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Siedziby magnackie bądź szla-
checkie, jakimi były pałace czy też 
dwory wraz z zapleczem gospo-
darczym, tradycją sięgają okresu 
średniowiecza. Kształtowały się 
przez stulecia, a ich największy 
rozkwit przypadł na XIX wiek, kiedy 
to między innymi Śląsk przeżywał 
prawdziwą rewolucję agrarną. Losy 
majętności śląskich podobnie jak na 
innych obszarach, brutalnie zmieniła 
II wojna światowa. Po 1945 roku 
zdecydowana większość majątków 
ziemskich stała się własnością Skar-
bu Państwa i przeszła pod zarząd 
Państwowych Gospodarstw Rolnych. 
Część z nich była zarządzana przez 
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, 
a tylko nieliczne zagospodarowano 
na zakłady opieki społecznej i lecz-
nicze. Od czasu, kiedy nadzór nad 
gospodarstwami folwarcznymi spra-
wował sektor państwowy, zauważa 
się w większości z nich stopniową, 
systematyczną degradację, a w końcu 
niszczenie, zarówno substancji archi-
tektonicznej, jak i przestrzeni.

W niniejszej pracy podjęto 
próbę zwrócenia uwagi na wartości 
kulturowe zarówno całej kompozycji 
przestrzennej, jak i poszczególnych 
obiektów architektonicznych znaj-
dujących się w obrębie zespołu pała-
cowo-folwarcznego w Mańczycach1, 
a szczególnie na jego rolę w kształ-
towaniu krajobrazu kulturowego wsi 
dolnośląskiej.

Oto jadąc drogą już z daleka 
możemy zaobserwować wyłaniają-

ce się z otaczającego parku wieże 
rezydencji w Mańczycach – niegdyś 
zaprojektowanej z wyjątkową staran-
nością i elegancją. Aby dodatkowo 
podkreślić ważność mańczyckiego 
pałacu – stanowiącego niewątpliwie 
dominantę architektoniczną w oma-
wianym zespole folwarcznym – po-
sadowiono go na niewielkim wznie-
sieniu w stosunku do pozostałej 
zabudowy gospodarczej i wiejskiej. 
Tak górując nad okolicą kształtuje 
on tutejszy pejzaż dzięki reprezen-
tacyjnym formom i odpowiedniej 
lokalizacji. Należy jednak pamiętać, 
że obok parku i pałacu wznosi się 
zwykle część gospodarcza, tzn. bu-
dynki inwentarskie, magazynowe, 
niekiedy przemysłowe2. Obiekty 
o charakterze przemysłowym wy-
różniają się w sylwecie wsi jeszcze 
wyraźniej niż pałac, nie otoczone tak 
bujną zielenią.

W miarę zbliżania się do wsi 
Mańczyce, zarysowują się kolejne 
elementy: wydłużone bryły stajni, 
wyniosłe dachy stodół, wysokie 
ściany spichrza, a także komin go-
rzelni – stanowiący istotny wyróżnik 
w tutejszym krajobrazie.

Założenie pałacowo-folwarcz-
ne w Mańczycach ma swoją histo-
rię3, szczególnie tę po 1945 roku, 
bardzo zbliżoną do innych tego typu 
zespołów. Na przestrzeni wieków 
(począwszy od XVII wieku), mają-
tek zmieniał kolejnych właścicieli, 
ulegał różnorodnym przebudowom, 
jednak ostateczny kształt nadano mu 
na przełomie XIX/XX wieku, kiedy 
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to wraz z sąsiadującymi folwarkami 
tworzył dobra.

Majątek mańczycki stanowi 
idealny przykład układu przestrzen-
nego jakim jest folwark z rezydencją. 
Ogólną zasadą tego typu założeń jest 
separacja części rezydencjalnej od 
gospodarczej i mieszkalnej, jednak 
nigdy na tyle, aby nie można było 
traktować zespołu jako jednolitej 
całości. W układach tych podwórze 
i kolonie domów komponowane są 
na osiach poprzecznych do głównej 
osi założenia pałacowego.

Neobarokowy pałac w Mańczy-
cach wyznacza dwie osie: główną 
i boczną. Na osi głównej od półno-
cy znajduje się park, a od południa 
– reprezentacyjny dziedziniec (nr I). 
Oś boczna od wschodu zamknięta 
jest podwórzem (nr II) w kształcie 
bardzo wydłużonego prostokąta, wo-
kół którego grupują się zabudowania 
gospodarcze; a od zachodu – małym 
prostokątnym dziedzińcem (nr III), 
otoczonym zabudową mieszkalną. 
Część z niej stanowi pozostałość po 
dawnych czworakach z początku 
XX wieku.

