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12. Autorzy,

historia obiektu, określenie stylu

Pałac Marynki zbudowany przez budowniczego
puławskiego Joachima Hempla dla księżnej
Marii Wirtemberskiej (zw. Marynką), córki
Adama Kazimierza i Izabeli z Flemingów
Czartoryskich wg proj. Chrystiana Piotra
Aignera (1790) w 1. 1791- 94 na terenie zw.
Mokradki, na pd.-wsch. od założenia parkowego
(Dzikiej Promenady), powiększonego wówczas
aż do ogrodzenia Marynek. Klasycystyczny,
piętrowy, z wgłębnym portykiem kolumnowym

od frontu i okrągłym salonem z kopułą w
półokrągłym ryzalicie od strony Łachy, o
wysokości dwu kondygnacji. Prosty korpus wraz
z ryzalitem wieńczyła pełna attyka, kryjąca
spłaszczony dach i ukrytą pod nim drewnianą (?)
kasetonowa kopułę. Stiukową dekorację salonu
wykonał zapewne Fryderyk Bauman. Otwory i
blendy parteru otrzymały formę porte-fenćtres,
okna i blendy piętra — mezzanina proporcje
bliskie kwadratu. W blendach wymalowano
iluzjonistyczne okna o podziałach zgodnych z
rzeczywistą stolarką. Pałacyk, zdewastowany
przez wojska rosyjskie w 1794 r., rychło
odzyskał świetność, służąc głównie gościom rozwiedziona Maria Wirtemberska mieszkała
głównie z matką w pałacu. Pałac poprzedzony
kolistym dziedzińcem z podjazdem i okrągłym,
zagłębionym gazonem (boulingrin), otoczony
był niskim, pełnym parkanem z bramą na osi i
dwiema furtkami na osi poprzecznej. Bramę
główną flankowąły niskie filarki, z szerokimi,
płaskimi wazonami w zwieńczeniach. Przy
pałacu od strony pd.-wsch. urządzony był
niewielki ogródek z alejkami, z murowaną
oranżerią
"o surowych,
klasycystycznych
formach, stojącą bliżej nadrzecznej skarpy. Po
konfiskacie dóbr Czartoryskich przez władze

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut. bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Pałac usytuowany na terenie zw. Mokradki, na wyniesionym nieco prawym brzegu Łachy,
ograniczającej go od pd.-zach., ustawiony frontem do biegnącego niemal równolegle do d. koryta rzeki

początkowegoodcinka ulicy Kazimierskiej (d. czterorzędowaaleja lipowa). Pałac wraz z dużym, kolistym
dziedzińcem od frontu graniczy bezpośredniood pn.-zach. z parkiem pałacowym, od pd.-wsch. z terenem
d. folwarku Mokradki (ob. Zakład Doświadczalny JUNG). Dziedziniec z podjazdem i kolistym gazonem,
ogrodzony murowanym, pełnym parkanem, w części frontowej przechodzący w ażurowy, metalowy płot
na murowanej podmurówce z bramą i dwiema furtkami na murowanych słupkach.
Materiał i konstrukcja: Pałac murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, tynkowany zewnątrz i
wewnątrz tynkiem wapienno-piaskowym, w partiach remontowanych cementowo-wapiennymi. Kolumny
portyku murowane z cegły, bazy i kapitele kolumn i pilastrów z piaskowca. Stropy kasetonów w portyku
żelbetowe. Ścianki działowe murowane z cegły i z płyt pilśniowych na drewnianym szkielecie, na piętrze z
płyt W pomieszczeniu na piętrze Stropy drewniane, na parterze sufity z desek trzcinowane i tynkowane,
na piętrze podwieszane: płyta gipsowo-kartonowa na metalowym stelażu, wykładzina z paneli. Podłogi —w
hallu płyty z brązowego marmuru, w pomieszczeniach parteru parkiet na ślepej podłodze z desek na
legarach; w salonie, mozaikowe z trzech gatunków drewna liściastego w układzie w kwadrat, w
pozostałych —w jodełkę. Na piętrze podłogi z paneli. W klatkach schodowych —posadzki cementowe.
Główne schody wejściowe z ciosów piaskowca, jednobiegowe z szerokimi murkami policzkowymi,
schody boczne, o analogicznym układzie i konstrukcji, taras ze schodami z piaskowca. Schody wewnętrzne

