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Podróż do przeszłości
Zespół pałacowo-parkowy w Jarocinie 

jest jednym z najwybitniejszych założeń re-
zydencjonalnych w Wielkopolsce. Władysław 
Radoliński (1806–1879) zlecił zaprojektowanie 
rodowej siedziby znanemu w Europie architek-
towi – Friedrichowi Augustowi Stülerowi, któ-
ry w swoim zawodowym dorobku ma pałace, 
muzea, kościoły, zamki i uniwersytety m.in. 
w Berlinie, Budapeszcie, Królewcu, Sztokholmie 
czy Kolonii. Dla samego Radolińskiego zapro-
jektował wcześniej pałac w Poznaniu, który 
przebudowany możemy podziwiać przy dzisiej-
szym placu Wolności. Radoliński pragnął oka-
załej siedziby dla siebie i przyszłych pokoleń. 

Dwukondygnacyjny pałac został wznie-
siony w stylu angielskiego neogotyku. 
Prawdopodobnie wpływ na wygląd budowli 
miała obecność Władysława Radolińskiego na 
koronacji królowej Wiktorii w Londynie w ro-
ku 1838. Budowa rozpoczęła się w 1848 roku. 
Główne wejście stanowił ryzalit zwieńczony 
krenelażem. Frontową część pałacu zwrócono 

w stronę parku, tylną natomiast skierowano 
w kierunku centrum Jarocina. Ogród, któ-
ry znajdował się na tyłach rezydencji, ideal-
nie współgrał z rozległym tarasem. Do budo-
wy zaangażowano rzemieślników z Poznania, 
Berlina, Wrocławia, Charlottenburga, Krotoszyna 
i Milicza. Prowadzone z niewielkimi przerwa-
mi prace zostały definitywnie zakończone 
w 1865 roku. 

Pierwsze zabiegi remontowe i renowacyj-
ne w pałacu przeprowadzono już po śmier-
ci Władysława i jego żony Józefiny, w latach 
 1881–83. Zlecił je ich syn Hugo, a dotyczyły 
głównie wnętrz. Kolejne zabiegi prowadzo-
no w latach 90. XIX i na początku XX wie-
ku. Następne pomieszczenia były przebu-
dowywane, restaurowane i remontowane. 
Odnawiano schody, piece, posadzki, tynk na 
elewacji, ogrodzenie, dach. W 1906 roku do 
pałacu doprowadzono bieżącą wodę, a dwa 
lata później gazowe oświetlenie. Pomiędzy 
1907 a 1908 rokiem oranżerie przebudowa-
no na bibliotekę. W roku 1910 na tylnej ele-
wacji umieszczono charakterystyczny zegar 
słoneczny. W latach  1911–14 książę Hugo do-
konał rozbudowy obiektu, której głównym za-
łożeniem była dobudowa wschodniego skrzy-
dła. Inwestycję zakończyła śmierć księcia 
Hugona, 20 lipca 1917 roku. W dniu 4 grud-
nia tego samego roku w pałacu wybuchł po-
żar. Spłonęła większa część wyposażenia, dzieł 
sztuki i kolekcja broni. Odbudowa trwała kilka 
lat. Jednak jego wnętrza już nigdy nie odzy-
skały pierwotnego wyglądu. Lata międzywo-
jenne i trudna polityczna sytuacja właścicieli 
nie wpływała pozytywnie na jarocińskie rezy-
dencje. II wojna światowa ostatecznie zakoń-
czyła próby przywrócenia pałacowi dawnej 
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świetności. Wnuk księcia Hugona, Wilhelm 
(1894–1965) uciekł z Jarocina przed zbliża-
jącą się Armią Czerwoną. Tymczasowe wła-
dze zabezpieczyły część wyposażenia. W bu-
dynku lokowano różne instytucje: Ośrodek 
Szkolenia Bibliotekarzy, Szkołę Podstawową 
nr 3, Państwową Szkołę Muzyczną, siedzibę 
jarocińskiego koła Polskiego Towarzystwa 
Historycznego czy Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Jarocin. 

