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Słowo Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie wydaje ko-
lejny tom poświęcony znaczącym rodom ziemi 
wielkopolskiej. Pierwszą rodziną, którą uhono-
rowaliśmy publikacją, byli zasłużeni na różnych 
polach działalności Chłapowscy. Dziś w ramach 
projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, od 
trzech lat realizowanego przez sieć 33 archiwów 
państwowych, oddajemy w Państwa ręce opra-
cowanie dotyczące rodu Żółtowskich. Projekt 
ten ma na celu połączenie prywatnej oraz naro-
dowej historii i uwydatnienie roli nieznanych 
szerzej osób, rodzin i rodów oraz lokalnej spo-
łeczności w podtrzymywaniu tradycji narodowej 
przez okres zaborów oraz przywracaniu niepod-
ległej Polski. W założenia projektu niewątpliwie 
wpisuje się kolejny wielkopolski ród, któremu 
poświęcone jest niniejsze opracowanie. 

W Archiwum Państwowym w Poznaniu za-
chowały się należące do rodu Żółtowskich akta 
majątku Czacz z lat 1806–1939 oraz jedna jednost-
ka z majątku Nekla. W archiwum poznańskim 
zachowało się także kilka zdjęć przedstawia-
jących siedziby rodu, zwłaszcza Jarogniewice, 
Czacz, Niechanów. Akta z pozostałych majątków 
należących do rodu zachowały się szczątkowo. 
Archiwalia zgromadzone przez członków rodu 
Żółtowskich to głównie albumy rodzinne, które 
dokumentują obraz rodowych siedzib, ale przede 
wszystkim życie rodzinne. Unikatowe są zwłasz-
cza zdjęcia wykonane przez Jana Bułhaka, które 
ukazują Jarogniewice. Albumy te mają nieocenio-
ną wartość dla profesjonalnych badaczy, regio-
nalistów oraz lokalnej społeczności, która dzięki 
nim może poznawać przeszłość swojej okolicy. 
Materiały te są cenne także z tego powodu, że nie 
były dotąd ogólnie dostępne, a dotarcie do nich 
sprawiało wiele trudności. Udostępnienie ich 

przez przedstawicieli rodu zasługuje na szcze-
gólne podziękowanie i docenienie. W tym miej-
scu chciałabym podziękować Teresie z Żółtow-
skich Jakubowskiej, Marii Żółtowskiej-Glińskiej 
oraz potomkom linii kadzewskiej za wielką życz-
liwość i zrozumienie, za możliwość skopiowania 
zdjęć i zgodę na ich udostępnienie.

Oddawana właśnie w Państwa ręce pierwsza 
część publikacji Ród historii – historia rodu. Archi-
wum rodu Żółtowskich. Ikonografi a siedzib z powiatu 
kościańskiego poświęcona jest trzem siedzibom 
Żółtowskich: Czaczowi, Jarogniewicom i Głu-
chowu. Architektonicznie siedziby rodowe są 
przykładem wielkopolskiego stylu narodowego 
wskazującego na silne poczucie przynależno-
ści do narodu. Dwory te wyposażone były czę-
sto w pamiątki o charakterze patriotycznym, co 
wskazuje na rolę rodu jako nośnika polskości. 
Część druga publikacji będzie poświęcona życiu 
rodzinnemu, ponieważ siedziby rodowe były 
swoistym centrum życia rodu i ten element bę-
dziemy starali się przybliżyć.

Publikacja mogła się ukazać dzięki prowa-
dzonej od wielu już lat współpracy leszczyń-
skiego archiwum z dr. Emilianem Prałatem, 
autorem licznych publikacji poświęconych sie-
dzibom rodu Chłapowskich, jak choćby Turwi, 
Czerwonej Wsi, Kopaszewu. Autor jak zwykle 
dotarł do rodzinnych archiwów skrzętnie prze-
chowywanych w zaciszach domowych przez 
członków rodu Żółtowskich. Ukazywanie Czy-
telnikom dotąd nieznanych zbiorów to już znak 
rozpoznawczy dr. Emiliana Prałata. Jego docie-
kliwość w poszukiwaniach nowych źródeł zasłu-
guje na szczególne uznanie. 

Na zakończenie chciałabym podziękować 
okolicznym włodarzom: staroście kościańskiemu 
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Henrykowi Bartoszewskiemu, burmistrzowi gmi-
ny Czempiń Konradowi Malickiemu, burmistrz 
miasta Śmigla Małgorzacie Adamczak za zrozu-
mienie i wsparcie naszego projektu.

Życzę Państwu ciekawej lektury, która prze-
niesie was w świat dawnych siedzib rodu Żół-
towskich i jednocześnie pozwoli na poznanie no-
wych, nieznanych dotąd miejsc i faktów. 

 Elżbieta Olender
dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie



Materiały ikonografi czne stanowią jedno 
z najważniejszych źródeł historycznych. Szcze-
gólnie cenne są dla historyków sztuki i badaczy 
kultury, gdyż pozwalają spojrzeć na świat, któ-
rego już nie ma. W szczególnym natomiast przy-
padku, jakim są siedziby ziemiańskie, z których 
wiele w dniu dzisiejszym nie istnieje lub znaj-
duje się w ruinie, stanowią nierzadko unikato-
we materiały, dzięki którym możemy nie tylko 
powiedzieć coś o ich wyglądzie, lecz w szczegól-
nych sytuacjach także zrekonstruować wygląd 
obiektów niezachowanych. 

Od kilku dekad badam dzieje wielkopolskich 
dworów i pałaców. Dla zrozumienia ich dziejów, 
historycznej, artystycznej i zabytkowej wartości, 
konieczne jest dotarcie do możliwie jak najwięk-
szej liczby źródeł – fotografi i, planów, wedut, 
które połączone z badaniami architektonicznymi 
i analizą archiwaliów pisanych, w tym wspo-
mnień, pozwalają na zyskanie wiedzy nt. ich 
unikatowości, wyjątkowości, czy chociażby mo-
delowości. Bez ikonografi i trudno mówić o ba-
daniu proweniencji poszczególnych obiektów 
czy rozwiązań, nie wspominając o analizie po-
równawczej. Ostatnia moja książka Dwory i pała-
ce wielkopolski. Styl narodowy w znacznej mierze 
do powyższych kwestii się odnosiła. Opracowa-
nia przynoszące nowe, niepublikowane i niezna-
ne źródła ikonografi czne są niczym album Mne-
mosyne, by odwołać się do myśli Aby Warburga. 
Stanowią świadectwo historii, jak i przyczyniają 
się do jej upostaciowienia tworząc w naszej świa-
domości nie tyle wyobrażenie, ile pewność co do 
takiego, a nie innego stanu rzeczywistości.

Publikacja Emiliana Prałata jest cennym źró-
dłem do dziejów kilku niezwykle ważnych zało-
żeń pałacowo-parkowych południowej Wielko-
polski. Jarogniewice, Głuchowo i Czacz to ważne 

na artystycznej mapie regionu miejscowości za 
sprawą wyjątkowych pałaców, w których uwi-
doczniły się zarówno elementy tożsamej forma-
cji historyczno-artystycznej, jak i te świadczące 
o unikatowości poszczególnych realizacji. Autor 
książki postawił sobie za cel wprowadzenie do 
obiegu naukowego i świadomości Czytelników 
nieznanych fotografi i pochodzących ze zbio-
rów rodzinnych, w tym unikatowych zdjęć au-
torstwa Jana Bułhaka. Towarzyszące im opisy 
ułatwiają ich percepcję oraz uzupełniają naszą 
wiedzę o siedzibach rodu Żółtowskich – rodzi-
ny ważnej dla Wielkopolski, lecz pozostającej 
obecnie poza głównym obszarem refl eksji na-
ukowej. Wpisuje się zatem praca Autora w nurt 
badań podstawowych, eksponujących zarazem 
ważny komponent, jakim jest dokumentowanie 
spuścizny narodowej. Dotarcie do zamieszczo-
nych w książce materiałów wymagało bardzo 
dużego zaangażowania, co należy szczególnie 
docenić. Odnalezione materiały mają zarazem 
dodatkową wartość, a wraz z nimi również cała 
książka – są materiałem źródłowym dla służb 
konserwatorskich oraz teraźniejszych właścicieli 
wspomnianych na wstępie obiektów, w oparciu 
o które możliwe jest prowadzenie prac renowa-
cyjno-konserwatorskich. 

Niniejsza praca wpisuje się w autorski pro-
jekt Emiliana Prałata poświęcony publikowa-
niu archiwaliów dotyczących wielkopolskich 
rodów ziemiańskich. Po tomie dedykowanym 
archiwum kopaszewskiemu Chłapowskich, 
w ręce Czytelników trafi a opracowanie poświę-
cone archiwum Żółtowskich zachowanemu 
w niewielkim stopniu. I chociaż jest ono czę-
ścią serii, to od razu zauważyć możemy, że ma 
inny charakter – dla mnie, jako badacza założeń 
rezydencjonalnych Wielkopolski – jest to tym 

Od Recenzenta
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cenniejsze, że wszystkie zawarte w pracy mate-
riały, odnoszą się właśnie do zajmujących mnie 
pałaców. Co jednak godne uwagi, pozostałość 
archiwum pałacowego stanowi w zdecydowa-
nej większości ikonografi a majętności. Zasy-
gnalizowany przez Autora zamiar opracowania 
kolejnego tomu obrazującego życie rodzinne 
Żółtowskich jest naturalnym uzupełnieniem ni-
niejszej pozycji i stanowi dowód konsekwencji 
pracy badawczej. Podkreślić należy, iż jest to 
także odpowiedź na współczesne trendy w na-

uce zogniskowanej na interdyscyplinarnym, 
komplementarnym ujęciu tematu, które w tym 
wypadku łączyć będzie historię z badaniami 
kulturowymi i socjologicznymi.

Jestem przekonany, iż rzetelne opracowa-
nie dr. Emiliana Prałata, spełniające wszelkie 
wymogi pracy naukowej, a zarazem swą formą 
dostosowane do zróżnicowanych zainteresowań 
Czytelników, spotka się z uznaniem odbiorców 
i będzie cenną pozycją dotyczącą sztuki wielko-
polskiej.

prof. Jan Skuratowicz



Rodzina Żółtowskich należy do znaczących, 
lecz dotychczas nieco zapomnianych rodów 
Wielkopolski, których aktywność polityczna, 
kulturalna i społeczna wpisuje się w ogólnore-
gionalny nurt pracy organicznej. Skąpość źródeł 
archiwalnych powoduje, że pełne jego scharakte-
ryzowanie, jak i zaprezentowanie dziejów samej 
rodziny jest zadaniem niezwykle trudnym. Jest 
tym bardziej skomplikowane, że zajmująca mnie 
linia zamieszkująca majątki na terenie powiatu 
kościańskiego, posiada ilościowo najmniejszą 
liczbę zachowanych źródeł. Pierwotnie zakłada-
łem, iż opracowanie będzie poświęcone Jarognie-
wicom, Głuchowu i Czaczowi1, w którym znajdą 
się zróżnicowane archiwalia, które pozwoliłyby 
na stworzenie reprezentatywnej ich panoramy. 
W miarę prowadzenia badań okazało się jednak, 
iż najwartościowszą i najpełniejszą kolekcję sta-
nowią materiały ikonografi czne mogące zostać 
podzielone na dwie odrębne grupy – odnoszą-
ce się do siedzib rodu oraz życia rodzinnego. 
Konstatacja ta w naturalny sposób zaowocowała 
podziałem materiałów na dwa zbiory, z których 
pierwszy stanowi zasadnicza treść niniejszej pu-
blikacji. Drugi tom – ukazujący życie rodzinne, 
podobizny poszczególnych właścicieli, miesz-
kańców i gości odwiedzających wspomniane 
wyżej siedziby – ukaże się w roku 2022. 

Jakkolwiek ogólna charakterystyka rodu Żół-
towskich znajdzie się w dalszej części książki, to 
jednak w tym miejscu chciałbym odnieść się do 
najważniejszej literatury podmiotowej i przed-
miotowej poświęconej tej rodzinie. Najstarszym 

1 W odniesieniu do Czacza odnotować należy zachowany w Archi-
wum Państwowym w Poznaniu zbiór dokumentacji majątkowej 
składający się na zespół Majątek Czacz – Żółtowscy. Wykaz do-
kumentów w jego skład wchodzących znajduje się w bibliogra�ii.

Przedmowa

opracowaniem genealogicznym poświęconym 
rodzinie, jest praca Franciszka Żółtowskiego 
Monografi a rodu Żółtowskich2, będąca pierwszym 
studium porządkującym wiedzę o początkach 
rodu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
rozdzielenia głównej linii na trzy wielkopolskie 
odnogi. Nieco młodsza pozycja Jana Żółtowskie-
go Rodzina Żółtowskich w ciągu stulecia (odnoga 
urbanowska)3 skoncentrowana została na zapre-
zentowaniu losów potomstwa Jana Nepomuce-
na i Józefy ze Zbijewskich Żółtowskich, mniej 
uwagi poświęcono w niej na omówienie losów 
linii zamieszkujących Ziemię Kościańską. Autor 
ustalił również wyraźne ramy czasowe, miano-
wicie lata 1815–1914, a więc stosunkowo wąski 
przedział. Spośród uwzględnionych majątków 
i siedzib wymienił Jarogniewice, Czacz, Neklę, 
Słupy, Ujazd, Głuchowo, Drzewce, Godurowo, 
Niechanowo, Urbanów i Kock. W 1990 roku wy-
dano napisane przez Jana Żółtowskiego Dwa po-
kolenia – wspomnienia wielkopolskiego ziemianina4, 
książkę o wyraźnie osobistym, memuarowym 
charakterze, w której zawarto również relacje nt. 
dziadka autora – Marcelego – powstałą w opar-
ciu o zachowane archiwa Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego. Autor przedmowy – Ste-
fan Kieniewicz – zwrócił uwagę, iż „Pamiętnik 
w rzeczy samej można nazwać skromnym, nie 
tylko ze względu na lakoniczność ujęcia. Po-
wściągliwy jest również Autor, gdy mówi o so-
bie samym; jeśli siebie charakteryzuje […]. Chęt-
nie za to pisze o ludziach, których spotykał, tych 

2 Franciszek Żółtowski-Ogończyk, Monogra�ia rodu Żółtowskich, 
Warszawa 1914.

3 Jan Żółtowski, Rodzina Żółtowskich w ciągu stulecia (odnoga 
urbanowska), Poznań 1939.

4 J. Żółtowski, Dwa pokolenia – wspomnienia wielkopolskiego 
ziemianina, Poznań 1990.
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wybitniejszych i bardziej oryginalnych”5. Stało 
się więc opracowanie nie tylko barwną opowie-
ścią o własnej rodzinie, ale i panoramą życia spo-
łeczno-kulturalnego XIX i XX wieku. Do bardzo 
ważnych memuarów należy zaliczyć Dziennik 
Janiny z Pu� kamerów Żółtowskiej, w którym 
nakreśliła perspektywę życia Wielkopolski w la-
tach 1919–1933, z właściwą sobie trafnością oglą-
du, a nierzadko i uszczypliwością, odmalowując 
charakter swoich krewnych oraz pozostawiając 
opisy należących do nich majątków6. Szczegól-
nie cennym opracowaniem, chociaż zawężonym 
do jednej z linii rodu, jest książka Izabeli Brosz-
kowskiej – Trudne lata. Żółtowscy z Godurowa 
1939–19567. Omówiła w niej tragiczne doświad-
czenia czasów II wojny światowej oraz niezwy-
kle poruszające losy rodziny po jej zakończeniu 
– odebranie majątku, wygnanie, problemy fi nan-
sowe, wreszcie próby odnalezienia się w powo-
jennej rzeczywistości. W 2015 roku wydana zo-
stała Genealogia rodu Żółtowskich napisana przez 
Michała Żółtowskiego (1971–1994), zawierająca 
tablice genealogiczne poszczególnych linii rodu. 
Wszystkie powyżej przywołane publikacje wy-
szły spod pióra członków rodu i w zdecydowa-
nej większości wpisują się w tradycję pamiętni-
karsko-wspomnieniową, a ich podstawowym 
celem było zachowanie pamięci i spuścizny dla 
kolejnych pokoleń. Pojawiają się również Żół-
towscy w opracowaniach zbiorowych i przekro-
jowych. Dość wspomnieć pracę Andrzeja Kwi-
leckiego, który przybliżając historię Żółtowskich 
wyszedł od ich umiejętności gospodarowania, 
która w XIX wieku przyczyniła się do zamoż-
ności rodu i umożliwiła mu skuteczne konku-
rowanie z żywiołem niemieckim w przedmiocie 
przejmowania zadłużonych polskich majątków. 
Autor wskazał, że zajęcie przez Żółtowskich 
„wyróżniającej pozycji w Wielkopolsce” było 
efektem wysokiej liczebności rodu, a podstawę 
ich ekonomicznych sukcesów stanowiły licz-
ne majątki, wysokie kompetencje gospodarcze 
i powiązane z nimi umiejętności administracyj-
ne oraz wysoki poziom zaufania społecznego 
wynikający z wzorcowego spełniania obowiąz-
ków publicznych. W rozdziale poświęconym 

5 Tamże, s. 10–11.
6 Janina Żółtowska, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919–1933, 

Poznań 2006.
7 Izabela Broszkowska, Trudne lata. Żółtowscy z Godurowa 1939–

–1956, Warszawa 2011.

Żółtowskim przedstawił losy pokoleń od dru-
giej połowy XIX wieku do czasów powojennych, 
podkreślając przede wszystkim ich aktywność 
gospodarczą, społeczną, polityczną, militarną 
i kulturową, eksponując zarazem trudne losy 
powojenne związane z nacjonalizacją mienia 
i umiejętnością adaptowania się do nowych 
warunków8. Biogramy Henryka, Jana, Jerzego, 
Michała, Juliusza, Adama i Janiny Żółtowskich 
znalazły się w tomie Ziemianie polscy XX wieku9. 
Ród obecny jest również w innych opracowa-
niach dotykających zagadnienia ziemiaństwa. 
W nielicznych przypadkach są to wzmianki nie-
co szersze, w większości jednak ograniczają się 
do pojedynczych uwag, zwłaszcza wymienienia 
w kontekście określonych wydarzeń lub postaci. 
Odnoszą się one zarazem głównie do nowszych 
wydarzeń.

Celem nadrzędnym niniejszego opracowania 
jest włączenie w obieg naukowy nieznanych, nie-
zwykle cennych materiałów ikonografi cznych 
dotyczących siedzib (XVIII- i XIX-wiecznych) 
Żółtowskich, co do których – poza kilkoma foto-
grafi ami (m.in. Leonarda Durczykiewicza) – nie 
posiadaliśmy żadnych informacji pozwalających 
wypowiedzieć się na temat wartości artystycz-
nej czy historycznej pałaców będących jednymi 
z najciekawszych realizacji wielkopolskiego sty-
lu narodowego w architekturze. Ukazane na fo-
tografi ach z lat 1908–1926 budynki, ich wnętrza, 
otoczenie, założenia parkowe i folwarczne sta-
nowią cenną dokumentację archiwalną o pierw-
szorzędnym znaczeniu. Szczególną wartość mają 
zwłaszcza fotografi e wnętrz wspomnianych 
obiektów. Wobec ich rozgrabienia i zniszcze-
nia niemal w całości w czasie działań II wojny 
światowej, prezentowane w niniejszej pracy fo-
tografi e są jedynymi zachowanymi materiałami 
historycznymi dotyczącymi siedzib Żółtowskich. 

8 Żółtowscy pojawiają się również często na kartach innej pracy 
Andrzeja Kwileckiego, Ziemiaństwo  wielkopolskie. Miedzy wsią 
a miastem, Poznań 2001, passim.

9  Felicjan Dembiński, Michał Żółtowski, Żółtowski Henryk, 
[w:] Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1992, s. 168; F. Dem-
biński, M. Żółtowski, Żółtowski Jan, [w:] Ziemianie polscy XX 
wieku, dz. cyt., s. 168–169; M. Żółtowski, Żółtowski Jerzy, 
[w:] Ziemianie polscy XX wieku, dz. cyt., s. 169–170; M. Żółtowski, 
Żółtowski Michał, [w:] Ziemianie polscy XX wieku, dz. cyt., 
s. 171; M. Żółtowski, Żółtowski Juliusz, [w:] Ziemianie polscy 
XX wieku, dz. cyt., s. 171; Sławomir Leitgeber, Żółtowski Adam, 
[w:] Ziemianie polscy XX wieku, dz. cyt., s. 172; Stefan Kieniewicz, 
Żółtowska Joanna, [w:] Ziemianie polscy XX wieku, dz. cyt., s. 172–
–173.
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Wobec szczątkowego zachowania archiwum 
tego rodu, pozyskane materiały zyskują jeszcze 
na wartości. Odnalezienie albumów Jana Bułha-
ka poświęconych Jarogniewicom stanowiło naj-
większe z odkryć dokonanych w trakcie dociekań 
naukowych. Z punktu widzenia tradycji narodo-
wej i zachowania materialnej spuścizny są one 
zarazem jednymi z najcenniejszych pozostałości 
związanych z osobą tego wybitnego polskiego 
fotografa. Szczególna wartość reprodukowanych 
materiałów fotografi cznych leży również w tym, 
iż poza budynkami mieszkalnymi pojawia się 
wiele zdjęć parków, ogrodów, pojedynczych nie-
rzadko roślin czy ich zgrupowań. W przeciwień-
stwie do prac fotografi cznych chociażby przywo-
łanego Durczykiewicza – skądinąd wybitnego 
i wartościowego fotografa Ziemi Kościańskiej 
– prace Bułhaka odnoszące się do Jarogniewic, 
Głuchowa i Czacza, mają szczególną wartość dla 
historyków ogrodnictwa i bio logów.

Dom, gniazdo rodzinne ma w kulturze pol-
skiej wyjątkowe znaczenie. W tradycji ziemiań-
skiej siedziba rodowa stanowiła axis mundi, 
w obrębie której toczyło się życie rodzinne, to-
warzyskie i ekonomiczne, co z perspektywy 
Wielkopolski było niezwykle ważnym aspek-
tem. Wobec tego naturalnym wydaje się uka-
zanie właśnie domów związanych z trzema lo-
kalizacjami, których wspólnym mianownikiem 
był ród Żółtowskich. Omówienie ich wystroju, 
a więc zwrócenie uwagi na widoczne na foto-
grafi ach pamiątki rodzinne, obrazy przodków 
czy elementy wystroju związane z tradycją pa-
triotyczną i narodową, pozwalają na określenie – 
wespół z relacjami pamiętnikarskimi – specyfi ki 
poszczególnych domów. Ta zaś kształtowała się 
i ulegała wpływom kolejnych generacji, tworząc 
wyjątkową, mozaikową strukturę. Że tak w isto-
cie było, przekonuje mnie liczba zachowanych 
fotografi i ukazujących życie rodzinne we wspo-
mnianych pałacach oraz ich otoczeniu – ukazują 
one mieszkańców, uroczystości rodzinne i towa-
rzyskie czy codzienność, jak chociażby wspól-
ną zabawę najmłodszych członków rodu przed 
pałacem jarogniewickim przy okazji Zielonych 
Świąt w 1924 roku. Ta część odnalezionych ma-
teriałów zaprezentowana zostanie w osobnym 
tomie, który będzie dopełnieniem niniejszego 
i naturalną kontynuacją opisu miejsc i toczącego 
się w nich życia. Jednocześnie zaprezentowane 
w nim materiały obejmować będą życie miesz-

kańców nie tylko wspomnianych miejscowości, 
ale również członków innych gałęzi rodu, jak też 
przedstawicieli wielu rodów arystokratycznych, 
ziemiańskich i czołowych postaci życia społecz-
nego, kulturalnego, a przede wszystkim poli-
tycznego przełomu XIX i XX wieku. 

Współcześnie każda ze wspomnianych miej-
scowości ma wyjątkowe genius loci, o którego 
unikatowości świadczą właśnie założenia pała-
cowo-parkowe oraz pamięć o Żółtowskich:

Wartość przestrzeni, jej składowych, decy-
duje o elementach jakościowych zawartych 
w otoczeniu. Odwołując się do systemu 
wartości w kontekście architektury, wska-
zujemy, że nie chodzi jedynie o fi zyczne 
otoczenie człowieka, ale również o aspekty 
społeczne, symboliczne i duchowe. Prze-
strzeń bowiem jest przestrzenią egzystencjal-
ną człowieka, więc wielowymiarową. Każda 
przestrzeń konkretyzuje się w danym miej-
scu, które posiada wyróżniający charakter, 
stanowiący o jego szczególności w stosunku 
do otoczenia10.

Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech 
omawianych miejscowości oraz znajdujących się 
w nich pałaców jest fakt, iż w okresie powojen-
nym pełniły funkcję obiektów użyteczności pu-
blicznej – ośrodków opieki nad osobami niewi-
dzącymi (Jarogniewice i Głuchowo) oraz szkoły 
(Czacz). Dwa z nich – Jarogniewice oraz Czacz 
– pełnią te funkcje nadal. Determinują one naj-
nowszą, powojenną ich historię i odpowiadają 
za specyfi kę ich genius loci. Kiedy decydowa-
łem się na podjęcie takiego tematu opracowania 
i częściowe upublicznienie zbiorów ikonogra-
fi cznych rodziny Żółtowskich, przyświecała mi 
idea wpisania ich w szerszy kontekst archiwów 
rodzinnych, zwłaszcza zaś w projekt „Archi-
wa Rodzinne Niepodległej”. Udostępniane ma-
teriały stanowią fragment rodowej spuścizny 
zasłużonego dla Wielkopolski rodu, który jest 
poprzez nią przypomniany, a jego spuścizna za-
bezpieczona. Prezentowane fotografi e stanowiły 
pierwotnie pamiątki rodzinne, tym cenniejsze, 
że część z nich wykonana została osobiście przez 
właścicieli majątków.

10 Magdalena Pożarowszczyk, Genius Loci – krok w stronę piękna, 
„Metropolitan” 2014, nr 1, s. 30–31.
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Wykorzystane w niniejszej pracy materiały 
ikonografi czne i archiwalne pochodzą ze zbio-
rów Teresy z Żółtowskich Jakubowskiej oraz po-
tomków linii jarogniewickiej. W odniesieniu do 
pierwszego źródła, są to fotografi e pochodzące 
z kilkunastu albumów, zestawionych w okresie 
między 1908 rokiem a II wojną światową oraz 
częściowo ze zbiorów nieuporządkowanych. Fo-
tografi e Jarogniewic pochodzą w zdecydowanej 
większości z albumu własnoręcznie stworzone-
go przez Jana Bułhaka. 

Spośród kilkunastu udostępnionych przez 
Teresę Jakubowską albumów, na szczególną 
uwagę zasługuje wykonany przez Benedykta 
Żółtowskiego (1902–1982) z Godurowa, syna 
Ludwiki z Czarneckich i Marcelego. Jak zapisał 
on we wstępie do swego opracowania, podsta-
wą jego przygotowania była monografi a Jana 
Żółtowskiego z Czacza, pt. Rodzina Żółtowskich 
w ciągu stulecia oraz odziedziczona i zebrana po 
różnych przodkach, krewnych i powinowatych 
kolekcja fotografi i. Benedykt chciał stworzyć „al-
bum genealogiczny”. Złożyły się nań materiały 
udostępnione przez Antoninę z Żółtowskich 
Lipską (1898–1992) z Lewkowa (reprezentantkę 
linii godurowskiej), Annę z Potulickich (1898–
–1982) i Pawła Żółtowskich (1889–1985) z Krako-
wa, Jadwigę Żółtowską (1911–1991) z Warszawy, 
Marię z Żółtowskich Radziwiłłową (1906–1999) 
z Warszawy (linia niechanowska), Stanisława 
Żółtowskiego (1892–1996) z Wrocławia, Różę 
z Turnów Żółtowską (1902–1984) z Warszawy, 
Piotra Żółtowskiego (1931–2016) z Warszawy, 
Marię z Żółtowskich Glińską (1930) ze Szczeci-
na (linia jarogniewicka, głuchowska i kadzew-
ska), Jerzego Żółtowskiego (1911–2002) z Kana-
dy, Michała Żółtowskiego (1915–2009) i Teresę 
Przewłocką (1914–1992) z Warszawy (linia czac-
ka), Józefa Żółtowskiego (1905–1991) z Londy-
nu (linia wagrowska), Franciszka Żółtowskiego 
(1903–1983) z Londynu (linia nekielska), An-
drzeja Żółtowskiego (1922–2018) z Warszawy 
(linia milanowska) i Helenę z Żółtowskich Kur-
natowską (1911–1998) z Kocka. Benedykt za-
chował w swym albumie układ chronologiczny, 
ukazując fotografi e najważniejszych przedstawi-
cieli poszczególnych linii wraz z ich siedzibami. 
Album ukończył 24 marca 1981 roku. Stanowi 
on bardzo ważne narzędzie umożliwiające roz-
poznanie poszczególnych członków rodziny. 
W albumie poza zdjęciami członków rodziny 

znalazły się również fotografi e poszczególnych 
pałaców, dworów, ich wnętrz oraz otaczających 
je parków i założeń folwarcznych. Część fotogra-
fi i pozostaje nieuporządkowana w formie luzów. 
Obecne w niniejszej pracy fotografi e majątków 
Żółtowskich wykonane zostały w 1908 roku 
i w latach 1923–1926.

O zainteresowaniu spuścizną fotografi czną 
związaną z Żółtowskimi świadczy kilkakrot-
ne jej wykorzystanie w opracowaniach zbioro-
wych oraz w prasie. W „Głosie Wielkopolskim” 
z marca 1998 roku znalazł się artykuł „Żółtow-
scy z fotografi i”11. Jego kanwą stała się fotogra-
fi a przesłana przez Marię Ewelinę z Żółtowskich 
Weintraub wywodzącą się z majętności Mysz-
ków, a mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. 
Na fotografi i przedstawiono Edmunda Marce-
lego Żółtowskiego (1812–1884) oraz jego synów 
– Edmunda Jana Apolinarego (1853–1926) i Se-
weryna (1855–1891). Przesłana pamiątka rodowa 
stała się przyczynkiem do przedstawienia przez 
autora tekstu – Andrzeja Kwileckiego – histo-
rii wspomnianych wyżej postaci oraz zaakcen-
towania istnienia w obrębie bardzo skądinąd 
w Wielkopolsce rozrzuconej rodziny, wielu ga-
łęzi. Trzech scharakteryzowanych mężczyzn na-
leżało do linii myszkowskiej, skoligaconej z linią 
urbanowską, nazywaną tak od siedziby Związku 
Rodziny Żółtowskich, do której należeli z kolei 
właściciele zajmujących mnie siedzib rodu z te-
renu powiatu kościańskiego.

Pojawienie się fotografi i stanowiło jeden 
z najważniejszych przełomów cywilizacyjnych. 
Oto bowiem dagerotyp, a później klasyczna 
fotografi a, umożliwiły uchwycenie przemijal-
ności, teraźniejszości w ułamku sekundy prze-
chodzącej w przeszłość. To, co dotychczas było 
domeną malarstwa, rzeźby, a wreszcie technik 
grafi cznych, mimo stopniowego upowszech-
niania i multiplikowania nośników obrazu, nie 
było mimo wszystko w stanie dotrzeć do sze-
rokiego grona odbiorców. Zarazem luksuso-
wość obrazu czy rzeźby wpływała na inny do 
nich stosunek oraz takiż sam ich odbiór – były 
w pierwszym względzie dziełami sztuki, nie 
zaś źródełm informacji czy nośnikiem historii, 
pamięci. Te wartości pojawiały się jako kolejne. 
Wartość obrazu znana jest od początku istnienia 

11 Andrzej Kwilecki, Żółtowscy z fotogra�ii, „Głos Wielkopolski” 
1998, 27 marca.
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cywilizacji. Jednak dopiero techniki fotografi cz-
ne umożliwiały powszechność oddziaływania 
obrazu, który – w początkach swego istnienia 
– nie był oceniany w kategoriach estetycznych, 
a bardziej dokumentalnych, historycznych. Fo-
tografi a artystyczna zyskała status sztuki zde-
cydowanie później. Mimo iż zdjęcie pokazuje 
przeszłość, to jednak posiada wymiar – używa-
jąc skrótu myślowego – trwania w przyszłości. 
Obejmuje ono dwa aspekty: pierwotny, odno-
szący się do jej obecności „tu–teraz”, a więc 
w opozycji do „tam–wówczas”, jednocześnie zaś 
„tam–kiedyś–gdzieś” oraz wtórny, rozumiany 
jako to wszystko, co wydarzyło się od momentu 
powstania fotografi i aż do teraz. W ten sposób 
fotografi a staje się pewnym punktem w czaso-
przestrzeni, od którego możliwe jest poprowa-
dzenie linii czasu. Sama w sobie jest nośnikiem, 
świadectwem historii. Błędem byłoby postrzega-
nie jej jako wyizolowanego fragmentu przeszło-
ści. Fotografi a pokazuje jej fragment, jest jednak 
włączona w szereg kontekstów historycznych. 
Zdjęcia obecne w niniejszym opracowaniu wiążą 
się również z problemem zależności między pa-
mięcią i historią. Jak zauważył wybitny badacz 
miejsc pamięci – Pierre Nora:

Pamięć i historia nie są już synonimami, ale 
ukazują się dziś jako fundamentalnie sobie 
przeciwstawne pojęcia. Pamięć jest życiem 
wiedzionym przez żywe społeczeństwa 
ustanowionym w jej imię. Nieustannie ewo-
luuje, jest otwarta na dia lektykę pamiętania 
i zapominania, nieświadoma swej sukce-
sywnej deformacji, podatna na manipulację 
i zawłaszczenie, może trwać w uśpieniu i co 
jakiś czas się budzić. Z drugiej strony histo-
ria jest zawsze problematyczną i niepełną 
rekonstrukcją tego, czego już nie ma. Pamięć 
jest fenomenem wiecznie aktualnym, więza-
mi łączącymi nas z wieczną teraźniejszością; 
historia stanowi natomiast reprezentację 
przeszłości. Pamięć jest afektywna i magicz-
na; przyswaja zatem jedynie pasujące do niej 
fakty; karmi wspomnienia, które mogą być 
nieostre lub odległe, globalne lub oderwane, 
partykularne lub symboliczne – podatne na 
przekaz wszelkimi kanałami lub we wszel-
kich ramach fenomenalnych, na każdy typ 
cenzury lub projekcji. Historia jest wytwo-
rem intelektualnym i świeckim, domaga się 

więc analizy i krytyki. Pamięć umieszcza 
wspomnienie w porządku sakralnym; histo-
ria, zawsze prozaiczna, na nowo je uwalnia. 
Pamięć jest ślepa na wszystko z wyjątkiem 
grupy, którą jednoczy – oznacza to, jak po-
wiedział Maurice Halbwachs, że istnieje tak 
dużo pamięci, jak wiele jest grup, że pamięć 
jest z natury różnorodna, a jednak specyfi cz-
na; zbiorowa, mnoga, a jednak indywidual-
na. Jednocześnie historia należy do wszyst-
kich i do nikogo, ponieważ rości sobie prawo 
do uniwersalnego autorytetu. Pamięć karmi 
się tym, co konkretne: przestrzenią, gesta-
mi, obrazami i przedmiotami; historia nato-
miast jest ściśle związana z czasową ciągło-
ścią, z następstwem oraz relacjami łączącymi 
rzeczy. Pamięć jest absolutna, podczas gdy 
historia może ujmować jedynie to, co rela-
tywne12.