Mańczycka rezydencja obecnie 
jest dwukondygnacyjnym, podpiw-
niczonym budynkiem założonym 
na planie zbliżonym do podkowy 
z ryzalitem środkowym i dwoma 
bocznymi. Do ryzalitu wschodniego 
przylega oranżeria oraz mały budy-
nek o charakterze pomocniczym. 
Ryzalit środkowy fasady podkreślony 
został pilastrowym podziałem ścian 
i zwieńczonym trójkątnym naczół-
kiem. W ryzalicie tym umieszczono 
XVIII-wieczny portal balkonowy 
z ukośnie ustawionymi pilastrami. 
Sklepienia kolebkowe w piwnicach 
wskazują na renesansowe pochodze-
nie „pierwszego domu”. Jednak obec-
ny kształt pałac zawdzięcza przebu-
dowie z lat 80-tych XIX wieku.

Rezydencja w Mańczycach 
(budynek nr 1) została zwrócona 

elewacją frontową na południe, 
w stronę obszernego dziedzińca 
przedpałacowego (nr I). Od północy 
do fasady pałacu przylega teren zało-
żenia parkowego, którego północną 
i wschodnią granicę wyznaczają łąki 
otaczające ten obszar. Od zachodu 
park zamyka dawna droga wiejska 
(obecnie lokalna do Borowa). Wspo-
mnianą drogę i pałac łączy malowni-
cza aleja lipowa.

Około połowy XIX wieku park 
z założenia barokowego przekompo-
nowano na angielski park krajobra-
zowy. Pozostałością po nim są dwie 
polany, okrągły staw zlokalizowany 
we wschodniej części założenia 
oraz zasadnicza część drzewostanu. 
W owym czasie uporządkowano 
również dziedziniec przedpałacowy: 
między innymi na osi portalu wej-
ściowego usytuowano fontannę.

I – dziedziniec reprezentacyjny
II – podwórze gospodarcze
III – podwórze mieszkalne
1. pałac
2. domek ogrodnika
3. spichlerz
4. stodoła
5. stajnia
6. gorzelnia
7. wozownia
8. komórki
9. budynek na wóz straży pożarnej

Plan folwarku Mańczyce

The plan of the grange Mańczyce

Zespół dawnych domów folwarcznych

The group of ex-worker’s houses

Plan wsi Mańczyce

The plan of the Mańczyce village
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Właściwe podwórze gospo-
darcze – stanowiące zamknięcie 
wschodniej części osi bocznej wy-
znaczonej przez pałac – o kształ-
cie bardzo mocno wydłużonego 
prostokąta, od strony północnej 
„zamknięte” jest domkiem ogrodni-
ka4 (budynek nr 2). Jest to budynek 
wzniesiony na planie prostokąta, 
piętrowy, niepodpiwniczony. Parter 
stanowi jednoprzestrzenne pomiesz-
czenie z wydzieloną klatką schodo-
wą. Właściwe mieszkanie znajduje 
się na piętrze.

Na wschód od mieszkania dla 
ogrodnika usytuowano spichlerz (bu-
dynek nr 3) z prostą elewacją z cha-
rakterystycznymi małymi otworami 
okiennymi, stosunkowo wysokim 
stromym dachem. Konstrukcja bu-
dynku typowa jest dla obiektów ma-
gazynowych, tzn. ściany murowane 
z cegły, zaś wnętrze: stropy, podłogi, 
schody, konstrukcja dachu – wykona-
ne z elementów drewnianych.

Na podłużnej osi spichlerza 
w kierunku południowym zloka-
lizowano stodołę5 (budynek nr 4) 
wybudowaną na planie wydłużonego 
prostokąta. Ściany murowane z cegły, 
pozbawione detalu architektoniczne-
go, z występującymi jedynie piono-
wymi otworami wentylacyjnymi oraz 
czterema parami drewnianych, dwu-
skrzydłowych wrót. Wnętrze stodoły 
podzielono ścianą ogniową na dwie 
części, a całość przykryto wysokim, 
dwuspadowym dachem.

W zachodniej części podwórza 
gospodarczego usytuowano stajnie 
(budynek nr 5), które stanowią jedno-
cześnie barierę między dziedzińcem 
reprezentacyjnym /nr I/ a podwórzem 
gospodarczym /nr II/. Jest to budy-
nek piętrowy, niepodpiwniczony, 
założony na planie wydłużonego 
prostokąta, przykryty dwuspadowym 
dachem. Ściany murowane z cegły, 
elewacje całkowicie pozbawione 
detalu architektonicznego.

