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Zabytkowe zespoły pałacowo-
-parkowe postrzegane jako zjawisko 
historyczne i kulturowe, stanowią 
odzwierciedlenie wielosetletnich 
przemian dokonanych w sztuce 
ogrodowej jak również poglądów 
i stosunku człowieka do przyrody 
w przeszłości. Należy przy tym pa-
miętać, iż rozwój sztuki ogrodowej 
nierozerwalnie łączył się z przemia-
nami, jakie dokonywały się w Europie 
i świecie w takich dziedzinach życia 
jak malarstwo, literatura, architektura 
i urbanistyka. Wszystkie te dziedziny 
wspólnie nakreślały styl i obowiązu-
jącą modę danej epoki, czego twór-
czym wyrazem stały się również parki 
rezydencjonalne. Niewątpliwie z te-
go względu, niezależnie od stopnia 
zachowanych śladów ich ewolucji, 
stanowią one obecnie szczególnie 
cenny dokument przeszłości. Prezen-
tując wartości historyczne, naukowe, 
artystyczne i przyrodnicze, a także 
będąc integralną częścią krajobra-
zu kulturowego, zabytki ogrodowe 
wnoszą ogromny wkład w dorobek 
i rozwój kultury narodowej. Wyra-
żają wspólne treści i idee będące 
istotnym elementem kształtowania 
się kultury europejskiej. Nie ulega 
zatem wątpliwości, iż zabytkowe 
zespoły rezydencjonalne winny 
podlegać szczególnej ochronie tym 
bardziej, że z upływem czasu stają 
się coraz cenniejsze i coraz większe 
znaczenie mają dla tradycji i tożsa-
mości narodu.

 Stosunek człowieka do ota-
czającego go krajobrazu nigdy nie był 
obojętny. Procesy kształtowania się 

krajobrazu kulturowego we wszyst-
kich jego formach przestrzennych, 
zawsze wynikały z zaspokajania po-
trzeb człowieka gwarantujących jego 
byt i przynależność do otaczającego 
go środowiska. Rozwój cywilizacji 
zawsze niósł za sobą zmiany, jakie 
dokonywały się i dokonują w kra-
jobrazie kulturowym, ujawniając 
tym samym bardzo zróżnicowany 
stosunek człowieka do natury. Za-
bytkowe zespoły pałacowo-parkowe 
są żywym przykładem jak człowiek 
żyjący w danym środowisku i okre-
ślonych warunkach geopolitycznych, 
postrzegał i kształtował przestrzeń 
środowiska przyrodniczego w prze-
szłości. Obraz parku rezydencjonal-
nego wraz z otaczającym go krajo-
brazem, niezależnie od stopnia ich 
powiązania, zawsze wyrażał wartości 
estetyczne wynikające z wrażliwości 
człowieka na piękno przyrody oraz 
świadomości więzi między bytem 
człowieka a naturą. Zabytki ogro-
dowe, jako twórcza kompozycja 
krajobrazowa, stanowiły i stanowią 
istotny element kształtujący krajobraz 
kulturowy. 

Największy przełom w sztuce 
ogrodowej, zwany niekiedy rewolu-
cją, w tworzeniu nowych kompozy-
cji parkowo-pałacowych przypada 
na okres XVIII w. Początek tego 
zjawiska można zaobserwować już 
w drugiej połowie XVII w. w filozofii 
i literaturze angielskiej. Przedstawio-
ny obraz nowych ogrodów przez 
Johna Miltona w opisie rajskiego 
ogrodu1 i Franciszka Bacona w ese-
ju O ogrodach2 stał się literackim 
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Save from Oblivion. 
Premises at Service of 
the City of Wroc³aw 
on the Example of a 
Palace-Park Complex 
at Goszcz

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko

w dawnej postaci – jednak nie umiera

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko

I świeże kształty dla siebie przybiera. 

