821 r. podarował ją swojej 
przyjaciółce pani Arnd. Augusta Arnd w 1825 r. otrzymała tytuł szlachecki i nazwisko von Prillwitz, 
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mieckiego Towarzystwa Dendrologicznego Conrad von Borsig. Na jego zlecenie i przy jego 
udziale powstała nowa, zachowana do dziś kompozycja ogrodu, jednak wiele z cennych ga-
tunków roślin wyginęło w latach powojennych4. Do 1975 r. dobra przelewickie znajdowały 
się w administracji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, czego skutkiem był brak jakiejkol-
wiek opieki nad unikatową na Pomorzu Zachodnim kolekcją drzew i krzewów, a w konse-
kwencji doprowadzenie do całkowitego wyginięcia wielu bylin i roślin zielnych towarzyszą-
cych roślinności drzewiastej. Wiele roślin zostało celowo zniszczonych przez napływową 
ludność, a wiele zginęło z powodu braku pielęgnacji: przestało istnieć rozległe wrzosowisko 
oraz kolekcja różaneczników – zginęło ponad 130 gatunków i odmian. Bardziej wrażliwe 
gatunki zostały zagłuszone przez samosiew drzew rodzimych – jesionu, jaworu i klonu, który 
znajduje tu optymalne warunki rozwoju. Na łąkach przyległych do arboretum od strony pół-
nocnej założono rozległe stawy rybne, co przyczyniło się do poważnych zmian w krajobrazie 
otaczającym cały kompleks. Prowadzono również nowe nasadzenia w oderwaniu od histo-
rycznej kompozycji, np.: skupiny leszczyny posadzono wzdłuż ścieżki przed dawnym roza-
rium, zasłaniając w ten sposób zupełnie widok z pałacu na polanę. Zniszczono też całkowicie 
wewnętrzny system wodny i punkty czerpania wody do podlewania roślin. Nieoczyszczane 
rowy melioracyjne przyczyniły się do ponownego zabagnienia łąki znajdującej się w prze-
dłużeniu polany przypałacowej. Dopiero z początkiem 1976 r. nowy właściciel – Kombinat 
PGR Kłodzino – rozpoczął starania o odbudowę ogrodu, które jednak znalazły swój finał 
dopiero w 1987 r., kiedy to rozpoczęto rewaloryzację ogrodu według projektu dr. Henryka 
Chylareckiego. Wprowadzono wówczas ok. 750 nowych drzew i krzewów, otoczono opieką 
zaniedbany Ogród Japoński, stopniowo oczyszczano powierzchnię parku z samosiewu. Ne-
gatywne skutki braku opieki nad założeniem nie ominęły również obiektów kubaturowych. 
Dominanta całego założenia – pałac – popadł w ruinę, rozebrano również częściowo mauzo-
leum – grobowiec (il. 1). Nieużytkowany pałac został w 1976 r. przeznaczony do rozbiórki 
– zrzucono dachówkę i na tym zaprzestano dalszych prac aż do 1987 r., kiedy to pokryto dach 
papą. Po 1989 r. całe założenie pałacowo-parkowe wraz z podwórzem gospodarczym zostało 
przejęte przez gminę Przelewice. Ostatecznie pałac został odbudowany dopiero w 2006 r., 
rewaloryzacja i rozbudowa parku trwają nadal. W ostatnich latach na potrzeby kolekcji roślin 
śródziemnomorskich adaptowano stodołę, gdzie obecnie mieści się oranżeria.

3. Zagrożenia zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych związane z przekształceniami 
własnościowymi na obszarach wiejskich po 1989 r.

Po 1989 r. nastąpił proces przechodzenia od gospodarki socjalistycznej do gospodarki 
kapitalistycznej, opartej na własności prywatnej, co doprowadziło do kolejnej fazy zmian 
w sposobie gospodarowania terenami dotychczas zarządzanymi przez państwowe gospo-
darstwa rolne i inne instytucje państwowe. Całkowitą restrukturyzację obszarów wiejskich 
w Polsce przypieczętowała ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie-

którym później posługiwali się potomkowie jej i księcia Augusta. Dobra przelewickie pozostały 
w rękach rodziny von Prillwitz niemal do końca XIX w.