W kontekście rodziny Żółtowskich prezen-
towane fotografi e są klasycznym nośnikiem 
pamięci o wyraźnie selektywnym charakterze 
przypominającym o ważnym momencie prze-
szłości i miejscach stanowiących punkt odnie-
sienia dla wielu narracji autoidentyfi kacyjnych 
(geografi cznych, socjologicznych, genealogicz-
nych). Dostrzec można w nich element myśle-
nia magicznego, petryfi kującego pamięć o tym, 
co minione i utracone, a na poziomie odbiorców 
niezwiązanych z rodziną, tworzącego wyraźną 
aurę fascynacji, możliwości wglądu w świat nie-
gdyś niedostępny, postrzegany jako odrębny. 
Ponadto, zwłaszcza w odniesieniu do fotografi i 
osób, pojawia się element silnego ładunku emo-
cjonalnego – postać Marcelego Żółtowskiego, za-
mordowanego w Katyniu, niezależnie od tego, 
w jakiej sytuacji pojawia się na zdjęciu, w kon-
tekście wiedzy o okolicznościach jego śmierci 
przywołuje określoną siatkę asocjacji. Zwłaszcza 
dla rodziny Marcelego, zdjęcia zyskują znamiona 
ersa� u jego obecności. Szczególnie uwiecznione 
na nich dom, a w nim rodzina, zyskały charakter 
skonkretyzowanego, arkadyjskiego desygnatu 
tempore felix przerwanego przez wojnę: „Szuka-
nie śladów pamięci w miejscach znakach i przed-
miotach nabrało szczególnego znaczenia pod 
wpływem wstrząsu wojennego, kiedy świadec-
twa literackie wykroczyły poza obręb dotychcza-

12 Pierre Nora, Les lieux de Memoire, „Archiwum” 2009, nr 2, s. 4.
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sowych form dyskursu”13. Analogiczne zjawisko 
obserwujemy w przypadku fotografi i, która jest 
nierzadko jedyną fi zyczną cząstką przeszłości 
(dla ziemiaństwa, które w czasie wojny i po niej 
utraciło niemal całe mienie, jest to szczególnie 
charakterystyczne zjawisko).

Podmiot niniejszego opracowania ma silne 
związki z problemem historii wizualnej (histo-
riofotii). Ta zaś powiązana jest z antropologią 
wizualną i socjologią wizualną14. Historiofotia 
nie neguje wartości źródeł innych aniżeli ikono-
grafi czne (narracyjnych, językowych, pisanych 
i drukowanych form przekazu), lecz wskazuje 
na konieczność równorzędnego respektowania 
sfery wizualnej w badaniu przeszłości. Sięgając 
do synestezji poznawczej, podkreśla rolę swo-
istej triady: dźwięk – obraz – tekst w procesie 
poznawania tego, co minione. Klasyczne nar-
racje – jak wskazuje Piotr Witek – są poddane 
paradygmatowi linearnemu, opartemu na regu-
łach porządkujących tekst, jako wypowiedź (od 
norm gramatyczno-leksykalnych przez składnio-
we, na semantyczno-ontologicznych skończyw-
szy)15. Typowa narracja posiada – w uproszcze-
niu – wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a więc 
kluczowa w badaniach historycznych katego-
ria temporalności stanowi nadrzędną wartość 
wobec „przestrzeni” przekazu historycznego, 
co rozumieć należy jako przede wszystkim 
uwzględnienie pewnych punktów (inicjalnych, 
terminalnych, pośrednich), w obrębie których 
rozwija się przekaz. W takim kontekście często 
nie uwzględnia się sferycznie rozwijającej się wo-
kół danego zagadnienia przestrzeni kontekstów. 
Źródło pisane/narracyjne jest poddawane fabula-
ryzacji będącej wyrazem takiej, a nie innej struk-
tury kodu, by sięgnąć do teorii strukturalizmu 
językowego. Próby przełamania tego schematu, 
np. poprzez odwrócenie wskazanej powyżej za-
sady linearyzmu, często skutkują wypaczeniem 
przekazu, gdyż zbyt mocno odbiega on od mo-
delowości wzorców poznawczych. Wraz z ową 
schematycznością i linearyzmem w klasycznych 
narracjach pojawia się wyraźna hierarchizacja 

13 Maria  Delaperriere, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka re-
�leksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczes-
nej, „Ruch Literacki” 2013, R. 54, z. 1, s. 55.

14 Sarah Pink, Etnogra�ia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia 
w badaniach, przekł. Maria Skiba, Kraków 2009.

15 Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, „Res 
Historica” 2004, nr 37, s. 162.

faktów, wydarzeń, elementów tworzących prze-
kaz historyczny. Subiektywizm opowiadającego/
komunikującego jest powodem selekcji treści, 
ustawicznie dostosowywanej do perspektywy 
mówiącego. Powyższe ograniczenia skutkują 
ustawiczną interpretacją klasycznych narracji 
historycznych. Ich nośnik – tekst – jest z natury 
rzeczy statyczny z powodu swego umownego 
(jako kod) charakteru. Mimo imitowania przez 
tekst pozajęzykowych elementów rzeczywisto-
ści (wytworów kultury) poprzez opisy, mime-
tyzm toniczny, może on jedynie odwoływać się 
do naszej wiedzy, doświadczenia i zasobów wy-
obraźni, nie daje natomiast bezpośredniej szansy 
obcowania z obrazem czy dźwiękiem. Historia 
wizualna z kolei jest odzwierciedleniem tezy, 
iż o historii, o tym co minione, można mówić 
w sposób krytyczny poprzez obrazy, na zasadzie 
równorzędności wartości poznawczej z klasycz-
nymi narracjami historycznymi. Kluczowym dla 
poparcia tej tezy sformułowaniem są słowa Ru-
dolfa Arnheima zawarte w kanonicznej jego pra-
cy Myślenie wzrokowe. Badacz twierdził, iż:

Medium wzrokowe ma tę ogromną przewa-
gę nad materią językową, że oferuje myśli 
strukturalne ekwiwalenty wszystkich cha-
rakterystyk przedmiotów, zdarzeń i relacji. 
Zbiór dostępnych nam form wizualnych 
odznacza się równie wielką różnorodno-
ścią, co zbiór możliwych dźwięków mowy, 
ma jednak tę istotną właściwość, że formy 
wizualne można organizować wedle łatwo 
dających się sformułować wzorów, których 
najbardziej uchwytny przykład stanowią fi -
gury geometryczne. Zasadniczą zaletą me-
dium wzrokowego jest to, że kształty jawią 
się w nim w przestrzeni dwu- i trójwymia-
rowej, w zestawieniu z jednowymiarowymi, 
liniowymi sekwencjami języka werbalnego. 
Ta wielowymiarowa przestrzeń nie tylko 
dostarcza dobrych myślowych modeli obiek-
tów czy zdarzeń fi zycznych, lecz także izo-
morfi cznie odwzorowuje wymiary niezbęd-
ne do rozumowania teoretycznego16.

W takim ujęciu obraz umożliwia pełniejsze 
poznanie przeszłości, gdyż wolny jest od linear-

16 Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. Marek Chojnacki, 
Gdańsk 2011, s. 23.
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no-strukturalnej organizacji swej „wypowiedzi”. 
Oczywiście znajdują się w nim elementy widza 
implikowanego (by sięgnąć do refl eksji Wolfgan-
ga Kempa), co jest wynikiem wyboru takiego, 
a nie innego kadru, koncentracji na wybranym 
elemencie czy stworzeniu sceny, niemniej jednak 
w większym stopniu możliwa jest integracja po-
znawcza, przechodniość i transgresyjność prze-
kazu obrazowego. Fotografi e stanowią repre-
zentacje widzialnego świata. Zawierają w sobie 
zarówno cząstkę twórcy, jak i pewnego rodzaju 
elementy kompatybilne – by sięgnąć do termi-
nologii multimediów – z odbiorcami, niezależ-
nie od epoki. Wspomniany Kemp dowodził, 
że w każdym dziele funkcjonuje wpisany weń 
przez autora/twórcę odbiorca. Z kolei Michael 
Fried był zdania, że nie można wykluczyć wi-
dza/odbiorcy z dzieła/obrazu17. Uwzględnienie 
przez artystę określonej postaci odbiorcy (wraz 
z podstawowym zakresem wiedzy, doświadcze-
niem, kompetencjami poznawczymi, możliwo-
ściami percepcyjnymi), umożliwia zrozumienie 
tekstu/obrazu, co najmniej na jednej z trzech 
płaszczyzn, o których mówił Erwin Panofsky: 

 � opis ikonografi czny odnoszący się do na-
zwania tego, co widziane w możliwie naj-
prostszy, „naturalny” sposób – „drzewo”, 
„staw”, „budynek”, „rzeźba” itd.;

 � analiza ikonografi czna, czyli powiązanie 
nazwanego z wtórnymi sensami będącymi 
odzwierciedleniem określonych, umow-
nych treści – np. uwieczniony na obrazie, 
wiszący na krzyżu mężczyzna, to scena 
ukrzyżowania Chrystusa;

 � interpretacja ikonologiczna będąca przed-
miotem badań tego, „co możemy określić 
ogólnie jako historię objawów kulturo-
wych lub symboli w zrozumieniu Ernsta 
Cassirera. Historyk sztuki będzie musiał 
sprawdzić to, co uważa za treść wewnętrz-
ną dzieła sztuki lub grupy dzieł, którymi 
się zajmuje, rozpatrując je na tle tego, co 
uważa za treść wewnętrzną wszystkich 
dostępnych mu dokumentów cywilizacji, 

17 Victor Stoichita, Das selbstbewuβte Bild. Vom Ursprung der Meta-
malerei, München 1998; Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissen-
schaft und Rezeptionsästhetik, hrsg. von Wolfgang Kemp, Berlin 
1992; Michael Fried, Malerei und Betrachter. Jacques Louis Da-
vids „Blinder Belisarius”, [w:] Der Betrachter ist im Bild. Kunstwis-
senschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992, s. 208–236.

historycznie związanych z owymi dzie-
łami: źródeł rzucających światło na po-
lityczne, społeczne, poetyckie, religijne, 
fi lozofi czne i społeczne dążenie badanej 
indywidualności, okresu lub kraju”18.

W nawiązaniu do powyższej trzystopniowej 
metody ikonografi cznej, uwzględnić należy ana-
logiczny proces recepcji tekstu, którego kody-
fi katorem był Georg Friedrich Ast postulujący 
badania hermeneutyczne literatury. Obaj bada-
cze, postrzegając różne formy przekazu, stawiali 
między nimi znak podobieństwa, przerzucając 
zarazem most interdyscyplinarnej analizy tek-
stów kultury. Z kolei Susan Sontag, w książce 
O fotografi i, akcentuje jeszcze jeden aspekt to-
warzyszący fotografi om, szczególnie istotny 
w kontekście niniejszego opracowania. Badaczka 
mówi, iż „Zbierać fotografi e – to zbierać świat. 
[…]. Fotografi e – to chyba najbardziej tajemnicze 
przedmioty, które tworzą i zespalają nowoczes-
ne środowisko. Zdjęcia są wszakże uchwycony-
mi fragmentami przeżyć, ale aparat fotografi cz-
ny stanowi idealne narzędzie świadomości w jej 
zaborczych dążeniach”19. Dla Sontag fotografi a 
jest w znacznej mierze świadectwem nieciągło-
ści narracyjnej, czym dystansuje się od historio-
fotii. Pojedyncze zdjęcie jest zaledwie momen-
tem, jednym z nieskończonej ilości obrazów. 
Wierność odwzorowania, a więc prawdziwość 
obrazu, jest przez aparat fotografi czny kontesto-
wana, gdyż urządzenie utrwalając rzeczywistość 
dokonuje jej atomizacji, a fotograf do pewnego 
stopnia ją zniekształca i poddaje manipulacji. 
Badaczka twierdzi wręcz, że dzięki fotografi i 
„nigdy niczego nie zrozumiemy”20. Co najwyżej 
służy ona „wypełnianiu luki w myślowych ob-
razach przeszłości i teraźniejszości”21. Trudno się 
zgodzić z tymi stwierdzeniami, gdyż idąc tym 
tokiem doszlibyśmy do wniosku, że nie istnie-
je na świecie jakikolwiek środek przekazu, któ-
ry gwarantowałby pełne poznanie, byłoby ono 
wręcz niemożliwe, a zatem nawet cząstkowe po-
znanie, jeżeli tylko przynosi korzyść poznawczą, 
należy waloryzować pozytywnie. Czas, w któ-

18 Erwin Panofsky, Ikonogra�ia i ikonologia, [w:] Studia z historii 
sztuki, wybór, opracowanie i posłowie Jan Białostocki, Warszawa 
1971, s. 19.

19 Susan  Sontag, O fotogra�ii, Warszawa 1986, s. 5.
20 Tamże, s. 23.
21 Tamże. 
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rym Bułhak wykonywał fotografi e Jarogniewic, 
to moment bardzo wyraźnego rozwoju fotografi i 
i stopniowej jej ekspansji. Obok wyraźnie este-
tycznego charakteru wielu prac z tamtego czasu, 
pojawiają się zdjęcia będące wyrazem „estetycz-
nego konsumpcjonizmu”22. Albumy ukazujące 
widoki znanych miast i atrakcji turystycznych 
stały się popularną pamiątką, potwierdzeniem 
uczestnictwa w nich. Wśród fotografi i ukazują-
cych życie rodzinne Żółtowskich, pojawiają się 

zdjęcia ukazujące takie właśnie miejsca – Flo-
rencję, Toskanię czy Tatry. W przypadku Jaro-
gniewic, Głuchowa i Czacza nie można mówić 
o podobnym zjawisku, chociaż fakt, iż zdjęcia 
Bułhaka z pierwszej z wymienionych miejsco-
wości pojawiły się w formie pocztówek, wskazu-
je na uznanie, jakim cieszył się nie tylko artysta, 
ale i samo miejsce, będące jedną z ciekawszych 
realizacji architektonicznych na mapie Wielko-
polski.

* * *

Niniejsza publikacja nie powstałaby, gdyby 
nie zbiory Pani Teresy z Żółtowskich Jakubow-
skiej, Marii z Żółtowskich Glińskiej oraz po-
tomków linii kadzewskiej, których życzliwość 
i otwartość pozwoliły na zaprezentowanie sze-
rokiemu gronu Czytelników wyjątkowej spuści-
zny będącej częścią dziedzictwa ich rodziny. Za 
umożliwienie zapoznania się z nią – najserdecz-
niej dziękuję.

Pani dr Elżbiecie Olender, dyrektor Archi-
wum Państwowego w Lesznie, dziękuję za wy-
jątkową współpracę, dzięki której w ramach pro-
gramu „Archiwa Niepodległej” udało się wydać 
niniejszą publikację. Za jej serdeczność, zaanga-
żowanie, a szczególnie wsparcie instytucjonalne 
i osobowe – składam wyrazy uznania i wdzięcz-
ności.

Materiały prezentowane w niniejszej książce 
są również elementem materialnego dziedzictwa 
Ziemi Kościańskiej i południowej Wielkopolski. 
Ich prezentacja nie byłaby możliwa, gdyby nie 
ustawicznie okazywane wsparcie Pana starosty 
Henryka Bartoszewskiego i Starostwa Powia-
towego w Kościanie, Pani Małgorzaty Adam-
czak wraz z Gminą Śmigiel oraz Pana Konrada 
Malickiego i Gminy Czempiń. Za tę wrażliwość 
i przychylne przyjęcie propozycji współudziału 
w realizacji projektu, którego książka ta jest efek-
tem, wyrażam słowa wdzięczności.

22 Tamże, s. 25.

Profesorowi Janowi Skuratowiczowi dziękuję 
za wszystkie wskazówki, rady oraz czas poświę-
cony na korektę merytoryczną tekstu książki, jak 
również za udostępnione materiały źródłowe.

Wyjątkowej wartości wsparcie połączone z rze-
telnością i ogromnym zaangażowaniem okazała 
mi Pani Janina Chodera, gdyż dzięki jej redakcji 
językowej opracowanie to stało się pełniejsze i do-
skonalsze, za co jestem dozgonnie wdzięczny.

Pod adresem Panów Jacka Grześkowiaka 
i Wojciecha Miatkowskiego kieruję słowa uzna-
nia za trud włożony w opracowanie szaty gra-
fi cznej książki, dzięki czemu unikatowe materia-
ły w nowej formule mogą ujrzeć światło dzienne.

Wdzięczny jestem Pani Katarzynie Michale-
wicz, dyrektor Domu Pomocy w Jarogniewicach 
za umożliwienie zapoznania się in situ z zespo-
łem pałacowo-parkowym oraz wykonanie doku-
mentacji fotografi cznej. 

Podziękowania składam także leszczyńskiej 
Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków za udostępnienie zasobu archiwum 
Delegatury wraz z cennymi materiałami źró-
dłowymi oraz dokumentacją inwentaryzacyjną 
i konserwatorską.

Słowa wdzięczności kieruję pod adresem prof. 
Ryszarda Wryka i Wydawnictwa Nauka i Inno-
wacje, za życzliwe przyjęcie i możliwość współ-
pracy wydawniczej.



Niniejszy tom poświęcony jest siedzibom 
Żółtowskich, zatem kwestie stricte genealogicz-
ne przedstawię sumarycznie, koncentrując się na 
wskazaniu przedstawicieli najważniejszych linii. 
Cezurą czasową jest zasadniczo rok 1945, kiedy 
to Żółtowscy zostali pozbawieni praw do swych 
majątków i de facto trudno mówić o kontynuacji 
tradycji powiązanej z konkretnymi miejscowo-
ściami. 

Najstarsze wzmianki dotyczące rodu Żół-
towskich pochodzą z 1402 roku, kiedy to książę 
mazowiecki Ziemowit nadał im dobra między 

Płockiem a Sierpcem – Żółtowo i Maluszyn, któ-
re stały się kolebką rodu. W 1427 roku ród po-
dzielił się na dwie odnogi, z których jedna osia-
dła w Wielkopolsce. Ta zaś rozrosła się do trzech 
gałęzi: zajączkowskiej, urbanowskiej i myszkow-
skiej. Wszystkie one wywodzą się od potomków 
Ludwiki Chłapowskiej (1713–1796) – córki Anny 
z Lipskich i Ludwika Chłapowskich z Turwi – 
oraz Bogusława Żółtowskiego (1693–1768). Ich 
ślub odbył się 26 maja 1738 w Wyskoci. Małżon-
kowie mieli pięciu synów:

1. Ludwika (1739–1804), późniejszego dziedzi-
ca Zajączkowa23, męża Katarzyny z Bnińskich 
(1747–1795), którą poślubił 3 lutego 1771 roku 
w Czarnkowie. Ta zaś była córką Marianny 
z Kwileckich (1705–1770) i Rafała Bnińskich 
(1700–1761).

2. Sebastiana (1741–1800), dominikanina.
3. Józefa (1742–1810), właściciela Ujazdu, Urba-

nowa, Ptaszkowa i Strzelec. 22 lutego 1773 
roku poślubił w Jarogniewicach Annę Bie-
czyńską (1746–?).

4. Marcelego (1745–1795), właściciela Mysz-
kowa i Popówka, łowczego poznańskiego. 
4 maja 1778 roku poślubił on w Szamotułach 
Juliannę Niegolewską (1749–1802).

5. Mikołaja (1750–1796), dziedzica Zajączkowa, 
które przeszło następnie na jego brata Lud-
wika.

Z Józefa i Anny urodzili się Barbara (1771–
–1841) i Jan Gaudenty Nepomucen (1778–1854). 
Odziedziczył on szereg miejscowości w okoli-
cach Kościana – Białcz, Jarogniewice, Ujazd koło 
Grodziska Wielkopolskiego, Niechanowo pod 

23 A. Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiańskie, Poznań 2010, s. 422.

Żółtowscy – rys historyczny

1. Fotografia portretu Jana Nepomucena ¯ó³towskiego 
(1778–1854) z pa³acu w Czaczu. Fot. Archiwum Teresy 
Jakubowskiej
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Gnieznem. W 1840 roku uzyskał tytuł hrabiow-
ski wiążący się z wprowadzeniem dziedziczenia 
dóbr na zasadzie primogenitury. Z małżeństwa 
z Józefą Zbijewską (1787–1846) miał czterech sy-
nów, którzy utworzyli własne linie – Stanisława, 
Marcelego, Adama i Franciszka. Ich skrócone 
wywody genealogiczne podaję poniżej. 

Stanisław Żółtowski urodził się 23 kwietnia 
1810 roku w Urbanowie. Walczył w powstaniu 
listopadowym. Został odznaczony Orderem Wo-
jennym Virtuti Militari. Był szambelanem Króle-
stwa Pruskiego. W jego posiadaniu znajdowały 
się Jarogniewice, Głuchowo, Zadory, Kadzewo 
i Nekla. 23 stycznia 1838 poślubił Sewerynę Po-
nińską (1818–1899), z którą miał troje dzieci:

 � Stefana, urodzonego 8 września 1839 roku 
w Jarogniewicach. Odziedziczył on Jarognie-
wice, Głuchowo, Zadory i Kadzewo. Służył 
w armii pruskiej. Był również posłem do 
parlamentu pruskiego. 6 lutego 1866 roku 
poślubił w Skalmierzycach Gabrielę Niemo-
jowską (1848–1920). Stefan zmarł 19 września 
1941 roku w Głuchowie. Z Gabrielą miał troje 
 dzieci:

 � Adama, urodzonego w Jarogniewicach 
13 grud nia 1866 roku. Uzyskał on doktorat 
z fi lozofi i. Był członkiem pruskiej Izby Pa-
nów. W jego posiadaniu znajdowały się Ja-
rogniewice, Kadzewo i Jaktorowo. W Ostro-
rogu, 18 sierpnia 1891 roku poślubił Marię 
z Kwileckich (1870–1959). Zmarł 20 stycznia 
1934 roku. Z Marią miał pięcioro dzieci:

 � Stanisława, urodzonego 24 grudnia 
1892 roku w Oporowie. W ramach ro-
dzinnych działów otrzymał on Kadze-
wo. 19 września 1920 roku w Jaszkowie 
pojął za żonę Cecylię Ronikier (1898–
–1973). Małżonkowie doczekali się 
czworga dzieci: Edwarda (1921–1939), 
Kazimierza (1923–1935), Ireny (1924–
–2017) i Anny (1927).

 � Janinę, urodzoną 6 stycznia 1895 roku 
w Kadzewie. 10 lipca 1918 roku poślu-
biła w Głuchowie Ludwika Morstina 
(1886–1966).

 � Cecylię (1898–1973).
 � Marcelego, urodzonego 18 czerwca 1900 

roku w Jarogniewicach. Był poruczni -

2. Rodzina ¯ó³towskich z Jarogniewic. Na pierwszym planie Celina (1898–1973), w drugim rzêdzie od 
lewej Marceli (1900–1940),  Adam (1866–1934), Maria z Kwileckich (1870–1959), na kolanach matki 
Gabriela (1902–1980), z ty³u stoj¹ Stanis³aw (1892–1996) i Janina (1895–1965), 1910. Fot. Archiwum 
Teresy Jakubowskiej
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kiem rezerwy Wojska Polskiego, otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Virtuti Militari. 
Odziedziczył Głuchowo, Jarogniewice 
i Zadory. 17 października 1929 roku 
w Poznaniu odbył się jego ślub z Różą 
Turno (1902–1984). Doczekał się z nią 
czworga dzieci: Marii (1930), Piotra 
(1931–2016), Joanny (1935–1939) i Teresy 
(1940). Marceli został zamordowany 
17 kwietnia 1940 roku w lesie katyńskim.

 � Gabrielę (1902–1980), urszulankę szarą. 
 � Henryka, urodzonego 20 listopada 1870 

roku w Jarogniewicach, dziedzica Głu-
chowa i Zador. W latach dwudziestych 
zaadoptował swego bratanka Marcelego. 
Zmarł 16 listopada 1937 roku.

 � Irenę, urodzoną 20 września 1875 roku 
w Głuchowie. Tam też 17 kwietnia 1894 
roku poślubiła Władysława Michałowskie-
go (1865–1926). Para miała czworo dzieci:

 � Teodora, urodzonego 20 marca 1842 roku 
w Jarogniewicach. Otrzymał on 9 maja 1900 
roku tytuł hrabiego rzymskiego. Władał Ne-
klą i Wargowem. Był marszałkiem sejmu 
prowincjonalnego w Poznaniu oraz szam-
belanem dworu króla pruskiego. 10 czerwca 
1867 roku w Skalmierzycach odbył się jego 
ślub z Franciszką Niemojowską (1849–1893). 
Teodor zmarł 26 grudnia 1915 roku w Nekli. 
Z Franciszką miał czworo dzieci:

 � Stanisława, urodzonego 27 kwietnia 1868 
roku w Jarogniewicach. Był doktorem fi lo-
zofi i i dziedzicem Wargowa. 25 paździer-
nika 1899 roku w Kirupiu poślubił Jadwigę 
Plater-Zyberk (1877–1951). Zmarł 19 grud-
nia 1939 roku w Warszawie. Małżonkowie 
doczekali się czworga dzieci:

 � Henryka, urodzonego 22 października 
1900 roku w Wargowie, męża Eleonory 
Kosickiej (1903–?), zmarłego 16 lutego 
1942 roku. Para miała czworo dzieci: 
Wojciecha (1928–2012), Olgierda (1930–
–1930), Jadwigę (1931–1931), Krystynę 
(1933–2007), Romana (1937).

 � Stefana, urodzonego 13 marca 1902 roku 
w Wargowie. W Ostrorogu, 2 sierp-
nia 1927 roku, pojął za żonę Marię du 
Puget-Puszet (1903–1951). Został za-
mordowany w 1940 roku w Katyniu. 
Małżonkowie mieli syna Stanisława 
(1928–?).

 � Józefa, urodzonego 27 lutego 1905 roku 
w Wargowie. Był porucznikiem rezer-
wy Wojska Polskiego. Pracował w ge-
newskim biurze Ligi Narodów. 20 lipca 
1937 roku poślubił Janinę Wieczorek 
(1908–1976), z którą miał synów Remi-
giusza (1938–?) i Andrzeja (?–?). Józef 
zmarł w maju 1991 roku w Londynie.

 � Wojciecha urodzonego 1 sierpnia 1908 
roku w Wargowie, zmarłego 20 stycz-
nia 1922 roku w Warszawie.

 � Annę (1870–1898).
 � Adolfa, urodzonego 19 sierpnia 1872 roku 

w Jarogniewicach i zmarłego 28 paździer-
nika 1934 roku w Mościskach. Adolf był 
redemptorystą i przełożonym klasztoru 
w Monasterzyskach.

 � Zygmunta, który przyszedł na świat w Ja-
rogniewicach 14 kwietnia 1877 roku, póź-
niejszego właściciela Nekli i od 15 paździer-
nika 1901 roku – męża Rozalii Ponińskiej 
(1881–1971). Zmarł 24 marca 1919 roku. 
Małżonkowie mieli pięcioro dzieci:

 � Zofi ę, urodzoną 26 czerwca 1902 roku, 
późniejszą żonę Józefa Przewłockiego 
(1895–1962).

 � Franciszka, urodzonego 31 maja 1903 
roku w Nekli, z czasem właściciela tych 
dóbr i ofi cera rezerwy Wojska Polskie-
go, zmarłego w 1983 roku. Poślubił on 
27 grudnia 1931 roku Antoninę Sobań-
ską (1907–2000).

 � Annę Marię, urodzoną 23 maja 1905 
roku, od 15 lutego 1927 żonę Ludwika 
Dembińskiego (1903–1984).

 � Elżbietę, urodzoną 16 stycznia 1908 ro-
ku w Nekli, żonę Adama Michałow-
skiego (1908–1986), z którym miała 
syna Tadeusza Ludwika (1945–?). Elż-
bieta zmarła 20 listopada 1980 roku 
w Krakowie.

 � Adolfa, urodzonego 18 lipca 1912 roku 
w Nekli, męża Elżbiety zum Busch 
(1914–1984), z którą miał córkę Izabel-
lę (1939–?). Adolf zmarł 5 marca 1991 
roku w Koszalinie.

 � Marcelego, urodzonego 14 marca 1812 roku 
w Białczu. Jako pierworodny syn otrzymał 
tytuł hrabiego rzymskiego. Został oznaczony 
Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Był 
szambelanem królewskim, posłem na Pruski 
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Sejm Krajowy, członkiem Izby Panów, a na-
stępnie dyrektorem Poznańskiego Ziemstwa 
Kredytowego. W swym ręku dzierżył Czacz, 
Białcz i Niechłód. 10 lutego 1839 roku po-
ślubił Józefę Mycielską (1817–1883). Zmarł 
29 kwietnia 1901 roku w Poznaniu. Z małżeń-
stwa doczekał się pięciorga dzieci:

 � Marii (1840–1856).
 � Alfreda, urodzonego 23 października 1841 

roku w Drzewcach, posła do parlamentu 
pruskiego, późniejszego męża – od 17 sierp-
nia 1869 roku – Zofi i Krasickiej (1846–1883), 
z którą miał dwóch synów:

 � Jerzego (1870–1888).
 � Jana (1871–1946). 14 września 1904 

roku poślubił w Warszawie Ludwikę 
Ostrowską (1883–1939), z którą miał 
jedenaścioro dzieci: Ksawerego (1906–
–1915), Krystynę (1907–2001), Różę 
(1909–1997), Jerzego (1911–2002), Tere-
sę (1923–2009), Michała (1915–2009), Ju-
liusza (1916–1944), Alfreda (1918–1939), 
Aleksandra (1920–1923), Józefę (1923–
–2007), Zofi ę (1927–?)

 � Franciszka Ksawerego (1847–1857).
 � Marcelego (1852–1854).
 � Anieli, urodzonej 17 czerwca 1857 roku 

w Poznaniu. Wniosła ona w posagu Bro-
nisławowi Ponińskiemu (1849–1898) Nie-
chłód. Ich ślub odbył się 30 stycznia 1883 
roku w Czaczu. 

 � Adama, urodzonego 6 lutego 1814 roku 
w Ujeździe, właściciela Ujazdu, Ptaszkowa, 
Grąblewa, Urbanowa, Łęki, Słupów i Kocka. 
Był komandorem Orderu Świętego Grzegorza 
i posłem na Pruski Sejm Krajowy. 16 stycznia 
1846 roku poślubił Celinę Czarnecką (1826–
–1896), z którą miał siedmioro dzieci:

 � Józefa (1847–1889), posła do parlamentu 
pruskiego i doktora obojga praw.

 � Edwarda, urodzonego 9 października 1848 
roku w Urbanowie, tytularnego hrabiego 
rzymskiego, późniejszego właściciela dóbr 
Kock i Słupy. 28 kwietnia 1874 roku poślu-
bił w Warszawie Marię Wodzińską (1854–
–1889). Edward zmarł 6 kwietnia 1931 
roku. Małżonkowie mieli trzech synów: 
Józefa (1875–1886), Edwarda (1879–1910) 
i Tadeusza (1879–1893).

 � Konstantego, urodzonego 25 sierpnia 1850 
roku w Urbanowie, właściciela Słupów 

i Urbanowa. Ostatni z majątków zapisał 
Związkowi Rodu Żółtowskich.

 � Helenę, urodzoną 29 września 1852 roku, 
wydaną 20 czerwca 1874 roku w Ujeź-
dzie za Antoniego Rudomina-Dusiatskie-
go (1843–1884). Helena zmarła 10 marca 
1896 roku we Florencji.

 � Ewę, urodzoną 9 marca 1856 roku, póź-
niejszą zakonnicę Sacré Coeur i przełożo-
ną klasztoru w Poznaniu. Zmarła 19 lutego 
1938 roku.

 � Celinę, urodzoną 15 czerwca 1858 roku 
w Ujeździe, gdzie też 21 maja 1853 roku 
poślubiła Pawła Skórzewskiego (1853–
–1917). Zmarła 4 marca 1920 roku w Po-
znaniu.

 � Jana, urodzonego 9 czerwca 1861 roku 
w Ujeździe. Ukończył studia doktorskie 
z zakresu fi lozofi i i prawa. Należały do 
niego Ujazd, Ptaszków, Grąblew i Łęki. 
10 października 1901 roku poślubił w Ber-
linie Ludwikę Niemirowicz-Szczy�  (1879–
–1938). Jan zmarł 25 marca 1917 roku. Miał 
syna Jana (1906–1921) i córkę Franciszkę 
(1903–1937).

