
              ZŁODZIEJSKI  HANDEL  ZABYTKAMI. 

DWOREK  GRAFFA                 ''BUDOWLA''  NA  SPRZEDAŻ

Dawną  wieś  królewską  Tatary po  powstaniu  listopadowym  otrzymał  Adam  hr.  Ożarowski,
generał  jazdy rosyjskiej.  Administrację majątku zlecił  swojemu plenipotentowi Emanuelowi
Grafowi.  Ten odkupił  majątek  od Ożarowskiego w 1841 roku.  Po jego śmierci  majątek  został
podzielony pomiędzy spadkobierców: Kazimierza, Władysława i Zofię Grafów. 

Dwór w dożywociu posiadała jednak Feliksa z Hubickich Grafowa, żona zmarłego Emanuela. Po 
jej śmierci w 1874 roku działkę wraz z dworem otrzymał Władysław Graf. Na Tatarach rozpoczął 
budowę nowego dworu, który stoi po dziś dzień.Po 1918 roku majątek odziedziczyli spadkobiercy 
Władysława: Tadeusz Antoni, Kazimierz i Maria Antonina z Grafów Mieczkowska. Kazimierz 
otrzymał część z dworem. Po śmierci Kazimierza w 1938 roku majątek pozostał w rękach wdowy –
Wandy z Karpińskich Grafowej. Odkupiła ona część należącą do Tadeusza Antoniego i w ten 
sposób scaliła majątek.Podczas wojny dowództwo niemieckie zadecydowało o umieszczeniu we 
dworze szpitala dla żołnierzy-rekonwalescentów. Przez pewien okres po wyparciu Niemców, obiekt
służył jako siedziba dowództwa wojsk radzieckich.

Po 1945 majątek przeszedł na Skarb Państwa. Ten dokonał jego parcelacji, a dwór przeznaczył na 
miejsce działalności instytucji publicznych, między innymi Komitetu Dzielnicowego PPR oraz 
Zakładowego Domu Kultury Zakładów Garbarskich.
W latach 50. i 60. XX wieku dwór służył jako internat dla różnego typu szkół. Najdłużej 
funkcjonował tu internat studium nauczycielskiego.
             Obecnie ''budowla ''  SIC !!! pełni funkcje gastronomiczno-hotelowe.

Lubelskiemu ratuszowi nie udało się sprzedać Dworku Grafa ani znajdujących się obok działek.
Miasto  zapowiada  kolejne  podejście  do  transakcji.  Magistrat  chciał  sprzedać  zarówno  XIX  -
wieczny budynek, w którym do niedawna działała restauracja, jak i działkę, na której stoi oraz dwie
sąsiednie parcele - wszystkie o powierzchni w sumie nieco ponad 6 tys. mkw. 
Mimo że kilka osób interesowało się nieruchomościami i pytało o nie w ratuszu, do piątkowej 
licytacji nie przystąpił żaden inwestor.Potencjalnych kupców mogła zniechęcić cena wywoławcza - 
6 mln 880 tys. złNieruchomość zostanie ponownie wystawiona na sprzedaż, najprawdopodobniej z 
obniżoną ceną wywoławczą - zapowiedział Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału 
Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin. 
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                                                          BUDOWLA
  Tożsamość na wyprzedaż
Wiecie Państwo, że trwają już prace nad ustawą umożliwiającą muzeom sprzedawanie zabytków” –
tymi słowami Jarosław Kaczyński zmroził ludzi przychodzących na spotkania popularnego Klubu
Ronina. Prezes PiS w swojej wypowiedzi krytykował rządzących za działanie na szkodę państwa i
narodu.  Sprawa  wyprzedaży  polskich  zabytków  jawi  się  jako  typowy  przykład  prowadzenia
niezwykle  szkodliwej  dla  kraju  i  społeczeństwa  polityki.  Od  lat,  po  cichu  i  konsekwentnie,
prowadzona jest akcja mająca na celu zmianę zasad dotyczących obrotu zabytkami. Tendencja jest
widoczna,  inicjatorzy  nie  ukrywają  intencji.  Chodzi  o  to,  by  muzea  mogły  łatwiej  i  w sposób
autonomiczny handlować zabytkami. Pomysły takie pojawiają się od 2009 roku. Wtedy słychać
było pierwsze zapowiedzi.  Drobne ułatwienia  były wprowadzane w kolejnych latach.  Poważny
krok próbowano zrobić również na niedawnym kongresie muzealników, który odbył się w Łodzi.
„Muzealnicy alarmują: chce się ułatwić sprzedaż dzieł sztuki z polskich muzeów. Tropy prowadzą
do  samorządowców,  dyrektorów  muzeów,  ale  i  do  Ministerstwa  Kultury.  To  kolejna  pokusa
komercjalizacji  czegoś,  co  jest  dobrem  narodowym”  –  pisał  o  tej  sprawie  Piotr  Zaremba  w
tygodniku „wSieci”. 
I wskazywał, że w środowisku muzealników jest silna grupa lobbingowa, lansująca niebezpieczne
rozwiązania.  Stanisław Żaryn   14  sierpnia  2015.

WYPRZEDAŻ polskiego dziedzictwa narodowego TRWA!   

14, styczeń 2014 Karolina Maria Koter 
Agencja Nieruchomości Rolnych, wraz z ziemią sprzedaje za bezcen perełki polskiej architektury.
W procederze  tym uczestniczą  również  niektórzy  konserwatorzy  zabytków, wśród obowiązków
których znajduje się pomoc w wycenie obiektów.
 Poniżej  rzeczywistej  wartości  nabywcę  znalazł  m.in.  renesansowy  zespół  dworski  Sarny  w
Ścinawce Górnej, za który nowy właściciel zapłacił 550 tys. zł, przy czym obok samego obiektu,
cena obejmowała również ziemię o łącznej powierzchni 5 hektarów.
 W wyniku przetargu nowego właściciela znalazł również zespół pałacowo-parkowy w Stradomii
Dolnej  w  powiecie  oleśnickim.  Po  odliczeniu  50-procentowej  ulgi  przyznanej  w  związku  z
wpisaniem do rejestru zabytków, nowy właściciel wyłożył zaledwie 494 tys. złotych, czyli mniej
więcej  tyle,  ile  kosztuje  trzypokojowe  mieszkanie  w  Warszawie  w  niekoniecznie  luksusowej
dzielnicy. Kwota ta, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, może zostać rozłożona na raty.
 W ostatnim  czasie  w  podobny  sposób  w  prywatne  ręce  trafiły:  zamek  Topacz,  oraz  pałace:
Kamieniec k. Kłodzka, Borek Strzeliński i Wojanów.Ciekawe, że państwu polskiemu nie opłacało
się inwestować w coś, co prywatnym podmiotom przyniosło krociowe zyski. Przykładem może być
wspomniany powyżej zamek Topacz oraz jego właściciel – Tomasz Kurzewski. Ten mający kilka
tysięcy metrów kwadratowych obiekt pochłonął aż 39 mln złotych, zanim można było rozpocząć w
nim działalność gospodarczą, inwestycja ta jednak zwróciła się stosunkowo szybko dzięki unijnym
dotacjom  z  puli  turystyki,  dobrej  lokalizacji  (w  obrębie  aglomeracji  wrocławskiej),  braku
obciążenia  kredytowego  oraz  sporym  możliwościom  promocyjnym  w  racji  prowadzenia
działalności związanej z produkcją telewizyjną.

-  Warto inwestować w zabytki  – przekonuje obecny właściciel  obiektu,  który wysunął  postulat
całkowitego  zwolnienia  go  z  podatku  od  nieruchomości  –  obecnie  zwolnienie  z  tego  podatku
obowiązuje tylko do momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w zabytkowym obiekcie. - W
innych krajach istnieje takie zwolnienie,  ponieważ uznaje się tam, że inwestor ratujący zabytek
ratuje dobro narodowe. Trzeba to zmienić, by zachęcić inwestorów – uważa Kurzewski.
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W  tym  miejscu  ze  smutkiem  należy  stwierdzić,  że  państwo  polskie  winne  jest  poważnych
zaniedbań jeśli chodzi o utrzymanie i renowację reliktów przeszłości, a tych na naszych ziemiach
jest  kilkadziesiąt  tysięcy.  Wielu,  z  różnych  przyczyn,  nie  udało  się  dotrwać  do  czasów
współczesnych,  a  ślady  po  nich  pozostały  jedynie  w  pamiętnikach  oraz  przekazywanych  z
pokolenia  na  pokolenie  opowieściach.  Władze  naszego  kraju  wychodzą  z  założenia,  że
zdecydowanie lepiej przekazać obiekty prywatnym inwestorom, aby – po remoncie – mogły zacząć
na siebie zarabiać jako hotele, sale weselne, czy też po prostu budynki mieszkalne.
Na Dolnym Śląsku, zagłębiu barokowych pałaców i dworków w Polsce, mnóstwo jest takich, które
niedostępne dla turystów, ukryte za wysokimi murami, służą jako wille elicie biznesu. Ta ostatnia
nie  zawsze  jest  uczciwa  w  wywiązywaniu  się  z  nałożonych  przez  sprzedającego  powinności.
Wprawdzie  warunkiem  skorzystania  z  preferencyjnej  możliwości  nabycia  zabytkowej
nieruchomości  jest  zobowiązanie  nowego  właściciela  do  renowacji  obiektu  pod  nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków w ciągu 5 lat od momentu dokonania zakupu, jednak nie
wszyscy czynią zadość temu zobowiązaniu.
Jak informuje śląska konserwator zabytków Barbara Obelinda-Nowak, błędne sprzedaże w latach
90. ubiegłego stulecia doprowadziły do katastrofy wielu obiektów, a próby ich ratowania często
odbywają się przy udziale organów ścigania.

Obecnie w rękach ANR na Dolnym Śląsku znajduje się zaledwie 14 proc.  zespołów parkowo-
pałacowych.  Reszta  albo  niszczeje  porośnięta  bujną  roślinnością,  z  której  wystają  jedynie
fragmenty murów, albo została wykupiona przez prywatnego właściciela i – jeżeli miała szczęście –
odremontowana.  W latach  2008-2013  agencja  sprzedała  41  pałaców,  sto  zaś  zostanie  wkrótce
opróżnione  z  lokatorów.  Interesujące,  że  brak  jednoznacznego  wykazu  obiektów wpisanych  do
rejestru zabytków. 
Brakuje  również  jednoznacznie  określonych  granic  ochrony  konserwatorskiej.
Paradoksem pozostaje, iż wojewódzcy konserwatorzy zabytków, zamiast pod Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, podlegają pod... Ministerstwo Cyfryzacji. Nie sposób nie przyrównać
tej sytuacji do czasów poprzedniej epoki, kiedy to rolek papieru toaletowego szukało się w sklepie z
gwoździami, a swetrów w obuwniczym. Jakże niewiele się zmieniło...