4 Najbogatszymi kolekcjami, jakie zgromadził Conrad von Borsig, były: kolekcje roślin wrzosowa-
tych, w tym różaneczników; karłowych roślin iglastych, przede wszystkim z rodziny cyprysowatych 
i świerków. Oprócz roślin drzewiastych wprowadził wiele ciekawych roślin zielnych (wrzosy i wrzo-
śce, róże), które ubarwiały ogród w różnych porach roku.
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ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw5, w myśl której 
utworzona Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)6 miała do końca 1993 r. 
przejąć cały majątek po likwidacji PGR7. W zasobie Oddziału Terenowego ANR w Szcze-
cinie na początku lat 90. XX w. znalazło się 208 zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych 
wpisanych do rejestru zabytków, nie licząc obiektów zabytkowych niewpisanych do rejestru. 
Drugie tyle znalazło się w zasobie ANR Oddziału w Koszalinie. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego istnieje więc ok. 500 założeń rezydencjonalno-parkowych objętych 
ochroną prawną (wpisem do rejestru zabytków)8.

Przekształcenia strukturalne i związane z nimi częste zmiany użytkowników (właścicie-
li bądź dzierżawców) zabytkowych obiektów położonych na terenach wiejskich, oceniane 
z perspektywy kilku lat, budzą wiele zastrzeżeń. Zaprzestanie produkcji rolnej i pozostawie-
nie gospodarstw bez opieki przyczyniło się nie tylko do degradacji środowiska naturalnego, 
ale przede wszystkim do postępującej dewastacji zabytkowych założeń folwarcznych oraz 
zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych, wchodzących w skład większości zlikwidowa-
nych na obszarze Pomorza Zachodniego państwowych gospodarstw rolnych9. Jednocześnie 
Szalewska i Klimko10 podkreślają związane z upadkiem państwowego sektora w rolnictwie 
negatywne przemiany społeczne: bezrobocie, agresję i depresję byłych pracowników PGR, 
które również doprowadziły do pogłębiania procesów dewastacji obiektów zabytkowych.

Na terenie Pomorza Zachodniego w efekcie likwidacji PGR-ów wystąpiło także zjawisko 
wtórnej parcelacji wielkich majątków ziemskich. Przypadki przekazania całości założenia 
folwarcznego wraz z zespołem rezydencjonalnym jednemu właścicielowi lub dzierżawcy11 
występują niezwykle rzadko. Pierwotna struktura przestrzenna zostaje rozdrobniona – naj-
częściej zabudowania gospodarcze mają jednego właściciela lub użytkownika, a zespół pa-
łacowo- bądź dworsko-parkowy innego. Zdarza się również często, iż teren parku podle-
ga wtórnym podziałom (wydzielana jest niewielka działka wokół rezydencji, która zostaje 

5 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1991, Nr 107, poz. 464) – data wejścia w życie 1 stycznia 1992 r. 
Tekst obowiązujący: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 13 września 2004 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz.U. 2004, Nr 208, poz. 2128).

6 W 1992 r. rozpoczęła działalność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, której głównym zada-
niem była wyprzedaż lub dzierżawa przejętych przez nią, nierentownych Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. Następcą prawnym AWRSP jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Kontynuuje ona pod 
nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Według: www.anr.gov.pl (dostęp: 10.02.2005).

7 W praktyce procedury przejmowania majątku trwały kilka lat dłużej.
8 E. Kulesza-Szerniewicz, Ochrona zabytkowych rezydencji. Prawo i praktyka, część projektu pt. Hi-

storia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego, www.pomorskiezamki.pl (dostęp: 01.11.2014).

9 Por. również: W. Łaguna, Transformacja struktur przestrzennych i krajobrazowych na terenach 
związanych z byłymi ośrodkami PGR (woj. olsztyńskie i elbląskie) – studium metody, praca doktor-
ska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999, s. 20.

10 E. Szalewska, R. Klimko, Wybrane problemy kształtowania krajobrazu Pomorza Środkowego, [w:] 
III Forum Architektury Krajobrazu – Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, 
Warszawa 2000, s. 144.

