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Z DZIEJÓW UCZELNI

Z DZIEJÓW UCZELNI

Uniwersytecki
epizod dziejów
pałacu w Leźnie
Pałac w Leźnie to jeden z najpiękniejszych kompleksów dworsko-parkowych na Pomorzu i jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów
będących własnością Uniwersytetu Gdańskiego. Jego dzisiejszy wygląd
jest zasługą gruntownej renowacji, którą pałac przeszedł, będąc pod
opieką uczelni. Po przywróceniu mu dawnej świetności służył nie tylko
naukowcom i gościom uniwersytetu, lecz także klientom indywidualnym

Elewacja dworu od strony parku, 1985 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum UG
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skrzydłami bocznymi i oficynami
po obu stronach. Leźno pozostawało we władaniu Przebendowskich w latach 1654–1764.
Kolejne lata to okres częstych
zmian właścicieli i dzierżawców
oraz stagnacja w rozwoju folwarku
i dworu. W 1832 roku posiadłość
nabył Friedrich August Theodor
Hoene, majętny kupiec i armator,
a jednocześnie radny gdański, właściciel kilku kamienic w Gdańsku
oraz dworku w Oruni. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że to dzięki córce Friedricha, Emilii Hoene,
gdańszczanie mogą dziś korzystać
z uroków parku Oruńskiego, dawnego założenia parkowego przynależnego do dworku Hoenów,
które w testamencie z 1917 roku
Emilia Hoene przekazała miastu.
Ród Hoenów doprowadził
do ponownego rozkwitu Leźna,
a także rozwoju przynależnych mu
pobliskich folwarków w Lniskach
i Pępowie. W 1884 roku Georg Hoene rozpoczął gruntowną przebudowę pałacu. W jej rezultacie
powstał istniejący do dziś budynek,
wybudowany w obowiązującym
ówcześnie historyzującym stylu
gdańskim: elewacja z czerwonej cegły, uzupełniona detalami
z białego piaskowca nawiązuje do
najważniejszych renesansowych
zabytków miasta. Dodatkowo
rozbudowano część folwarczną,
w której istniały przynoszące duże

zyski hodowle koni i bydła, a także
mleczarnia. Na nowo urządzono
również przynależny do dworu
park krajobrazowy. Przejęty przez
Hoenów majątek miał w początkach ich gospodarowania 534 ha
powierzchni, natomiast w latach
20. kolejnego stulecia – już 1372 ha.
Hoenowie byli ostatnimi prywatnymi właścicielami posiadłości.
W marcu 1945 roku Leźno zostało
splądrowane przez Armię Czerwoną. Zniszczony majątek upaństwowiono i urządzono w nim Kartuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Rolnej. Pomieszczenia dworku
przeznaczone były na mieszkania i gabinety dla pracowników,
w piwnicach urządzono dom kultury, natomiast w jednej z oficyn –
szkołę podstawową.
Po nabyciu przez Uniwersytet
Gdański części dworsko-parkowej
posiadłości w Leźnie przeprowadzono jej gruntowną renowację.
Szeroko zakrojone prace polegały m.in. na wymianie poszycia
dachu, remoncie schodów klatki
schodowej sieni, sanitariatów, instalacji wentylacyjno-grzewczej i linii kablowych. W całym obiekcie
przeprowadzono roboty malarskie,
a następnie kompleksowo urządzono pomieszczenia, ponieważ
nie zachowało się oryginalne wyposażenie. Na szczególną uwagę
zasługuje adaptacja poddasza pałacu oraz jednej z XIX-wiecznych

oficyn na pokoje noclegowe dla
gości. Pomieszczenia piwniczne
zmieniono na winiarnię i kawiarnię. Ponadto uporządkowano park.
Obecnie można w nim podziwiać
pierwotne rozplanowanie alei i wyeksponowany starodrzew, na który
składają się ponad 150-letnie lipy,
buki oraz dęby. Odrestaurowany
kompleks został w 2000 roku wyróżniony tytułem „Zabytek Zadbany”,
nadawanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
Do 1 lutego 2021 roku w pałacu
mieścił się Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy, z salami konferencyjnymi, sypialniami, salą bankietową i restauracją. W jednym
z pokoi znajdował się gabinet,
w którym kolejni rektorzy pracowali i podejmowali gości.
Pałac w Leźnie zapisał się na
kartach historii Uniwersytetu
Gdańskiego jako szczególne miejsce i jeden z najcenniejszych (również pod względem estetycznym
i historycznym) obiektów. Obecnie
trwają poszukiwania nabywcy tej
niepowtarzalnej rezydencji. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny
właściciel jeszcze bardziej przyczyni się do przywrócenia świetności
i dawnej atmosfery tego miejsca.
Magdalena Jaszcza
Muzeum Uniwersytetu
Gdańskiego

Elewacja frontowa dworu, 1985 r.

Pierwsze wzmianki na temat Leźna sięgają czasów średniowiecza.
Znajdowały się tam wówczas służebne dobra rycerskie – w zapiskach z XIV wieku można znaleźć
informacje o ich nadaniach dokonywanych przez zakon krzyżacki.
Po upadku zakonu i przyłączeniu
Pomorza do Korony Leźno stało się
dobrami królewskimi, nadawany-

mi dożywotnio w uznaniu zasług
dla Rzeczypospolitej. Wśród kolejnych zarządców majątku warto
wymienić Jana Jerzego Przebendowskiego, bohatera bitwy pod
Chocimiem, podskarbiego koronnego i kasztelana chełmińskiego,
który doprowadził do rozkwitu
posiadłości i wybudował w niej
kosztowny dwupiętrowy pałac ze
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Źródła:
J. Labenz i in., Zespół dworsko-parkowy. Leźno, gm. Żukowo, woj. gdańskie,
Gdańsk 1986.
G. Pierzynowska, Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub, Tczew 1998.
https://www2.palacwleznie.pl/pl/historia/
Informacje uzyskane w Centrum Inwestycji i Remontów UG
Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów dotyczących dziedzictwa
akademickiego, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Czytelników zapraszamy do kontaktowania się z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (muzeum@ug.edu.pl; ul. Bielańska 5,
80-851 Gdańsk), dzielenia się uwagami, wspomnieniami i pamiątkami.
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Fot. Arek Smykowski
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