Karolina Maria Koter  14  stycznia  2014.
Na zdjęciu: Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Ścinawce Górnej,

Rozpoczyna się wyprzedaż zabytków dziedzictwa narodowego

Drodzy Rodacy pod rządami wszelkich antypolaków: zdrajców, bandytów, złodziei i kłamców z
obecnej władzy PO/PSL/SLD/RPP idziecie w niewolę i całkowite zatracanie. Oto rozpoczyna sie
wyprzedaż  zabytków  dziedzictwa  narodowego  aby  wyżej  wymienieni  antypolacy  -  zajmujący
stanowiska  w  strukturach  decyzyjnych  Państwa  Polskiego  -  mogli  się  wyżywić.  Ci  szubrawcy
podnoszą już rękę na naszą świętość - na nasze dziedzictwo narodowe i zamierzają sprzedać perłę
zabytków  polskiego  narodu  -  Zespół  Zamkowo-Parkowy  w  Baranowie  Sandomierskim  zwany
małym  Wawelem.  Bez  ich  zgody  Agencja  Rozwoju  Przemysłu  nie  odważyłaby  się  na  takie
działania tj sprzedaż własności Narodu Polskiego.Ja jestem tym zszokowany. To jest pierwszy krok,
a  z  następnymi pójdzie  już bez oporów jak z  wyprzedażą polskich zakładów przemysłowych i
banków.Jak nie zatrzymamy tych drani  to niedługo będą się  włamywać do naszych mieszkań i
rabować naszą własność a  nasze dzieci  oddawać na wychowanie zboczeńcom i  sprzedawać do
burdeli w zachodniej Europie i Afryce. To jest już ostatni dzwonek alarmowy.
Najwyższy czas na działanie i protest wszelkimi sposobami.
  Oto całość artykułu z „Naszego Dziennika”
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Agencja Rozwoju Przemysłu wystawiła na sprzedaż Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie 
Sandomierskim. Czy państwa nie stać na utrzymanie ważnego dla kultury narodowej obiektu,
że musi się go pozbywać? 
Magdalena  Kobos,  rzecznik  Ministerstwa  Skarbu  Państwa,  powiedziała  nam,  że  głównym
powodem sprzedaży jest brak rentowności. Dlaczego więc nie powiększono w zamku powierzchni
hotelowej, skoro jest zapotrzebowanie na tego typu usługi?
 Wcześniej opracowano strategię rozbudowy hotelu, powstał plan biznesowy, ponadto ogłoszono
ogólnopolski  konkurs  architektoniczny  i  wybrano  projekt.  W momencie,  kiedy  wszystko  było
gotowe, do władzy doszła PO i działania zmierzające do poprawy wyników finansowych oddziału
ARP w Baranowie Sandomierskim wytraciły impet.
 Czy celowo doprowadzono do obniżenia wyników finansowych Zespołu Zamkowo-Parkowego w
Baranowie Sandomierskim po to, żeby mieć pretekst do jego sprzedaży? Dziwne, że prywatnym
przedsiębiorcom opłaca się budować hotele, a ARP nie zależy na rozbudowie obiektu, który ma już
swoją renomę. 
Kazimierz Idzik,  dyrektor  Oddziału  Agencji  Rozwoju Przemysłu  w Baranowie  Sandomierskim,
potwierdza,  że działania związane z jego zbyciem wpisane są w strategię firmy. Czy godzi się
jednak sprzedawać obiekt stanowiący ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego? Problemu
wydaje się nie dostrzegać Ministerstwo Skarbu Państwa. 
- Nie można oczekiwać, że ARP SA będzie utrzymywała w swoim portfelu nierentowne aktywa
generujące znaczące straty - mówi Magdalena Kobos.
 Wkrótce - zgodnie ze złożonym wnioskiem - obiekt ma szansę otrzymać status pomnika historii.
Jeżeli nowy właściciel nie zostanie zobowiązany przed aktem kupna do przestrzegania warunków,
na  jakich  Skarb  Państwa  przekazał  ARP  Zamek  w  Baranowie  Sandomierskim,  warunków
potwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, państwo nie będzie później miało
tytułu do ich wyegzekwowania. 
Tym samym Muzeum w Zamku w Baranowie może być przez nowego właściciela zlikwidowane, a
sam obiekt nie będzie dostępny w dotychczasowym zakresie dla polskiego społeczeństwa.
Zespół  Zamkowo-Parkowy  w  Baranowie  Sandomierskim  to  podmiot  objęty  ochroną
konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków z 11 grudnia 1967 roku.

Organem  sprawującym  ochronę  konserwatorską  jest  podkarpacki  wojewódzki  konserwator
zabytków. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami sprzedaż,  zamiana,  darowizna lub
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących
własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego,  a  także  wnoszenie  tych
nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) 
do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 Ten również określa sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania niezbędnych
prac, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być tam wprowadzone. 
20  lutego  br.  dyrektor  Oddziału  ARP  w  Baranowie  Sandomierskim  wystąpił  do  kierownika
tarnobrzeskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu z wnioskiem o
wydanie opinii konserwatorskiej zawierającej wytyczne dla przyszłego nabywcy bądź dzierżawcy
w związku z planem wydzierżawienia lub sprzedaży części bądź całości obiektów zamkowych.
 - W zaleceniach konserwatorskich, przekazanych w marcu, organ ochrony zabytków, wskazując
wartości  zabytkowe  zespołu,  precyzyjnie  określił  zakres  ochrony  kompleksu,  a  zachowanie
istniejących obecnie  funkcji  użytkowych poszczególnych części  zespołu  uznał  za  bezwzględnie
konieczne.  Podkreślił  także  niezbędność  zachowania  jedności  funkcjonalnej  i  własnościowej
Zespołu  Zamkowo-Parkowego  w  Baranowie  Sandomierskim,  wykluczając  możliwość  jego
podziałów  i  zbycia  w  części  -  poinformowano  nas  w  Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego.
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 Takie stanowisko wskazuje, że resort kultury jest przekonany, iż współpraca ewentualnego nowego
właściciela  czy  dzierżawcy  obiektu  z  organem  ochrony  zabytków,  polegająca  na  akceptacji  i
zastosowaniu  się  do  wspomnianych  zaleceń,  przy  równoczesnym  nadzorze  konserwatorskim,
zagwarantuje  zachowanie obecnych,  wysokich  walorów zabytkowych tego szczególnie  cennego
zespołu.   Urzędowy optymizm o przyszłość  zamku prezentuje  także  dyrektor  Oddziału  ARP w
Baranowie Sandomierskim, kwitując obawy o los obiektu stwierdzeniem, że każdy nowy nabywca,
co wynika z ustawy o ochronie zabytków, 
jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania czy konserwacji tego typu obiektu.
 
-  Taki  zapis  na  pewno  znajdzie  się  w  umowie  z  przyszłym  właścicielem  zamku  -  podkreśla
Kazimierz  Idzik.Nie  wiadomo,  co  po  ewentualnej  sprzedaży  obiektu  stanie  się  z  blisko  50
pracownikami zatrudnionymi w hotelu, restauracji i w samym zamku.
Załoga boi się o swoje miejsca pracy. Do końca 2012 r. w ramach reorganizacji odejdzie kilka osób.
Czy  nowego  właściciela  bądź  dzierżawcę  będzie  stać  na  utrzymanie  tak  potężnego  obiektu
wymagającego odpowiednich środków?
 Kto  wie,  czy  nie  najlepszym rozwiązaniem byłoby  przekazanie  obiektu  z  całym inwentarzem
lokalnym samorządom. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Muzeum-Zamku w
Łańcucie,  gdzie część środków na utrzymanie obiektu pochodzi z puli  marszałka województwa
podkarpackiego, a część z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Jeżeli  w Baranowie Sandomierskim nie znalazłby się  nabywca,  to  niewykluczone,  że  państwo
mogłoby  przejąć  ten  obiekt.  Wówczas  prowadzona  działalność  hotelowo-gastronomiczna
pomniejszyłaby koszty jego funkcjonowania. Obiekt mógłby znaleźć się pod zarządem jednostek
samorządu  terytorialnego  marszałka  województwa  bądź  nawet  starostwa  czy  gminy.  To
wymagałoby jednak zapewnienia środków z budżetu centralnego, bo samorządowi jakiegokolwiek
szczebla byłoby niezmiernie trudno samodzielnie utrzymać taki obiekt.
 

– Ewentualne przejęcie przez lokalny samorząd tego obiektu jest godne rozważenia. Byłoby to
rozwiązanie, które z jednej strony pozwoliłoby zachować miejsca pracy i zadbać o ludzi, a z
drugiej zapewnić temu miejscu bezpieczną, zgodną z przeznaczeniem przyszłość - zwraca
uwagę Tomasz Kaczmarek, poseł PiS.

 Zamek w Baranowie Sandomierskim -  dawna siedziba  Leszczyńskich -  został  wzniesiony pod
koniec  XVI  wieku  w  miejscu  średniowiecznego  obronnego  dworu  rycerskiego.  Architekturę
ukształtowaną  na  wzór  królewskiego  Wawelu  zawdzięcza  najprawdopodobniej  włoskiemu
architektowi i rzeźbiarzowi Santiemu Gucciemu. W okresie II wojny światowej zamek został zajęty
przez Niemców, a następnie przez Sowietów, którzy zdewastowali obiekt. Po wojnie wskutek tzw.
reformy rolnej  zamek stał  się własnością Skarbu Państwa. Obiektem od 1997 roku zarządza w
imieniu Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Przemysłu.
http://blogmedia24.pl/node/59477    18  sierpnia  2012.

Denacjonalizacja -  zmiana  praw  własnościowych  przedsiębiorstw,  które  wcześniej  zostały
bezprawnie  znacjonalizowane. W Polsce  w roku 1946 wszystkie   przedsiębiorstwa  i   majątki
prywatne  zostały przejęte  na własność przez reżim    komunistyczny  na  drodze  przymusowego
wywłaszczenia .  Była to tzw. nacjonalizacja   czyli  bandycka zamiana  prywatnej własności  na
państwową.  Przejęcia  te  nie  były  zgodne z  obowiązującym wówczas  prawem.  Polska  nie  była
wyjątkiem - nacjonalizacja przemysłu odbywała się w wielu krajach   pod  okupacją  sowiecką.
Procesem odwrotnym do nacjonalizacji  jest  denacjonalizacja.  W wyniku tego procesu  państwo
przestaje być jedynym właścicielem, a przedsiębiorstwo przechodzi w ręce prywatne.  W  Polsce
nie  było  denacjonalizacji  tylko  korupcja  i  mafijne  grabienie  prywatnego  oraz  narodowego
majątku  na  podstawie   ustawy. 
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AGENCJA  WŁASNOŚCI  ROLNEJ   czyli  mafia  
Po II wojnie państwo przejęło na własność m. in. nieruchomości ziemskie, dobra kościelne, dobra
kultury oraz grunty warszawskie.
 Polskę zniszczoną w wyniku pożogi wojennej przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczny związek
sowiecki  dotknęły  kolejne  kataklizmy  w  postaci  dekretu  PKWN  z  1944r  o  reformie  rolnej  i
nacjonalizacji  oraz  dekretu  warszawskiego  tzw.  dekretu  Bieruta  z  1945 r.  o  przejęciu  gruntów
warszawskich  na  obszarze  m.  st.  Warszawy,  które  były  istotnym naruszeniem konstytucyjnego
prawa własności.
W  wyniku  nacjonalizacji  w  dramatycznej  sytuacji  prowadzącej  często  do  całkowitej  zagłady
znalazły się pałace i  dwory wiejskie oraz parki podworskie.  A dwory i  pałace wiejskie  wraz z
parkami to nie tylko istotne elementy krajobrazu architektonicznego dawnej Polski,  lecz przede
wszystkim  materialne  świadectwo  ważnej  części  kultury  naszego  kraju,  która  została  niestety
zaprzepaszczona (prof. S Mossakowski).

