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Oran erie województwa lubelskiego 
w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej 

z XIX i XX wieku*1

Orangeries in the Lublin Province
in light of the selected Polish models of garden art of the 19th and 20th centuries

Dawne zespo y pa acowo-parkowe oraz dworsko-parkowe mia y by  z za o-
enia uk adami samowystarczalnymi. Wraz z folwarkami, usytuowanymi zazwy-

czaj na uboczu, tworzy y nierozerwaln  ca o . Towarzysz ce pa acom i dworom 
ogrody posiada y bogaty program funkcjonalny. W parkach umieszczano liczne 
obiekty towarzysz ce. W przestrzeni ogrodu sytuowane by y kaplice (parkowe, 
grobowe),  gury, pawilony, a tak e budynki o charakterze utylitarnym, jakimi 
by y oran erie i cieplarnie. W wiekach XVII i XVIII budynki oran erii pe ni y 
jednak nie tylko wy ej wspomniane funkcje; obok siedzib magnackich by y tak-
e wa nym elementem przestrzennym za o e  rezydencjonalnych o charakterze 

ideowym. Mia y bowiem potwierdza  status spo eczny ówczesnych w a cicieli. 
Przyk adem budynku tego typu jest rokokowa oran eria w Radzyniu Podlaskim, 

* Niniejszy artyku  oparty jest na rozdziale mojej pracy doktorskiej. K. L. Boguszewska, Ar-
chitektura obiektów budowlanych towarzysz cych za o eniom rezydencjonalnym w Polsce po u-
dniowo-wschodniej (obszar Lubelszczyzny), dysertacja napisana pod kierunkiem dr hab. in . arch. 
E. Przesmyckiej, prof. PWr., Politechnika Wroc awska. 
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10 Kamila Lucyna Boguszewska

wchodz ca w sk ad zespo u pa acowo-parkowego, wzniesiona przez Jakuba 
Fontan  na zamówienie Eustachego Potockiego2. Dawne pomara czarnie, prócz 
funkcji utylitarnych, pe ni y tak e funkcje kulturalne, stanowi c miejsce wystaw 
i przedstawie  teatralnych, b d c tym samym miejscem spotka  arystokracji. 
Ich wielko  i forma architektoniczna by y wprost proporcjonalne do charakteru 
i rangi maj tków. Obiekty te podlega y ci le okre lonym regu om konstrukcyj-
nym i lokalizacyjnym, które opisane zosta y, mi dzy innymi, w pracach Edmun-
da Jankowkiego i Józefa Strumi y.

Budynki oran erii by y popularnym elementem za o e  rezydencjonalnych 
ju  w okresie baroku3, modnym zarówno w kr gach magnaterii, jak i rednio 
zamo nej szlachty4. Obiekty te istotnie ró ni y si  mi dzy sob , gdy chodzi o ich 
rozmach i skal . Na Lubelszczy nie rejestrujemy wielk  rozmaito  tego typu 
budowli, pocz wszy od bardzo du ych, reprezentacyjnych budynków, czego 
przyk adem mo e by  rokokowa oran eria w Radzyniu Podlaskim w zespole pa-
acowo-parkowym nale cym do rodziny Potockich, sko czywszy na niewiel-

kich, murowano-drewnianych pawilonach, jak na przyk ad oran erii w zespole 
dworsko-parkowym rodziny W yków w Witulinie, jednej z najmniejszych po-
mara czarni na Lubelszczy nie. 

Lokalizacja i klasy  kacja szklarni

Ze wzgl du na pe nion  funkcj  budynki oran erii i cieplarni posiada y cha-
rakterystyczn  lokalizacj . Budynki te s u y y bowiem do przechowywania i roz-
mna ania egzotycznych ro lin wystawianych w okresie letnim w ogrodzie – tak 
w przypadku oran erii – b d  ca orocznej uprawie wymagaj cych ro lin ciep o-
lubnych w tak zwanych szklarniach ciep ych. 

Zasady sytuowania szklarni, a tak e technologia budowania i produkcji ro-
lin zosta y usystematyzowane przez Józefa Strumi 5 w Ogrodach pó nocnych, 

gdzie przeprowadzona jest ich klasy  kacja i wy o one s  równie  g ówne zasady 
lokalizacji: 

2 Por. K. Gombin, Pa ac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik spo-
ecznej pozycji magnata, „Radzy ski Rocznik Humanistyczny” 6: 2008, s. 55-66; idem, Inicjatywy 

artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009. 
3 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1, Warszawa 2007, s. 270-271.
4 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie, Warszawa 1900, s. 187.
5 J. Strumi o, Ogrody pó nocne przez Józefa Strumi  Radc  Honorowego Cesarskich Towa-

rzystw Wiejskiego Gospodarstwa, tudzie  Mi o ników Ogrodnictwa Rzeczywistego Cz onka i Ka-
walera, Wilno 1844, s. 63.
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11Oran erie województwa lubelskiego w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej ...

