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1. Wstęp 

 

Tematem opracowania jest załoŜenie pałacowo-parkowe w Guzowie (pow. Sochaczewski, 

Gm. Wiskitki) obejmujące pałac wraz z kaplicą, oficynę, kordegardę wraz z bramą oraz park 

krajobrazowy.  

Dokumentacja została sporządzona na zlecenie Izabeli Ponińskiej i Michała 

Sobańskiego, właścicieli pałacu i parku. Opracowanie jest częścią studium historyczno-

konserwatorskiego, które stanie się podstawą do stworzenia koncepcji i późniejszego 

projektu/programu rewitalizacji zespołu.  

Zespół w Guzowie jest dziedzictwem o ponadregionalnej wartości i jako taki 

zasługuje na szczególną ochronę. Pałac w Guzowie jest doskonałym przykładem drugiej fazy 

neorenesansu. Podczas modernizacji, jaka nastąpiła w końcu XIX w. nadano mu formy tzw. 

kostiumu francuskiego. Ze względu na swoje wyjątkowe walory architektoniczne i 

artystyczne został wpisany do rejestru zabytków pod nr 455/62. Park, na powierzchni przeszło 

12 ha, zaprojektowany przez wyśmienitego architekta krajobrazu Waleriana Kronenberga, 

został wpisany do rejestru zabytków pod nr 43. 
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2. Stan Badań 

 

ZałoŜenie w Guzowie mimo tego, Ŝe jest podręcznikowym przykładem kostiumu 

francuskiego w architekturze polskiej nie doczekało się do tej pory Ŝadnego większego 

opracowania opublikowanego w druku. Większość informacji o pałacu i parku dostępnych 

jest albo w formie maszynopisów, albo jedynie przekazów ustnych. Bardzo uboga jest takŜe 

ikonografia, na postawie której trudno ustalić zachodzące na przestrzeni lat zmiany 

architektoniczne. 

Pierwsze wzmianki o zabudowie majątku Guzów znajdują się w zachowanych i 

przechowywanych w AGAD lustracjach województwa rawskiego (z których znaczna część 

została opracowana przez Z. Kędzierską i następnie wydana drukiem) z końca XVI, XVII i 

XVIII w 1.  

Większa część materiałów archiwalnych dziewiętnastowiecznych znajdowała się 

Bibliotece Ordynacji Krasińskich a Okólniku i uległa spaleniu podczas ostatniej wojny. Do 

odtworzenia historii pałacu z ego okresu przydatne są guzowskie księgi hipoteczne. W nich 

znajdziemy pochodzący z 1844 r. opis dóbr guzowskich i załoŜenia pałacowego2. Z 1851 r. 

pochodzi opublikowana w pamiętniku RóŜy Łubieńskiej (a następnie przez K. Brandysa w 

Koniec Świata SzwoleŜerów) litografia przedstawiająca widok pałacu od frontu. Niestety 

niemoŜliwe stało się dotarcie do rysunku Józefa Chełmońskiego (?) wykonanego w 1865 r. 

Rysunek wykonany ołówkiem przedstawiał widok od strony ogrodu, juŜ po rozpoczęciu prac 

rozbiórkowych (wieŜa). Przez dłuŜszy czas znajdował się na plebanii sąsiadującej z pałacem, 

obecnie najprawdopodobniej w posiadaniu dalszej rodziny ostatniego dyrektora cukrowni. 

Dostępna jest jedynie mało czytelna kserokopia rysunku. Szczęśliwie późniejsza przebudowa 

z czasów Feliksa Sobańskiego jest udokumentowana szkicem projektu arch. Mayer’a, jaki 

został zamieszczony w Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века G. 

Baranowskiego (wyd. rosyjskie, niemieckie, francuskie) wydanej w 7 tomach w latach 1902-

08 Znajdują się tam widoki i przekroje projektowanego pałacu. 

Pierwszy skrócony opis załoŜenia dały Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska w 

wydanym w 1967 r. Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce3. Następną publikacją o charakterze 

monografii było wykonane w 1977 r. na zlecenie PKZ O.W. opracowanie historyczne. Jego 

                                                 
1 Z. Kędzierska, Lustracje województwa rawskiego XVII w., s. XXVII, Wrocław 1965 
2 Hipoteka Grodziska Mazowieckiego, ks. hip. dobra Guzów, Archiwum m.st. Warszawy Odział w Grodzisku 
Maz., zasób d. Oddziału APW w śyrardowie 
3 I. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.10, woj. warszawskie, powiat grodzisko 
mazowiecki, z.4, s. 8-9, Warszawa 1967 
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autorka, Ewa Pustoła Kozłowska, wraz z pomocą prof. Tadeusza Stefana Jaroszewskiego 

opracowali wstępną monografię obiektu. Opracowanie jest cennym dokumentem nie tylko ze 

względu na treść, ale teŜ bogaty materiał zdjęciowy wykonany przez PKZ w 1977 r4. 

Szczegółowych informacji na temat parku dostarczyła praca magisterska Edyty Szymczyk 

napisana na SGGW w 2004 r5. 

Od strony technicznej i architektonicznej wsparciem są inwentaryzacja pałacu wraz z 

detalami wykonana przez F. DzierŜanowskiego w 1961 r., a takŜe późniejsze opracowania 

realizowane w ramach PKZ w latach 1977 – 19856. Mimo róŜnorodnych badań nadal nie 

przeprowadzono dokładnych badań stratygraficznych i architektonicznych. MoŜliwe stanie się 

to dopiero przy okazji remontu pałacu. 

Wykonywane w ramach Studium Historyczno-Konserwatorskiego opracowania i 

opinie (badania warstw malarskich i detalu – oprac. Z. Kamińska-Rózga, opinia 

mykologiczna – oprac. B. Konarski, opinia konstrukcyjna – oprac P. Szczepański) znacząco 

uzupełniają dotychczasową wiedzę. 

DuŜo informacji i materiałów ikonograficznych pozyskanych zostało od obecnego 

właściciela pałacu Michała Sobańskiego. Zgromadził on przede wszystkim bogaty zbiór 

fotografii z pierwszej połowy XX w. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować za 

okazaną pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 ZałoŜenie pałacowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, t. I, II, PKZ 1977 (E.Pustoła-Kozłowska) 

5 E. Szymczyk, Studium uwarunkowań przyrodniczych i historycznych dla załoŜenia pałacowo-parkowego w 
Guzowie, praca mgr na Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2004 

6 Kopie maszynopisów wszystkich opracowań wykonanych na zamówienie PKZ O.W. znajdują się w archiwum 
KOBiDZ w Grodzisku Maz. i w archiwum WUOZ w Warszawie 
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3. Historia osady Guzów 

 

Pierwsze wzmianki o dobrach guzowskich pochodzą z XVI w. PołoŜona w województwie 

rawskim w starostwie sochaczewskim wieś wchodziła w skład dóbr królewskich. Ówczesnym 

starostą sochaczewskim był Piotr Tarło i kolejno w 1564 r. Mikołaj Radziejowski, w 1570 

Paweł Szczawiński i od 1599 r. bezpośrednio pod zarządem wojewody rawskiego Stanisława 

Radziejowskiego. W wieku XVII dobra Guzowskie zarządzane były przez starostów z 

rodziny Oborskich, z których ostatnim był Marin Oborski, podkomorzy liwski, kasztelan i 

wojewoda podlaski. W tym czasie nastąpiło rozdrobnienie starostwa – ze starostwa 

sochaczewskiego wyodrębniono starostwo guzowskie, zwane w lustracjach dzierŜawą7.  

W zapisach lustracji z 1661 r. czytamy, Ŝe w skład dzierŜawy Guzowskiej wchodziły wsie 

Guzów, Czerwona Niwa, Stare Wiskitki, Kozłowice, Wola Miedniewska, Korbiewice, 

śuków, Szczawinem i miasto Wiskitki Kościelne8. Jako posesora dzierŜawy lustracja 

wymienia Łukasza Opalińskiego – marszałka nadwornego koronnego, przypuszczalnego 

autora pierwszego podręcznika architektonicznego „Krótkiej nauki budowniczej”.  

W końcu wieku starostwo Guzowskie naleŜało do Mikołaja Grudzińskiego pełniącego 

funkję krajczego królowej. Następnie starostwo Guzowskie w 1699 r. zostaje 

najprawdopodobniej przyznane Ŝonie Grudzińskiego ks. Lukrecji Radziwiłłównie. Ta wniosła 

dzierŜawę w posagu do kolejnego małŜeństwa z Fryderykiem Denhoffem, pułkownikiem 

wojsk litewskich i podczaszym litewskim. Otrzymał on oficjalnie doŜywotnią dzierŜawę 

starostwa Guzowskiego w 1713 r. W 1718 r. przekazał dobra kolejnej Ŝonie Konstancji z 

Kossakowskich. W roku 1724 dokonała ona cesji starostwa na rzecz swego zięcia Stefana 

Potockiego. Od tego czasu do 1762 r. starostwo Guzowskie było w posiadaniu rodziny 

Potockich9. Po śmierci Jana Potockiego dzierŜawa pozostała w rękach wdowy Pauli Potockiej 

z Szembeków (matki Feliksa Łubieńskiego, późniejszego ministra finansów w Wielkim 

Księstwie Warszawskim). 

Nieoczekiwanie w 1765 r. lustracja wymienia nowego posesora wojewodę trockiego 

Andrzeja Ogińskiego, trzeciego z kolei męŜa Pauli z Szembeków. W tym samym roku w 

                                                 
7 Kedzierska, s. XXVII 
8 Kędzierska, s. 174  

9 Informacje o XVIII-wiecznych posesorach dóbr guzowskich za: Boniecki A., Reiski A., Herbarz Polski. Cz.l. 
T.II. i T.XVI. Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa 1913 
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Guzowie urodził się Michał Kleofas Ogiński, późniejszy wybitny kompozytor10. Andrzej 

Ogiński podjął szereg działań zmierzających do modernizacji majątku. Regulacji została 

podana wieś, której czytelny układ zachował się do dziś. Jej zrąb tworzyły trzy trakty: między 

Sochaczewem i Wiskitkami, trakt na Wolę Miedniewską i na Błonie / Oryszew. 

Przebudowano takŜe folwark z drewnianego na murowany, rozbudowano budynki 

gospodarskie, ustawiono nawet nową karczmę. Jednak najwaŜniejszą inwestycją była budowa 

nowego pałacu. Po śmierci Andrzeja Ogińskiego w 1787 r. dobra pozostawały do 1795 r. w 

rękach wdowy, która w Guzowie zamieszkiwała11. W 1795 r. dzierŜawa guzowska została 

objęta sekwestrem przez rząd pruski. Państwo pruskie zagarnięte polskie starostwa rozdawało 

zasłuŜonym dygnitarzom i generałom. W taki sposób starostwo Guzowskie otrzymał minister 

Hoym. 

Feliks Łubieński, syn Pauli z Szembeków, nie ustawał w staraniach na rzecz 

odzyskania cennego, przynoszącego spory dochód starostwa. W końcu w 1797 r., m.in. za 

wstawiennictwem króla pruskiego udało mu się zawrzeć umowę z ministrem Hoymem, 

zgodnie, z którą dokonano wymiany dóbr Łubieńskich w Szczytnikach na majątek Guzowski 

wraz z przyległościami. Przez najbliŜsze 60 lat majątek pozostawał juŜ w rękach rodziny 

Łubieńskich. Feliks Łubieński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tej zasłuŜonej 

rodziny brał czynny udział w Ŝyciu gospodarczym i politycznym najpierw w wolnej 

Rzeczpospolitej, potem pod zaborem pruskim, a wreszcie w Księstwie Warszawskim. Jeszcze 

przed rozbiorami był dwukrotnie posłem na Sejm z okręgu kaliskiego (1778 i 1788), wziął 

udział w Powstaniu Kościuszkowskim. Po klęsce powstania zabiegał o zwolnienie polskich 

jeńców u władz pruskich. W 1793 r. po drugim rozbiorze Polski jego majątki - Kalinowa i 

Szczytniki znalazły się w zaborze pruskim. W 1793 r. w Szczytnikach przyjął, w wraz ze 

szlachtą kaliską, króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, który objeŜdŜał swoje nowe 

„zdobycze” terytorialne. W kilka lat później. W 1798 r. otrzymał od króla Fryderyka 

Wilhelma III tytuł hrabiowski. W 1798 r. otrzymał od Wilhelma III tytuł hrabiowski. W 1806 

r. dostał od Napoleona tekę ministerialną w Wydziale Sprawiedliwości i Wyznań w Komisji 

Rządzącej. To m.in. dzięki jego staraniom wprowadzono Kodeks Napoleona. 

                                                 
10 R. Łubieński, Generał Tomasz Łubieński, Warszawa 1889, s. 527 

11 Lustracja w powiecie sochaczewskim 1789, AGAD, ASK, Oddz. XLVI, sygn. 171 
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W 1807 r. minister Łubieński przekazał Guzów dzieciom, sam po Kongresie Wiedeńskim 

odsunął się z Ŝycia politycznego i osiadł w Zagości, a stamtąd (po odebraniu dóbr w 1822 r.) 

na kilka lat przeniósł się do Krakowa. 

Nowymi właścicielami majątku Guzowskiego zostali bracia Piotr, Franciszek i Jan 

Łubieńscy. Bracia zostali przez rodziców zobowiązani do spłacenia pozostałych siedmiorga 

rodzeństwa. Do lat 20-tych majątek, niezamieszkały przez Ŝadnego z gospodarzy, popadał w 

zaniedbanie. Wzrastały takŜe długi. Mimo, Ŝe bracia w poszczególnych latach brali majątek w 

dzierŜawę nie poprawiło to zbytnio stanu dóbr.  

Dopiero od 1827 r., kiedy to majątek nabył od rodziny Henryk Łubieński, rozpoczyna się 

powolna odbudowa doprowadzonego do kryzysu gospodarstwa. Henryk Łubieński, finansista 

i prawnik posiadał wysoką pozycję w sferach politycznych kraju. Był posłem na sejm 

Królestwa Kongresowego, radca stanu, a szczyt kariery osiągnął obejmując w 1829 r. fotel 

prezesa Banku Polskiego. Młody hrabia był niezwykle energicznym, pełnym pomysłów i 

inicjatywy gospodarzem i udało mu się rozbudować gospodarstwo. Wykorzystał swoją 

wiedzę i doświadczenie zdobyte przy innych realizowanych projektach. Wtedy powstaje 

cukrownia i nowe folwarki, w których prowadzona jest produkcja buraków cukrowych. 

Cukrownia stała się od tej pory podstawą utrzymania całego majątku. Zbudowane zostają teŜ 

czworaki wzdłuŜ dzisiejszych ul.Ogińskich i ul.Łubieńskich, a takŜe obory. Domy są 

wieloosiowe, parterowe, nakryte dwuspadowym dachem, pierwotnie miały ceglane elewacje z 

uproszczonym detalem. Część tego detalu zachowało się do dzisiaj. 