Proces prywatyzacji  [po 1989 r.  ? przy.  red.]  w największym stopniu dotknął sferę dziedzictwa
kulturowego, w tym zabytki nieruchome jak pałace, dwory, wille, kamienice, banki, hotele, obiekty
przemysłowe - cukrownie,  młyny, gorzelnie,  fabryki,  spichlerze itp.  oraz zabytki ruchome czyli
wyposażenie budynków zabytkowych. 
Szkodliwa polityka Agencji Nieruchomości Rolnych, która została powołana przez Skarb Państwa,
doprowadziła  do  nieodwracalnych  przekształceń  własnościowych  i  przestrzennych.
Rozparcelowano parki, podzielono na działki budowlane, które zostały sprzedane, w wyniku czego
nastąpił nieodwracalny proces własnościowo – prawny.

W Warszawie mamy do czynienia z tzw. dziką prywatyzacją czyli ze zjawiskiem wykupu roszczeń
tzn.  praw  majątkowych  przez  korporacje  i  osoby  zajmujące  się  zawodowo  odzyskiwaniem
nieruchomości  i  mających  odpowiednią  siłę  przebicia,  oraz  przez  zwykłych  spekulantów,
wykorzystujących  podeszły  wiek  byłych  właścicieli,  nieznajomość  przepisów,  długotrwałe
procedury  administracyjne.  Osoby  te  przejmują  nieruchomości,  położone  w  najbardziej
atrakcyjnych i najdroższych dzielnicach stolicy, dążąc często do wyburzenia obiektów zabytkowych
.  Po  przejęciu  kamienicy  przez  nowego  właściciela,  obiekt  jest  wykwaterowywany  np.  pod
pretekstem  zagrożenia  katastrofą  budowlaną.  W  procesie  tym  nierzadko  udział  biorą  organy
nadzoru budowlanego, wydające nakazy wyłączenia zabytku z eksploatacji  lub wydając nakazy
rozbiórki. 

Przepisy  karne  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  pozostają  przepisami
martwymi,  organy  ścigania  nie  prowadzą  postępowań  egzekucyjnych  w  stosunku  do  osób
niszczących zabytki.
Zdumiewająca  niechęć  wszystkich  ugrupowań politycznych do reprywatyzacji  obserwowana od
1998 r. spowodowała, że proces ten staje się z upływem czasu coraz trudniejszy. W programach
wyborczych  partii  politycznych  brak  jest  propozycji  systemowego  rozwiązania  reprywatyzacji,
spójnego  z  programem  ochrony  dziedzictwa  kulturowego.  Proces  reprywatyzacji  mógłby
spowodować nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale doprowadzić do niebywałego wzmocnienia
ochrony  dz.  kulturowego  i  tożsamości  historycznej.  Jakie  znaczenie  ma  brak  ustawy  o
reprywatyzacji  dla  dziedzictwa  kulturowego?Brak  reprywatyzacji  ustawowej  pociągnie  za  sobą
nieodwracalne  w  skutkach  straty  dla  dziedzictwa  kulturowego  oraz  dla  całej  gospodarki  kraju
hamując jego rozwój. Oczywistym wydaje się konieczność zmian legislacyjnych zwłaszcza ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami, utworzenie funduszu reprywatyzacyjnego, wprowadzenie ulg i
odpisów  podatkowych  od  podatku  dochodowego  na  remonty  obiektów  zabytkowych,  czy
wprowadzenie zerowego podatku VAT na materiały budowlane i  prace przy zabytkach, a także
zwiększenie dotacji na odnowę dziedzictwa kulturowego. 
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Zabytki,  a zwłaszcza ich rewaloryzacja w dobie kryzysu gospodarczego (atrakcyjne lokalizacje,
coraz  większy  popyt  na  obiekty  zabytkowe)  przy  systemowym  uregulowaniu  reprywatyzacji
mogłyby przyśpieszyć gospodarczy rozwój kraju i wpłynąć na ożywienie rynku inwestycyjnego.
Barbara JezierskaMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007 – 2011

Nadeszły  jednak   złote  czasy  dla  tego  pięknego  zespołu  pałacowo  -  parkowego.  Nowy
właściciel,  wrocławska  firma  budowlana  INTEGER SA na  czele  której  stoi  Prezes  Magdalena
Piasecka-Ludwin,  siostrzenica znanej polsko-amerykańskiej milionerki Barbary Piaseckiej-Johnson
postanowiła odrestaurować zamek i utworzyć w jego wnętrzach trzygwiazdkowy Hotel i Centrum
Konferencyjno  –  Wypoczynkowe.  Renowacja  obiektu  została  wykonana  w  rekordowo krótkim
czasie, trwała ok. 1,5 roku. INTEGER SA wykonał ją własnymi siłami  (!?!?) Architekci  Alina
Zamorska i Ewa Kubica – Hawrylak z oddaniem starały się odtworzyć i zrewaloryzować, to co
jeszcze z zamku zostało. 
Rewitalizacje za prywatne pieniądze 
Nie zawsze jednak rewitalizacje prowadzi się z unijnym wsparciem. Na przykład na Dolnym Śląsku
w  średniowiecznym  Zamku  Kliczków  powstał  hotel  z  centrum  konferencyjnym  i  strefą  SPA.
Właściciel nie ujawnił kosztów inwestycji.  Czyli co- wyprał  jakieś  pieniądze ?!   Szacuje się
jednak, ze wydał na nią co najmniej 20 mln zł. Do ładu doprowadziła go firma Integer z Wrocławia,
która ogłosiła upadłość i nie wiadomo  czy zamek został sprzedany, wyodrębniony czy działa jako
firma w upadłości czy w układzie naprawczym.
 

InPost S.A. – prywatny operator logistyczny w Polsce. Spółka należy do grupy kapitałowej 
Integer.pl S.A.    https://pl.wikipedia.org/wiki/InPost

                               ZAMEK   KSIĄŻĘCY  ZWANY  FOLWARKIEM
                             

Dawniej rezydowali tu myśliwi polujący w okolicznych lasach oraz dworscy oficjele.  Tak pisze
bydło o zamkach władców  polskich. Dziś stylowe zabudowania Folwarku Książęcego stanowią
doskonałe uzupełnienie oddalonego o zaledwie 200 m baśniowego Zamku Kliczków. Wypoczniesz
tu w rustykalnym klimacie, pojeździsz konno po okolicy, poznasz uroki zabytkowego parku, a gdy
najdzie Cię ochota – oddasz się błogiemu odprężeniu w zamkowym centrum spa z basenem, sauną i
wieloma innymi atrakcjami
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ZAMEK  KLICZKÓW  perła  architektury w  Polsce   Bolesławiec  na  Dolnym Śląsku 

              Zamek  Piastów Śląskich  ma  sfałszowaną  niemiecką  historię 

Historia pięknego zamku w Kliczkowie na Dolnym Śląsku sięga końca XIII stulecia do czasów,
kiedy państwem świdnicko-jaworskim rządził piastowski książę Bolko I Surowy. Prawdopodobnie
to z jego inicjatywy zbudowano tutaj założenie obronne, będące przypuszczalnie jednym z ogniw u-
fortyfikowanego łańcucha warowni granicznych chroniących księstwo przed najazdem czeskim.
Najstarsza wzmianka o Castrum Clieczchdorf pochodzi z roku 1297 i zapewne odnosi się do zamku
jako drewniano-murowanej strażnicy o niewielkich jeszcze walorach rezydencjalnych. Po śmierci
księcia Bolka Kliczków przeszedł na własność jego syna Henryka I Jaworskiego, a później w dro-
dze sukcesji - w ręce księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Po nim RZEKOMO dobra odziedzi-
czyła bratanica Anna, małżonka króla czeskiego Karola, w której interesach od 1353 roku władzę w
zamku sprawował   burgrabia Cuneman Sydlicz.  Takiego tytułu   jak  burgrabia nie było w
wieku  XIV.

Pod koniec XIV stulecia wraz z przejęciem księstwa świdnicko-jaworskiego przez królestwo Czech
warownia utraciła pierwotne znaczenie strategiczne, przekształcając się z czasem w założenie zam-
kowo-folwarczne zarządzane przez lenników królewskich. W latach 80. XIV wieku stanowiła wła-
sność rodu rycerskiego von Kittlitz, a w okresie 1387-91 siedzieli tu von Zedlitzowie. 

W 1391 roku majątek zakupił Henryk von Rechenberg. Ród Rechenbergów jako pierwszy na trwałe
wpisał się w losy zamku, zarządzając nim przez dwa i pół wieku. W tym czasie szczególnie zasłu-
żyli się dla Kliczkowa Kacprowie: ojciec zwany Kacprem Średnim, który w drugiej połowie XVI
wieku rozpoczął renesansową rozbudowę założenia, oraz syn zwany Kacprem Młodszym, który ją
ukończył. Kacper von Rechenberg Młodszy, choć był dopiero dziesiątym dzieckiem w licznej ro-
dzinie, należał do elity najbogatszych i najlepiej wykształconych dziedziców na Dolnym Śląsku.
Pełnił między innymi godność radcy cesarskiego i szambelana z tytułem barona, jemu też Kliczków
zawdzięcza otrzymane w 1610 roku prawa miejskie oraz przywilej targowy. 

O pozycji właściciela świadczy wizyta na zamku króla Macieja Korwina w roku 1611. Gmach był
już wtedy po rozbudowie, miał dwie sale balowe, kaplicę, dwadzieścia pięknych komnat, a także
salę dworską, którą zbudowano na najwyższej kondygnacji, czym nawiązano do dawnych tradycji
warowni książęcych. Charakterystyczne były dwa dziedzińce i szereg wkomponowanych w zespół
dworski zabudowań pomocniczych, wśród nich stajnie, słodownia i browar. 
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Niesprzyjające dla warowni czasy nastały z chwilą wybuchu wojny trzydziestoletniej, która na Ślą-
sku zebrała wyjątkowo okrutne żniwo. Kliczków obłożono wówczas podatkiem w wysokości 80 ty-
sięcy talarów, dwukrotnie też - w latach 1626 i 1628 - stacjonowały tutaj wojska cesarskie z cieszą-
cym się złą sławą Albrechtem von Wallenstein. Dowódca ten wyznawał i wcielał w czyn zasadę, że
wojna wyżywi się sama - unikając płacenia żołdu w zamian pozwalał swej armii na zuchwałe gwa-
łty i grabieże na podbitych przez siebie terenach. Nic dziwnego, że w takich warunkach ówczesny
właściciel Kliczkowa Hans von Rechenberg nie radził sobie z utrzymaniem majątku - 1631 roku
odsprzedał go więc rodzinie von Schellendorf – to nie  jest prawda   patrz  dalej-  w której rękach
zamek znajdował się przez dwa kolejne pokolenia. 

W roku 1703, po śmierci Maksymiliana von Schellendorf dobra kliczkowskie objął w spadku Hans
Wolfgang von Frankenberg, mąż nieżyjącej już ciotecznej wnuczki wspomnianego Maksymiliana.
Nie przyszło mu to jednak łatwo, gdyż pretensje do zamku zgłaszali też inni potencjalni spadkobier-
cy. Po toczącym się przez kilkanaście lat procesie uznano ostatecznie rację Frankenberga; ten je-
dnak prewencyjnie już wcześniej zapewnił sobie prawa do majątku, otrzymując z rąk cesarza Le-
opolda (którego był zaufanym wicekonsulem) tytuł barona von Schellendorf i dziedzicznego pana
na Kliczkowie. Za czasów Hansa Wolfganga i jego synów Filipa oraz Maksymiliana modyfikacji
poddane zostały wnętrza i otoczenie rezydencji: założono aleje lipowe, zbudowano barokowe fon-
tanny, a także nową kaplicę. Zmianie uległ charakter elewacji południowej budynku głównego, po-
stawiono również nowy przejazd bramny, zwany odtąd Lwią Bramą. 

