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NAUKA SCIENCE

WPROWADZENIE

Rozpoznanie historii obiektu, w  tym datowanie 
i rozwarstwienie chronologiczne, jest cennym w konser-
watorstwie przedstawieniem kontinuum jego istnienia 
w czasie [1, s. 22]. Twierdzenie to silnie koresponduje 
z motywem siedziby ziemiańskiej, której cechą szczegól-
ną jest trwałość – zarówno w wymiarze przestrzennym, 
jak i mentalnym. Na tle wielu przemian substancji dwo-
rów i pałaców zasadniczym momentem jest faza ukształ-
towania ostatecznego wizerunku ich głównej bryły (kor-
pusu), którą można utożsamiać z procesem gruntownej 
przebudowy. Działanie to charakteryzowało się różnym 
zakresem ingerencji w strukturę budynku. Przebudowa 
mogła ograniczać się do niewielkich przekształceń aż po 
wchłonięcie przez nowy obiekt murów starej siedziby, 
nieraz zachowanych dziś w  formie reliktu. Bardziej 
konsekwentnym sposobem kształtowania zabudowy 
była budowa siedziby na fundamentach wcześniejszego 
domu. Ilość wykorzystanej wówczas starszej substancji 
ograniczała się zwykle do warstwy piwnic. Ostatnią 
z możliwości było wzniesienie siedziby na tzw. surowym 
korzeniu (tj. w miejscu wcześniej nieużytkowanym) 
i pozostawienie jej w oryginalnej postaci. Ustalenie, 

INTRODUCTION

Studying the history of an object, including its 
dating and chronological stratifi cation, represents its 
continued existence in time, which is valuable from 
the conservation viewpoint [1, p. 22]. That statement 
is best refl ected by motif of landowners’ manors, whose 
characteristic feature was permanence – both in the 
spatial and mental dimension. On the background of 
numerous transformations of manors and palaces, the 
crucial moment seems to have been the stage when the 
fi nal appearance of the main bulk (body) was shaped, 
which could be regarded as identical to the process of 
total remodelling. That activity showed a varying degree 
of interference into the building structure. Remodel-
ling could be limited to small-scale conversions up to 
the new construction incorporating the walls of the 
former residence, relics of which are sometimes visible 
today. A more consistent way of shaping a residence was 
building it on the foundations of the former house. The 
amount of older substance used then was generally lim-
ited to the cellars. The last option was erecting the new 
dwelling practically from scratch (i.e. on the site not used 
before) and leaving it in its original form. Establishing 
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który ze sposobów i kiedy był zastosowny jako ostatni, 
nie jest proste. W celu rozpoznania formy obiektu oraz 
jego kolejnych przekształceń, zwłaszcza w przypadku 
obiektów o długiej chronologii, wskazane jest prze-
prowadzenie badań architektonicznych, czyli działań 
ingerujących w substancję budynku [16, art. 3, pkt 10]. 
Metodyka badań zabytków architektury zaleca jednak 
przed rozpoczęciem tego typu działań posłużenie się 
metodami nieniszczącymi, w tym wykonanie kwerendy 
archiwalnej i bibliografi cznej [12, s. 8]. Szereg wątpli-
wości w tej materii wykazali autorzy kart ewidencyjnych 
zabytków architektury i budownictwa  [4]. Trudności 
badawcze w opracowaniu historii obiektu – przy nie-
wielkiej liczbie materiałów źródłowych – zmierzały naj-
częściej do wysunięcia wniosków na podstawie jego cech 
stylowych. Stąd za moment wzniesienia niejako „nowej” 
siedziby ziemiańskiej podawany jest przybliżony rok, 
dekada lub zakres czasowy, nierzadko oscylujący wokół 
ćwiartki wieku. W przybliżeniu można uznać, że znany 
dziś wizerunek większości siedzib ziemiańskich został 
ukształtowany na przestrzeni II poł. XIX w. i I poł. XX w. 
Według ostrożnych szacunków uwaga ta dotyczy około 
¾ wszystkich siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce1.

RUCH BUDOWLANY SIEDZIB 
ZIEMIAŃSKICH

OD POŁOWY XIX WIEKU
Siedziba ziemiańska utożsamiana jest z  symbo-

lem osiadłości, któremu towarzyszy hasło gloryfi kacji 
„dworu polskiego” stojącego nieprzerwalnie w jednym 
miejscu od wielu wieków [8, s. 20–22]. Przeświadczenie 
to wzmacniał sam charakter dworu czy pałacu, nie-
rzadko stanowiącego parafrazę muzeum czy biblioteki. 
Pielęgnowanie starej siedziby, zwłaszcza w warunkach 
porozbiorowych, miało zatem niebywałe znaczenie dla 
podtrzymania tradycji rodowego gniazda [10, s. 69–74]. 
Przebudowy dużych rezydencji, np. w Kórniku (ryc. 1) 
czy Miłosławiu, przeprowadzono w poł. XIX w. Nieco 
później, bo od roku 1875, sukcesywnej przebudowie 
poddawano zamek w Gołuchowie [13, s. 32, 39, 83]. Na 
krajobraz Wielkopolski II poł. XIX w. znaczący wpływ 
wywarły jednak realizacje nowych siedzib, zwłaszcza pa-
łaców. W grupie architektów tego czasu należy wymienić 
m.in. Stanisława Hebanowskiego, twórcę takich dzieł jak 
Posadowo, Tarce (ryc. 2) czy Nowa Wieś. W dorobku 
architektonicznym Hebanowskiego obejmującym około 
15 realizacji2 przynajmniej dwa projekty dotyczyły grun-
townej przebudowy dotychczasowej siedziby (Roszków, 
Wróblewo). Pośród wszystkich obiektów zaledwie cztery 
do roku 1939 zmieniły znacząco swój wizerunek. Po-
dobnie przedstawia się specyfi ka realizacji Zygmunta 
Gorgolewskiego. Spośród 7 zrealizowanych projektów 
tylko pałac w Bagateli zawierał mury starszej budowli 
[13, s. 70–141; 15, s. 143]. Docelowo żadna z zapro-
jektowanych siedzib, wyłączając z  tego grona spalony 
w 1912 roku pałac w Siekowie, nie doznała do II wojny 
światowej poważniejszych przekształceń. Cały szereg 
rozpoznanych przez badaczy siedzib autorstwa archi-

which way was the last and when it was used is not easy. 
In order to identify the form of a building and its subse-
quent transformations, especially in the case of objects 
with a long chronology, it is recommended to carry out 
architectonic research which, however, interferes in the 
substance of the building [16, art. 3 pt. 10]. Neverthe-
less, the methodology of research on monuments of 
architecture recommend that non-destructive methods 
should be tried fi rst, including preliminary archive and 
bibliographic research [12, p. 8]. Authors of register 
cards for monuments of architecture and construction 
pointed out several doubts in this matter [4]. Research 
diffi culties in preparing the history of an object – because 
of a limited amount of source materials – most often led 
to conclusions being drawn on the basis of the building 
style. Thus an approximate year, a decade or a period 
often oscillating around a quarter of a century are given 
as the time when a “new’ family residence was erected. 
One can less sceptical concerning the assumption that 
the image of the majority of landowners’ residences 
known today was shaped during the 2nd half of the 19th 
c. and the 1st half of the 20th century. Roughly estimated, 
that comment applies to approximately ¾ of all land-
owners’ residences in Greater Poland1.