  Adam Asnyk Nad głębiami 
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pierwowzorem ogrodów powstałych 
później w całej Europie [Morowińska 
1977]. Obaj twórcy przeciwstawili 
się geometrycznemu podziałowi, jaki 
wówczas obowiązywał w projekto-
waniu ogrodów. Geometryzacja cha-
rakterystyczna dla wcześniejszych 
ogrodów np. barokowych, niezgodna 
była w XVIII w. z ówcześnie panują-
cym kultem natury opartej przecież 
na nieregularnych kształtach i krzy-
wiznach. Negacja wcześniejszych 
form ogrodowych i zwrócenie się 
ku wartościom naturalnego krajo-
brazu, wiązało się przede wszystkim 
z powszechną potrzebą powrotu do 
natury wyrażoną m.in. przez Josepha 
Addisona w 1712 r. w The Spectator: 
Nie wiem, czy stanowię pod tym 
względem wyjątek, ale jeśli o mnie 
chodzi wolałbym raczej patrzeć 
na drzewa w całym ich bogactwie, 
mnogości konarów i gałęzi niż na 
w ten sposób obcięte i wystrzyżone 
na kształt matematycznej figury. 
Poprzedzająca powstanie parków 
krajobrazowych na terenie Europy 
rewolucja przemysłowo-rolna i wy-
nikająca z niej komasacja gruntów, 
umożliwiła stworzenie parków kra-
jobrazowych np. w Anglii według 
wzoru przedstawionego przez Addi-
sona we wspomnianym już dziele: 
(...) dlaczegóżby cała posiadłość 
nie miała być zamieniona w rodzaj 
ogrodu, (...). Pola obsiane zbożem 
przynoszą miły widok, a jeżeli zadba 
się trochę o spacery, człowiek może 
uczynić piękny krajobraz z własnego 
majątku. Zgodnie z takim rozumowa-
niem, ówczesne zmiany w kształto-

waniu przestrzeni ogrodowej i jego 
otoczenia doprowadziły do powsta-
nia pełnego treści, programów, haseł 
i idei nieregularnego ogrodu krajo-
brazowego i przymierza ze światem 
wolnej przyrody. 

Należy jednak zaznaczyć, iż 
mimo krytycznej oceny sztywnych 
i zgeometryzowanych form, jakie 
dominowały w mniejszym lub więk-
szym stopniu we wszystkich wcze-
śniejszych założeniach ogrodowych, 
nie odcinano się całkowicie od prze-
szłości. Jedną ze znamiennych cech 
tego okresu była właśnie powszechna 
fascynacja przeszłością, głównie 
twórczością z czasów starożytnych, 
średniowiecza i renesansu, co zna-
lazło odbicie w projektowanych 
wówczas założeniach parkowych 
poprzez wkomponowywanie grec-
kich i rzymskich świątyń, gotyckich 
domków, ruin, kolumn i obelisków. 
Nie zacierano również do końca 
zastanych form ogrodów regularnych 
w myśl zasady sformułowanej przez 
S. Switzera w Ichnographa Rustica...: 
Można stosować geometryczną 
kompozycję tylko w najbliższym 
otoczeniu pałacu, aby podkreślić 
sztuczność architektury, ale także 
po to, aby przy konfrontacji z kra-
jobrazem ocena wypadła na nieko-
rzyść zgeometryzowanego układu. 
Ewentualna ingerencja w regularne 
formy ogrodu polegała jedynie na 
tonowaniu jego sztywnych i zgeome-
tryzowanych ram.

Projektowanie ówczesnych 
założeń rezydencjonalno-parkowych 
opierało się na poszanowaniu istnie-

jących już warunków przyrodniczo 
krajobrazowych, stanowiło konty-
nuację rozwoju właściwości danego 
miejsca, wiążąc się tym samym 
z tradycją miejsca. Założenia te pre-
zentowały, także tzw. formę dojrzałą3 
poprzez organiczne, funkcjonalne 
i formalne powiązanie z zastanym 
już otoczeniem. Harmonijny i pięk-
ny krajobraz, jaki tworzyły wspólnie 
założenia pałacowo parkowe wraz 
z otaczającym je krajobrazem, po-
kazuje udaną próbę połączenia teorii 
z praktyką.

Śląsk jako jedna z podstawo-
wych historycznych dzielnic polskich 
jest regionem, który przez całe swoje 
dzieje odgrywał ważną rolę w życiu 
politycznym, społecznym, gospodar-
czym oraz kulturalnym środkowej 
Europy. Wiadomo przecież, że krzy-
żowały się tu wpływy takich kultur 
jak polska, czeska, łużycka i przede 
wszystkim niemiecka. Wszystkie te 
kultury należały jednak do jednego, 
zachodnio-europejskiego świata. 
Istotnym elementem świadczącym 
o powiązaniu Śląska z zachodnio-
-europejską kulturą są właśnie za-
łożenia rezydencjonalno-parkowe 
powstałe na Śląsku w XVIII i XIX w. 
Wiele z nich odmienne w formie 
i układzie przestrzennym odpowia-
dały przodującym w tej dziedzinie 
najpiękniejszym parkom w Anglii 
czy Francji. Podróżująca po Śląsku 
Izabella Czartoryska, znawczyni 
i propagatorka parków krajobrazo-
wych, opisała w swoim dzienniku4 
jedno z najpiękniejszych na Śląsku 
i Europie założeń rezydencjonalno-
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-krajobrazowych w Bukowcu pisząc 
m.in.: (...) pola uprawne, dobór 
drzew, rozplanowane z największym 
smakiem krzewy i rośliny obrzeżają 
drogi i ścieżki. Idąc nimi można 
dotrzeć do różnych interesujących 
budowli; (...). Potem ogrodnik zapro-
wadził nas do chaty ukrytej wśród 
pięknych drzew, gdzie mały strumyk 
toczy cichutko swe wody po piasku 
delikatnym i lśniącym; stąd widać 
łąkę i lasek pobliski. (...). Stamtąd 
uroczą drogą powiódł nas ogrodnik 
do Opactwa – budowli gotyckiej 
z wieżą i podziemiami. Jak wielkie 
wrażenie wywarł na księżnej śląski 
krajobraz świadczą słowa wyrażone 
w jej pamiętniku: (...) ze wszystkich 
rzeczy, które nas otaczają, nie ma 
żadnej, która by bardziej zastanawia-
ła i mocniejsze na imaginację czyniła 
wrażenie, jak widok natury.