 � Franciszka, urodzonego 3 października 1818 
roku w Ujeździe, hrabiego rzymskiego, ko-
mandora Orderu Świętego Grzegorza, posła 
do sejmu pruskiego. Należały do niego Nie-
chanów, Godurów24, Brześnica, Mszczyczyn, 
Strzelce, Lipówka, Witkowo, Krajewice i Ru-
chocinek. 25 maja 1847 roku poślubił w Dreź-
nie Zofi ę Zamoyską (1825–1853). Franiczek 
zmarł w Poznaniu 1 maja 1894 roku. Para 
miała pięcioro dzieci:

 � Elżbietę (1848–1863).
 � Stanisława, urodzonego 6 maja 1849 roku 

w Niechanowie, późniejszego prezesa Wiel-
kopolskiego Centralnego Towarzystwa Go-
spodarczego i prezesa Banku Ziemskiego 
w Poznaniu. Był właścicielem Niechanowa. 
23 stycznia 1877 roku poślubił w Krasiczy-
nie Marię Sapieha-Kodeńską (1855–1929). 
Zmarł 1 lutego 1908 roku w Zakopanem. 
Miał siedmioro dzieci: Leona (1877–1956), 
Adama (1881–1958)25, Zofi ę (1887–1975), 

24 Franciszek Morawski, Dworzec mego dziadka, Poznań 1882. Po-
zycja w całości poświęcona Godurowu.

25 Zob. Kajetan Morawski, Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, 
wstęp i przypisy Jerzego Marka Nowakowskiego, Warszawa 
1996, s. 99–112.
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Pawła (1889–1985), Marię (1891–1894), Ja-
dwigę (1893–1895) i Tomasza (1897–1935).

 � Różę, urodzoną 6 maja 1849 roku w Nie-
chanowie, która po ślubie 18 lipca 1871 
roku wniosła w posagu Janowi Czor-
bie (1843–1905) dobra Krajewice. Zmarła 
7 stycznia 1923 roku w Godurowie.

 � Marcelego, który przyszedł na świat 2 li-
stopada 1850 roku w Poznaniu. Był hra-
bią rzymskim, prezesem i założycielem 
Związku Ziemian Wielkopolskich. W Ma-
rysinie, niedaleko Gostynia, ufundował 
szpital przy konwencie zakonu Bonifra-
trów pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Był również członkiem parlamentu 
pruskiego. Należały do niego Godurów, 
Brzeźnica, Mszczyczyn, Lipówka i Strzel-
ce Wielkie. 5 listopada 1879 roku poślubił 
w Rusku Ludwikę Czarnecką (1859–1943). 
Miał z nią dziesięcioro dzieci: Andrzeja 
(1881–1941), Marię (1883–1968), Stefana 
(1885–1914), Elżbietę (1887–1967), Różę 
(1889–1962), Franciszka (1892–1944), Lu-
dwika (1894–1952), Jana Antoniego (1896–
–1974), Antoninę (1898–1992), Benedykta 
(1902–1982).

 � Zofi ę, urodzoną w 1856 roku i zmarłą 
w 1867.

Istotnym wydarzeniem w dziejach rodu było 
powołanie 5 stycznia 1903 roku w Poznaniu 
Związku Rodziny Żółtowskich26. Był to wyraz 
szerszej tendencji obecnej we wszystkich trzech 
zaborach, zmierzającej do silniejszej konsolidacji 
rodzin oraz zwiększenia efektywności gospo-
darczej majątków w związku z dynamicznymi 
przemianami rodzącego się rynku kapitalistycz-
nego. Nie sposób odmówić również związkom 
rodowym charakteru demokratycznego i egali-
tarystycznego, co wiązało się z docenieniem całej 
rodziny jako takiej, zamiast – jak to było w przy-
padku wcześniejszych ordynacji – wybranych jej 
członków. Warto odnotować, iż Związek Rodu 
Żółtowskich był drugim powstałym na terenie 
zaboru pruskiego. O rok starsza była bowiem 
Fundacja Rodziny Chłapowskich27. Zawiązał ją 

26 A. Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiańskie, dz. cyt., s. 435–439.
27 Tekstem ujednoliconym wskazującym na główne cele i misję 

Fundacji są: Ustawy Regulaminu uzupełniające Statut fundacyi 
Rodziny Chłapowskich. Przyjęte 2-go maja 1903 roku, Kościan 
1903.

jeden z najważniejszych rodów ziemiańskich 
Wielkopolski, a jego rola za sprawą osoby gen. 
Dezyderego, idei pracy organicznej, „chłapowsz-
czyzny”, prekursorstwa w zakresie nowoczesne-
go rolnictwa, rozległej działalności prospołecz-
nej, kulturalnej i politycznej, sytuowała go na 
wyjątkowej pozycji w powszechnych dziejach 
Wielkopolski. Z kolei Żółtowscy w kolejnych 
dziesięcioleciach i stuleciach uzyskali wysoką 
pozycję społeczną m.in. za sprawą niezwykle 
roztropnego powiększania rodowego majątku, 
dobrej organizacji swych dóbr i zmysłowi poli-
tycznemu, który ostatecznie zaowocował tytuła-

Tabela 1. Majątki rodu Żółtowskich

Majątek po mieczu ha

Jarogniewice 1035

Zadory 1110

Kadzewo 770

Brześnica 885

Czacz 1556

Niechanów 2318

Grąblew 949

Kock 4500

Nekla 2232

Słupy 1097

Witkowo 505

Krajewice 422

Ruchocinek 592

Małachowo 347

Strzelce Wielkie 610

Mszczyczyn 620

Głuchowo 917

Wargowo 714

Balwierżyszki 3100

Strońsk 1200

Jaktorowo 1200

Lasy Lubertowskie 2400

Mórka 709

Petris 5000

Oprac. E. P.
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mi honorowymi (pruskimi i papieskimi). W 1905 
roku powstał Związek Rodowy Moszczeńskich 
– nieliczny, bo składający się z zaledwie 15 osób. 
Czwartym zrzeszeniem był zawiązany w 1907 
roku Związek Rodziny Szumanów. Wszystkie 
one – chociaż mające podobne cele – bardzo się 
od siebie różniły, tak jak odmienne były trady-
cje rodów je powołujących. Będąc świadomymi, 
że „Kraj i losy jego opierają się w znacznej czę-
ści na zacnych i możniejszych rodach”28, związki 
rodzinne dążyły do wzmocnienia rodzin, ściślej-
szego ich powiązania w ramach wspólnych ce-
lów, inicjatyw, etosu i wynikającej z niego troski 
o najmłodsze pokolenie, które miało zostać wy-
chowane w poszanowaniu tradycji rodowej. Żół-
towscy wskazywali także na to, iż: „Zadaniem 
Związku jest utrzymać i podnieść stanowisko ro-
dziny Żółtowskich pod względem materialnym 
i moralnym, jako też zaopiekowanie się wza-
jemne stosunkami rodzinnymi celem utrzyma-
nia spójni rodzinnej i wspierania niezamożnych 
członków rodziny Żółtowskich”. O ile fundacja 
Chłapowskich opierała się jedynie na składkach 
członkowskich, o tyle Związek Rodu Żółtow-
skich (poza 20 markami wpisowego, jednorazo-
wą składką w wysokości 3000 marek lub scedo-
waniem na rzecz związku analogicznej kwoty 
z ubezpieczenia członka) zyskał za sprawą Kon-
stantego ze Słupów wsparcie w postaci przezna-
czenia na cele zrzeszenia dochodów z majątku 
Urbanowo. Twórcą związku byli wnukowie Jana 
Gaudentego Nepomucena Żółtowskiego, którzy 
świadomi zagrożenia germanizacyjnego, a póź-
niej wysiłków kulturkampfu, starali się zabezpie-
czyć przyszłość rodziny na trzech płaszczyznach 
– socjalnej (zacieśnienie więzów), materialnej 
(powiększenie stanu posiadania) i moralnej. 
Ostatnia z nich była szczególnie istotna, zważyw-
szy na fakt, iż w rodzinie istniały dwa nadania 
tytułów hrabiowskich i trzech kluczy szambe-
lańskich aktem króla pruskiego. Rzecz jasna nikt 
nie kwestionował patriotyzmu i zasług Żółtow-
skich, niemniej jednak w perspektywie kultur-
kampfu bardzo mocne podkreślenie etyki i mo-
ralności opartej na katolicyzmie i patriotyzmie 
narodowym było przede wszystkim zbiorowym 
obowiązkiem wobec młodej generacji. Kwestia 
utrzymania rodowych majętności zyskała w sta-
tucie Związku dodatkowe obwarowanie mówią-

28 Tamże, s. 3.

ce, iż bez jego zgody nie mogło dojść do sprze-
daży darowizny czy zastawienia którejkolwiek 
z posiadłości. Cechą znamienną Związku Ro-
dziny Żółtowskich był fakt, iż przyjmowano do 
niego wyłącznie męskich potomków Jana Gau-
dentego Nepomucena i Józefy ze Zbijewskich. 
Jego patrylinearyzm podkreślał przywiązanie do 
tradycji rodzinnej, był jednak dyskryminujący 
(w przeciwieństwie do innych związków) wo-
bec kobiet. Jak ważna i drażliwa była to kwestia, 
niech świadczą zapiski Janiny z Pu� kamerów 
Żółtowskiej, która w swym Dzienniku 5 grudnia 
1921 roku pisała o ostatnim zjeździe rodzinnym 
i burzliwej dyskusji na temat członkostwa w nim 
kobiet. Przy okazji pobytu w Głuchowie pisała: 

Szermierze pań skakali sobie do oczu z opo-
zycją. Stryj Edward i Leon nie szczędzili 
ostrych słów i argumentów, przemogła jed-
nak opozycja i Adaś, choć tryumfator, odje-
chał z migreną do Jarogniewic. Na następ-
nym obiedzie Hanka wstała i oświadczyła, 
że dopóki panie nie będą równouprawnio-
ne, dopóty ona i jej dzieci nie wezmą udzia-
łu w zjazdach rodzinnych. Sądzę, że osta-
tecznie zwyciężą kobiety. Związek, który 
u swego założenia miał wiele paragrafów 
karnych, rozluźni się i stanie się rodzajem 
szczytu. Rozluźniłby się zresztą i bez tego, 
dzięki naturalnej odmienności nowego po-
kolenia. Żółtowscy, gdy ich poznałam, byli 
jeszcze do siebie umysłowo podobni, dlate-
go że zamieszkiwali tę samą prowincję i byli 
przeważnie ożenieni z kuzynkami. W młod-
szym pokoleniu wszystkie panie nieomal 
pochodzą z „obcych stron”, każda z wianem 
wniosła swoje instynkty i upodobania, i już 
dziś zaznaczają się wśród rodziny rozmaite 
rozgałęzienia i odnogi”29.

Funkcjonowanie Związku przerwała II woj-
na światowa, która pochłonęła wielu członków
rodu, a po jej zakończeniu, pozbawiła ich mate-
rialnego fi lara funkcjonowania. 6 września 1992 
roku w Warszawie odbył się zjazd rodu Żółtow-
skich, przy okazji którego podjęto ideę nawią-
zania do pierwszego Związku. 7 kwietnia roku 
kolejnego dokonano jego prawnej rejestracji, okre-
ślając zarazem główne cele: „Tworzenie jedno-

29 J. Żółtowska, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie, dz. cyt., s. 110.
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Tablica 1. Drzewo genealogiczne ¯ó³towskich ze wskazaniem poszczególnych linii

Jan Gaudenty Nepomucen 
(1778–1854)

×
Józefa Zbijewska 

(1787–1846)

Stanisław 
(1810–1867)

×
Seweryna Ponińska 

(1818–1899)

Marceli 
(1812–1901) 

×
Józefa Mycielska 

(1817–1883)

Adam 
(1814–1880) 

×
Celina Czarnecka 

(1826–1896)

Franciszek 
(1818–1894) 

×
Zofi a Zamojska 

(1825–1853)

linia jarogniewicka linia czacka linia ujazdowska linia niechanowska

Oprac. E. P.

ści rodzinnej i podtrzymywanie godności Rodu. 
Utworzenie archiwum Związku i zbieranie pa-
miątek rodowych. Sporządzenie spisu siedzib ro-
dzinnych i ich historii. Działalność charytatywna. 
Dbałość o wychowanie w patriotyzmie i miłości 
do ojczyzny”. Ponadto przewidziano prace ba-
dawcze nad dziejami rodu, które miałyby skut-
kować wydaniem monografi cznego opracowa-
nia, opiekę nad miejscami związanymi z rodem 
i ufundowaniem stypendiów im. Żółtowskich. 
Podjęto się również organizowania zjazdów ro-
dzinnych. Ostatni z nich odbył się w dniach 19–23 
czerwca 2019 roku w Wikto rowie.

Z rodem nierozerwalnie związana jest legen-
da herbowa dotycząca Ogończyka. Jego powsta-
nie wiąże się z wydarzeniami 1100 roku i na-
jazdem tatarskim. Wówczas to z Moraw miała 
zostać uprowadzona Odrowążówna, w dodatku 
jedynaczka. Jej wybawicielem okazał się Piotr 
z Radzikowa, który zabił niewiernego i uwolnił 
dziewczynę. Ta poprzysięgła mu swą rękę. Mło-
dzieniec odjechał, czas upłynął, a dziewczyna 
przyrzekła rękę innemu majętnemu mężczyź-
nie. W dzień ożenku nadjechał jednak Piotr. 
Pokazawszy dziewczynie połowę pierścienia, 
którą podarowała mu w ów feralny dzień na 
znak wierności, natychmiast uzmysłowił jej po-
czynione wcześniej śluby. Rodzice dziewczyny 
przystali na jej decyzję, a w podzięce ułożono 
herb – połowę pierścienia i strzałę, którą Piotr 
wyswobodził swą wybrankę z niewoli tatarskiej. 

Najstarsza wzmianka o herbie pojawia się 
u Jana Długosza w jego Insignia seu clenodia Re-
gis et Regni Poloniae (1464–1480)30, gdzie pojawia 

30 Jan Długosz, Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae, wydał 
Zygmunt Celichowski, Poznań 1885.

się on pod nazwą Powała. Herb odnotowują rów-
nież Stemmata Polonica (1460–1480)31 Długosza, 
holenderski Wapenboek Gelre (1370–1395)32, her-
barz Jeana Lefèvre de Saint-Remy (1435; obejmu-
je osoby odznaczone Orderem Złotego Runa)33, 
Armorial Lyncenich (lata 40. XV wieku)34, Codex 
Bergshammar (XV wiek)35 czy herbarzyk Marka 
Ambrożego (XVI wiek)36. Był on znany również 
pod nazwą Ogon. Herbem tym posługiwali się 
Pogonowscy37. Z kolei z 1302 roku zachowała 
się wzmianka dotycząca rycerza Pawła Ogono-
wica38. Również tradycja sfragistyczna potwier-
dza herb – z 1350 roku pochodzi pieczęć Jaku-
ba i Piotra Ogonów. Do XVI wieku istniały dwa 
rody posługujące się herbem Ogończy, jeden Po-
wałów, drugi Ogończyków. W późniejszym cza-
sie doszło do ujednolicenia nazwy herbu i przy-
jęcia jej przez oba rody.

W ostatecznej wersji herb przyjął następu-
jący układ: w polu czerwonym połowa tocze-

31 Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 klejnotów Długosza w Bi-
bliotece Arsenału w Paryżu, Lwów 1926, s. 26, https://www.wbc.
poznan.pl/dlibra/publication/29560/edition/46903/content 
[dostęp 25.10.2021].

32 Wapenboek Gelre, s. 111, https://uurl.kbr.be/1733715 [dostęp 
25.10.2021].

33 Alexandre Grosjean, Toison d’Or et sa plume. La Chronique de 
Jean Lefèvre de Saint-Remy (1408–1436), Turnhout 2017.

34 Armorial Lyncenich, ed. Steen Clemmensen, Farum 2016.
35 Codex Bergshammar, 1440, https://sok.riksarkivet.se/bildvi-

sning/R0001216_00001 [dostęp 25.10.2021].
36 Ambrosius Marcus de Nissa, Arma Regni Poloniae, b.m.w. 1572, 

s. 96, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/85067/
edition/98853/content [dostęp 25.10.2021].

37 Andrzej Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 
2005, s. 257–258.

38 Jest to nawiązanie do legendy herbowej, zob. Franciszek Ogoń-
czyk- Żółtowski, Monogra�ia rodu Żółtowskich, Warszawa 1914, 
s. 31 i nast.
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nicy w kolorze srebrnym, na której zaćwieczo-
no  rogaciznę. W klejnocie zaś umieszczono 
wzniesione ku górze ręce panieńskie. Juliusz 
Ostrowski w Księdze herbowej rodów polskich od-
notował  cztery odmiany herbu różniące się klej-
notem:

 − Ogończyk I: „Nad hełmem w koronie – dwie 
ręce panieńskie w białych rękawach. Labry 
czerwone podbite srebrem (Jeden z najstar-
szych herbów polskich wspominany w za-
piskach sądowych od początku XV wieku)”, 
Ogończyk II: „Nad hełmem w koronie – dwie 
ręce zbrojne do góry (Odmiana przysługująca 
Kuczborskim w dobrzyńskiej ziemi, Wenero-
wiczom i innym”,

 − Ogończyk III: „Nad hełmem w koronie – 
dwie ręce w białych rękawach, pół pierścienia 
trzymające (Odmiana przysługująca Działyń-
skim i Grotkowskim),

 − Ogończyk IV: „Nad hełmem w koronie – dwie 
ręce zbrojne pół pierścienia trzymające”39.

W analizowanych w niniejszej książce miej-
scowościach, herb Ogończyk odnajdujemy na ele-
mentach architektonicznych wszystkich trzech 
pałaców. Najbardziej okazały, z antropomorfi cz-
nymi trzymaczami, znajduje się nad portykiem 
pałacu głuchowskiego. Mniejsze, w formie kar-
tuszy odnajdujemy w tympanonach pałacu czac-
kiego i jarogniewickiego, o czym będzie mowa 
w podrozdziałach dotyczących wymienionych 
siedzib.

39  Juliusz Ostrowski, Ogończyk, [w:] tenże, Księga herbowa rodów 
polskich, cz. 2, Warszawa 1906, s. 238, https://archive.org/de-
tails/ksigaherbowarod00ostrgoog/page/n1/mode/2up [dostęp 
1.12.2021].

3. Ogoñczyk, herb ¯ó³towskich. Fot. domena publiczna
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mego brata wspomnianego Maćka Borkowica, 
któremu w ramach kary ścięto głowę, a dobra 
skonfi skowano41. Majątek przeszedł zatem na 
ród Ramszów zwanych również Opolskimi. 
Pierwszym jego przedstawicielem był Andrzej 
Henryk, który w 1400 roku założył pobliskie 
miasto Śmigiel. Niemal przez cały XV wiek 
wieś była podzielona. Część należała do Czac-
kich, część do Macieja z Bnina Stęszewskiego, 
od którego kupił ją mąż Barbary Czackiej – Jan 
Ciołek. W 1510 roku wzmiankowani są Baltazar, 
Piotr i Jan Czaccy. Od 1608 roku wieś należała 
do rodziny Gajewskich – Jana i jego syna Wojcie-
cha, właścicieli Błociszewa. Wchodziła wówczas 
w skład klucza: Czacz, Białcz, Krzan, Ziemin, 
Skoraczewo, Prętkowice, Jeligowo i Przysieka42. 
Jego właścicielem był Łukasz, bratanek Jana. 
Wdowa po nim – Anna – dokupiła części Kar-
śnic, Księginki, Brońsko, Reńsko i Skoraczewo. 
Majątek należał do zamożnych, o czym świad-
czy przebudowa kościoła przez Wojciecha Ga-
jewskiego, syna Jana, który zyskał urząd kasz-
telana rogozińskiego i starostwo wschowskie. 
Kolejnymi spadkobiercami byli Łukasz i jego 
syn Franciszek i wnuk Antoni. Ostatni ze związ-
ku z Izabelą Mycielską miał córkę Eufrozynę, 
która wydana za Jakuba Szołdrskiego wniosła 
mu w posagu Czacz. Po nim dobra przeszły 
w posiadanie ich syna Wiktora. Rządy jego do-
prowadziły majątek do bankructwa. Po śmierci 
Wiktora majątek w 1830 roku wystawiono na 
licytację. Dzierżawił go od 1834 roku Stanisław 
Micar. Cztery lata później sprzedał go Janowi 

41 Czacz, [w:] Słownik historyczno-geogra�iczny ziem polskich w śre-
dniowieczu, oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Goła-
ska i Jerzy Luciński, Poznań 1982, cz. I, z. 2, s. 273.

42 Jolanta Goszczyńska, Majątki wielkopolskie, t. 5, Powiat kościań-
ski, Szreniawa 1998, s. 39.

Nazwa miejscowa Czacz pierwotnie brzmia-
ła „Czadcze” i wywodziła się od nazwy osobo-
wej „Czad”. Słownik staropolskich nazw osobowych 
odnotowuje nazwę miejscową Czadek. Nazwa 
osobowa, od której została ukuta forma topo-
nimiczna, brzmiała Czad. Ta zaś była appella-
tivum (przezwiskiem) oznaczającym „swąd”. 
Wydaje się zatem, że pierwotna nazwa osady 
oznaczała miejsce spalone. Być może ów „swąd” 
oznaczał miejsce po wypaleniu lasu, na którym 
to wzniesiono ludzkie siedlisko lub lokalizację, 
gdzie doszło do spalenia wcześniejszych do-
mostw i wtórnego osadnictwa. Obecna forma 
nazwy Czacz jest efektem procesów gramatycz-
no-fonetycznych, zwłaszcza zaś wyrównania do 
przypadków zależnych i uproszczenia wymowy 
grupy spółgłoskowej. W dopełniaczu liczby po-
jedynczej pierwotna forma brzmiała „Czadcza”. 
Z czasem uzyskała brzmienie „Czacza”, z której 
ostatecznie powstała nazwa miejscowa Czacz. 
Jednocześnie zauważyć można, że przemianie 
językowej towarzyszyło nadanie wyrazowi no-
wego znaczenia (adideacja). Słownik staropolskich 
nazw osobowych wskazuje na zapożyczenie zna-
czenia od słowa „czacz” oznaczającego nagrodę 
za zwycięstwo w biegach („In stadio… omnes 
quidem currut, sed vnus accipit brauium zaclad, 
<c>zacz”)40. 

Najstarsze źródła pisane mówią o Czaczu 
w 1337 roku, kiedy to powstał dokument zawie-
rający informację o Andrzeju z tejże miejscowo-
ści należącym do rodu Szaszorów. Miał on syna 
Michała zaangażowanego w wydarzenia kon-
federacji Maćka Borkowica z 1352 roku. Władał 
on częścią wsi – druga należała do Jana, rzeko-

40 Czacz, [w:] Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1, z. 5, War-
szawa–Kraków 1955, s. 341.
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4. Rekonstrukcja uk³adu wsi Czacz z ok. 1860 r. Rys. Dorota Grygiel

5. Mapa Czacza 
z ok. 1940 r., powsta³a 
w oparciu o wcześniejsz¹ 
prusk¹ mapê stolikow¹ 
z 1890 r.
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Gaudentemu Nepomucenowi Żółtowskiemu. Po 
nim odziedziczył go Marceli Żółtowski. Jego syn 
Alfred zmarł w 1877 roku, wobec czego spadko-
biercą ustanowiono Jana (1871–1946). 

W 1881 roku położony nad rzeką Ziemin 
Czacz liczył 44 domostwa i 476 mieszkańców. 
Miejscowość była w całości katolicka. 152 oso-
by były niepiśmienne. O bardzo odległym ro-
dowodzie miejscowości, w tym nawiązaniu do 
przywołanej na wstępie etymologii, świadczyło 
odnalezione w okolicach miejscowości cmenta-
rzysko przedchrześcijańskie (z urnami popiel-
nicowymi). Dominium Czacz liczyło 6117 mórg 
podzielonych między wieś szlachecką Czacz, 
folwarki Karśnice i Przysieka oraz cegielnię43.

Historycznie pierwsza wzmianka o rezydencji 
w Czaczu związana jest z 1352 rokiem, kiedy to 

43 Czacz, [w:] Słownik geogra�iczny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. 1, pod red. Filipa Sulimierskiego, Broni-
sława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 
1880, s. 728.

mowa jest o fortalicjum. Istniało ono co najmniej 
do 1407 roku, ponieważ wówczas pojawia się 
informacja o kupnie części wsi, gdzie znajdował 
się zamek. Zapisy źródłowe pozwalają sądzić, iż 
była to budowla czworoboczna z fosą. Na drugą 
połowę XV wieku można określić czas, kiedy we 
wsi powstał nowy dwór. W 1500 roku Mikołaj, 
Stanisław, Jan i Piotr Czaccy dokonali podziału 
ojcowizny. Piotrowi przypadł w udziale dwór 
niedaleko kościoła. Potwierdza to jednoznacznie 
istnienie budynku mieszkalnego, nie mamy jed-
nakowoż informacji co do jego wyglądu44. 

W 1639 roku Czacz wszedł w posiadanie Woj-
ciecha Gajewskiego i Apolinary z Opalińskich. 
To właśnie w ich czasach Krzysztof Bonadura 
Starszy (1582–1669) wzniósł nowy kościół pa-
rafi alny, w stylu renesansowym. Być może ten 
sam architekt zaprojektował także rezydencję 
bardziej licującą z pozycją i aspiracjami Gajew-
skiego. Jedynej informacji na temat najstarszej 
fazy związanej z powstaniem założenia rezy-
dencjonalnego z tamtego czasu, dostarczyła nie-
wielka plakietka wotywna z 1708 roku, na której 
przedstawiono pałac w Czaczu (zaginęła przed 
1945 rokiem, najpewniej w następstwie wojen-
nego rabunku). Wyjątkowość pałacu w Czaczu 
związana jest z osobą Krzysztofa Bonadury Star-
szego45, który po 1639 roku zrealizował zlecenie 
Wojciecha Gajewskiego. Bonadura wzniósł dwu-
kondygnacyjny pałac o wysokim, czterospado-
wym dachu (il. 7). Przy krótszych elewacjach 
znajdowały się prostokątne wieże alkierzowe 
z ażurowymi hełmami. Na zewnątrz budynku 
ulokowano symetryczne schody prowadzące 
na loggię umieszczoną na piętrze. W 1775 roku 
sporządzono szczegółową wizję pałacu w Cza-
czu. Dowiadujemy się z niej, że na osi dwu-
traktowego budynku znajdowała się obszerna 
sień. W trakcie przednim mieściły się duże izby, 
w tylnym – mniejsze. Do pałacu przynależała 
ofi cyna, w której umieszczono kuchnię i spiżar-
nię. Po wydzierżawieniu przez Wiktora Szołdr-
skiego majątku Stanisławowi Micarowi, w gestii 
tego ostatniego pozostawiono odbudowę stra-
wionego pożarem budynku. Jego staraniem od-

44 Czacz, [w:] Słownik historyczno-geogra�iczny, dz. cyt. , s. 273–
–278. 

45 Aleksander Stankowicz, Krzysztof Bonadura Starszy. Architekt 
XVIII wieku, Kraków 2019, mps; tenże, Rola tradycji w twórczo-
ści architektonicznej Krzysztofa Bonadury Starszego, [w:] Ars et 
Scientia, t. 7, red. Krzysztof Stefański, Łódź 2015, s. 493–514.

6. Koœció³ w Czaczu, pocztówka z ok. 1910 r. Fot. APP, 
Zbiór widokówek, sygn. 53/4046/0/1/409 Czacz – 
koœció³
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budowano część parterową. Najbardziej widocz-
nym efektem prac była budowa symetrycznych 
ofi cyn połączonych z pałacem ćwierćkolistymi 
galeriami. Były to parterowe ciągi komunikacyj-
ne z płaskimi dachami i elewacjami ozdobiony-
mi drewnianymi, jońskimi kolumnami. W ciągu 
galerii – bliżej ofi cyn – znajdowały się bramy 
o szerokich arkadach. 

Więcej informacji o rezydencji czerpiemy ze 
sporządzonej 5 października 1775 roku wizji 
dóbr związanej z ich sprzedażą przez Izabelę 
z Mycielskich Gajewską. Czytamy w niej:

A naprzód wchodząc z dziedzińca do Pałacu 
sala sienna z drzwiami dwojemi z zamknię-
ciem porządnym, z której drzwi podwojne 
do sklepów [piwnic – przyp. E. P.] zamy-
kane. Nad tymże sklepem schody idące na 
górne pokoje. Z tejże Sali siennej idąc na 
prawą stronę Izba o sześciu oknach, drzwia-
mi podwójnymi, z piecem w kachle [piecem 
kafl owym – przyp. E. P.] białe, kwiaty nie-
bieskie na nich będące, kominem murowa-
nym, w tejże izbie kredens staroświecką 
robotą będący. Z tejże izby idąc pokój o jed-
nym oknie, piecu jednym w kachle białe bę-
dącym, na nich kwiaty zielone, niebieskie, 

żółte, drzwi podwójne. Przy tym pokoju 
garderoba przeforsztowana [przegrodzona 
– przyp. E. P.] o dwu oknach, trzecim za-
murowanym, jednymi drzwiami. Dalej idąc 
jeden pokój o jednym oknie piecu jednym 
w kachle szare, w środku białe w kwiatami. 
Z tego pokoju sionka mała z przystawką 
tylną do sadu idąca o jednym małym oknie. 
Z tej sionki małej środkowej sień będąca do 
pieców z kominami dwiema na dach wypro-
wadzonymi z fundamentu wymurowanymi. 
Z tej sieni małej idąc na powrót do Sali sien-
nej, to jest z tejże Sali na lewej stronie wcho-
dząc do izby stołowej o siedmiu oknach 
w tafl e [z szybkami – przyp. E. P.] będącej, 
o piecu wielkim w kachle białe i kwiaty żół-
te, kominem murowanym, z kredensem sta-
roświecką robotą i drzwiami podwójnymi, 
zamknięciem dobrym. Z tej izby wielkiej 
pokój drugi o pięciu oknach w tafl e także 
będący z drzwiami podwójnymi. Item [łac. 
również, także – przyp. E. P.] trzeci pokój 
przeforsztowany o jednym oknie, piecu jed-
nym w kachle białe, kwiaty na nim niebie-
skie. Z tego pokoju czwarty także pokoik 
z pół oknem przeforsztowanym, bez pieca 
będącym, z zamknięcie w tych pokojach po-

7. Pa³ac i koœció³ w Czaczu wg przerysu plakietki wotywnej z 1798 r. Fot. Ewa Krêglewska-Fok-
sowicz, Barokowe rezydencje w Wielkopolsce, Poznañ 1982, s. 7
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rządnym. Dalej idąc, a wchodząc po scho-
dach w górę, sala górna o trzech oknach 
dobrych, z tej Sali idąc na lewą stronę izba 
wielka bez podłogi, bez pieców, z kominem 
tylko murowanym, o sześciu oknach, to jest 
pół trzecia okna deskami zabitymi, połowa 
tylko dobra w tafl i małych ośm. Drugie zaś 
trzy okna w tafl e będące, w nich dwu tafl i 
brakujących, z drzwiami podwójnymi z za-
mknięciem dobrym. Tej izby wielkiej pokój 
drugi o sześciu oknach, to jest trzema w ta-
fl e będącymi dobrymi, w czwartym czterech 
tafl i brakujących, piąte zaś i szóste okno de-
skami zabite. Tenże pokój bez podłogi i pie-
ca będący, z kominem murowanym, ściana 
w tym pokoju od sadu dużo upadająca, z po-
dwójnymi drzwiami, zamknięciem niezłym. 
Dalej idąc na powrót do tejże Sali górnej na 
prawą stronę izba wielka o sześciu oknach 
dobrych w tafl e będących, jedna tylko tafl a 
potłuczona, z podłogą w tejże izbie będącą, 
drzwiami podwójnymi, bez pieca, kominem 
murowanym. Dalej idąc, to jest na salę gór-
ną powracając, z tej Sali apteczka o jednym 
oknie, w nim dwie tafl e potłuczone, o jed-
nych drzwiach z zamknięciem dobrym, 
z podłogą w tejże apteczce […] kredensów 
dwie, szafów z przegrodami, to jest listwa-
mi, w jednej szafi e większej szufl ad dobrych 
osiem, w drugiej mniejszej szufl ad trzy. Item 
dwie sza� i z listwami wiązanymi, na ścianie 
przybite będącymi. Item wedle tej apteczki 
pokój mały o dwu oknach złych to jest czte-
rema tafl ami potłuczonymi, bez pieca, z ko-
minem złym i kapturem [okapem kuchen-
nym – przyp. E. P.] porysowanym, o jednych 
drzwiach, zamknięciem dobrym będący. 
Nad tymże pałacem z wierzchu dachu druga 
kondygnacja podbicia z gruntu potrzebująca 
tudzież przystawka w tyle sadu będąca pod-
bicia potrzebuje jako też w tyle tego pałacu, 
od sadu, przyciesi potrzebującego46.

Opisane w wizji domostwo było budynkiem 
dwutraktowym z sienią na osi. Na jej końcu znaj-
dowały się schody prowadzące na piętro oraz 

46 Archiwum Państwowe w Poznaniu [dalej: APP], Księgi sądu 
i urzędu grodzkiego w Kościanie, sygn. GrKościan 198, s. 306–
–321 – po opisie dworu następuje opis o�icyn i budynków po-
dwórza.

do piwnicy. Pomieszczenia po obu stronach 
sieni zostały niemal identycznie rozplanowane 
i stanowią swe lustrzane odbicie. W trakcie od 
frontu znalazły się po obu stronach duże sale 
(przez całą długość budynku), w tylnym zaś po 
trzy mniejsze. Również piętro rozwiązano w po-
dobny sposób. Pomieszczenia gospodarcze, jak 
kuchnia, znajdowały się w pobliskiej ofi cynie. 

