
127

Marek Wróbel 
Regionalny OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 
w Poznaniu, pracownia w Trzebinach

REWALORYZACJA XVII-WIECZNEGO PARKU 
W TRZEBINACH KO¸O LESZNA

Trzebiny, miejscowoÊç o Êredniowiecznej me-
tryce i polsko-niemieckim rodowodzie, po∏o˝o-

ne w gminie Âwi´ciechowa, w po∏udniowo-za-
chodniej Wielkopolsce, 9 km na zachód od Leszna,
od lat 20. XX w. do 1945 r. znajdowa∏y si´ na
zachodnich kresach Rzeczpospolitej, zaÊ grunty
wsi przylega∏y bezpoÊrednio do granicy paƒstwa
niemieckiego.

ÓwczeÊni w∏aÊciciele majàtku ziemskiego, von
Leesenowie, nie posiadajàcy obywatelstwa polskie-
go, w obawie przed zbli˝ajàcym si´ frontem opuÊcili
w 1943 r. Trzebiny, udajàc si´ w g∏àb Rzeszy.
Zapewne ten fakt oraz nap∏yni´cie do wsi nowej
ludnoÊci by∏y jednà z g∏ównych przyczyn szybkiej
dewastacji pa∏acu i parku. 

Ten okres trwa∏ do 1982 r. Wówczas w∏adze woje-
wództwa leszczyƒskiego przychyli∏y si´ do projektu,
wzorowanego na rozwiàzaniach wroc∏awskich, utwo-
rzenia w Trzebinach Wojewódzkiego OÊrodka Archeo-
logiczno-Konserwatorskiego. Rozpocz´ta pod nadzo-
rem Wawrzyƒca Kopczyƒskiego i Aleksandra Starzyƒ-
skiego odbudowa zespo∏u pa∏acowo-parkowego zo-
sta∏a ukoƒczona w 1987 r. Uhonorowaniem prac zwià-
zanych z rekonstrukcjà parku, które z perspektywy
czasu mo˝emy okreÊliç pierwszym etapem (1985-1988),
by∏o przyznanie II miejsca i srebrnego medalu przez
ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki, prof. Wiktora
Zina.Wyeksponowano wówczas w cz´Êci regularnej za-
∏o˝enia ogrodowego zniszczone w okresie powojennym
i zrekonstruowane w 1993 r. rzeêby parkowe (il. 9-12).

KRAJOBRAZY

1. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Zespó∏ pa∏acowo-parkowy. Widok od po∏udniowego zachodu (wg A. Duncker, 1864 r.).

1. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Palace-park complex. View from south-west (acc. to: A. Duncker, 1864).
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2. Trzebiny, gm. Âwi´ciecho-
wa. Lokalizacja zespo∏u pa∏a-
cowo-parkowego.

2. Trzebiny, commune Âwi´-
ciechowa. Localisation of
palace-park complex.

3.Trzebiny, commune Âwi´-
ciechowa. Localisation of park
on a map from 1899 (?)

3. Trzebiny, gm. Âwi´ciecho-
wa. Lokalizacja parku na ma-
pie z 1899 r. (?)

Etap kolejny, obejmujàcy lata 1996-1999 i rok
2001, to uzupe∏nianie nasadzeƒ poprzez tworzenie
skupin jednogatunkowych, a tak˝e formowanie i roz-
budowa szpalerów oraz uk∏adów haftowych (il. 13).
W po∏udniowej, regularnej cz´Êci parku, przed ele-
wacjà frontowà pa∏acu ustawiono zrekonstruowanà
kopi´ dzie∏a Berniniego – fontann´ Trytona. 

Dokonujàc wyboru nowych roÊlin, szczególnà
uwag´ zwracano na okazy wykazujàce odpornoÊç na
zmienne warunki klimatyczne. Materia∏ nabywano 
w specjalistycznych szkó∏kach w Przelewicach,
Wojs∏awicach, Kórniku, Rogowie. 

Przeprowadzono te˝ archeologiczne rozpoznanie
parku, odkrywajàc relikty osadnictwa pradziejowego,
z okresu póênego Êredniowiecza i nowo˝ytnoÊci.