W 1828 r. do Guzowa powraca stary juŜ minister Feliks Łubieński, w którym mieszkał 

jeszcze przez kolejne 20 lat, aŜ do śmierci w wieku 90 lat. W tym czasie Guzów stał się 

centrum Ŝycia gospodarczego regionu. Wokół nestora rodu kwitło Ŝycie rodzinne i społeczne, 

o czym wspomina biograf rodziny Roger Łubieński: Guzów nie był rezydencją prywatną 

starca, ale dla wybitnych, publicznych urzędów, jakie wszyscy prawie członkowie tej rodziny 

zajmowali stał się ogniskiem Ŝycia ruchu i powagi12. W zasadzie kaŜdy z rodzeństwa 

sprawował jakieś waŜne funkcje polityczne, lub gospodarcze. Bracia w 1828 r. uruchomili w 

Rudzie Guzowskiej (dziś śyrardów) pierwszą na ziemiach polskich fabrykę wyrobów 

lnianych, a w 1830 r. uruchomili w Warszawie dom handlowy. Najwybitniejszy z synów 

Tomasz Andrzej był generałem napoleońskim, przez pewien czas takŜe w okresie Królestwa 

Polskiego. W 1816 r. po nieporozumieniach z Wielkim Księciem Konstantym zrezygnował z 

dalszej kariery wojskowej i poświęcił się działalności gospodarczej – był m.in. jednym z 

                                                 
12 Łubieński, s 486 
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załoŜycieli Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Tomasz Łubieński w tym czasie zaczął 

pełnić waŜne funkcje polityczne: w latach 1820 i 1825 posłował na sejm, a w 1829 r. 

otrzymał nominację na senatora-kasztelana.  

W 1842 r. Henryk Łubieński, główny animator sukcesu guzowskiego gospodarstwa, 

został skazany w procesie sądowym na zesłanie. Zarzucano mu wykorzystywanie swojej 

pozycji w Banku Polskim (ówcześnie piastował funkcje wiceprezesa) do malwersacji 

majątkowych, w tym zaciągania publicznych kredytów na cele publiczne. W 1848 r. został 

zesłany do Kurska. Ponownie do Guzowa wrócił w 1854 r. W tym czasie majątek został 

zajęty na poczet bankowych wierzytelności. Przez jakiś czas bracia dzierŜawili Guzów, by go 

odkupić od Banku (dokonał tego Henryk). Mimo to kłopoty finansowe, w tym obciąŜenie 

hipoteką doprowadziły do licytacji dóbr w 1856 r. Majątek nabył syn RóŜy Łubieńskiej 

(wnuk Feliksa Łubieńskiego) Feliks Sobański za kwotę 600.606 rubli13. W rękach tej rodziny 

dobra Guzowskie pozostawały aŜ do 1945 r., i ponownie od 1996 r. 

Rodzina Sobańskich naleŜała podówczas do najbogatszych na Podolu. Na ich fortunę składały 

się znaczne podolskie posiadłości m.in. Obodówka i Wasilówka, z funkcjonującymi 

doskonale zakładami przemysłowymi (cukrowniami, gorzelniami, papierniami). Do tego 

dochodziły jeszcze pałace, kamienice i domy dochodowe w Warszawie, ParyŜu i Odessie. 

W tym czasie dobra Guzowskie liczą sobie ponad 6 tys. ha (w tym blisko 3 tys. ha ziemi ornej 

i ponad 2,2 tys. ha terenów leśnych). Wraz z ciągle rozrastającą się produkcją cukrowni 

powstały takŜe nowe zabudowania folwarczne. Feliks Sobański piastował funkcję marszałka 

szlachty powiatu bracławskiego. W 1862 r. brał udział - w Kamieńcu Podolskim - w obradach 

koła marszałków guberni podolskiej. Debatowano nad wysłaniem do cara Aleksandra II 

adresu szlachty podolskiej, w którym domagano się przyłączenia Podola i Wołynia do 

Królestwa Polskiego. Choć Sobański był przeciwny "tej manifestacji" został przegłosowany, 

a adres wysłano. Wkrótce pozbawiono go urzędu i zmuszono do osiedlenia w głębokiej Rosji. 

Po jakimś czasie udało mu się przenieść do Odessy, a nawet na Podole. Powrót nie trwał 

jednak długo. Carat skonfiskował połowę (wschodnią) majątków i zmusił rodzinę do 

emigracji do ParyŜa, skąd Sobańscy wrócili dopiero w 1872 r. Po powrocie Feliks Sobański 

angaŜuje się w szereg przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Jest współzałoŜycielem, 

następnie wiceprezesem i prezesem Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków 

Rzemieślniczych, współzałoŜycielem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, a takŜe członkiem 

komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (pełnił tam nawet przez jakiś 

                                                 
13 ZałoŜenie pałacowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, s. 26 
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czas funkcję wiceprezesa). Oprócz tego hrabia zasłynął jako filantrop: w Warszawie załoŜył 

Zakład dla paralityków, a w trakcie wojny francusko-pruskiej, jeszcze będąc w ParyŜu 

ufundował ambulans lekarski dla francuskich Ŝołnierzy. Przez następne lata był bardzo mocno 

związany z Francją i ParyŜem, nie tylko związkami rodzinnymi i koleŜeńskimi, ale teŜ gustem 

artystycznym, który znalazł swoje odzwierciedlenie w jego mecenacie na Mazowszu. W 1878 

r. Feliks Sobański zostaje ordynatem – pierwszym na Mazowszu. Zapobiegło to podziałowi 

majątku miedzy trójkę jego dzieci. W 1880 r. otrzymuje z Watykanu tytuł hrabii papieskiego. 

W rodzinie Sobańskich majątek pozostał do 1945 r. W trakcie pierwszego 

ćwierćwiecza XX w. w majątku zaszły spore zmiany – pojawiły się nowe technologie (m.in. 

prąd), rozbudowany był teŜ folwark. Cukrownia przynosiła coraz większe dochody stając się 

jedną z największych w kraju. W początku XX w. wzdłuŜ alei kasztanowej, dzisiejszej ul. 

Łubieńskich powstały wille i domy naleŜące do administracji i kierownictwa cukrowni. 

Zachowane są do dziś; szczególną uwagę zwraca willa dyrektora cukrowni. Utrzymana w 

stylu modernistycznym.  

DuŜe zniszczenia w majątku, szczególnie w parku nastąpiły w trakcie I wojny 

światowej. W pałacu mieścił się wtedy przez jakiś czas szpital. Park w znacznym stopniu 

został przetrzebiony14.  

Nie miał szczęścia majątek takŜe podczas następnej wojny. W 1939 r. po podpisaniu 

kapitulacji Warszawy to tu Hitler świętował swoje zwycięstwo – wydał z tej okoliczności 

uroczysty bankiet (w trakcie tej „uroczystości” rodzina Sobańskich musiała opuścić na jakiś 

czas pałac). Rozpoczęło to czas dewastacji pałacu i majątku, który jednak nadal pozostawał w 

rękach polskiej rodziny15. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej, jeszcze w 1945 r. Michała 

Sobańskiego, ostatniego przedwojennego gospodarza w Guzowie pozbawiono prawa 

własności do majątku, a całą rodzinę wywieziono do Krasnogorska pod Moskwą. Majątek 

przeszedł w ręce Cukrowni Guzów, która w pałacu urządziła swoje biura. Wskutek 

wieloletniej fatalnej gospodarki pałac i sam majątek zaczęły popadać w zaniedbanie. Pałac 

wraz z kaplicą i kordegardą ze względu na swoje wyjątkowe walory artystyczne i 

architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków dn. 23 marca 1962 r. (pod nr 455/62). 

Dodatkowo 20 czerwca 1981 r. do rejestru zabytków wpisany został park (pod nr 42).  

Niestety zanim to nastąpiło decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kaplica wraz z 

przyległym terenem została w 1978 r. przekazana Kościołowi i przeznaczona na siedzibę 

                                                 
14 Informacje pozyskanie od Michała Sobańskiego 
15 por. przypis 14 
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miejscowej parafii. Bardzo zniekształciło to pierwotny zamysł twórców parku, a przede 

wszystkim uderzyło w czytelność i spójność załoŜenia. 

Dopiero w 1996 r. wskutek wieloletnich starań udało się potomkowi ostatniego 

właściciela Markowi Sobańskiemu odkupić utracony pałac wraz z parkiem. Obecnie cały 

teren naleŜy do Michała Sobańskiego i jego siostry Izabeli z Sobańskich Ponińskiej. W latach 

90-tych cukrownia zmniejszyła i w końcu wstrzymała całkowicie produkcję. W latach 2005-

2006 budynki cukrowni zostały rozebrane, a pozostawiono tylko komin. W dn. 28 czerwca 

2007 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków część terenu (6 ha) 

po dawnych zabudowaniach zostało wpisane do rejestru zabytków jako otoczenie i oś 

widokowa pałacu (nr rej. zab. A-742).  

Na terenie osady Guzów zachował się dawny układ ruralistyczny, ciąg ulic, 

zabudowań folwarcznych. Zespół ten jest jednolity i zasługuje na ochronę prawną. W ciągu 

ostatnich lat niestety nasiliły się tendencje do przemysłowego wykorzystania terenów 

dawnego folwarku co niesie ze sobą groźbę zniszczenia otoczenia roślinnego i ekspozycji 

pałacu. W celu ochrony zabytkowego zespołu dawnej zabudowy folwarcznej i mieszkalnej 

stowarzyszenie Domus Polonorum podjęło w lipcu 2008 r. starania na rzecz wpisu układu 

ruralistycznego wsi Guzów do rejestru zabytków. 
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4. Historia zespołu pałacowo-parkowego 

 

 Pierwsze mieszkalne zabudowania dworskie na terenie wsi Guzów powstały zapewne 

jeszcze w XVI w. JuŜ lustracja z 1602 notuje istnienie w folwarku Guzowskim dworu: „Jest 

w tem folwarku dwór z drzewa budowany, w którem są gmachy dwa przeciwko sobie (...) Jest 

teŜ sad niemały i rzadki (...) Są przy tym folwarku sadzawki trzy.”16 Podobny opis 

znajdziemy w późniejszej lustracji z 1661 r. Wedle opisu dwór, jaki tam istniał raczej był 

skromny i dość niewielki. Z dwiema duŜymi izbami po bokach i z sienią na osi. Dopiero w 

1765 r. lustracja coś więcej wspomina o dworze i budynkach folwarcznych. Wymienia się 

„dwór o 2 pokojach, stary, z gankiem pod gontami ab intra trynowany” oraz oficyny dwie 

nowe i stare „z pruska budowane” tworzące dziedziniec, z którym usytuowane były stajnie17. 

MoŜna się domyślać, Ŝe ówczesny dwór pamiętał jeszcze początek XVII w. i poprzednią 

lustrację. Takie mieszkanie nie było ani zbyt wygodne, ani tym bardziej godne dla wojewody 

trockiego, jakim był Andrzej Ogiński 

Wraz z jego „panowaniem” w dobrach guzowskich rozpoczęły się prawdziwe zmiany. 

W 1765 r. podjęto szereg prac w parku i przy budowie nowego pałacu. Jego wygląd przybliŜa 

nam lustracja z 1789 r.: Pałac mieszkalny, murowany na 2 piętra, w którym na górze jest 

pokojów z salą i garderobami 15,na dole zaś pokojów 4, sala 1 i schowanie z 4 kominami nad 

dachami wyprowadzonemi, gątami czerwono pomalowanemi pobity, porządnie i wygodnie 

znacznym kosztem przez J.W. Wojewodę skończony, pod którym piwnic murowanych 2”, 

„Oficyn tego pałacu jest 4, z drzewa tartego wybudowanych gątami pobitych”18. Opis 

wskazuje, Ŝe w tym czasie mamy juŜ do czynienia z duŜym murowanym dworem, który 

rozmiarami mógłby się równać z niejednym pałacem. Nowy dwór był częściowo 

podpiwniczony (w części korpusu głównego). Nad wysokimi piwnicami wznosił się 

parterowy korpus, z częścią piętrową – najprawdopodobniej ryzalitem środkowym. Do 

dziewięcioosiowego korpusu głównego dostawione były alkierze po obu stronach pałacu (w 

elewacji północnej jednoosiowe, w południowej dwuosiowe. Wysoki mansardowy dach 

skrywał dwie kondygnacje mieszkalne. Przed dworem po obu stronach ustawione były cztery 

oficyny, które tworzyły rodzaj dziedzińca. Od ogrodu dwór uzyskał na osi wysoki trójbocznie 

                                                 
16 Kędzierska, s. 17 

17 Lustracja województwa rawskiego 1765, AGAD, ASK, Oddz. LIV, sygn. 158, s.39 

18 Z. Kędzierska, Lustracja województwa rawskiego 1789, Wrocław 1971, s.95 
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zamknięty ryzalit. W ten sposób we wnętrzu powstała sala balowa na planie ośmioboku. Taki 

model zaakcentowania środkowego traktu z centralną salą/pokojem w końcu XVIII w. był 

bardzo popularny i chętnie stosowany nawet w mniejszych dworach. Z sali prostymi 

schodkami było przejście do ogrodu. Nie mamy Ŝadnych przesłanek dot. wykończenia i 

wyposaŜenia wnętrz, które później były wielokrotnie przebudowywane. 

Kolejni właściciele, rodzina Łubieńskich, nie wprowadzała juŜ tak zasadniczych 

zmian architektonicznych w pałacu i jego otoczeniu. Mieszkający w Guzowie minister Feliks 

Łubieński i właściciel majątku Henryk Łubieński koncentrowali się przede wszystkim na 

poprawie rentowności i działania majątku. Rozbudowane znacznie zostało zaplecze 

gospodarcze, a przede wszystkim cukrownia. Z tego czasu pochodzą najstarsze zachowane 

zabudowania czworaków przy dawnym trakcie Sochaczew-Wiskitki, dzisiejszej ul. 

Ogińskich. W 1827-28 r. produkcję rozpoczyna cukrownia, która staje się na jakiś czas 

największym tego typu zakładem w Królestwie Polskim. Bryła pałacu pozostała praktycznie 

bez zmian. Z istotniejszych zmian moŜna wymienić budowę wieŜy od strony wschodniej. 