Dom Gajewskich przebudowano przy oka-
zji pojawienia się nowego, młodego gospoda-
rza – syna Jakuba Szołdrskiego, który poślubił 
Eufrozynę Gajewską – Wiktora. Prace zaowo-
cowały dodaniem ćwierćkolistych galerii, które 
łączyły budynek z nowo powstałymi ofi cynami. 
Pierwotnie był to budynek zapewne parterowy, 
w typie późnosaskim, na co wskazują charak-
terystyczne zaokrąglenia naroży ścian. W 1837 
roku majątek kupił Jan Gaudenty Nepomucen 
Żółtowski. Za jego sprawą w latach 1848–1851 
dokonano kolejnej przebudowy. Objęła ona kor-
pus pałacu. Dodano wówczas dodatkową kon-
dygnację (i półpiętro poddasza), zmieniono rów-
nież dach na prosty, dwuspadowy. Przed fasadą 
dodano ganek, a na wysokości piętra taras. Wbu-
dowano również piwnice i zreorganizowano 
układ wnętrz. Mimo przebudowy zachowały się 
pozostałości pierwotnego założenia. W centrum 
bocznych elewacji przetrwały niewielkie aneksy, 
według Marii Strzałko będące reliktami wież47. 
Elewacja południowa w części środkowej była 
pięcioosiowa. Ujmowały ją dwuosiowe, pozor-
ne ryzality. Elewacja północna powiązana była 
z dziedzińcem honorowym. Wejście do dworu 
zaakcentowano arkadowym gankiem z półko-
listymi prześwitami. Nad gankiem znajdowała 
się drewniana weranda. Oba elementy stanowi-
ły zapewne również pozostałość starszej fazy 
budowy. Przebudowa z czasów Żółtowskich 
zmieniła ten układ – w miejscu dotychczasowe-
go ganku umieszczono otwarty portyk z dwóch 
par zdwojonych kolumn, na którym oparto bal-
kon. Mimo reprezentacyjnego charakteru, był to 
jedynie element kostiumu. W tej bowiem części 
nie było paradnego podjazdu. Jedna z później 
zamurowanych bram przejazdowych, nawet we 
wczesnej fazie swego istnienia, nie umożliwia-

47 Archiwum leszczyńskiej Delegatury WUOZ, Maria Strzałko, 
Czacz. Województwo leszczyńskie. Założenie pałacowe. Studium 
historyczno-architektoniczne wykonane na zlecenie Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
Poznań 1994–1995, mps.
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ła bezpośredniej komunikacji. Główne wejście 
znajdowało się po drugiej stronie budynku, a po-
zostawiona jedna brama była reliktem owego 
kostiumu, nie zaś realnym ciągiem komunika-
cyjnym. Układ podkowiasty (il. 8) był częstym 
elementem spotykanym w architekturze spod 
znaku Jana Chrystiana Kamse� era, dość wspo-
mnieć pałace w Racocie, Siernikach, Lewkowie, 
Objezierzu czy Pawłowicach.

Ostatnia przebudowa nastąpiła w latach 1911–
–1912 na życzenie Jana Żółtowskiego, który 
zrealizował projekt Mariana Andrzejewskiego 
(1882–1962)48. Michał Żółtowski w swych wspo-
mnieniach przytacza fragment rozmowy, jaką 
usłyszał od swego ojca, a która dotyczyła prze-
budowy pałacu:

Chciałbym, żeby mnie pan dobrze zrozumiał 
i przedstawił właściwą koncepcję pałacu. 
Posłużę się więc następującym porówna-
niem, biorąc za przykład budynek hotelowy. 
Istnieją trzy rodzaje hoteli: w małym mie-
ście byłby to skromny „Hotel zum Ring”, 
w średnim mieście mógłby to być już śred-
nio wystawny „Hotel zum Golden Fisch”, 
czyli „Hotel pod Złotą Rybką”, podczas gdy 

48 Przy okazji przeprowadził on również prace renowacyjne w po-
bliskim kościele para�ialnym.

w wielkim mieście stanąć by powinien luk-
susowy „Hotel Palast”. Otóż co do mnie, to 
pragnąłbym, by wykonał Pan projekt prze-
budowy mojej siedziby w stylu tego skrom-
niejszego budynku, nie zaś luksusowego49.

Z kolei sam Andrzejewski relacjonował roz-
mowę następująco:

Nim zjawiłem się u pana ojca z pierwszym 
projektem, pomyślałem, że lepiej będzie wy-
konać od razu dwa jego warianty. Były to 
wersje: jedna dużo skromniejsza, natomiast 
druga bardziej okazała. Ojciec pana przejrzał 
bardzo uważnie oba moje rysunki, po czym 
zaniósł je do drugiego pokoju, gdzie siedzia-
ła pani Żółtowska i znów wrócił do mnie. 
Po chwili przez otwarte drzwi odezwał się 
jej głos: „Jasiu, ale wybierz nie ten pierwszy, 
tylko ten drugi  projekt”50.

Rozbudowa pałacu mogła mieć związek z po-
większaniem się rodziny. Miedzy 1906 a 1927 ro-
kiem Jan i Ludwika doczekali się jedenaściorga 
dzieci. Rodzina była liczna i często odwiedzała 

 49 Michał Żółtowski, Rezydencja w Czaczu. Wspomnienia z dawnych 
lat, „Kronika Wielkopolski” 1997, nr 3, s. 102.

50 Tamże.

8. Plan pa³acu w Czaczu z okresu ok. 1850 r. Fot. Archiwum Jana Skuratowicza
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dom czacki. W nieznacznie zmodyfi kowanej for-
mie pałac przetrwał do czasów współczesnych. 
Pałac czacki jest podpiwniczoną, dwukondygna-
cyjną budowlą murowaną z cegły, z mansardo-
wym dachem. Piwnice sklepione są odcinkowo. 
Prostokątny budynek ma układ dwutraktowy. 
Układ wnętrz – ze względu na powojenne prze-
budowy – jest trudny do pełnego zrekonstruowa-
nia. Zachowały się ćwierćkoliste, podpiwniczo-
ne, parterowe galerie nakryte płaskimi dachami. 

Wszystkie elewacje były tynkowane, poza cegla-
nymi cokołami. Elewacje podłużne były dziewię-
cioosiowe i symetryczne. W narożach posiadały 
pseudoryzality. Elewacja południowa została 
podzielona jońskimi pilastrami w wielkim po-
rządku. Ich trzony były boniowane. Na kapite-
lach umieszczono herby rodziny (od lewej: Ło-
dzia, Szaława, Leliwa, Grzymała). W centrum 
elewacji umieszczono wejście ujęte parą zdwojo-
nych pilastrów. Na wysokości piętra umieszczo-

9. Pa³ac w Czaczu, przed 1910. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego

10. Pa³ac w Czaczu, elewacja po³udniowa i oficyna wschodnia, przed 1910. Fot. Leonard Durczykiewicz
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11. Pa³ac w Czaczu, przebudowa z lat 1911–1912. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego

12. Pa³ac w Czaczu, elewacja po³udniowa po przebudowie, po 1912. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego

13. Pa³ac w Czaczu, lata 30. XX w., elewacja po³udniowa. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego
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14. Pa³ac w Czaczu, lata 30. XX w. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego

no płytki balkon z kutą balustradą. Na pilastrach 
posadowiono belkowanie i naczółek z kartu-
szem z herbem Ogończyk. O wiele skromniejszą 
oprawę uzyskała elewacja północna, mimo iż to 
w niej znajdowało się główne wejście do pałacu. 
Sześć lizen wyznaczało podziały ściany. Na osi 
znalazło się trzyosiowe pole, kolejne dwuosiowe 
i skrajne jednoosiowe. Naroża zachowały układ 
pseudoryzalitowy, podkreślony przez wydat-
niejsze partie dachu oraz jońskie pilastry. Przed 
wejściem znajdował się niewielki taras z balu-
stradą. Boczne galerie zyskały wyraźną artyku-
lację dzięki naprzemiennemu układowi jońskich 
kolumn dźwigających belkowanie i prostokąt-
nych okien.

Ważnym aspektem przebudowy było pod-
wyższenie piwnic. Nie posiadamy informacji, 
jak wyglądały pierwotnie. Przebudowa z czasów 
Żółtowskich wiąże się z jeszcze dwoma proble-
mami – umiejscowieniem klatki schodowej (nie 
w sieni, a zapewne w pomieszczeniu na prawo 
od niej), kuchni oraz biblioteki.

W pierwszym trakcie (od północy) na osi 
znajdował się hol pełniący funkcję rodowej ga-
lerii. Na ścianach zawisły podobizny: Jana Ne-
pomucena Żółtowskiego (1778–1854), Józefy ze 
Zbijewskich Żółtowskiej (1787–1846), Marcelego 
Żółtowskiego (1812–1901), Józefy z Mycielskich 
Żółtowskiej (1817–1883), Karoliny z Wodzickich 
Żółtowskiej (1800–1849), Józefy z Mycielskich 

Żółtowskiej (1817–1883), Anny z Mycielskich 
Zamoyskiej (1818–1859) oraz biskupa Ignacego 
Krasickiego (1735–1801).

W drugim trakcie umieszczono salon połą-
czony z jadalnią i kredensem. Zachowana foto-
grafi a ukazuje niezwykle gustownie i skromnie 
urządzony salon, w którym główny element 
kompozycyjny stanowił sporych rozmiarów ko-
minek z niezwykle dekoracyjną obudową w for-
mie wydatnego belkowania. Nad nim w arka-
dzie umieszczono lustro. Dekoracja stiukowa 
tworzyła płycinowe podziały ścian i sufi tu. Na 
podłodze ułożono dębowy pawiment w jodełkę. 
Na ścianach wisiały empirowe kinkiety, z kolei 
na kominku stała para świeczników w formie 
aniołów trzymających zasadniczą część lichta-
rza. Przed kominkiem leżał ornamentalny dy-
wan. Na fotografi i widoczne są również empi-
rowe fotele i pufy obite wzorzystymi tkaninami, 
empirowa przyścienna konsola, a na ścianach 
pejzaże i martwe natury.

Izba kredensowa poprzez długi korytarz łą-
czyła się z kuchnią w ofi cynie. Na wprost okien 
znajdował się w niej dębowy kredens gdański. 
Nietypowość jego konstrukcji wynikała z faktu 
umieszczenia w nim niewielkiego okna, przez 
które podawano potrawy z izby kredensowej 
skomunikowanej z kuchnią. Michał Żółtowski 
wskazuje, iż: „Kredens w Czaczu służył jeszcze 
innemu celowi i to dość nietypowemu. W dolnej 
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15. Pa³ac w Czaczu, ok. 1980. Fot. Archiwum Jana Skuratowicza

16. Salon pa³acu w Czaczu, lata 30. XX w. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego

jego partii mieściła się sza� a na broń myśliwską, 
specjalnie do tego celu dostosowana (ze stoja-
kami wewnątrz)51. Dekorację jadalni stanowiły 
liczne sztychy. Pokój na osi traktu od północy 
przebudowano na salon. By uniknąć wrażenia 
jego przysadzistości, na sufi cie dodano dekora-
cję stiukową w formie elipsy. Z jadalni można 
było przejść do biblioteki-gabinetu pana domu. 

51  M. Żółtowski, Rezydencja w Czaczu, dz. cyt., s. 103.

Po przeciwnej stronie holu znajdowała się stara 
biblioteka, za nią zaś dwa pomieszczenia gościn-
ne z łazienką. Wspomniany gabinet-biblioteka, 
to � w. nowa biblioteka zawierająca 10 000 to-
mów i będąca wyrazem erudycji i bibliofi lstwa 
trzech pokoleń rodu. Wnętrze pomieszczenia 
było niezwykle kameralne. Ścianę naprzeciwle-
głą oknom wypełniał ciąg regałów sięgających 
sufi tu. Zachowały się dwie fotografi e ukazujące 
wnętrze biblioteki.
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Na obu widoczne są trzy komplety stołowe 
(m.in. eklektyczny, Chippendale i empirowy), 
duża, pikowana kanapa i fotel. W narożu stał 
szezlong z fotelem, obite materiałem w kwiaty. 
Na ścianach wisiały makaty buczackie, a na nich 
obrazy. W części zachodniej umieszczono klat-
kę schodową. Pokój (służący także jako gabinet 
pana domu) zdobiły również portrety rodzinne 
i obrazy pejzażowe. Bibliotekę wyposażono po-
nadto w niewielkie, intarsjowane meble przy-
ścienne i elektryczne lampy. Michał Żółtowski 
tak charakteryzuje księgozbiór czacki, utrwalony 
w jego pamięci:

Na najwyższych półkach biblioteki stały 
jedynie ładnie oprawione podręczniki uni-
wersyteckie, służące ongiś do nauki pra-
wa. Stanowiły jednak przede wszystkim 
pozostałość po studiach jego ojca Alfreda, 
zmarłego dość młodo 19 stycznia 1877 r. 
w czasie pobytu kuracyjnego w Montanie, 
a także podręczniki jego dziadka Marcelego. 
Do tych książek nigdy jednak nie zaglądał 
– jak daleko sięga moja pamięć, jedynego 
mieszkającego już w Polsce męskiego po-
tomka tej linii rodziny. Nigdy też ta obszer-
na biblioteka nie została skatalogowana. […] 
W bibliotece przeważały książki historycz-
ne, liczne wśród nich były także szkice i roz-
prawy z historii sztuki i kultury, obyczajów 
itp. Były tam również znane pozycje, jak pu-

blikacje Rollego, Kubali, Szajnochy, Łoziń-
skiego, Brücknera. Z książek w języku fran-
cuskim można tu było znaleźć liczące ponad 
20 tomów dzieło Thiersa – L’Historie du con-
sulat et de l’Empire i liczne inne. Ojciec szcze-
gólnie interesował się Napoleonem i jego 
epoką. Posiadał dziesiątki, jeśli nie setki 
publikacji na ten temat. […] Z historii sztu-
ki biblioteka w Czaczu  posiadała wszystkie 
ukazujące się za życia Jana Żółtowskiego, 
a także wcześ niejsze wydawnictwa albu-
mowe, między innymi dotyczące Kossaków 
(Juliusza i Wojciecha), Matejki, Siemiradz-
kiego, Gierymskich i innych luminarzy ma-
larstwa polskiego oraz ich twórczości. Były 
wśród nich piękne ilustrowane publikacje 
i szkice z kolorowymi reprodukcjami, wy-
dawane głównie w Krakowie i Lwowie. 
Zapamiętałem także z lat młodości bogato 
ilustrowane albumy z historii Francji, a z lat 
późniejszych również polskie. Biblioteka 
zawierała też liczne encyklopedie polskie 
i zagraniczne oraz pozycje w typie leksyko-
nów52.

Za biblioteką umieszczono pokoje gościnne 
z łazienkami. Ważną część księgozbioru pana 
domu stanowiła druga kolekcja znajdująca się 
w � w. starej bibliotece, która służyła jako salon 

52  Tamże, s. 104–105.

17. Biblioteka pa³acu w Czaczu, lata 30. XX w. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego
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pani domu. Księgozbiór tamtejszy był starym 
zwyczajem zamknięty w przeszklonych szafach. 
Dominowała w nim literatura religijna i piękna, 
dzieła o tematyce moralizatorskiej i o lżejszej te-
matyce, które – jak zauważa autor wspomnień 
– były udostępniane mieszkańcom wsi. Przecho-
wywano w niej również liczne tytuły prasowe 
(polskie, angielskie i francuskie).

W sąsiadującym z sienią pokoju eksponowa-
no trofea myśliwskie oraz sztychy. Z sieni możli-
we było przejście klatką schodową na piętro:

Na podeście, u samego szczytu klatki schodo-
wej, stały rzędem na korytarzu I piętra oszklo-
ne szafy ze starą bronią z minionej dawno 
epoki. Długie rusznice sąsiadowały z auten-
tycznym „garłaczem” […]. W innej szafi e 
leżały rozłożone na półkach starodawne ku-
sze, czasem w kościanej oprawie, oraz różnej 
wielkości (niektóre z nich ogromne), skałko-
we pistolety, bogato inkrustowane, oraz rożki 
używane wówczas do prochu. W tym samym 
korytarzu stała długa, również oszklona sza-
fa z licznymi znaleziskami archeologiczny-
mi. Przeważały w niej różnej wielkości urny 
i inne przedmioty, głównie codziennego 
użytku z ery przedchrześcijańskiej, o różnych 
barwach i różnych sposobach ich zdobienia. 
Pochodziły one z rozległego pogańskiego 
cmentarzyska, oddalonego zaledwie pół ki-
lometra od siedziby rodziny Żółtowskich53.

Piętro pełniło funkcję mieszkalną dla licznej 
rodziny. Znajdowała się tam również szwalnia. 
Rozbudowano także galerie, które poszerzono, 
gdy dodano do nich korytarze biegnące przez 
całą ich długość. Zniszczone, drewniane kolum-
ny zastąpiły piaskowcowe. Istniejącą w zachod-
niej pierzei bramę zlikwidowano adaptując ją na 
cele użytkowe. Galeria po tej stronie – mieszczą-
ca wcześniej ogród zimowy – została zaadap-
towana na bibliotekę. Od północy dodano pod-
jazd. Zmieniono dach na mansardowy, pokryty 
dachówką. Na osi fasady południowej umiesz-
czono naczółek z herbem Ogończyk. Po stronie 
północnej natomiast znalazł się herb Rawicz, któ-
rym pieczętowała się Ludwika z Ostrowskich, 
żona Jana Marii Żółtowskiego. W kapitelach 
jońskich pilastrów artykułujących obie elewacje 

53  Tamże, s. 106.

umieszczono herby należące odpowiednio do 
męskich i żeńskich przodków właścicieli. I tak 
od południa, od lewej do prawej znalazły się her-
by Pomian, Pilawa, Śreniawa, Szeliga, Nieczuja, 
Łodzia, Szaława, Leliwa, Grzymała, Zaremba, 
Topór, Lubicz, Belina, Korczak. Od północy, od 
lewej: Rawicz, Rogala, Dolega, Rola.

W ofi cynie wschodniej mieszkało kilka osób: 
zarządczyni domu, ogrodniczka, krojczyni, gu-
wernantki, korepetytor francuskiego i włoskie-
go. W zachodniej rezydował kamerdyner z ro-
dziną. Tutaj umieszczono również kuchnię oraz 
jadalnię dla służby. 

Osobnej uwagi wymaga interesujące, krajo-
brazowe założenie parkowe rozpościerające się 
na północ i południe od pałacu. Sprzed II woj-
ny światowej znane jest obecnie zaledwie jedno 
zdjęcie ukazujące park (il. 18). Jan Żółtowski 
relacjonuje, iż składał się on z trzech zasadni-
czych części oraz optycznie i kompozycyjnie 
powiązanego z nim fragmentu lasu nazywane-
go „plantacją”. Północna część założenia była 
starsza i związana z rodziną Szołdrskich. Na 
osi głównego wejścia do pałacu rósł wiekowy 
platan. W pobliżu był, równie sędziwy, pomni-
kowy wiąz. Około 1910 roku park został wydłu-
żony o kilkadziesiąt metrów i powiązany z lipo-
wą aleją. Wśród nowych nasadzeń dominowały 
rabaty kwiatowe, byliny i tuje. Od zachodu do 
parku przylegał fragment lasu z poprowadzony-
mi w nim owalnymi obwodnicami. Charaktery-
stycznym jego elementem były sosnowe i świer-
kowe, pasowe nasadzenia, które rozdzielały 
kwatery obsadzone dębami, grabami, jesionami 
i brzozami. Odmiennie ukształtowano południo-
wą część parku54. Miała ona charakter francuski: 
potężny taras ujmowany galeriami i ofi cynami 
rozpościerał się ku drodze wiodącej ku Śmi-
glowi. Liczne na nim trawniki obrzeżone były 
bukszpanami (Buxus sempervirens L.) lub krze-
wami mahonii (Mahonia aquifolium L.). Wzdłuż 
fasady urządzono szeroką, geometryczną rabatę 
różaną. Łagodnie opadający ku południu teren 
łączył się ze starszą częścią parku angielskiego 
geometrycznymi układami. Wzdłuż osi fasady 
poprowadzono szeroką polanę obsadzoną po 
bokach kępami drzew i otwierającą szeroką per-
spektywę na okoliczne pola, tworzące optyczne 
zamknięcie całego układu.

54  Tamże, s. 111.
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Po II wojnie światowej południowa część 
parku została całkowicie zniszczona. Większość 
drzew wycięto, a w ich miejscu powstały bu-
dynki. Zachowała się jedynie reliktowa część od 

zachodu. Regularny charakter tarasu najbliżej 
pałacu zniwelowano, zastępując go zwykłym 
trawnikiem. Współcześnie rosną na nim – liczące 
już kilkadziesiąt lat – samosiejki. 

18. Park w Czaczu, lata 30. XX w., widok ku Œmiglowi. Fot. Archiwum Jana ¯ó³towskiego
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nisław i Juliusz. Od nich kupił Głuchowo w 1823 
roku Józef Doroszewski, a w 1826 roku sprzedał 
dobra Andrzejowi Koszutskiemu. Z małżeństwa 
z Faustyną Bielińską miał córkę Antoninę, wyda-
ną za Juliana Jaraczewskiego, któremu wniosła 
Głuchowo w posagu. Po jego śmierci sama zarzą-
dzała majątkiem. W 1873 roku jej spadkobiercami 
zostały dzieci: synowie Edward Julian, Jan Mści-
sław, Gustaw, Hieronim, Mikołaj oraz zamężne 
córki Stefania Sowińska, Maria Mecherzyńska 
i Eleonora Grabowska. Następnie wieś nabył Ste-
fan Żółtowski. Po nim scheda przeszła na Hen-
ryka. Wobec bezdzietności usynowił on w latach 
dwudziestych  swego bratanka Marcelego, wska-
zując zarazem, że właścicielką Głuchowa będzie 
Róża z Turnów, natomiast Marceli dziedziczyć 
miał Zadory.

W 1881 roku majątek dominialny Głuchowo 
liczył 3140 morg. Należał do niego również fol-
wark Sierniki, liczący 14 domów i 269 mieszkań-
ców, wśród których był 9 ewangelików i 88 osób 
niepiśmiennych56. 

Wraz ze sprzedażą majątku przez cysterki 
w 1518 roku, we wsi pojawił się zapewne dwór. 
Wiązać go należy z Baltazarem Zadorskim, który 
zdołał skupić w swym ręku znacznie rozdrobnio-
ny majątek głuchowski. Najstarsze znane obecnie 
wzmianki dotyczące dworu w Głuchowie odno-
szą się do budynku z 1691 roku, który znajdował 
się w katastrofalnym stanie, o czym świadczy 
fakt, iż jego fundamenty osiadły w gruncie, wo-
bec czego budynek się częściowo zapadł, a izba 
stołowa nie zarwała się tylko dlatego, że jej strop 
podparto trzema belkami. Obok dworu znajdo-

56 Głuchowo, [w:] Słownik geogra�iczny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. 2, pod red. Filipa Sulimierskiego, Broni-
sława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 
1881, s. 614–615.

Nazwa miejscowa Głuchowo wywodzi się 
od nazwy osobowej „Głuch”, do której dodano 
przyrostek -owo. „Głuch” było imieniem, a raczej 
przezwiskiem (o rodowodzie prasłowiańskim) 
właściciela lub założyciela osady oznaczającym 
osobę niesłyszącą55. Byłaby zatem nazwa Głu-
chowo nazwą dzierżawczą. 

Najstarsze wzmianki pisane dotyczące Głucho-
wa pochodzą z 1252 roku, kiedy to wieś wzmian-
kowana jest jako własność cysterek z Owińsk 
nadaną przez Przemysła I. Z kolei w 1298 roku po 
raz pierwszy odnotowano istnienie we wsi siedzi-
by parafi i. W 1518 roku Zygmunt Stary zezwolił 
mniszkom na sprzedaż miejscowości Stanisławo-
wi Dłuskiemu, komandorowi joannitów poznań-
skich. Sześć lat później wieś przeszła na własność 
Stanisława Siedlnickiego z Siernik. W 1529 roku 
Głuchowo i Sierniki kupił Wojciech Zadorski. Jego 
ród władał wsią przez niemal 150 lat. Dopiero 
w 1676 roku kupił ją Jan Bogucki. Z kolei w 1690 
roku nabył klucz głuchowski Hieronim Kołacz-
kowski. Dokupiwszy Piotrowo dokonał podziału 
swej majętności między synów Łukasza i Adama. 
Pod koniec XVII i w XVIII wieku majętność naby-
wały kolejno rodziny Trąbczyńskich, Boguckich 
i Kołaczkowskich. W ręku tych ostatnich pozosta-
wała do 1762 roku, kiedy to przeszła na własność 
Rostworowskich, za sprawą ślubu córki Adama 
– Marianny – z Franciszkiem Rostworowskim 
z Wełny. W latach 1781–1786 ponownie przejęli ją 
Kołaczkowscy – Adam i Ignacy z Manieczek (Ma-
rianna i Adam byli bezdzietni). Następnie, w 1786 
roku, w Głuchowie pojawiają się Gliszczyńscy – 
Józef i Antoni. W1803 roku majątek nabył Fryde-
ryk Knolle, a odziedziczyli go jego synowie Sta-

55  Głuchy, [w:] Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 2, z. 6, 
Warszawa 1956, s. 432–433.



42 Głuchowo

wało się mniejsze domostwo, mielcuch (słodow-
nia, browar) wraz z przynależnym domem, obo-
ry, owczarnia i chata owczarska oraz pozostałe, 
pomniejsze budynki gospodarcze. Właścicielem 
założenia był wówczas Andrzej Łęski, a w związ-
ku z jego sprzedażą Hieronimowi Kołaczkow-
skiemu, w 1691 roku sporządzono wizję dóbr:

W Głuchowie dworek, w którym izba sto-
łowa, podpór w izbie pięć z tralkami trzy 
i podciągiem. Okna w tej izbie zgniłe. Błochy 
[właśc. blochy ‘drewniane elementy kon-
strukcji, kołki‘ – przyp. E. P.] jedne zgniłe 
drugie wyprężone, posadzki tylko połowa. 
Wedle tej izby komora także wlazła w ziemię, 
pod nią też podporów kilka, w tej komorze 
okien nie masz […]. Izdebka, w nim okna 
jednego tylko połowa, piecyk z prostych ka-
chli. Kuchenna izba także wlazła w ziemię, 

19. Rekonstrukcja uk³adu wsi G³uchowo z ok. 1860 r. Rys. Dorota Grygiel

20. Mapa G³uchowa z ok. 1943 r., powsta³a w oparciu 
o wczeœniejsz¹ prusk¹ mapê stolikow¹ z 1890 r.
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naprzeciwko spiżarnia, nad którą i nad kuch-
nią dach bardzo zły i posowy [sufi t, strop 
– przyp. E. P.] miejscami nie masz. Item iz-
debka z oknami i piecem zielonym i komora 
naprzeciwko, item izdebka naprzeciwko izbie 
wielkiej w lepionkę [o ścianach szachulco-
wych, wypełnionych gliną – przyp. E. P.], tar-
cicami obita, w nich okna złe i piece, podłogi 
żadnej nie masz, przy nich komory w ziemię 
wlazły i ściany […] złe. Na sieni wielkiej nie 
wszędzie posowa jest położona. Domek we-
dle dwora ze wszystkim zgniły, w lepionkę 
i pokrycia na nim nie masz tylko od spodu 
cztery szory [gw. ‘słoma obcięta w poszyciu 
dachu’ – przyp. E. P.]. Komin nie polepiony 
więc dlatego zgnił. Mielcuch wlazł w zie-
mię, z wierzchu poprawy potrzebuje, kocioł 
z gruntu zły i statki naprawy potrzebują. Do-
mek wedle mielcucha z gruntu także zły jak 
i drugi […]. Dwie części obór dobre trzecia 
zła, ale wszystka obora potrzebuje poprawy 
poszycia wielkiej. Stodoła jedna dobra, druga 
bardzo zła jak z wierzchu tak i wewnątrz […] 
owczarnia dobra szkudłami [deszczułkami – 
przyp. E. P.] podbita. Chata owczarska dobra 
w lepionkę, kmieci dwóch57.

57 APP, Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Kościanie, sygn. Gr.Ko-
ścian 126, s. 56.

Budynek był przykładem typowej parterowej, 
dwutraktowej siedziby dworskiej. Nie należała 
ona zdecydowanie ani do obszernych, ani przy-
stających do czasów, kiedy nabyli ją Kołaczkow-
scy. Fatalny stan dworu spowodował, że został 
ostatecznie rozebrany. Brak wzmianek o piw-
nicach wskazuje, że ich nie posiadał i zapewne 
w żaden sposób nie wykorzystano pozostałości 
po nim do budowy nowej siedziby. Ta powsta-
wała zapewne równolegle z budynkiem kościo-
ła. Jej opis odnajdujemy w pochodzącym z 1783 
roku Inwentarzu Dóbr Majętności Głuchowskiej 
w Województwie Poznańskim Powiecie Kościańskim 
leżącej przez Sąd Polubowny w czasie ciągnącej się 
Kompomissu działowego między WJMć Pany Ada-
mem i Ignacym Kołaczkowskimi sędzicami58. Czyta-
my w nim:

Pałac Massiff  Murowany, o iedney Kon-
dygnacyi y Altanie, z iednym Bastyonem 
o Dwoch piętrach, cały pod Dachowką, Ze-
wnątrz niewyrzucany wchodząc do Pałacu 
iest Sien w niey okien 3. Posadzka z Cegły, 
lampa szklana na Posrodku wisi, za tą Sala 
o 2 oknach z Galeryą y o iednym wielkim 
oknie, z tey Galeryi Drzwi na tył, posadzka 

58 APP, Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Kościanie, sygn. GrKo-
ścian 205, s. 180–185.

21. Pa³ac w G³uchowie. Widok od pó³nocnego wschodu, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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22. Rekonstrukcja pierwotnego planu parteru pa³acu w G³uchowie, z zaznaczon¹ najstarsz¹ faz¹ budowy (mury przed 
1782 r.). Fot. Archiwum Jana Skuratowicza

24. Plan parteru pa³acu w G³uchowie. Fot. Archiwum Jana Skuratowicza

23. Rekonstrukcja elewacji pa³acu w G³uchowie przed budow¹ portyku. Fot. Jan Skuratowicz



 Głuchowo 45

25. Plan piwnic pa³acu w G³uchowie. Fot. Archiwum Jana Skuratowicza

26. Pozosta³oœci lizen na pilastrach 
czêœci ryzalitowej, na wysokoœci 

pierwszego piêtra. 
Fot. Jan Skuratowicz, 2014



46 Głuchowo

27. Pa³ac w G³uchowie, 1912. Fot. Leonard Durczykiewicz

rżnięta Komin y Schody na Górną Salę y po 
lewey ręce Schowanie z Sieni zas Pałacu idąc 
na prawą Stronę Pokoy pierwszy w którym 
Obicie malowane z Chinska, Piec kominek 
z rzezbą u góry. Okien 2. Suffi  t biały, po-
sadzka rżnięta Drzwi podwoyne pierwsze 
do tego Pokoju drugie na Bok do Pokoju 
Lamperie wkoło, z tego pokoju prosto idąc 
Drugi pokoy, do którego Drzwi w tym Piec 
malowany kominek Mozaykowy, Suffi  t bia-
ły, podłoga rżnięta, lamperie Dembowe, 
Okien 3 po lewey stronie Gabinet Sypialny 
cały biało wyrzucony z którego Drzwi do 
pobocznych Pokoi poiedyncze Obrazow 
większych 15 mnieyszych 27. Za tym po-
kojem 3ci Pokoy w Bastyonie do którego 
Drzwi podwoyne. Ten cały marmurowy 
Suffi  t malowany, podłoga rżnięta w kafelki 
Kominek murowany Okien 4 z tego drzwi 
małe na bok do Sionki, Lamperie Dembowe 
wysadzane. z Sali po teyze prawey stronie 
idąc iest Pokoi do którego Drzwi podwoy-
ne w tym kominek murowany Piec w ka-
fl e małe malowane, podłoga rżnięta, Okien 
2 Landszaftów 3, za tym Pokoiem Pokoik 
mały do niego Drzwi podwoyne z Piecem 
y Kominkiem o iednym Oknie Suffi  t biały 
podłoga rżnięta Obicie karmazynowe Sta-
re Purgatelowe, z tego Pokoju Sionka mała, 
a z tey Garderobka o iednym Oknie Suffi  t 

przeforsztowany z Tarcic podłoga rżnięta 
nad którą Gorka y do niey schody z Tarcic 
za Tą Sienią Druga Sien z ktorey Schody na 
drugie Piętro Bastyona, o iednym Oknie, po-
sadzka z Cegły na bok zaś Drzwi do kuch-
ni, po Schodach wyszedłszy iest Pokoy na 
drugim Piętrze Bastyonu o 4 Oknach, Suffi  t 
biały, Podłoga z Tarcic, piec zielony, komi-
nek biały, po lewey stronie Sali są schody na 
Gorną Salę w Altanie tey tylko 3 Okna Fa-
cyatowe Drugie Tarcicami zabite, po lewey 
zaś Stronie Sieni Izba Stołowa o 4 Oknach 
Drzwi Podwoyne, podłoga rznięta Suffi  t 
biały, Komin Piec w kachle malowane Obi-
cie na płotnie malowane Kredens Zegar 
Scienny. Z tego pokoju na bok idąc iest po-
koik mały do niego Drzwi podwoyne w nim 
Kominek Okno iedno Dubeltowe Suffi  t biały 
podłoga rżnięta Framuga Sypialna Sklepy 
pod Pałacem w massyff  murowane Zamki 
y Okowy Okien miesiężne, po lewey Stronie 
Pałacu Offi  cynki murowane pod Dachów-
ką z weysciami Dwiema przez cały Suffi  t 
muroway sklepiony wktorym pierwszym 
weysciu pokoy o 3 Oknach z piecem ko-
minkiem Drzwiach małych z tego reyterada 
o 3 Oknach podłoga z cegły, w drugim wey-
sciu po lewey Stronie Figarnia o 3 Oknach 
z piecem poprawey Stronie także Kominek 
piec Okien 3, z tego Reyterada pusta po 
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prawey Stronie Pałacu podobnie Offi  cyny 
o Dwoch weysciach pod Suffi  tem sklepio-
nym, w pierwszym weysciu ku prawey 
Stronie pokoik z Kominkiem piecem zielo-
nym o 2 oknach trzecie zabite Drzwi małe, 
z tego reyterada o 2 Oknach i kominkiem 
w Obydwach podłoga Astrich [z cegieł – 
przyp. E. P.], po lewey stronie weyscia Izba 
pusta ze wszystkiem, w drugim weysciu po-
koik z kominkiem piecem Oknami 2 trzecia 
zabita podłoga z Astrychu. Obok Pałacu po 
prawey stronie Folwark murowany z Basty-
onem o 2 piętrach wchodząc do Folwarku 
Drzwi Sien po prawey Stronie, po lewey zaś 
Izba o 2 Oknach z piecem kominkiem poso-
wą rżniętą, Komorka na boku Ciemna z tey 
Izby komora o iednym Oknie przez poł tar-
cicą zabitym, za tą pokoik pod Bastyonem 
o 3 Oknach, piecem kominkiem posowa. 
Sklepiona podłoga z Astrycha Drzwi 2, nad 
Bastyonikiem zas pokoik mały o 2 Oknach. 
Posowa sklepiona podłoga z Astrycha do 
którego Schody z Drzwiami nad Folwar-
kiem Gora do ktorey schody w tył tego Fol-
warku Domeczek wryglowanie y Lepionkę 
pod Dachem Szkudlanym zły, iest sień Izba 
piec Komora posowa Okien 2, w tym Domku 
mieszka włodarz. Obok tego Folwarku Skle-
pik murowany w Massiff  pod dachówką. Do 
Mleczna, o iednych Drzwiach posowa z Tar-
cic, nad tym Kurnik w rogu Bastyonu Pała-
cowego Kuchnia Murowana pod Szkudłami 
wewnątrz cały mur, zewnątrz w Pruski mur, 
do ktorey wchodząc drzwi wielkie z Zam-
kiem y Sień Okna 2 iedo złe drugie dobre 
za którą Kuchnia z kominem Kuchennym 
o Oknach, za tą izbą o 3 Oknach złych, z tey 
Schody do Sklepu Murowanego y Spiżarnia 
na bok, do ktorey Drzwi, tudzież Schody na 
gorę po lewey zas stronie wniscia Izba z Ko-
minkiem y piecem Piekarskim murowanym 
o 3 Oknach podłoga z tarcic z tey Komory 
czyli pokoiku z Kominem o iednym Oknie 
nad całym Budowaniem posowa z Tarcic. 
Przy tey Kuchni przybudowanie Murowane 
o iedney Sieni 2 Oknami z tey pokoik z pie-
cem i kominkiem Obicie papierowe Drzwi 
małe podłoga i posowa rznięte Okna 2 obok 
tego Apteczka o iednym Oknie. Ogród wło-
ski ogrodzony w Słupy murowane y Szta-
chety; Sad za Folwarkiem y Chmielnik za 

Stodołami Dziedziniec Offi  cynami Słupami 
murowanemi y sztachetami obwiedziony.