Po∏o˝enie parku
Zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Trzebinach (il. 2) od
po∏udnia ograniczony jest drogà dojazdowà do fol-
warku, od wschodu i pó∏nocy drogà powiatowà 
z D∏ugiego Starego do Piotrowic, natomiast granic´
zachodnià i pn.-zach. stanowi Rów Krzycki (il. 6).
Park zajmuje powierzchni´ 6,1 ha.

Sytuacja geomorfologiczna
Interesujàcy nas teren zlokalizowany jest na terasie
nadzalewowej i dnie doliny Rowu Krzyckiego, do-
p∏ywu Baryczy, b´dàcych cz´Êcià tzw. Sandru Rowu
Krzyckiego. Obejmuje on zró˝nicowany pod wzgl´-
dem strukturalnym p∏at gleb brunatnych wy∏ugowa-
nych, powsta∏ych na pod∏o˝u piasków s∏aboglinias-
tych i luênych w cz´Êci wschodniej oraz murszowych
mineralnych w cz´Êci zachodniej. Ten fragment par-
ku przecina Rów Krzycki, którego odcinek staro-
rzecza pozostawiono w formie stawu (il. 14).

Analiza historyczna zespo∏u
W 1360 r. wieÊ wzmiankowana jest jako w∏asnoÊç
rycerska rodziny Kromno-Trzebiƒskich z rodu Ko-
twiczów. W 1496 r. wspominani sà Jan i Miko∏aj
Cromno. W XVI-XVII w. maj´tnoÊç mia∏a kilku
wspó∏w∏aÊcicieli. Nie wiadomo, do którego z nich na-
le˝a∏ wymieniany w 1709 r. „stary dwór”, choç istnie-
jà przypuszczenia, ˝e do Kromnów-Trzebiƒskich1.

Jednà z w∏aÊcicielek by∏a Krystyna Przybyszew-
ska, która w 1676 r. wysz∏a za mà˝ za Jana Melchiora
Gurowskiego, starost´ koÊciaƒskiego i kasztelana
poznaƒskiego. Gurowski by∏ cz∏owiekiem bywa∏ym
w Êwiecie2. Zaprzyjaêniony z Leszczyƒskimi (zarzà-
dza∏ ich maj´tnoÊciami), odby∏ jako ich towarzysz
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podró˝ do Francji, pojecha∏ tak˝e do Hiszpanii i Por-
tugalii. Widzia∏ renesansowe zamki, pa∏ace i ogrody.
Przebywa∏ z Rafa∏em Leszczyƒskim na zamku w Blois
i w pa∏acu królewskim w Wersalu. Po powrocie do
Polski zleci∏ w latach 1680-1690 budow´ nowego 
pa∏acu, którego projekt przypisywany jest architek-
towi z kr´gu Jana Catenazziego3. Wed∏ug T. Jakimo-
wicz stanowi∏ on prostokàtne w rzucie, trójtraktowe

za∏o˝enie z naro˝nymi, wysuni´tymi przed d∏u˝sze
elewacje alkierzami4. Oko∏o po∏owy XVIII w. zosta∏
przebudowany przez Nie˝ychowskich, a w XIX w.
przez von Leesenów, którzy zbudowali poÊrodku
niewielki dziedziniec (il. 14). Wed∏ug R. Kàsinow-
skiej pa∏ac od poczàtku posiada∏ wewn´trzny dzie-
dziniec arkadowy i by∏ budowlà wzorowanà na zam-
ku w Rydzynie.

KRAJOBRAZY
4. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Rozplanowanie zabudowy pa∏acowo-
parkowo-folwarcznej. Szkic z 1836 r. (wg T. Jakimowicz, 1962 r.).

4. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Planning the palace-park-landed
estate development. Sketch from 1836 (acc. to T. Jakimowicz, 1962).

5. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Cz´Êç regularna parku w trakcie prac konserwatorskich. Widok na osi po∏udnie-pó∏noc, 1986 r. 
Fot. W St´pieƒ.

5. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Regular part of the park in the course of conservation. View of the south-north axis, 1986. Photo: 
W. St´pieƒ.
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W oparciu o lustracj´ maj´tnoÊci z 1709 r. park
okreÊlony zosta∏ jako ogród w∏oski (il. 4), z trady-
cyjnym po stronie pó∏nocnej uk∏adem czterech kwa-
ter rozdzielonych skrzy˝owanymi ze sobà alejami.
Prawdopodobnie w okresie stylizacji parku dokona-
nej przez Nie˝ychowskich umieszczono w nim ka-
mienne rzeêby (il. 9), których fragmenty odkryto na
terenie za∏o˝enia (il. 6: 4, 5). Klasyczna kompozycja
osiowa ogrodu w∏oskiego zosta∏a przekszta∏cona po
1860 r., podczas prac prowadzonych przez von
Leesenów (il. 1). Ogrodowi nadano wówczas kszta∏t
parku krajobrazowego, rozmieszczono w nim rzeêby
i za∏o˝ono gazony (il. 5, 6).

èród∏a archeologiczne
W trakcie rekonstrukcji parku, wy∏àczajàc etap
pierwszy (1985-1988), gdy nie prowadzono badaƒ ar-
cheologicznych, zarejestrowano zró˝nicowany chro-
nologicznie i funkcjonalnie materia∏ êród∏owy (il 6).
W pn.-wsch. naro˝niku parku odkryto w 1994 r. frag-
ment rozleg∏ej osady ludnoÊci kultury ∏u˝yckiej.
Fragmenty naczyƒ z tego okresu znaleziono równie˝
w pd.-zach. cz´Êci parku. Z okresem funkcjonowania
wsi Êredniowiecznej ∏àczy si´ materia∏ ceramiczny z
p∏n.-zach. naro˝nika parku (il. 6, 7: 4, 6, 7). W miejs-
cu dzisiejszej altany „Czterech pór roku” (il. 5, 14)
lokalizuje si´ wie˝´/dwór na kopcu (il. 7: 3, 4, 6, 7).
Z okresem funkcjonowania pa∏acu Górowskich-
Nie˝ychowskich ∏àczone sà fragmenty naczyƒ
ceramicznych (il. 7: 5) i szklanych (il. 7: 1, 2). Odkryte

6. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Lokalizacja odkryç archeologicz-
nych w obr´bie zespo∏u pa∏acowo-parkowego: 1 – wie˝a-dwór na
kopcu; 2 – osada z XIV-XVI w.; 3 – osada ludnoÊci kultury ∏u˝yc-
kiej; 4 – fragment póênobarokowej rzeêby piaskowcowej; 5 – frag-
ment XIX-wiecznej rzeêby piaskowcowej; 6 – fragment póêno-
barokowej rzeêby piaskowcowej; 7 – relikty mieszkalnej zabudowy
folwarcznej z XVII - XVIII w. Rys. M. Wróbel.

6. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Localisation of archaeologi-
cal discoveries within the palace-park complex : 1 – tower-manor
house on a mound; 2 – settlement from the 14th-16th c.; 3 – settle-
ment of Lusatian culture population; 4 – fragment of Late Baroque
sandstone sculpture; 5 – fragment of 19th c. sandstone sculpture; 
6 – fragment of Late Baroque sandstone sculpture; 7 – relics of 
residential landed estate residential buildings from the 17th to the
18th c. Drawing: M. Wróbel. 

7. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Selected archaeological monuments from the palace-park complex: 1, 2, 5, 8 – palace; 3, 4, 6, 7 – tower/
manor house on a mound; 1, 2 – glassware; 3, 4, 5, 6, 7, 8 – clay. Drawing: M. Wróbel.

7. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Wybór zabytków archeologicznych z terenu zespo∏u pa∏acowo-parkowego: 1, 2, 5, 8 – pa∏ac; 3, 4, 6, 
7 – wie˝a/dwór na kopcu; 1, 2 – szk∏o; 3, 4, 5, 6, 7, 8 – glina. Rys. M. Wróbel.
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na terenie parku fragmenty rzeêb póênobarokowych
oraz kominka z ró˝owego piaskowca (il. 7: 4; 9), wià-
˝à si´ z okresem przekomponowywania parku zleco-
nego przez Nie˝ychowskich. Z tego okresu pocho-
dziç mogà równie˝ niekompletne, marmurowe rzeê-
by przedstawiajàce cztery pory roku, ustawione po
odbudowie pa∏acu w jego holu. Pierwotnie znajdo-
wa∏y si´ one w altanie „Czterech pór roku”.