Krajobraz kulturowy podlegał 
i podlega ciągłym przemianom. 
Taka jest jego istota. Powszechnie 
jednak wiadomo, że wraz z szybkim 
rozwojem cywilizacji rosną również 
zagrożenia dla środowiska przyrod-
niczego. Ludzka ingerencja w śro-
dowisko przyrodnicze nie zawsze, 
bowiem oparta jest o znajomość 
wszystkich jego elementów i zjawisk, 
które zachodzą między nimi, przez 
co zachwiana zostaje ich naturalna 
równowaga. Wynikające z takiego 
postępowania ujemne zmiany w śro-
dowisku przyrodniczym, między 
innymi zmieniające się warunki 
klimatyczne, powodują dewastację 
krajobrazu kulturowego pod wzglę-
dem biologicznym jak i estetycznym. 

Jak ważny, zatem i aktualny jest 
pogląd, iż wszyscy ci, których dzia-
łalność społeczna, gospodarcza czy 
polityczna, naukowa lub techniczna 
wpływa na obraz kraju winni mieć 
świadomość stopnia odzwierciedle-
nia swoich poczynań w kształcie 
i wyrazie form krajobrazowych. 

Na terenie odzyskanego po 
II wojnie światowej Śląska, znalazło 
się wiele rezydencji, pałaców i ogro-
dów pochodzących z różnych epok. 
Obiekty te przekazywano wówczas 
różnym instytucjom, różnie tym 
samym wyglądało ich zarządzanie. 
Wiele rezydencji z braku zarządcy 
i konserwatorskiego nadzoru, stało 
się po prostu źródłem materiałów 
budowlanych. Na skutek takiej sytu-
acji, nastąpiło duże zróżnicowanie 
rezydencji pod względem ich stanu 
zachowania. Sytuacja ta ulega ciągle 
zmianie, głównie za sprawą zmian 
ekonomiczno-gospodarczych, sto-
sunków własnościowych, a także 
warunków klimatycznych.

Postępujący obecnie na świecie 
szybki rozwój gospodarczy, globali-
zacja, a także konsumpcyjne zaspo-
kajanie potrzeb człowieka prowadzi 
w bardzo szybkim tempie do degra-
dacji krajobrazu kulturowego już 
w mniejszym lub większym stopniu 
zdewastowanego w wyniku wcze-
śniejszych, zwłaszcza XX-wiecznych 
przemian ekonomiczno-gospodar-
czych i politycznych. W tak kształ-
towanej rzeczywistości zauważyć 
można obecnie pozytywny element, 
jakim jest chęć powrotu do tradycji 
i potrzeba programu zrównoważo-

nego rozwoju. Światowa Komisja 
ds. Środowiska i Rozwoju ONZ 
w 1987 r. w raporcie Nasza wspólna 
przyszłość po raz pierwszy zdefinio-
wała koncepcję rozwoju zrównowa-
żonego jako rozwoju zdolnego do 
zaspokajania potrzeb współczesnych 
w sposób nie naruszający możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb przyszłych 
pokoleń. Jest to szczególnie ważne 
dzisiaj, w dobie jednoczącej się Eu-
ropy, kiedy poszukiwanie wspólnych 
wartości i celów powinno odbywać 
się jednak w poszanowaniu odręb-
ności narodowych, regionalnych jak 
i dorobku dziedzictwa kulturowego. 
Budowanie wspólnej przyszłości 
zgodnie z tymi zasadami daje pod-
stawę do realizacji i definiowania 
kolejnych metod w zakresie ochrony 
zabytkowego krajobrazu. Obecny 
kierunek przemian w tej dziedzinie, 
niewątpliwie wyznaczyły międzyna-
rodowe działania na rzecz ochrony 
zabytków.