11 Wśród szczegółowo przebadanych w latach 2000-2005 46 wsi tylko cały majątek we wsi Koszewo 
przekazano jednemu właścicielowi.
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sprzedana, a pozostała część parku pozostaje bez właściciela, a co za tym idzie bez opieki), 
co z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej zdecydowanie nie jest rozwiązaniem opty-
malnym12. Niestety, przy przeprowadzaniu reform nie stworzono możliwości odtworzenia 
struktury majątków folwarcznych w stanie pierwotnym sprzed 1945 r.

W wyniku likwidacji sektora państwowego w rolnictwie część założeń parkowych utra-
ciła użytkownika na początku lat 90. XX w.13, czego konsekwencją jest postępująca dewasta-
cja zabytkowych obiektów. Tragiczny los spotkał pałac w Samlinie, który został rozebrany 
w 1999 r., a z cegły pozyskanej z rozbiórki wzniesiono we wsi kościół (il. 2). Z zabytkowego 
parku pozostały jedynie nieliczne drzewa.

Kolejne zagrożenia wynikają z faktu przekazania opuszczonych obiektów zabytkowych 
w ręce instytucji państwowych, które nie przywiązują odpowiedniej wagi do ich konserwa-
cji, a także nie mają w wielu przypadkach żadnych pomysłów na ich zagospodarowanie. 
Niestety, takim niechlubnym przykładem jest Uniwersytet Szczeciński, który był przez kilka 
lat właścicielem założenia pałacowo-parkowego w Stolcu (niem. Stolzenburg).

Założenie pałacowo-parkowe w Stolcu, stanowiące jeden z niewielu zachowanych na 
Pomorzu Zachodnim przykładów barokowej kompozycji „pomiędzy dziedzińcem a ogro-
dem”, było utrzymywane w bardzo dobrym stanie aż do początku XXI w. dzięki opiece sta-
cjonujących tu służb ochrony pogranicza. Pałac w Stolcu został zbudowany w latach 1721- 
-1727 w stylu barokowego klasycyzmu, jednocześnie też założono park. Kompozycja zespo-
łu została oparta na klasycznych wzorach francuskich pałacu entré cour et jardin. Baroko-
wy układ ogrodu, składający się z czterech regularnych kwater, przeciętych dwoma alejami 
lipowym, rozciąga się tuż za elewacją ogrodową rezydencji14. W XIX w. park wzbogacono 
o rozległy kompleks krajobrazowy, obejmujący okoliczne lasy, łąki i jeziora, rozciągający 
się nad jeziorami Stolsko i Lenzen-See (obecnie na terenie Niemiec)15. Ze względu na swoje 
specyficzne położenie na granicy polsko-niemieckiej, pałac wraz z przyległym parkiem od 
1945 r. do początku XXI w. był siedzibą Wojsk Ochrony Pogranicza, a później Straży Gra-
nicznej. Po opuszczeniu założenia przez SG przeszedł na własność Starostwa Powiatowego 
w Policach. W 2009 r. Skarb Państwa przekazał założenie pałacowo-parkowe w Stolcu w da-
rze Uniwersytetowi Szczecińskiemu, jednak uczelnia przez pięć lat nie znalazła żadnego 
pomysłu na zagospodarowanie obiektu. Utrzymany przez Straż Graniczną w bardzo dobrym 
stanie pałac popadł po 2009 r. w ruinę: pękają ściany, z nieszczelnego dachu leje się woda, 
rozpada się elewacja, niszczeje piękne zabytkowe ogrodzenie. Z kolei brak systematycz-
nej pielęgnacji parku spowodował niekontrolowany rozrost samosiewu, którego ekspansja 
nie ominęła nawet schodów terenowych, podjazdu przed frontem pałacu czy też całkowicie 
obecnie zarośniętych brzegów jeziora. W 2014 r. zespół pałacowo-parkowy w Stolcu ponow-

12 Por. A. Mitkowska, K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, A. Zachariasz, K. Tor, Model postępowania 
konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, „Studia 
i Materiały. Ogrody”, nr 2 (8), 1994, s. 29.

13 Zespoły dworsko- i pałacowo-parkowe, m.in. we wsiach: Bolkowice, Czerników, Dobropole, Dreże-
wo, Glinna, Kładno, Krzymów, Laski Koszalińskie, Samlino, Sienno Dolne, Unin, Wiesiółka.