Było to okazałe pałacowe założenie, zapro-
jektowane wespół z otoczeniem zgodnie z zało-
żeniami barokowego modelu entre cour et jardin. 
W jego centrum znalazł się pałac z dwiema pro-
stopadle usytuowanymi ofi cynami ujmującymi 
dziedziniec honorowy oraz ogrodem włoskim 
w części tylnej założenia. Budynek mieszkalny 
był murowany, nietynkowany, podpiwniczony, 
parterowy z użytkowym poddaszem i okazałą 
altaną na osi. Miał w planie kształt litery „L”. 
Fasadą zwrócony był na wschód. Korpus był 
jedenastoosiowy, z ryzalitem w centrum miesz-
czącym drzwi. Od zachodu do korpusu przyle-
gał dwukondygnacyjny bastion. Połączony był 
ze skrzydłem, gdzie umieszczono kuchnię wraz 
z zapleczem. Elewacja ogrodowa była trójosio-
wa. Budynek był dwutraktowy, z centralnie 
umieszczoną sienią skomunikowaną z obszer-
ną salą w tylnym trakcie. Posiadała ona empo-
rę muzyczną. Łączyła się od południa z klatką 
schodową i jadalnią zajmującą całą szerokość 
traktu przedniego. W tylnym umiejscowiono 
dwie izby, w tym sypialnię. Północna część bu-
dynku, w trakcie przednim miała dwa pomiesz-
czenia w układzie amfi ladowym, w tylnym trzy 
mniejsze oraz sień, która zapewniała komuni-
kację z pomieszczeniami w bastionie i kuchnią. 
Dwór był niezwykle bogato wykończony i ume-
blowany. Ozdobne posadzki, boazerie, obicia 
ścian z tkanin, malowane piece oraz liczne ob-
razy świadczyły o zamożności właścicieli. Dwie 
ofi cyny pełniły funkcje mieszkalne, a południo-
wa zawierała dodatkowo ogród zimowy.

Ogólnie scharakteryzowany powyżej budy-
nek przetrwał w niemal niezmienionej formie aż 
do 1873 roku, kiedy za sprawą Stefana Żółtow-
skiego dokonana została generalna przebudo-
wa całego założenia. Prace ukończono w 1882 
roku, o czym świadczy inskrypcja u podstawy 
kartusza herbowego nad portykiem. Z pierwot-
nego budynku zachowano fundamenty i mury 
obwodowe. Całość została nadbudowana o pię-
tro. Poddasze było niskie. Budynek nakrywał 
niemal płaski dach. Przebudowa objęła rów-
nież bastion, który przekształcono w ryzalitowy 
aneks. Dla większej symetrii również po stro-
nie południowej dostawiono aneks mieszczący 
boczne wejście. Pozostał on jednak parterowy. 



48 Głuchowo

Wyburzono skrzydło poprzeczne oraz budynki 
towarzyszące. Bryła pałacu została ujednolico-
na przez wprowadzenie dominujących podzia-
łów pionowych i poziomych oraz boniowania 
na wszystkich elewacjach. Pałac wyraźnie pod-
porządkowano stylistyce klasycystycznej. Pro-
blematyczny jest portyk, który – jak wykazały 
badania architektoniczne – wykonano na stalo-
wych dźwigarach, co sugeruje, iż jest młodszy 
od zasadniczego budynku. Portyk zyskał mo-
numentalny charakter, który podkreślały cztery 
kolumny w wielkim porządku. Dźwigał on a� y-
kowy fronton z pokaźnych rozmiarów płasko-
rzeźbionym przedstawieniem herbu Ogończyk 
fl ankowanym przez trzymacze (woja z włócznią 
i rycerza w zbroi i hełmem z piórami, z halabar-
dą). Nad herbem i przy krawędziach frontonu 
umieszczono palmetowe akroteriony. U podsta-
wy herbu znalazł się napis: „BUDOWAŁ STE-
FAN Hr. ŻÓŁTOWSKI R. 1882”. Nad skrajnymi 
kolumnami umieszczono wieńce laurowe. 

Układ wnętrz parteru pozostał w zasadzie nie-
zmieniony. Sień i sala za nią zostały nieco przesu-
nięte w stosunku do osi budynku. Pewne zmiany 
pojawiły się w północnej części domu. Rozebra-
no również ofi cynę północną. Południowa tak-
że została rozebrana, lecz na jej fundamentach 
wzniesiono nową, powiększoną w stosunku do 
pierwotnej. Barokowe, regularne założenie ogro-
dowe zostało przekształcone w park angielski. Ze 
względu na bliskość zabudowań folwarcznych, 
od strony elewacji ogrodowej park był bardzo wą-
ski. Z kolei obecność stawu w północno-zachod-
niej części urozmaicała kompozycję.

Kolejna przebudowa założenia była inicjaty-
wą Henryka Żółtowskiego, który od południa, 
między parkiem a folwarkiem, zlecił budowę 
stajni cugowej i wozowni. Ostatni z właścicie-
li – Marceli – nie wprowadził większych zmian, 
poza wystrojem wnętrz pałacu oraz budowę ta-
rasu na poziomie piętra.

Pałac głuchowski to murowany z cegły, tyn-
kowany budynek na planie zbliżonym do wy-
dłużonego prostokąta, z mniejszymi, również 
prostokątnymi przybudówkami przy krótszych 
bokach. Budynek cechuje symetryczność – układ 
okien parteru i kondygnacji są identyczne. 
W części centralnej umieszczono taras. Na ścia-
nie zewnętrznej wprowadzono lizeny artykułu-
jące mur. Na osi znajdują się drzwi wejściowe 
fl ankowane przez pojedyncze okna, a w par-

tii kondygnacji portfenetr i takie same okna. 
Po bokach portyku znajdują się po cztery okna 
w partii parterowej (z tą różnicą, że zamiast okna 
w pierwszej osi z lewej, wprowadzono drzwi), 
tak samo w kondygnacji piętra i poddasza, gdzie 
znalazły się niewielkie, prostokątne świetliki. 
Boczne przybudówki są niższe i cofnięte w sto-
sunku do lica głównej bryły. Fasada lewej jest 
trzyosiowa – z centralnie umieszczoną blendą na 
parterze i dwoma węższymi oknami po bokach, 
oraz oknem na piętrze fl ankowanym przez blen-
dę i węższe okno. Z kolei przybudówka z prawej 
na parterze posiada kryty taras z czterema ko-
lumnami, z których dwie znajdują się na jego osi, 
pojedyncze zaś przy krańcach, dostawione do 
płycinowych fi larów. W górnej kondygnacji znaj-
dują się dwa okna. W portyku poza kolumnami 
dominuje wydatne belkowanie. We fryzie, na 
wysokości skrajnych kolumn znalazły się wień-
ce dębowe. W górnej części belkowania znalazły 
się narożne palmetowe akroteriony, a w cen-
trum prostokątna płyta z kartuszem herbowym, 
zwieńczona takim samym akroterionem.

Elewacja od strony folwarku w przyziemiu 
ma na osi okno fl ankowane z lewej dwoma wą-
skimi oknami, z prawej blendą i oknem. W par-
tii kondygnacji identyczne okno znalazło się na 
osi, z lewej węższe i blenda, z prawej dwie blen-
dy. Przeciwległa elewacja przybudówki od stro-
ny kościoła jest nieco szersza, bo powiększona 
w kierunku zachodnim. Od strony tarasu wpro-
wadzono blendę (a ścianę pozbawiono bonio-
wania), dalej dwa okna, drzwi i ponownie okno. 
W partii kondygnacji centralne miejsce zajmuje 
blenda, na lewo od niej jej powtórzenie, a z pra-
wej okno.

Elewacja ogrodowa jest o wiele bardziej asy-
metryczna. W jej centrum znajduje się niezbyt 
wydatny ryzalit, trzyosiowy, bez boniowania, za 
to z czterema lizenami. Wieńczy go uproszczo-
ne zwieńczenie z motywem akroterionów. Lewa 
część elewacji jest symetryczna – po cztery okna 
na parterze, piętrze i poddaszu oraz boniowa-
nie. Od strony przybudówki elewacja jest trzy-
osiowa, zaś na jej dachu umieszczono taras. Na 
prawo od ryzalitu znalazło się wejście do piwnic, 
okno umieszczone w połowie wysokości mię-
dzy kondygnacjami, a mniejsze powyżej niego 
i świetlik w poddaszu. Dalej w stronę południo-
wą mamy dwa okna na parterze (nad pierwszym 
dodatkowe, mniejsze), dwa na piętrze i świetliki.



 Głuchowo 49

Układ pałacu był dwu- i częściowo trzytrak-
towy. Z pierwotnej dekoracji zachowała się na 
parterze interesująca sztukateria, głównie w for-
mie geometrycznych, liniowych podziałów z pro-
fi lami pokrytymi motywami roślinnymi, duży-
mi, koncentrycznymi rozetami, oraz narożnymi, 
mniejszymi, profi lowanymi polami wypełniony-
mi przedstawieniami fi guralnymi (głównie alego-
riami z pu� ami). 

W czasie II wojny światowej wyposażenie 
pałacu za sprawą propolskiego zarządcy Osso-
lińskiego przetrwało niemal nienaruszone. Do-
piero po wkroczeniu wojsk radzieckich mienie 
rozgrabiono. Po zakończeniu działań wojennych 
na krótki czas usytuowano w pałacu ośrodek dla 
osób słabowidzących. W późniejszym czasie pa-
łac przejął Kombinat PGR w Czempiniu – Zakład 
Rolny Głuchowo. W 1988 roku przeprowadzono 
remont budynku, a w 1994 roku naprawiono 
dach. Na początku lat 90. XX wieku Kombinat 
przekształcił się w Korporację Rolną Skarbu Pań-
stwa im. gen. D. Chłapowskiego Sp. z o.o. W na-
stępstwie przekształceń własnościowych dawna 
majętność Żółtowskich wróciła w zarząd Skarbu 
Państwa. Obecnie zabytkowy zespół pałacowo-
-parkowy (wpis nr 1398/A z 1973 roku) znajdu-
je się ręku prywatnym. Nowym właścicielom 
udało się gruntownie odnowić fasadę pałacu 

oraz zaadaptować na potrzeby gastronomiczne 
budynek przy bramie prowadzącej do folwarku. 
Pozostała część budynku jest w bardzo złym sta-
nie i wymaga generalnej, kompleksowej renowa-
cji. Prace rewitalizacyjne niezbędne są również 
w obrębie parku.

Informacji na temat wyglądu poszczegól-
nych pomieszczeń, a co najważniejsze ich ukła-
du i funkcji, dostarczają wspomnienia Marii 
z Żółtowskich Glińskiej (ur. 1930). Obejmują one 
opis pałacu w formie, w jakiej przetrwał do 1945 
roku, są więc niezwykle cennym świadectwem 
dotyczącym tej fazy:

Pałac w Głuchowie odznacza się pewnym 
monumentalizmem. To wrażenie stwarza 
czterokolumnowy portyk w � w. wielkim 
porządku, zwieńczony a� yką, i tablicą z her-
bem – kartusz z Ogończykiem przytrzymują 
dwaj „pancerni” oparci o tarcze, wyrażają 
pompatycznie dumę rodową. Reprezentacyj-
na jest tylko fasada frontowa, ogrodowa jest 
bez akcentów architektonicznych, surowa – 
ściana przepruta oknami. Ostatnio gdzieś mi 
się trafi ła informacja, że w końcu lat osiem-
dziesiątych XIX w. był pożar pałacu i po nim 
pewnie zdecydowano się do XVIII-wiecznej 
prostej bryły dodać po prawej i po lewej 

28. Zdjêcie lotnicze pa³acu i parku w G³uchowie, 19.07.1919. Fot. Stowarzyszenie Pamiêci Po-
wstania Wielkopolskiego
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funkcjonalne przybudówki, w nich schody 
i dodatkowe pomieszczenia służbowe – bra-
kuje tego, co stanowi urok wszystkich pała-
ców: fasady ogrodowej z tarasem i widokiem 
na park, tymczasem park rozciąga się nie za 
pałacem, tylko na prawo od niego, w kierun-
ku stojącego na górce kościoła. Kilkanaście 
metrów za domem biegnie mur oddzielający 
park od podwórza i zaraz za murem jest bu-
dynek gorzelni, o czym pisała ciocia Jania59. 
Żeby nie było za smutno i za brzydko, były 
tam rabaty kwiatów, gęste krzewy i wysokie 
białodrzewy. Papa planował kort tenisowy, 
ale chyba nie było tam dość przestrzeni.

W 1928 roku została wprowadzona tyl-
ko jedna zewnętrzna przeróbka: w portyk 
kolumnowy na wysokości I piętra, wbudo-
wano balkon, dzięki czemu z pokoju jadal-
nego, który był w centrum domu, można 
było wyjść na powietrze, latem tam jadło się 
podwieczorki, był stamtąd widok na bramę 
wjazdową, na szosę, dalej na ogród po jej 
drugiej stronie.

Brak tarasu do pewnego stopnia zastę-
powała loggia w prawej przybudówce. Tam 
latem wystawiano meble ogrodowe i to było 
miejsce naszych zabaw. […].

Założenie parkowe po lewej stronie od-
dziela od podwórza ofi cyna wybudowana 
przez dziadka Stefana. W mieszkaniu na 
parterze po prawej z wejściem od strony pa-
łacu została urządzona przychodnia lekar-
ska – ambulatorium; przyjmowała tam pielę-
gniarka. Raz w tygodniu przyjmował lekarz 
z Czempinia dr [Alojzy] Polczyński. W 1945 
roku to trzypokojowe mieszkanie Teresa Po-
prawska, najwierniejsza służąca, umeblowa-
ła na nasz powrót z wojennej „potyraczki” – 
było przez dwa miesiące naszym azylem, do 
czasu kolejnego wysiedlenia.

59 Chodzi o fragment pamiętników Janiny z Puttkamerów Żółtow-
skiej: „Głuchowo stanowi idealną, pratypiczną rezydencję piwo-
wara. Komin gorzelni, ledwo zasłonięty drzwiami, opiekuńczo 
pochyla się nad domem – kamienicą w stylu roku 1870. Szosa 
przechodzi tuż za sztachetami dziedzińca. Piękne tuje i konifery 
rosną grzecznie, jak w dobrze założonym parku miejskim. Ko-
ściół o dwa kroki, połączony z domem aleją. Wewnątrz domu 
króluje styl piwowarski, obicia w wielkie kwiaty szarawo-nie-
bieskie, �iranki pluszowe z ciężkimi haftami, rzeźbione orzechy 
i pozłacane hebany mające niejasną pretensję do renesansu, 
a stanowiące tło najlepsze dla tyrad d’un maitre des forges” – 
zob. J. Żółtowska, Dziennik, dz. cyt., s. 110.

Do budynków postawionych w 1882 roku 
po lewej stronie za pałacem jeszcze trzeba 
zaliczyć stajnię cugową z wozownią, częścio-
wo w XX wieku przerobioną i użytkowaną 
jako garaż, oraz budynek, w którym mieściła 
się kuchnia podwórzowa i pewnie też ktoś 
tam mieszkał. […].

Na terenie podwórza poza stajnią koni 
fornalskich, wolarnią, oborą, stodołami, 
chlewnią itd., na środku był nieduży parte-
rowy domek, gdzie mieściło się biuro pana 
Kajetana Kosteckiego – kasjera, tam ludzie 
dostawali swoje wypłaty, była ławeczka, la-
tem rabatka kwiatów.

Pałac jest położony około 80 m od szo-
sy. Park otoczony jest sztachetami na pod-
murówce, teraz częściowo jest tam siatka. 
Wjazd jest bardzo szeroki, nie pamiętam bra-
my, słupki po dwóch stronach zdobią wazy, 
wykonane w 1933 roku, o których jest mowa 
w korespondencji rodziców – projektował je 
wuj Franio Morawski, architekt, który dużo 
prac wykonywał dla pałacu i kościoła. Przed 
pałacem jest wielki gazon, dzisiaj przecięty 
ścieżką prowadzącą wprost do głównych 
drzwi pałacu, kilka starych drzew, po prawej 
rozłożysty klon czy wiąz, którego konary aż 
kusiły, żeby się po nich wspinać.

Park jest nieduży o nieregularnym kształ-
cie, rozciąga się po prawej stronie pod gór-
kę, aż do muru cmentarza kościelnego i dalej 
z górki w głąb, graniczy z łąkami. Teraz jest 
tam stadion, za nim ziemia należąca do pro-
bostwa. Blisko pałacu po prawej stronie alei 
lipowej jest staw. Pozostaje duża powierzch-
nia parku po prawej stronie alei lipowej do 
płotu oddzielającego od szosy. Były tam róż-
ne ozdobne krzewy i drzewa, ale po wojnie 
postawiono baraki-warsztaty szczotkarskie, 
w których mieli pracować niewidomi, bo pa-
łac w 1945–1946 miał być domem opieki dla 
niewidomych z powstania warszawskiego, 
fi lią Lasek Warszawskich, ale nic z tego nie 
wyszło, podobno z braku osoby, która by 
pokierowała placówką. […].

Poza aleją lipową schodzącą od kościo-
ła, złożoną z bardzo starych, pięknych lip, 
terenem zacienionym, do miłych spacerów, 
zwłaszcza w czasie upałów, była aleja gra-
bowa, zaczynająca się za stawem i prowa-
dząca wzdłuż granicy parku. Ta aleja, kiedyś 
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pieczołowicie strzyżona i przycinana, jest 
fatalnie przetrzebiona i prawie nieczytelna. 
Mniej więcej w miejscu, gdzie się zaczynała, 
w trawie rosną, tak jak przed osiemdziesię-
ciu laty, fi ołki.

Stary ogród, gdzie była szparagarnia 
i warzywa, a także piękny rozłożysty fi go-
wiec, znajdował się po lewej stronie parku, 
za gorzelnią. Też w tamtej okolicy były kur-
niki […].

Jak się szło na spacer drogą wzdłuż ogro-
dzenia starego ogrodu, na końcu parku był 
parów i rosły bulwy. Za parowem rozciągały 
się łąki i dalej zaczynał się las jarogniewicki. 
[…]. Park jest bardzo zniszczony, mimo to 
konserwatorzy jeszcze w 90-tych latach doli-
czyli się około 200 starych drzew.

Po drugiej stronie szosy został, w roku 
mojego urodzenia [1930] założony nowy 
ogród o powierzchni 12 ha – był Mamy 
„oczkiem w głowie”. Zajmował przestrzeń 
w trójkącie między szosami. Ogród był oto-
czony murem zasłaniającym od szosy na 
Czempiń. Od szosy na Kościan były sztache-
ty albo siatka. Do ogrodu wjeżdżało się z na-
rożnika u zbiegu szos (teraz ten narożnik jest 
ścięty), stał tam budynek ogrodnika, szopa 
na narzędzia i szklarnie. W okalającym mu-
rze były przerwy wypełnione sztachetami, 
które ukazywały fantastyczny widok – dłu-
gi, kolorowy, szeroki kwiatowy dywan, na 
który był daleki widok z balkonu pierw-
szego piętra pałacu. Po prawej za rabatami 
kwiatów były inspekty, dalej aleje śliw, mo-
reli, pomiędzy grzędy truskawek, poziomek 
i różnych warzyw. Na murze od szosy czem-
pińskiej, najbardziej nasłonecznionym była 
oranżeria i dalej pięły się na nim winorośle.

Pola głuchowskie rozciągały się po pra-
wej stronie szosy na Kościan za parkiem 
i podwórzem, zamkniętym z tej strony dwo-
ma stodołami, za którymi była mała sadzaw-
ka – gnojówka i po lewej stronie szosy do 
Czempinia, pod granicę z Piechaninem. Za 
parkiem do kanału Obrzańskiego ciągnęły 
się łąki. Papa planował wielkopolowe wa-
rzywnictwo.

Idąc od kościoła, wzdłuż szosy po lewej 
stronie i dalej wzdłuż szosy do Czempinia 
ciągnęły się domy pracowników majątko-
wych, czyli czworaki. Papa miał plan ich 

przebudowy na wzór tych w Objezierzu – 
nie zdążył. 

Od kościoła w kierunku Poznania po 
obydwu stronach szosy była wieś gospodar-
ska. […]. Na końcu wsi była szkoła cztero-
klasowa, a ochronka chyba przed nią.

Patrząc od frontu lewa część domu była 
męska i gościnna, prawa część kobieca 
i dziecinna. Na środkowej osi była jadalnia 
(od frontu) i wielki salon 81 m2 zwany hal-
lem, z oknami wychodzącymi na tył domu. 
Wychodziło się z sieni szerokimi schoda-
mi przez oszklone drzwi do „galerii”, czyli 
szerokiego korytarza oświetlonego przez 
świetlik w dachu. Stąd w lewo znowu przez 
oszklone drzwi do hallu.

Jadalnia ma dwa okna i pośrodku drzwi 
wychodzące na balkon. Nad długim stołem 
wisiał piękny kryształowy żyrandol. […]. 
Przy jadalni był kredens, do którego dociera-
ła z kuchni winda. Hall (9 × 9 m) łączyły z ja-
dalnią szerokie, przeszklone drzwi, mniejsze 
prowadziły do galerii, do saloniku i do ko-
rytarza, z którego szło się do naszych pokoi. 
Nad drzwiami po prawej i po lewej były pół-
koliste wnęki, w których wuj Pierre wstawił 
malowidła bardzo barwne, z fantastycznymi 
scenami „fêtes galantes”; jedną sam malował, 
a drugą jego kolega [Zygmunt] Grocholski – 
śladu po nich nie ma. Kanapa i prostokątny 
niski stolik przed kominkiem to było posie-
dzenie, gdzie po obiedzie dorośli siadali do 
kawy; tutaj podawane były podwieczorki60.

Po prawej od jadalni (patrząc na front 
domu) był Mamy [Róży z Turnów Żółtow-
skiej – przyp. E. P.] salonik (dwa okna) i za 
nim rodziców sypialnia (dwa okna) i dalej 
w przybudówce duża łazienka z wyjściem 
na taras, były też drzwi z sypialni.

Mamy salonikowi nadawało charakter in-
tymności to, że jedna czwarta przestrzeni od-
dzielona była trzema czy czterema fi larami; 
meble były nieduże w stylu „biedermeier”, 
po prawej od drzwi do jadalni stało Mamy 
biurko […]. Ważnym sprzętem stał się zwy-
kły biały piec kafl owy, który wuj Pierre Po-
tworowski w 1936 r. pomalował ciemnonie-
bieską farbą w „holenderskie scenki” w stylu 
kafl i z Delft; stał w rogu po lewej stronie 

60 Maria Glińska, Wspomnienia, mps, s. 6.
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29. Pa³ac w G³uchowie. Jadalnia, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

drzwi do sypialni. Został rozebrany w latach 
sześćdziesiątych (?) równocześnie ze ścianą 
pomiędzy salonikiem i sypialną, jako urzą-
dzono w czasach PGR-ów w tych pomiesz-
czeniach strzelnicę pneumatyczną (!!!)61.

Chyba z saloniku pochodzą: komoda 
z mojego pokoju i okrągły stolik ze schow-
kiem w kształcie pół jaja pod łamanym bla-
tem, który mi służy za nocny stolik. Obydwa 
te meble są widoczne na zdjęciach z naszego 
dzieciństwa. Dwa foteliki zamówione w la-
tach 30-tych, wyłożone złotym aksamitem, 
z oparciami i bokami wypełnionymi plecion-
ką ratanową, będące obecnie u nas, pocho-
dzą chyba z tego pokoju. Pewnie na którejś 
ze ścian wisiał jeden z trzech Mamy portre-
tów, malowanych jak miała około 17 lat62.

Sypialnia rodziców miała 7 × 7 m, była 
umeblowana mahoniowymi meblami wy-
prawnymi, zamówionymi w Poznaniu u sto-
larza Pawłowskiego: dwa szerokie łożka ra-

61 Tamże, s. 7.
62 Szkic pastelowy Kwiatkowskiego, portret olejny Kwiatkowskie-

go i olejny pędzla Maryli Wodzickiej.

zem zestawione, w głowach skrzynie do cho-
wania pościeli, w nogach łóżek były twarde 
ławy; nie pamiętam nocnych stolików; po 
prawej nad Papy „wezgłowiem” był w ścia-
nie, zasłonięty makatą sejf, w którym Papa 
trzymał pistolet. Naprzeciwko okien stała 
duża trzydrzwiowa szafa (z Mamy mieszka-
nia na Woźnej trafi ła szczęśliwie do mojego 
pokoju), vis à vis między oknami stała toa-
letka z lustrem i szufl adkami na przybory 
kosmetyczne ze śmiesznym wyściełanym ta-
boretem z poręczami, który jest utrwalony na 
fotografi ach, siedzi na nim Piopio, czyli Pio-
truś. Dalej pod ścianą do saloniku była półka 
na książki z szerokim blatem, na którym sta-
ły ramki z fotografi ami i ukośnie postawiona 
leżanka […]63. Po drugiej stronie drzwi do 
saloniku był kąt do siedzenia – niskie fotele 
i kwadratowy stolik, który był z nami w Con-
tinentalu i chyba stamtąd poszedł do An-
drzejów Turno. Meble były ciężkie, masyw-
ne, proste i funkcjonalne – taki był modny 
styl „art deco”. Całą sypialnię mam w oczach 

63 M. Glińska, Wspomnienia, dz. cyt., s. 7.
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30. Pa³ac w G³uchowie. Salon marmurowy – widok ku pó³nocy, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

31. Pa³ac w G³uchowie. Salon marmurowy – widok ku po³udniu, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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32. Pa³ac w G³uchowie. Sypialnia Gabrieli ¯ó³towskiej, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

33. Pa³ac w G³uchowie. Salon niebieski, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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w kolorze ciemnoróżowym – bordo, nie 
wiem, czy z powodu zasłon i dywanu, czy 
tapet, a może jednego i drugiego. Pewnie 
w sypialni albo w saloniku wisiał obraz ko-
legi wuja Pierra, Tytusa Czyżewskiego „Mar-
twa natura z portretem”, został uratowany64.

Prawa część domu była podzielona dość 
wąskim i ciemnym korytarzem, na dwa trak-
ty. W korytarzu były w ścianach drzwicz-
ki do pieców pokoi po obydwu stronach. 
Nasze, czyli dziecinne dwa pokoje, idąc 
od hallu, znajdowały się po lewej stronie, 
miały okna w tylnej elewacji, wychodzące 
na krzaki i mur podwórza. Między pokoja-
mi były duże dwuskrzydłowe drzwi. Jeden 
pokój był bawialnią, drugi sypialnią. Ściany 
były pokryte tapetami w kwiaty i podobne 
zasłony z kretonu angielskiego znajdowały 
się na oknach. Łóżka mieliśmy zwyczajne, 
były żelazne. Z naszych dziecinnych pokoi 
zachowały się tylko obrazki malowane przez 
wuja Pierre’a: parawan, którym zasłaniana 
była umywalnia i obrazek „Boże Narodze-

64 Tamże.

nie” namalowany na Piotra chrzest (Piotr 
urodził się 23 grudnia 1931 r.). Pamiętam też 
biały stolik kwadratowy i drewniane, bia-
łe krzesełka, które miały półkoliste siedze-
nia i takież oparcia. W części dobudowanej 
były dwa pokoiki dla służących i naszej wy-
chowawczyni i chyba druga łazienka, szafy 
w ścianach na pościel i ręczniki oraz schody 
na strych i na parter65.

Lewa strona domu była podzielona we-
wnętrznym szerokim korytarzem, � w. gale-
rią, do której wchodziło się z głównych scho-
dów. Galeria była bardzo jasna, oświetlone 
przez świetlik; z niej po lewej wchodziło się 
do kredensu i dalej do Papy gabinetu i gar-
deroby, za którą była mała łazienka i dalej 
boczne schody służbowe. W Papy gabinecie 
pamiętam duże biurko i po lewej przeszkloną 
szafę, w której stały strzelby.

Po prawej stronie galerii były trzy pokoje 
gościnne: pierwszy z wewnętrznymi schod-
kami, niższy od innych, bo pod nim był 
pokój, do którego wchodziło się z podestu 

65 Tamże, s. 8.

34. Pa³ac w G³uchowie. Salon czerwony, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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głównych schodów. Te dwa pokoje gościnne 
o nietypowych kształtach szczególnie lubi-
łam, miały w sobie coś tajemniczego, działały 
na wyobraźnię, w tym ze schodkami miesz-
kali zwykle Potworowscy z Gugą. Trzeci po-
kój gościnny znajdował się po prawej stronie 
na końcu galerii. Tutaj stał duży, cztero- czy 
pięcioskrzydłowy, oszklony dwustronnie 
parawan, w którym oprawione były sztychy 
przedstawiające konie. Ten parawan rodzice 
dostali widocznie z Jarogniewic, na jednym 
ze starych zdjęć wnętrz domu dziadków jest 
widoczny – w 1945, niemal w naszej obecno-
ści przewrócił go i zniszczył radziecki wojak, 
bo miał ochotę na obrazki koni. Pomiędzy 
drzwiami do kredensu a drzwiami do Papy 
gabinetu stał dziwny mebel jak ołtarzyk, wi-
doczny na zdjęciu stołu ze święconym, a nad 
nim wisiał obraz Zygmunta Waliszewskie-
go przedstawiający „Trzy pajace” – zaginął 
w czasie naszej ewakuacji w czerwcu 1945.

Moim ulubionym pokojem gościnnym 
był ten, do którego wchodziło się z podestu 
w połowie głównych schodów, był jakby 
wciśnięty pomiędzy piętrami, niższy, z bel-

kowanym stropem, zamiast okna miał drzwi 
balkonowe, choć nie było balkonu, tylko 
balustradka. W nim zwykle mieszkał Miro 
Chłapowski.

Parteru nie umiem tak dokładnie opisać. 
Wchodziło się przez sień, z której na I piętro 
prowadzą schody. W sieni wisiała latarnia 
(która teraz wisi u nas w sieni) i duże lustro. 
Na ścianach były rozwieszone rogi.

Stryj Henryk miał jadalnię na osi domu 
pod naszym hallem i po prawej były jego po-
koje. Z jadalni do I salonu przechodziło się 
niskim sklepionym korytarzem […]. Gdzieś 
też była stryja łazienka, która szczególnie nam 
się podobała, bo wykafelkowana wanna była 
wpuszczona w podłogę i schodziło się do niej 
po kilku stopniach. […].