Na tym tle zabytkowe ośrodki 
rezydencjonalne na Dolnym Ślą-
sku mają wartość szczególną. Są 
odbiciem epoki, wyrazem tożsa-
mości, tradycji i ewenementem we 
współczesnym świecie nadmier-
nego postępu. Dlatego też należy 
je wykorzystać, zabezpieczyć czy 
rewaloryzować zgodnie z myślą, 
że zabytki ogrodowe są żyjącymi 
pomnikami, użytecznymi społecznie 
tak samo i dzisiaj.  Jest to szczególnie 
ważne teraz, kiedy Dolny Śląsk jako 
jeden z najbardziej rozwijających 
się regionów w Polsce jak i poprzez 
swoje wyjątkowe położenie geogra-
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ficzne, ma coraz większe znaczenie 
na arenie międzynarodowej, głównie 
za sprawą licznych międzynarodo-
wych kontaktów i międzynarodowej 
współpracy kulturalnej, naukowej 
i gospodarczej. Wobec takiej sytuacji 
należy wykorzystać zabytkowe ze-
społy rezydencjonalne w tworzeniu 
jak najlepszego wizerunku Dolnego 
Śląska w jednoczącej się Europie. 
Konieczne staje się, zatem podjęcie 
odpowiednich działań konserwator-
skich w stosunku do zabytkowych re-
zydencji jako jednej z największych 
zalet Dolnego Śląska.

Coraz większa aktywność Wro-
cławia na arenie międzynarodowej 
uzasadnia koncepcję przywrócenia 
najcenniejszym rezydencjom warto-
ści użytkowych o charakterze mię-
dzynarodowym. W tym celu niektóre 
rezydencje na Dolnym Śląsku zostały 
wytypowane jako ośrodki międzyna-
rodowych zjazdów i sympozjów jak 
np. rezydencja w Goszczu.

Założenie to5 położone jest 
ok. 40 km na północny-wschód od 
Wrocławia w gminie Twardogóra, 
w centrum wsi Goszcz na zako-
lu biegnącej przez wioskę drogi. 
Warto zaznaczyć, że rezydencja 
usytuowana jest ok. 6 km od Parku 
Krajobrazowego „Doliny Baryczy”. 
Rezydencję oprócz samego pała-
cu tworzą rozmieszczone wokół 
czworobocznego dziedzińca zabu-
dowania gospodarczo-mieszkalne, 
kościół oraz obszerny 21 hektarowy 
park. Całość stanowi wielki kompleks 
pałacowy, obecnie w szczątkowym 
stanie zachowania.

Założenie w Goszczu jest bar-
dzo dobrym przykładem rezydencji 
reprezentacyjnej. Od pierwszej 
połowy XVIII w. do 1945 r. majątek 
w Goszczu należał do znamieni-
tej rodziny von Reichenbachów. 
Pierwszy właściciel z tego rodu 
Henryk Leopold von Reichenbach 
był osobistym przyjacielem Fryderyka 
Wielkiego, a jego następcy znanymi 
dyplomatami i posłami państwa 
pruskiego. Pozycja rodu wymagała 
zatem reprezentacyjnej rezydencji. 
Rozwój założenia charakteryzują 
przede wszystkim trzy okresy. Pierw-
szy z nich nastąpił w XVIII w., kiedy 
Henryk Leopold von Reichenbach 
w 1727 r. kupuje drogą licytacji 
majątek w Goszczu po Melchiorze 
Abrahamie von Langenau. Trzy lata 
później rozpoczyna się budowa 
pierwszej rezydencji Reichenbachów 
zakończona w 1740 r.. Powstaje 
wówczas zaprojektowany przez wło-
skich architektów barokowy pałac 
z oranżerią. W 1749 r. zakończona 
zostaje budowa pałacowego kościoła 
ewangelickiego6. W tym też roku re-
zydencja zostaje spalona. Odbudowa 
jej w latach 1749-1755 w symetrycz-
nym układzie barokowym, wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi, 
łączy się z przebudową oranżerii 
i połączeniem jej z kościołem oraz 
pałacem. Wnętrza pałacowe otrzy-
mały rokokowy wystrój.