Na po∏udnie od pa∏acu i w bezpoÊredniej blis-
koÊci XIX-wiecznego kompleksu stawów odkryto re-
likty zabudowy mieszkalnej, datowane na XVII-
XVIII w. Zabudowa z tego okresu zaznaczona jest na
szkicu z 1836 r. (il. 4). Na pó∏nocnej kraw´dzi parku
odkryto z kolei fragment rzeêby z kolekcji von
Leesenów przedstawiajàcy g∏ow´ kobiety. Byç mo˝e
nale˝y on do piàtego, do tej pory nieznanego posàgu
(il. 6: 5). Prowadzone w latach 90. XX w. nasadzenia
ujawni∏y pod warstwà humusu, zw∏aszcza w cz´Êci
pd.-zach., istnienie bruku, widocznego na litografii
Dunckera (il. 1).

Struktura roÊlinna
Jedynie w oparciu o elementy reliktowe mo˝emy
domniemywaç, ˝e w obr´bie za∏o˝enia wyst´powa∏y
formy naturalne, regularne i swobodne. W chwili
obecnej wyst´pujà wy∏àcznie formy swobodne, 
a z nich jedynie grupy i masywy. RoÊliny rosnà na
terenie uformowanym w sposób naturalny. Jednak˝e
nie mo˝na wykluczyç, i˝ w przesz∏oÊci mog∏y wy-
st´powaç równie˝ geometryczne formy terenowe 
w postaci skarp oraz kopców. Jednym z takich kop-
ców sà relikty wie˝y/dworu, na którym zbudowana
zosta∏a glorieta (il. 15). Mo˝na tak˝e domniemywaç,
˝e istniejàce w cz´Êci wschodniej nieznaczne fa∏do-
wania terenu nie sà formà naturalnà, lecz mog∏y byç
ukszta∏towane przez cz∏owieka.

Powiàzania z krajobrazem
W chwili obecnej sà one ma∏o czytelne. W przesz∏oÊ-
ci uk∏ad alei oraz zadrzewieƒ harmonijnie ∏àczy∏ park
z otaczajàcym krajobrazem oraz sàsiednimi D∏ugimi

KRAJOBRAZY

8. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Zespó∏ pa∏acowo-parkowy. Widok od po∏udniowego wschodu, 2002 r. Fot. D. Wróbel.

8. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Palace-park complex. View from south-west , 2002. Photo: D. Wróbel.
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Starymi (pa∏ac znajduje si´ na osi z koÊcio∏em para-
fialnym) (il. 3). Uk∏ad ten zosta∏ zak∏ócony, gdy od
strony po∏udniowej przy obecnej bramie wjazdowej
wybudowano powozowni´ (przebudowanà w latach
60. XX w. na budynek mieszkalny).

Rekonstrukcja parku
Jak wspomniano, park w obecnym kszta∏cie po-

wsta∏ oko∏o 2. po∏. XIX w. Tworzy przestrzeƒ zieleni
wysokiej o zamkni´tej perspektywie wn´trza, prze-
Êwietlonà wokó∏ pa∏acu usytuowanego bli˝ej aktual-
nej granicy po∏udniowej. W Êrodkowo-zachodniej
cz´Êci znajduje si´ odtworzony w 1984 r. staw,

b´dàcy fragmentem starorzecza Rowu Krzyckiego,
natomiast w cz´Êci pn.-wsch. odtworzony równie˝ 
w 1984 r. zbiornik wodny w kszta∏cie prostokàta, bez
sta∏ego êród∏a zasilania w wod´. W jego pobli˝u znaj-
duje si´ stela rodziny von Leesenów.