Widoczna jest na rycinie z ok. 1851 r. przedstawiającej front pałacu19. Piętrowa, nakryta 

została cebulastym hełmem. WieŜa przesunięta była nieco na południe w stosunku do 

dzisiejszej przy wschodniej elewacji. Do pałacu dostawiono takŜe kuchnię piętrową – 

najprawdopodobniej z miejscu dzisiejszej oranŜerii – przy elewacji wschodniej. W opisie z 

1844 r. znajdujemy informację, Ŝe była to „kuchnia angielska massiw murowana w pruski 

mur postawiona o piętrze będąca”20. WieŜa z kuchnią stanowiły nieregularny akcent w 

symetrycznej bryle pałacu. Z czasem zostały najprawdopodobniej zostały częściowo 

rozebrane i przebudowane przez Feliksa Sobańskiego. W zachodniej elewacji pałacu był 

niewielki wykusz (widoczny na litografii z 1851 r.), w którym mieściła się kaplica. Pałac 

posadowiony był na wysokim cokole – suterenie, większość reprezentacyjnych pomieszczeń 

mieściła się na parterze. Druga kondygnacja mieszkalna ukryta była w dolnej połaci 

wysokiego mansardowego dachu. Łubieńscy powiększyli nieco piwnice pod traktem 

północnym dodając pomieszczenia pod alkierzami, poszerzając takŜe korytarz łączący 

pomieszczenia. W samym pałacu dokonano teŜ znacznych przemurowań ścian, być moŜe w 

ślad za tym poszły takŜe przekształcenia wnętrz. Dziedziniec otoczony był przez cztery 

murowane oficyny na planie prostokąta – dwie z nich zostały przebudowane z XVIII-

                                                 

19 R. Sobańska, Pamiętnik rodziny Łubieńskich, Drukarnia S. Strąbskiego, Warszawa 1851 

20 ZałoŜenie pałacowe..., s. 29 
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wiecznych drewnianych. Pomiędzy oficynami, na środku dziedzińca znajdowała się fontanna 

w okrągłym, ocembrowanym cegłą basenie.  

W takiej formie pałac dotrwał do początku lat 80-tych. Od 1856 r. majątek był 

własnością Feliksa Sobańskiego, który od końca lat 70-tych nosił się z zamiarem 

modernizacji podupadłej juŜ stuletniej rezydencji. Prace rozpoczęły się zapewne od 

częściowej rozbiórki wieŜy i kuchni. W następnym etapie rozebrano pozostałe oficyny wokół 

dziedzińca.  

W tym czasie w Warszawie Feliks Sobański realizował kilka inwestycji: Leandro 

Marconi zaprojektował dla niego pałacyk w Al. Ujazdowskich. Z kolei przy ul. 

Nowowiejskiej powstał fundowany przez Sobańskiego Zakład dla paralityków projektowany 

przez Władysława Hirszla, ucznia Henryka Marconiego. Feliks Sobański podczas swojej 

bytności w ParyŜu nawiązał zapewne kontakt z francuskim architektem Mayer’em. 

Najprawdopodobniej do tego architekta zwrócono się z pomysłem modernizacji pałacu. 

Zachował się projekt jego autorstwa (rys. Henri Toussaint) zamieszczony w Encyklopedii 

Architektury Baranowskiego21. Znając upodobania rodziny Sobańskich Mayer’a 

zaprojektował pałac w duchu modnego w ostatniej ćwierci XIX w. kostiumu francuskiego. Na 

Ŝyczenie Feliksa Sobańskiego na mazowieckiej równinie miał powstać zamek znad Loary. 

Zakupiony projekt został przystosowany do rodzimych warunków, nieznacznie 

przekształcony przez wspomnianego juŜ Władysława Hirszla. Prace rozpoczęły się w 1880 r. 

i trwały do momentu poświęcenia kaplicy w 1895 r. 

Projekt Mayer’a zakładał wykorzystanie murów pałacu Łubieńskich i nałoŜenie na 

elewacje nowej szaty historyzującej, a takŜe zagospodarowanie nieuŜytkowanego dotąd 

poddasza. W pierwszej kolejności powiększono piwnice pałacu, tak, Ŝe utworzyły całą 

kondygnację sutereny. W części Sali Balowej i holu w piwnicach zamontowano mocne stropy 

staloceramiczne, pod oranŜerią i po wieŜami odcinkowe, pod resztą pomieszczeń traktu 

południowego stropy na belkach drewnianych. Następnie przebudowano elewacje pałacu 

nadając im historyzującą szatę francuskiego neorenesansu. Aby powiększyć powierzchnię 

mieszkalną architekt zmienił kąt nachylenia dolnej połaci dachu mansardowego, wprowadził 

tam dodatkowe lukarny, podniósł takŜe nieco górną połać, co pozwoliło mu na ulokowanie 

jeszcze jednej kondygnacji uŜytkowej (dodano takŜe okna). W naroŜniku elewacji północnej i 

wschodniej wzniósł przylegający do alkierza (do jadalnie) zadaszony taras, do którego było 

wejście z parteru (w kilkanaście lat potem otwarty taras przekształcono na zamknięte 

                                                 
21 Г.В.Барановский, Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века, s. 43-44 
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pomieszczenie). Wreszcie w 1895 r. ukończono kaplicę – połączoną z pałacem łącznikiem - 

która powstała w miejscu dawnej kuchni. Przy przebudowie pałacu pracowanie tylko 

warszawski architekt, ale takŜe miejscowi rzemieślnicy – majster Kierzkowski i Wiśniewski z 

Guzowa22. Znając pierwotny projekt moŜemy się dopatrzyć pewnych róŜnic miedzy nim, a 

rezultatem przebudowy prowadzonej przez Hirszla. Przede wszystkim nie udało się 

zrealizować wysokiej wieŜy nad ryzalitem środkowym. Taki element zgodny był z 

załoŜeniem „zamku” znad Loary, ale nie za bardzo pasował do późnobarokowej bryły pałacu. 

Nie został zrealizowany takŜe szeroki taras wzdłuŜ korpusu od strony północnej.  

W ciągu najbliŜszych kilkudziesięciu lat w pałacu przeprowadzano kolejne 

modernizacje, które uczyniły z niego wygodną rezydencję nowoczesnego ziemiaństwa. W 

kilka lat po przebudowie pałacu przystąpiono do urządzania wygodnych, duŜych łazienek. Co 

prawda w pierwotnym projekcie przewidziano niewielkie pokoje łazienkowe, a nawet ostatni 

krzyk mody - w.c., ale w rezultacie zrealizowano znacznie większe pomieszczenia. Jedna z 

zachowanych do dziś łazienek umieszczona została we wschodniej wieŜy. O jej klasie 

świadczą zachowane porcelanowe wanna, umywalka na postumencie, water closet, a takŜe 

krany. Całe wyposaŜenie powstało zapewne w firmie Drzewiecki&Jeziorański. Pod hełmem 

wieŜy wschodniej umieszczono wielki zbiornik na wodę, z którego poprowadzono instalacje 

po całym pałacu.  

Sporym wyzwaniem było rozwiązanie ogrzewania pałacu. W pierwszej kolejności 

usprawniono ogrzewanie piecowe. W piwnicy znajdowały się piece, z których szybami 

kominowymi ciepłe powietrze przechodziło przez wszystkie kondygnacje. W poszczególnych 

salach były kominki, lub piece. Jednak juŜ na początku XX w. zamontowano w pałacu 

centralne ogrzewanie. Kotłownia znalazła się w piwnicy pod Salą Balową, dalej rury 

prowadziły do grzejników zamontowanych w poszczególnych salach. Do dziś zachowały się 

grzejniki w Sali Balowej i Jadalni, na których znajduje się plakietka z nazwą warszawskiej 

wytwórni Drzewiecki&Jeziorański. W latach 1893-95 przeprowadzono pełną elektryfikację 

pałacu. Z tamtych czasów zachowały się do dziś Ŝarówki wkręcone w ramę dookoła świetliku 

w oranŜerii. Zamontowane w rzeźbionych, malowanych rozetkach świadczą o pomysłowości 

ówczesnych majstrów. 

Nie wiemy w pełni jak wyglądały wnętrza pałacu po przebudowie. Część z nich 

zachowała się do naszych czasów w prawie niezmienionej formie. Niestety najbardziej 

reprezentacyjne pomieszczenie, Sala Balowa, w latach 20-tych XX w. została pozbawiona 

                                                 
22 ZałoŜenie pałacowe..., s. 30 
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większości detalu i pomalowana. Z pierwotnego projektu moŜemy się domyślać, Ŝe miała ona 

bogatą dekorację neorokokową. Zachowano kominki, drzwi wraz z ościeŜami, okiennice 

wewnętrzne, balkon wraz z detalami i detale sztukatorskie gzymsu i sufitu. Sala Balowa w 

XX-leciu pełniła raczej funkcję rodzinnego salonu, niŜ reprezentacyjnej sali23. W 1939 r., po 

wizycie Hitlera w Guzowie (świętował tu kapitulację Warszawy) rozpoczęła się dewastacja 

wnętrz. Zerwano m.in. mosięŜne aplikacje z kominków w Sali Balowej. 

Równolegle z pałacem miała powstać kaplica przypałacowa. W projekcie Mayer’a 

znalazła się w pobliŜu zachodniego skrzydła pałacu. Mimo, Ŝe stanowiła oddzielny budynek, 

to połączona została z głównym gmachem piętrowym łącznikiem. Łącznik zapewniał 

przejście bezpośrednio z korytarza na parterze do wnętrza kaplicy. Kaplica została ukończona 

w 1895 r. Nie wiemy kto nadzorował prace budowlane, na pewno jednak jest to realizacja 

pierwotnego projektu Mayer’a. Pewne zmiany w stosunku do projektu zaszły przede 

wszystkim w partii głównego wejścia, które zostało umieszczone centralnie na osi, a nie po 

bokach kruchty jak to było wstępnie planowane. Część z detalu w kaplicy sprowadzana była z 

Francji (m.in. kute drzwi, witraŜe, rzeźby, ołtarze). Niestety w 1978 r. decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kaplica wraz z przyległym terenem została 

przekazana Kościołowi i przeznaczona na siedzibę miejscowej parafii. W chwili obecnej jest 

uŜytkowana  (po nieudolnym remoncie). TakŜe część pomieszczeń pałacowych (m.in. łącznik 

i część piwnic) została zajęta na cele parafialne. 

 

Równocześnie z dworem/pałacem przekształcany był park. Części załoŜenia 

parkowego, stanowiące do dziś waŜny element kompozycyjny sięgają juŜ XVII w. W lustracji 

z 1602 r. wymienione są trzy sadzawki oraz spory sad. Te trzy stawy zostaną w przyszłości 

wkomponowane w dziewiętnastowieczny projekt parku. W blisko 150 lat po pierwszej 

lustracji istnieją wzmianki o ogrodzie włoskim zlokalizowanym tuŜ za dworem. Wspomniana 

lustracja z 1789 r., czyli juŜ po ukończeniu budowy nowego dworu przez Andrzeja 

Ogińskiego. Przytoczony ogród był „w tyle pałacu (...) włoski porządnie utrzymany, w 

którym drzewa fruktowe z szpalerami lipowemi i grabowemi znajdują się”. Znajdujemy teŜ 

tam informację o ogrodowej budowli charakterystycznej dla większych zespołów – oranŜerii.  

Za czasów Łubieńskich park nie był jeszcze ukształtowany w znaczącym stopniu. Nadal 

przewaŜał jego uŜytkowym, a nie dekoracyjny charakter. Sady i drzewa owocowe stanowiły 

większą część nasadzeń. Opis dworu i parku z 1844 r. wymienia dwa rozlegle sady/ogrody 

                                                 
23 Informacje pozyskane od Michała Sobańskiego 
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owocowe: „jeden mający ok. 600 drzew, drugi ok. 300 i ten drugi jest teŜ zarazem jarzynnym, 

w którym są załoŜone winogrona, 250 sztuk krzewów, w tymŜe równieŜ są dwie sadzawki”. 

Oprócz tego opis wzmiankuje dodatkowy staw od strony wschodniej parku. Wszystkie stawy 

miały takŜe czysto utylitarny charakter i słuŜyły jako akweny rybne. Przez Łubieńskich 

uŜytkowana była nadal XVIII-wieczna wolnostojąca oranŜeria, w której trzymano ponad 1000 

egzotycznych kwiatów. 

Obecny park powstał dopiero po ukończeniu przebudowy pałacu przez Feliksa 

Sobańskiego, czyli po 1895 r.. Kiedy wszystkie prace budowlane zostały zakończone 

przystąpiono do porządkowania terenu i realizacji projektu parku. Projekt został zamówiony 

najprawdopodobniej u Waleriana Kroneneberga, wziętego wówczas architekta krajobrazu 

(autora m.in. Parku Ujazdowskiego i Parku Skaryszewskiego w Warszawie). Realizacji 

projektu dokonał Franciszek Szanior. Kronenberg oparł idę parku na dwóch uzupełniających 

się modelach. Połączył park geometryczny od strony zachodniej, na osi pałacu, z parkiem 

krajobrazowym we wschodniej części terenu. Wjazd do parku miał się od tej pory odbywać 

od strony wschodniej, z bitego traktu (dzisiejsza ul. Ogińskich). Tam zbudowana została 

reprezentacyjna okazała kordegarda wraz z bramą. Dawny wjazd od strony cukrowni miał 

pełnić tylko pomocniczą funkcję, a z czasem został przez właścicieli zupełnie zamknięty. 

Przed pałacem, od frontu, zaplanowany został tradycyjny podjazd z gazonem ujętym w 

bukszpanowy Ŝywopłot. Utworzona przed pałacem „polana” ograniczona była od terenu 

przeciwległej cukrowni kurtyną wysokich drzew. Z kolei od strony południowej pałacu os 

wyznaczały kwiatowe partery ujęte z dwóch stron alejami drzew. W części środkowej alei 

cztery klony srebrzyste tworzyły rodzaj zamkniętego, kwadratowego wnętrza. Za nimi 

otwierała się krajobrazowa, malownicza polana.  

Dawne sadzawki zostały nieco przekształcone w nieregularne, połączone ze sobą 

stawy. Na środkowym z nich, największym, usypana została sztuczna wyspa (o stromych 

brzegach), do której miała prowadzić grobla/mostek z przeciwległego brzegu. W samej 

wyspie umieszczona została grota. Na wierzchołek wyspy wchodziło się spiralną ścieŜką, 

mijają po drodze postument z figurą Św. Antoniego. Na dwóch brzegach duŜego stawu 

rozlokowane zostały okrągłe betonowe bloki do cumowania łodzi. Dookoła stawu wiły się 

alejki: główna łącząca bramę z pałacem i inne obiegające cały park dookoła. Teren parku 

krajobrazowego porastały rozmaite gatunki drzew (liściaste: klony, lipy, wiązy, jesiony; ale 

teŜ iglaste, m.in. świerki rosnące w grupie między stawem południowym i środkowym). 

Pomiędzy skupiskami drzew pomyślane zostały malownicze polany. W części południowo-

wschodniej parku zaprojektowano wzniesienie z glorietą. Obecnie nieistniejące. Istotną rolę w 
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„malowniczej wędrówce” po parku odgrywać miały mostki. Dwa z nich zachowały się do 

dziś. Betonowe, z tralkową, bądź metalową balustradą i uproszczonym detalem 

architektonicznym (m.in. spływy wolutowe na końcach balustrad) stały się naturalnymi 

punktami widokowymi na malownicze stawy. WaŜny elementem kompozycyjnym całego 

załoŜenia była zachodnia część parku z usypanym sporym wzniesieniem widokowym. 