Nowa rezydencja przedstawiała 
przemyślany i wyraźnie określo-
ny układ urbanistyczny oparty na 
zasadzie całkowitego wydzielenia 
rezydencji od folwarku i ustanowie-

niu jej reprezentacyjnego charak-
teru. W myśl tej zasady założono 
wielki reprezentacyjny dziedziniec 
przed nowo wzniesionym pałacem 
i otoczono go ze wszystkich stron 
dworskimi budynkami mieszczący-
mi wozownie, stajnie i mieszkania 
dla gości. Budynki te spełniały role 
usługowe względem samego pałacu, 
podkreślając tym samym dominującą 
rolę pałacu, który w samej architektu-
rze odpowiadał tej zasadzie. Przykła-
dem tego może być ryzalit frontonu 
pałacu stanowiący dominantę całego 
dziedzińca, podkreślając równocze-
śnie jego symetryczny układ. Do 
dziedzińca otoczonego szpalerem 

Plan założenia pałacowo – parkowego w Goszczu – stan z 1997 roku. 1: zespół 
pałacowy, 2: kościół pałacowy, 3: ruiny świątynki, 4: fragmenty bramy parkowej

The plan of the palace – park complex at Goszcz as of 1997. 1: the palace complex, 
2: the palace church, 3: the ruins of the temple, 4: the remainings of the park gate

Funkcja zespołu pałacowego z przed 1945 roku. 1: pałac, 2: oranżeria, 3: kościół 
pałacowy, 4: oficyna, 5: dom gościnny, 6: stajnie, 7: ujeżdżalnia, 8: wozownia, 9: budynki 

gospodarcze, 10: taras widokowy

Function of the residence from before 1945. 1: the palace, 2: the orangery, 3: the palace 
church, 4: the annexe, 5: the guest house, 6: the stables, 7: the riding stable, 8: the coach 

house, 9: the service buildings, 10: the view tarrace
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i przestrzennie z oranżerią, zajmował 
płaski, plantowany teren o granicach 
formowanych w kształcie nasypów. 
Po tych nasypach poprowadzono 
grabowe aleje obwodowe. Północno-
-wschodnią granicę ogrodu stanowił 
ciek wodny, którym spływała woda 
ze stawów gospodarczych.

Nowa barokowa rezydencja od-
powiadała, zatem zasadzie reprezen-
tacji nie tylko w formie architektury, 
ale także w formie rozplanowania. 
Tworzyły ją, bowiem trzy podsta-
wowe człony – honorowy dzie-
dziniec jako wjazd do rezydencji, 
poprzedzony reprezentacyjną aleją, 
pałac będący punktem odniesienia, 
a zarazem dominantą układu oraz 
ogród francuski bezpośrednio do-
stępny z pałacu. Całość wiąże daleko 
wysunięta oś główna przechodzą-
ca przez środek rezydencji. Takie 
rozplanowanie całości założenia 
oraz sposób ukształtowania samego 
dziedzińca pałacowego, daje pod-
stawy do stwierdzenia, iż założenie 
pałacowo-ogrodowe w Goszczu jest 

prawie najdoskonalszym w skali ca-
łego Śląska odbiciem idei rezydencji 
francuskiej.

Drugi istotny etap rozwoju 
założenia miał miejsce już na po-
czątku XIX w. Teren, założonego 
przy rezydencji ogrodu francuskie-
go, zostaje poszerzony i powstaje 
na nim, zgodnie z ówczesną modą, 
romantyczny, angielski park krajo-
brazowy. Park ten ukształtowano 
wykorzystując duży wydłużony 
staw usytuowany na południowo-
-wschodniej stronie założenia oraz 
rozległą dworską łąkę rozciągającą 
się po jego zachodniej stronie. Na 
łące tej zasadzono drzewa soliterowo 
lub w niewielkich grupach. Części 
drzewostanu nadano formę klombów 
i kręgów utworzonych z kilku lub 
kilkunastu drzew. Na niewielkim 
wzniesieniu, po zachodniej stronie 
łąki zbudowano na planie kwadratu 
czworoboczny pawilon ze ściętymi 
narożami, w których umieszczono 
głębokie nisze na posągi. Pawilon ten 
przykryty dachem z latarnią, przebu-
dowano w późniejszym okresie na 
dorycką świątynkę, dostawiając od 
strony parku drewniany portyk.

Romantyczny park cechowało 
duże urozmaicenie. Powstały w nim 
bowiem rozległe baseny wodne 
z kaskadą, wzgórek widokowy oraz 
ogrodowe formy architektoniczno-
-rzeźbiarskie tj. świątynia Sybilli, 
grota, chata wiejska i liczne antyczne 
rzeźby.

Trzeci okres w rozwoju tego 
założenia przypada na drugą po-
łowę XIX w.. W latach 1886-1888 

Widok na frontową elewację pałacu – stan przed 1945 rokiem
Źródło: Konwiarz R., 1979, Alt – Schlesien, Frankfurt

The main front of palace before 1945

Widok na frontową elewację pałacu 
(stan na 2002 r.)