BUILDING DEVELOPMENT 
OF LANDOWNERS’ RESIDENCES

SINCE THE HALF OF THE 19TH

A  landowner’s residence is perceived as a  symbol 
of settlement, accompanied by the slogan glorifying 
“the Polish manor” standing incessantly on the same 
site throughout the centuries [8, s. 20–22]. A kind of 
reinforcement of this way of thinking was the very 
character of a manor or palace, frequently constituting 
a paraphrase of a museum or a library. Taking care of an 
old residence, especially in post-partitions conditions, 
was of considerable importance for maintaining the tradi-
tion of a ‘family nest’ [10, p. 69–74]. Remodelling huge 
residences, such as the one in Kórnik (fi g. 1) or Miłosław, 
was carried out in the mid-19th century. Slightly later, in 
1875 commenced the gradual remodelling of the castle in 
Gołuchow [13, p. 32, 39, 83]. But it was the realisations 
of new residences, especially palaces that had a signifi cant 
impact on the landscape of Greater Poland in the 2nd half 
of the 19th century. Among architects of those times one 
should mention Stanisław Hebanowski, the creator of 
such works as Posadowo, Tarce (fi g. 2) or Nowa Wieś. 
Among his architectonic works numbering around 15 
realisations2, at least two projects involved a complete 
remodelling of the existing residence (Roszków, Wróble-
wo). Among all those objects merely four signifi cantly 
changed their appearance until 1939. The specifi city of 
designs by Zygmunt Gorgolewski was similar. Among 7 
realised projects only the palace in Bagatela incorporated 
the walls of the older building [13, p. 70–141; 15, p. 143]. 
Ultimately, with the exception of the palace in Siekow 
burnt in 1912, none of the designed residences suffered 
any serious transformations until World War II. Several 
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tektów polskich, a także twórców z kręgu berlińskiego 
(m.in. Friedrich August Stüler, Karl Friedrich Schinkel), 
rysuje obraz wznoszonych na dużą skalę nowych dwo-
rów i pałaców. Brak jest niestety dokładnych ustaleń, 
czy powstawały one na fundamentach poprzedniej 
siedziby, czy też w nowej lokalizacji. Konstruowanie 
syntezy na temat specyfi ki ruchu budowlanego siedzib 
ziemiańskich w II poł. XIX w. jest zatem utrudnione. 
Na ten stan rzeczy oddziałuje wyraźne zawężenie przed-
miotu dotychczasowych badań do tematu rezydencji 
[3; 13; 15]. Uwagę badaczy skupiły siedziby o wysokiej 
klasie architektonicznej i dość sporej kubaturze, zapro-
jektowane zwykle w zamkniętej kompozycyjnie całości. 
Specyfi ka tych obiektów zapewniła im relatywną trwa-
łość, zarówno do roku 1939, jak i w nowej, powojennej 
rzeczywistości. Na dalszym planie zainteresowania 
znalazły się siedziby mniej zamożnej szlachty prze-
kształcającej się wówczas w warstwę ziemiaństwa. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że mniejsze kubaturowo dwory 
i pałace były wielokrotnie rozbudowywane, poddawane 
przebudowom, zastępowane innymi bryłami, a po roku 
1945 stały się łatwo podatne na destrukcyjne przekształ-
cenia i zniszczenia.

Przełom XIX i XX w., jako moment gwałtownych 
przemian technologicznych, wymusił zmiany progra-
mu użytkowego siedziby ziemiańskiej. Około 1900 
roku podjęte zostały akcje restauracji starych, XVIII-
-wiecznych rezydencji, w tym m.in.: Rogalina (ryc. 3), 
Objezierza, Siernik, Turwi i Pawłowic [13, s. 116]. 
Akcja modernizacji i przebudowy starszych siedzib 
była wzorem do naśladowania dla zamożnej warstwy 
ziemiaństwa [3, s. 116], a w końcu stała się wiodącą 
tendencją w kształtowaniu dworów i pałaców na terenie 
całej Wielkopolski. Świadczy o tym rozpoznany przez 
badaczy dorobek większości architektów projektujących 
siedziby ziemiańskie, w tym m.in. Rogera Sławskiego. 
Spośród 18 zaprojektowanych siedzib tylko trzy zosta-
ły wzniesione jako całkowicie nowe budynki. Dwór 
w Piotrowie powstał na miejscu wcześniejszej siedziby, 
zaś dwie realizacje – plebanię w Bninie i zamek w Siel-
cu Starym – wzniesiono na tzw. surowym korzeniu 
[5, s. 32]. Podobnie przedstawia się twórczość Stefana 
Cybichowskiego. Zamówienia właścicieli ziemskich 

residences recognised by researchers, designed by Pol-
ish architects but especially those from the Berlin circle 
(e.g. Friedrich August Stüler, Karl Friedrich Schinkel), 
creates the image of new palaces and manors built on 
a large scale. There are no precise fi ndings whether they 
were built on the foundations of previous residences or 
in a new location. Therefore a synthesis of the specifi city 
of the building development of landowners’ residences 
in the 2nd half of the 19th c. is rather diffi cult. It is further 
affected by the strict narrowing of the research subject to 
residences [3; 13; 15]. Scientists focused their attention 
on residences of high architectonic standard and sizeable 
capacity, usually designed in an enclosed composition. 
The specifi city of those objects ensured their relative 
permanence both until 1939, and in the new post-war 
reality. Of less interest were the residences of the less 
affl uent noblemen at the time metamorphosing into 
landed gentry. Not without signifi cance is the fact that 
smaller manors and palaces were repeatedly added to, 
remodelled, replaced by different forms, and after 1945 
became susceptible to destructive transformation and 
demolition.