„Wa n  jest rzecz  aby cieplarnia postawione by a w mieyscu suchem, 
zas onionem od wiatrów pó nocnych, a otwartem na po udnie, a eby od 
wschodu i zachodu nie doznawa a zimna lub wilgoci, przez odbicie wiatru 
od jakiego wzgórka, lub gmachu, naprzeciw po o onemu”6.

Autor twierdzi , e lepszym rozwi zaniem jest sytuowanie frontu oran erii 
nieco na zachód lub na wschód na godzin  dziesi t  lub jedenast . Wi e si  to 
z faktem lepszego do wietlenia obiektu w warunkach polskich. Opisane zostaj  
tak e plany cieplarni – od „  gury naj atwiejszej do wykonania, jak  jest prosto-
k t” oparty na osi wschód-zachód, po rzut pó kola czy w gielnicy z murowany-
mi bokami. Strumi o okre li  podstawowe wymiary oran erii: „Wysoko  we-
wn trzna od po udnia mo e mie  okci 6, ciana za  pó nocna okci 5, szeroko  
oran eryi do okci 8”7. 

W zale no ci od panuj cych temperatur budynki szklarni8 dzielono na dwa 
rodzaje. Pierwszy to szklarnie zimne, tak zwane pomara czarnie albo oran erie9, 
gdzie temperatura w zimie wynosi a od 0  do 5  C. Budynki te s u y y do prze-
chowywania drzewek pomara czy, cytryn, kamelii, azalii czy ro lin trwa olist-
nych. Drugi rodzaj stanowi y tak zwane cieplarnie, o temperaturze od 12  do 15  
C w przypadku szklarni umiarkowanych10 i powy ej 15  C w przypadku szklarni 
gor cych. W tego typu pomieszczeniach przechowywano palmy, draceny oraz 
„ro liny mi kkie”11.

Wed ug Edmunda Jankowskiego potrzeby wiejskiego dworu mog y ograni-
czy  si  jedynie do dwóch budynków: pomara czarni i cieplarni, dobrze usytu-
owanych wzgl dem stron wiata, o d ugo ci nie wi kszej ni  7 metrów. Oran erie 
dzielono na szklarnie zimne stoj ce i pochy e. Te pierwsze by y cz sto sytuowa-
ne przy dworach. Najcz ciej by y to obiekty oparte na planie prostok ta, kryte 
dwuspadowym dachem z przeszklon  elewacj  od strony po udniowej. Jankow-
ski opisuje je nast puj co:

6 Ibid., s. 63.
7 Ibid. Jeden okie  mierzy 59,6 cm. Wysoko  od po udnia cieplarni powinna wi c wynosi  

oko o 358 cm, wysoko  ciany pó nocnej 298 cm szeroko  oran erii za  nie wi cej ni  477cm.
8 Szklarnie ogrzewane by y ró nymi sposobami. Stosowano ogrzewanie za pomoc  kana ów 

cieplnych b d  za pomoc  gor cej wody. W Polsce rozpowszechniona by o ogrzewanie kana ami. 
Innymi stosowanymi sposobami ogrzewania by o ogrzewanie ciep ym powietrzem i par  wodn . 
Por. E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1900, s. 431.

9 Szklarnie zimne zwane by y cz sto pomara czarniami lub wed ug Edmunda Jankowskiego 
[szklarnie zimne] „zw  jeszcze oran eryami (z francuskiego), drugie za  [szklarnie ciep e] trajbau-
zami (z niemieckiego)”. Por. E. Jankowski, Dla Ogrodników, Warszawa 1908, s. 231.

10 W szklarniach umiarkowanych temperatura powietrza nie powinna spada  poni ej 10  C 
w zimie. Por. E. Jankowski, Ogród wiejski warzywny, owocowy i ozdobny z w uwzgl dnieniem 
hodowli ro lin w szklarniach z licznemi rycinami w tek cie, wyd. czwarte, Warszawa 1908, s. 385.