Rozciągał się z niego widok na całe załoŜenie. Niestety obecnie ta część parku jest mocno 

przekształcona i znajduje się wraz z kaplicą na terenie kościelnym. Decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków kaplica wraz z przyległym terenem została w 1978 r. przydzielona 

na siedzibę miejscowej parafii katolickiej. Na szczęście nie udało się ówczesnemu 

proboszczowi zbudować trwałego murowanego ogrodzenia między terenem dziedzińca 

pałacu i kaplicy. O takich zamiarach świadczą Ŝelazobetonowe fundamenty. Mur miał 

nawiązywać do istniejącego, oddzielającego dziedziniec kaplicy od folwarku, zbudowanego 

zgodnie z projektem Kronenberga w 1 ćw. XX w. 

Z czasem pierwotny projekt Kronenberga ulegał zmianie. W XX-leciu 

Międzywojennym między pałacem, a głównym stawem ulokowano kort tenisowy, 

obowiązkowy element nowoczesne siedziby modnego ziemiaństwa. W niewielkim stopniu 

przekształcono teŜ geometryczną część od strony południowej pałacu. 

 

Po wojnie w pałacu i parku nie prowadzone były większe prace remontowo-

rewaloryzacyjne. Pałac mieścił biura i mieszkania pracowników cukrowni. W 1961 r. 

przeprowadzono niewielki remont. W jego trakcie zmieniono nieznacznie elewację 

południową – zlikwidowano pilaster hermowy między dolnymi porte-fenetre’ami w ryzalicie 

Sali Balowej; analogiczny to tego, który jest w górnej elewacji. Cukrownia w swoich planach 

miała jednak większy remont adaptacyjny pałacu. Sporządzona w tym czasie została 

inwentaryzacja budynku pałacowego wraz z detalem. Kolejne prace badawcze (m.in. 

dokumentacja historyczna, badania mykologiczne, konstrukcyjne) prowadzone były w latach 

1977-85 przez Przedsiębiorstwo Pracownie Konserwacji Zabytków. W latach 80-tych 

zmieniono teŜ konstrukcję zachodniej pomocniczej klatki schodowej z drewnianej na 

betonową. Mimo tych prac w pałacu przez cały czas nie była prowadzona bieŜąca 

konserwacje, która skutkuje do dziś niedostatecznym stanem obiektu. W latach 1980-81 

przeprowadzony został Nieogrodzony park był raŜąco zaniedbany. Wykorzystywany przez 

miejscową ludność jako źródło opału a takŜe droga na skróty, ulegał degradacji. 

ZałoŜenie pałacowo-parkowe zostało odkupione przez rodzinę Sobańskich w grudniu 

1996 r. Od tego czasu prowadzone są drobne prace zabezpieczające (m.in. wygrodzenie 
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samego pałacu, częściowe osuszenie fundamentów, uszczelnienie pokrycia dachowego, 

zabezpieczenie zachowanego detalu architektonicznego) w pałacu. W parku realizowane są 

zabiegi pielęgnacyjne drzew, czyszczenie terenu z drobnych samosiejek i regularne koszenie 

trawy. 
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5. Analiza architektoniczna 

 

Pałac w Guzowie powstawał w wielu etapach na przestrzeni ponad 100 lat. Widoczne 

są w nim zarówno elementy charakterystyczne dla późnego polskiego baroku, jak i 

nowoczesna historyzująca szata z końca XIX w. Na podstawie badań ikonograficznych, 

zachowanych opisów historycznych (m.in. w lustracjach), ale teŜ badań wątków muru i cegieł 

moŜna wyodrębnić trzy podstawowe etapy jego budowy i rozbudowy24. W celu ustalenia 

dokładnej chronologii i zakresu przekształceń naleŜałoby przeprowadzić odpowiednie 

badania architektoniczne murów. 

 

Pierwsza faza budowy przypada na lata 1787 – 1789, kiedy to w miejscu 

siedemnastowiecznego drewnianego dworu powstał nowy, murowany dwór. Andrzej Ogiński, 

wojewoda rawski, potrzebował godnej swego urzędu, reprezentacyjnej siedziby. Powstał 

dwór murowany, na planie prostokąta z alkierzami, nakryty mansardowym dachem. W partii 

korpusu dwór był siedmioosiowy z trójosiową częścią piętrowego ryzalitu. Poddasze, mimo 

niewielkich lukarn, nie pełniło funkcji mieszkalnej- poza wspomnianą częścią środkową. Nie 

wiemy jak wyglądały wnętrza, moŜemy teŜ się tylko domyśleć ich rozplanowania. 

Najprawdopodobniej był to budynek dwutraktowy z centralną sienią i salą/salonem od 

ogrodu. 

Od ogrodu najprawdopodobniej juŜ wtedy wzniesiony był trójboczny ryzalit, w 

którym umieszczona została sala balowa. Umieszczanie reprezentacyjnego pomieszczenia na 

osi pałacu/dworu (sala na planie centralnym, owalna, lub ze ściętymi naroŜnikami) była 

częstym rozwiązaniem stosowanym w osiemnastowiecznych realizacjach. Dwór był 

podpiwniczony w części centralnej – cztery pomieszczenia piwniczne dostępne były z 

prostopadłego traktu. Zarówno zasadnicza bryła, jak i podziały elewacji w przeciągu 

następnych kilkudziesięciu lat nie uległy zmianie 

Kolejny etap rozbudowy przypada na okres, kiedy właścicielami majątku byli 

Łubieńscy. Mimo, Ŝe główny nacisk kładki na rozwój folwarku i cukrowni to takŜe w pałacu 

przeprowadzili pewne zmiany. Przebudowa przypadła najpewniej na lata 30/40-te XIX w. 

Wygląd pałacu znamy z zachowanych przekazów ikonograficznych – wspomnianej litografii 

z o 1851 r. przedstawiającej pałac od dziedzińca i niezachowanego w oryginale rysunku 

Józefa Chełmońskiego z 1865 r. O bryle i planie pałacu moŜe teŜ świadczyć zachowana mapa 

                                                 
24 Stwierdzono obecność trzech rodzajów cegieł o rozmiarach:........ 
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pomiarowa z 1869 r. przedstawiająca dobra guzowskie, w tym park i pałac25. Bryła budynku 

w swej zasadniczej części nie uległa zmianie. Łubieńscy dobudowali trójkondygnacyjną 

wieŜę od strony elewacji wschodniej, a takŜe dodali wykusz od strony zachodniej 

(mieszczący najpewniej kaplicę pałacową). WieŜa, usytuowana kilka metrów na południe w 

stosunku do obecnej, została przykryta cebulastym hełmem. NaroŜniki ryzalitu, korpusu 

głównego, alkierzy, wieŜy i wykusza otrzymały boniowanie. Do ryzalitu frontowego dodano 

niewielki ganek. Zmianie uległa takŜe elewacja wschodnia, do której dostawiono budynek 

kuchni (w jego miejscu wznosi się dziś oranŜeria). W elewacji ogrodowej 

najprawdopodobniej zmieniono nieznacznie formę okien tarasowych ujmując je w półkoliste 

arkady. Przebudowa pałacu nie zmieniła zasadniczo jego szaty architektonicznej. W bryle 

nadal przypominał budowlę z końca XVIII w., późnobarokową. Z kolei dodanie boniowania i 

wprowadzenie arkadowych płycin uzupełniało istniejącą szatę klasycyzującą o elementy 

neorenesansowe.  

NajwaŜniejsze zmiany nastąpiły ze zmianą właściciela w 1856 r. Feliks Sobański 

nabył pałac przede wszystkim z sentymentu dla swojej matki RóŜy z Łubieńskich Sobańskiej. 

Od początku miała to być jedna z siedzib rodowych (główna obok pałacu w Obudówce na 

Podolu). Modernizacja miała objąć nie tylko pałac, podówczas juŜ stary i mało wygodny, ale 

teŜ rewaloryzację parku. Podstawową kwestią, z którą musiał zmierzyć się nowy właściciel 

był kierunek, w jakim miała podąŜać modernizacja. Lata 70/80-te XIX to czas modernizacji 

wielu siedzib rodowych w Polsce. Wystarczy wymienić choćby zamek w Łańcucie Potockich, 

Ołykę Radziwiłłów, czy Kozłówkę Zamoyskich. Dawne XVII i XVIII wieczne siedziby po 

prostu nie odpowiadały współczesnym wymogom. Nie było w nich takich udogodnień jak 

łazienki z bieŜącą wodą, kanalizacja, czy centralne ogrzewanie26. Taka sytuacja była nie do 

przyjęcia dla nowej, światowej arystokracji, która doskonale znała warunki Ŝycia w Europie. 

Zupełnie inna kwestią był dobór odpowiedniego stylu, w jakim dany pałac miał być 

przebudowany. O tym czy był to neobarok, neorenesans, stanisławowski klasycyzm 

decydowały w duŜej mierze moda, zamiłowania artystyczne właściciela, ale tez jego aspiracje 

polityczno-społeczne. MoŜna powiedzieć, Ŝe styl w duŜej mierze określał postrzeganie przez 

otoczenie. Tradycja architecture parlante („architektury mówiącej”) w historyzmie końca 

XIX wieku odgrywała decydująca rolę. Feliks Sobański zdecydował się na modny kostium 

francuski. W tym czasie w całej Europie popularny był modus architektoniczny nawiązujący 

                                                 
25 Pierworys pomiaru dóbr Guzów, 1869 r. – fot. K.Kowalska, 1977, dokumentacja fotograficzna PKZ O.W. nr 
sygn. 134379 
26 T.S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności, str. 177-206, Warszawa 1996 
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do francuskiego renesansu i baroku XVII w. Ta druga faza neorenesansu została 

zapoczątkowana na europejską skalę przez m.in. przebudowę paryskiego Hôtel de ville 

(ratusza) w 1870 r. Wzorowano się na zamkach w Blois, Fontainebleau, czy słynnym Vaux le 

Vicomte pod ParyŜem. Nieocenionym wzorcem dla powstających siedzib rodowych był teŜ 

Wersal – zarówno w reprezentacyjnej wersji Ludwika XIV, jak teŜ z polowy XVII w. 

Dominowała ciekawa, urozmaicona bryła, wysokie dachy mansardowe (często wykończone 

łupkiem, bądź blachą), połączenie cegły w licu muru, z kamiennymi detalami, jak teŜ 

ornamentyka nawiązującą do czasów Franciszka I, Henryka IV, czy Ludwika XIII. Projekty 

nowopowstających rezydencji, jak teŜ projekty wzorcowe były publikowane w pismach 

architektonicznych i rozpowszechniane po całej Europie. Nieocenionym propagatorem tych 

form był César Daly, którego publikacje, wraz z projektami, cieszyły się w Europie bardzo 

duŜą popularnością.  

RównieŜ na terenie dzisiejszej Polski kostium francuski przyjął się bardzo dobrze. 

Wspomnijmy choćby kilka ze zrealizowanych projektów: pałac Zamoyskich na ul. Foksal w 

Warszawie (proj. L. Marconi), pałac Branickich na ul. Frascati w Warszawie (równieŜ 

Marconi), pałac Rembielińskich w Krośniewicach, Kronenbergów Brzeziu (proj. m.in. przez 

Waleriana Kronenberga), Epsteina w Teresinie (proj. F.Arveuf). Do najsłynniejszych naleŜy z 

pewnością niestniejący pałac niemieckiego Donnesmarcków w Świerklańcu (zamówiony 

przez słynna markizę de la Paiva u paryskiego architekta Hectora Lefuela), który swoją formą 

miał nawiązywać do Wersalu Ludwika XIII. Najlepszym przykładem modernizacji w duchu 

kostiumu fransukiego starej siedziby moŜe być wspomniany juz zamek w Łańcucie. Roman i 

Elzbieta potoccy zamówili projekt przebudowy u wyśmienitego duetu architektoniczego z 

Wiednia arch. Armande Bauque i arch. Alberta Pio. Zamek swą szatą nawiązywał do 

wczesnego baroku francuskiego27. 

Na tym tle pałac w Guzowie po przebudowie dokonanej w latach 1880-89 r. 

prezentuje się jako jeden z najciekawszych przykładów. Tym bardziej, Ŝe część polskich 

obiektów w kostiumie francuskim uległo zniszczeniu podczas ostatniej wojny i w latach 

powojennych. Ten podręcznikowy przykład francuskiego neorenesansu jest bez wątpienia 

najbardziej malowniczym tego typu pałacem na Mazowszu. Najprawdopodobniej Feliks 

Sobański podczas swej bytności w ParyŜu (do 1872 r.) poznał bliŜej nieznanego architekta 

Mayer’a, u którego następnie zamówił projekt przebudowy pałacu i budowy kaplicy 

przypałacowej28. Po swoim powrocie do kraju zatrudnił jednego ze zdolniejszych 

                                                 
27 Jaroszewski, Od klasycyzmu..., s. 186 
28 Барановский, s. 43-44. Projekt Mayer’a rysował H. Tousaint (1849-1911).  
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warszawskich architektów historyzujących, ucznia Henryka Marconiego, Władysława 

Hirszla. Przed przystąpieniem do budowy przeprowadzono niewielkie prace rozbiórkowe 

dawnej wieŜy i części kuchni w elewacji wschodniej29. Rozebrano równieŜ stare oficyny 

okalające dziedziniec. W stosunku do pierwotnego projektu Hirszel nie wprowadził zbyt 

wielu zmian. Koncepcja przebudowy pałacu zakładała przede wszystkim modernizację 

wnętrza, zmianę proporcji dachu (w drugiej połaci), adaptację pierwszej i drugiej kondygnacji 

poddasza na cele mieszkalne, a takŜe nałoŜenie historyzującego detalu na elewacje.  

Meyer zakładał podniesienie górnej części dachu i wzniesienie dwóch dachów 

namiotowych (hełmów) nad ryzalitami: frontowym i ogrodowym. Wyniesiona w ten sposób 

część środkowa stanowiłaby prawdziwą dominantę załoŜenia. Dodatkowo pierwotnie 

(niezrealizowana przez Hirszla) planowana była wieŜyczka na środku pałacu. W rezultacie w 

trakcie realizacji wieŜyczki nie zamontowano, a dwa hełmy nad ryzalitami zamieniono w 

jeden dach nakrywający całą oś środkową. Takie zakomponowanie kompozycyjne osi było 

jak najbardziej zgodne z duchem XVII-wiecznej architektury francuskiej. Architekt wzorował 

się na pałacu w Vaux le Vicomte wzniesionym w 1656 r. przez Louis le Vau, później 

zatrudnionego przy Wersalu. W tym pałacu część środkowa jest zaakcentowana przez potęŜną 

kopułę, która skrywa ryzalit frontowy i owalną salę balową w ryzalicie ogrodowym.  