The turn of the 20th century, as the time of violent 
technological transformations, enforced changes in the 
functional scheme of landowners’ residences. Around 
1900, efforts were made to restore the old, 18th-century 
residences, including Rogalin (fi g. 3), Objezierze, Sierni-
ki, Turwia and Pawłowice [13, p. 116]. This process of 
modernisation and remodelling of older residences served 
as a guiding light for wealthy landowners [3, p. 116] and 
gradually became a leading tendency in shaping manors 
and palaces all over Greater Poland. It is confi rmed by 
the recognised works of the majority of architects, such 
as Roger Sławski, who designed residences for landown-
ers. Among 18 residences he designed, only three were 
erected as entirely new buildings. The manor in Piotrow 
was built on the site of an earlier building, while two 
realisations – the vicarage in Bnin and the castle in Sielec 
Stary – were built from scratch [5, p. 32]. Similar designs 
were made by Stefan Cybichowski. Most estate owners 
commissioned projects that involved remodelling of their 
existing residences [2]. Really imposing is the number 
of realised designs by Stanisław Mieczkowski, which de 

Ryc. 2. Pałac w Tarcach z 1871 roku. Przykład siedziby wzniesionej 
na tzw. surowym korzeniu (fot. autor)
Fig. 2. Palace in Tarce from 1871. Example of a residence built from 
scratch (photo: author)

Ryc. 1. Zamek w Kórniku. Gruntowną przebudowę przeprowadzono 
w latach 1843–1861 (fot. autor)
Fig. 1. Palace in Kórnik. Total refurbishment was carried out in the 
years 1843–1861 (photo: author)
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dotyczyły w zasadzie projektów przebudowy dotych-
czasowych siedzib [2]. Imponująco przedstawia się ilość 
zrealizowanych planów Stanisława Mieczkowskiego, 
które de facto dotyczyły w większości modernizacji 
i  przebudowy dworów. Około połowy zamówień, 
które otrzymał Stanisław Borecki, ograniczało się do 
przekształcenia starszej siedziby. Podobnie było w przy-
padku projektów Mariana Andrzejewskiego (gruntowna 
przebudowa pałacu w Czaczu) i Juliusza Nagórskiego, 
autora projektu przebudowy pałacu w Czerniejewie 
(ryc.  4) [14, s. 123–124]. Gruntowne przebudowy 
stały się wyraźną tendencją w kształtowaniu nie tylko 
rezydencji, ale także mniejszych siedzib stanowiących 
ośrodki średniozamożnych majątków ziemskich.

CEL PRACY I OBSZAR BADAŃ

Celem badań jest opracowanie metody badawczej 
wspomagającej proces datowania siedzib ziemiańskich. 
W centrum zainteresowania znalazła się problematyka 
identyfi kacji sposobu kształtowania zabudowy, który 
zdeterminował ostateczny wizerunek głównej bryły 
obiektu, co rozumie się jako gruntowną przebudowę, 
budowę nowego obiektu na miejscu poprzedniej siedzi-
by lub wzniesienie siedziby na tzw. surowym korzeniu. 
Celem cząstkowym jest weryfi kacja przedstawionych 
uprzednio tendencji w powstawaniu wielkopolskich 
dworów i pałaców na przestrzeni II poł. XIX w. i I poł. 
XX w. Obiektywną ocenę tego zjawiska miały zapewnić 
badania obejmujące grupę wszystkich siedzib ziemiań-
skich skupionych na jednym obszarze. Badania prze-
prowadzono na terenie o pow. około 500 km2 zlokalizo-
wanym w centralnej części Wielkopolski, stanowiącym 
obszar czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Dominowo, 
Krzykosy, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl. Mimo wie-
lu zmian administracyjnych, dokonanych w latach 90. 
XX w., gminy te stanowią niezmiennie część powiatu 
średzkiego oraz fragment historycznej ziemi średzkiej3.

METODOLOGIA BADAŃ

Prace naukowe badaczy wielkopolskich rezydencji 
dowodzą, że mimo szeroko zakrojonych badań – przy 
z reguły dobrym stanie zachowania budynków – uzy-
skane wyniki nie zawsze przedstawiają dokładną historię 
obiektu. Próby wysunięcia wniosków wobec pozostałej, 
a bardziej liczebnej i zróżnicowanej grupy siedzib mogą 

facto concerned mostly modernising and remodelling 
existing manors. Almost half the commissions received 
by Stanisław Borecki were limited to remodelling older 
residences. A  similar situation occurred in the case of 
designs by Marian Andrzejewski (total remodelling of the 
palace in Czacz) and Juliusz Nagórski, the author of the 
project of remodelling the palace in Czerniejew (fi g. 4) 
[14, p. 123–124]. Total remodelling became a distinct 
tendency in shaping not only grand residences but also 
smaller manors constituting the centres of moderately 
rich estates.

GOAL AND AREA OF RESEARCH

The goal of the research is working out a research 
method that would help in dating landowners’ resi-
dences. The focus of interest is the issue of identifying 
the manner of building development that determined 
the fi nal appearance of the main building, which might 
have involved: total remodelling, building a new object 
on the site of the former, or erecting the new building 
from scratch. A partial aim is to verify the presented 
tendencies in building manors and palaces in Greater 
Poland during the 2nd half of the 19th c. and the 1st half 
of the 20th century. An objective assessment of the phe-
nomenon was to be ensured by carrying out the research 
on a group of all landowners’ residences located within 
one area. The research was conducted on the area of 
approximately 500 km2, located in the central part of 
Greater Poland, belonging to the four neighbouring 
communes: Dominowo, Krzykosy, Środa Wielkopol-
ska and Zaniemyśl. Despite numerous administrative 
changes introduced during the 1990, those communes 
have constituted a part of the Środa County and a frag-
ment of the historic Środa region3.

RESEARCH METHODOLOGY

The research conducted by scientists in residences 
in Greater Poland shows that, despite large-scale re-
search – and generally a good state of preservation of 
buildings – the acquired results do not always precisely 
represent the history of an object. Attempts at drawing 
conclusions in reference to the remaining but more 
numerous and diversifi ed group of residences may turn 
out to be very diffi cult or even impossible. The reason 
is a  limited amount of source materials, diffi culty in 

Ryc. 4. Pałac w Czerniejewie. Obecna bryła pałacu to efekt prze-
budowy z lat 1926–1928 (fot. autor)
Fig. 4. Palace in Czerniejewo. Current shape is the result of remod-
elling in the years 1926–1928 (photo: author)

Ryc. 3. Pałac w Rogalinie. Restaurację rezydencji przeprowadzono 
na przełomie XIX i XX wieku (fot. autor)
Fig. 3. Palace in Rogalin. Restoration of the residence was carried 
out at the turn of the 20th c. (photo: author)
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zaś okazać się trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. 
Wpływ na to ma niewielka liczba materiałów źródło-
wych, ich dostępność i rozproszenie. Na tle tak zróżnico-
wanego zasobu należy wyróżnić potencjał informacyjny 
archiwalnego materiału kartografi cznego, przydatnego 
zwłaszcza w identyfi kacji zjawiska wznoszenia siedzib 
na tzw. surowym korzeniu. Punktem wyjścia są plany 
gruntowe miejscowości (lub ich części) związane z re-
gulacją gruntów i procesem uwłaszczenia wytwarzane do 
lat 60. XIX w. Mankamentem tych materiałów jest niska 
dokładność rysunku oraz brak wyróżnienia spośród 
zabudowy folwarku głównej siedziby jego właściciela. 
Z analogicznych powodów pruskie mapy topografi czne 
Urmesstischblätter z lat 30. XIX w. nie stanowią w pełni 
użytecznego zbioru danych. Nieco inaczej przedsta-
wia się sytuacja w przypadku serii map Messtischblätter. 
Pierwsza seria arkuszy została sporządzana około 1880 
roku i mimo zastosowanej skali (1:25 000) stanowi ma-
teriał kartografi czny najwierniej odwzorowujący niemal 
całą przestrzeń Wielkopolski u schyłku XIX w. Kolejne 
serie wydane zostały ok. 1910 roku, w latach 30. XX w. 
i podczas II wojny światowej. Przy porównywaniu kolej-
nych map należy jednak zastosować podejście krytyczne 
z uwagi na niekonsekwentność procesu ich aktualizacji4.