The main front of palace as of 2002

lipowym prowadziły trzy symetrycz-
nie ustawione bramy – frontowa 
w wozowni na osi głównej założe-
nia i dwie w oficynach bocznych. 
Główna oś zabudowy, pokrywająca 
się z drogą wjazdową do rezydencji, 
przedłużona została w formie alei 
daleko poza założenie.

W 1750 r. w trakcie powstawa-
nia nowej rezydencji powstaje rów-
nież nowy ogród w stylu francuskim 
przylegający do tylnej elewacji pała-
cu. Ogród powiązany funkcjonalnie 
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z inicjatywy Henryka Rafała von 
Reichenbacha rezydencja poddana 
zostaje modernizacji7. Do elewacji 
frontowej pałacu dodano portyk, log-
gię w narożu północno-wschodnim 
oraz nowe lukarny na dachu pałacu 
i skrzydeł łącznikowych8. W tym 
samym czasie kończy się realizacja 
parku krajobrazowego, który powstał 
poprzez poszerzenie istniejącego już 
założenia ogrodowo-parkowego, 
o naturalny las mieszany znajdujący 
się przy południowej granicy zało-
żenia oraz o łąki z zadrzewieniami 
położone po wschodniej stronie 
stawu. Rozbudowane w ten spo-
sób założenie poprzecinano gęstą 
siecią dróg prowadzonych głównie 
wokół stawu i wzdłuż granic parku. 
Z końcem XIX w. założenie zamknię-
to od wschodu masywem drzew 
oraz prostą dwurzędową, prze-
chodzącą w jednorzędową, aleją 
lipowo-wiązową.

Park krajobrazowy w Goszczu 
zaprojektowano w myśl założeń 
nowej idei A. Pope’a projektuj tak 
jakbyś malował9, szemrząca woda 
związana była z uczuciem melan-
cholii, urny z nostalgicznymi dedy-
kacjami miały wspominać przyjaciół 
lub ludzi wybitnych, ruiny stały się 
podnietą do romantycznych rojeń. 
Wszystkie te idee zrealizowano 
w Goszczu.

Rezydencjonalne założenie łą-
czy w sobie austriacki barok, pruskie 
rokoko i angielski model w projek-
towaniu parku. Typ bryły budynku 
wykazuje natomiast reminiscencje 
z holenderską architekturą rezyden-

cjonalną XVII w. Piętnastomodułowa 
elewacja pałacu jest porównywana 
z berlińskim Pałacem Marszałka 
z 1735-1736 roku oraz wrocławską 
rezydencją Fryderyka Wielkiego z lat 
1750-1751.

Całe założenie pałacowo-par-
kowe wprowadzało i wprowadza 
nadal istotne urozmaicenie w krajo-
brazie wsi. Jednak sama ekspozycja 
parku była nieznaczna. Wynikało 
to przede wszystkim z sąsiedztwa 
lasów tworzących z parkiem jeden 
kompleks zieleni oraz zabudowy 
wiejskiej zasłaniającej park od za-
chodu i w znacznym stopniu od 
północy. Natomiast otoczenie parku 
widoczne było jedynie z końcowych 
fragmentów dróg parkowych łączą-
cych się z komunikacją zewnętrzną 
oraz prawdopodobnie częściowo 
z dwurzędowej alei lipowo-wiązo-
wej na osi, której usytuowany był 
kościół wiejski i ze wzgórka widoko-
wego w pobliżu pałacu. Park na tle 
rozległych dóbr rodu von Reichen-
bachów, stanowił jedynie część peł-
nego lasów i wody rozległego terenu 
dworskiego. Powiązanie formalne 
z otoczeniem założenie uzyskało po-
przez włączenie w jego obręb części 
sąsiadujących z nim terenów leśnych 
oraz poprzez ciąg stawów, z których 
ostatni znajdował się w części kra-
jobrazowej założenia. Rezydencję 
cechowało istotne powiązanie jej 
układu przestrzennego z układem 
urbanistycznym wsi poprzez główną 
barokową oś przechodzącą poza za-
łożeniem w aleję lipową prowadzącą 
do leśniczówki. Należy zaznaczyć, 

że powstające równolegle z pałacem, 
niektóre zachowane do dziś zabudo-
wania, dawniej czworaki, grupujące 
się koło rynku obok rezydencji stano-
wiły i stanowią całość kompozycyjną 
z kompleksem pałacowym. Zwłasz-
cza rynek usytuowany obok kościoła 
pałacowego tworzy interesujący 
zespół urbanistyczno-architektonicz-
ny. Zabudowę wsi uzupełnia folwark 
i kościół katolicki z połowy XVIII w.