Drzewostan parkowy jest zró˝nicowany wie-
kowo. Najstarsze egzemplarze majà oko∏o 170 lat i sà
na ogó∏ w dobrym stanie. Starodrzew istnieje od czasu
XIX-wiecznych zmian. Przeci´tna wysokoÊç dla pod-
stawowych starszych gatunków wynosi oko∏o 28 m.
Drzewa m∏odsze pojawi∏y si´ w okresie powojennym
na skutek zaniedbaƒ piel´gnacyjnych – g∏ównie 
w formie samosiewnej i odroÊlowej oraz nasadzeƒ po

1985 r. W latach 1989 i 2001 przeprowadzono w drze-
wostanie prace piel´gnacyjne. Pozak∏adano odciàgi,
przeÊwietlono korony, uzupe∏niono ubytki w pniach.

Za∏o˝enie jest doÊç zró˝nicowane dendrologicz-
nie i sk∏ada si´ z nast´pujàcych gatunków: lipa drob-
no- i wielkolistna, dàb szypu∏kowy i bezszypu∏kowy,
dàb szypu∏kowy odmiana piramidalna, klony w od-
mianach, wiàz, kasztan jadalny, buk pospolity i od-
miana purpurowa, sosna wejmutka, bo˝odrzew, 
daglezja, cypryÊnik b∏otny, cis w bukietach, ja∏owiec 
w odmianach, magnolia w odmianach, tulipanowiec
amerykaƒski, Êwierk w odmianach, jod∏a kalifornijs-
ka. W grupie krzewów wyró˝niamy lilaki w odmia-
nach, dereƒ, jaÊminowiec, bez czarny, berberys w od-
mianach, Ênieguliczk´, ognik w odmianach, wrzosy 
i wrzoÊce w odmianach, pigwowiec poÊredni, irg´
rozkrzewionà, runiank´, ˝ylistek ró˝owy, forsycj´,
rokitnik zwyczajny, z∏otlin japoƒski odmiana pe∏na,
perukowiec podolski, ró˝anecznik w odmianach, ta-
maryszek, krzewuszk´ ozdobnà, cyprysik w odmia-
nach, ˝ywotnik w odmianach.

W runie wyst´pujà: pokrzywa, wiechlina,
bluszczyk kurdybanek, zawilec gajowy w odmianie
bia∏ej i ˝ó∏tej, dzi´giel, fio∏ek, lilia z∏otog∏ów. Okazy
drzew, krzewów i mniej pospolitego runa oznaczono
tabliczkami znamionowymi.

9. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa.
Fragmenty rzeêb z parku XVII-
wiecznego, 2001 r. Fot. H. Brzo-
zowski.

9. Trzebiny, commune Âwi´cie-
chowa. Fragments of sculptures
from the seventeenth-century park,
2001. Photo: H. Brzozowski.

10. Trzebiny, commune Âwi´cie-
chowa.  Fragments of sculptures
from the nineteenth-century park,
1985. Photo: B. Marciniak.

10. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa.
Fragmenty rzeêb z parku XIX-
wiecznego, 1985 r. Fot. B. Mar-
ciniak.
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Faun´ reprezentujà: wiewiórka, kuna domowa,
puszczyk, dzi´cio∏ czarny, go∏àb grzywacz, drozd,
sikory.

Za∏o˝enie regularne parku odtworzono na miej-
scu domniemanego ogrodu w∏oskiego, tak po pó∏noc-
nej, jak i po po∏udniowej stronie pa∏acu, w oparciu 
o oÊ po∏udnie-pó∏noc (il. 5). Majàc na uwadze funk-
cje u˝ytkowe, odsuni´to ca∏oÊç za∏o˝enia od budynku
w celu uzyskania przestrzeni dojazdowej. Pole za∏o-
˝enia regularnego wyznacza po stronie pó∏nocnej
owalnica odtworzona ze szkicu z 1836 r. (il. 4), przy
której znajduje si´ altana „Czterech pór roku”.

W obr´bie owalnicy, na przed∏u˝eniu osi ryzali-
tów od pó∏nocy, zaprojektowano parter ogrodowy
zamkni´ty ∏ukiem kloszowym. Wn´trze parteru uzys-
ka∏o dwa podzia∏y zasadnicze. Parter podstawowy,
czterokwaterowy, oparty zosta∏ na uk∏adzie krzy˝o-
wym, z owalnym elementem na przeci´ciu si´ ra-
mion. W jego centrum ustawiono po rekonstrukcji 
w 1993 r. obelisk z herbem von Leesenów, a w kwa-
terach cztery wyobra˝enia postaci kobiecych.