W 1747 roku majątek kliczkowski nabył drogą kupna Seyfried von Promnitz, właściciel rozle-
głych dóbr m.in. w Pszczynie, Żarach, Borowej i Nowogrodźcu. Dwadzieścia lat później wdowa po
nim.

                               Zamek w Kliczkowie  Kliczków 8, 59-724 Osiecznica
                               http://www.zamkipolskie.com/kliczkow/kliczkow.html

Zamek Kliczków – zamek znajdujący się we wsi Kliczków 
(gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie). 

Historia   [potrzebne źródło] 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Kliczkowie  

Linki zewnętrzne  Strona oficjalna zamku  -   oraz  dodatki redakcyjne 

• Data na pewno  wcześniejsza-  1297 (?) powstanie murowano-drewnianego zamku na 
wysokim, prawym brzegu Kwisy w systemie warowni granicznych książąt świdnicko-
jaworskich. Ufundowany prawdopodobnie przez Bolka I Surowego do obrony przed 
najazdami czeskimi – których nigdy  nie było. Linia Bolka  I Surowego czego nie ma w 
tych danych  Bolesław I Wysoki (ur. w 1127, zm. 7 lub 8 grudnia 1201) – książę śląski w 
latach 1163–1201 Dolny Śląsk .

• Rzekomo już pod koniec XIV wieku zamek utracił znaczenie obronne; lenno królów 
czeskich  - 

            Piastowie świdnicko-ziębiccy – boczna linia śląskiej gałęzi dynastii Piastów, panująca w
            księstwach świdnickim, jaworskim i ziębickim. Protoplastą jej był Bolko I Surowy, syn
                 Bolesława II Rogatki (Łysego). Wygasła na Janie księciu ziębickim w 1428. 
LUKA

• 1579 Rechenbergowie otrzymują od cesarza Rudolfa II zamek wraz z folwarkiem jako lenno
- przebudowano go na rezydencję renesansową; fundacja ołtarza w kościele pw. Trzech 
Króli; Kliczków otrzymał prawa miejskie i targowe, 
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Rechenberg  to  nazwa arystokratycznej  rodziny z  Miśni,  z  siedzibą  w zamku Rechenberg  we
Wschodnich Rudach , o której po raz pierwszy wspomniano w 1286 r. Już w 1290 r. wspomniano o
nim w dolnośląskim księstwie głogowskim , gdzie w XIV wieku nabyło rozległą własność. 

MIŚNIA 
Miejscowość założona około 929 przez króla Henryka I, jako punkt oparcia na nowo podbitym
terytorium słowiańskiego plemienia Glomitów (zob. → Gana). Pierwszy raz wzmiankowana w 968,
była stolicą Marchii Miśnieńskiej i biskupstwa Miśni. Na skalistym wzgórzu znajdował się stojący
do  dziś  zamek  biskupi  Albrechtsburg.  U  jego  podnóża  powstało  podgrodzie  i  osada  targowa,
zamieszkane przez ludność słowiańską. Przez parę miesięcy w 1002 Miśnia należała do Polski pod
panowaniem Bolesława I Chrobrego. W trakcie wojny polsko-niemieckiej w 1015 syn Bolesława i
przyszły król Polski Mieszko oblegał miasto. Oblężenie zakończyło się niepowodzeniem na skutek
przyboru wody na rzece Łabie. W 1046 w zjeździe w Miśni uczestniczyli książę polski Kazimierz I
Odnowiciel  i  książę  pomorski  Siemomysł.  Jesienią  1071  roku  w  Miśni  miał  miejsce  zjazd  z
udziałem  króla  Henryka  IV  Salickiego,  księcia  polskiego  Bolesława  II  Szczodrego  i  księcia
czeskiego Wratysława II. 
W 1332 roku Miśnia otrzymała prawa miejskie. Biskupem Miśni w latach 1392–1398 był Jan 
Kietlicz. W 1410 roku zakończono budowę katedry. W 1416 lub 1417 w Miśni został spalony na 
stosie czeski husyta Mikołaj z Drezna. Od 1423 do 1464 Miśnia była stolicą Elektoratu Saksonii. W
1534 roku w katedrze w Miśni została pochowana Barbara Jagiellonka, córka króla Polski 
Kazimierza Jagiellończyka. W XVI wieku Saksonia przeszła na luteranizm, ostatni biskup diecezji 
miśnieńskiej złożył urząd w 1581 r. Na mocy dekretu króla Augusta II Mocnego z 23 stycznia 1710 
założono w zamku Albrechtsburg Królewsko-Polską i Elektorsko-Saską Manufakturę Porcelany – 
pierwszą manufakturę porcelany w Europie. 

Nie  byli to żadni  Niemcy ale  Czesi. 

Melchior von Rechenberg , 1611 Freiherr von Rechenberg  czeski   Melchior Rechenberku  . 

Od 1549 właściciel  Schlawa Wieś położona jest na  Dolnym Śląsku

 Księstwa Glogau ; †  29 styczeń 1625 

Głogów

Księstwo Głogowa zostało stworzone w 1251 roku, gdy Księstwo Śląska został podzielono wśród
Piastów śląskich . W 1331 r. Król czeski Jan Luksemburski przywłaszczył go , czyniąc pierwszym
księstwem śląskim, który zgłosił się bezpośrednio do Czech do 1344 r. Od 1344 r. Był podzielony
na  „książęcą”  i  „królewską”  połowę.  Książęca połowa  należała  do  oddziału  Glogau  Piastów
Śląskich aż do 1476 roku, natomiast królewska połowa należała do cieszyńskiej książąt od 1384 do
1480 roku . Po śmierci czeskiego króla Macieja Korwina Glogau spadł do korony czeskiej jako
lenno . To dało mu status spadku. Rezydencja znajdowała się w Glogau .

Rzekomo    był  to  Saxon-Śląski nobleman   i miał rozległe gospodarstwach w Oberlausitz i na
Śląsku . W latach 1589–1601 był gubernatorem ówczesnego czeskiego powiatu Glatz . 

Kiedy w 1476 r. wygasła linia Głogów dynastii Piastów wraz ze śmiercią Henryka XI , wybuchły
walki  o  jego sukcesję  między jego kuzynem księciem Janem Szalonym z Żagania  i  elektorem
Albertem III Achillesem z Brandenburgii , ojcem wdowy po Henryku, Barbary z Brandenburgia . W
konsekwencji północna część księstwa Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder) zostało włączone
przez margrabiasza brandenburskiego w 1482 r. Rozejm zniszczył jednak książę  Jan  II,  który
kontynuował ataki  na sąsiednie terytoria,  a w 1480 r.  Nawet najechał na czeską połowę Czech
księstwa głogowskiego. 
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Ta akcja w końcu przyniosła czeskie  wejście Macieja Korwina na scenę, który w 1488 r. podbił
Głogów, obalił Jana II i uczynił księciem syna Jánosa . 

Po  śmierci  Macieja  w  1490  r.  jego  ziemie  zostały  ponownie  przejęte  przez  czeskiego  króla
Władysława II Jagiellończyka , który nadał lenno Głogów swoim braciom Janowi I Albertowi w
1491 r.,  A później Zygmuntowi I Staremu w 1499 r., obaj przyszli królowie Polski . W 1506 r.
Księstwo ostatecznie stało  się  bezpośrednią dominacją  Korony Czeskiej,  która po śmierci  syna
Władysława Ludwika II Jagiellona w 1526 r. Została odziedziczona przez arcyksięcia Ferdynanda I
Austrii i stała się częścią monarchii habsburskiej . 

LUKA Z  ZAMKIEM  do 1579   

Książęta głogowsko-żagańscy   https://pl.wikipedia.org/wiki/

od 1472 – księstwo żagańskie wraz z Przewozem, sprzedane przez Jana II, pod rządami Wettynów
(jako lenników czeskich). 

LUKA
• 1553–1558 – Jerzy Fryderyk Hohenzollern

Promnitzowie
• 1558–1562 – Baltazar von Promnitz, biskup wrocławski 
• 1562–1597 – Zygfryd von Promnitz  - brak danych
• 1597–1601 – Anzelm von Promnitz -  brak danych 

W latach 1601–1627 – część Austrii

• 1611 wizyta króla Czech i cesarza Niemiec Macieja, 
• po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Kliczków jest własnością rodu von Schellendorf, 
• 1703 dobra w spadku otrzymuje rodzina von Frankenberg związana z niemieckim dworem 

cesarza Leopolda I; wokół zamku powstaje założenie parkowe, 
• 1747 majątek kliczkowski nabywa rodzina von Promnitz, 
• POTEM NAGLE  po zaledwie  60 latach- w posiadaniu rodziny zu Solms-Baruth od 1767 

aż do konfiskaty majątku przez nazistów podczas II wojny światowej na skutek aresztowań 
po nieudanym zamachu na Hitlera, 

• w okresie wojen napoleońskich majątek zniszczony i rozgrabiony przez wojska 
napoleońskie, 

• w XIX wieku rezydencja kilkakrotnie gruntownie przebudowywana, największa 
przebudowa miała miejsce w latach 1879-1882, kiedy zamek rozbudowano według projektu 
Karola von Grossheim i Heinricha Kaysera, 

• w latach 1877-1918 na zaproszenie właściciela dóbr w Kliczkowie gościł wielokrotnie 
cesarz niemiecki Wilhelm II, 

• majątek przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń; w 1945 doszczętnie 
rozgrabiony przez Armię Czerwoną i szabrowników podążających za frontem; następnie 
siedziba nadleśnictwa, częściowo uszkodzony, 

• latem i jesienią 1953 w zamku formuje się Komenda 14 Poligonu Artyleryjskiego, 
• 1967 Jednostka Wojskowa Nr 5430 (14 Poligon Artyleryjski) została przeformowana w 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, 
• 1979 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych został dyslokowany do 

miejscowości Dobre nad Kwisą, 
• 1970 zrujnowany obiekt przejmuje Politechnika Wrocławska; pierwsze powojenne próby 

remontu zamku, 
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• pod koniec XX wieku wrocławska firma Integer SA kupiła ruiny zamku wraz z częścią 
zdewastowanego parku od gminy Osiecznica, 

• 2001 zakończono kompleksową odbudowę i adaptację kliczkowskiego zamku na centrum 
hotelowo-konferencyjne, 

• 2007 latem w Zamku Kliczków zostało uruchomione w pełni Centrum SPA, 
• 2011-2012 przeprowadzono adaptację dawnych zabudowań folwarcznych na cele hotelowe 
• 2012 uruchomiono hotel "Folwark Książęcy przy Zamku Kliczków" 

Ciekawostki
• na Zamku w Kliczkowie znajdują się teksty propagandowe datowane na lata 40. XX w.
• Zamek w Kliczkowie oferuje największą liczbę miejsc hotelowych wśród obiektów 

zabytkowych w południowej Polsce - 219 miejsc w 89 komnatach 
• w 2015 zamkowy hotel znalazł się w zestawieniu "TOP 10 hoteli w zamkach w Polsce" 
• w 2016 Zamek w Kliczkowie stał się sceną serialu "Komisja Morderstw" 
• w 2016 nominacja w plebiscycie "National Geographic" w 6. edycji konkursu "7 Nowych 

Cudów Polski" Zamek w Kliczkowie posiada Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" 

Zamek Kliczków, narodowy  zamek polski,  w powiecie bolesławieckim, został  wzniesiony w
XIII wieku na wysokiej nadbrzeżnej skarpie Kwisy przez Bolka I Surowego, księcia świdnicko-
jaworskiego, jako warownia graniczna ziemno-drewniana. Według legendy, zanim nad Kwisą stanął
kamienny  gród,  najpierw  zamek  był  drewniany.  Kasztel  strzegł  jedynego  wówczas  brodu  na
odcinku dolnego biegu rzeki i zamykał puszczańską drogę z Łużyc do kraju polańskiego księcia
Mieszka. Odegrał wówczas bardzo ważną rolę, zatrzymując grafa Gerona z Marchii Wschodniej,
który próbował złupić kraj Polan. Sto lat później tę samą drogę ataku wybrał sobie cesarz niemiecki
Henryk V, który chciał w 1106 roku pokonać Bolesława Krzywoustego. Tędy szedł na słynną bitwę
na Psim Polu. Jednym z mało znanych skutków bitwy było postawienie, decyzją Krzywoustego,
kamiennego kasztelu w Kliczkowie,  aby zamek mógł lepiej  służyć obronie drogi z  Łużyc.  Jak
podają źródła Archiwum Państwowego we Wrocławiu, dopiero potem pałac został zbudowany z
kamienia.  