Specyfi cznym zbiorem materiałów kartografi cznych 
są mapy katastralne tworzone na poczet założonego 
w roku 1865 pruskiego katastru gruntowego i budyn-
kowego. Materiały te stanowiły jednak najczęściej kopie 
wcześniejszych planów regulacyjnych i  innych map. 
Z uwagi zaś na cel, któremu miały służyć, zabudowa 
stanowiła na nich drugorzędne znaczenie i była naj-
częściej na nich pomijana. Pośród pruskich materiałów 
katastralnych odnaleźć można także dokumentację 
aktową w postaci ksiąg podatku budynkowego (niem. 
‘Gebäudesteuerrolle’, ‘Gebäudebuch’) [7]. Gruntowna 
analiza konstrukcji i metodyki prowadzenia związanej 
z nią dokumentacji dowiodła, że posiada ona niebagatel-
ny potencjał informacyjny5 służący analizie kształtowa-
nia zabudowy siedzib ziemiańskich6. Celem zakładania 
i aktualizacji kolejnych ksiąg było przypisanie budynkom 
podatku oznaczanego na podstawie ich wielkości i stanu. 
Każde z dalszych przekształceń obiektu mające wpływ 
na jego kubaturę odnotowywano poprzez rodzaj i rok 
zaistniałej zmiany. Adnotacji dokonywano w okresie 
zaboru pruskiego, działalności polskiej administracji do 
roku 1939, a także wybiórczo w trakcie II wojny świato-
wej. Na podstawie rodzaju oraz kolejności występowania 
zapisów można odtworzyć historię zabudowy m.in. 
w zakresie trzech sposobów kształtowania głównej bryły 
siedziby (ryc. 5). Najprostszą formę zapisu odnieść moż-
na do sytuacji przebudowy (‘Umbau’) oraz do równie 
poważnych zmian w wizerunku budynku wywołanych 
jego nadbudową (‘Aufbau’). Budowę nowego obiektu 
poprzedzają zapisy o zawaleniu się (‘Eingestürzt’), spa-
leniu (‘Brand’/‘Abbrand’/’Abgebrannt’) bądź rozbiórce 
(‘Abbruch’) starszej siedziby. Podejmowane (zwykle nie-
zwłocznie po tych zapisach) prace budowlane były więc 
de facto budową nowego obiektu posadowionego na 
fundamentach poprzedniej budowli. Ilość starszych mu-

access to them. Against such varied resources one has 
to emphasise the information potential of archive carto-
graphic materials, particularly useful in identifying the 
residences erected from scratch. The starting points are 
the land maps of towns or villages (or their parts) related 
to land control and property rights, produced until the 
1860s. The drawback of those materials in the context of 
the issue discussed in the article is low precision of the 
sketches and the fact that the main residence of the owner 
was not highlighted among his landed estate buildings. 
For analogical reasons the Prussian topographic maps 
Urmesstischblätter from the 1830s don not constitute a fully 
reliable database. The situation is slightly different in the 
case of a series of maps called Messtischblätter. The fi rst 
series of charts was drawn around 1880, and in spite of 
its scale (1:25 000) constitutes cartographic material best 
reproducing the entire area of Greater Poland towards the 
end of the 19th c. Next series were published around 1910, 
in the 1930s and during World War II. However, while 
comparing subsequent maps one should apply a critical 
approach because of the inconsistency of their updating4.

A  special collection of cartographic materials are 
cadastral plans created for the Prussian land and build-
ing cadastre established in 1865. Still, those materials 
were mostly copies of earlier regulation plans and 
other maps. Because of their purpose, buildings were 
of secondary importance and most frequently were 
omitted on them. Among Prussian cadastral materi-
als, one can also fi nd document records in the form of 
building tax ledgers (Ger. ‘Gebäudesteuerrolle’, ‘Gebäu-
debuch’) [7]. The history of this database, a thorough 
analysis of the structure and method of organising the 
accompanying documentation has shown that it has 
considerable information potential5 for an analysis of 
building development of landowners’ residences6. The 
subsequent ledgers were started and updated so that an 
appropriate tax, calculated on the basis of the size and 
condition of a building, could be attributed to it. Every 
transformation of a building, affecting its size, was re-
corded by writing down the year and type of introduced 
alteration. Entries were made both during the period of 
Prussian occupation, under the Polish administration 
until 1939, as well as occasionally during World War II. 
On the basis of the type and sequence in which entries 
occur, one can recreate the history of building devel-
opment e.g. concerning the three ways of shaping the 
main residence (fi g. 5). The simplest form of records 
referred to a conversion (‘Umbau’) and equally serious 
changes in the image of a building caused by adding 
a superstructure (‘Aufbau’). The construction of a new 
object was preceded by information about a collapse 
(‘Eingestürzt’), fi re (‘Brand’/‘Abbrand’/’abgebrannt’) or 
demolition (‘Abbruch’) of the older building. Thus the 
construction work, usually commenced immediately 
after the even had been recorded, meant de facto build-
ing a new object on the foundations of the previous one. 
The amount of the older walls used in the reconstruction 
(‘Wiederaufbau’) or construction (‘Neubau’) might have 
differed or been limited merely to the foundations. The 
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rów wykorzystanych przy odbudowie (‘Wiederaufbau’) 
czy budowie (‘Neubau’) mogła być różna i ograniczać się 
tylko do wykorzystania fundamentów. Trzecia kategoria 
obiektów skupia siedziby powstałe na tzw. surowym 
korzeniu. Księgi budynkowe informują o tym poprzez 
zapisy o nowej budowie (‘Neubau’) w korespondencji 
z informacją o dalszym losie dotychczasowej siedziby, 
tj. zmianie jej funkcji (‘Umwandlung’) lub rozbiórce 
(‘Abbruch’). Okres między wzniesieniem nowego bu-
dynku a zmianą przeznaczenia starszej siedziby służył 
przeprowadzce i procesom dostosowania tej ostatniej 
do nowych funkcji.

Zbiór wielkopolskich archiwaliów zawiera jed-
nostkowe braki pośród wszystkich dokumentów oraz 
utraconą serię ksiąg z lat 1895–19107. Pierwotnie księgi 
posiadały także własną kartografi kę8, co pozwalało na 
obrazowe ujęcie zespołów dworskich i pałacowych 
jako dynamicznych struktur zabudowy. Mimo wska-
zanych mankamentów specyfi ka i zasób ksiąg podatku 
budynkowego sprecyzowały zakres czasowy badań do 
lat 1865–1939.