Obrze˝a cz´Êci regularnej zamyka szpaler gra-
bowy z ∏ukowato uformowanymi bramami na prze-
ci´ciu si´ kwater. Wn´trza dywanów trawnikowych
wype∏niajà wolutowo ukszta∏towane partery z ber-
berysu purpurowego. Uzupe∏nieniem zarysu sà sy-
metrycznie rozmieszczone w miejscach zamkni´cia
kwater pojedyncze sto˝kowe formy ja∏owca ko-
lumnowego.

Z owalem od po∏udnia koresponduje rozwiàzanie
podjazdu, co posiada uzasadnienie êród∏owe. Jego
podzia∏y wewn´trzne zosta∏y zdeterminowane wy-
mogami u˝ytkowymi drogi dojazdowej (il. 8, 14, 15)
oraz znajdujàcymi si´ przed po∏udniowym frontem
pa∏acu dwiema okaza∏ymi lipami. Wewn´trznym ele-
mentem centralnym jest owalny klomb, na którym
ustawiono w 1999 r. kopi´ fontanny Berniniego –
Tryton pijàcy z rogu obfitoÊci (il. 13).

11. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Jedna ze zrekonstruowanych rzeêb
z herbem von Leesenów i datà 1875, stan obecny. Fot. M. Wróbel.

11. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. One of the reconstructed
sculptures with the von Leesen coat of arms and the date 1875,
present-day state. Photo: M. Wróbel.

12. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Southern face of the
obelisk in the central point of the regular part of the park, present-
day state. Photo: M. Wróbel.

12. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Po∏udniowe lico obelisku w central-
nym punkcie cz´Êci regularnej parku, stan obecny. Fot. M. Wróbel.
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14. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Map
used during the annual “Running amidst 
historical monuments” event, 2002. Drawing:
R. Banach.

14. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Mapa re-
kreacyjna, wykorzystywana podczas corocz-
nej imprezy „Biegamy wÊród zabytków”,
2002 r. Rys. R. Banach.

13. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Zespó∏
pa∏acowo-parkowy. Widok od po∏udniowego
wschodu, 2001 r. Fot. A. CieÊlik.

13. Trzebiny, commune Âwi´ciechowa. Palace
-park complex. View from south-east 2001.
Photo: A. CieÊlik.
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Idea odtworzenia elementów uk∏adu regularnego
w typie ogrodu w∏oskiego z cechami za∏o˝enia krajo-
brazowego, dominujàcego poprzez fakt wyst´powa-
nia starodrzewu oraz skupisk m∏odszych samosie-
wów, by∏a trafnym rozwiàzaniem projektowym.
W∏aÊciwe by∏o równie˝ odbudowanie stawów, które,
b´dàc rezerwuarem wody, oddzia∏ujà na mikrokli-
mat, faun´ i flor´ parku.

Trwajàca do dzisiaj rekonstrukcja polega mi´dzy
innymi na dosadzaniu egzemplarzy wartoÊciowych
dendrologicznie, planowym eliminowaniu posuszu
najmniej wartoÊciowego, a pozostawianiu okazów
b´dàcych siedliskiem ptaków czy dominantà kom-
pozycyjnà. 

Obserwowane od oko∏o 15. lat wahania klimatu
(susza, silne wiatry) zmuszajà do rozwa˝nego doboru

gatunków drzew i krzewów, które oprócz posiadania
walorów estetycznych b´dà odporne na trudne
warunki atmosferyczne. W planach jest wykorzysta-
nie w∏asnych zbiorników wody poprzez budow´ sy-
stemu nawadniania. Park jest licznie odwiedzany
przez turystów, a tak˝e m∏odzie˝ szkolnà w ramach
zaj´ç z wiedzy o regionie. Odbywajà si´ w nim co-
roczne biegi na orientacj´, organizowane g∏ównie dla
dzieci, pod has∏em „Biegamy wÊród zabytków”(il. 14).