betonowe z żeliwnymi balustradami, zabiegowe i dwubiegowe z podestem, na piętrze schody kręcone,
stalowe, spawanez kształtowników. Kominek podokienny z białego marmuru. Stolarka drewniana, okna i
porte-fenetres ościeżnicowe, podwójne, dwuskrzydłowe ze szczeblinami, z dwuskrzydłowym oberluftem
oddzielonym ślemieniem. Część blend z iluzjonistycznymi oknami, na piętrze ośmiopolowymi (okna
rzeczywiste sześciopolowe). Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, jednoskrzydłowe płytowe.
Drzwi główne w górnej połowie skrzydeł przeszklone, ze szczeblinami, dołem płycinowe. W ryzalicie
para drzwi typu porte-fenćtre, drzwi boczne od strony parku górą przeszklone, z dwuskrzydłowym
nadświetlem, od strony od strony folwarku jednoskrzydłowe ze zdwojonymi płycinami. Dach o konstrukcji
stolcowej, pokrycie blachą stalową ocynkowaną.
Rzut i bryła: Budynek, na rzucie prostokątaz wypukłym ryzalitem od tyłu. Zasadniczy układ trójdzielny,
dwutraktowy, z sienią —holem w przednim trakcie, poprzedzonym portykiem wgłębnym o czterech
kolumnach ze schodami i okrągłym salonemw tylnym trakcie, częściowo wysuniętym poza obrys murów

korpusu. W części pd.-wsch.w trakcie frontowym kwadratowy pokój, z wejściem z holu, rozdzielony
przepierzeniem na dwa podłużne pomieszczeniaz oknami w fasadzie. W partii narożnej klatka schodowa z
sionką z wyjściem na zewnątrzw bocznej ścianie. Trakt tylny z wydzielonym poprzecznąścianą
wewnętrznym półtraktem, skomunikowanym wybitym przejściem z klatką schodowąi z holem poprzez
wydzielony cienkimi ściankami korytarzyk z pobocznym sanitariatem. Pomieszczenienarożne z
wydzielonym pokoikiem od strony wnętrza, skąd wejście do okrągłego salonu. W części pn. w trakcie
przednim podłużny korytarz z wejściem z holu, z wydzielonym przepierzeniem pomieszczeniem od frontu,
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15. Powierzchnia użytkowa
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18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

1959 - 60 - remont (nieznany zakres prac —prawdopodobnieprzywrócenieportefenćtres w fasadzie, likwidacja ogrzewaniapiecowego, instalacja c.o., przebudowa
klatki schodowej od strony pn.-zach.)
1965 - 66 - remont generalny pałacu —wymiana podłóg,
1986 - 87 —remont elewacji (odtworzenie dekoracji malarskiej blend), wymiana
instalacji elektrycznej
1987 —89 —prace konserwacyjne przy salonie okrągłym: częściowarekonstrukcja
dekoracji sztukatorskiej, wymiana stolarki, montaż kominka podokiennego, ułożenie
nowej posadzki.
1997 - remont instalacji c.o. —ogrzewanie gazowe
2001 —remont dachu po burzy, wymiana uszkodzonychbelek krokwiowych,
wzmocnienie konstrukcji, ocieplenie, nowe pokrycie dachublachą stalowa ocynk.,
obróbki blacharskie.
2001-02 —nowa instalacja elektryczna i sieć komputerowa w pomieszczeniachpiętra
2002 —sufity podwieszane,wymiana ścianekdziałowych na piętrze, instalacja
odgromowa.

16. Przeznaczenie pierwotne

rezydencjonalne

17. Użytkowanie obecne

naukowe i administracyjne

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje
dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)

fundamenty- dobre
ściany zewnętrzne—miejscowe ubytki tynku
ściany wewnętrzne stropy —widoczne miejscowe spękaniai odspojeniapodsufitki
więźba dachowa - dobra

pokrycie dachu - dobre
instalacje - dobre

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

W odlegiejszej perspektywiekontynuacja prac rewaloryzacyjnych:
usunięciebudynku gospodarczegosprzedbocznej elewacji od strony parku
- —kontynuacja badań warstw malarskich w holu w celu ew. późniejszej
rekonstrukcji dekoracji
- przywrócenie historycznego kształtu wszystkich otworów 1blend parteru i
ich podziałów
- _ rekonstrukcjabrakujących fragmentów attyki