DuŜą zmianą w stosunku do dawnego pałacu Łubieńskich była budowa 

reprezentacyjnego portyku kolumnowego z tarasem na parterze i na piętrze. W stosunku do 

pierwotnego projektu Mayer’a Hirszel nie zrealizował skrzydeł tarasu po obu stronach 

portyku. Według projektu taras na parterze miał rozciągać się na całą długość korpusu – 

między alkierzami. Nie wiadomo, czemu Hirszel zrezygnował z tego pomysłu, być moŜe 

zawaŜyły względy natury finansowej. Od strony ogrodowej natomiast zbudowano – zgodnie z 

projektem – monumentalny taras z piwnicami w przyziemiu. Na taras prowadzą dwubiegowe, 

lustrzane schody z piaskowcowymi stopniami i balustrada. To bardzo monumentalne 

                                                 
29 Fragment zabudowań kuchni i wieŜa widoczne są na litografii z 1851 r. Z kolei na pochodzącym z 1865 r. 
rysunku Chełmońskiego wieŜa juŜ nie jest widoczna. Plan z 1869 r. pokazuje nieokreśloną przybudówkę przy 
południowo-wschodnim alkierzu – najprawdopodobniej pozostałości po wieŜy i kuchni. Prace rozbiórkowe w 
tym miejscu zdaje się potwierdzać wątek muru w partii przyziemia elewacji wschodniej: miejscowo cegła 
zastąpiona jest kamieniem polnym; są to być moŜe pozostałości fundamentów dawnej wieŜy. Z kolei ściany 
piwnic pod oranŜerią/tarasem (czyli w miejscu dawnej kuchni) wskazują wielokrotne przemurowania – ściana 
zachodnia i północna są częściowo ze starej, XVIII i XIX wiecznej cegły. Ściany od wschodu i południa są na 
nowo przemurowane. 
Tezę potwierdza rysunek projektu Mayer’a, na którym ściany wieŜy zachodniej i oranŜerii zostały zaznaczone 
kreskowaniem, w odróŜnieniu od juŜ istniejących. Zgodnie z danymi ikonograficznymi i z badaniami wątków 
muru moŜna stwierdzić, Ŝe Feliks Sobański prawdopodobnie rozebrał istniejące w tym miejscu wcześniejszą 
wieŜę i kuchnię, a fundamenty i fragmenty ścian wykorzystał przy budowie nowej oranŜerii/tarasu i  wieŜy. 



Zespół pałacowo-parkowy w Guzowie     Studium historyczno-konserwatorskie 
 

 
Autor opracowania: mgr Michał Krasucki      sierpień-wrzesień 2008 

24 

rozwiązanie, szczególnie w porównaniu z poprzednimi, prostymi dwubiegowymi schodami30. 

W trakcie przebudowy całkowicie podpiwniczono pałac, co pozwoliło na wykorzystanie 

dodatkowych, uzyskanych w ten sposób pomieszczeń. W niektórych partiach piwnice 

przykryto nowoczesnymi, bardzo trwałymi stropami staloceramicznymi, odcinkowymi.  

Bryła pałacu została uzupełniona przez wieŜę od strony zachodniej (w miejscu 

wcześniejszej kaplicy-wykusza), od której pociągnięto łącznik w kierunku kaplicy pałacowej. 

Sama kaplica ujętą w projekcie Mayer’a w trakcie prac budowlanych została nieznacznie 

przekształcona. Takie powiązanie korpusu pałacu wraz z kaplicą przy jednym ze skrzydeł 

takŜe nawiązywało do wzorów francuskich, by przytoczyć choćby najsłynniejszą realizację, 

czyli kaplicę pałacową w Wersalu. W miejscu dawnej kuchni i wieŜy od strony wschodniej 

powstała oranŜeria (pierwotnie dwukondygnacyjny taras), które wykorzystały częściowo 

fundamenty rozebranych partii31. Pałac w Guzowie po zręcznej przebudowie stał się nie tylko 

modną, ale teŜ bardzo nowoczesną rezydencją. WieŜe, podobnie zresztą jak w Kozłówce i 

Łańcucie, pełniła nie tylko funkcje dekoracyjne, ale teŜ czysto funkcjonalne. W jednej z nich 

zamontowano na górze zbiornik na wodę i w ten sposób wykorzystano róŜnicę wysokości do 

rozprowadzenia wody po łazienkach na dolnych kondygnacjach. Układ wnętrz jest inny niŜ w 

projekcie. Podstawową róŜnicą było wprowadzenie na parterze korytarza przez całą długość 

pałacu. Łączył on wieŜę wschodnią z kaplicą, zapewniał teŜ dogodny układ pomieszczeń. 

Pozostaje pytanie dlaczego hrabia Feliks Sobański zdecydował się na kostium 

francuski. Czy miały na to wpływ tylko jego paryskie fascynacje, czy moŜe w ten sposób 

realizowano szerszy program ikonograficzny. Wydaje się, Ŝe ten wybór miał jednak głębsze 

podłoŜe. Francuskie wzorce były bowiem nie tylko symbolem nowoczesności, luksusu, 

elegancji i mody, ale takŜe wszystkich cnót kojarzących się Polakom z ówczesną Francją: 

swobody myśli, tradycji wolności oraz cywilizacji związanej z zachodnioeuropejskim 

systemem wartości. Do tego dochodziła chęć podniesienia prestiŜu hrabiowskiej rodziny. 

Pamiętajmy, Ŝe świeŜy tytuł hrabiego wymagał odpowiedniej oprawy. Odwołująca się do 

królewskiej tradycji architektura rezydencji idealnie sie do tego nadawała. TakŜe ten 

„królewski“ pierwiastek odgrywał w tym wypadku istotną rolę. Program ideowy został 

dodatkowo dopełniony poprzez bogatą ikonografię elewacji i wnętrz. Motywy heraldyczne 

podkreślaly długowieczną tradycję rodów Sobańskich, Łubieńskich, Szembeków, Ogińskich i 

Potockich. Herb Sobańskich (Junosza) został umieszczony na detalach pałacu, kordegardy, a 

                                                 
30 Taras od strony ogrodowej pokryty był dekoracyjnymi płytkami terakotowymi. Taras pod portykiem 
wejściowym płytkami ryflowanymi. 
31 Oprócz zachowanej ikonografii na taką chronologię wskazują zmiany w wątkach muru w partii przyziemia. 
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takŜe we wnętrzach. Jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń była jadalnia, o 

tradycyjnym, rodowym charakterze. Na belkach stropowych wymalowano herby 

wspomnianych rodzin. 
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6. Opis inwentaryzacyjny 

 

Na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków znajdują się: pałac, kaplica, oficyna, 

kordegarda wraz z bramą, lodownia, dwa mostki, grota. W bezpośrednim sąsiedztwie parku 

znajdują się czworak, budynek gospodarczy i murowana piwniczka.  

 

Pałac 

 

1. Bryła  

Budynek murowany z cegły ceramicznej, na kamiennych fundamentach, otynkowany. 

Parterowy, z wysoką sutereną, z mansardowym dachem kryjącym dwie kondygnacje 

mieszkalne. ZałoŜony na rzucie wydłuŜonego prostokąta. Posiada dwa boczne ryzality 

wyodrębnione silniej od frontu, oraz środkowe (frontowy i ogrodowy) – piętrowe, z których 

frontowy poprzedzony schodami i czterokolumnowym portykiem, ogrodowy – w formie 

pięciobocznego wykuszu, przechodzący w taras z dwoma biegami schodów. Na osiach 

krótszych boków od wschodu i zachodu dwie czterokondygnacyjne wieŜe, dodatkowo od 

strony zachodniej galeria na wysokiej suterenie, łączącą pałac z kaplicą. Całość przykryta 

wysokimi mansardowymi dachami mieszczącymi dwie kondygnacje mieszkalne i trzecią 

nieuŜytkową nad środkowymi ryzalitami. Połacie dachów z obu stron urozmaicone 

ozdobnymi wystawkami i lukarnami oraz wysokimi kominami. Dach pokryty blachą cynkową 

w formie romboidalnej łuski. 

 

2. Elewacje 

Kompozycja ścian – ściana kondygnacji piwnicznej gładka, bez dekoracji, tworzy jakby 

cokół zwieńczony wydatnym półwałkiem. Na nim parte cokoły pilastrów flankujących 

naroŜniki oraz okna, wspierających proste belkowanie i gzyms podokapowy. Cokoły 

pilastrów, ujęte od dołu płaskimi, stylizowanymi kroksztynami, podobnie jak pola pod 

oknami, wypełnia prosta dekoracja płycinowa o motywach geometrycznych. Całość przekryta 

dachami mansardowymi o dolnych połaciach wklęsłych oddzielonych od górnych gzymsem. 

Połacie dachów oŜywione dwoma rzędami dekoracyjnych okien-mansard. 

 

Elewacja północna – frontowa: 
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Elewacja 14-to-osiowa, parterowa ( z wysoką sutereną jako cokołem), w partii ryzalitu 

środkowego piętrowa, w partii wieŜ trzykondygnacjowa, z 3 ryzalitami: bocznymi i 

środkowym, z obu stron ujęta wieŜami. Od strony zachodniej wysoki dwuosiowy łącznik-

galeria prowadzący z pałacu do kaplicy. 

Ryzalit środkowy: 3-osiowy, piętrowy, poprzedzony ośmiokolunowym portykiem na osi, 

przed którym schody. Portyk usytuowany na cokole, w którym kolebkowo sklepiony tunel 

(doświetlający piwnice) wychodzący arkadami po obu stronach. W portyku cztery pary 

toskańskich kolumn z odpowiadającymi im pilastrami na ścianie budynku. W dolnej partii 

portyku balustrada z wapiennych profilowanych tralek i zdobionych płycinami cokołów, na 

balustradzie profilowana kamienna poręcz. Ustawione na cokołach kolumny dźwigają 

wyłamane belkowanie i kamienną tralkową balustradę tarasu. W kondygnacji piętra na osi 

pilastrów i kolumn parteru pary pilastrów korynckich o ozdobnych kapitelach z motywem 

głowy baraniej. Gzyms koronujący ryzalit wraz z belkowaniem (wydatny fryz) w drugiej 

kondygnacji wyłamany nad kapitelami pilastrów. Pomiędzy pilastrami okna z profilowanymi 

archiwoltami, zamknięte koszowymi łukami. W partii stromego dachu na osi ryzalitu ozdobna 

lukarna wsparta na gzymsie niŜszej kondygnacji. Dwa takie same, o wydłuŜonych 

proporcjach, okna zakończone spłaszczonym łukiem koszowym; ujęte pilastrami po bokach i 

belkowaniem z gzymsem u góry. Nad gzymsem dekoracyjny szczyt z małym, wysokim 

trójkątnym naczółkiem, spływami wolutowymi po bokach. Szczyt flankowany dwiema 

sterczynkami w formie toczonych tralek - z blachy cynkowej. Pole zwieńczenia wypełnia 

płaskorzeźba – tarcza z herbem Sobańskich (Junosza), nad którym dziewięciopałkowa korona 

i ramię uzbrojone w miecz.  

Na połaci dachu, na osiach skrajnych okien ryzalitu dwie mniejsze wystawki, w których małe, 

dwukwaterowe okna ujęte razem z ławą podokienną i gzymsem. Nad nim półkoliste naczółki 

z małymi blaszanymi sterczynami pośrodku. Trapezowa połać dachu ujętą ramą, zwieńczona 

ozdobnym blaszanymi belkowaniem i gzymsem ze sterczynami na naroŜach (zachowana 

sterczyna wschodnia). W naroŜnikach połaci dachowej nałoŜona dekoracja w postaci 

wieńców laurowych. 

Ryzality boczne (wschodni i zachodni), symetryczne, 1-osiowe. Rozbudowane z dawnych 

alkierzy. 

Dekoracja ryzalitów pilastrami, płycinami i konsolami. Cokół ryzalitów i korpusu 

zwieńczony gzymsem – grubym półwałkiem. W kaŜdym z ryzalitów na osi jedno 

dwuskrzydłowe okno. Na naroŜnikach ryzalitów i po obu stronach okien pilastry toskańskie 

na cokołach. Cokoły pilastrów wsparte na konsolach tryglifowym podziałem. Pod oknem w 
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kaŜdym z ryzalitów prostokątna płycina z medalionem w polu. Okno parteru z dekoracją 

charakterystyczną dla całej dekoracji kondygnacji: dwuskrzydłowe, trzykwaterowe, 

obramione opaską w formie sigmy i ćwierćwałkiem, ujęte pilastrami toskańskimi. Nad oknem 

klucz w formie konsoli. 

WyŜej mansarda opracowana jak reszta okien tej kondygnacji: między dwoma pilastrami 

spoczywającymi na gzymsie koronującym, sięgającymi po międzypołaciowy gzyms 

kordonowy, okno dwuskrzydłowe, trzykwaterowe o zaokrąglonych górnych naroŜnikach. Pod 

nim obramiona płycina z medalionem. Kapitele pilastrów z charakterystycznym motywem 

głów baranich w liściach akantu. Nad oknem klucz. WyŜej okna szczyt w formie małego 

tympanonu flankowanego po bokach płaskimi blaszanymi wolutami i zwieńczonego kulistą 

sterczyną. Na kalenicy mansardy blaszana sterczyna w formie stylizowanego kielicha 

kwiatowego. 

OranŜeria przy ryzalicie wschodnim – 2-osiowa, z trzema pilastrami na cokołach dzielącymi 

elewację. Pomiędzy nimi cała powierzchnia zabudowana wielkimi oknami z małych 

prostokątnych szybek osadzonych w stalowych ramach. Balustrada z kamiennych tralek 

dookoła oranŜerii – przestrzeń międzytralkowa od wewnątrz zamurowana. Podobna 

balustrada obiegała taras nad oranŜerią. 

Elewacja korpusu – między ryzalitem środkowym i bocznymi. Po obu stronach ryzalitu 

środkowego symetryczna. KaŜdej strony 3-osiowa. Pomiędzy czterema pilastrami 

toskańskimi na cokołach okna. Pod pilastrami, w partii wysokiej sutereny, pod gzymsem 

kordonowym konsole o rysunku tryglifowym. Opracowanie otworów okiennych i obramienia 

jak w ryzalitach. Nad środkowym oknem wyłamane belkowanie i klucz. Na osiach okien 

parteru w pierwszej kondygnacji dachu okna mniejsze, w drugiej najmniejsze. Boczne okna w 

prostych blaszanych lukarnach, zwieńczone trójkątnymi szczytami ze sterczynami na środku 

w formie kuli. Środkowe okno mansardy typowe dla tej kondygnacji, ujęte w pilastry 

toskańskie z motywem baranich głów w kapitelach. Pod oknem płycina z medalionem. Okno 

zamknięte szerokim belkowaniem. Nad nim, w trzeciej kondygnacji wystawka o architekturze 

analogicznej, co w drugiej kondygnacji wzbogaconej o wolutowe spływy po bokach oraz 

półkoliste zwieńczenie wypełnione muszlą. Na szczycie niewielka sterczyna. 

W osiach skrajnych, po obu stronach duŜej lukarny małe dwukwaterowe okienka zwieńczone 

kulistymi sterczynami i szczytem w formie dwóch naprzeciwległych wolut.  

Na drugiej połaci mansardowego dachu równomiernie rozstawione cztery wysokie kominy z 

dekoracją płycinową i wydatnymi gzymsami na krenelaŜu. Kalenica dachu ozdobiona 
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pseudoattyką z blachy cynkowej; w formie krenelaŜu z półkolistymi szczytami i bogato 

dekorowanymi sterczynami. 