Mgr Marek Wróbel, absolwent Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika 
w Toruniu. Pracuje w Regionalnym OÊrodku Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków w Poznaniu – Pracownia w Trze-
binach ko∏o Leszna.
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Przypisy

15. Trzebiny, gm. Âwi´ciechowa. Fragment cz´Êci regularnej parku ze zrekonstruowanymi rzeêbami. W g∏´bi altana „Czterech pór roku”, 
stan obecny. Fot. D. Wróbel.

15. Trzebiny, commune Âwi´ciochowa. Fragment  of the regular part of the park with reconstructed sculpture. In the background: the “Four
Seasons” bower, present-day state. Photo: D. Wróbel.
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Trzebiny, a village of mediaeval origin (mentioned
in 1360) and Polish-German lineage, is located in

south-western Greater Poland, in the commune of
Âwi´ciechowa, 9 kilometres to the west of Leszno.
From the 1920s to 1945 Trzebiny lay in the western
borderlands of the Republic, and during the inter-war
period it adjoined the German state frontier. The
owners of the landed estates, the von Lessen family,
left Trzebiny for the Reich, fearing the approaching
front. The post-1945 influx of a new population
became one the reasons for the rapid devastation of
the abandoned palace and park. 

The reconstruction of the historical complex,
initiated in 1982, was completed in 1987 – a period
which we describe as stage I. It also encompasses the
garden premises featured in the regular part of the
park and the park sculptures, damaged during the
post-war period and reconstructed in 1993. Stage II,
which took place in 1996-1999 and 2001-2003, 
supplemented the plants and formed and enlarged the
rows of trees. A reconstructed fountain, a copy of
Bernini’s Triton Drinking from a Corncupia, was
placed in the southern part of the regular section of
the park. In the landscape part of the park the tree
crowns were pruned, dry branches and boughs were
removed, and the tension lines were repaired. At the
same time, an archeological reconnaissance of the
terrain discovered relics of prehistorical settlements
(the Lusatian culture) as well as settlements from the
Late Middle Ages and the modern era. A mediaeval
tower-manor house was found on the spot of the 
present-day “Four seasons” bower. Relics of a seven-
teenth - eighteenth-century residential development
were registered to the south of the palace, near the
historical complex of ponds. Flagstones, visible in the
Duncker lithograph, were disclosed during plantings
carried out in the 1990s in the south-western part of
the park. 

The palace-park complex is located in the valley
of the Krzycki Rift. One of the fragments of the old
river-valley was transformed into a pond. Melchior

Gurowski, who commissioned the construction of the
“old manor” completed in 1680-1690, is considered
to have been the builder of the object (mentioned in
1709), while the project is ascribed to an architect
from the circle of Jan Catenazzi. The park surround-
ing the manor house was described as an Italian 
garden. The successive owners, members of the
Nie˝ychowski family, rebuilt the park in about the
middle of the eighteenth century. This is the period of
the origin of the stone sculptures whose fragments
were discovered in the park. After 1860, axial ele-
ments of the classical Italian garden became obliter-
ated in the course of work conducted by the Von
Leesens. As a result, the garden assumed the shape of
a landscape park embellished with sculptures and
flower beds. 

The park, whose area totals 6,1 hectars, contains
trees of assorted ages, the most ancient being about
200 years-old. The varied species in the ground cover
include lilies of the valley, goldilock and periwinkle.
Squirrels are among the permanent residents of the
park, and tree crowns offer nesting to black wood-
peckers, nightingales, wood pigeons and the tawny
owl. The regular layout of the park was recreated in
the area of the presumed Italian garden, and nine-
teenth-century stone statues were situated in place of
the Baroque originals, with an obelisk featuring the
von Leesen coat of arms in the centre. The border-
lines of the regular part of the park were enclosed by
a row of  hornbeam and stone pedestals scattered
symmetrically on both sides. The reconstruction of
the park is being continued up to this   day. At pres-
ent, chief tasks include cleaning the pond, rendering
the culverts patent, and the construction of a river bar
in the Krzycki Rift. 

The park in Trzebiany attracts numerous visitors
and is a special favourite of young couples who take
souvenir photographs against its background. Once 
a year, at the beginning of December, a cross country
race is arranged for children under the motto: “run-
ning amidst historical monuments”. 

THE REVALORISATION OF THE SEVENTEENTH-CENTURY PARK IN TRZEBINY NEAR LESZNO