Gdzieś musiała być biblioteka, bo w Głu-
chowie było masę książek, a na I piętrze nie 
pamiętam szaf bibliotecznych66. 

Stryja pokoje były ciemne, ponure, z cięż-
kimi kotarami i meblami pokrytymi plusza-
mi, obszytymi frędzlami, tak niezmienione je 

66 Tamże, s. 8.

35. Pa³ac w G³uchowie. Salonik, 1.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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opisała w 1921 roku ciocia Jania Adamowa 
Żółtowska67.

Kuchnia była w suterenie w lewej części 
domu. Wchodziło się z zewnątrz do szero-
kiej sieni, w której były dwie wielkie skrzyż-
nie, po lewej z węglem, a po prawej było 
to wejście do piwnicy z winami i jabłkami 
– po podniesieniu wieka skrzyni otwierało 
się drzwiczki w bocznej ścianie i schodziło 
się niżej, gdzie w ciemności przechowywa-
ne były liczne butelki win sprowadzanych 
z Węgier i Francji. […]. Do kredensu na 
I piętrze chodziła mała winda do przewoże-
nia potraw w garnkach czy na półmiskach. 
[…]. Pamiętam, że na parterze w pokoju, do 
którego wchodziło się z zewnątrz przez log-
gię-werandę, pracownię urządził sobie wuj 
Pierre Potworowski68.

W urządzeniu domu i różnych przerób-
kach największy udział miał architekt wuj 
Franio Morawski i Papy brat cioteczny Antek 
Puget; wiele miesięcy spędzali w Głuchowie. 
W 1933 roku trwały różne remonty i przebu-
dowy według pomysłów wuja Frania „wy-
walamy bramę…, kończą kominek…, robio-
ne są latarki drewniane na schody i wazony 
na bramę” – to zdania z Mamy listu69.

Zakres prac przeprowadzony przez Francisz-
ka Morawskiego – pracującego m.in. dla Zyg-
munta Chłapowskiego w nieodległej Turwi – 
pozostaje nieznany. Światło na nie mogą rzucić 
badania architektoniczne budynku. 

Ogromnym przemianom uległ park. Z pier-
wotnego XVIII-wiecznego założenia pozosta-
ła jedynie aleja lipowa prowadząca z pałacu do 
kościoła. Maria Strzałko sugerowała, iż założe-
nie regularne zniknęło przy okazji przebudowy 
dokonanej przez Stefana Żółtowskiego70. Cen-
nym źródłem ikonografi cznym jest fotografi a 
lotnicza z 19 lipca 1919 roku ukazująca pałac 

67 Tamże.
68 Tamże.
69 Tamże.
70 Archiwum leszczyńskiej Delegatury WUOZ, Maria Strzałko, Głu-

chowo. Gmina Czempiń. Zespół pałacowy. Studium historyczno-
-architektoniczne wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Lesznie, Poznań 2003, mps, s. 34 i nast.

i park w Głuchowie. Reprodukowana fotografi a 
ukazuje w znacznej mierze zachowany regular-
ny parter kwiatowy na dziedzińcu honorowym. 
Miał on formę dużego, kwadratowego geome-
trycznego układu, z kontrastowo zestawionym 
trawnikiem obwiedzionym szerokimi rabatami. 
Od południa przylegał do niego mniejszy parter 
z dominującą w centrum kompozycją owalną. 
Całość obwiedziona była wysypanymi drobnym 
kamieniem ścieżkami. Przed portykiem rosły 
dwie katalpy, a na szerokość dwóch okien stro-
ny południowej i przez całą szerokość północnej 
ciągnęły się niewielkie rabaty z wysokimi kwia-
towymi nasadzeniami. Po tej samej stronie rósł 
winobluszcz przycięty na wysokości kondygna-
cji. Na dużym trawniku rozciągającym się mię-
dzy pałacem a bramą, posadzone były w kępach 
i samodzielnie iglaki – świerki, cisy i tuje, oraz 
nieliczne drzewa liściaste, głównie kasztanowce 
i lipy. Za pałacem nasadzenia były o wiele wyż-
sze, głównie olchowe i topolowe, które tworzy-
ły naturalną kurtynę osłaniającą i oddzielającą 
założenie pałacowo-parkowe od folwarcznego. 
Na drugim planie zdjęcia widoczny jest folwark 
obsadzony szpalerami drzew, w centrum które-
go znalazł się ogród z regularnymi kwaterami 
rabatowymi. W 1979 roku Marian Dominas spo-
rządził inwentaryzację parku, w której wska-
zał 14 drzew, które należało objąć szczególną 
ochroną. Wśród nich znalazły się klony pospo-
lite (500 i 290 cm pierśnicy), kasztanowce bia-
łe (480 i 330 cm), jesion wyniosły (360 cm), dąb 
czerwony (300 cm), trzy dęby szypułkowe (460, 
440 i 350 cm), lipa drobnolistna (290 cm), dwa 
jesiony wyniosłe (300 i 305 cm), buk pospolity 
(310 cm), świerk pospolity (310 cm) i lipa sre-
brzysta (310 cm)71.

Nie są znane fotografi e założenia folwarcz-
nego, wobec czego – w kontekście myśli prze-
wodniej niniejszej publikacji, a więc oryginalnej 
ikonografi i – nie będę przywoływać informacji 
o nim. 

71 Archiwum leszczyńskiej Delegatury WUOZ, Marian Dominas, 
Ewidencja parku pałacowego w Głuchowie, Poznań 1979, mps, 
s. 9.
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wic od Sułockich. Zmarł w Zbąszyniu w 1644 
roku. Kolejnym właścicielem wsi został ich syn 
Franciszek Jacek, który odsprzedał majątek Ste-
fanowi Golińskiemu w 1649 roku. Ten powięk-
szył swe dobra o Krzyżanowo. Swym dwóm sy-
nom przekazał obie miejscowości. Jarogniewice 
otrzymał Ludwik, później żonaty z Dorotą Bie-
lińską ze Srocka. Kolejnymi dziedzicami majątku 
byli Adam i Antoni Golińscy. Antoni miał syna 
Ignacego, który zmarł jako dziecko, wobec czego 
majątek przypadł w udziale córce Urszuli, która 
w 1792 roku wyszła za Celestyna Sokolnickiego. 
Ich syn w 1814 roku odziedziczył Jarogniewi-
ce. W posiadaniu Żółtowskich majątek znalazł 
się w 1825 roku, kiedy to nabył go na subhasta-
cji Jan Gaudenty Nepomucen Żółtowski. W ten 
sposób przeszły one z rąk Józefa Sokolnickiego, 
który – jak wskazuje ks. Zygmunt Cieplucha – 
podobno przegrał majątek i w następstwie tego 
zmuszony został do sprzedaży dóbr72. Wspo-
mniany Jan, wspólnie z żoną Józefą Zbijewską, 
powiększył majątek nabywając Białcz i Nie-
chłód, a następnie Czacz, Kadzewo i Niecha-
nowo. W 1840 roku zyskał dziedziczny, pruski 
tytuł hrabiowski. Po nim majątek objęli kolejno: 
Stanisław (1810–1867), Stefan (1839–1901), Adam 
(1866–1934) i Marceli (1900–1940). Według Hand-
buch des Grundbesi
 es im Deutschen Reiche, Pro-
vinz Posen z 1881 roku, majątek liczył 1035 ha, na 
co składało się 599,6 ha pól uprawnych, 273,8 ha 
łąk, 8,3 ha pastwisk, 127,6 ha lasów i 25,6 ha nie-
użytków73. W kolejnych latach majątek nieco się 
pomniejszył, zyskując zarazem wyraźną specjali-

72 Zygmunt Cieplucha, Z przeszłości Ziemi Kościańskiej, Kościan 
1929, s. 171.

73 Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Provinz Posen, 
Berlin 1881, s. 44–45.

Nazwa Jarogniewice pochodzi od imienia Ja-
rogniew, do którego dodano przyrostek -ice. Na-
leży zatem ona do grupy nazw pierwotnie patro-
nimicznych i oznaczała miejsce zamieszkiwane 
przez członków rodu Jarogniewa i/lub jego pod-
danych. Warto wspomnieć, że w późniejszych 
czasach przywołany wyżej przyrostek zaczął 
pełnić funkcję wyłącznie strukturalną i tworzył 
liczne nazwy miejscowe. W nazwie Jarogniewice 
temat patronimiczny jest wyraźnie czytelny pod 
względem etymologicznym i słowotwórczym.

Według źródła XV-wiecznego najstarsze pi-
semne informacje o Jarogniewicach pochodzą 
z 1170 roku. Od 1301 do 1496 roku były siedzibą 
Jarogniewickich herbu Orla. Między 1494 a 1563 
rokiem jako posiedzicieli wsi wzmiankowano Su-
łockich herbu Jastrzębiec, a w latach 19494–1581 
Rydzyńskich herbu Wierzbna. Ci ostatni weszli 
w posiadanie dóbr za sprawą małżeństwa Ja-
dwigi Jarogniewickiej z Janem Rydzyńskim. Po 
Janie majątek w 1494 roku przejęli jego synowie 
– Piotr i Mikołaj. Bracia w 1514 roku dokonali 
działów. Piotr otrzymał połowę Jarogniewic, Ry-
dzyny (z zamkiem), Kłodę, Gorzyce i Gorzycz-
ki. Poślubił Annę Gołanicką, z którą miał czte-
rech synów – Jana, Piotra, Wojciecha i Łukasza. 
Dwóch pierwszych wybrało stan duchowny 
i zostali kanonikami poznańskimi. Wojciech po 
ślubie zamieszkał w Jeżewie. Scheda po Piotrze 
przypadła wobec tego Łukaszowi, późniejsze-
mu sędziemu wschowskiemu. Po jego śmierci 
w 1576 roku dziedzictwo objął syn Łukasz, któ-
ry zmarł bezdzietnie w 1619 roku. Spadkobier-
czynią Jarogniewic zostały dzieci trzeciej z ko-
lei siostry Łukasza – Anny Rydzyńskiej. Ona to 
Abrahamowi Ciświckiemu, kasztelanowi śrem-
skiemu, wniosła wieś drogą posagu. W 1637 
roku kupił on Mikoszki i drugą połowę Jarognie-
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36. Rekonstrukcja uk³adu wsi Jarogniewice z ok. 1860 r. Rys. Dorota Grygiel

37. Mapa Jarogniewic z ok. 1940 r., powsta³a w opar-
ciu o wczeœniejsz¹ prusk¹ mapê stolikow¹ z 1890 r.

zację, jaką stała się hodowla koni remontowych 
na potrzeby wojska. 

Od 1843 roku Jarogniewicami zarządzał Sta-
nisław (1810–1867). Jego żoną była Seweryna 
z Ponińskich (1818–1899). Żółtowscy w 1873 roku 
odkupili od Juliana Jaraczewskiego Głuchowo 
i Sierniki. Małżonkowie w 1863 roku przekaza-
li majątek synowi Stefanowi (1839–1901). Jego 
sukcesorem został Adam (1866–1934), ożenio-
ny z Marią Kwilecką (1870–1959), a ostatnim 
przedwojennym – ich wnuk Piotr (1931–2016)74, 
w imieniu którego majątkiem administrował syn 
Adama – Marceli (1900–1940), wspólnie z żoną 
Różą Turno (1902–1984). Marceli został zamor-
dowany w Katyniu w 1940 roku. Po wojnie de-
kretem o reformie rolnej majątek Żółtowskich 
został znacjonalizowany (objęto nim 487,36 ha)75. 

74 Adam zapisał Jarogniewice testamentem z 2 kwietnia 1933 
roku oraz potwierdził cesję majątku aktem zrzeczenia się z dnia 
27 marca 1934 roku.

75 Protokół w sprawie przejęcia na cele Reformy Rolnej na mocy 
Dekretu polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6.9.1944 o Wprowadzeniu Reformy Rolnej majątku Jarogniewi-
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Tablica 3. Drzewo genealogiczne linii jarogniewickiej ¯ó³towskich

Jan Gaudenty Nepomucen 
(1778–1854)

×
Józefa Zbijewska 

(1787–1846)

Stanisław 
(1810–1867)

×
Seweryna Ponińska 

(1818–1899)

Stefan
(1839–1901)

×
Gabriela Niemojowska

(1848–1920)

Anna
(1840–1857)

Teodor
(1842–1915)

×
Franciszka Niemojowska

(1849–1893)

Adam
(1866–1934)

×
Maria Kwilecka

(1870–1959)

Henryk 
(1870–1937)

Irena
(1875–1948)

×
Władysław Michałowski

(1865–1926)

Stanisław 
(1892–1996)

×
Cecylia Ronikier

(1897–1973)

Janina 
(1895–1965)

×
Ludwik Morstin

(1886–1966)

Cecylia
(1898–1973)

Marceli
(1900–1940)

×
Róża Turno 
(1902–1984)

Gabriela
(1902–1980)

Oprac. E. P.

Grunty oraz zabudowania folwarczne przejęła 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wchodząca 
w skład Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego 
w Czempiniu. Pałac, ofi cyny oraz budynki przy-
ległe przeznaczono w 1945 roku na Państwowy 
Zakład dla Niewidomych. Pierwsi pensjonariusze 
pojawili się w Jarogniewicach w połowie czerwca 
1945 roku – wśród nich głównie ci, którzy ucier-
pieli w trakcie działań wojennych. Organizatorem 
ośrodka dla niewidomych był Henryk Ruszczyc 
(1901–1973). Formalnie do zakładu, który zaczął 
działać pod koniec września 1945 roku, należały 
dwie placówki – w Jarogniewicach i Głuchowie, 

ce własność ob. Piotra Żółtowskiego i przekazaniu go w zarząd 
ob. Stanisława Dłużyka. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Po-
znaniu. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości.

dokąd trafi li podopieczni z zakładu z Surhowa 
w województwie lubelskim76. Placówka w Głu-
chowie funkcjonowała przez niecały rok i osta-
tecznie zrezygnowano z niej na rzecz prężniejsze-
go ośrodka jarogniewickiego. Do końca 1949 roku 
liczba pensjonariuszy wynosiła 120 osób. Prace 
remontowe, które rozpoczęto dopiero w 1973 
roku, trwały pięć lat. W 1992 roku Piotr Żółtow-
ski, korzystając z przysługującego mu prawa, 
podjął działania zmierzające do odzyskania Jaro-
gniewic, co też zakończyło się sukcesem w 2011 
roku. W 2014 roku został on formalnie właści-
cielem dawnego majątku. Życzeniem jego było 

76 Michał Żółtowski, Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych, 
Laski 1994, s. 88.
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jednak, by w pałacu nadal istniał Dom Pomocy 
Społecznej. Po jego śmierci prawa spadkowe uzy-
skał Jarosław Pytel. W 2020 roku Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie odkupiło od niego zespół 
pałacowo-parkowy przeznaczając go na dalsze 
funkcjonowanie ośrodka. 

Majątek jarogniewicki był jednym z lepiej pro-
wadzonych gospodarstw ziemiańskich. Zwłasz-
cza na przełomie wieków i w okresie między-
wojennym świadectwem uznania dla niego była 
duża liczba praktykantów kształcących się w no-
woczesnym rolnictwie. Okazałe zabudowania fol-
warczne odzwierciedlały zamożność rodu, o któ-
rej świadczyła także siedziba – z artystycznego 
punktu widzenia jedna z najciekawszych w Wiel-
kopolsce. 

Okazałe założenie usytuowane zostało przy 
drodze prowadzącej z Kościana do Głuchowa 
i dalej Poznania. Tworzył je zespół pałacowo-
-parkowy i kompleks folwarczny z dwoma po-
dwórzami. Część rezydencjonalna składa się 
współcześnie z parku o powierzchni około 5 ha, 
rozciągającego się na północny zachód i północny 
wschód, oraz usytuowanych w części wschodniej: 
pałacu, dwóch ofi cyn z kaplicą oraz domu ogrod-
nika. Wszystkie wymienione budynki zostały ze 
sobą połączone łącznikami, murem, a w przypad-
ku domu ogrodnika, dodatkową przybudówką.

Najważniejszą część założenia stanowi pałac 
wzniesiony około 1770 roku staraniem Anto-
niego Golińskiego77 lub – według innych prze-
słanek – Celestyna Sokolnickiego78 i jego żony 
Urszuli z Golińskich około 1792 roku79. Rozbu-
dowano go w 1866 roku dodając głównie ele-
menty łącznikowe i pomniejsze przybudówki80 
oraz zmodernizowano staraniem Adama Żół-
towskiego między 1893 a 1904 rokiem według 
projektu Stanisława Boreckiego (1855–1924). 
Zmiany objęły m.in. fasadę, gdzie wprowadzo-
no czterokolumnowy portyk, zmieniono układ 
wystawek okiennych oraz elewację ogrodową. 
Borecki był przedstawicielem stylu narodowego 
w architekturze. Powierzone mu przez Adama 
Żółtowskiego zadanie przebudowy pałacu za-
owocowało kolejnymi zleceniami w obrębie ro-

77 Z. Cieplucha, Z przeszłości, dz. cyt., s. 171.
78 Według Michała Żółtowskiego pałac powstał w związku z od-

wiedzinami Sokolnickich przez króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, zob. M. Żółtowski, Henryk Ruszczyc, dz. cyt., s. 89. 
O historii jarogniewickiego domu dla niewidomych pisali rów-
nież autorzy opracowania o Laskach: Teresa Wiśniewska, Sławo-
mir Aleksander Wiśniewski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Laski 
wczoraj i dziś, Warszawa 2019, s. 151–155.

79 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 5, Dawne województwo 
poznańskie, z. 10, Dawny powiat kościański, oprac. Teresa Rusz-
czyńska i Aniela Sławska, Warszawa 1980, s. 36.

80 Jan Skuratowicz, Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy, Po-
znań 2020, s. 49.

38. Pa³ac w Jarogniewicach, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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39. Widok na pa³ac w Jarogniewicach i budynek oficyny basztowej, 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jaku-
bowskiej

40. Widok na pa³ac w Jarogniewicach i budynek oficyny basztowej, ok. 1912. Fot. Leonard Durczykiewicz
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41. Pa³ac w Jarogniewicach. Elewacja frontowa zim¹ 1926 r. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

42. Pa³ac w Jarogniewicach. Dziedziniec paradny, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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43. Pa³ac w Jarogniewicach, widok zza stawu (od pó³nocy), 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

44. Widok na elewacjê ogrodow¹ pa³acu w Jarogniewicach (od zachodu), 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubow-
skiej
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dziny. Dość wspomnieć prace w należącym do 
rodziny Turnów (a więc krewnych żony Adama 
– Marii) Objezierzu i Słomowie, nieodległej Tur-
wi, czy wreszcie Winnej Górze, dawnej siedzibie 
Dąbrowskich, z którymi Żółtowscy byli spo-
krewnieni. Borecki zastosował w Jarogniewicach 
wzory stosowane w Anglii. Nim jednak zostaną 
omówione, wskazać należy kilka ogólnych infor-
macji na temat budynku. Pałac w obecnej formie 
jest podpiwniczonym, murowanym budynkiem 
z jedną kondygnacją ponad parterem. Nakry-
wa go dach czteropołaciowy przełamany neo-
barokowymi lukarnami i trzema, symetrycznie 
rozmieszczonymi kominami. Pałac wzniesiono 
na planie prostokąta. W fasadzie zastosowano 
płytki pseudoryzalit, w elewacji ogrodowej nato-
miast trójboczny ryzalit. Pierwotny układ pałacu 
był niewątpliwie dwutraktowy. W następstwie 
przebudów uległ znacznym przekształceniom. 
Fasada była dziewięcioosiowa, a dostawione sy-
metrycznie do korpusu przybudówki – w czę-
ści frontalnej – jednoosiowe. W pierwotnym 
układzie elewacja ogrodowa była symetryczna, 
boczne zaś – przed wzniesieniem dobudówek – 
pięcioosiowe. Przebudowa Boreckiego dotyczyła 
przede wszystkim części środkowej korpusu. Na 
tle ryzalitu dodał on wąski joński portyk (na-
wiązujący porządkiem do artykulacji ryzalitu) 
dźwigający belkowanie i tympanon z umiesz-
czonym centralnie herbem Ogończyk i palme-
towym akroterionem. Na wysokości gzymsu 
międzykondygnacyjnego dodał wstęgę falistą 
(ornament o nazwie „biegnący pies”), a nad nią 
palladiańskie fryzy z motywem girland. W naro-
żach pałacu znalazło się boniowanie. Borecki do-
budował również przed portykiem niewielki ta-
ras otoczony balustradą, co było zdecydowanie 
novum w architekturze Wielkopolski. W elewacji 
ogrodowej ryzalit wieńczy prosty, skromny mu-
rek a� ykowy z herbami Ogończyk i Szreniawa. 
Profesor Jan Skuratowicz wzorca dla portyku 
upatruje w przebudowie pałacu Czarneckich 
w Dobrzycy, która nastąpiła w 1890 roku81. Dzie-
łem Boreckiego było połączenie parterowych 
przybudówek pałacu krytymi korytarzami – ga-
leriami, z ofi cynami północną i południową. Pro-
ste, parterowe, tynkowane budynki z pilastrami 
i belkowaniem, otrzymały półkoliście zamknięte 
okna i drzwi. Wieńczą je a� ykowe balustrady. 

81 J. Skuratowicz, Dwory i pałace Wielkopolski, dz. cyt., s. 50.

Dodanie elementów łącznikowych należało do 
repertuaru form angielskich. Jednocześnie uni-
fi kowały one całość założenia, nadając mu cha-
rakter bardziej monumentalny i zarazem często 
spotykany w Wielkopolsce. Dość przywołać za-
łożenie pałacowe z Czacza Żółtowskich, nieodle-
głego Racotu (w czasie przebudowy Jarogniewic 
należącego do wielkiego księcia saksońsko-wei-
marskiego Wilhelma Ernsta), Rudkach Mańkow-
skich czy Śmiełowie Chełkowskich.

Istotnym elementem założenia były ofi cyny 
północna i południowa, obszerny dziedziniec 
z paradną bramą projektu Adama Żółtowskiego, 
optycznie powiązany z okazałą aleją na osi82. 

O ile fasada pałacu w Jarogniewicach wpisy-
wała się doskonale we wzorzec późnobaroko-
wej, klasycyzującej architektury, za sprawą Bo-
reckiego zmodernizowaną w duchu angielskim, 
i w pełni realizowała program rezydencji szla-
checkiej, o tyle odmienna była wymowa elewacji 
ogrodowej (il. 44, 48–51). Świadczą o tym rów-
nież bardzo liczne fotografi e tej części budynku, 
zróżnicowane ujęcia – z perspektywy nieraz bar-
dzo odległej, ale i bliskiej – co wskazuje, iż była 
to przestrzeń o dużym znaczeniu dla fotografa, 
a w jego osobie – i właściciela Jarogniewic.

Boniowany, trójboczny ryzalit (podobny do 
racockiego chociażby) posiadał troje zamknię-
tych półokrągło dużych drzwi prowadzących 
ku tarasom – bliższemu, otoczonemu kamienną 
balustradą i nieco niższemu, rozciągającemu się 
wzdłuż całej szerokości elewacji i posiadającemu 
na osi rodzaj eksedry z balustradą. Herby Żół-
towskiego i Kwileckiej akcentowały familiaryzm 
tej przestrzeni. 

Dwutraktowy, pierwotny układ budynku, 
po przebudowie Boreckiego został częściowo 
załamany. Na osi budynku, w pierwszym trak-
cie, był niewielki hol z klatką schodową. Po obu 
jego stronach znalazły się niemal kwadratowe 
w planie pomieszczenia skomunikowane z ko-
lejnymi, bocznymi pokojami, pomieszczenia-
mi drugiego traktu i ośmioboczną salą balową 
w centrum drugiego traktu. Z pierwszej przyle-
gającej do holu sali, prowadziły drzwi do dwóch 
mniejszych pokojów, pierwotnie zdecydowanie 

82 Pałac wpisano do rejestru zabytków: decyzja nr rej. 2514/A
z 19.02.1955. Podobnie o�icynę północną: nr rej. 2515/A
z 19.02.1955; park: nr rej. 2514/A z 19.02.1955; budynek go-
spodarczy: nr rej. 2515/A z 19.02.1955 oraz oborę: nr rej. 
2513/A z 19.02.1955.
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45. Pa³ac w Jarogniewicach. Elewacja ogrodowa widzia-
na od strony stawu, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jaku-
bowskiej

46. Pa³ac w Jarogniewicach. Elewacja ogrodowa widzia-
na od strony parku, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jaku-
bowskiej

47. Taras elewacji ogrodowej pa³acu jarogniewickiego, zima 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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48. Taras elewacji ogrodowej pa³acu jarogniewickiego, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

49. Taras elewacji ogrodowej pa³acu jarogniewickiego, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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50. Pa³ac w Jarogniewicach. Elewacja ogrodowa widziana z parku, 1926. Fot. Archiwum 
Teresy Jakubowskiej

51. Pa³ac w Jarogniewicach. Elewacja ogrodowa wraz z parterem kwiatowym, 1926. Fot. 
Archiwum Teresy Jakubowskiej
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stanowiących jedną całość. Od północy do sali 
balowej przylegała jadalnia skomunikowana 
z kredensem w przybudówce i dalej kuchnią, 
którą umieszczono w ofi cynie północnej. Po 
przeciwległej stronie sali balowej znajdowały się 
dwa pomieszczenia, do których można było się 
dostać wyłącznie z sali na prawo od holu. Pokoje 
w części południowej komunikowały pałac ko-
rytarzami z ofi cyną południową, zdecydowanie 
XVIII-wieczną, gdzie znajdowały się pokoje go-
ścinne. Układ piętra powielał zasadniczo układ 
parteru. Dekorację wnętrz stanowiły fasetowe 
sufi ty ze skromną dekoracją sztukatorską.

Zachowane fotografi e obrazują wygląd i wy-
strój pomieszczeń między 1908 a 1926 rokiem. 
Nie posiadamy ilustracji każdego z pomiesz-
czeń, wobec czego w dalszej części pojawią się 
tylko opisy tych pokojów, które mają dokumen-
tację ikonografi czną. 

Pierwszym sfotografowanym przez Marcele-
go Żółtowskiego pokojem pałacu jarogniewickie-
go była biblioteka usytuowana na lewo od holu, 
co potwierdza charakterystyczne załamanie – 
jako jedynego w całym budynku – naroża ściany 
północno-wschodniej. Stała przy niej pokaźnych 
rozmiarów, dwuskrzydłowa, przeszklona szafa 
na książki. Zwieńczona była półokrągłą, ażuro-
wą rozetą. Trzy półkolumienki wyznaczały osie 
skrajne i środkową. W dolnej części szafa była 
głębsza – część przeszklona była nadstawką – 
i pełna: miała blat i niżej troje drzwiczek. Ele-
menty ornamentalne były złocone. Przy ścianie 
północnej pokoju stał czterościankowy, 16-po-
lowy parawan z przedstawieniami koni. Przed 
nim ustawiono małe biurko z fotelem. Na lewo, 
pod ścianą, stała pluszowa kanapa z dwoma fo-
telami do kompletu i owalny stolik. Na ścianie 
zaś wisiała mapa, a powyżej grafi ki, litografi e 
i akwarele z motywami hippicznymi i scenkami 
rodzajowymi. Nad drzwiami do jadalni wisiały 
landszafty. Na ścianie okiennej ustawiono mniej-
szych rozmiarów kredens ze szklaną witrynką. 
Zdjęcie z 1926 roku pokazuje kilim w miejscu 
mapy oraz fotel bujany, kilka grafi k portreto-
wych na ścianie okiennej oraz sześcioramienny 
żyrandol elektryczny z brązu. Pomieszczenie 
posiadało fasetowy strop i drewniany, ułożony 
w szachownicę parkiet. Sposób zaaranżowa-
nia pomieszczenia – motywy jeździeckie i ko-
nie, pewna surowość umeblowania – wskazuje 
na wyraźnie męski charakter biblioteki, która 

– w uwiecznionym na fotografi ach momencie, 
była niewątpliwie dziełem Adama Żółtowskie-
go. Biblioteka łączyła się z kolejnym salonem 
i jadalnią. Za nią znajdował się pokój, który 
mógł służyć za gabinet do pracy i miejsce spo-
tkań w węższym, męskim gronie. Salon na osi 
pałacu, doświetlany przez trzy duże okna tara-
sowe, był jednym z najjaśniejszych pomieszczeń. 
Pierwotnie była tam sala balowa, lecz w cza-
sach, gdy wykonano zdjęcia, był to duży salon 
do spotkań rodzinnych. Na podłodze położono 
intarsjowany parkiet tworzący układ kwadrato-
wych pól dzielonych ukośnie. Górne partie ścian 
zdobiły sztukaterie w formie girland łączących 
się z roślinnymi wieńcami. Okna zasłaniały de-
likatne, prześwitujące zasłony. Na ścianach mię-
dzy oknami wisiały niewielkie, rokokowe lustra. 
Przed nimi, na wysokich kolumnowych fi larach 
ustawione były elektryczne, trójramienne kande-
labry. W centrum salonu stał bogato rzeźbiony, 
marmurowy, prostopadłościenny (z kanelowa-
nymi półkolumnami na krótszych bokach i pły-
cinami na dłuższych) postument (il. 55). Między 
nim a oknami stały dwa, ustawione tête-à-tête 
szezlongi.

Na ścianie północnej zaaranżowano rodzaj 
ołtarzyka z grubo tkanej, haftowanej, upiętej 
tkaniny i wiszącego w centrum portretu młodej 
Marii z Kwileckich Żółtowskiej, w grubej, rzeź-
bionej ramie. Wyżej wisiał inny portret kobiecy. 
Przy ścianie stała biedermeierowska sofa. Przed 
nią ustawiono stół z czterema biedermeierowski-
mi fotelami. W narożu pokoju stał stolik z lamą, 
a przy nim fotel z półokrągłym zapleckiem. Po 
przeciwległej stronie pokoju, na ścianie wisiał 
niewielki owalny konterfekt w prostokątnej ra-
mie, a nad nim większych rozmiarów obraz 
(w późniejszym czasie powieszono tam prosto-
kątny obraz ukazujący wiejski drewniany ko-
ściół, a pod nim trzy mniejsze widoki). W narożu 
pokoju stał mały sekretarzyk, a pod obrazami 
XIX-wieczny fortepian, przy nim zaś moderni-
styczna sza� a. Oświetlenie zapewniał centralnie 
umieszczony, kryształowy, ośmioramienny ży-
randol oraz trzyramienne kinkiety na ścianach. 
Wschodnia część salonu została fragmentarycz-
nie uwieczniona na innej fotografi i. Na ścianie 
oddzielającej salę od holu, nad marmurowym 
kominkiem, wisiało okazałe, prostokątne lustro.

Po obu stronach umieszczono identyczne 
fi larki z kandelabrami. Przed kominkiem stał 
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52. Biblioteka, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej 53. Biblioteka, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

54. Pa³ac w Jarogniewicach. Biblioteka, 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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niewielki parawan, a przed nim owalny stolik 
z trzema krzesłami. Po bokach fi larków, pod 
ścianą, ustawiono biedermeierowskie, z otwar-
tym zapleckiem, krzesła. Do salonu prowadziły 
arkadowe, głębokie nisze, w których umieszczo-
no zajmujące ⅔ ich wysokości, dwuskrzydłowe 
drzwi. Przy drzwiach południowo-wschodnich 
znalazło się szerokie biurko z fotelem. Powyżej 
niego na ścianie wisiały dwa portrety. Między 
biurkiem a fortepianem znajdowała się takiej 
samej wysokości wnęka, niemal w całości wy-
pełniona wolno stojącym lustrem w drewnianej 
oprawie. Późniejsze zdjęcie pokazuje częściową 
zmianę aranżacji pokoju. Tkaninę stanowiącą tło 
dla obrazu usunięto, a na jego miejscu zawie-
szono trzy portrety rodzinne. Usunięto wolno 
stojący postument i jeden z szezlongów, doda-
jąc do pozostawionego prostokątne, małe biur-
ko na giętych nogach. Na lewo od drzwi pro-
wadzących do jadalni postawiono sekretarzyk, 
a na ścianie nad nim zawisł portret mężczyzny 
w mundurze.

Od północy salon skomunikowany był z ja-
dalnią (il. 60). Drugie pod względem wielkości 

pomieszczenie było stosunkowo skromnie wy-
posażone. Przy drzwiach w salonie (il. 55–58) 
stały proste krzesła, a dalej z lewej wyższy (z ko-
lumienkami na narożach), z prawej niższy – kre-
dens. Przy drzwiach prowadzących do salonu 
w pierwszym trakcie stała pokaźnych rozmiarów, 
bogato rzeźbiona barokowa szafa. Na środku ja-
dalni stał bardzo masywny, okrągły stół wsparty 
na ciężkich, rzeźbionych, połączonych krzyżowo, 
barokowych nogach. Do stołu dostawione były 
cztery krzesła. Na środku ściany podłużnej, na 
wprost okien, znajdował się wysoki piec obłożo-
ny białymi kafl ami, z wydatnym, szerokim, orna-
mentalnym zwieńczeniem i wazą. Ustawiony był 
w arkadowej wnęce. W połowie wysokości miał 
ażurowe drzwiczki. Za nim stał kolejny kredens, 
równy pod względem wysokości z drzwiami. Po-
nad nimi zaś, na wszystkich ścianach wisiały gra-
fi ki i litografi e z krajobrazami i scenkami rodza-
jowymi. Między oknami stały niewielkie konsole 
i krzesła. Podłogę wyłożono dwubarwnym par-
kietem ułożonym w kwadraty.