WieŜa zachodnia - 1-osiowa, 3 kondygnacyjna, zwieńczona wysokim trapezoidalnym 

hełmem z dekoracyjnym zwieńczeniem-pseudattyką. Połączona galerią z kaplicą 

przypałacowa. W drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji podział pilastrami: na naroŜnikach i 

wokół okien. W poziomie wysokiego przyziemia pod pilastrami pierwszej kondygnacji 

konsole z tryglifowym podziałem, w pierwszej kondygnacji okno obramione parą toskańskich 

pilastrów, w kondygnacji wyŜej okno flankowane toskańskimi pilastrami. Nad nimi bogate 

belkowanie z konsolkami w gzymsie i półkolistymi arkadami wypełnionymi muszlami w 

partii fryzu. WyŜej, nad gzymsem mezzanino z płaskimi pilastrami na naroŜach i prostym 

gzymsem. Pośrodku mezzanina, wystająca ponad gzyms koronujący, ujęta pilastrami z 

baranimi głowami lukarna. Zwieńczona dekoracyjnym półkolistym szczytem z trzema 

blaszanymi sterczynami w kształcie tralek na cokołach. Dach zakończony pseudoattyką z 

blachy cynkowej. Po bokach dwie sterczyny-tralki flankujące wygięte esowato woluty w 

formie delfinów. 

WieŜa wschodnia - 1-osiowa, 3 kondygnacyjna, zwieńczona wysokim trapezoidalnym 

hełmem z dekoracyjnym zwieńczeniem-pseudattyką. Dolna kondygnacja przesłonięta 

przylegającą oranŜerią. WyŜej rozwiązana analogicznie jak wieŜa zachodnia, jedynie w 

miejscu okien drugiej i trzeciej kondygnacji blendy ze szczątkowo zachowaną iluzjonistyczną 

dekoracją malarską imitującą stolarkę okienną. 

 

Elewacja południowa-ogrodowa:  

12-osiowa, parterowa, miejscami dwu i trzykondygnacjowa ( z wysoką sutereną jako 

cokołem), z trzema ryzalitami: dwoma bocznymi i środkowym czterokondygnacyjnym 

zamkniętym trójbocznie. Z obu stron ujęta wieŜami 

Ryzalit środkowy - 4-osiowy, piętrowy z wysokim hełmem. Na wprost do ryzalitu na 

wysokości parteru przylega sześcioboczny taras z dwoma biegami zabiegowych schodów – z 

pomieszczeniami w kondygnacji przyziemia. Taras oraz kamienne schody obwiedzione 

kamienną, balustradą z naprzemiennych cokołów i tralek. Tralki w większości niezachowane. 

NaroŜniki tarasu zaznaczone uproszczonymi pilastrami. Ściany tarasu na naroŜach ujęte 

lizenami. Pośrodku czołowej ściany tarasu duŜa, dekoracyjna konsola w kształcie odwróconej 

muszli ujęta płaskimi pilastrami.  

Ryzalit akcentowany na naroŜach pilastrami toskańskimi. Podobne flankują w części 

środkowej. Od czoła pomiędzy oknami ściana płaska z konsolą (z tryglifowym podziałem) 
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wspierającą belkowanie – w tym miejscu pierwotnie herma. W trzeciej kondygnacji w tym 

miejscu pilaster hermowy z figurką putta.  

Opracowanie ścian i otworów okiennych podobne jak w elewacji północnej. Okna zamknięte 

spłaszczonymi łukami koszowymi. Brak dekoracyjnych obramień i płycin z medalionami jak 

w elewacji północnej. Belkowanie w obu kondygnacjach wyłamane nad pilastrami, konsolką i 

hermą. W partii wysokiego dachu na osi ozdobna lukarna z półkoliście zakończonym oknem, 

z profilowaną archiwoltą; ujęty parą lizen z aplikowanymi płaskorzeźbami tralek (z blachy 

cynkowej) dźwigających wydatny gzyms i dekoracyjny szczyt. W polu szczytu tarcza 

herbowa pięciotarczowa z herbem Junosza, Pomian, Pogoń i Szembek. Po bokach lukarny 

przylegające półarkady zwieńczone blaszanymi sterczynami i wolutami w kształcie delfinów. 

Lukarny w skrajnych osiach ryzalitu są identyczne jak w elewacji północnej – ustawione na 

krótszych bokach trójkąta. Dach dekorowany identycznie jak w elewacji północnej – 

blaszanymi sterczynami w formie kielichów kwiatowych i aplikami w formie wieńców 

laurowych. 

Ryzality boczne - wschodni i zachodni symetryczne, 2-osiowe. Kompozycja detalu i podział 

architektoniczny identyczne jak w ryzalitach bocznych elewacji frontowej (północnej).  

Elewacja korpusu - między ryzalitem środkowym i bocznymi, po obu stronach ryzalitu 

środkowego symetrycznie rozwiązana. Z kaŜdej strony 1-osiowa. Architektura otworów 

okiennych i detal architektoniczny opracowane tak samo jak w osiach środkowych elewacji 

korpusu od strony północnej. Na dachu rozmieszczone symetrycznie cztery wysokie kominy 

– niŜsze niŜ w elewacji północnej. Dekoracja architektoniczna analogiczna. Jeden komin 

między wschodnim ryzalitem, a wieŜą. 

WieŜe - opracowane podobnie jak w elewacji północnej. WieŜa zachodnia zamiast okien 

posiada blendy okienne z zachowanymi śladami dekoracji malarskiej), wieŜa wschodnia ze 

stolarką. 

 

Elewacja wschodnia 

7-osiowa, parterowa, w partii wieŜy trzykondygnacyjna. Na osi środkowej ryzalitów 

wysunięta wieŜa wschodnia o elewacji identycznej jak południowa. W kondygnacji 

przyziemia dwuskrzydłowe drzwi do piwnic – dawniej w dekoracyjnym obramieniu, którego 

pozostałości: fragmenty gzymsu i konsola. Trzy skrajne osie elewacji od strony północnej 

stanowią okna oranŜerii. Pomiędzy pilastrami dzielącymi tą część elewacji cała powierzchnia 

zabudowana wielkimi oknami z małych prostokątnych szybek osadzonych w stalowych 

ramach. Balustrada z kamiennych tralek dookoła oranŜerii – przestrzeń międzytralkowa od 
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wewnątrz zamurowana. Południowa część elewacji to wschodnia ściana ryzalitu bocznego od 

strony ogrodu – 2-osiowa opracowana w parterze jak pozostałe elewacje, wystawki w 1 

kondygnacji dachu proste, zwieńczone trójkątnym szczytem ze sterczyną. Skrajna południowa 

oś stanowi bok ryzalitu środkowego, opracowany podobnie jak pozostałe ściany ryzalitu 

jedynie bez okna w 2-giej kondygnacji dachu. W partii przyziemia, w naroŜniku między 

ryzalitem, a wieŜą dwa prostokątne okna (bez zachowanej stolarki) – być moŜe wtórnie 

przebite. 

 

Elewacja zachodnia 

6-osiowa, parterowa, w partii wieŜy trzykondygnacyjna. W pierwszej kondygnacji, w 

parterze, częściowo zasłonięta łącznikiem prowadzącym do kaplicy. Zarówno w części 

ryzalitu ogrodowego, jak i w wieŜy zamiast okien blendy okienne. W parterze ryzalitu od 

północy skrajną oś stanowi okno z lukarną w 1 kondygnacji dachu identyczne jak pozostałe 

okna tego ryzalitu. Podziały architektoniczne i detal analogiczne jak w elewacji wschodniej. 

 

3. Wnętrza 

 

Parter 

Układ wnętrz dwutraktowy, w częściach bocznych z korytarzami. Wejście przez dekoracyjnie 

opracowane pełne dwuskrzydłowe drewniane drzwi.  

Hall:  Na osi hall o planie zbliŜonym do kwadratu, z czterema betonowymi kolumnami 

toskańskimi pośrodku i odpowiadającymi im pilastrami przyściennymi dźwigającymi 

belkowanie. Na kolumnach wsparte belkowanie z dekoracją płycinową z płaskim medalionem 

pośrodku. Pola miedzy belkami obwiedzione listwami. Nad schodami w hallu ozdobna faseta 

i gzyms kostkowy.  

Schody: Przy ścianie wsch. hallu schody łamane, obecnie prowizorycznie przesłonięte 

ścianką z dykty. Na pierwotnie polichromowanych ścianach przy suficie ozdobna faseta z 

gzymsem kostkowym. Na końcu schodów prowadzące na korytarz 1-ego piętra czteropolowe 

drzwi. 

Sala Balowa: Na osi hallu wejście do dwukondygnacyjnej sali balowej, prostokątnej ze 

ściętymi naroŜami. Nad dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi na wysokości piętra 

galeryjka z tralkową balustradą i profilowanym pochwytem. Z galeryjki czteroskrzydłowe 

oszklone drzwi prowadzące na korytarz piętra. Drzwi osadzone w dekorowanej, 

płaskorzeźbionej drewnianej ramie. W naroŜnikach pn.-wsch. i pn.-zach. dwa bliźniacze 
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marmurowe kominki z wysokimi, półkoliście zakończonym i lustrami. Sufit dekorowany 

stiukową rozetą na środku (z motywem konsol, girland), przy ścianach dekoracja listwą 

sztukatorską. Na ścianach przy suficie partia dekoracyjnego belkowania i gzymsu: fryz z 

motywem girland, wyŜej tryglify, mutule i listwa gzymsowa. Ściana pd. dwuosiowa – w 

rozglifieniu umieszczone w niej dwie pary drzwi balkonowych prowadzących na taras. W 

pozostałych ścianach ryzalitu po jednym oknie – kaŜde w rozglifieniu. Zarówno drzwi jak i 

okna z wewnętrznymi okiennicami. W górnej kondygnacji sali balowej okna na osi dolnych 

otworów. Ściany wschodnia i zachodnia przeprute otworami drzwiowymi umieszczonymi w 

jednej osi, komunikującymi amfiladowo połączone pomieszczenia traktu południowego. W 

otworach, w stolarsko opracowanych glifach umieszczone dwuskrzydłowe drzwi. Po obu 

stronach drzwi na korytarz schowane za Ŝeliwną kratą maskująca grzejniki (firmy 

Towarzystwo Budowy maszyn i urządzeń sanitarnych - Drzewiecki&Jeziorański S.A.) 

Pokoje od Sali Balowej: Po bokach sali balowej po jednym prostokątnym jednoosiowym 

salonie. W pokojach profilowany gzyms z fasetą. Dalej dwuosiowe pokoje w ryzalitach, do 

których od pn. przylegają niewielkie pomieszczenia dawnych garderob przerobionych na 

łazienki.  

Korytarz:  Pomieszczenia traktu południowego od północnego oddziela w części zach. pałacu 

korytarz prowadzący z hallu poprzez dwuosiowy łącznik do kaplicy. Korytarz podzielony na 

segmenty, między którymi arkadowo zamknięte przejścia. Nadłęcza arkad dekorowane listwą 

i tondem. Na ścianach dekoracja w postaci pilastrów wspierających prosty gzyms.  

Gabinet: Z korytarza wejście do d. gabinetu mieszczącego się między hallem a ryzalitem 

bocznym pn.-zach. To dwuosiowe pomieszczenie zostało prawdopodobnie wtórnie skrócone 

o szerokość korytarza. W pokoju profilowany gzyms z fasetą. Na zachodniej ścianie 

pozostałość po znajdującym się tam kominku.  

Dalej w ryzalicie dwa jednoosiowe, połączone amfiladowo pokoiki. 

Pokój bilardowy:  We wsch. części pałacu w trakcie pn. za hallem mieści się dawny pokój 

bilardowy. Pomieszczenie o planie wydłuŜonego prostokąta posiadało pierwotnie kominek w 

naroŜniku pd.-zach. Przed wojną w półkolistej niszy umieszczono naroŜną serwantkę. 

Profilowany gzyms z fasetą. Pole sufitu obwiedzione listwą, pośrodku ozdobna rozeta 

ułoŜona z liści akantu otoczona wieńcem z liści i owoców dębu. W oknach wewnętrzne 

okiennice.  

Jadalnia: Następne pomieszczenie w ryzalicie pn.-wsch. to dawna jadalnia. Wystrój jadalni 

w większości snycerski – z ciemnego dębu. Przejście z jadalni do gabinetu ujęte w 

dekoracyjny, opracowany snycersko neobarokowy portal. Pokój od strony wschodniej 
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połączony z przyległą oranŜerią trzema przeszklonymi porte-fenetre’ami. Z delikatną 

dekoracją akantowo-wstęgową w części przeszklenia. Drzwi ponadto z owalnymi 

mosięŜnymi klamkami z  herbem Junosza. 

Od strony północnej dwa okna z wewnętrznymi okiennicami chowanymi w boazerii glifów 

okiennych. Od strony południowej na środku drzwi wiodące na korytarz – w dekoracyjnym 

obramieniu. Po obu stronach wbudowane w ścianę wiszące serwantki. 

Na suficie sfazowane belki drewniane stropowe z toczonymi wisiorami i medalionami, w 

których herby rodowe: Pomian (Łubieńskich) i Junosza (Sobańskich), a takŜe herby 

Szembeków i Potockich. Belki wsparte na gipsowych kroksztynach w kształcie wolut. 

OranŜeria: Pierwotnie pomieszczenie pełniło funkcję niezabudowanego tarasu; 

przekształcone na oranŜerię w początkach XX w. Ściany połnocna i wschodnia w całości 

przeszklone. Podział międzyokienny lizenami. Na ścianie południowej półkolista nisza w 

ścianie pierwotnie mieszcząca fontannę – flankowana przez dwa kanelowane pilastry 

toskańskie. Pomieszczenie dookoła obiega profilowany gzyms. W suficie świetlik 

obwiedziony drewnianą, tynkowaną ramą, w której kasetony z rozetkami. W ramie 

poprowadzona instalacja elektryczna i oświetlenie – Ŝarówki w rozetach. 

 

I kondygnacja poddasza 

Rozplanowanie wnętrz podobne parteru. Przez całą długość pałacu od wieŜy wsch. do zach. 

Przebiegający korytarz. Pomieszczenia po bokach korytarz nieco mniejsze niŜ na parterze ze 

względu na ograniczającą połać dachu. Stolarka okienna osadzona w głębokich glifach 

lukarn. W pomieszczeniu w ryzalicie środkowym zachowana dekoracja sztukatorska. Tam na 

ścianie takŜe ślad po nieistniejącym kominku. Naprzeciwko tego pomieszczenia wejście na 

balkonik Sali Balowej. 

W innych pomieszczeniach prosta dekoracja sztukatorska, w niektórych proste piece kaflowe. 

W wieŜy wschodniej łazienka z zachowanym wyposaŜeniem: wanną, umywalką, terakotą 

podłogową i glazurą naścienną (do wysokości ok. 1,5 m.) zdobioną u góry ozdobnym 

szlaczkiem/meandrem. Część pomieszczenia zawalona na poziom parteru. 