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24, Uwagi różne

Tabela użytków i powinności włościan w dobrach kluczy końskowolskiego i puławskiego 1832.
sygn. 550 , Biblioteka H. Łopacińskiego w Lublinie
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23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Projekt szkicowy, Bibl. Narod. wWarszawie, AR 48, nr 24
J. Z. Vogel, zespół akwarel —Zb. Graf. Bibl. Uniw. Warszawskiego
Album z widokami Puław —Muz. Narod. w Warszawie

Plan Freyera (1839 r.), WAP w Lublinie,
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ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Miejscowość

PUŁAWY

4. Obiekt (nazwajak w karcie)

5.

2. Gmina

MIASTO PUŁAWY

PAŁAC MARYNKI w zespolepałacowo-

c.d. pkt 12, 13.

,
;
3...Woiewództwo Jubelskie

Zawartośćwkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Parkowym

c.d. pkt 12
carskie w 1832 r. pałacyk służył kolejnym instytutom: Maryjskiemu (1843 —1861),Politechnicznemu i Rolniczo-Leśnemu, Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1861-1915).
W tym okresie utracił charakter rezydencji —część pomieszczeńzostała wtórnie podzielona, zaś w drugiej połowie wieku kopułę salonu zastąpiono sufitem z fasetą 1 skromną
dekoracją, urządzając na piętrze dodatkowe pomieszczenie, z oknami wybitymi w attyce. Porte-fenćtres parteru przekształcono w okna (także w fasadzie). Rozebrano też attyki
na elewacjach bocznych i tylnej, pozostawiając je na froncie i na ryzalicie. Pierwotnie monochromatyczne, żółto-piaskowe elewacje zostały pomalowane na żółty kolor z
białymi obramieniami wokół dolnych okien ryzalitu i białym fryzem wokół pałacu. Najpewniej ok. poł. XIX w. zlikwidowano ogródek, włączając jego teren do folwarku i
rozebrano budynek oranżerii. Zapewne w k. XIX w. wybudowano oficynę tuż za ogrodzeniempałacu. W 1. 1917 -1939 pałacyk należał do Państwowego Instytutu Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego. Są wiadomości o pracach budowlanych wewnątrz pałacu —wstawiano ściankę wewnętrzną przy jednej z klatek schodowych. Wykonano też furtki
przy bramie, a być może i samąbramę wraz ażurowym ogrodzeniemw części frontowej. We wrześniu 1939 r. w ryzalit pałacu trafiła bomba lotnicza. Pałac wyremontowano,
przeznaczając go na mieszkania dla rodzin pracowników instytutu. W 1965 r. przekazano go Instytutowi Sadownictwa z siedzibą w Skierniewicach, Oddział Pszczelnictwa w
Puławach, który po gruntownym remoncie i adaptacji użytkuje go do dziś.