Na  przestrzeni  XIII  i  XIV  w.  księstwa  śląskie  traciły  swą  niezależność,  a  warownie  były
przekazywane  rodom  rycerskim  i  przekształcane  w  założenia  zamkowo-folwarczne.  Taki  los
spotkał  warownię  kliczkowską,  która  w  1391  r.  stała  się  własnością  saskiej  rodziny  von
Rechenbergów. Dobra Kliczków-Wehrau pozostawały w ich rękach prawie trzysta lat. Dla zamku
najbardziej zasłużył się  Kacper Średni (ok. 1545-1588), który zapoczątkował jego renesansową
przebudowę.  Kończył  ją  Kacper  Młodszy,  jego  syn.  Kacper  Średni  był  też  fundatorem ołtarza
(1580) i wspaniałego drewnianego epitafium rodzinnego (1585) w kościele parafialnym pw. Świętej
Trójcy. Z opisu z poł. XVII w. zachowanego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu wiemy, że
pałac był zbudowany z kamienia, mieścił dwie sale balowe (jedną na piętrze), 20 komnat, kuchnię i
kaplicę. Kacper  Młodszy  wzniósł  też  zabudowania  gospodarcze  (słodownię,  browar,  stajnię,
powozownię).  O  jego  wysokiej  pozycji  (posiadał  godność  szambelana  i  radcy  cesarskiego)
świadczy wizyta króla czeskiego Macieja w Kliczkowie (1611).  Nie  był  on żadnym  cesarzem
Niemiec  jak piszą   wyżej. 

 W 1631 r. majątek został przejęty  ??? i przebudowany przez rodzinę von Schellendorf, a dwa 
pokolenia później przez spokrewniony z nimi ród von Frankenberg. 
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Wojna trzydziestoletnie spowodowała zmianę właściciela. Ale w  jaki sposób spowodowała ? 
W 1631 r., po okresie sporów spadkowych, majątek przejęła i przebudowała rezydencję rodzina von
Schellendorf, a dwa pokolenia później - jej boczna linia von Frankenberg. 
Zamek odwiedzali znamienici  ?!?! goście, m.in. cesarz Wilhelm II, następca tronu, oraz najwyżsi
przedstawiciele dworu. W czasie II wojny światowej dobra zostały skonfiskowane przez sowieckich
żołnierzy. Zabytek w czasie działań wojennych nie ucierpiał zbyt poważnie. Niestety, w 1949 roku
pożar strawił doszczętnie dwa skrzydła - Czeladne i Powozownię. Co do wybuchu pożaru, jest kilka
wersji. Jedna z nich zakłada, że ogień podłożył miejscowy leśnik. 
Inna natomiast mówi, że wzniecili pożar bawiący się w Kliczkowie przodownicy pracy. Kolejni
gospodarze  obiektu,  Nadleśnictwo w Bolesławcu i  Ludowe Wojsko Polskie,  nie  dbali  o  niego.
Zniszczeniu uległy dachy, a w następnej kolejności mury, posadzki, boazerie, malowidła, portale,
piece  i  jedne z  cenniejszych na Śląsku kominki.  Zawaliła  się  Galeria  Oficjalistów i  częściowo
Ujeżdżalnia. Dopiero w latach 70. Politechnika Wrocławska podjęła próbę ratowania pałacu. Ale do
końca lat 90. przeprowadzono tylko prace zabezpieczające. A pałac niszczał. Kiedy zamek kupiła
(za  bezcen )wrocławska firma budowlano-konserwatorska Integer  (  firma  upadła w  roku  2012
a potem się  przekształciła )  los zabytku się odmienił. 
http://poszukiwania.pl/zamek-kliczkow.html

Inny zamek :
 Zamek Rogowiec (niem. Hornschloss, także Hornsberg, czes. Hornšperk) – ruiny zamku w 
północnej części Gór Suchych w Sudetach Środkowych w województwie dolnośląskim. 

W okresie  wojen  husyckich  został  opanowany  i  zdewastowany  przez  husytów,  potem stał  się
siedzibą  rycerzy-rozbójników.  W 1420  zdobył  go  „Raubritter”  Franz  von  Pogorella,  a  w 1429
zamek dostał się w ręce rycerskiego rodu Schellendorfów, trudniących się rozbojem, którzy
opanowali też sąsiednie Radosno. Schellendorfowie i ich potomkowie utrzymali się w nich do 1482
roku.  Może  tak samo było z zamkiem Kliczków w czasie  wojny  30 -letniej.  Może  nawet
zamordowali   właścicieli  w toku działań wojennych i spreparowali dokumenty  spadkowe
potem.
 Frankenbergowie - ród szlachecki herbu Grzymała odmian  w księstwie siewierskim. 
Historia dopiero od  roku 1632-1704  czyli  po wojnie  30- letniej   tej bocznej  linii  rabusiów
Adam Frankenberg nabył Dobieszowice, Tapkowice i Pyrzowice w siewierskim w roku 1632. 
Syn jego Adam, na mocy podziału z braćmi, objął 1650 r. Dobieszowice.

 http://www.frankenbergprivat.de/herbarz__szlachty__slaskiej.htm                                   13.
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Abraham von Franckenberg(ur.  24 czerwca 1593 w Ludwigsdorffie,  zm. 25 czerwca 1652 w
Oleśnicy).

Abraham – imię męskie, wywodzące się najprawdopodobniej z języka akadyjskiego 
Aba-am-ra-am,  'kochaj  ojca'.  W biblijnej  Księdze  Rodzaju  do  17  rozdziału  biblijny  patriarcha
żydowski  Abraham nazywany jest  Abramem (hebr  .wywyższony ojciec).  Następnie imię zostaje
zmienione na powszechnie znane – Abraham. 

Abraham von Franckenberg był wyznania luterańskiego, ale jednocześnie zajmował się alchemią,
astrologią i kabałą. Pisał wiersze. Jego główne dzieło to „Archanioł Rafael czyli anioł-lekarz”. Był
zwolennikiem i propagatorem myśli Jakoba Böhme, śląskiego gnostyka doby renesansu. Pod jego
kierownictwem powstały grupy przyjaciół gnozy i Różokrzyża. Pod wpływem gnostyków i śląskich
Różokrzyżowców,  którzy  mieli  swój  główny  ośrodek  w  Ludwigsdorf  powstał  w  księstwie
oleśnickim  w  1652  roku  rycerski  Zakon  Trupiej  Czaszki  (niem.  Herzoglich  Württemberg-
Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf). 

 Księstwo siewierskie (łac. Ducatus Severiensis; nazwa użyta po raz pierwszy w 1341 roku) – od
XIV  wieku  księstwo  we  władaniu  Piastów:  opolsko-raciborskich,  bytomskich  i  cieszyńskich,
zależnych od państwa czeskiego.  W latach 1312–1337 i  1443–1790 samodzielne księstwo, pod
panowaniem książąt siewierskich, którymi od 1443 byli kolejni biskupi krakowscy. Księstwo miało
własną  gospodarkę,  skarb,  wojsko  oraz  surowe  prawa  z  przywilejem  katowskim  włącznie,  co
odzwierciedla  powiedzenie  Kradnij,  zabijaj,  ale  Siewierz  omijaj.  Nie  biło  ono  jednak  swojej
monety,  a  tzw.  „dukaty  siewierskie”  wybite  zostały  w  celach  pamiątkowych  już  po  likwidacji
księstwa.  W czasie  potopu szwedzkiego księstwo nominalnie  pozostawało  neutralne,  jednak na
zamku przebywały oddziały hetmana Stefana Czarnieckiego, co skłoniło Szwedów do jego zajęcia. 
W 1790  Sejm  Wielki  przejął  księstwo  siewierskie  na  Skarb  Państwa  i  włączył  je  w  granice
Rzeczypospolitej.

                                                     INNE ZAMKI 

Stary zamek czy pałac rzadko jest interesem jak z bajki. 

To inwestycja dla wytrwałych, zwraca się latami, czasem trzeba dwóch pokoleń.

Pewien znany reżyser w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do nakręcenia filmu grozy wybrał 
się do zamku Czocha na Dolnym Śląsku. ( jest to bizantyński zamek ).Od 1952 roku mieścił się tam
Wojskowy Dom Wczasowy i z tego powodu budowla (!) miała charakter utajniony, tj. nie 
występowała na mapach. Od września 1996 roku publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-
konferencyjny. 
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Właścicielem obiektu jest AMW REWITA Sp. z o.o. należąca do Agencji Mienia Wojskowego. 

Po spędzonej w zamku nocy oznajmił z przejęciem: „Cholera, tu naprawdę straszy!”. Rzeczywiście,
zamek Czocha szczyci się nie jednym, ale czterema duchami, w tym płaczącego dziecka, a do tego
kilkoma rolami w znanych filmach. I świetnie działającym biznesem hotelowym. Jego właściciel
jest cokolwiek nietypowy. 

To Grupa Hotelowa WAM, spółka Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która ma na czysto z
zamku 600 tys. zł rocznie.                                          1

Jak się robi biznes zamkowy, najlepiej wiedzą europejscy arystokraci. Modne jest wynajmowanie 
starych zamków, pałaców i twierdzy warownych turystom, firmom, a nawet nowożeńcom na 
przyjęcia weselne. – Za jedyne 400 funtów za dobę zjesz kolację z prawdziwym lordem albo sam 
zostaniesz gospodarzem zamku – zachęca Roger Masterson, właściciel firmy Celtic Castles z 
Yorkshire, która pośredniczy w wynajmowaniu zamków. – Klientów chętnych, by zarobić na 
swoich siedzibach rodowych, mamy z całej Europy, od Szkocji do Włoch – chwali się 
przedsiębiorca. W Polsce aż takich atrakcji nie ma, bo i arystokratów niewielu. Zamków i pałaców 
za to pod dostatkiem. 

Oficjalne statystyki Ministerstwa Kultury wyliczają 418 zamków i 2027 pałaców – jedna trzecia 
należy do osób prywatnych. Kupcami zwykle zostają ludzie sukcesu – tacy, którym już się 
powiodło i chcą zrobić coś niezwykłego. To pasjonaci, którzy nie nastawiają się na szybki zysk. 
Niektórzy długo szukają właściwego obiektu, bo już mają gotowy plan, co zrobić z zabytkiem....…

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odpiera zarzuty NIK 

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski powiedział, że większość krytycznie 
ocenianych przez NIK działań agencji miała miejsce w latach 2007-2008 i była "skutkiem realizacji
polityki mieszkaniowej poprzedniego kierownictwa resortu obrony i Agencji".