WYNIKI BADAŃ

Na obszarze badań zidentyfikowano 68 siedzib 
ziemiańskich (ryc. 6), w  tym 15 dworów i pałaców 
o ustalonej przed rokiem 1865 kompozycji głównej 
bryły obiektu. Na temat 21 budynków nie uzyskano 
wystarczających informacji o ich rozwarstwieniu chro-
nologicznym. Jedną z przyczyn były braki pojedynczych 
ksiąg budynkowych. Podjęte zaś badania terenowe, któ-
rych celem było oszacowanie czasu powstania obiektu 
na podstawie cech stylowych, nie zawsze były w stanie 
przynieść pozytywne rezultaty. Powodem tej sytuacji 
były istotne powojenne przekształcenia oraz nierzadkie 
zniszczenie całych obiektów. Obecny stan wiedzy na te-

third category of objects includes residences built from 
scratch. The building ledgers inform about it in entries 
recording a new building (‘Neubau’) accompanied by 
information about the subsequent fate of the previ-
ous residence, e.g. its conversion (‘Umwandlung’) or 
demolition (‘Abbruch’). The period between erecting 
a new building and changing the function of the older 
residence served as the time of moving out and adapting 
the latter to its new functions.

The collection of Greater Poland archives had in-
dividual gaps among all documents and the missing 
series of ledgers from the years 1895–19107. Originally 
the ledgers had their own cartography8, which allowed 
for vivid depictions of manorial and palace complexes 
as dynamic building structures. Despite the indicated 
drawbacks, the specifi city and content of the tax build-
ing ledgers narrowed down the research time brackets 
to the period 1865–1939.

RESEARCH RESULTS

68 landowners’ residences (fi g. 6), including 15 
manors and palaces in which the composition of the 
main building had been established before 1865, were 
identifi ed within the area of research. Suffi cient infor-
mation concerning the chronological stratifi cation of 21 
buildings was impossible to obtain. Missing building 
ledgers were one of the reasons. The conducted fi eld 
research the aim of which was to assess the time when 
an object was built on the basis of its stylistic features, 
did not always yield positive results. The reasons for 
that were significant post-war transformations and 
not-so-rare destruction of entire buildings. The cur-
rent state of knowledge concerning manors and palaces 
is based on e.g. the data of VOMP [4] and NHI9 [11]. 
Numerous publications, including Dwory i pałace wiejskie 

Ryc. 5. Potencjał informacyjny ksiąg podatku budynkowego – rodzaje oraz kolejność występowania zapisów w kontekście trzech sposobów 
kształtowania głównej bryły siedziby ziemiańskiej. Źródło: opracowanie własne
Fig. 5. Information potential of the building tax ledgers – types and sequence of entries in the context of three ways of shaping the main 
building in landowners’ residences. Source: author’s
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mat dworów i pałaców kreują 
m.in. dane WUOZ [4] i NID9 
[11]. Do ich zaś skutecznego 
rozpowszechnienia przyczy-
nia się wiele publikacji, w tym 
m.in. Dwory i  pałace wiejskie 
w Wielkopolsce [9] – największe 
tego typu syntetyczne opraco-
wanie w regionie. Przywołane 
powyżej materiały i opraco-
wania nie zawsze są ze sobą 
zgodne i  operują różnymi 
datowaniami rzekomego po-
wstania „nowej” siedziby zie-
miańskiej. Po przeciwnej stro-
nie należy zestawić potencjał 
informacyjny ksiąg podatku 
budynkowego, który istotnie 
weryfi kuje obecny stan wie-
dzy (ryc. 7). Przeprowadzone 
analizy pozwoliły na dosta-
teczne rozpoznanie historii 
zabudowy 32 siedzib ziemiań-
skich, w  tym 18 poddanych 
gruntownej przebudowie 
(względnie wzniesionych 
na fundamentach starszej 
siedziby) i 14 powstałych na 
tzw. surowym korzeniu. Inte-
resująco przedstawia się zesta-
wienie tych dwóch głównych, 
jak wykazano przeciwnych 
względem siebie tendencji 
(ryc. 8). Na przełomie XIX 
i XX w. zanika dominujący, 
lecz tracący już wcześniej popularność wariant wzno-
szenia siedziby w nowej, nieużytkowanej wcześniej 
lokalizacji. Po roku 1909 kształtowanie głównej bryły 
siedziby odbywało się już tylko w jej pierwotnym poło-
żeniu, co stanowi analogię do rozpoznanego na wstępie 
ruchu budowlanego w I poł. XX w.

Wśród przeanalizowanych siedzib dominuje w księ-
gach budynkowych zapis o ich przebudowie. Jednokrot-
nie zanotowano nadbudowę dotychczasowego budynku 
(dwór w Chwałkowie). Dla sześciu siedzib, z racji braku 
jednej z serii ksiąg budynkowych, nie zdołano ustalić 
dokładnej historii. Spoglądając jednak na ich obecną 
kompozycję należy stwierdzić, że ingerencja w pier-
wotną strukturę budynku w  latach 1895–1910 była 
dość znaczna. Najlepszym tego przykładem jest prze-
budowany i rozbudowany w 1899 dwór w Szlachcinie 
(ryc. 9). Budowa nowego obiektu w miejscu poprzedniej 
siedziby była koniecznością wobec niedawnego pożaru 
(Bagrowo – ryc. 10, Zberki), zawalenia, efektem celowej 
rozbiórki (Winna Góra, Żabikowo) lub innej przyczyny, 
która wymogła odbudowę siedziby (dwór w Chociczy). 
Mimo wszelkich trudności ze skompletowaniem mate-
riału źródłowego należy wskazać, że stosunek obiektów 
poddanych gruntownej przebudowie do stanowiących 

w Wielkopolsce [9] – the largest of its type synthetic study 
in the region, contribute to its effective popularisation. 
The above quoted materials and studies are not always 
unanimous and offer various dates for the alleged erec-
tion of a “new” landowner’s residence. On the other 
side of the balance is the information potential of the 
building tax ledgers, which indeed verifi es the current 
state of knowledge (fi g. 7). The carried out analyses al-
lowed for suffi ciently revealing the building history of 
32 landowners’ residences, including 18 that underwent 
a total refurbishment (or were erected on the founda-
tions of an older building) and 14 erected from scratch. 
A comparison of those two main opposing tendencies 
seems quite interesting (fi g. 8). At the turn of the 20th 
century, the formerly predominant option of erecting 
a residence on a new, previously unoccupied site lost 
its popularity and gradually disappeared. After 1909, the 
main building was shaped only in its previous location, 
which was analogical to the initially described architec-
tonic achievements from the 1st half of the 19th century.