Obecnie, relacje przestrzenne 
i formalne założenia z otaczają-
cym go krajobrazem nie zmieniły 
się w sposób istotny. Zasadnicze 
zmiany, jakie nastąpiły w tej kwe-
stii to gęsty samosiew przy ciekach 
wodnych. Integracja z sąsiadującym 
lasem spowodowała zanik charakteru 
parkowego dużej części założenia.

W latach II wojny światowej 
rezydencja nie uległa zniszczeniu 
jednak w 1948 r. zostaje w znacz-
nej części spalona. W późniejszych 
latach z inwentaryzowano pozostało-
ści po pałacu i sporządzono projekt 
odbudowy, który nie został jednak 
zrealizowany. W trakcie przeprowa-
dzanych wówczas działań konserwa-
torskich nad założeniem, M. Kutzner 
w swojej pracy o rezydencji w Gosz-
czu zalecał szczególną opiekę nad 
tym zabytkiem. Zwrócił uwagę na 
jego znaczącą rolę w założeniach 
tego typu na Śląsku podkreślając 
zachowaną oryginalną całość układu 
z okresu powstania. Zwrócił również 
uwagę na oranżerię, która stanowiła 
istotny element w tym architekto-
niczno-urbanistycznym układzie. 
Niestety w 1965 r. decyzją służb 
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konserwatorskich oranżeria poddana 
zostaje rozbiórce wraz z budynkiem 
łączącym się z pałacem10. Tym sa-
mym ocalały XVIII-wieczny układ 
zostaje bezpowrotnie zniszczony. 
Użytkownikiem obiektu zostaje 
Państwowe Gospodarstwo Rolne. 
Wówczas dewastacja obiektu postę-
puje bardzo szybko.

Założenie rezydencjonalno-
-parkowe w Goszczu znajduje się 
obecnie w opłakanym stanie. Pozba-
wiony dachu pałac jest zrujnowany. 
W lepszym stanie są oficyny i inne 
budynki pomocnicze wchodzące 
w skład założenia przestrzennego. 
Likwidacji uległ regularny ogród 
barokowy za pałacem, którego ślady 
można obecnie odczytać jedynie 
z resztek szpalerów grabowych oraz 
fragmentów słabo zaznaczonego 
skarpowania. Całkowitemu zanikowi 
uległy urządzenia ozdobne ogrodu 
wewnątrz pałacowego dziedzińca. 
Widoczne są również duże ubytki 
w rosnących na dziedzińcu szpale-
rach lipowych. Bardzo szybko giną 
także parkowe drzewa z historycz-
nego starodrzewu11.

Poprzez bardzo gęsty samosiew 
zatarciu uległy wnętrza parkowe 
oraz osie i powiązania widokowe. 
Dewastacja układu melioracyjnego 
powoduje podnoszenie się wód 
gruntowych, a tym samym zmiany 
składu gatunkowego szaty roślinnej. 
W parku krajobrazowym oprócz 
zrujnowanej świątyni i fragmentów 
bram parkowych całkowicie prze-
słoniętych tak jak świątyńka gęstym 
samosiewem, nie zachowały się żad-

ne ślady po elementach architektury 
ogrodowej tj. chatka wiejska, grota 
czy rzeźby antyczne.

Istotnym elementem burzącym 
już zdewastowany układ przestrzen-
ny założenia jest powojenny budynek 
sklepowy wybudowany w sąsiedz-
twie budynku bramnego rezydencji. 
Pojawiły się również inne prowizo-
ryczne pomieszczenia gospodarcze 
na terenie parku usytuowane obok 
folwarku. To wszystko składa się na 
obecny wizerunek założenia rezy-
dencjonalnego w Goszczu.

Powstało wiele opracowań na 
temat tego założenia. Przedstawiają 
one głównie stan coraz większego 
zagrożenia i dokonanych zniszczeń. 
Z wielu naukowo-badawczych opra-
cowań na uwagę zasługują studium 
założenia pałacowego w Goszczu 
przeprowadzone w 1985 r. przez 
K. Eysymontta, oraz projekt rewalory-
zacji rezydencji12 opracowany przez 
J. Wojciechowskiego w 1991 r. pod 
kierunkiem prof. B. Stępniewskiej. 
Projekt rewaloryzacyjny poprze-
dziła dodatkowa, uzupełniająca 
inwentaryzacja założenia wykonana 
w 1990 r.13 Opracowanie naukowo-
-badawcze z 1997 r.14 autorstwa 
A. Lis dotyczące m. in. relacji prze-
strzennych założenia w Goszczu 
może stać się dobrą podstawą do 
przyszłych działań rewaloryzator-
skich zabytkowego parku krajobra-
zowego. 