W ten sposób Świtalski odniósł się podczas konferencji prasowej do publikacji środowej "Rzeczpo-
spolitej", która przedstawiła raport Najwyższej Izby Kontroli nt. działalności Wojskowej  Agencji
Mieszkaniowej i podległych jej spółek w okresie od 2007 r. do I kw. 2009 r. W tym okresie Agencja
otrzymała z MON 75 mln zł dotacji, ale zamiast na budowę mieszkań - pieniądze trafiły do re-
zerwowego funduszu WAM. Dlatego Izba nakazała zwrot dotacji - napisała "Rz". Według dzienni-
ka, WAM nie wywiązywała się z podstawowego zadania, jakim było budowanie mieszkań dla żoł-
nierzy, oraz niezgodnie z prawem pośredniczyła w handlu nieruchomościami.

Świtalski, odpierając zarzuty, powiedział, że kieruje Agencją od października 2010 roku i w sytu-
acjach, w których doszło do nieprawidłowości, podejmowano odpowiednie kroki. - W sytuacjach,
w których uważaliśmy, że występują nieprawidłowości, były zawsze wyciągane konsekwencje służ-
bowe. Były one wyciągane zarówno w stosunku do prezesów WAM, jak i przez prezesów w stosun-
ku do dyrektorów oddziałów regionalnych, i tak się stało np: z oddziałami w Warszawie, Wrocławiu
i Szczecinie - podkreślił.
Prezes odnosząc się do tego, że Agencja miałaby zwrócić do budżetu państwa 75 mln zł dotacji
wraz z odsetkami, powiedział, że WAM nie ma takiego zamiaru. - Te pieniądze to, obrazowo mó-
wiąc, ok. 2 tys. mieszkań dla żołnierzy i my wolimy za te pieniądze wybudować mieszkania - pod-
kreślił. Zaznaczył, że środki te były wykorzystane zgodnie z "ustawowym" przeznaczeniem.
Świtalski powoływał się na ekspertyzy ekspertów prawa finansowego i wyrok NSA, który odwoły-
wał się do art. 144 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, mówiący, że "wykorzystanie dotacji na-
stępuje szczególnie przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które była udzielona, albo w przypad-
ku, gdy przepisy odrębne stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie nastę-
puje przez realizację celów wskazanych w przepisach".
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Jak podkreślił prezes WAM, pieniądze "zostały przeznaczone na budowę mieszkań w Poznaniu, 
Świnoujściu i w Warszawie", czyli zgodnie z prawem.  Jutro w Sejmie, podczas posiedzenia Komi-
sji Obrony Narodowej, prezes WAM ma przedstawić pełną informację na temat Agencji oraz od-
nieść się do raportu NIK www.onet.pl

Wojskowa  Agencja  Mieszkaniowa (WAM) –  państwowa  jednostka  organizacyjna  posiadająca
osobowość prawną, nadzorowana przez  Ministerstwo Obrony Narodowej. Została utworzona na
mocy Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r., Nr 41 poz. 398).

23 stycznia 2019

 Odnawiają XIX-wieczny pałac koło Lublina. "Takiego remontu nigdy nie przeszedł" 
Z tego co pamiętam w latach osiemdziesiątych XX w. kiedy gospodarzem tego miejsca był jeszcze
Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu to zrobiony został dach i pomalowana elewacja
budynku. Były też remonty pojedyńczych pomieszczeń – mówi Teresa Kot, wójt gminy Jastków.
W  skład  wpisanego  do  rejestru  zabytków  zespołu  pałacowo-parkowego  w Panieńszczyźnie
wchodzi: budynek pałacowy, budynek kordegardy i hydrofornia oraz park o powierzchni 8,5 ha.
W pałacu  mieści  się  Urząd  Gminy  Jastków.Roboty  w zabytku  trwają  już  od  dłuższego  czasu.
Najpierw w XIX-wiecznym pałacu zostały wykonane wszystkie izolacje zewnętrzne i wewnętrzne.
– Budynek był odkopany 5 metrów w głąb – opisuje Teresa Kot. – Fundamenty zostały zaizolowane
i zasypane, a od środka dodatkowo zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi.W następnej
kolejności zostały wymienione okna i drzwi w budynku.
– Są drewniane, tak jak pierwotnie. Wszystko według wytycznych konserwatora zabytków – dodaje
wójt.Pałac  został  przykryty  nowym zrekonstruowanym dachem.  – W tym zadaniu  mamy  także
rekonstrukcję i malowanie elewacji zewnętrznej – tłumaczy.Jak biuro obsługi interesanta, które jest
już gotowe. Na parterze będzie się mieścić też Urząd Stanu Cywilnego.
W całym pałacu zostały wymienione wszystkie instalacje, w tym m.in. wentylacja.

– Mamy też nowy system ogrzewania i nowe sieci energetyczne. Położony został światłowód. Do 
pałacu został doprowadzony szerokopasmowy internet. W piwnicy powstała serwerowania 
i nowoczesne archiwa – wylicza wójt.Zmienia się też otoczenie pałacu. W części oficjalnej zostało 
odtworzone ogrodzenie. Wyremontowana została też kordegarda, która znajduje się przy bramie.

–  Chcemy  aby  w tym  miejscu  powstała  izba  pamięci.  Zbieramy  pamiątki  z okresu
międzywojennego, z okresu I wojny światowej, a konkretnie wszystko z Bitwy pod Jastkowem (30
lipca-3 sierpnia 1915-red.). Już mamy kilka ciekawych eksponatów. Izba pamięci będzie dostępna
dla zwiedzających. Mają odbywać się tutaj także lekcje dla szkół.

Wszystkie  prace są możliwe dzięki  unijnemu dofinansowaniu i wsparciu państwa.  Pałac w
Jastkowie jak nowy 28 stycznia 2019

Kończy się remont XIX wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w podlubelskim Jastkowie. To
największy remont w historii tego zabytkowego obiektu. Sam pałac będzie jak nowy, gruntownie
zmieni się także pobliski park. 
W pałacu pozostaje jeszcze m.in. malowanie ścian, czyszczenie podłóg, czy dokończenie instalacji
sieci komputerowej i elektrycznej. Te prace zgodnie z umową z wykonawcą, mają się zakończyć do
15  lutego.  To  ważne  bo  to  przecież  najważniejszy  kompleks  w  gminie  Jastków.  
Interesanci  mogą  spać  spokojnie.  Generalny  remont  powoli  się  kończy.  Do  czerwca  ma  być
odnowiona  elewacja.  Pozostanie  jeszcze  rewitalizacja  otaczającego  pałac  parku.
Remont zespołu pałacowo-parkowego w gminie Jastków pochłonie ponad 5 milionów złotych. To
znacznie przekracza możliwości gminnego budżetu,  ale dzięki dwóm, dużym unijnym dotacjom
udało się zapewnić te środki.
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                   PAŁAC  SOBIESKICH W  JASTKOWIE  pod  Lublinem
                Pismo  przygotowane  dla  Agencji  Rolnej  oraz dane   o  pałacu.
 Agencja Nieruchomości Rolnych 00-215 Warszawa ul. Dolańskiego 2
                    Dotyczy  kwestii   zakupu  obiektu  zabytkowego.

Uprzejmie  proszę  o  szczegółową  informację  w  kwestii  przepisów  dotycząc  nabywania w
Polsce  obiektów zabytkowych,  rodowych  pałaców  znacjonalizowanych  po  II wojnie  dekretem
sowieckiego  PKWN,  które  nie  mają  właścicieli,  były bezprawnie  użytkowane w  okresie  PRL-
u  przez  różne  państwowe  instytucje   i przez  to są  często  zdewastowane   oraz  wymagają
bardzo   dużych   nakładów  na  remonty   kapitalne,  a   zdarzało   się   nie  raz,  że   właściciele
wyemigrowali  w  Polsce  zaraz  po wkroczeniu  Armii  Czerwonej  i   pozostawiali  swe  rodowe
siedziby w  dobrym stanie, lepszym  niż  po okresie  użytkowania w  PRL-u. 
W Polsce  nie  przeprowadzono  tzw.  denacjonalizacji  i  obiekty  takie  ( zwane  nieprawidłowo
'nieruchomościami  rolnymi ' )   są  często  przedmiotem  nielegalnych  przetargów  lub  transakcji
a   de   facto   nadal   posiadają   notarialne   akty   własności   rodowe   ,  które   nie   uległy
przedawnieniu. 
W  jaki  sposób  legalnie  można  taki  obiekt  nabyć  wraz z  aktem  notarialnym  nabycia , jeśli  nie
zgłaszali się  żadni spadkobiercy  i  obiekt  taki  jest  przypisany  do  określonej  gminy  lub  do
waszej  Agencji , a  gminy  nie posiadają  praw  własności  ani  odpowiednich  aktów  nabycia
takiego rodowego oraz  zabytkowego  pałacu  lub  dworu. 

W  sprawie  tego  pałacu  otrzymałam  poświadczenie  nieprawdy  z dnia 30  grudnia  2014    z  up. 
wójta  gminy  Jastków  pani Ewy  Hołod  inspektora   ds.   gospodarki   nieruchomościami  i
mieniem,  o  treści, że  rzekomo  gmina  Jastków  nie  jest  i  nigdy  nie  była  właścicielem
przedmiotowej  nieruchomości   oraz  , że  rzekomo  nie  posiada   informacji  na  jej  temat,  co  nie
jest możliwe,  skoro pałac  znajduje się  na  terenie  gminy  Jastków i    nikt  poza  gminą  nie  może
i nie  mógł tego  pałacu  ani  dzierżawić  ani  go  wynajmować  na dom  weselny znany w  całej
okolicy.  W   tym  przypadku   chodzi   mi  o  pałac  w   Snopkowie   zgodnie  z  załącznikiem
informacyjnym,   który   może   być  wg   mnie   przekazany   przez   gminę   do  użytkowania
wieczystego   wyłącznie    nieodpłatnie  pod   adaptację   obiektu  ,   oczywiście  z   wykazaniem
legalnych  środków finansowych    na  adaptację   pałacu,  zaś   ewentualne   kwestie   spadkowe
mogłabym  ustać  tylko  ze  spadkobiercami , jeśli  się  kiedykolwiek  zgłoszą. 

Moim  zdaniem   Agencja  NR nie ma  prawa  dysponować  takimi  obiektami  i  je  wystawiać  do
przetargów  na  podstawie  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z
dnia  19  października  1991 r  (Dz.  U.  z  2012 r.,  poz.  1187 tekst  jednolity),   bowiem  nie  jest
prawnym właścicielem takich  obiektów a  jedynie  zarządcą , jeśli  nie  posiada  aktu  zbycia na
Skarb  Państwa   od  prawnych  właścicieli.  Wszelkie   procesy  sądowe   o  zwrot   zagrabionych
dworów  i  pałaców  rodowych  są   także nieporozumieniem,bowiem  to  Skarb  Państwa  oraz
najemcy   w  tym  różne   instytucje  ,winni   zapłacić   odszkodowania    właścicielom   takich
nieruchomości  za   ich  bezprawne   powojenne użytkowanie  oraz  zdewastowanie.

W  załączeniu  historia  pałacu  wraz ze  zdjęciami  oraz  danymi pośrednika  , pismo  od  
poprzedniego  zarządu  gminy oraz  wyciąg z   przepisów.