In the building ledgers remodelling is predominant 
among the entries concerning the analysed residences. 
Only once was a superstructure added to the existing 
building recorded (the manor in Chwałkowo). Because 

Ryc. 6. Charakterystyka ruchu budowlanego dotyczącego gruntownej przebudowy i wznoszenia 
siedzib ziemiańskich na obszarze badań w latach 1865–1939. Źródło: opracowanie własne
Fig. 6. Characteristics of the building development concerning remodelling and building landowners’ 
residences within the research area in the years 1865–1939. Source: author’s.
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Ryc. 7. Zestawienie porównawcze potencjału informacyjnego ksiąg podatku budynkowego oraz obecnego stanu wiedzy na temat historii 
zabudowy wybranych siedzib ziemiańskich. Źródło: opracowanie własne. Fot. autor, R. Gaffl ing-Gierczyński
Fig. 7. Comparative study of information potential of building tax ledgers and the current state of knowledge on the history of building 
development of selected landowners’ residences. Source: author’s. Photo: author, R. Gaffl ing-Gierczyński

Datowanie według następujących materiałów z nakreśloną dokładnością czasu
Dating according to sources and timelines

rejestr zabytków nieruchomych 
woj. wielkopolskiego (oprac. NID)
register of immovable monuments 

in Greater Poland Voivodeship 
(prep. NHI)

Libicki M., Libicki P.
Dwory i pałace wiejskie 
w Wielkopolsce. REBIS, 

Poznań, 2008.

rok
year

rok
year

rok
year

rok
year

zakres lat 
time bracket

zakres lat 
time bracket

zakres lat 
time bracket

ks
zt

ał
to

w
an

ie
 z

ab
ud

ow
y

bu
ild

in
g 

de
ve

lo
pm

en
t

księgi podatku 
budynkowego

building tax ledgers

karty ewidencyjne zabytków 
architektury i budownictwa 

(dane WUOZ)
monuments records cards 

(data VOMP)

budowa 
construction
rozbudowa 

przebudowa 
remodelling
rozbiórka
demolition

pożar
fi re

zmiana funkcji
conversion



Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 59/2019  57

of a missing series of the build-
ing ledgers, for six residences 
it was impossible to establish 
their precise construction history. 
However, looking at their current 
composition one has to state that 
the interference in the original 
structure of the buildings in the 
years 1895–1910 must have been 
considerable. The best example 
here is the manor in Szlachcin 
(fi g. 9) remodelled and extended 
in 1899. Building a new object on 
the site of the previous residence 
was necessary after an earlier fi re 

(Bagrowo – fi g. 10, Zberki), a collapse, as the result of 
a deliberate demolition (Winna Góra, Żabikowo), or 
another reason that enforced its reconstruction (the 
manor in Chocicza). Despite all the diffi culties related to 
completing the source material, it should be highlighted 
that the ratio between the objects that underwent a total 
refurbishment and the new buildings erected on older 
foundations was 2:110. Attempt to adapt the old residence 
to meet new utility standards might sometimes have 
been futile. An unhindered design of a stately building 
on a new site was an answer to new requirements and 
increasing demands of the estate owner. Depending 
on its state of maintenance, the previous residence 
was treated in two ways. The fi rst option referred to 
its demolition. The residences in Pławce and Rusiborz 
(fi g. 11), standing in the park, were demolished when 
the new manors were erected opposite the old ones. 

nową bryłę posadowioną na starszych fundamentach 
wynosił około 2:110. Próby dostosowania starej siedziby 
do nowych standardów użytkowych mogły okazać się 
niekiedy niemożliwe. Niczym zaś nieskrępowany pro-
jekt reprezentacyjnego obiektu w nowej lokalizacji był 
odpowiedzią na nowe potrzeby i wzrastające wymagania 
właściciela majątku ziemskiego. W zależności od stanu 
technicznego z dotychczasową siedzibą postępowano 
dwojako. Pierwszy z wariantów dotyczył jej rozbiórki. 
Stojące pośród parku siedziby w Pławcach i Rusiborzu 
(ryc. 11) uległy rozbiórce w momencie, gdy naprzeciw 
nich stanęły nowe dwory. Podobnie stało się w przypad-
ku dworu w Mącznikach, którego budowa wymusiła 
wyburzenie stojącej tuż obok starszej siedziby. Śledząc 
materiał źródłowy można stwierdzić, że przenosiny 
zakończone ostatecznie rozbiórką starego domu trwały 
kilka lat, od dwóch-trzech (Bronisław, Zdziechowice) 

Ryc. 12. Pałac w Chłapowie z 1868 roku (fot. autor)
Fig. 12. Palace in Chłapowo from 1868 (photo: author)

Ryc. 11. Dwór w Rusiborzu wybudowany od podstaw na początku 
XX wieku (fot. autor)
Fig. 11. Manor in Rusiborz built from scratch at the beginning of the 
20th c. (photo: author)

Ryc. 10. Dwór w Bagrowie z 1912 roku. Obiekt został posadowiony 
na fundamentach uprzednio spalonej siedziby (fot. autor)
Fig. 10. Manor in Bagrowo from 1912. It was built on the foundations 
of the previous, burnt residence (photo: author)

Ryc. 9. Obszerny dwór w Szlachcinie. Gruntowną przebudowę i roz-
budowę siedziby przeprowadzono w roku 1899 według projektów 
Heliodora Matejki (fot. autor)
Fig. 9. Manor in Szlachcin. Total refurbishment and extension was 
carried out in 1899 acc. to the design by Heliodor Matejko (photo: 
author)
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Similarly, in the case of the manor in Mączniki, building 
the new residence caused the demolition of the old one 
standing nearby. Following source materials, one can 
fi nd out that the process of moving out which ended 
in the demolition of the older house used to take a few 
years, from two-three (Bronisław, Zdziechowice) to 
even fi ve in the case of Pigłowice. In the latter the new 
manor was moved back deeper into the newly-designed 
park. The previous residence, situated within the grange 
courtyard, was demolished. An alternative to it, which 
was as frequently used as demolition, was conversion 
and adapting the former residence to a new function. 
Depending on its location, the old house was converted 
into an annexe (Babin, Słupia Wielka, Ulejno) or turned 
over to the grange and renamed e.g. the clerk’s house 
(Chłapowo – fi g. 12). More frequently handing over was 
connected to indicating a concrete new user: a cartwright 
(Januszewo), an inspector (Nadziejewo, Jarosławiec) or 
a steward (Dzierżnica). Changes that involved attribut-
ing new functions related to grange management to the 
old residence must have been connected to its location 
in the utility yard or its vicinity. Looking at the current 
location of the residences erected at the time it should 
be noticed that they were moved back from the line of 
grange buildings and integrated in the park space. Ac-
cording to the current state of knowledge, that tendency 
ended in Greater Poland in the 1st half of the 19th century 
[6, p. 181]. The identifi ed processes of building devel-
opment can indicate that it was a late tendency in the 
researched area, or they could constitute a springboard 
for correcting the state of knowledge on the issue.

