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Maciej i Jadwiga von Leesen.
- Jeszcze przed wojną baron

pływał z pałacu do kapliczki łódką,
bo między tymi obiektami były
stawy, które z czasem zniknęły i
zostały wykreślone z map – mówi
A. Babiak

Obecnie stawy są odtwarzane,
być może kiedyś, tak jak baron,
będzie można wsiąść do łodzi i po-
płynąć o kapliczki, by tam przyjąć
sakrament małżeństwa, a potem
wrócić do pałacu i tańczyć na balu
do białego rana.

- Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem za kilka miesięcy
kompleks powinien być gotowy.

Pozostało jeszcze wyposaże-
nie wnętrz w meble, oraz zagos-
podarowanie terenu wokół
obiektów. Chcemy udostępnić park
do zwiedzania, mógłby stać się
miejscem wypoczynku. Na razie
nie wiemy w jakich dniach i godzi-
nach będzie to możliwe.

O tym, co będzie się działo na
terenie pałacu w Drzeczkowie bę-
dziemy naszych czytelników na
bieżąco informować.

ALDONA KORBIK

Od pewnego czasu wzbudza
podziw i pewną ciekawość miesz-
kańców gminy i przejezdnych. Za-
budowania pałacowo-dworskie w
Drzeczkowie odzyskały swą naj-
lepszą świetność.

Prace w pałacu trwają od pięciu
lat i choć nie zostały jeszcze za-
kończone, o tym jakim pięknem już
teraz urzeka to miejsce mówi się
głośno. Bo przejeżdżającym drogą
przez Drzeczkowo jawi się dworek
i gorzelnia – oba budynki w kolo-
rze brzoskwiniowym, a w głębi
biały pałac. Cały kompleks wraz z
piętnastohektarowym parkiem słu-
żyć ma za ośrodek konferencyjno-
szkoleniowy.

Jeśli do tego co już widać,
dodać jeszcze historię tego
miejsca – w szczególności nie-
mieckiej rodziny von Lesen, za
sprawą której w 1869 roku stanął
pałac, i dalszych losów tej budowli,
która kolejno służyła za dom kolo-
nijny dla dzieci pracowników Pań-
stwowego Gospodarstwa
Rolnego, szkołę Rolniczą – do
1992 roku i mieszkanie miejsce

zyskuje zdecydowanie na wartości
i już nie dziwi, że przyciąga cie-
kawe spojrzenia i pytania o dalsze
losy. Od kilku lat wiadomo, że kom-
pleks ma być ośrodkiem hotelowo-
spotkaniowym.

- Ale już teraz ludzie pytają czy
będzie możliwość zorganizowania
w pałacu wesela, komunii czy innej
uroczystości rodzinnej –mówi za-
rządzający całością Andrzej Ba-
biak – na razie nie mamy takich
planów, ale niewykluczone, że
przed czasem zakończenia inwe-
stycji zmieni się nasza oferta.

Warunki do tego są rewela-
cyjne. Pałac dysponuje bowiem
trzema połączonymi ze sobą sa-
lami balowymi, z których każda
może pomieścić 50 osób. Jedna z
nich połączona jest bezpośrednio
z tarasem z widokiem na park, w
którym już niedługo mienić się bę-
dzie woda w stawie. Oprócz tego 8
apartamentów - każdy z sypialnią,
pokojem dziennym i łazienką, za-
plecza kuchenne oraz klimatyczna
kawiarenka wszystko utrzymane w
stylu dziewiętnastowiecznego pa-

łacu. Wszystko starannie odres-
taurowane, odmalowane. Sale ba-
lowe w żywych kolorach ze
złoceniami i kryształowymi żyran-
dolami. Na korytarzu dwa kryszta-
łowe lustra, w których kiegdyś
przeglądał się baron i jego rodzina.
Ale to nie cała oferta. W dworku
(który niegdyś był mieszkaniem
dawnych właścicieli, zanim wybu-
dowali pałac) i budynku po dawnej
gorzelni przygotowane są 44 po-
koje gościnne z łazienkami. W piw-
nicy gorzelni (dawniej składzik do
ziemniaków) zlokalizowana zosta-
nie kawiarenka, która ma bezpo-
średnie połączenie z tarasem. Jest
też siłownia, kuchnia oraz jadalnia,
która w razie potrzeby służyć bę-
dzie za salę bankietową. W parku
odnowiony został Domek Muzy
niegdyś dom przeznaczony dla ar-
tystów miejsce natchnienia. W od-
ległości 1000 metrów od pałacu, w
lesie stoi na razie jeszcze nieod-
restaurowana kapliczka – mauzo-
leum, niegdyś grobowiec dawnych
właścicieli pałacu. Mauzoleum jest
grobowcem rodziny Leesenów, w
którym pochowani byli Ferdynand,
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