Na wschodnim krańcu korytarza klatka schodowa wiodąca na wyŜszą kondygnację – 

obudowana boazerią. 

 

II kondygnacja poddasza 

Układ wnętrz powtarza rozplanowanie niŜszej kondygnacji. Pomieszczenia o innych 

proporcjach z powodów jak wyŜej. Korytarz zachował pierwotną szerokość. Okna 
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mansardowe umieszczone w długich szyjach. We wschodnim krańcu korytarza proste schody 

na strych. Zarówno korytarz, jak i boczne pokoje bez dekoracji. 

 

Więźba 

Drewniana, z czasów ostatniej przebudowy, kleszczowo-płatwiowa. W pierwszej kondygnacji 

poddasza w stanie niedostatecznym, wymagającym uzupełnień i napraw. W drugiej 

kondygnacji poddasza i w części ryzalitu środkowego w stanie dość dobrym 

 

Piwnice 

Wysokie, występują pod całym budynkiem łącznie z tarasem i portykiem wejściowym. 

Powtarzają układ pomieszczeń parteru, jedynie korytarz przebiega przez całą długość pałacu. 

Wyodrębnione trzy rodzaje sklepień-stropów: w części korytarza sklepione odcinkowo, w 

części środkowej kolebkowo. Pod traktem północnym, w części środkowej, sklepione 

kolebkowo. Pod ryzalitami bocznymi sklepienia kolebkowe. Pod oranŜerią stropy 

staloceramiczne – odcinkowe. Takie same pod Salą Balową. Pod pomieszczeniami traktu od 

strony ogrodowej stropy drewniane. 

W piwnicy pod Salą Balową zlokalizowane kotły centralnej kotłowni – wraz z systemem rur i 

szybów grzewczych. Zachowane Ŝeliwne schodki. 

W całej piwnicy widoczne ślady licznych przemurowań; wyodrębniono trzy rodzaje (pod 

względem wielkości) cegieł. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Drzwi: na wszystkich kondygnacjach oryginalne, drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe. Z 

oryginalnymi okuciami. Pierwotnie malowane na kolor rdzawoczerwony. 

Drzwi wejściowe podwójne, z dekoracją płycinami, medalionami i Ŝłobkowaniem. Dębowe, 

w kolorze ciemnego brązu. 

Okna: w całym budynku oryginalne z czasów ostatniej rozbudowy. Dwuskrzydłowe, 

wielopodziałowe ze szprosami, profilowane. Pierwotnie malowane na kolor rdzawoczerwony. 

W części pomieszczeń parteru (Sala Balowa, Gabinet, Sala Bilardowa, Jadalnie) wewnętrzne 

okiennice. Zachowane oryginalne okucia. W OranŜerii wielopodziałowe okna w ramach 

metalowych. 
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Urządzenia grzewcze 

Hall: na ścianie zachodniej pierwotnie kominek marmurowy, neorenesansowy. Obecnie 

zdemontowany i zabezpieczony, a palenisko prowizorycznie przesłonięte. Kominek: na 

dwóch potęŜnych, stylizowanych lwich łapach cienkie kolumny i odpowiadające im 

półkolumny przy ścianie pokryte groteskową dekoracją płaskorzeźbioną. Kolumienki 

wspierające belkowanie, którego wszystkie elementy poziome pokryte ornamentem. Na fryzie 

płaskorzeźbione scenki, których tematy zaczerpnięte z mitologii. W części centralnej dwa 

amorki jadące na rydwanie zaprzęŜonym w dwa lwy. Po bokach sceny z polowania. Na 

bocznych polach gryfy. 

Sala Balowa: dwa kominki marmurowe w formie przyściennych konsol z wolutowymi 

spływami po bokach (po dwa na kaŜdy naroŜnik). Pierwotnie zdobione mosięŜnymi 

aplikacjami (widnieją jeszcze ślady po zamocowaniu). Nad blatami umieszczone wysokie, 

prostokątne ramy z półkoliście zamkniętymi lustrami w polu, obwiedzionymi złoconą ramą z 

powtarzalnymi motywami girland i wici. 

Po obu stronach drzwi do hallu grzejniki przesłonięte Ŝeliwnym maskowaniem (wyk. firma 

Drzewiecki&Jeziorański). 

Łazienka na piętrze kondygnacji wieŜy wsch.: prosty piec z białych kafli, ozdobnych w 

zwieńczeniu.  

Proste piece kaflowe w niektórych bocznych pokojach na parterze i piętrze. 

Większość pomieszczeń ogrzewana instalacją c.o. załoŜoną w pocz. XX w. Kotły i instalacja 

umieszczone w piwnicach pod Salą Balową. 

 

Podłogi i posadzki 

Taras wejściowy: terakota. Płytki dekoracyjne, układane we wzory. Niektóre ryflowane. 

Hall: czarne i białe płytki terakotowe układane po cztery w romby. 

Korytarz na parterze: parkiet taflowy. 

Łazienka w wieŜy wsch.: dekoracyjne płytki terakotowe ośmioboczne z motywem gwiazdy. 

Obwiedzione pasem płytek z motywem meandra. 

OranŜeria: pośrodku płytki terakotowe ośmioboczne (ryflowane), pomiędzy którymi mniejsze 

z lilijk ą. Obwiedzione pasem płytek z motywem wici geometrycznej. 

Sala Balowa: wtórny parkiet z klepek. 

Gabinet, Pokój Bilardowy, Jadalnia: parkiet taflowy, w złym stanie zachowania. 

Schody: stopnie i podest drewniane. 

Taras na piętrze: pozostałości dekoracyjnych ośmiobocznych płytek terakotowych. 
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Pozostałe pomieszczenia parkiet taflowy i klepki. 

Pomieszczenia II i III kondygnacji poddasza: podłoga z desek. 

Piwnice – pierwotnie płytki terakotowe, płyty kamienne i deski, obecnie bez posadzki.  

 

Kordegarda 

Od strony zachodniej parku, przy bramie wjazdowej. Wraz bramą stanowi całość. Murowana 

z cegły, tynkowana. Parterowa, z mansardowym dachem, z dwukondygnacyjną wieŜą od 

północy. ZałoŜona na planie zbliŜonym do kwadratu z okrągłą wieŜą w elewacji pn. Dach 

mansardowy kryty blachą cynkową układaną w romby, z oknami mansardowymi. WieŜa, 

wznosząca się ponad dach przykryta stoŜkowym hełmem krytym blachą. 

Układ wnętrz 

Jednotraktowy. Dwie prostokątne izby, do których wejście z przedsionka wieŜy. Ściany i sufit 

pozbawione dekoracji. 

Elewacje 

Elewacje wschodnia, południowa i zachodnia analogiczne. Jednoosiowe. 

Jednokondygnacyjna na wysokim cokole, oddzielona od niego prostym gzymsem 

kordonowym. Ściana i pilastry do wysokości fryzu ozdobione pasowym boniowaniem w 

tynku. NaroŜa i okna ujęte płaskimi boniowanymi pilastrami podtrzymującymi proste 

belkowanie. W połaci dachu elewacji pd. wysoki komin z dekoracją pasową. W dolnej połaci 

dachu po jednym oknie mansardowym w elewacjach wsch., pd. i zach. 

Elewacja północna – trzyosiowa. Na osi okrągła, boniowana wieŜa, w której drzwi i pięć 

wąskich półokrągło zakończonych okienek doświetlających wnętrze klatki schodowej. Ściana 

wieŜy zwieńczona gładkim fryzem i prostym gzymsem, na którym stoŜkowy hełm pokryty 

blachą układaną w łuskę. Hełm zwieńczony sterczyną w formie tralki. Po obu stronach wieŜy 

w elewacji wąskie jednoskrzydłowe okna. 

Brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem – przylegająca do Kordegardy do jej północno-

wschodniego naroŜnika. Wraz z kordegardą i ogrodzeniem tworzy półkolisty wjazd. Brama 

dwuskrzydłowa z węŜszymi furtkami po bokach. Furtki z ozdobnie giętych prętów. Pręty 

pionowe zwieńczone sterczynkami. W skrzydłach bramy pręty wygięte w formy wici 

roślinnych. Brama i furtki umieszczone między filarami posadowionych na cokole. Dwa 

filary skrajne są mniejsze, z dekoracją w formie nakładek. Zwieńczone sterczynami w formie 

kul. Filary wewnętrzne opilastrowane; kapitele pilastrów z motywem głów baranich. Nad 

nimi belkowanie z medalionem w polu. Gzymsy filarów wyłamane nad medalionami. Od 
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strony ulicy na płycinach dwóch środkowych filarów tarcze herbowe – na prawym filarze 

tarcza 5-cio herbowa z herbami Junosza, Pomian, Pogoń i Szembek, na lewym filarze tarcza z 

herbem Junosza. Środkowe filary pierwotnie zwieńczone były latarniami.  

Brama znajduje przedłuŜenie w ogrodzeniu – z metalowych prętów, posadowionym na 

cokole. Ogrodzenie zamknięte z obu stron filarami z dekoracją jak przy furtkach. 

 

Oficyna 

Usytuowana przy północnym wjeździe do parku, od wschodniej strony pałacu. 

Budynek parterowy, z dachem naczółkowym krytym blachą. Z dostawionym później 

ryzalitem wejściowym w elewacji północnej. Niepodpiwniczony.  

Elewacje 

Elewacja północna: sześcioosiowa. Na wysokości drugiej, trzeciej i czwartej osi ryzalit 

wejściowy zamknięty trójkątnym naczółkiem. Kryty dachem dwuspadowym. Na osi ryzalitu 

poprzedzone schodkami dwuskrzydłowe drzwi płycinowe, z nadświetlem, zamknięte łukiem 

koszowym. Drzwi ujęte w profilowanym obramieniu. Po obu stronach drzwi, na osiach, 

półkoliste nisze, w których wąskie okienka. Na pozostałych osiach elewacji okna 

skrzynkowe, ościeŜnicowe, trójskrzydłowe dwupoziomowe ze ślemieniem. Nad nimi odcinki 

profilowanego, gierowanego gzymsu. Gzyms podokapowy profilowany. 

Elewacja zachodnia: trójosiowa. Na osiach okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe. Na osi od 

strony południowej zamiast okna blenda. Okna w profilowanym obramieniu. Nad nimi 

odcinki profilowanego gzymsu, wyłamane nad otworami okiennymi. Gzyms kordonowy 

profilowany, oddzielający kondygnację od cokołu. W szczycie, oddzielonym od parteru 

prostym gzymsem, cztery okna – środkowe większe, dwa skrajne małe.  

Elewacja południowa: sześcioosiowa. Na wysokości trzeciej i czwartej osi dobudowany 

ryzalit – weranda. Bez cech stylowych, z prostą dekoracją profilowanymi gzymsami. Na 

pozostałych osiach okna dwuskrzydłowe, skrzynkowe. Nad nimi ciągły profilowany gzyms, 

wyłamany nad otworami okiennymi. Gzyms podokapowy profilowany. 

Elewacja wschodnia: analogiczna jak zachodnia. Wtórnie przebite okno między osią 

pierwszą i drugą. Dwa pierwotne okna przesłonięte dyktą.  

Wnętrza 

Układ wnętrz dwutraktowy z sienią na osi. W sieni snycersko opracowane drewniane schody 

na mieszkalne poddasze. We wnętrzach zachowane częściowo elementy dawnego wystroju: 

stolarka, sztukaterie, posadzki. Zachowana częściowo stolarka drzwiowa, okienna (wraz z 
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okiennicami i okuciami). W pokojach prosta dekoracja sztukatorska profilowanym gzymsem 

podsufitowym. W sieni zachowana posadzka z płytek terakotowych. 

Konstrukcja 

Budynek murowany, z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowiony 

na fundamencie z kamieni polnych. Otynkowany tynkiem wapiennym. Stropy i więźba 

dachowa drewniane. W sieni strop wsparty na stalowych tragarzach. W dobrym stanie. 
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7. Materiały i bibliografia, na których oparto opracowanie 

Archiwa:  

Archiwum Główne Akt Dawnych  

• Inwentarz starostwa sochaczewskiego Bolimów oraz Guzowa za lata 1508-1638, 

AGAD, ASK 

• Lustracja województwa rawskiego 1765, AGAD, ASK, Oddz. LIV, sygn. 158 

• Lustracja w powiecie sochaczewskim 1789, AGAD, ASK, Oddz. XLVI, sygn. 171 

Archiwum m.st. Warszawy Oddział w Grodzisku 

• Hipoteka Grodziska Maz. ks. hip. dobra Guzów, zasób b. Oddziału APW w 
śyrardowie 

Biblioteka Narodowa – Dział Zbiorów Specjalnych 

• R. Sobańska, Pamiętnik rodziny Łubieńskich, Drukarnia S. Strąbskiego, Warszawa 

1851 

Instytut Sztuki PAN 

• Archiwum dokumentacji fotograficznej 

Krajowy O środek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie Oddział Grodzisk 
Maz. 

• L. Kucharski, Ewidencja parku palacowego w Guzowie, Warszawa 1979 

• Guzów – ogród pałacowy, projekt rekonstrukcji, nr inw. TC-pl. 2268 

• Kosztorys budowlany do projektu techniczno-roboczego 

• Pałac. Inwentaryzacja, PKZ 1961 (F.DzierŜanowski) 

• Pałac. ZałoŜenia projektowe, szkic koncepcyjny, orzeczenie techniczne stanu 

istniejącego, PKZ 1961 

• Pałac. ZałoŜenia programowe na remont i przebudowę, 1977 

• ZałoŜenie pałacowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, t. I, II, PKZ 

1977 (E.Pustoła-Kozłowska) 

• Pałac, ZałoŜenia techniczo-ekonomiczne, PKZ 1980 

• Zespół pałacowy, ZałoŜenia techniczo-ekonomiczne, PKZ 1980 

• Pałac. Szkic koncepcyjny, część architektoniczna, PKZ 1980 
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• Pałac. Projekt techniczny, konstrukcja, PKZ 1984 (A.Koral) 

• Pałac. Opinia mykologiczna, PKZ (f-ma. Warcent) 

• Park. Koncepcja rewaloryzacji, adaptacji, 1981/82  

• Park. Rewaloryzacja, dokumentacja gospodarki drzewostanem, plan, 1988 (L. 