Od strony południowej za-
mknięcie dziedzińca gospodarczego 
stanowi gorzelnia6 (budynek nr 6), 
która jest budynkiem podpiwniczo-
nym, przykrytym prawie płaskim 
dwuspadowym dachem. Ściany 

zewnętrzne murowane z cegły i ka-
mienia. Wyraźnie zaznaczony cokół 
wykonano z kamienia. Czerwone, 
ceglane gzymsy wyraźnie odcinają 
się od szarej, kamiennej elewacji. 
Opaski okienne dość znacznej sze-
rokości wykonano z czerwonego 
piaskowca.

W południowo-wschodniej 
części założenia usytuowano wo-
zownię7 (budynek nr 7) założoną 
na planie prostokąta. Jest to parte-
rowy budynek, niepodpiwniczony, 
o ścianach murowanych z cegły. 
Od strony północnej przylega do 
wozowni kuźnia, a od południowej 
– pomieszczenia warsztatowe.

Pałac w Mańczycach – elewacja frontowa

The palace in Mańczyce – the elevation of 
the front

Aleja lipowa

The path of lime-trees
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W południowo-zachodniej 
części zabudowań gospodarczych, 
na przedłużeniu dłuższej osi stajni 
zlokalizowano tzw. komórki (budy-
nek nr 8) – jest to zespół niewielkich 
pomieszczeń inwentarsko-gospo-
darczych zgrupowanych wokół 
kwadratowego podwórka. Omawia-
ny zespół komórek, pomimo braku 
detalu architektonicznego, ale dzięki 
swojej kompozycji i proporcjom, 
stanowi malowniczy akcent w całym 
założeniu folwarcznym.

W południowej części zespołu, 
na granicy działki, tuż przy bramie 
wjazdowej, usytuowano niewielki 
parterowy budynek, niepodpiwniczo-
ny, o ścianach murowanych z cegły 
(budynek nr 9), będący pomieszcze-
niem na wóz straży pożarnej.

Po roku 1945 dobra mańczyckie 
stały się własnością Skarbu Państwa 
i przeszły pod zarząd Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego w Borku 
Strzelińskim. Wnętrze pałacu prze-
budowano, wydzielając mieszkania 
dla pracowników. Na piętrze dwie 
sale reprezentacyjne przeznaczono 
na salę kinową. Na parterze, we 
wschodnim skrzydle, zaprojektowa-
no świetlicę dla mieszkańców wsi.

Zarówno pałac, jak i większość 
obiektów gospodarczych, między 
innymi gorzelnia, od przeszło 20 
lat są niezagospodarowane. Dopóki 
obiekty te były użytkowane w lepszy 
czy gorszy sposób ich stan technicz-
ny był zadowalający. Od czasu, 
kiedy stanowią pustostany popadają 
stosunkowo szybko w ruinę. Po 1980 
roku podjęto próbę adaptacji pałacu 
na potrzeby kulturalne pracowni-
ków PGR-u oraz mieszkańców wsi. 
Otrzymane środki finansowe wystar-
czyły jedynie na wymianę więźby 
dachowej oraz pokrycie dachu nową 
blachą. Niestety, przy jednej z pierw-
szych większych wichur część dachu 
została zerwana i w ten sposób pałac 
nadal popada w ruinę.

Od czasu, kiedy nadzór nad 
dobrami przejął PGR, zauważa się 
stopniowe niszczenie pałacu, bu-
dynków gospodarczych, a przede 
wszystkim dewastację parku. Od 
1993 roku kontrolę nad omawianym 
założeniem folwarcznym sprawowa-
ła Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. W rzeczywistości majątek 
pustoszał. Mimo, iż założenie pała-
cowo-folwarczne w Mańczycach od 
kilku lat ma nowego właściciela (jest 
nim osoba prywatna), to stan tech-

niczny opracowywanego zespołu 
nie uległ poprawie, ponieważ zago-
spodarowano jedynie ziemię. Pałac 
wraz z parkiem oraz zabudowaniami 
gospodarczymi nadal potrzebują 
zainteresowania, a przede wszystkim 
znacznych nakładów finansowych 
oraz pracy, aby chociaż w części 
przywrócić im dawną świetność. 
Nadal pozostaje aktualny problem 
znalezienia właściwej funkcji wy-
korzystującej wszystkie elementy 
zespołu, najlepiej zbliżonej do histo-
rycznej lub nowej, ale uwzględniają-
cej historię i tradycję tak malowniczo 
położonego zespołu pałacowo-fol-
warcznego.