Z albumu Marcelego z 1926 roku pochodzi 
również zdjęcie saloniku. Być może za biblioteką 

55. Pa³ac w Jarogniewicach. Salon na osi. Widok ku wschodowi, 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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56. Pa³ac w Jarogniewicach. Salon g³ówny od strony okien, 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

57. Pa³ac w Jarogniewicach. Salon g³ówny. Widok ku wschodowi, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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58. Pa³ac w Jarogniewicach. Fragment salonu, 1926. Fot. 
Archiwum Teresy Jakubowskiej

59. Salonik z popiersiem, 1926. Fot. Archiwum Teresy Ja-
kubowskiej

60. Pa³ac w Jarogniewicach. Jadalnia, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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lub na prawo od holu – za pierwszą lokalizacją 
przemawia podobny parkiet oraz fasetowy su-
fi t. Między oknami, na tle zawieszonego wysoko 
kobierca, na wysokim postumencie umieszczo-
no wykonane w marmurze popiersie sędziwego 
mężczyzny z charakterystycznymi, sumiastymi 
wąsami (przypomina Mieczysława Kwileckiego, 
il. 59, 62). Na lewo od popiersia stało XVIII-wiecz-
ne biurko-sekretarzyk. Na ścianie południowej, 
przy drzwiach, wisiał szereg portretów i fotogra-
fi i rodzinnych. Stała przy niej również wysoka 
konsola, na której ustawiono zdjęcia. Obok drzwi 
zaś krzesło. Na osi drzwi, obok biurka, miejsce 
znalazł okrągły stolik kawowy o fi nezyjnie gię-
tych nogach oraz szerokie fotele z ażurowymi 
zapleckami. Pokój oświetlał żyrandol z półsfe-
rycznym kryształowym kloszem. Wobec braku 
innych fotografi i, nie sposób wypowiedzieć się na 
temat pozostałego wyposażenia salonu. 

Ostatnie ze sfotografowanych wnętrz ukazuje 
salonik po prawej stronie od holu. Centrum po-
mieszczenia z fasetowym stropem zajmuje owal-
ny stolik z dwoma różnymi fotelami i krzesłem. 
Na ścianie wejściowej (z pojedynczymi drzwia-
mi), widoczna jest przeszklona, płytka szafa na 
książki, ponad nią zaś wisi okazały portret kobie-

cy i grafi ki ze scenami rodzimymi. Z prawej stro-
ny szafy widoczny jest wysoki parawan z czte-
rema scenkami (za nim drzwi). Obie pary drzwi 
posiadają rzeźbiarskie oprawy, w których uwagę 
zwracają ornamentalne owalne ramy z malowa-
nymi podobiznami. W ścianie północnej umiesz-
czono marmurowy kominek, a nad nim prosto-
kątne, duże lustro. Po obu jego stronach znalazły 
się symetrycznie rozmieszczone grafi ki i fotogra-
fi e. Z kolei kominek fl ankowały niskie komody. 
Przy ścianie miedzy oknami znajdował się sekre-
tarzyk w kolorze białym, z antykizującą deko-
racją ornamentalną. Medaliony portretowe nad 
drzwiami wydają się być o wiele starsze aniżeli 
pozostałe elementy, co wskazuje, iż pochodzą 
z początkowej fazy budowy pałacu.

Informacji ani fotografi i odnoszących się do 
pozostałych pomieszczeń nie posiadamy. Na 
podstawie wspomnień Marii z Żółtowskich 
Glińskiej dotyczących pałacu w Głuchowie, 
w których wskazuje, że lewa część tamtejszego 
domu była męska, prawa zaś kobieca i dziecięca, 
jak również na podstawie charakteru przeana-
lizowanych wnętrz, można stwierdzić, że także 
w Jarogniewicach istniał podobny jak w Głu-
chowie podział, co zważywszy na koligacje ro-

61. Pa³ac w Jarogniewicach. Jadalnia – widok ku po³udniu, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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62. Salonik z popiersiem, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

63. Pa³ac w Jarogniewicach. Salonik pani domu, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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dzinne wskazuje, że to właśnie omawiany ma-
jątek stał się wzorem dla domu głuchowskiego. 
Hol jako przestrzeń wspólna prowadził na lewo 
lub prawo, odpowiednio do biblioteki (il. 52–54) 
i gabinetu pana domu lub salonu pani domu, jak 
również na piętro będące przestrzenią wyłącz-
nie prywatną. Biblioteka, jako miejsce neutralne, 
była zarazem dedykowanym ciągiem komunika-
cyjnym dla gości, którzy mogli z niej przejść do 
salonu w drugim trakcie i jadalni lub gabinetu 
pana domu. Ofi cyna południowa – spełniająca 
funkcje mieszkalne – za sprawą galerii i przy-
budówki łączyła się z pałacem częścią kobiecą. 
Salonik na prawo od głównej sali (il. 63) służył 
spotkaniom w mniejszym gronie gości, nad któ-
rymi pieczę sprawowała pani domu.

Przyglądając się poszczególnym fotografi om 
pałacu jarogniewickiego i ukazanemu na nim 
umeblowaniu, dostrzec można wyjątkową spój-
ność stylistyczną. Większość mebli prezentuje 
tradycję biedermeierowską. Wrażenie przytul-
ności i domowego ciepła – tak istotne w tej for-
macji stylistycznej – widoczne jest również w Ja-
rogniewicach, zwłaszcza w salonikach, wręcz 
przeładowanych bibelotami, obrazami i grafi -

kami. W poszczególnych pomieszczeniach nie 
ma co prawda charakterystycznych tapet, któ-
re ustąpiły jednobarwnej tonacji malowanych 
ścian, pojawiają się natomiast barwne obicia me-
bli (często z kontrastowo zestawionych pasów) 
oraz dekoracyjnie udrapowane fi ranki. Więk-
szość mebli nawiązywała do form klasycyzmu 
z końca XVIII wieku. Cechuje je solidność wyko-
nania, ale i wygoda, czego doskonałym przykła-
dem były dwa szezlongi (kilkakrotnie fotografo-
wane). Przy uwzględnieniu pewnych ograniczeń 
wynikających z czarno-białego charakteru ma-
teriału ikonografi cznego, stwierdzić można, że 
dominowały politurowane meble mahoniowe, 
orzechowe i z innych gatunków drewna. Po mo-
dernizacji wnętrz z 1866 roku i lat 1893–1904 wy-
strój wnętrz uzupełniono nowymi meblami. Co 
ciekawe, tak popularna w czasie przebudowy 
secesja, nie pojawia się w Jarogniewicach. Pew-
ne elementy właściwej jej fascynacji roślinnością, 
witalnością znajdują swoje echo w aranżacji zie-
leni otaczającej pałac.

Na reprodukowanych fotografi ach widocz-
ne są rośliny egzotyczne ustawione w donicach 
na tarasie, a także pnącza oplatające elementy 

64. Widok na ³¹cznik i oficynê, tzw. star¹, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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 nośne i niskie balustrady, opadające malowni-
czymi kaskadami. Niskie nasadzenia bukszpa-
nowe, rabaty kwiatowe, trawniki i widoczny 
prymat geometrii kontrastował z naturalnością 
pozostałego założenia parkowego utrzymanego 
w stylu krajobrazowym, angielskim. Taras ogro-
dowy był doskonałym miejscem do podziwiania 
rozległej perspektywy parku ukształtowanego 
na bazie naturalnego drzewostanu leśnego. Poza 
gatunkami rodzimymi, wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługiwał mający – przed powale-
niem przez burzę w 1945 roku – 550 cm obwodu 
jesion wyniosły (Fraxinus exelsior L.), w parku 
rosło wiele gatunków obcych dla naszej strefy 
klimatycznej. Wacław Ołtuszewski odnotował, 
iż zidentyfi kowano w Jarogniewicach cedrzyniec 
kalifornijski (Calocedrus decurrens Florin) typowy 
dla Ameryki Północnej, cypryśnik błotny (Ta-
xodium distichum L.), również będący importem 
amerykańskim, grujecznik japoński (Cercidiphyl-
lum japonicum Siebold et Zucc.) czy kielichowiec 
wonny (Calycanthus fl oridus L.)83. Ich obecność 
świadczy o sporym wyczuciu nie tylko ówczes-
nych trendów związanych ze wzbogacaniem na-
turalnym drzewostanów „orientalnym” impor-
tem (być może zakupionym w szkółce kórnickiej 
lub szkółce Denizotów w Poznaniu), ale również 
estetycznym wyrobieniu, czego dowodzi wybór 
gatunków o bardzo dekoracyjnym pokroju. Spo-
śród odnotowanych przez Ołtuszewskiego ga-
tunków, 28 nie było już reprezentowanych przy 
okazji inwentaryzacji parku dokonanej przez 
Mieczysława Czekalskiego w 2017 roku84.

W północno-zachodniej części parku znaj-
dował się staw, z umieszczoną na nim sztuczną 
wyspą. Został on częściowo zasypany w połowie 
lat 70. XX wieku, co miało związek z przebudo-
wą szosy biegnącej przez miejscowość. W par-
ku znajdował się jeszcze jeden wydłużony staw 
z basenem. Prowadziły doń schody od strony ta-
rasu. Zbiorniki wodne zasilał strumień, nad któ-
rym przerzucono murowany mostek. Stanowił 
on jeden z elementów małej architektury. W par-
ku znajdowały się dwie okazałe rzeźby – wize-
runek Świętego Jana Nepomucena oraz Świętej 

83 Wacław Ołtuszewski, Parki podworskie powiatu kościańskiego 
w województwie poznańskim, „Rocznik Dendrologiczny” 1958, 
nr 12, s. 505–549.

84 Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski, 
Park dworski w Jarogniewicach w powiecie kościańskim, „Wiado-
mości Kościańskie” 2017, nr 54, s. 54–58.

Rodziny będący zarazem pomnikiem upamięt-
niającym poległych mieszkańców z majętności 
Żółtowskich (il. 83)85. Ponadto w południowej 
części parku, na początku XIX wieku, wznie-
siono gotycyzujący dom ogrodnika. Niewiel-
ki, parterowy budynek nakryto dachem dwu-
połaciowym z naczółkami. Elewacje podłużne 
były pięcioosiowe. Na osi elewacji południowej 
umieszczono drzwi zwieńczone ostrołukowym 
nadświetlem z dekoracyjnym, drewnianym la-
skowaniem. Dwie pary okien po obu stronach 
drzwi były prostokątne, a wieńczyły je identycz-
ne ostrołuki. Fasada otrzymała nieco ozdobniej-
szą artykulację w postaci dwukolumnowego, 
wgłębnego portyku toskańskiego. W początku 
XX wieku – podczas przebudowy Boreckiego 
– od zachodu dostawiono do domu niewielką 
przybudówkę. Wieńczyła ją niewielka, tynko-
wana wieżyczka w narożu północno-zachodnim, 
w której umieszczono gołębnik. Elewacje wie-
życzki ozdobiono boniowaniem oraz w górnej 
części, a ponad gzymsem – owalnymi płycina-
mi i oknami. Od południa do domu ogrodnika 
przylegała szklarnia.

Głównym elementem kompozycyjnym par-
ku jest ciek wodny przecinający go z południo-
wego wschodu na północny zachód. Niewielki 
strumień, wpływając do parku podziemnymi 
rurami, doprowadzał wodę do murowanego, 
obłożonego piaskowcem prostokątnego basenu. 
Wieńczyła go balustrada z balaskami. Od strony 
pałacu skrajna ściana stopniowo z dwóch stron 
zwężała się ku środkowi. Zamiast balustrady po-
zostawiono pojedyncze balaski. Po wewnętrznej 
stronie umieszczono stopnie prowadzące na dno 
basenu. Na jego krawędziach ustawiono zwró-
cone ku sobie kamienne sfi nksy. Woda z base-
nu wąskim otworem wypływała do szerokiego, 
lecz płytkiego kanału imitującego rzekę. W po-
łowie jego długości wzniesiono kamienny most 
(z balaskową balustradą) oparty na szerokiej 

85 Na przodzie pomnika autorstwa Władysława Marcinkowskiego 
z Poznania umieszczono następującą inskrypcję: BOŻE BŁOGO-
SŁAW / KRAJOWI NASZEMU / BŁOGOSŁAW ŚWIATU CAŁEMU 
/ DAJ NAM ZAWSZE UFAĆ W PRAWDĘ / W CNOTĘ W MIŁOŚC 
WE WOLNOŚĆ / ZAWSZE WIERZYĆ W PRZYSZŁOŚĆ ZA / WSZE 
SIĘ SPODZIEWAĆ JEŚLI MOŻNA / PRZESTRZEGAC NA DROGACH 
KTÓRE / MI NAS PROWADZISZ / AMEN. Na drugiej stronie po-
mnika znajdowała się tablica z imionami i nazwiskami poległych 
mieszkańców. Pomnik został zniszczony w latach okupacji. Ura-
towała się tylko rzeźba, która – znacznie uszkodzona i przemalo-
wana – stoi przy kościele w Głuchowie.
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arkadzie z przegrodą umożliwiającą spiętrzenie 
wody. Tuż za mostem kanał wpływał do niere-
gularnego stawu. Na jego osi, na przedłużeniu 
prospektu widokowego wiodącego wzdłuż linii 
mostu, kanału i basenu, znajdowała się okazała 
brama (z prześwitem zamkniętym łukiem koszo-
wym) z bocznymi przejściami, nakryta dachem 
czteropołaciowym. W przejściach umieszczono 
po dwie arkadowe nisze. Tak dużych rozmia-
rów konstrukcja, o wyraźnie reprezentacyjnym 
charakterze, w tej części parku nie znajduje uza-
sadnienia komunikacyjnego. Brama prowadzi 
bowiem ku zachodnim zabudowaniom folwarku 
oraz ku wsi, a jej okazałość wskazuje na cel re-
prezentacyjny. Wydaje się zatem, że najistotniej-
szym jej zadaniem było tworzenie kompozycyj-
nego zwornika dla perspektywy stawu, mostu 
i kanału. Znajdując się na wyższym aniżeli po-
zostałe elementy miejscu, niejako górowała nad 
całym prospektem widokowym, zwłaszcza ob-
serwowana od strony mostu. 

Park pierwotnie otoczony był ceglanym mu-
rem. Kanał i staw były najniżej położonymi ele-
mentami topografi i parku, co powodowało, że 
dodatkowo zasilane były wodami opadowymi 
spływającymi ku środkowi parku. Między ofi cy-
ną północną a mostem wybudowano murowaną 
glorietę umożliwiająca ogląd parku z wysokości 
około trzech metrów, jak również odpoczynek 
w niewielkiej edykule, która znalazła się u pod-
stawy gloriety. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
odmiennie (nieco w duchu barokowym) prezen-
tuje się „głębokość” perspektywy. Widz patrzą-
cy od strony szosy na zachód ma przed oczyma 
o wiele bardziej rozciągniętą perspektywę ani-
żeli stojący w przywołanej wyżej bramie, gdzie 
wydaje się, iż ogląd jest skrócony. 

Park w Jarogniewicach, mimo że nie jest 
bardzo rozległy, był jednym z najciekawszych 
założeń krajobrazowych realizujących wzorco-
wo model angielski. Niewielkie zróżnicowanie 
wysokości poszczególnych części parku w zu-
pełności zapewniało urozmaicenie topografi i. 
Ciek wodny, tak charakterystyczny dla wzorca 
angielskiego, zapewniał walor malowniczości. 
Most jako punkt centralny, zapewniał spacerują-
cemu cztery zróżnicowane widoki: perspektywę 
kanału z widocznym w oddali basenem i bramą, 
niezwykle zróżnicowaną elewację ogrodową pa-
łacu, nieregularny kształt stawu, w którym odbi-
jały się majestatyczne drzewa, i wreszcie alejkę 

prowadzącą ku fi gurze Świętego Jana Nepomu-
cena i dalej obwodnicą aż do bramy zewnętrznej. 
Obecność fi gur sfi nksów jest nieczęstym w Wiel-
kopolsce przypadkiem. W połączeniu z bara-
niogłowymi sfi nksami przed pałacem tworzyły 
spójny element egiptyzacji. Najbliższą Jarognie-
wicom rezydencją, gdzie znajdowały się sfi nksy 
(autorstwa Jana Rimplera), był zamek w Rydzy-
nie oraz Objezierze Turnów, gdzie sfi nksy posa-
dowiono na fi larach bramy. Z kolei w Lewkowie 
i Dobrzycy odnajdujemy polichromie z moty-
wami egipskimi. Mając w pamięci znaczenie tej 
ostatniej z wymienionych siedzib dla wielu rezy-
dencji wielkopolskich, również za sprawą moty-
wu portyku, także ta lokalizacja może stanowić 
pewne odniesienie.

Charakter reprezentacyjny dziedzińca parad-
nego założonego na planie prostokąta z wpisa-
nym weń owalnym trawnikiem i drogą prowa-
dzącą od szosy przez okazałą bramę, podkreślał 
również niespotykany w formie podjazd. Two-
rzyła go założona na odcinku okręgu tralkowa 
balustrada, na osi wejścia do pałacu przerwana 
i ozdobiona na krawędziach baraniogłowymi 
sfi nksami. Pierwotnie miały one na głowach dys-
ki słoneczne (obecnie obtłuczone). Pod brodami 
zachowały się stylizowane postacie kobiece86. 
Jest to nawiązanie do alei sfi nksów poprzedza-
jących wejście do kompleksu świątynnego boga 
Amona w egipskim Karnaku. Podjazd, wespół 
z portykiem wydzielonym podobną balustra-
dą, tworzył niezwykle interesujące rozwiązanie 
przestrzenne. Dwie ofi cyny, pierwotnie syme-
tryczne, w wyniku przebudowy zaburzyły geo-
metrię założenia. Dodanie mniejszych przybu-
dówek w formie łączników między pałacem 
a ofi cynami zmierzało w stronę kompozycyjnego 
i optycznego połączenia budynków. Zarazem 
zróżnicowane bryły wyraźnie podkreślały addy-
tywny ich charakter, różnicując całe założenie.

Ofi cyna południowa to typowy, klasycystycz-
ny, XVIII-wieczny budynek mieszkalny. Zbu-
dowana na planie prostokąta, jest dwukondy-
gnacyjnym, reprezentacyjnym obiektem. Partia 
piętra jest nieco niższa od parteru. W centralnej 
części fasady budynek posiada zwieńczony na-
czółkiem ryzalit. Przy jego krawędziach umiesz-

86 W czasie okupacji s�inksy zostały wrzucone do pobliskiego sta-
wu. Wydobyto je przy okazji prac melioracyjnych w latach 60. 
XX wieku.
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czono podwójne pilastry w wielkim porządku. 
Na osi budynku znalazły się dwuskrzydłowe, 
zamknięte odcinkowo drzwi. Powyżej nich są 
duże drzwi balkonowe otwierające się na nie-
wielki taras z ozdobną, kutą balustradą z mo-
tywem girlandy. Po obu stronach drzwi (tak 
samo na piętrze) umieszczono po trzy okna. 
Wszystkie otwory (okienne i drzwiowe) otrzy-
mały profi lowane obramowania. Rozbudowa 
Boreckiego zaowocowała dwoma parterowymi 
przybudówkami z tarasami, na wysokości pię-
tra ograniczonymi niskimi, częściowo ażuro-
wymi balustradami. Ofi cyna północna pełniła 
– zapewne częściowo – funkcje mieszkalne dla 
gości przybywających do Jarogniewic. Skomuni-
kowana została z pałacem poprzez dwie niskie, 
kryte galerie łączące się z narożnym budynkiem 
na planie prostokąta, jednokondygnacyjnym, 
z użytkowym poddaszem. Galerie od frontu 
przesłaniały budynek w tle. Posiadały również 
balustradowe tarasy optycznie je powiększają-
ce. Od frontu usytuowano przed nimi niewiel-
kie fi larki (z daszkami zwieńczonymi kulami) 
i opłotowanie, przez co galerie wydawały się 
odrębnymi całostkami, zdecydowanie bardziej 
zaakcentowanymi aniżeli najbliższe otoczenie 
chociażby północnej ofi cyny. Identyczna arty-

kulacja ścian w dobudówce ofi cyny północnej 
i krytych galerii – arkadowo zamknięte otwory 
drzwiowe, ślepe blendy, niewielkie okulusy – 
sprawiała, że mimo wyraźnie addytywnego cha-
rakteru poszczególnych budynków, całość była 
jednorodna. Przywołany nieco wcześniej parte-
rowy budynek stanowił wyraźne kompozycyjne 
nawiązanie do elewacji ogrodowej pałacu, do 
której przestrzennie nawiązywał. Pałac posiadał 
trójboczny ryzalit, z kolei budynek pomocniczy 
miał zamknięty prostokątnie i zwieńczony przy-
czółkiem wykusz. W jego zewnętrznej ścianie 
znalazła się arkadowa nisza z oknem, identyczna 
pod względem artykulacji z oknami tarasowymi 
w ryzalicie. Po przebudowie Boreckiego przed 
budynkiem ofi cyny nie wprowadzono zieleni, 
a jedynie wspólny z pałacem dziedziniec, na któ-
rym rosły dwie lipy. Współcześnie przed ofi cyną 
i przy łączących je z pałacem galeriach zaprowa-
dzono trawniki i rabaty kwietne.

Na prawo od ofi cyny znajdował się parter 
kwiatowy i ciąg komunikacyjny łączący budy-
nek z pobliską stajnią i wozownią oraz podwó-
rzem gospodarczym, o których mowa będzie 
później.

Po przeciwnej stronie dziedzińca znajdowa-
ła się pierwotnie bliźniacza ofi cyna południo-

65. Baraniog³owy sfinks przed wejściem do pa³acu w Jarogniewicach. Fot. Emilian Pra³at, 2021
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66. Stara oficyna, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

67. Szczyt starej oficyny, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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wa, która po przebudowie i połączeniu z pała-
cem galeriami otrzymała skomplikowaną formę 
podkreślającą dobitnie jej kompozycyjną od-
rębność. Po rozebraniu części wschodniej ofi cy-
ny, w narożu od strony dziedzińca wzniesiono 
zryzalitowaną, prostopadłościenną wieżyczkę 
nakrytą blaszanym dachem mansardowym. Od 
południa i wschodu w przyziemiu wprowa-
dzono drzwi zamknięte odcinkowo, a na wy-
sokości piętra okna balkonowe prowadzące na 
niewielkie balkony z kutymi balustradami. Nad 
nimi znalazły się zegary słoneczne z motywem 
skrzydeł czasu, a powyżej okna w typie wole-
go oka. Gzyms koronujący wyłamywał się nad 
nimi arkadowo. Naroża wieżyczki pokryto bo-
niowaniem. We wschodniej ścianie zasadniczego 
budynku, na parterze pozostawiono jedno wą-
skie okno, w górnej kondygnacji – trzy w pro-
stokątnych wnękach. Oryginalnie rozwiązano 
elewację północną ofi cyny. W narożu od strony 
stawu powstała cylindryczna wieżyczka z wej-
ściem w przyziemiu. Na lewo od niej zachowa-
no część oryginalnej ofi cyny. Około ⅓ pozostałej 
części rozebrano, tworząc przestrzeń, w której 
umieszczono duży taras wsparty na trzech arka-
dach, z których środkowa jest nieco wyższa i za-
wiera dwuskrzydłowe drzwi. Pod nim znalazła 
się piwnica. Równie skomplikowaną formę ma 
elewacja ogrodowa ofi cyny, w znacznej mierze 
przesłonięta późniejszą galerią i przybudówką. 
W narożu ofi cynę wspiera trzyuskokowa, cegla-
na, nietynkowana przypora. Krawędzie i dol-
na część elewacji ogrodowej ofi cyny pokryte są 
boniowaniem. Obecnie widoczna jest elewacja 
na wysokości piętra. Ma wyraźnie symetryczny 
charakter. W centrum umieszczono dwuskrzy-
dłowe drzwi tarasowe zamknięte odcinkiem 
łuku i fl ankowane pojedynczymi oknami. Z łu-
kiem łączy się gzyms koronujący. Ponad nim, 
w partii szczytowej budynku znalazł się central-
nie umieszczony okulus zamknięty wydatnym 
belkowaniem (wspieranym na pojedynczych 
tryglifach) z motywem łuku. Poniżej okrągłego 
okna i nieco odsunięte od osi wertykalnej, zna-
lazły się małe, prostokątne okna. Całość szczy-
tu podzielono geometrycznymi – trójkątnymi 
i prostokątnymi – tynkowanymi płycinami. Ga-
leria od strony ogrodowej miała charakter syme-
tryczny – na osi znajdował się wydatny ryzalit 
z dwoma parami pilastrów, od którego biegły 
schody, fl ankowany dwoma polami z każdej 

strony, podzielonymi pilastrami i zawierają-
cymi w centrum płycinowe, arkadowe wnęki, 
w których umieszczono okrągłe otwory okienne. 
Wszystkie pilastry dźwigały uproszczone bel-
kowanie zwieńczone niską balustradą z moty-
wem arkadowego ciągu. W dolnej kondygnacji, 
na wysokości ⅓ istniało pierwotnie boniowanie 
i po dwa, kwadratowe zaślepione otwory okien-
ne. Wtórnie, po stronie budynku pałacowego, do 
galerii dostawiono niską przybudówkę nakrytą 
dachem pulpitowym. W górnej jej części umiesz-
czono tralki, poprzez które widoczna jest pier-
wotna artykulacja ściany galerii.

Poza fotografi ami założenia pałacowo-parko-
wego, posiadamy kilka zdjęć obrazujących wy-
brane budynki części folwarcznej, którą podzie-
lono na dwa podwórza – południowo-zachodnie 
i południowo-wschodnie. W bezpośrednim są-
siedztwie ofi cyny południowej zlokalizowano 
niski, parterowy budynek (il. 68) łączący się po-
przez bramę z arkadą o łuku koszowym z budyn-
kiem powozowni. Brama posiadała dwa boczne 
prześwity mieszczące furtki. Całość nawiązy-
wała formą do łuku triumfalnego. Obie strony 
głównej części bramy pokryto boniowaniem, 
a w kluczu arkady umieszczono glif z herbem 
Ogończyk. Arkadę ujmowały fi lary z niepropor-
cjonalnie dużymi tryglifami podtrzymującymi 
klasyczne belkowanie i niewielki dach pokryty 
dachówką. Boczne otwory przelotowe były pro-
stokątne. Powyżej nich umieszczono arkadowe, 
zaślepione nadświetla, również ozdobione bo-
niowaniem i nakryte podobnymi dwuspadowy-
mi daszkami. Archiwalna fotografi a pokazuje 
zamurowany jeden z otworów. Brama łączyła 
się z wozownią i stajnią koni wyjazdowych – bu-
dynkiem powstałym w 1904 roku. Uwagę zwra-
ca okazała fasada. W przyziemiu znalazło się ry-
zalitowe, zamknięte arkadą, boniowane wejście. 
Po bokach fl ankowały je pojedyncze, skrzyn-
kowe okna. Na osi drzwi, w partii poddasza 
umieszczono drzwi spichlerzowe zamknięte nis-
ką arkadą. Znajdują się one w wieżyczce nakry-
tej dachem łamanym, o symetrycznej artykulacji 
ścian, na którą składają się okulusy, w partii pod-
dachowej ujęte w arkadowych wnękach, oraz li-
zeny w narożach. Wieżyczkę fl ankują spływowe 
a� yki sięgające krawędzi budynku. Na osi okien 
parteru umieszczono półokrągłe okienka. Elewa-
cja podłużna – od strony dziedzińca – posiadała 
prostokątne okna.
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68. Stajnia cugowa w zespole pa³acowym w Jarogniewicach, 4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

69. Brama g³ówna zespo³u pa³acowo-parkowego. Na osi widoczna rzeŸba Œwiêtej Rodziny, 1926. Fot. Archi-
wum Teresy Jakubowskiej
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70. Oficyna z kaplic¹, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jaku-
bowskie

71. Stajnia, 1926. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej

72. Brama w parku prowadz¹ca ku Czempiniowi,
4.01.1908. Fot. Archiwum Teresy Jakubowskiej
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Bardzo nietypowym rozwiązaniem było do-
budowanie na przełomie XIX i XX wieku ka-
plicy do budynku stajni87. Była to parterowa, 
prostokątna w planie, jednoprzestrzenna świą-
tynka nakryta dachem dwuspadowym. W naro-
żach umieszczono przypory. Elewacja frontowa 
znajdowała się po stronie północnej. Na jej osi 
umieszczono wejście zamknięte półkoliście. Wy-
żej wkomponowano belkowanie. W partii szczy-
tu zaś umieszczono tablicę z „Ogończykiem”. 
Całość wieńczył neorenesansowy szczyt z wolu-
towymi spływami zakończonymi kulami na ni-
skich postumentach.

Zabudowania folwarczne w zasadzie nie po-
jawiają się wśród zachowanych w archiwach 
rodzinnych zdjęć. Ważnym natomiast elemen-
tem, który uwieczniono na zdjęciach, są bramy. 
Szczególną uwagę przykuwała brama wjazdowa 
(il. 79), trójprzelotowa. Główny przelot fl anko-
wały kwadratowe w przekroju fi lary z uprosz-

87 W późniejszym czasie kaplicę ulokowano na piętrze w prze-
budowanej o�icynie, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego 
(zob. il. 70).

czonym belkowaniem i pojedynczymi tryglifami 
na każdej ze stron. Dodatkowo po wewnętrznej 
stronie umieszczono lizenę zwieńczoną wolutą. 
Filary dźwigały kute kwietniki w formie mis na 
czwórnogach (w latach 20. XX wieku zastąpiono 
je latarniami z herbem Żółtowskich). Po bokach 
znalazły się furtki, a dalej murowane stróżów-
ki łączące się z murem. Również one mają lize-
nę z belkowaniem, na którą nałożono drugą ze 
spływem wolutowym. Boniowane stróżówki za-
opatrzono w arkadowo zamknięte otwory, nad 
którymi widnieją festony. Dodatkowo w ścia-
nach bocznych, po wewnętrznej stronie wpro-
wadzono arkadowe nisze. Stróżówki wieńczą 
prostokątne płyty, na których posadowiono sie-
dzące barany o pokaźnym rogach.

Przestrzeń dziedzińca, mimo że wyraźnie 
oddzielona, miała swoją kontynuację w umiesz-
czonej na jego osi pokaźnych rozmiarów łące 
otoczonej pasami drzew. Na jej końcu stała cen-
tralnie usytuowana fi gura Matki Boskiej, dosko-
nale widoczna z okien pałacu i będąca zamknię-
ciem całej perspektywy. Współcześnie łąka nie 
zachowała się, gdyż uległa wtórnej sukcesji lasu.





Fotografi a 
jako źródło historyczne i nośnik pamięci. 

Albumy Jana Bułhaka

Ontologiczna wartość fotografi i staje się toż-
sama z rzeczywistością. Zarazem jednak – po-
dobnie jak we wszystkich formach przedstawie-
niowych – mamy do czynienia z pewną formą 
retuszu, tak w malarstwie, grafi ce, jak i fotogra-
fi i. Przypomnieć należy, iż pojawił się on w zasa-
dzie równolegle z wynalezieniem fotografi i jako 
takiej. Staje się zatem problematycznym uznanie, 
że to, co widzimy na fotografi i, jest dokładnie 
takie w rzeczywistości. Kadrowanie, perspek-
tywa, wybór tej, a nie innej pory dnia i związa-
nego z nią oświetlenia, są ważnymi elementami 
kreacji autora, który w swej pracy implikuje nie 
tylko sposób bezpośredniej recepcji, postrzega-
nia tego, co przedstawione, ale również zamyka 
cząstkę siebie, pozbawiając przy tym innego wi-
dza możliwości wyboru własnego „spojrzenia”. 

Zagadnienia powyższe przywołano ze wzglę-
du na zespół fotografi i pałacu i parku w Jarognie-
wicach, które wykonał Jan Bułhak. Jest to najcen-
niejsze źródło ikonografi czne odnoszące się do 
majętności Żółtowskich. Stanowią je trzy albumy 
fotografi i. Każdy z nich ma wymiary 25,4 × 31,5 ×
× 4,2 cm. Pierwszy i drugi zawierają po 25 foto-
grafi i na osobnych stronach, trzeci zaś 16. Ilość 
numerowanych stron wskazuje, że ostatni rów-
nież miał zawierać docelowo identyczną liczbę 
zdjęć. Wszystkie albumy oprawione są w sztyw-
ne, kartonowe szyto-klejone oprawy obciągnię-
te szarym płótnem. Pierwsza i czwarta strona 
okładki są tłoczone przy krawędzi. Na okładce 
umieszczono czarne, prostokątne pole ze złoconą 
ramką, a w centrum majuskułowy napis „JARO-
GNIEWICE”. W prawym górnym rogu odwzoro-
wano techniką tłoczenia złocony podpis Bułhaka. 
Z kolei w prawym dolnym rogu umieszczono na-
pis „1928”, Na grzbiecie powtórzono pole, jednak 

Różnego rodzaju elementy ikoniczne (obrazy, 
rzeźby, grafi ki, fotografi e) umożliwiają doświad-
czenie niewerbalne oraz pozwalają na – przynaj-
mniej częściowe – recypowanie szeroko rozumia-
nej wiedzy o otaczającym świecie, przyrodzie, 
kulturze minionych pokoleń. To, co obrazowo 
reprezentują, uplastycznia nasze wyobrażenie 
o przeszłości, stawiając nas jednocześ nie w bez-
pośrednim z nią kontakcie. W kontekście oma-
wianych siedzib ziemiańskich ważnym faktem 
jest nieobecność grafi k, litografi i czy obrazów, 
które by stanowiły obrazowe świadectwo ich wy-
glądu. Zastępują je fotografi e, które co prawda 
przynależą do grupy powtarzalnych wypowie-
dzi obrazowych i podobnie jak teksty drukowane 
podlegają pewnej standaryzacji prowadzącej do 
nadania im formy trwałej, są jednak – w tym kon-
kretnym przypadku, obrazami o walorach ekspo-
zycyjnych. Fotografi a należy do tej samej co gra-
fi ka grupy obrazów masowo zwielokrotnianych. 
Odnalezione u potomków rodu Żółtowskich 
zdjęcia wyłamują się z tej kategoryzacji, gdyż nie 
powstały z myślą o powielaniu (poza pracami 
Bułhaka), lecz jako świadectwo pewnego stanu 
rzeczywistości, świadectwo historyczne, relacja 
„naocznego” świadka. Roland Barthes pisał: 

Być może jest w nas nieprzezwyciężalny 
opór wobec wiary w przeszłość, w Historię 
poza formą mitu. Fotografi a po raz pierwszy 
wyłącza ten opór, przeszłość jest odtąd rów-
nie pewna jak teraźniejszość; to co widzi się 
na papierze, jest równie pewne, jak to czego 
dotykamy88. 