Ustawa  :
Art. 13. 1. Przejęcie przez Agencję praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa 
własności w stosunku do mienia, o którym mowa w art.1 i 2,nastąpi nie później niż do dnia 30 
czerwca 2000 r.
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2. Nieruchomości rolne nieprzekazane do Zasobu ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art.
16 ust. 3, lub nieprzekazane Agencji ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 17 ust. 18), w
terminie  określonym w ust.  1,  stają  się  z  mocy prawa własnością  gmin,  na  terenie  których są
położone.
3. Gminy przejmują nieruchomości wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich.
4. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

                                          HISTORIA  PAŁACU                                             

Snopków, wieś należąca do gminy Jastków, leży na północny wschód od Lublina, w odległości ok. 
7 km od miasta. Zespół Pałacowo - Parkowy usytuowany jest na południowym stoku wzgórza 
opadającego do rzeki Ciemięgi.

Na początku XV wieku (1409 r.) Snopków był własnością rycerską należącą do Jana z Jastkowa 
alias Jana ze Snopkowa. W latach 1413 - 1418 właścicielem majątku był Goworka - Goworek ze 
Snopkowa herbu Rawa (Rawicz) oraz Piotr Jastkowski tego samego herbu. 
W 1428 r. na włościach jako dziedzic występował Mikołaj Cebulka z Czechowa herbu Cielepała - 
osobistość znamienita na owe czasu - przez kilka lat sekretarz Księcia Witolda Jagiełły, potem 
kanonik sandomierski. 

Od 1496r. Snopków pozostawał w rękach Jana i Stanisława Ożarowskich herbu Rawa z Ożarowa. 
Spis szlachty z roku 1531 podawał podział Snopkowa na dwie części: Rafała (liczącą 6 łanów) 
łanów Jakuba (4 łany), a w każdej z nich znajdował się młyn.

Rafał Ożarowski, dziedzic na Snopkowi pierwszy zaczął pisać się Snopkowskim. O Snopkowskich 
ze Snopkowa świadczą dokumenty z akt Trybunału Koronnego w Lublinie. 
Babka Króla Jana Sobieskiego III, Jadwiga z domu Snopkowska h. Rawicz była żoną wojewody 
lubelskiego Marka Sobieskiego. Po zejściu domu Snopkowskich, czyli po śmierci ostatniego 
męskiego potomka, w 1627 r. dokonany został podział dóbr Snopkowskich między krewnych.
Nie wiadomo dokładnie, od kiedy Snopków znalazł się w posiadaniu rodziny Trzcińskich (pierwsze
wzmianki pochodzą z 1805 r.).    W czasie, gdy majątek należał do Tadeusza Trzcińskiego, w 
Snopkowie istniał już "stary dwór" - murowany, parterowy - usytuowany we wschodniej części 
obecnego założenia pałacowo - parkowego. 
W 1845r. posiadłość obciążona pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego została 
sprzedana Wojciechowi Wiercińskiemu, a kilka lat później przeszła w ręce Antoniego 
Bobrowskiego, najprawdopodobniej również z powodu zadłużenia.
To właśnie Bobrowski był inicjatorem budowy nowej siedziby - pałacu, który przetrwał do naszych 
czasów. Prace budowlane datowane są na lata osiemdziesiąte XIX w., a na przełomie stuleci pałac 
został zamieszkany. 
 Nowy właściciel unowocześnił także gospodarstwo, powstały kurniki, kuźnia, wozownia i in. 
Dobrze zagospodarowany majątek specjalizował się w hodowli świń rasy nadbużańskiej i tzw. koni 
remontowych dla wojska. Wystawiano zwierzęta na wystawach gubernialnych, a nawet w Kijowie, 
w obu dziedzinach osiągając znakomite wyniki.
Po śmierci Antoniego Bobrowskiego spadkobiercami majątku zostali Kazimierz i Julia z 
Bobrowskich, małżonkowie Piaszczyńscy, (ziemiaństwo  herbu  Ostoja) , Helena Arkuszewska z 
domu Bobrowska oraz Maria Natalia Bobrowska.Piaszczyńscy wykupili części majątku od 
pozostałych i w 1897 r. stali się jedynymi właścicielami Snopkowa. 
Nie zmieniono kierunku gospodarstwa nadanego przez Bobrowskiego. Kazimierz Piaszczyński 
zajął się dodatkowo hodowlą owiec, wspomina się nawet o karakułach. Mimo kilkakrotnie 
zapowiadanych licytacji, do II wojny światowej majątek pozostawał  w rękach Piaszczyńskich.
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Tuż po wybuchu wojny w posiadłości  kwaterował sztab  armii  „Prusy” z  generałem Stefanem
Dębem-Biernackim.  Był  to  również  azyl  dla  uciekającej  ludności  cywilnej  i  wycofujących  się
oddziałów polskiego wojska.  Piaszczyńscy zostali  tu  do 1942 roku,  przez cały  czas  wspierając
finansowo  konspirację.  Jesienią  1942  roku  ostrzeżeni  o  grożącym  im  aresztowaniu  uciekli  do
Warszawy. Wkrótce majątek został zaadoptowany na szpital dla rannych żołnierzy Wehrmachtu. 

Niemiecki zarządca dbał o dobrostan majątku, wyposażenie rezydencji i cenny księgozbiór w
przeciwieństwie do rabujących wszystko Sowietów. Po zakończeniu wojny dobra w Snopkowie,
podobnie jak inne ziemiańskie majątki w Polsce, został znacjonalizowany i przejęty przez Skarb
Państwa. A było co przejmować. 

Ponad 240 ha ziemi – pola uprawne, lasy, pastwiska, park, łąki i drogi. W skład nieruchomości
wchodziło  21  obiektów,  poza  pałacem m.in.  czworaki,  stajnia,  wozownia,  ujeżdżalnia,  stodoła,
chlewnia,  kuźnia,  lamus,  obora,  gorzelnia  i  garaż.  O poziomie mechanizacji  majątku świadczył
nowoczesny  park  maszynowy.  W  czasie  wyzwalania  Lubelszczyzny  przez  Armię  Czerwoną
rezydencja wraz z gospodarstwem zostały doszczętnie zrabowane. 

Z wyposażenia pałacu zostało zaledwie kilka mebli nienadających się do użytku. Wkrótce część
majątku  została  rozparcelowana  pomiędzy  okolicznych  chłopów,  a  część  stała  się  własnością
Państwowego Ośrodka Kultury Rolnej w Snopkowie. W pałacu znalazły się biura nadleśnictwa i
mieszkania prywatne, została tu otwarta Stacja Hodowli Roślin. W 1970 roku gospodarzem obiektu
zostało  Centralne  Laboratorium Przemysłu  działające  do lat  90.  XX wieku.  W latach  60.  przy
pałacu  została  postawiona  dobudówka,  w  której  odbywały  się  projekcje  kina  objazdowego.
Wyremontowany  w latach  80.  i  90.  XX wieku pałac  został  sprzedany prywatnej  spółce,  która
organizowała  tu okolicznościowe imprezy. 

 W Snopkowie znajdowały się bazy remontowe 'wojsk polskich' i radzieckich. Pod koniec 1945 r.
na gruntach dawnego gospodarstwa utworzono Stację Hodowli Roślin, która istniała do 1970 r.,
kiedy  to  na  jej  miejsce  powstał  ośrodek  doświadczalny  Centralnego  Laboratorium  Przemysłu
Paszowego działający w Snopkowie do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Podczas Powstania Warszawskiego spłonął dom siostry Wacława Piaszczyńskiego Julii, znajdujący
się przy ul. Wspólnej. Z dymem poszły przywiezione w 1942 roku ze Snopkowa meble, bibeloty,
rodzinne  pamiątki.  W  walkach  powstańczych  wzięły  udział  dzieci  ostatniego  dziedzica  na
Snopkowie – Wacław jr  harcerz Szarych Szeregów i Marta  – łączniczka.  Rodzeństwo przeżyło
powstanie, podobnie jak ich rodzice. 

Zofia i Wacław Piaszczyńscy po wojnie sprzedali kupiony podczas okupacji dom w Milanówku i
zamieszkali  w Warszawie.  Wacław próbował  rozwinąć  biznes,  ale  władze  PRL tępiły  wszelkie
przejawy  prywatnej  przedsiębiorczości.  Rodzina  utrzymywała  się  z  malowania  plastikowych
zabawek.  Zofia  zmarła  w  1959  roku,  Wacław  przeżył  ją  o  25  lat.  Obydwoje  spoczywają  w
rodzinnym grobowcu na Powązkach. Wacław junior w latach 50. ukończył studia w Poznaniu i
Lublinie, w latach 70. przeprowadził  się do Szwajcarii,  gdzie pracował w ONZ, a następnie na
uniwersytecie w Genewie. Jego młodsza siostra Marta skończyła SGGW. Do śmierci w 2012 roku
mieszkała z rodziną w Warszawie. 

                            TAK  WYGLĄDAŁ  PAŁAC   CZYLI DOM  WESELNY 
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                                                 A  TAK  MÓGŁBY   WYGLĄDAĆ 

  Punkt obsługi interesanta na parterze 
w ramach remontu  za  unijne  pieniądze 
  czyli dewastacja 
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                                        CYTADELA  WARSZAWSKA   

                             twierdza  MODLIN sprzedana  za  17 mln zł.     

   

                      PRZYKŁADOWE  CENY    ZABYTKÓW W  EUROPIE  .

                         Kupa  kamieni    Stonehenge  Wielka Brytania - 43 mld zł                                     

W porównaniu  z  innymi  zabytkami  w  rankingu  włoskiej  Izby  Handlowej  Monza  &  Brianza,
Stonhenge to obiekt o dość niskiej cenie. Najsłynniejsza atrakcja południowej Anglii przyciąga co
roku ponad milion turystów (1,1 mln - wg Travel & Leisure). Stonehenge znajduje się ok. 13 km od
Salisbury. Tworzą je usytuowane w kręgu prehistoryczne megality, których tajemnicze ułożenie jest
przedmiotem licznych spekulacji. Naukowcy podejrzewają, że ma ono związek z kultem słońca i
księżyca  oraz  że  mogło  służyć  do  przewidywania  zaćmień.  Wartość  obiektu  doceniła  także
Organizacja UNESCO, wpisując go na słynną listę.
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                                   RUINY  KOLOSSEUM   wycenione na 371  miliardów  złotych.

  Słomka: Twierdzę Modlin nabywa sympatyk postkomunistów? 
Wojskowa Agencja Mienia ogłosiła sukces. Za 18 mln PLN sprzedano zabytek, który 
powinien być obiektem inwestycji państwowych. Twierdzę kupiła poznańska firma Konkret 
S.A. powiązana z Wiesławem Prusieckim. 

Kim jest kupiec? 

W serwisie Poznań – Nasze Miasto można znaleźć artykuł z grudnia 2004 roku, który przybliża
sylwetkę  poznańskiego  biznesmena.  W  materiale  czytamy,  że  były  marszałek  Województwa
Wielkopolskiego  Stefan  Mikołajczak  z  SLD zabiegał  osobiście  o  remont  drogi  powiatowej  do
rezydencji Wiesława Prusieckiego. Urząd Marszałkowski dofinansował inwestycję, mimo że była to
droga  administrowana  przez  powiat.  Ten  sam  materiał  prasowy  wspomina,  że  Prusiecki  „na
początku  lat  90.  prowadził  interesy  ze  środowiskiem  powiązanym  z  Mariuszem  Świtalskim,
założycielem „Elektromisu”. To twórca marek Eurocash, Biedronka czy Żabka”. Był właścicielem
tygodnika Miliarder i pomagał Jerzemu Urbanowi w założeniu Tygodnika "Nie". 

Założył bank Posnania, który jednak upadł w 1995 rok    (  czyli  wyprowadzone z niego  pieniądze
szły  na dalsze  nielegalne biznesy).        