c.d. pkt 13
z którego wejście do większego narożnego pomieszczenia,przedzielonego ścianką, z wydzielonym sanitariatem w części tylnej. Z, niskiego podestu schodów w głębi klatki
schodowej wejście wybite do pomieszczenia w środkowym półtrakcie z wyjściem na zewnątrz w bocznej ścianie. W trakcie tylnym większy, narożny pokój z wejściem z
okrągłego salonu. Zasadniczy podział piętra analogiczny do parteru, z narożną klatką schodową we frontowym trakcie części pd.-wsch. z której wejście do ciemnego
korytarzyka, wydzielonego z kwadratowego większego pomieszczenia.W tracie tylnym duży kwadratowy pokój, przedzielony wzdłużnie przepierzeniem. Z korytarzyka wejście
do pokoju nad holem, z wydzielonymi z boku dwoma małymi pomieszczeniami.Przy ścianie międzytraktowej kręcone schody na strych i do okrągłego pomieszczenia nad
salonem. W części pn. klatka schodowa,narożny pokój od frontu, mniejszy pokój w środkowym półtrakcie i dwa pokoje w tylnym trakcie z wejściem z podestu klatki.
Budynek nie podpiwniczony, na wysokim cokole, jednopiętrowy, z pozornym drugim piętrem w ryzalicie. Na froncie płytki ryzalit na czterech kolumnach, z silnie cofniętą
ścianą, tworzącą portyk wgłębny. Nakryty spłaszczonym dachem czterospadowym, nad okrągłymi pomieszczeniami w ryzalicie spłaszczonym dachem stożkowym ,
przechodzącym w dwuspadowy, dochodzącydo tylnej połaci dachu korpusu. Dach od frontu skryty za attyką.
Elewacje : Fasada dziewięcioosiowa w wielkim porządku korynckim z attyką, regularnie artykułowana; trzema pilastrami w partiach bocznych, czterema kolumnami w partii
portyku. W głębi portyku dwa pilastry na osiach środkowych kolumn. Strop w portyku podzielony trzema dużymi kasetonami z filungową dekoracją na spodzie belek
dźwigarowych i fasetowym oprofilowaniem wewnątrz. W ich centrum kwadratowe płyciny z profilowanymi brzegami. W bocznej ścianie portyku; od pd.-wsch. blenda o
wielkości drzwi, od pn.-zach. porte-fenćtre. Pilastry i kolumny o jońskich bazach, ustawione na gładkim, dość wysokim cokole ze schodami na całej szerokości portyku. Pełne
belkowanie korynckie, z gzymsem dekorowanym ząbkowaniem i modylionami, nieco wysunięte w partii portyku. Na fryzie portyku inskrypcja antyczną majuskułą: ISTE
TERRARUM MIHI PRAETER OMNES ANGULUS RIDET. Attyka o prostym gzymsie. W partii portyku nieco wysunięta, z filarkami na osiach podpór i tralkami w polach, w
partiach bocznych pełna, lekko gierowana nad podporami, z dekoracją festonową w polach. Tło ściany boniowane, z boniami przechodzącymi w klińce nad

Wkładkę założył:

Roman Zwierzchowski, XII 2003 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsceprzechowywaninaegatywów: WUOZ w Lublinie

otworami parteru - wszystkie otwory bez obramień. Gzyms kordonowy w formie dwupłatwiowego architrawu. Masywne murki policzkowe schodów przed portykiem.
sięgające wysokości cokołu 1wysunięte na odległość schodów. zakończone prostym gzymsem.
Elewacje boczne pięcioosiowe. boniowane. przedzielone gzymsem kordonowym przechodzącym z tasady i analogicznym pełnym belkowaniem. Na dwóch pierwszych
osiach elewacji pd.-wsch. na dwóch osiach od pd. 1 na pierwszej osi od wsch. narożnika blendy z namalowanymi iluzjonistycznymi oknami. Okna 1 blendy parteru z płytami
parapetowymi 1 płycinami o szerokości ościeży. sięgającymi do cokołu. Na drugiej osi d wsch. narożnika otwór wejścia. węższy | niższy od innych otworów parteru
poprzedzonymi prostymi schodkami z krótkim podestem, ujęte murkami policzkowymi o opadającej ku przodowi górnej powierzchni nakrytej czapami. Nad drzwiam! okno
piętra. srodkowa oś z oknami obu kondygnacji. Elewacja przeciwległa analogiczna. z otworami na osi środkowej. na pozostałych osiach blendy. Drzwi o pełnej wysokosc!
z analogicznymi schodkami o dłuższym podeście. z przylegającym do pn. policzka schowkiem.
Elewacja tylna dziewięcioosiowa. boniowana. z cokołem i gzymsem wspólnym z pozostałymi elewacjami. Trójosiowy wypukły ryzalit na osi głównej 7. szeroko
rozsuniętymi

otworami na osiach. Dolne, zamknięte pełnym łukiem w prostych. prostokątnych. boniowanych obramieniach. przerywających

gzyms kordonowy.