88 Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotogra�ii, Warszawa 
2008, s. 154.



88 Fotografi a jako źródło historyczne i nośnik pamięci. Albumy Jana Bułhaka  

w wersji pionowej. W górnej części znalazł się na-
pis „BUŁHAK”, a poniżej odpowiednio rzymski 
numer tomu. Na trzeciej stronie oprawy umiesz-
czono wklejkę reklamową Bułhaka po francusku 
i angielsku. Na stronach tytułowych, w prawym 
dolnym rogu znalazł się pisany piórem tekst: 
„Fotogr. z natury / J Bułhak / Jarogniewice 1928”. 
Każda fotografi a zajmuje osobną stronę. Karty są 
sztywne, białe, w prawym górnym rogu znajduje 
się wykonany pieczęcią numer strony. Zdjęcia nie 
posiadają passe-partout. Przyklejone są wprost 
do karty. Wszystkie albumy są w dobrym stanie. 

Poza niewielkimi zabrudzeniami kart oraz śla-
dami wilgoci – powstrzymanej i nie rozwijającej 
się – nie ma innych uszkodzeń. Bloki są zwarte, 
obwoluty i karty niepozaginane. Każda fotogra-
fi a posiada w prawym, dolnym rogu perforację 
układającą się w napis „J BUŁHAK WILNO”. 
Ze względu na unikatowość albumów oraz fakt 
zniszczenia większości negatywów fotografa, 
w tym jarogniewickich, zamieszczam poniżej do-
kładniejsze informacje na temat poszczególnych 
fotografi i, zawierające ich wymiary oraz opis 
tego, co przedstawiają.

Tabela 2. Wykaz fotografi i z albumów Jana Bułhaka poświęconych Jarogniewicom 
nr zdjęcia wymiary w cm / opis 

 1 16,4 × 11,2 – widok pałacu od strony fasady zza drzew

 2 16,8 × 11,3 – widok dziedzińca paradnego z pierwszego piętra

 3 16,1 × 10,6 – widok na staw i oś widokową

 4 11,1 × 16,0 – widok na starą ofi cynę spomiędzy portyku kolumnowego

 5 16,3 × 10,9 – kępa żywotników

 6 11,1 × 16,9 – widok ryzalitu ogrodowego zza stawu

 7 16,3 × 11,8 – tarasy ogrodowe, a w tle staw

 8 16,6 × 11,3 – zejście z tarasu ogrodowego

 9 16,3 × 11,3 – widok fasady od boku z trawnika

10 16,5 × 11,1 – widok dziedzińca, bramy i osi widokowej z poziomu pierwszego piętra

11 11,0 × 16,2 – syngieltony w parku

12 16,3 × 11,3 – sfi nks i basen w parku

13 10,6 × 16,8 – kolumna i głowica portyku

14 10,5 × 15,8 – fasada � w. nowej ofi cyny z widocznym zegarem słonecznym

15 16,3 × 11,0 – most w pobliżu tarasu ogrodowego

16 16,5 × 11,3 – taras ogrodowy i ryzalit widziane od strony folwarku

17 16,5 × 11,4 – geometryczne formy żywopłotu tarasu ogrodowego

18 16,3 × 10,8 – ryzalit ogrodowy widziany z głębi parku

19 11,4 × 16,5 – oś widokowa i przesieka w masywie drzew otwierająca się na pola

20 16,0 × 11,2 – parter kwiatowy i elewacja boczna � w. nowej ofi cyny

21 11,3 × 16,4 – brama główna i fasada pałacu

22 16,5 × 11,9 – schody do nowej ofi cyny od strony ogrodowej

23 11,3 × 16,4 – most przy stawie widziany z głębi parku

24 16,6 × 11,3 – jadalnia z zastawionym stołem

25 16,5 × 10,8 – pomnikowy klon i stojąca pod nim kobieta

26 11,6 × 16,1 – otwarte okno galerii

27 16,4 × 11,1 – wejście na taras ogrodowy, w tle widoczny ryzalit 

29 15,8 × 10,7 – dziedziniec i fasada
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nr zdjęcia wymiary w cm / opis 

29 15,8 × 10,7 – dziedziniec i fasada

30 16,4 × 11,4 – droga i aleja za granicą parku   

31 16,5 × 11,4 – oś widokowa w parku z widocznym ryzalitem na jej zamknięciu

32 16,3 × 11,3 – widok na staw z poziomu pierwszego piętra od strony ogrodu

33 11,2 × 11,3 – widok na szczyt „starej” ofi cyny

34 11,3 × 16,5 – widok na staw i łąkę za nim

35 11,2 × 16,0 – widok kępy drzew i stojącej wśród nich kobiety

36 11,3 × 15,9 – grupa cyprysowców

37 15,8 × 10,8 – widok szczytu nowej ofi cyny z tarasem i wieżyczkowym wykuszem

38 16,3 × 11,0 – zbliżenie parteru kwiatowego i trawnika od strony elewacji ogrodowej

39 11,2 × 15,9 – rzeźba Świętej Rodziny

40 16,5 × 11,5 – ściana szczytowa nowej ofi cyny od strony szosy, widziana z parku

41 15,6 × 10,5 – główna oś widokowa parku zamknięta ryzalitem elewacji ogrodowej

42 11,0 × 15,7 – rzeźba św. Jana Nepomucena

43 16,3 × 11,2 – jadalnia, przy stole kobieta

44 16,2 × 10,9 – kępy iglaków na trawniku

45 11,5 × 16,3 – regularne iglaki w parku

46 16,0 × 11,0 – most i kanał widziane od strony stawu

47 16,0 x 15,9 – częściowo zarośnięta oś widokowa

48 16,4 × 11,1 – salonik z popiersiem 

49 16,4 × 11,4 – widok stawu z topolami włoskimi w tle

50 11,2 × 14,6 – szczyt budynku i fragment muru

51 15,8 × 11,0 – dziedziniec honorowy ze sfi nksem na pierwszym planie

52 15,9 × 11,3 – staw

53 11,3 × 16,5 – wieżyczka nowej ofi cyny 

54 16,1 × 10,5 – brama parku widziana z jego głębi

55 14,7 × 9,9 – fasada stajni-wozowni

56 11,3 × 15,8 – wejście boczne do „starej” ofi cyny

57 16,3 × 11,5 – masyw drzew w parku

58 16,5 × 11,0 – portyk domu ogrodnika

59 10,6 × 15,6 – stróżówka bramy w tylnej części parku

60 10,6 × 15,4 – murowana pergola i stojący w głębi niej chłopiec

61 16,2 × 11,4 – wnętrze salonu na parterze

62 16,4 × 11,4 – pola w okolicach Jarogniewic

63 16,7 × 11,5 – biblioteka jarogniewicka

64 11,0 × 16,2 – kolumna z głowicą widziana z salonu na piętrze

65 15,8 × 10,5 – otwarta brama na tyłach parku

66 16,4 × 11,3 – płot przed wejściem do galerii łączącej pałac z ofi cyną

Oprac. E. P.
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Jan Bułhak urodził się 6 października 1876 
roku w Ostaszynie. Po zakończeniu nauczania 
gimnazjalnego w Wilnie, dostał się na studia fi lo-
zofi czne na Uniwersytecie Jagiellońskim, których 
jednak nie ukończył z powodów materialnych 
– wobec konieczności przejęcia i prowadze-
nia rodzinnego gospodarstwa rolnego, musiał 
porzucić studia. W późniejszym czasie poznał 
w Wilnie Ferdynanda Ruszczyca89. Za jego radą 
zaczął fotografować miasto – zarówno całe bu-
dynki, jak i wybrane ich detale. Następnie wyje-
chał do Antwerpii i Brukseli, a dalej do Drezna, 
gdzie pod okiem Hugo Erfurta poznawał tajniki 
rzemiosła fotografi cznego. W 1912 roku Bułhak 
otworzył w Wilnie swoją pracownię. Prace po-
chodzące z tego czasu poświęcone są niemal wy-
łącznie Wilnu i jego okolicom. Ze szczególną pre-
dylekcją poświęcił się fotografowaniu zabytków 
miasta, spośród których wiele z czasem zostało 
zniszczonych (stara synagoga, cmentarz ewan-
gelicko-augsburski) oraz przyrodzie, częściowo 
pierwotnej, nieskażonej obecnością człowieka. 
Pod wpływem Ruszczyca wykształcił w sobie 
charakterystyczną wrażliwość na rodzimy krajo-
braz o wyraźnie arkadyjsko-idyllicznym kolory-
cie, w którym zawierała się słowiańskość polskiej 
wsi. Z zamiłowaniem utrwalał pokryte chmura-
mi niebo czy wodę, które dostarczały wyjątko-
wo plastycznych kompozycji. Obok elementów 
przyrody pojawiają się również w jego dorobku 
dzieła mogące być uznane za fotografi ę patrio-
tyczną. Dużą wśród nich liczbę stanowiły zdjęcia 
ukazujące miejsca kultu religijnego, ważne dla 
tożsamości narodowej miejsca, budowle i wyda-
rzenia. Z czasem stał się dokumentalistą utrwa-
lającym na kliszy tak przełomowe wydarzenia, 
jak wkroczenie do Wilna polskich oddziałów 
w 1919 roku czy prace wykopaliskowe w pod-
ziemiach tamtejszej katedry przeprowadzone 
w latach 30. XX wieku. Cykl zdjęć patriotyczno-
-narodowych powstawał aż do wojny. W 1919 
roku artysta został kierownikiem Zakładu Fo-
tografi i Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Stefana Batorego. W uznaniu 
zasług, w 1925 roku został odznaczony przez 
Stanisława Wojciechowskiego orderem Polonia 
Restituta. Dwa lata później założył „Fotoklub 

89 Mirosława Rupocińska, Fotogra�ika Jana Bułhaka na podstawie 
zbioru fotogra�ii w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1996, s. 10.

Wileński”. Za jego sprawą w 1930 roku w war-
szawskiej „Zachęcie” zorganizowano pierwszą 
wystawę fotografi i. Na lata 30. przypadła duża 
aktywność Bułhaka w obszarze wydawniczym. 
Wówczas to opublikowano  Almanach fotografi -
ki wileńskiej (1931), Technika bromowa (1933) Bro-
mografi ka czyli metoda wtórnika (1934), Wędrówki 
fotografa w słowie i obrazie (1936). Został również 
redaktorem „Przeglądu Fotografi cznego”. W lip-
cu 1944 roku jego wileńskie mieszkanie zostało 
zniszczone w wyniku działań wojennych. Wów-
czas to spłonęły przechowywane w nim klisze 
jego fotografi i – kilkadziesiąt tysięcy ujęć. Od 
połowy 1945 roku mieszkał w Warszawie. Stolica 
oraz inne zakątki Polski, zniszczone i zdewasto-
wane, stały się przedmiotem jego powojennych 
zainteresowań. Odbył również szereg podróży 
na Ziemie Odzyskane, których odbudowę i polo-
nizację skrupulatnie dokumentował. Wówczas to 
utrwalił się charakterystyczny w jego twórczości 
rys fotografi cznej inwentaryzacji polskiego dzie-
dzictwa kulturowego (głównie materialnego). 
W 1949 roku fotografował Sądecczyznę, Wybrze-
że Bałtyckie, Polesie Lubelskie, Kraków, Toruń.

Kluczowym dla jego stylistyki był motyw 
danego tematu, którego zawsze się doszukiwał 
i którego łatwością odnalezienia się cechował. 
Mówił: „Motyw jest wszędzie, trzeba go tylko 
umieć znaleźć”. To zaś prowadziło ku specy-
fi cznemu postrzeganiu zapisu obrazowego, jaki 
umożliwiała fotografi a. To, co prezentuje nam 
Bułhak, nie jest całkowicie wiernym zapisem 
krajobrazu, ale jego artystyczną kreacją, powsta-
łą w wyniku kierowania się i nałożenia nań spe-
cyfi cznej wrażliwości estetycznej obfi cie czerpią-
cej z tradycji malarstwa pejzażowego.

Charakterystyczne kadrowanie, nastrojo-
wość uzyskiwana dzięki stosowaniu nieostrości 
i zmiękczającemu obraz retuszowi to elementy 
charakterystyczne dla stylistyki Bułhaka. Świa-
tło miało dla niego największą wartość i przy 
jego użyciu konstruował zasadniczy obraz wraz 
z jego wewnętrznym nastrojem. Poza fotografi ą 
zajmował się popularyzacją jej możliwości, co 
przełożyło się na szereg artykułów i felietonów 
jej dotyczących. Jan Bułhak zmarł 5 lutego 1950 
roku w Giżycku.

Ogromne zasługi dla polskiej fotografi i nie 
oszczędziły jednak Bułhakowi słów krytyki. Jed-
nym z największych jego oponentów był Alfred 
Ligocki, który zarzucał artyście anachronizm 
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objawiający się niezrozumieniem społecznego 
zapotrzebowania i jego problemów, jak również 
zbyt silne powiązanie estetyki z malarstwem. 
Twórczość Bułhaka była wysoce estetyczna, i to 
ta kategoria była nadrzędną wobec postulowa-
nej przez Ligockiego syntetycznej obserwacji. 
Z kolei Lech Grabowski – również dystansujący 
się od maniery i estetyki bułhakowskiej – wska-
zywał na ich zakorzenienie w czasie aktywności 
twórczej Bułhaka, i zdeterminowanie jego arty-
stycznych dociekań. Stąd narodowy charakter 
twórczości, służącej budowaniu określonego 
społecznego konstruktu przywiązania do „kra-
ju lat dziecinnych”90. W twórczości Bułhaka do-
strzegano elementy swoiście rozumianego na-
cjonalizmu idącego w parze ze snobizmem, co 
było pozytywnie odbierane przez ówczesny es-
tablishment. Jednocześnie uważano, że fotograf, 
nawiązując do estetyki Roberta de la Sizeranne, 
wprowadzał wydźwięk swoiście polski, niekie-
dy wręcz sarmacki. Ów pogłos wynikał zarów-
no z chęci pokazania tego, co znaczące pozostało 
z okresu przedrozbiorowego, a czego depozy-
tariuszem stało się w znacznej mierze ziemiań-
stwo, skutecznie przenoszące w wiek XIX i po-
czątek XX dawne szlacheckie tradycje. Z drugiej 
strony piękne, historyczne majątki usytuowane 
były pośród malowniczej polskiej wsi, którą Buł-
hak na nowo odkrywa, zwłaszcza w jej nizinnym 
wydaniu (dotychczas głównymi obszarami zain-
teresowania artystów był pejzaż miejski i górski, 
zwłaszcza tatrzański). On to, w połączeniu z wy-
raźnie estetyzowanymi ujęciami, tworzył przed-
stawienia niezwykle dekoracyjne, które według 
wielu krytyków pozbawione były znamion rze-
telności czy autentyzmu. Podkreślając swą mo-
tywację, realizował Bułhak romantyczną wizję, 
której wyrazicielem stał się Kraszewski: „Kto 
chce kraj nasz odwzorować żywo, musi pójść 
na wieś, do dworku szlachcica, do chaty chłop-
ka, w zaścianek, nad staw i młynek, do pasieki, 
pod kościółek stary i dzwonnicę zgarbioną, pod 
fi gurę w lesie, i tu dopiero znajdzie, odwzoruje, 
co właściwie jest naszem”91. W sukurs takiemu 
postrzeganiu tematów malarstwa szła zarazem 
estetyka i fi lozofi a fotografi i, której wyrazicielem 
stała się grupa paryskiego Photo-Clubu głosząca:

90 Lech Grabowski, Jan Bułhak, Warszawa 1961, s. 18 i nast.
91 Józef Ignacy Kraszewski, Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 

1857, s. 207.

 − odrzucenie dokumentalności fotografi i, ja-
ko pochodnej jej mechaniczności,

 − wywiedzenie z zasad estetyki malarskiej 
wzorców dla estetyki fotografi i,

 − wprowadzenie w odbiorze i w procesie 
„tworzenia” istotnych elementów emocjo-
nalnych, przeciwstawnych „naukowości” 
fotografi i,

 − odrzucenie ostrości obrazu fotografi czne-
go jako niegodnego ich zdaniem z natural-
nym widzeniem człowieka,

 − położenie głównego nacisku na procesie 
pozytywnym, gdzie zalecano stosowanie 
technik swobodnych, upodabniających fo-
tografi ę do malarstwa i grafi ki92.

Z założeniami tej grupy oraz piktorializmu 
zapoznał się Bułhak poprzez literaturę fachową. 
Dużą rolę w ukształtowaniu estetyki Bułhaka 
odegrała myśl przywołanego Roberta de la Si-
zeranne93. Najważniejsze jego założenia znalazły 
się w książce Bułhaka Estetyka światła wydanej 
w 1936 roku w Wilnie. Obaj wskazywali na trzy 
momenty zależne od artysty – wybór motywu, 
wywołanie płyty i „uczucie, osobiste upodoba-
nie artysty najwięcej wpływa na jakość kopii”94. 
Ostatni z momentów wiązał się z szerszym pro-
blemem nierozłączności przeżycia estetycznego 
i emocjonalnego. Bez wzruszenia, przeżycia du-
chowego, pojawienia się emocji, które odzwier-
ciedlałyby duszę artysty, nie było – według 
Bułhaka – możliwe uzyskanie pełni wartości es-
tetycznej.

Bułhak korzystał z aparatu kliszowego, 
mieszkowego. Dzięki regulowanej czołówce 
oraz możliwości odchylenia tylnej części urzą-
dzenia, mógł fotograf modyfi kować ustawienia 
tak, by zachować prawidłowe skomponowanie 
pionów i poziomów, co miało kluczowe znacze-
nie zwłaszcza w przypadku fotografi i obiektów 
architektonicznych. Dużych rozmiarów aparat 
z dodatkowym sprzętem optycznym ustawiał 
na statywie i następnie komponował wybra-
ny obraz na matówce. Posługiwał się obiek-
tywem widokowym the adjustable landscape 
lens, dającym właściwą perspektywę przy uży-

92 Alfred Ligocki, Fotogra�ia i sztuka, Warszawa 1962, s. 51–70.
93 Robert de la Sizeranne, Czy fotogra�ia jest sztuką, [w:] Podstawy 

kultury estetycznej, Lwów – Warszawa 1907, s. 113–172.
94 Tamże, s. 143.
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ciu  ogniskowej 30 ± 50 mm dla formatu 13 × 18 
i 40 ÷ 70 mm dla formatu 18 × 24. 

Konstrukcja aparatu była zarazem odpo-
wiedzialna za specyfi czne efekty modelunko-
we, jakie Bułhak nie tylko wykorzystywał, ale 
do których dążył95. Wspomniany wyżej obiek-
tyw, � w. apachromat Pullignego, umożliwiał 
wykorzystanie aberracji chromatycznej, dzięki 
której obraz tracił swoją wyrazistość, zysku-
jąc jednocześnie miękki kontur. Obiektyw ten 
funkcjonował obok urządzeń anastygmatycz-
nych, popularnych na ówczesnym rynku nie-
mieckim i umożliwiających osiągnięcie natu-
ralistycznych efektów. Tym samym Bułhak 
świadomie dążył w stronę obrazów fotogra-
fi cznych. Wykorzystując założenia malarstwa, 
analogicznie konstruował fotografi czne pole 
obrazowe, z klasycznym podziałem na elemen-
ty dominujące oraz dopełniające, perspektywę 
(centralną, ukośną), a także respektował bar-
wy, rozumiane jako nasycenie światłem. Cechą 
charakterystyczną Bułhaka były ujęcia syntety-
zujące, dążył do pokazania pars pro toto, która 
jednak miałaby charakter skończonego przed-
stawienia, a wszystkie, zdawałoby się poboczne 
elementy kompozycji, służyć miały wyekspono-
waniu głównego motywu. Fotograf szczególnie 
lubił szerokie perspektywy. Tworzyły one roz-
ległe panoramy, z dużymi płaszczyznami tonal-
nie niuansowanymi i wyraźnie zaznaczonymi 
poziomymi podziałami, które jeszcze wzma-
gały wrażenie przestrzeni. Przejście pomiędzy 
kolejnymi planami było subtelne. W odniesie-
niu do przestrzeni zestawianych – ziemi i nie-
ba, ziemi i wody, wody i nieba – równoważył 
poszczególne elementy. Szczególnie niebo 
i chmury stanowiły ważny element kompozy-
cyjny w twórczości Bułhaka. Element ten – tak 
popularny w twórczości malarskiej tamtego 
czasu – występuje również u fotografa. W jego 
kompozycjach odnaleźć można repertuar iko-
nografi czny przełomu XIX i XX wieku. 

Światło było najważniejszym środkiem ar-
tystycznego wyrazu w twórczości Bułhaka. 
Większość ujęć wykonywał w godzinach popo-
łudniowych, zyskując miękkość plastyki foto-
grafowanego obiektu oraz wrażenie głębi. Po-
południowe światło zapewniało długie cienie, 
które muskając kontury budowli podkreślało 

95 Juliusz Garztecki, Trzecie oko, Kraków 1975, s. 73.

ich kształty i uwydatniało bryły. Światło rów-
nież wespół ze z góry ustalonymi proporcja-
mi, powiązaniem linii poziomych i płaszczyzn, 
składało się na charakterystyczną kompozy-
cję bułhakowską. Poza perspektywą central-
ną, stosował artysta kompozycję po przekątnej, 
zwłaszcza gdy fotografował duże grupy drzew, 
czego doskonałym przykładem są fotografi e 
parku w Jarogniewicach. Wprowadzała ona dy-
namikę do kompozycji powstrzymywaną przez 
– najczęściej usytuowany w oddali – obiekt lub 
przestrzeń. W jego pracach można wyczuć ma-
tematyczną harmonię linii i płaszczyzn, które za 
sprawą światła i cienia zyskują na haptyczności, 
ulegają konkretyzacji. Bułhak umiejętnie prowa-
dzi wzrok obserwatora ku wnętrzu obrazu, wy-
korzystując walory perspektywy i elementów 
linearnych.

Warto również zwrócić uwagę na pewną 
pomijaną oczywistość – Jarogniewice to mają-
tek położony w sercu wielkopolskiej prowincji, 
z dala od większych miast, wyraźnie ruralny 
i utrwalający pewien wiejsko-arkadyjski wzo-
rzec siedziby ziemiańskiej. W tym kontekście 
przywołać należy wypowiedź Bułhaka, dla któ-
rego powszechna w jego czasach i obecna na Za-
chodzie fascynacja widokiem miasta, była skon-
frontowana z polską predylekcją do rodzimych 
krajobrazów:

My, Polacy, nie naśladujemy, na szczęście, 
tych odstraszających przykładów suprema-
cji miasta nad przyrodą. My czujemy całą 
obcość i jałowość tego modnego kierunku. 
Nas klątwa niewoli wielkomiejskiej o wiele 
mniej obciąża niż narody zachodnie, a przy-
rodzone warunki bytu – przestrzeń, przyro-
da, atmosfera i słońce, nie są dla nas zapo-
mnianemi dezyderatami, tylko codzienną 
rzeczywistością. W naszej rozległej i bogatej 
w naturalne zasoby ojczyźnie możemy jesz-
cze pełnemi garściami chwytać iskrzenie sło-
neczne, cienistość leśnych gęstwin, błękitne 
perspektywy dali i wielokształtną scenerię 
obłocznego nieba. Możemy bez obawy jed-
nostajności odtwarzać nieskończoną rozma-
itość przyrody i ziemi, jeszcze nie skłóco-
nych z człowiekiem w walce na wytępienie. 
Możemy być głusi na twierdzenia snobów, 
jakoby się pejzaż przeżył, a tematem i two-
rzywem współczesności musiało być nie bo-
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gactwo ziemi, tylko jej negacja, uosobiona 
w miastach96.

Prezentowane w niniejszym opracowaniu ma-
teriały ikonografi czne są wyjątkowym świadec-
twem epoki, w której ziemiaństwo, a zwłaszcza 
ród Żółtowskich, odrzucając częściowo tradycję 
szlachecką, wkroczyło na ścieżkę dynamicznego, 
gospodarczego i ekonomicznego rozwoju. Prze-
kształcenia rodowych siedzib odzwierciedlały 
z jednej strony pietyzm dla okruchów przeszło-
ści świadczący o wyjątkowej pozycji rodziny, 
z drugiej natomiast pokazywały dążenie do wy-
gody, nowoczesności wpisujących się w ducha 
epoki przełomu. Popularność fotografi i w po-
czątkach XX wieku, która przestała być nowinką, 
a stała się elementem codzienności, pozwoliła 
na utrwalenie gustu estetycznego Żółtowskich. 
Dzisiaj to unikatowe świadectwo kultury mate-
rialnej i nieocenione źródło historyczne jest tak-
że elementem oddziaływającym na zbiorową 

96 Jan Bułhak,  Narodowość w fotogra�ice, [w:] Almanach fotogra�iki 
wileńskiej, Wilno–Poznań–Warszawa–Lublin 1931, s. 13.

wyobraźnię współczesnych. Zdjęcia pozwalają 
zarazem na rekonstrukcję pierwotnego charak-
teru określonych wnętrz, co wobec faktu ich 
zniszczeń w czasie ostatniej wojny i okresu PRL 
czyni je wyjątkowym świadectwem dziejowym. 
Fotografi e stają się oknem, przez które możemy 
zajrzeć w przeszłość. I choć nie dają pełnego ob-
razu tamtego czasu, to jednak pozwalają poczuć 
dyskretny urok epoki, na pozór dobrze znanej, 
lecz kryjącej w sobie nadal wiele tajemnic.

W dalszej części prezentowane są wybrane 
fotografi e z albumu Bułhaka. Pragnąć zachować 
w możliwie wierny sposób stylistykę albumów, 
zdecydowaliśmy się na układ zastosowany 
przez samego fotografa – jedna fotografi a na jed-
nej stronie, rozumiana jako indywidualna kom-
pozycja, a zarazem seria widoków.

97 Agata Barzycka-Paździor, Fotogra�ia jako źródło historyczne. Wy-
brane problemy, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2006, t. 36, 
s. 111.

Zespół fotografi i z Jarogniewic stanowi do-
skonałą ilustrację przytoczonych powyżej słów. 

Pojedynczy komplet albumów stanowił zapew-
ne przekazywany kolejnym pokoleniom depozyt 
służący wzmocnieniu autoidentyfi kacji z rodem 
i majątkiem, a pośrednio z rodzimym krajobra-
zem i regionem97.

* * *
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73. Jan Bu³hak, Fasada pa³acu w Jarogniewicach, 1928. Fot. Zbiory rodzinne



 Fotografi a jako źródło historyczne i nośnik pamięci. Albumy Jana Bułhaka   95

74. Jan Bu³hak, Widok z salonu na piêtrze pa³acu w Jarogniewicach na trawnik przed dziedziñcem paradnym. Przy 
krawêdzi widoczne baraniog³owe sfinksy, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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75. Jan Bu³hak, Widok bocznej, tzw. starej oficyny z poziomu okna pierwsze-
go piêtra pa³acu w Jarogniewicach, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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76. Jan Bu³hak, Elewacja szczytowa tzw. nowej oficyny z widocznym zegarem 
s³onecznym, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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77. Jan Bu³hak, Tarasy ogrodowe z widocznym na dalszym planie stawem, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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78. Jan Bu³hak, Jadalnia pa³acu w Jarogniewicach, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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79. Jan Bu³hak, Brama wjazdowa do parku od strony Czempinia, na przestrza³ widoczny kana³ z basenem, 1928. 
Fot. Zbiory rodzinne
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80. Jan Bu³hak, Widok ryzalitu ogrodowego zza kana³u, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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81. Jan Bu³hak, Basen ze sfinksami w parku jarogniewickim, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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82. Jan Bu³hak, Fasada pa³acu jarogniewickiego, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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83. Jan Bu³hak, Figura Œwiêtej Rodziny bêd¹ca czêœci¹ pomnika poleg³ych 
w latach 1914–1920, 1928. Fot. Zbiory rodzinne



 Fotografi a jako źródło historyczne i nośnik pamięci. Albumy Jana Bułhaka   105

84. Jan Bu³hak, Fasada pa³acu jarogniewickiego, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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85. Jan Bu³hak, Fragment klombu od strony ogrodowej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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86. Jan Bu³hak, Wyjœcie od strony ogrodu z oficyny pó³nocnej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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87. Jan Bu³hak, Bry³a oficyny pó³nocnej widziana od strony ogrodowej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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88. Jan Bu³hak, Wie¿yczka oficyny pó³nocnej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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89. Jan Bu³hak, Stró¿ówka przy bramie we wschodniej czêœci parku, 1928. Fot. 
Zbiory rodzinne
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90. Jan Bu³hak, G³ówny most w parku, 1928. Fot. Zbiory rodzinne



112 Fotografi a jako źródło historyczne i nośnik pamięci. Albumy Jana Bułhaka  

91. Jan Bu³hak, Oœ widokowa wzd³u¿ kana³u i mostu, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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92. Jan Bu³hak, Staw wraz z otwieraj¹cym siê na okolicê przeœwitem pomiêdzy 
dwiema topolami w³oskimi, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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93. Jan Bu³hak, Staw w parku z widocznymi w tle nasadzeniami z topoli w³oskich, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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94. Jan Bu³hak, Okno ³¹cznika, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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95. Jan Bu³hak, Krajobraz okolic Jarogniewic, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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96. Jan Bu³hak, Figura œw. Jana Nepomucena w parku, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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97. Jan Bu³hak, Trawnik z rabatami kwiatowymi w czêœci ogrodowej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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98. Jan Bu³hak, Pomnikowy d¹b w parku, a pod nim Ró¿a ¯ó³towska, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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99. Jan Bu³hak, Oficyna pó³nocna widziana od strony stawu, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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100. Jan Bu³hak, Stajnia cugowa, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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101. Jan Bu³hak, Oficyna po³udniowa z widoczn¹ wnêk¹ mieszcz¹c¹ figurê Matki 
Boskiej, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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102. Jan Bu³hak, Dom ogrodnika, 1928. Fot. Zbiory rodzinne
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Summary

History of the family – a familiar history. The archive of the Żółtowski family. 
The iconography of the seats in the Kościan county.

in a separate volume, similarly to the one pub-
lished earlier and relating to the Chłapowski 
archive from Kopaszewo, which forms a part of 
the Family Archives and Archives of the Inde-
pendent project.

The Żółtowskis are one of families not ori-
ginally connected with Wielkopolska, however, 
in the 19th century they managed to a signifi -
cant position in the area thanks to their out-
standing agronomic skills, which enabled them 
to purchase several landed estates in a rela-
tively short period of time, which were then dy-
namically transformed into profi table farms. All 
three villages mentioned at the beginning incor-
porated representative residences, mainly eigh-
teenth century, which were modernised or re-
placed with new ones during the Żółtowski era. 
The changes included both the interior decora-
tion and a diff erent organisation of the rooms. 
At one point Głuchowo and Jarogniewice both 
belonged to a common owner, which also re-
sulted in some identical solutions, especially 
when comparing photographs of the park and 
garden arrangements in the representative part 
of the mansions. 

The presentation of the reprints of the pho-
tographs is accompanied by a refl ection on pho-
tography as a historical source and an object 
constituting a „place of memory”, to refer to the 
formulation of Pierre Nora. The formal analysis 
also enables the indication of solutions and ele-
ments responsible for the „genius loci” of the in-
dividual estates. 

The study is part of the current in archival 
research that documents the material legacy of 

The publication presents the partially pre-
served archival collection of the Żółtowski fam-
ily relating to the family seats in the area of 
the Kościan county – Czacz, Jarogniewice and 
Głuchowo. The uniqueness of the collection is 
connected with the fact that it is dominated by 
photo albums, while wri� en documents are rel-
atively few. Among the photographs there are 
three albums (one unfi nished) containing works 
by Jan Bułhak, one of the most important pho-
tographers of the 20th century. Bearing in mind 
the fact that the negatives were burnt in the art-
ist’s atelier, these are the only surviving copies. 
Some of them are reproduced in this work.

The basic aim of the monograph was to pres-
ent photographs whose subject was the palace-
park complexes and interiors of the three resi-
dences mentioned above. All the photographs 
were taken between 1908 and 1926, which makes 
them even more valuable as they enable us to 
trace the transformations – especially of the in-
teriors – refl ecting the changing tastes of the suc-
cessive owners of the mansions. Nowadays, all 
three palaces retain neither the original furnish-
ings nor preserved interiors, so the photographs 
that were found remian the only iconographic 
material enabling the character of the Żółtowski 
family residence to be reconstructed. The mate-
rial is supplemented with descriptions of the 
buildings, including accounts of the former resi-
dents of the palaces. 

The source material was selected from a huge 
number of photographs and narrowed down 
to the images of the residences. Family life and 
portraits of family members will be presented 
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Wielkopolska. Most of the photographs have 
not been reproduced so far, and up until now 
Bułhak’s photographs did not even function in 
scientifi c circulation. This is therefore a basic 
research study. The cognitive value of the icon-
ographic material is also related to the possibil-
ity of it being used by preservationists as well 
as the current users of the palaces, especially 
the private ones, when planning renovation and 
preservation works. Making the remains of their 

archive available by the descendants of the fam-
ily, gives hope to enlarge the knowledge of the 
role and signifi cance of the southern Wielkopol-
ska gentry, at the same time forming a valuable 
source of information on some of the most sig-
nifi cant noble residences erected in the so-called 
national style, which is of great importance for 
art historians and local history researchers. 

przeł. Marek Ciesielski