DISCUSSION

Source materials in the form of Prussian building 
tax ledgers (‘Gebäudesteuerrolle’, ‘Gebäudebuch’), 
providing precise dating for the construction, total re-
furbishment and other building transformations, played 
a signifi cant role in the research on the identifi cation of 
landowners’ residences. Comparing those fi ndings with 
the current state of knowledge clearly highlights the er-
rors and discrepancies in the data of VOMP and NHI. 
When a sew residence was erected on the foundations of 
the previous one, the building ledgers inform not only 
about the year when it happened but also the reason for 
it. Similarly in the case of building a new house from 
scratch, source materials inform about the subsequent 
fate of the older residence.

Building new residences frequently of considerable 
size, in the 2nd half of the 19th century, was the conse-
quence of often unlimited fi nancial resources of their 
owners. The main idea behind the construction work 
was making a new residence more stately and imposing. 
In moderately-rich and less affl uent estates the erected 
residences were meant to be both beautiful and useful. 
As a result of the research encompassing a relatively broad 
time bracket, it was possible to identify examples of the 
tendency to move back residences from very public sites 
(the utility yard) in favour of park interiors. Yet, a slow 

do nawet pięciu w przypadku Pigłowic. W tych ostatnich 
nowy dwór został wycofany w głąb nowo tworzonego 
parku. Dotychczasowa siedziba, zlokalizowana w obrę-
bie podwórza folwarcznego, została wyburzona. Alter-
natywą tych działań, po którą sięgano równie często co 
po mechanizm rozbiórki, było przekształcenie i nadanie 
starej siedzibie nowej funkcji. W zależności od lokaliza-
cji stary budynek mieszkalny przeznaczano na ofi cynę 
(Babin, Słupia Wielka, Ulejno) lub przekazywano ją 
na poczet folwarku, przemianowując ją np. na dom 
urzędniczy (Chłapowo – ryc. 12). Często przekazanie 
starej siedziby wiązało się z konkretnym wskazaniem 
jej nowego użytkownika: stelmacha (Januszewo), 
inspektora (Nadziejewo, Jarosławiec) czy ekonoma 
(Dzierżnica). Zmiany polegające na przypisaniu starej 
siedzibie funkcji związanych z założeniem folwarcz-
nym musiały wiązać się z  jej lokalizacją w podwórzu 
gospodarczym lub w jego bezpośredniej bliskości. Spo-
glądając na lokalizację wzniesionych wówczas nowych 
siedzib należy uznać, że nastąpiło ich wycofanie z linii 
zabudowy folwarcznej i wkomponowanie w przestrzeń 
parku. Według obecnego stanu wiedzy ta tendencja za-
kończyła się w Wielkopolsce w I poł. XIX w. [6, s. 181]. 
Zidentyfi kowane procesy przekształceń zabudowy mogą 
oznaczać zapóźnienie tej tendencji na badanym obszarze 
lub stanowią punkt wyjścia do korekty stanu wiedzy nad 
tym zagadnieniem.

DYSKUSJA

W badaniach nad identyfi kacją siedzib ziemiańskich 
niebagatelną rolę odegrał materiał źródłowy w postaci 
pruskich ksiąg podatku budynkowego (‘Gebäude-
steuerrolle’, ‘Gebäudebuch’), zapewniający dokładne 
datowanie budowy, gruntownej przebudowy i  innych 
przekształceń budynku. Konfrontacja tych ustaleń 
z obecnym stanem wiedzy wyraźnie akcentuje błę-
dy i  rozbieżności danych WUOZ i NID. W  sytuacji 
wznoszenia nowej siedziby na fundamentach poprzed-
niego obiektu księgi budynkowe informują nie tylko 
o roku, ale i o przyczynie podjętych decyzji. Podobnie 
jest w przypadkach budowy siedziby na tzw. surowym 
korzeniu, w których materiały źródłowe przekazują 
informacje o dalszych losach starego domu.

Powstawaniu rezydencji w II poł. XIX w., nierzadko 
o sporych kubaturach, towarzyszył często niczym nie-
ograniczony zasób gotówki ich właścicieli. Główną ideą 
podejmowanych prac budowlanych było nadanie nowej 
siedzibie walorów reprezentacyjnych. Wznoszeniu 
siedzib w  średniozamożnych i mniejszych majątkach 
ziemskich przyświecały zaś w  równym stopniu hasła 
piękna i użyteczności. W wyniku badań, obejmujących 
dość spory zakres czasowy, udało się uchwycić przykłady 
stanowiące tendencję wycofywania się siedziby z miejsca 
wystawionego na widok publiczny (z podwórza gospo-
darczego) do wnętrza parku. Zacofanie tego zjawiska, 
wymagającego dalszych badań i ustaleń, mogło być 
główną przyczyną dominującego w tym okresie wzno-
szenia siedzib na tzw. surowym korzeniu. W przypadku 
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spread of this phenomenon, requiring further research, 
might have been the main cause why constructing resi-
dences from scratch remained the predominant trend at 
the time. In the case of the building development con-
cerning landowners’ residences in the 1st half of the 20th 
century, the situation seems much simpler. Research 
results correspond to the fi ndings of other scientists. 
A common phenomenon was the total refurbishment of 
the residence; rebuilding it on the older foundations was 
fairly rare. No examples of a residence built on a new, 
formerly unused site were recorded at the time.

Nevertheless, using the information potential of the 
building tax ledgers as a research method in identifying 
and dating transformations of landowners’ residences 
has some drawbacks. Firstly, the process requires the 
ability to read such documents and the application of 
a critical approach. Limited availability of that database 
and its incompleteness makes it necessary to carry out 
parallel analyses of cartographic reports. The allegedly 
missing records from the years 1895–1910 leave a serious 
gap in the research on crucial modernisations of land-
owners’ residences at the time. Nevertheless, it does not 
alter the fi nal evaluation of the Prussian building cadastre 
as the most reliable and detailed source materials. Those 
materials could also be used in studying the history of 
now-defunct objects, which emphasises their usefulness 
in retrogressive research.

ruchu budowlanego dotyczącego siedzib ziemiańskich 
w I poł. XX w. sytuacja wydaje się prostsza. Wyniki badań 
pokrywają się z ustaleniami innych badaczy. Zjawiskiem 
powszechnym była gruntowna przebudowa siedziby, 
rzadziej wznoszenie nowej bryły na starszych funda-
mentach. Nie zarejestrowano w  tym czasie żadnego 
przypadku budowy siedziby w nowej, nieużytkowanej 
wcześniej lokalizacji.