Być może pewną szansą dla 
mańczyckiego folwarku byłaby jego 
adaptacja na ośrodek rehabilita-
cji8, a ściślej hipoterapii dla dzieci 
z porażeniem mózgowym. Wspo-
mniane rozwiązanie pozwoliłoby na 
utrzymanie założenia w całości, nie 
wprowadzałoby drastycznych zmian 
ani w układzie przestrzennym ani 
w przypadku pojedynczych budyn-
ków, a z pewnością przyczyniłoby 
się do uatrakcyjnienia omawianego 
terenu. Zaadaptowanie zespołu mań-
czyckiego na ośrodek rehabilitacji 
wiązałoby się również z zagospoda-
rowaniem parku9, który pełniłby funk-
cję rekreacyjno-wypoczynkową.

Dramatyczna sytuacja ostatnich 
lat to okres popegeereowski, kiedy 
to zabrakło nawet tych najsłabszych 
i najgorszych gospodarzy. Na nic 
zdaje się pozorna kuratela Agencji 

Gorzelnia

The alcohol distillery
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Rynku Rolnego. Nędza i stagnacja 
jaka zagląda na wieś jest szczególnie 
widoczna właśnie w kontraście z bo-
gactwem dawnej zabudowy rezyden-
cjonalnej i gospodarczej oraz zieleni. 
Dewastowane na opał lub budulec 
historyczne obiekty są tego bolesnym 
dowodem. Znakomita większość 
założeń folwarcznych straciła już 
w dużej mierze swe wartości histo-
ryczne bądź przez nieprzemyślane 
częściowe wyburzenia, remonty, 
wprowadzanie nowej zabudowy, 
które w pewnym stopniu zatarły 
kompozycję przestrzenną sprzed lat, 
bądź przez bezmyślną dewastację 
zarówno budynków jak i parku, co 
w efekcie końcowym daje ruiny po-
rośnięte trawą i krzewami. Miejsce 
po dawnym dwudziedzińcowym 
założeniu folwarcznym w Przecła-
wicach10 opanowane obecnie przez 
dziką roślinność doskonale obrazuje 
ten drastyczny przykład.

W chwili obecnej pozostaje je-
dynie mieć nadzieję, że mańczyckie 
dobra – jak i wiele innych będących 
w podobnej sytuacji – nie podzielą 
losu przecławickiego majątku. Być 
może stanie się tak na skutek w miarę 
szybkiego i świadomego działania 
w obronie zabytkowych założeń 
dworsko- i pałacowo-folwarcznych 
nie tylko w obrębie Równiny Wro-
cławskiej, ale również poza jej 
granicami.

Rysunki i fotografie wykonała autorka.

Illustrations and photographs made by the 
author.

Renata Gubańska

Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska 
i Geodezji
Akademia Rolnicza Wrocław
Institute of Agricultural Building Engineering and 
Landscape Designing
Faculty of Environmental Engineering and 
Geodesy
The Agricultural University of Wroclaw

Przypisy
1 Mańczyce – wieś zlokalizowana po obu stro-
nach lokalnej drogi łączącej Piotrków Borowski 
z Zielenicami, w gminie Borów należącej do 
województwa dolnośląskiego.
2 Na Dolnym Śląsku obiekty przemysłu rolno-
-spożywczego występowały bardzo licznie. 
Żyzne gleby dostarczały bowiem surowców 
do przetwórstwa. Gorzelnie i cukrownie towa-
rzyszyły od końca XIX wieku prawie każdej 
dolnośląskiej majętności.
3 Szczegółową historię mańczyckiego majątku 
zawiera Studium historyczno-architektoniczne 
pałacu w Mańczycach autorstwa Marii Fran-
kowskiej.
4 Domek ogrodnika datowany jest na 1899 
rok.
5 We wnętrzu stodoły widać wyraźny podział 
na sąsieki i klepiska.
6 Budynek gorzelni wybudowano w 1874 
roku.
7 Wozownia powstała w 1922 roku.
8 Próby przystosowania założenia pałacowo-
-folwarcznego w Mańczycach do współczesnej 
funkcji, z wykorzystaniem istniejącej tkanki 
architektonicznej, podjęła się R. Wieczorek, 
studentka V roku Wydziału Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej, w pracy dyplomowej.
9 Współcześnie o starym drzewostanie wybu-
jałym i przerośniętym, ponieważ zaniedbanym 
od dziesięcioleci.

10 Przecławice – wieś usytuowana po obu 
stronach drogi lokalnej łączącej Wierzbice 
z Węgrami, w województwie dolnośląskim. 
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