sięgających

dolnych krawędzi górnych blend. Dwa boczne otwory —porte-fenetres . środkowy z płyciną pod oknem. Partie boczne z regularnie rozmieszczonymi oknam na osiach
Dolne okna z płycinami pod płytą parapetową. W gładkiej ścianie attykowej ryzalitu trzy kwadratowe okienka na osiach dolnych otworów. Przed ryzalitem łukowy taras z
trzema koncentrycznymi stopniami.
Wnętrze ' Hol pozbawiony dekoracji. ściany gładkie z symetrycznie rozmieszczonymi dużymi. rozglifionymi, prostokątnym: wnękami: trzema w ścianie zewnętrznej.
stanowiącymi odrzwia drzwi głównych i pary porte-fenćtres, dwojga drzwi do pomieszczeń w części pd.-wsch. drzwi 1 wnęki w ścianie przeciwległej 1 drzwi do okrągłego
salonu z parą wnęk. wyłożonych taflami lustrzanymi po bokach. Salon okrągły z ośmioma arkadowym: wnękami. z których trzy od tarasu z oknem i porte-fenetres oraz na
osiach prostopadłych z drzwiami do pomieszczeń z glifami. dwie na ostach diagonalnych (po piecach) o prostokątnym obrysie. Wszystkie w strukowych prostokątnych
obramieniach. sięgających belkowania. których filungowe węgarki 1 archiwolty. przedzielone gładkim pasem impostu. pokrywa plecionka z rozetkami. Nad archtwoltami
małe przyłucza. dekorowane od wewnątrz kimationem lesbijskim. powyżej prostokątne. leżące płycinki z analogiczną dekoracją brzegów: w środku ich pola reliefowy
okrągły wieniec z parą spływających po bokach festonów. Pola filarów z pionowymi płycimami. zdobionym po brzegach astragalem o motywie listków. Salon obiega pełne
belkowanie korynckie z architrawem zdobionym astragalem i kimationem lesbijskim. ozdobny fryz. z sekwencją motywu półotwartego wieńca. rozchylającego się liścia
akantu. i otwartego górą wieńca z główka wewnątrz. Na spodzie płyty gzymsu. między modylionami dekoracja z kasetonów z rozetką wewnątrz. Nad gzymsem szeroka.
gładka faseta ograniczona dekoracyjnym profilem o motywie półwałka. listewek 1 ćwierćwałków. Na srodku sufitu pierścieniowa, profilowana rozeta. Pokój w zach. narozu
z prostymi. ramowo-lizenowymi podziałami w kolorze białym z polami malowanymi w kolorze ciemno-zielonym.
Wyposażenie
Na osi głównej salonu prostokątny kominek podokienny. z motywem kobiecej główki 1 podwójnymi girlandami po bokach. W górnej części węgarków
rozetki, niżej dwie pionowe girlandki. W holu, przed wejściem do salonu na posadzcedwa lwy-sfinksy z czarnego marmuru (pierwotnie przed oranżerią przy pałacu).
Instalacje : Elektryczna. wod.-kan., gazowa. telefoniczna, komputerowa, odgromowa.
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Górny fragmentportyku fasadyz inskrypcją.
1. Detal dekoracji wnętrza portyku.
2. Elewacjaboczna(pd. wsch.) pałacu.
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Elewacja tylna (pd. zach.) pałacu.

Fragmentgzymsutylnego ryzalitu.

Elewacja boczna od strony parku

Okno iluzjonistyczneparteru na elewacjib.

Iluzjonistyczneokno piętra.
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Fragmentdekoracji sztukatorskiejw strefie
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Kominek podokienny w środkowym oknie
ścianyw ryzalicie salonu.
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Jedenz pary lwów —sfinksów z czarnego marmuru
Przy wejściu z holu —westibulu do salonu.
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Wnętrze pokoju „zielonego”
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Tekstp,lanogrodzenfioat,ografie.