Nowa nadzieja

Ukończony w tym roku remont elewacji 
Pałacu w Jarocinie był pierwszym gruntow-
nym od czasu wybudowania obiektu. Projekt 
renowacji na zlecenie Miasta Jarocin opra-
cowała Pracownia Projektowa „Kowalski” 
Krzysztof Kowalski, natomiast prace remon-
towo-konserwatorskie z dużym profesjonali-
zmem i przy użyciu specjalistycznych materia-
łów firmy Baumit przeprowadziła firma „Sław 
Bud” Sławomir Kobylski.

Kierując się stanem zachowania cegieł, 
wymieniono wszystkie tynki na elewacji. Lata 
eksploatacji oraz lokalne zawilgocenia dokona-
ły nieodwracalnych zniszczeń powłok tynkar-
skich. Po ich usunięciu kontrolowaną metodą 
piaskowania wyczyszczono dokładnie wszyst-
kie powierzchnie murów. To bardzo ważna 
czynność, bowiem wpływa bezpośrednio na 
przyczepność nowych wypraw – zwłaszcza 
tynków renowacyjnych WTA, które zgodnie 
z zaleceniami wykonano na powierzchniach 
o zwiększonym zawilgoceniu. Na pozostałych 
zaś, ze względu na osłabione lica cegieł, wy-
konano tynki czysto wapienne. W przeciwień-
stwie do tradycyjnych (cementowych), są one 
zdecydowanie słabsze i praktycznie pozba-
wione skurczu podczas wiązania, co pozwa-
la uniknąć tzw. „głuchych” tynków oraz pęk-
nięć występujących licznie w przypadkach, 
gdy warstwa tynku jest mocniejsza od podłoża 
i prowadzi do zerwania przyczepności tynku. 
Liczne elementy kamienne zostały wyczysz-
czone, uzupełnione i zabezpieczone. Detal 
architektoniczny w akceptowalnym stanie zo-
stał oczyszczony i uzupełniony. Posłużył tak-
że jako wzór do wykonania szablonów i form, 
do odtworzenia brakujących lub zniszczonych 
elementów. Do prac reprofilacji (wyostrzenia 
rysunku) oraz nowych zdobień użyto specja-
listycznych, elewacyjnych, zapraw sztukator-
skich, bez zawartości gipsu. 

Sztuka rzemiosła

Prowadzone w szerokim zakresie prace 
tynkarskie oraz sztukatorskie wymagały użycia 
materiałów o zróżnicowanym kruszywie i spo-
iwie, co w efekcie daje różne faktury i chłon-
ność. Takie powierzchnie przed malowaniem 

zawsze wymagają scalenia, szczególnie, że wspo-
mniana chłonność ma bezpośredni wpływ na 
przyczepność ostatecznej warstwy malarskiej, 
a więc i jej trwałość – to właśnie farba chro-
ni powierzchnie elewacji przed oddziaływa-
niem szkodliwych czynników atmosferycznych, 
głównie wody. Użycie szpachli scalających, 
o różnorodnej grubości ziarna, pozwala zróż-
nicować powierzchnie elewacji. Historyczne 
obiekty zawsze miały powierzchnie tynków 
o wyraźnie grubszej fakturze od gładszego, 
ostrzejszego detalu architektonicznego – ta-
ki zabieg pozwala na zwiększenie czytelności 
elewacji, niezależnie od jej kolorystyki. Widać 
to wyraźnie przy coraz liczniejszej iluminacji 
świetlnej tego typu budowli, zwłaszcza po wy-
konanych dużym nakładem środków renowa-
cjach. Nocami obiekty te są widoczne głów-
nie dzięki załamaniu świateł, na elementach 
wystroju architektonicznego. 

Pałac w Jarocinie jest kolejnym przykła-
dem zastosowania specjalistycznych materia-
łów podczas przywracania budowlom dawnej 
świetności. Przy coraz droższej robociźnie – 
zwłaszcza w odniesieniu do obiektów zabyt-
kowych – koszty materiałów realnie stanowią 
mniejszy udział w całości inwestycji. Dlatego 
nie warto w tym elemencie szukać oszczęd-
ności. Koszty późniejszych poprawek są dużo 
wyższe, a każdy źle wykonany remont to bez-
powrotna utrata części oryginalnej substancji. 
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