 --  Zawieszenie  działalności  banku  oznacza  w  praktyce,  że  od  środy  bank  był  nieczynny  dla
klientów, nieczynne są też kasy. Depozytariusze mający w nim swe lokaty lub rachunki bieżące
mogą zapisywać się na listy.   Bank Komercyjny Posnania zajmował 23 pozycję wśród polskich
banków pod względem wielkości kapitału. Na koniec ub. r. jego fundusze własne wynosiły 295, 2
mld zł, a kapitał akcyjny -- 275 mld zł. Na koniec 1993 r. kredyty nieregularne stanowiły 6, 8 proc.
udzielonych kredytów. 

Bank utworzył  na ten  cel  rezerwę w wysokości  26,  7  mld  zł.   Bank powstał  w maju  1990 r.
Założycielami banku było 12 osób prywatnych zamieszkałych w Poznaniu i jego okolicach. Wiele z
nich związanych było z Elektromisem i jego założycielem Mariuszem Świtalskim.   Początkowo
bank miał 20 mld..
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Wydmuszka w Modlinie? 

Zamiast  zaadoptowania  Twierdzy  Modlin  na  historyczny  obiekt  użyteczności  publicznej  rząd
Donalda  Tuska  i  WAM  sprzedał  go  za  mniej,  niż  wyniesie  dotacja  na  zapowiadany  szczyt
klimatyczny w Warszawie. Okazuje się, że budynki Twierdzy Modlin mogą być przebudowywane
wewnątrz i stanowić w zasadzie wydmuszkę dawnego historycznego obiektu. Do tego można pod
zabytkiem umieścić garaże. 57 h gruntu, który zajmuje budynek, w sąsiedztwie portu lotniczego i
uzyskana kwota przez WAM rodzi poważne wątpliwości. Znanym argumentem środowiska PO jest
to, że coś jest tyle warte, ile ktoś chce za to zapłacić... 

Całkowicie pomija się, że Twierdzę Modlin zaczęto wznosić na polecenie Napoleona I. W czasach
II  RP  była  ona  ważnym  obiektem  militarnym  i  świadkiem  walki  Polaków  o  zachowanie
niepodległości  w  1920  i  1939  roku.  Można  zapytać,  czy  dziura  budżetowa  spowoduje,  że  na
apartamenty zamieni się Zamek Królewski, Wawel lub malborski zamek? 

Ważnym  pytaniem  jest  to  jak  zabezpieczony  jest  zabytek  w  Modlinie  na  wypadek
„przypadkowego” jego zniszczenia? Wielokrotnie dochodzi do zniszczenia zabytków, a inwestor
płaci karę i  ...  po sprawie.  Czy 18 mln PLN za jedną z największych twierdz z XIX wieku w
Europie  można nazwać kwotą  poważną?  Materiał  poznańskiej  Gazety  Wyborczej  wskazuje,  że
nowy  właściciel  w  razie  sporu  lekceważąco  odsyła  pokrzywdzonych  do  sądu  ...  KPN-Obóz
Patriotyczny przedstawiło propozycję powołania w tym kompleksie Muzeum Ofiar Komunizmu. W
1920  roku  Twierdza  Modlin  oparła  się  Armii  Czerwonej.  Jak  wynika  jednak  z  materiałów
prasowych dotyczących nowego właściciela ... ma on jasno określone preferencje polityczne. Czego
komuniści nie zdobyli w boju ... ich apologeci mogą nabyć za drobną opłatą... Pytanie czy historia
może być obiektem kupczenia? Moim zdaniem należy zbadać przetargi na kupno Twierdzy Modlin.
Trzeba określić czy spadek oczekiwanej ceny sprzedaży z 220 na 36 mln złotych (- 50% bonifikaty)
to poziom, który odzwierciedla pozostawienie Twierdzy Modlin w stanie wydmuszki z całkowicie
nowym  wnętrzem.  Nie  jest  żadnym  argumentem ilość  nieudanych  przetargów  ogłoszonych  na
nabycie Twierdzy Modlin, a rynkowa wartość terenu i unikalnego zabytku. Idąc tropem takiego
myślenia  o  sprzedaży  majątku  narodowego  można  uznać,  że  zamek  w  Malborku  jest  wart
przykładowo 50 mln złotych, a sprzedać go za 7 mln i odliczyć 50% bonifikaty... . Umieścić tam
apartamenty i podziemny parking pozostawiając zewnętrzne ściany.    

Potem przedstawiciel  Skarbu Państwa stwierdzi,  że  to  stara  warownia,  że nakłady na remont i
utrzymanie są monstrualne, itp. ... Deal gotowy ! 

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

Adam Słomka  Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,

poseł  na  Sejm RP (1991-2001),   rzecznik  Ruchu  Byłych  i  Przyszłych  Więźniów Politycznych
„NIEZŁOMNI”

Co powstanie w Twierdzy Modlin? "Lofty, sklepy, biura   mówi: mówi Wiesław Jan Prusiecki,
prezes firmy Konkret SA z PoznaniaTVN CNBC

- To ma być smart city, czyli pracuj, mieszkaj, ucz i baw się - powiedział w TVN CNBC  Jan 
Prusiecki, prezes firmy Konkret SA z Poznania, która kupiła Twierdzę Modlin za 18 mln zł.

– Zamierzeń wobec Twierdzy Modlin jest parę. To jest koncepcja smart city: pracuj, mieszkaj,
ucz się, rozwijaj i baw się. Chcemy umożliwić ludziom wymianę energii, poglądów, kultury 
w atmosferze pracy i unikalnego miejsca - mówił Wiesław Jan Prusiecki, prezes firmy 
Konkret SA z Poznania, która kupiła nieruchomość. -  Ostatni projekt City Park w Poznaniu 
pokazał, że na 4,5 ha działce można stworzyć wiele funkcji: mieszkalną, usługową i 
hotelarską. W Modlinie jest zdecydowanie więcej miejsca i myślę, że funkcji będzie więcej -
dodała Natalia Kaczmarek, rzeczniczka Konkret SA
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Historia niszczeje

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/

5 września  2014 
Dwa tysiące polskich dworów popada w ruinę – podało Polskie Towarzystwo Ziemiańskie w 70.
rocznicę uchwalenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej likwidującej majątki ziemskie. Według
Towarzystwa,  co  drugi  niszczejący  obiekt  można  jeszcze  uratować.  Polskie  Towarzystwo
Ziemiańskie na dzisiejszej konferencji prasowej zaapelowało o ostateczne uregulowanie stosunków
własnościowych  i  uchwalenie  ustawy  reprywatyzacyjnej.  Jak  podkreśla,  obecny  stan  prawny
uniemożliwia  ubieganie  się  o  zwrot  mienia  lub  odszkodowanie  spadkobiercom  majątków
ziemskich. 

–  Opowiadamy  się  za  ustawowym  rozwiązaniem  sprawy  poprzez  uchwalenie  ustawy
reprywatyzacyjnej, wzorem innych państw w tej części Europy. Powinno ono polegać na zwrocie
składników majątkowych, tam, gdzie jest to możliwe, w naturze, oraz wypłacie rekompensaty w
ekwiwalentnej wysokości w pozostałych przypadkach – odczytał na konferencji tekst petycji prezes
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin K. Schirmer.
Petycja została skierowana do prezydenta, premiera i marszałków obu izb parlamentarnych. 
Reforma rolna sprzed 70 lat objęła również niemające nic wspólnego z produkcją rolną dwory i
pałace  ziemian.  Znacjonalizowane  obiekty  często  były  oddawane  wraz  z  ziemią  Państwowym
Gospodarstwom Rolnym. – Dzisiaj w Polsce nie ma ani jednego całego założenia dworskiego z
funkcjonującą  infrastrukturą,  które  przetrwałoby  PRL –  mówił  na  konferencji  dokumentalista
polskich dworów i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Maciej Rydel. 

Obecnie po polskim ziemiaństwie – według jego szacunków – pozostało 3 tys. dworów. 2 tys. 
obiektów jest niezagospodarowanych i popada w ruinę, co drugi z nich można jeszcze uratować. 
Spośród pozostałego 1 tys. ocalałych dworów prawie połowę posiadają gminy, dwory i pałace 
funkcjonują jako szkoły, domy dziecka, mieszkania gminne, domy pomocy społecznej itd. 

350  obiektów  znajduje  się  w  rękach  nowych  prywatnych  właścicieli,  90  dworów  należy  do
potomków przedwojennych właścicieli. 
W  64  pałacach  i  dworach  funkcjonują  muzea.  Jak  ocenia  wiceprezes  towarzystwa,  walory
historyczne i architektoniczne zachowało 150 obiektów – 1 proc. stanu sprzed wojny. W 1939 r. w
ówczesnych  granicach  państwa  polskiego  znajdowało  się  blisko  20  tys.  wiejskich  dworów  i
pałaców;  po  II  wojnie  światowej  4  tys.  obiektów  zostało  odciętych  nową  granicą.  –  Wśród
popadających w ruinę dworów wiele stanowi cenne zabytki architektury ziemiańskiej i szlacheckiej
–  mówił  Rydel.  Wymienił  m.in.  renesansowy  dwór  w  Graboszycach  (małopolskie),  barokowe
dwory w Kotlinie, Łopuchowie, Siedmiorogowie, Giżycach (wielkopolskie), Miłonicach (łódzkie),
pałac  w  miejscowości  Mordy  (mazowieckie)  czy  klasycystyczne  obiekty  w  Pławowicach  i
Nadzowie (małopolskie) i pałac z XIX w. w Sobieszynie (mazowieckie). 
Jak  podkreślił,  w Polsce  nie  ma  żadnego  państwowego  programu  ratowania  zabytków kultury
ziemiańskiej. Według Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, brak rozwiązań reprywatyzacyjnych
dotyczących majątków ziemskich dotyka również gospodarkę. 

–  W aktualnym stanie  prawnym jest  duża  niepewność  inwestycyjna.  Jako  jedyne  uprawnienie
byłych właścicieli obowiązuje prawo pierwszeństwa, co np. dla dzierżawców, którzy chcą wykupić
dzierżawione przez siebie ziemie, oznacza, że nie mogą tego zrobić. Pojawienie się jakichkolwiek
roszczeń  reprywatyzacyjnych  w  stosunku  do  nieruchomości  rolnych  blokuje  sprzedaż
nieruchomości rolnych – mówił adwokat dr Bogusław Kosmus.
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 – ‘’Reforma ‘’  rolna tak naprawdę została przeprowadzona na polecenie Józefa Stalina. Powołując
Polski  Komitet  Wyzwolenia  Narodowego  (PKWN),  miał  na  celu  stworzenie  ośrodka  władzy
całkowicie zależnego od decyzji moskiewskich – przypomniała historyk IPN Agnieszka Łuczak.
Dekret o reformie rolnej uchwalony 6 września 1944 r. był jedną z pierwszych decyzji PKWN.
Chodziło o pozyskanie warstw chłopskich i  likwidację polskiego ziemiaństwa. – Reforma rolna
polegała na odbieraniu ziemianom majątków bez jakichkolwiek odszkodowań, zabierano wszystko,
ruchomości, nieruchomości. 
Postanowiono nadać działki ziemi chłopom bezrolnym i upełnorolnić gospodarstwa powyżej 5 ha –
mówiła  historyk  IPN.  Według  niej,  odzew  społeczny  był  niewielki,  bo  chłopi  obawiali  się
kolektywizacji.  Konferencja  prasowa została  zorganizowana w ramach  dwudniowej  konferencji
naukowej  IPN  o  ekonomicznej  sytuacji  ziemiaństwa  w  XIX  i  XX  wieku.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/95637.html

                              Pałac Sobańskich w Guzowie 
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