Niestety mimo wszelkich opra-
cowań i pewnych prac zabezpie-
czających założenie w Goszczu 
nadal ulega postępującej dewastacji 

w coraz szybszym tempie. Brak 
odpowiednich działań konserwa-
torskich nieuchronnie doprowadzi 
do całkowitego zrujnowania tego 
obiektu. Byłoby to niezgodne nie tyl-
ko ze wspomnianą wcześniej ONZ-
-owską definicją zrównoważonego 
rozwoju w zakresie zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń, ale także 
sprzeczne z powszechną potrzebą 
poszukiwania wspólnych wartości 
w budowaniu wspólnej Europy. Utra-
ta tego założenia byłaby ogromną 
stratą dla dorobku dziedzictwa kultu-
ry narodowej i europejskiej. Dlatego 
też konieczne i pilne staje się zadanie 
rewaloryzacji założenia pałacowo-
-parkowego w Goszczu na bazie 
wykonanych wcześniej opracowań 
naukowo-badawczych. Rezydencja 
ta poprzez swoją lokalizację, rangę 
i pozycję na tle innych tego typu 
założeń na Śląsku, może stać się 
bardzo ważnym i potrzebnym ośrod-
kiem międzynarodowych zjazdów 
i sympozjów dla miasta Wrocławia. 
W ramach tej koncepcji możliwa jest 
również organizacja koncertów czy 
wystaw, które ze względu na piękny 
przypałacowy park mogą odbywać 
się także w plenerze. Nadanie temu 
obiektowi właśnie takiej funkcji i ran-
gi zapewniłoby rozwój całej miejsco-
wości Goszcz. Nie bez znaczenia 
jest to, że Goszcz usytuowany jest 
na terenie Wzgórz Twardogórskich 
bogatych w kompleksy leśne głównie 
lasy sosnowe, które zajmują ponad 
40% powierzchni gminy Twardogó-
ra. Bliskie sąsiedztwo Parku Krajo-
brazowego „Doliny Baryczy”, duża 
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liczba stawów rybnych i kompleksów 
leśnych oczywiście zwiększyłoby 
atrakcyjność proponowanego ośrod-
ka, a także zwiększyłoby szansę ak-
tywizacji okolicznych miejscowości 
w zakresie usług turystyczno-rekre-
acyjnych.

Rysująca się dla Wrocławia 
możliwość organizacji międzyna-
rodowych ekspozycji jest ogromną 
szansą jego rozwoju i ugruntowania 
swojej pozycji na arenie międzyna-
rodowej. Jest to tym samym, poprzez 
zaproponowaną funkcję, olbrzymia 
szansa ratunku dla pięknego zało-
żenia w Goszczu. Nie można tej 
szansy zmarnować, bowiem czas jest 
największym wrogiem zrujnowanych 
zabytków. Rezydencja ta w służbie 
miasta Wrocławia to obecnie je-
dyna, sensowna koncepcja, dzięki 
której przywrócona zostanie temu 
obiektowi jego dawna świetność. 
Należy przy tym pamiętać, że re-
waloryzacja takiego założenia jest 
bardzo odpowiedzialnym zadaniem, 
bowiem często projektant poszukuje 
w kompozycji nowych rozwiązań dla 
współczesnych potrzeb społeczeń-
stwa. Musi być przy tym spełniony 
jeden zasadniczy warunek, o którym 
pisze W. Czarnecki, że stare i nowe 
muszą się razem zgodzić i harmo-
nizować.

Polski poeta romantyk, a zara-
zem pozytywista Adam Asnyk napisał 
w wierszu pt. Do młodych:
...Ale nie depczcie pomników ołtarzy

Choć macie sami doskonalsze wznieść

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy

I miłość ludzka stoi tam na straży

I wy winniście im cześć...

 Ten apel o szacunek dla prze-
szłości niewątpliwie jest nadal aktu-
alny i może być skierowany również 
do współczesnych specjalistów, 
od których zależy los bezcennych 
zabytkowych założeń rezydencjo-
nalno-parkowych.

Ryciny wykonała autorka.

Figures prepared by the author.

Renata Grzesiak

Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury
Politechnika Wrocławska
Department of Reservation and Restoration of 
Architecture
Technical University of Wrocław
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pałacowego w Goszczu w latach 1989-1990.
14 Za: Lis A., Metoda waloryzacji założeń 
pałacowo-parkowych na przykładzie Dolnego 
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