Wykorzystywanie potencjału informacyjnego ksiąg 
podatku budynkowego jako metody badawczej dla iden-
tyfi kacji i datowania przekształceń siedzib ziemiańskich 
jest obarczone kilkoma wadami. Proces ten wymaga 
przede wszystkim umiejętności odczytu tego rodzaju 
dokumentów i  stosowania krytycznego podejścia. 
Ograniczona dostępność tego zasobu danych oraz jego 
niekompletność wymusza konieczność prowadzenia 
równolegle analizy operatu kartografi cznego. Rzekomo 
utracone akta z  lat 1895–1910 stanowią poważną lukę 
badawczą dla przełomowych w tym czasie modernizacji 
siedzib ziemiańskich. Nie zmienia to jednak końcowej 
oceny pruskich materiałów katastru budynkowego jako 
charakteryzujących się daleko posuniętą wiarygodnością 
i  szczegółowością danych. Materiały te mogą zostać 
wykorzystane w rozpoznaniu historii obiektów również 
współcześnie nieistniejących, co podkreśla ich przydat-
ność w badaniach retrogresywnych.
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Streszczenie
Rozpoznanie historii obiektu jest cennym w konser-

watorstwie przedstawieniem kontinuum jego istnienia 
w czasie. Twierdzenie to silnie koresponduje z motywem 
siedziby ziemiańskiej. Stan wiedzy nad ruchem budow-
lanym większości wielkopolskich dworów i pałaców jest 
niewielki. Materiały i opracowania badawcze nie zawsze 
są ze sobą zgodne i operują różnymi datowaniami rzeko-
mo „nowego” obiektu. Celem badań było opracowanie 
metody badawczej wspomagającej proces identyfi kacji 
i datowania siedzib ziemiańskich. W centrum zaintereso-
wania było określenie sposobu kształtowania zabudowy, 
który zdeterminował ostateczny wizerunek głównej bryły 
siedziby ziemiańskiej, co rozumie się jako gruntowną 
przebudowę, budowę nowego obiektu na miejscu po-
przedniej siedziby lub wzniesienie siedziby na tzw. suro-
wym korzeniu. Wiodącym materiałem źródłowym były 
pruskie księgi podatku budynkowego. Badania wykazały, 
że materiały te umożliwiają opracowanie historii obiektu 
na przestrzeni lat 1865–1939, zapewniając dokładne da-
towanie w zasadzie wszystkich przekształceń budynku. 
Do końca XIX wieku dominującą tendencją była budowa 
siedziby w nowej lokalizacji. Stare siedziby były wybu-
rzane lub przeznaczane na cele folwarku. Po roku 1900 
najczęściej podejmowano się gruntownej przebudowy, 
rzadziej wznoszenia siedziby na starszych fundamentach. 
Badania przeprowadzono na próbie 68 zróżnicowanych 
pod względem wielkości siedzib ziemiańskich zlokalizo-
wanych na jednym obszarze w centralnej Wielkopolsce.

Abstract
Studying the history of an object means represent-

ing its continued existence in time, which is valuable 
from the conservation viewpoint. That statement is best 
refl ected by the motif of landowners’ manors. The state 
of knowledge on building development of the majority 
of manors and palaces in Greater Poland is rather poor. 
Research materials and studies do not always correlate and 
use various dating for allegedly “new” objects. The goal 
of the research was working out a research method that 
would help the process of identifi cation and dating of seats 
of landed gentry. The interest was focused on identifying 
the manner of shaping buildings, which determined the 
fi nal appearance of the main body of a landowner’s manor 
understood as: remodelling, building a new object on 
the site of the former, or erecting the new building from 
scratch. The most important source material was provided 
by the Prussian building tax ledgers. The research has 
shown that those materials allow for studying the history 
of a building in the years 1865–1939, ensuring precise dat-
ing of almost all transformations of such a building. Until 
the end of the 19th century the tendency to build a family 
manor in a new location was predominant. Old residences 
were demolished or converted to serve the home farm 
needs. After 1900, the most frequent was remodelling, 
erecting a new residence on the old foundations was less 
popular. The research was carried out on 68 samples of 
landowners’ residences of varying sizes located in one area 
in central Greater Poland.

1 Analiza rejestru zabytków nieruchomych województwa wiel-
kopolskiego [11] dowodzi, że około 70% zachowanych do dziś 
obiektów powstało lub otrzymało ostateczny wizerunek po 
roku 1850. W analogicznej analizie zbioru kart ewidencyjnych 
WUOZ [4], dotyczącego blisko 120 dworów i pałaców ujętych 
w ewidencji zabytków i zlokalizowanych na ziemi średzkiej, 
odsetek tak wyłonionych obiektów wynosi blisko 80%.

2 Jan Skuratowicz wspomina, że choć trzy projekty nie stanowią 
bezpośrednich dzieł Stanisława Hebanowskiego, to można je 
uznać za projekty pochodzące z jego pracowni [13, s. 70].

3 Ziemia średzka jest objęta badaniami w zakresie rozpozna-
nia trwałości i spójności historycznych struktur krajobrazu 
folwarcznego w  ramach pracy doktorskiej mgr. inż. arch. 
kraj. Daniela Mikulskiego wykonywanej pod kierunkiem 
promotora dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei, prof. UAP. 
Przewód doktorski został otwarty w 2016 roku na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej.

4 Analizując arkusze Messtischblätter z tzw. II wydania (ok. 1910 r.) 
należy stwierdzić, że proces aktualizacji pojedynczych zabu-
dowań miał różne skutki. Późniejsze serie map stanowiły de 
facto – z niewielkimi wyjątkami – kopie poprzednich arkuszy.

5 Rezultatem prowadzonych badań nad pruskim katastrem 
budynkowym jest artykuł: Mikulski D. Datowanie zabytków 

architektury w oparciu o potencjał informacyjny pruskich ksiąg podatku 
budynkowego (‘Gebäudesteuerrolle’, ‘Gebäudebuch’) na przykładzie 
wielkopolskich siedzib ziemiańskich, Biuletyn Historii Sztuki 
(w recenzji).

6 Metodę datowania obiektów i ich przekształceń (rozbudowa 
o parterowe lub piętrowe skrzydło oraz przybudowę innego 
typu) w oparciu o księgi podatku budynkowego wykorzystano 
w artykule: Mikulski D. Przekształcenia architektoniczne siedzib 
ziemiańskich w Wielkopolsce w I połowie XX wieku, Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki (w druku). W pracy pominięto 
jednak aspekt rozdziału „nowych” siedzib ziemiańskich mię-
dzy gruntownymi przebudowami, budową na fundamentach 
starszej siedziby oraz wzniesieniem obiektu na tzw. surowym 
korzeniu.

7 Dokumentacja ta zaginęła i mimo długotrwałych poszukiwań 
nie zdołano jej zlokalizować. W badaniach posiłkowano się 
zatem archiwalnym materiałem kartografi cznym.

8 Kartografi ka została wybrakowana podczas II wojny świato-
wej.

9 Dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przy nieznacznych 
różnicach, bazują w zasadzie na danych WUOZ.

10 Zbyt mała liczba rozpoznanych obiektów nie pozwala na 
wysunięcie wniosków w ujęciu czasowym.

[15] Strzałko M. (oprac.), Skuratowicz J. (ed). Materiały 
do dziejów rezydencji w Polsce: województwo po-
znańskie. T. 1. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 1991.

[16] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 
1568).