Autorzy, historia obiektu, styl: Ogrodzeniepowstało równocześniez budową w 1. 1791- 94 klasycystycznegopałacu proj. Chrystiana Piotra Aignera, który najpewniej
zaprojektował również kolisty dziedziniec wraz z otaczającymgo ogrodzeniem.Ryciny z końca XVIII i pocz. XIX w. ukazują pierwotną formę ogrodzenia- muru o
wysokościcokołu pałacu, z bramą na osi pałacu, w kształcie dwóch wysokich piedestałówz szerokimi klasycystycznymiwazami w zwieńczeniachN
. a osi poprzecznej
dziedzińcamur przerywały dwie bocznefurtki, flankowaneprostymi słupkami; zach. prowadziła do parku, przeciwległaod wsch. do niewielkiegoogródka z alejkami. Nie
jest pewne, kiedy mur ogrodzeniazostał podwyższony,ani kiedy zmieniono formę bramy, bocznych furtek, wprowadzono nowe przy pałacu i przekształconofrontową część
ogrodzenia.Możliwe, że nastąpiło to dopiero w 1934 r. w którym wystawiono nowe furtki przy bramie (inf. zam. w piśmie ówczesnegokonserwatoralubelskiego K.
Piwockiego—w aktach obiektu wWUOZ w Lublinie). W 1994 r. częśćpodmurówki partii frontowej została rozebranai odtworzonaw trakcie prac przy budowie kanału
burzowego,przechodzącegopod dziedzińcem.
Sytuacja: Ogrodzeniewokół dziedzińcaprzed pałacemMarynki usytuowanymna terenie zw. Mokradki, między Łachą, ograniczającązespółpałacowy od pd. zach. a ulicą
Kazimierską (czterorzędowaaleja lipowa). Od pn. zach. dziedziniecgraniczy bezpośrednioz parkiem pałacu Czartoryskich, od pd. wsch. z terenemd. folwarku Mokradki
(ob. Zakład DoświadczalnyIUNG). W częściwsch. terendziedzińcazamkniętycofniętymniecobudynkiemoficyny.
Materiał i konstrukcja: Ogrodzeniemurowane z cegły pełnej - w dolnej partii większe, częściowotynkowane, w części frontowej ogrodzenieze stalowych kształtowników,
kutych i spawanych(?)ze wspornikami, wpuszczonychw murowany cokół. Skrzydła bram i furtek ze stalowych kształtowników i blachy, spawane.W przerwie muru od
strony oficyny żywopłot.
Rzut: Na rzucie okręgu, z włączoną w częśćobwodu fasadąpałacu, z bramą o dwóch słupachna rzucie kwadratu, na osi założeniapałacowegoi dwiema flankującymi ją
furtkami o jednym mniejszym słupie, dwiema furtkami na osi poprzecznejokręgu oraz drugą parą furtek po bokach pałacu. Wsch. odcinek (ok. 1/8) obwodu pozbawiony
muru ogrodzeniowego—za linią ogrodzeniabudynekoficyny. Od frontu, na odcinku ok. 1/3 obwodumur z krótkimi przyporami od wewnętrznejstrony murku.
Elewacje: Słupy bramy z prostymi cokołami, na czterech bokach oprofilowane filungi. Trzony zakończoneprofilowanym gzymsem,nad nim trójstopniowe, uskokowe
cokoliki; w jednym sterczącypręt po wieńczącejgo kuli. Słupy furtek z cokołami o tej samej wysokości, trzony filungowe, nakryte prostymi czapami. Partia frontowa
ogrodzeniaz wysoką podmurówkąw formie cokołu, równegowysokościącokołów bramy. Cokół i przypory nakryte wspólną czapą z wpuszczonymiw nią prętami ciągłego
płotu ze stalowych prętów, wzmocnionegostężeniamiz podwójnychprętów i wolutową podporą opartą na przyporze. Końce prętów spiętew poziomiepodwójnymi listwami
płaskowników, z ozdobnym fryzem w formie leżącej litery C, parzyste pręty zakończonesterczącymi ostrzami. Pozostałą partię ogrodzenia stanowi mur, przerwany w
czterechmiejscachfurtkami; dwie na osi poprzecznej łukowe, z węgarami przechodzącymiwprost w łukowe nadproże, sklepione powyżej korony muru, przy pałacu
o prostym nadprożu,przewyższającymmur, z dwuspadowymwierzchem.Między furtami a narożnikamipałacu krótkie odcinki mury o wysokościcokołu pałacu, z żelazną
kratą powyżej.

Roman Zwierzchowski

12. 2003
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Postulaty konserwatorskie: Mur micjscami popękanyi odchvlony od pionu. od strony parku pozbawiony niemal tynku, Koniecznareperacjai wzmocnieniemuru.
wymiana i uzupelnienietynków. Należy usunąć drzewa od strony frontowej. Załecana w późniejszym okresie odbudowa muru przed oficyną oraz rekonstrukcja
ogrodzeniaw historycznym kształcie.
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Furtka w murze przy pałacu od strony zach.

Arkadowa furtka do parku od strony pn. zach.

Stanogrodzeniadziedzińcapałacowegood strony oficyny (wsch.)