14 K. Kalita-Skwirzyńska, M. Opęchowski, Stolec Rzędziny Łęgi, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Toż-
samość, Szczecin 2004, s. 128.

15 We wschodniej, polskiej części parku występują graby, świerki, lipy i pomnik przyrody – cis „Bar-
nim” o obwodzie pnia 290 cm.
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nie wrócił we władanie Starostwa Powiatowego w Policach, jednak w dużo gorszym stanie 
niż wówczas, gdy był przekazywany w darze państwowej szkole wyższej (sic!)16.

4. Podsumowanie

Jakkolwiek stwierdzono, że działalność inwestycyjna PGR w 2 połowie XX w. miała 
destrukcyjny wpływ na stan zachowania wielu założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, to 
jednak sposób ich zagospodarowania podlegał w pewnym stopniu kontroli. Po 1991 r., kiedy 
zabrakło nawet tych najsłabszych i najgorszych gospodarzy, stan dewastacji wielu obiektów 
stale się pogłębia. Kuratela Agencji Nieruchomości Rolnych, która sprawuje zarząd nad ma-
jątkiem zlikwidowanych PGR, jest tylko pozorna. Pomimo tego, że jednym ze statutowych 
zadań agencji jest „sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu”, zauważa 
się zupełny brak opieki nad zabytkowymi pałacami, dworami, parkami czy też zabudowa-
niami gospodarczymi, które zostały po 1991 r. opuszczone i pozostają nadal w zasobach 
ANR bądź też oddane w dzierżawę popadają w ruinę. Podobny los spotyka również obiekty 
oddane w użytkowanie różnym instytucjom państwowym (Uniwersytet Szczeciński) czy też 
samorządowym (starostwa powiatowe). Agencja nie prowadzi żadnej kontroli nad obiek-
tami, które zostały oddane w dzierżawę. W wyniku tego dzierżawcy wielu zabytkowych 
obiektów wymagających podjęcia pilnych prac rewaloryzacyjnych czekają, aż popadną one 
w zupełną ruinę i spadnie z nich obowiązek zabezpieczenia i konserwacji zabytku (pałace 
i parki w Lubiechowie, Karkowie, Wicimicach). Winę za taki stan ponoszą również służby 
konserwatorskie nie egzekwujące przepisów prawa. Z kolei zapisy Ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dopuszczające sprzedaż nie tylko całości, 
ale też części mienia, doprowadziły w wielu przypadkach do rozdrobnienia pierwotnej zwar-
tej struktury własnościowej założeń folwarcznych. Wynikiem tego jest oderwanie zespołu 
pałacowo- lub dworsko-parkowego od jego integralnej części – dziedzińca gospodarczego 
i postępująca dewastacja tej części założenia, która nie znalazła nabywcy (a często jest to 
właśnie część parkowa), a także zmiana historycznych granic założeń parkowych. W tej 
sytuacji, aby doprowadzić do zahamowania trwającego nadal procesu dewastacji cennych 
obiektów i układów zabytkowych, należy opracować bardziej skuteczne metody i sposoby 
gospodarowania tym dziedzictwem kulturowo-krajobrazowym.

16 „Skomplikowana procedura wychodzenia z pałacu w Stolcu funkcjonariuszy Pomorskiego Oddziału 
Straży Granicznej trwała od czerwca 2002 r. aż do początku 2004 roku. Gdy tylko trafił w cywil-
ne ręce, wszystkie – jak dotąd – próby znalezienia dla niego wiarygodnego inwestora i przyszłego 
użytkownika spełzły na niczym. Po opuszczeniu siedziby przez SG, pałac zaczął niszczeć. I nadal 
niszczeje. Jedyna zmiana, jaka zaszła, to ta w postaci kłódek na bramie i w furtce płotku przed wjaz-
dem na zarastający dziedziniec i tabliczki informującej w językach polskim i niemieckim o dotych-
czasowym właścicielu i zakazie wstępu”. Cyt. za: M. Winconek, Uniwersytet oddaje pałac staroście, 
„Kurier Szczeciński”, 30.06.2013.