Majdecki) 

• Park. Analiza układu przestrzennego (L. Majdecki) 

Inne 

• E. Szymczyk, Studium uwarunkowań przyrodniczych i historycznych dla załoŜenia 

pałacowo-parkowego w Guzowie, praca mgr na Wydz. Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu SGGW, Warszawa 2004 

Bibliografia przedmiotu:  

• Boniecki A., Reiski A., Herbarz Polski. Cz.l. T.II. i T.XVI. Polskie Towarzystwo 

Heraldyczne, Warszawa 1913 

• G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978 

• Г.В.Барановский, Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века, 

1902-1908  

• K. Brandys, Koniec świata szwoleŜerów, Warszawa 

• A. Dobrowolny, A. Ways, 150 lat cukrowni Guzów: 1827-1977, Warszawa 1977 

• I. Galicka, H. Sygietyńska (red.)., Katalog zabytków sztuki w Polsce t.10, z.4. 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1967 

• I. Galicka, H. Sygietyńska (red.)., Katalog zabytków sztuki w Polsce t.10, z.24. 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1973 

• T.S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności, Warszawa 1996 

• T.S. Jaroszewski, Kostium francuski architektury polskiej z poł. XIX w. [w:] 

Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Łódź  

listopad 1979, Warszawa 1983 

• T.S. Jaroszewski, W.Baraniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, 

Warszawa 1992 

• T.S.Jaroszewski, W. Baraniewski , Po dworach i pałacach Mazowsza. Cz.l.,  

Warszawa 1995 
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• T.S. Jaroszewski, W. Baraniewski W., Od dworu do dworu, [w:] Gazeta 

Wyborcza-Gazeta Stołeczna nr 297 (21 -22.12.1996), Warszawa   

• Z. Kędzierska, Lustracje województwa rawskiego XVII w., Wrocław 1965 

• Z. Kędzierska, Lustracje województwa rawskiego 1789 r., Wrocław 1971 

• V. Kulus, Parki krajobrazowe w Polsce na przełomie XIX i XX w twórczości 

planistycznej Waleriana Kronenberga, Warszawa 1989 

• Les moniteur Les architectes, ParyŜ, zeszyty z lat 1875-82 

• S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1959 

• R. Łubieński, Generał Tomasz hr. Łubieński, Warszawa 1896 

• A. Michałowski (red.)., Parki i ogrody zabytkowe w Polsce stan 1991 rok., 

Warszawa 1992 

• J. Naziębło, Wiskitki. Kalendarium najwaŜniejszych wydarzeń, [w:] śyrardowski 

Rocznik Muzealny nr 5, śyrardów 1995 

• Polski Słownik Biograficzny, tom XXXIX, Instytut Historii PAN, Warszawa-

Kraków 1999-2000  

• Ł. M. Sadowski, Kostium francuski a architektura rezydencjonalna polskiej 

arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864-1914, 2007 

• M.I. Szustakiewicz, 1996: Guzów. Podwarszawska rezydencja Łubieńskich i 

Sobańskich [w:]  Rocznik Warszawski, t.26, Warszawa 

• L. Worniecki, Badanie stanu prawnego nieruchomości połoŜonej we wsi Guzów 

Gminy Wiskitki pow. śyrardowskiego, śyrardów 2000 

• A. Woś, Klimat Polski, Warszawa 1999 

• Zabytki architektury i budownictwa w Polsce- woj. skierniewickie. T.38.ODZ, 

Warszawa 1996 

• T. śychliński, Złota księga szlachty polskiej. R. VII. Heroldium, Warszawa 1885 

• T. śychliński, Złota księga szlachty polskiej. R.XIX. Heroldium, Warszawa 1897 
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8. Ilustracje 

 

Spis lustracji: 

1.  Litografia z 1851 r. przedstawiająca pałac od frontu 

2. Rysunek Józefa Chełmińskiego (?) z 1865 r. – pałac od ogrodu 

3. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od frontu 

4. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od ogrodu 

5. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), rzut parteru 

6. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), rzut piętra 

7. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od wschodu 

8. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), przekrój 

9. Projekt parku – proj. Walerian Kronenberg (fot. M. Krasucki) 

10. Pierworys pomiaru dóbr Guzów z 1869 r. – fragment 

11. Widok pałacu od frontu – lata 20-te XX w. (zbiory rodzinne) 

12. Widok pałacu od frontu – lata 20-te XX w. (zbiory rodzinne) 

13. Widok pałacu od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

14. Widok pałacu od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

15. Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

16. Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

17. Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne)  

18. Kort tenisowy na pld-wsch. od pałacu, lata 20/30-te XX w (zbiory rodzinne) 

19. Widok osi na płd. Pałacu, lata 20/30-te XX w (zb. rodz.) 

20. Widok alei lip na płd. Pałacu, lata 20/30-te XX w (zb. rodz.) 

21. Widok na mostek środkowy i staw, lata 20/30-te XX w. (zb. rodz.) 

22. Grota i wyspa na stawie, lata 20-te XX w. (zb. rodz.) 

23. Mostek północny, lata 30-te XX w. (z.rodz.) 

24. Ławka parkowa, lata 30-te XX w. (zb. rodz.) 

25. Podjazd przez pałacem z nawierzchnią ziemną, lata 20-te XX w. (zb. rodz.)  

26. Widok stawu środkowego w kierunku mostku, lata 30-te XX w. (zb.rodz.) 

27. Widok wyspy i stawu, lata 30-te XX w. (zb.rodz.) 

28. Kordegarda, lata 20/30-te XXw. (zb.rodz.) 

29. OranŜeria – wnętrze, lata 30-te XX w. (zb.rodzinne) 

30. Sala Balowa – wnętrze, k. lat 30-tych/40-te  XX w. (zb.rodzinne) 
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31. Pałac –widok od frontu (fot. M. Krasucki) 

32. Pałac –widok od frontu (fot. M. Krasucki) 

33. Pałac –wieŜa zach. i łącznik  (fot. M. Krasucki) 

34. Detal elew. frontowej– herb Junosza (fot. M.Krasucki) 

35. Okna mansardowe w elew. frontowej (fot. M.Krasucki) 

36. Detal blaszany (cynkowy) na wieŜy (fot. M. Krasucki) 

37. OranŜeria – widok od północy (fot. M.Krasucki) 

38. Elewacja wschodnia – widoczne przemurowania ściany po wyburzeniu dawnej wieŜy 

(fot. M.Krasucki) 

39. Pałac – elewacja ogrodowa (fot. M. Krasucki) 

40. Detal w elew.ogrodowej – herb (fot. M. Krasucki) 

41. Detal w elew.ogrodowej – herma (fot. M. Krasucki)  

42. Taras w elew.ogrodowej (fot. M. Krasucki) 

43. Brama (fot. M.Krasucki) 

44. Kordegarda (fot.M.Krasucki) 

45. Detal bramy – herb Junosza (fot. M.Krasucki) 

46. Oficyna – widok od płn.zach. (fot. M.Krasucki) 

47. Oficyna – elewacja północna (fot. M.Krasucki) 

48. Park – oś na płd. od pałacu, widok z tarasu (fot. M.Krasucki)  

49. Park – grota na wyspie (fot. M.Krasucki) 

50. Park-mostek północny (fot. M.Krasucki) 

51. Park-mostek środkowy/południowy (fot. M.Krasucki) 

52. d. Ławka parkowa (fot. M.Krasucki) 

53. d. Ławka parkowa (fot. M.Krasucki) 

54. Park – blok do cumowania (fot. M.Krasucki) 

55. Pałac – hol na parterze (fot. M.Krasucki) 

56. Pałac – korytarz na parterze (fot. M.Krasucki) 

57. Pałac – hol, odkrywki warstw malarskich (fot. M.Krasucki) 

58. Pałac – Sala Balowa (fot. M.Krasucki) 

59. Pałac – Sala Balowa, kominek (fot. M.Krasucki) 

60. Pałac – Sala Balowa, kominek (fot. M.Krasucki) 

61. Pałac – Sala Balowa, plafon (fot. M.Krasucki) 

62. Pałac – Sala Balowa, obudowa grzejnika-plakietka f-my. Drzewiecki&Jeziorański 

(fot. M.Krasucki) 
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63. Pałac – Biblioteka, strop belkowy (fot. M.Krasucki) 

64. Pałac – Biblioteka, okiennice okna (fot. M.Krasucki) 

65. Pałac – Biblioteka, drzwi (fot. M.Krasucki) 

66. Pałac – Biblioteka, drzwi do oranŜerii (fot. M.Krasucki) 

67. Pałac – Biblioteka, witryna (fot. M.Krasucki) 

68. Pałac – Biblioteka, drzwi do oranŜerii (fot. M.Krasucki) 

69. Pałac – oranŜeria, świetlik (fot. M. Krasucki) 

70. Pałac – oranŜeria (fot. M. Krasucki) 

71. Pałac – oranŜeria, okucie (fot. M. Krasucki) 

72. Pałac – klatka schodowa (fot. M. Krasucki) 

73. Pałac – II klatka schodowa (fot. M. Krasucki) 

74. Pałac – łazienka w wieŜy wschodniej (fot. M. Krasucki) 

75. Pałac – piwnice w części półn.zach. (fot. M. Krasucki) 

76. Pałac – piwnice, korytarz. (fot. M. Krasucki) 

77. Pałac – piwnice pod Salą Balową, kotłownia (fot. M. Krasucki) 

78. Pałac – piwnice pod Salą Balową, kotłownia – schody Ŝeliwne (fot. M. Krasucki) 
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1. Litografia z 1851 r. przedstawiająca pałac od frontu 

 

 

2. Rysunek Józefa Chełmińskiego (?) z 1865 r. – pałac od ogrodu 
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3. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od frontu 

 

 

 

4. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od ogrodu 
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5. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), rzut parteru 

 

 

6. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), rzut piętra 
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7. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), widok od wschodu 

 

 8. arch. Mayer – projekt przebudowy pałacu (rys. H. Toussaint), przekrój 
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9.  Projekt parku – proj. Walerian Kronenberg (fot. M. Krasucki) 

 

10. Pierworys pomiaru dóbr Guzów z 1869 r. - fragment 
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11. Widok pałacu od frontu – lata 20-te XX w. (zbiory rodzinne) 

 

 

12. Widok pałacu od frontu – lata 20-te XX w. (zbiory rodzinne) 
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13. Widok pałacu od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

 

 

14.  Widok pałacu od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne)  
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15.  Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

   

16. Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w.             17.  Widok na taras od ogrodu – lata 20/30-te XX w.  

(zbiory rodzinne)      (zbiory rodzinne)    
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18. Kort tenisowy na pld-wsch. od pałacu, lata 20/30-te XX w. (zbiory rodzinne) 

   

19. Widok osi na płd. pałacu, lata 20/30-te XX w (zb. rodz.) 20. Widok alei lip na płd. pałacu (zb. rodz.)  
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21.  Widok na mostek środkowy i staw, lata 20/30-te XX w. (zb. rodz.)  

 

22. Grota i wyspa na stawie, lata 20-te XX w. (zb. rodz.) 
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23.Mostek północny, lata 30-te XX w. (z.rodz.) 24. Ławka parkowa, lata 30-te XX w. (zb. rodz.) 

 

25. Podjazd przez pałacem z nawierzchnią ziemną, lata 20-te XX w. (zb. rodz.)  
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26. Widok stawu środkowego w kierunku mostku, lata 30-te XX w. (zb.rodz.)  

 

          

27. Widok wyspy i stawu, lata 30-te XX w. (zb.rodz.) 28. Kordegarda, lata 20/30-te XXw. (zb.rodz.) 
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29. OranŜeria – wnętrze, lata 30-te XX w. (zb.rodzinne) 

 

30. Sala Balowa – wnętrze, k. lat 30-tych/40-te  XX w. (zb.rodzinne) 
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31. Pałac –widok od frontu (fot. M. Krasucki) 

       

32. Pałac –widok od frontu (fot. M. Krasucki)        33. Pałac –wieŜa zach. i łącznik  (fot. M. Krasucki) 
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34. Detal elew. frontowej– herb Junosza (fot. M.Krasucki) 

 

35. Okna mansardowe w elew. frontowej (fot. M.Krasucki) 
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36. Detal blaszany (cynkowy) na wieŜy (fot. M. Krasucki) 

 

37.  OranŜeria – widok od północy (fot. M.Krasucki) 
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38. Elewacja wschodnia – widoczne przemurowania ściany po wyburzeniu dawnej wieŜy (fot. M.Krasucki) 

 

39. Pałac – elewacja ogrodowa (fot. M. Krasucki) 
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40. Detal w elew.ogrodowej – herb (fot. M. Krasucki)     41. Detal w elew.ogrodowej – herma (fot. M. Krasucki) 

 

42. Taras w elew.ogrodowej (fot. M. Krasucki) 
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43. Brama (fot. M.Krasucki) 

           

44. Kordegarda (fot.M.Krasucki)             45. Detal bramy – herb Junosza (fot. M.Krasucki) 
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46. Oficyna – widok od płn.zach. (fot. M.Krasucki) 

 

47. Oficyna – elewacja północna (fot. M.Krasucki) 
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48. Park – oś na płd. od pałacu, widok z tarasu (fot. M.Krasucki) 

 

49. Park – grota na wyspie (fot. M.Krasucki) 
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50. Park-mostek północny (fot. M.Krasucki) 

 

51. Park-mostek środkowy/południowy (fot. M.Krasucki) 
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52. d. Ławka parkowa (fot. M.Krasucki) 

           

53. d. Ławka parkowa (fot. M.Krasucki)             54. Park – blok do cumowania (fot. M.Krasucki) 
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55. Pałac – hol na parterze (fot. M.Krasucki)            56. Pałac – korytarz na parterze (fot. M.Krasucki) 

 

57. Pałac – hol, odkrywki warstw malarskich (fot. M.Krasucki) 
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58. Pałac – Sala Balowa (fot. M.Krasucki) 

           

59. Pałac – Sala Balowa, kominek (fot. M.Krasucki)           60. Pałac – Sala Balowa, kominek (fot. M.Krasucki) 
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61. Pałac – Sala Balowa, plafon (fot. M.Krasucki)  

 

62. Pałac – Sala Balowa, obudowa grzejnika-plakietka f-my. Drzewiecki&Jeziorański (fot. M.Krasucki) 
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63. Pałac – Biblioteka, strop belkowy (fot. M.Krasucki) 

           

64. Pałac – Biblioteka, okiennice okna (fot. M.Krasucki)  65. Pałac – Biblioteka, drzwi (fot. M.Krasucki) 
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66. Pałac – Biblioteka, drzwi do oranŜerii (fot. M.Krasucki) 

           

67. Pałac – Biblioteka, witryna (fot. M.Krasucki)             68. Pałac – Biblioteka, drzwi do oranŜerii  

(fot. M.Krasucki)  
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69.  Pałac – oranŜeria, świetlik (fot. M. Krasucki) 

           

70. Pałac – oranŜeria (fot. M. Krasucki)             71. Pałac – oranŜeria, okucie (fot. M. Krasucki) 
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72. Pałac – klatka schodowa (fot. M. Krasucki)            73. Pałac – II klatka schodowa (fot. M. Krasucki) 
 

 
74. Pałac – łazienka w wieŜy wschodniej (fot. M. Krasucki) 
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75. Pałac – piwnice w części półn.zach. (fot. M. Krasucki) 
 

 
76. Pałac – piwnice, korytarz. (fot. M. Krasucki) 
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77. Pałac – piwnice pod Salą Balową, kotłownia (fot. M. Krasucki) 

 
78. Pałac – piwnice pod Salą Balową, kotłownia – schody Ŝeliwne (fot. M. Krasucki) 
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9. Aneks – fazy budowy pałacu 

 