11 Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce…, s. 416.
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12 Kamila Lucyna Boguszewska

„Pomara czarnie [...] by y jak gdyby wielkie komnaty z su  tem p a-
skim lub pó  sklepionym ku tylnej cianie od po udnia zamkni te licznemi 
a  od poziomu si gaj cymi oknami.”[..] Niekiedy przytyka y one do dwo-
ru i stanowi y dla w a cicieli ogród zimowy, tem z udniejszy, im bardziej 
przyrod  na laduj cy. [...] Cieplarni po dworach by o ma o chyba w ogro-
dach wielkich panów”12.

Po wzgl dem uprawy ro lin kwiatowych dawne pomara czarnie nie dorów-
nywa y mo liwo ciom, jakie dawa y budynki cieplarni. Dlatego te  nie zalecano 
wznoszenia nowych oran erii, a opowiadano si  na korzy  cieplarni. Z uwagi 
jednak na popularno  i liczb  ju  istniej cych tego typu obiektów Edmund Jan-
kowski, w publikacji Ogród przy dworze wiejskim13, przedstawi  model wzorco-
wej murowanej pomara czarni, która oparta zosta a na planie prostok ta, o d u-
go ci boku 12-14 metrów. 

Elewacja pó nocna by a pe na, murowana. Jedynym otworowaniem by  lufcik 
maj cy za zadania przewietrzanie obiektu. W cianie szczytowej osadzone zo-
sta o trójskrzyd owe okno z nad wietlem, tzw. oberlicht, który w miar  potrzeby 
by  wyjmowany, co zwi zane by o z transportem du ych ro lin oran eryjnych.

Palenisko umieszczono poni ej poziomu pod ogi. Prowadzi y do niego scho-
dy zlokalizowane w przedsionku. Piec przechodzi  w kana  grzewczy (0,26 x 0,3 
m) umieszczony poni ej poziomu pod ogi, który wznosi  si  do góry 2%, a ko -
czy  na kominie. Wed ug zalece  autora palenisko powinno by  usytuowane przy 
najzimniejszej cianie ( cianie pó nocnej), kana  za  musia  obiega  wn trze tu  
przy przeszklonych cianach, ogrzewaj c powietrze w oran erii14. 

Okna w oran erii musia y by  równe wysoko ci elewacji frontowej. Mog y 
by  proste b d  posiada  2% spadek na jeden okie , dwu- b d  jednokwaterowe. 
Okna dwudzielne dawa y mo liwo  wyjmowania jednej cz ci w ciep e dni15. 

Przy wznoszeniu nowego dworu zalecane by o wybudowanie „zimnej szklar-
ni w taki sposób, eby [...] stanowi a uzupe nienie domu”16. Szklarnia zimna 
stawa a si  wtedy kontynuacj  wn trza budynku – ogrodem zimowym, który 
najcz ciej czy  si  funkcjonalnie z salonem b d  jadalni . W przeciwie stwie 
jednak do dawnych oran erii ogrody zimowe cz sto posiada y „oszklony dach”. 
W celu zatrzymania ciep a stosowano podwójne szklenie. Palenisko umieszczane 

12 Ibid., s. 416.
13 Jankowki, Ogród przy dworze wiejskim..., s. 416.
14 Ibid., s. 421.
15 Ibid., s. 429-430.
16 Jankowski, Ogród wiejski…, s. 389.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:26:23

UM
CS



13Oran erie województwa lubelskiego w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej ...

by o w piwnicy, ciep o za  rozprowadzano kana em po czonym z najbli szym 
kominem. 

Projekt wzorcowej pomara czarni i ogrodu zimowego zaprezentowany przez 
Edmunda Jankowskiego przedstawia si  nast puj co (zob. il. 1): 

Ilustracja 1. Projekt wzorcowej pomara czarni oraz ogrodu zimowego, 
cyt. [za:] E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1900.

Wn trze ogrodów zimowych aran owane by o ró norodnie. Najcz ciej jed-
nak ro liny rozmieszczane by y w formie skupin, pomi dzy którymi sytuowa-
no cie ki i placyki. Cz sto w centralnym miejscu ogrodu umieszczano element 
wodny, zazwyczaj fontann . ciany dekorowane by y ro linami pn cymi, takimi 
jak bluszcze, m czennice czy begonie17.

Ro liny

Rozpatruj c gatunki ro lin najbardziej popularnych w hodowli w przypadku 
oran erii na terenie Rzeczypospolitej, nale y wymieni  cytryny i pomara cze, 
kamelie, hibiskusy, rododendrony, ró e, z ocienie. W szklarniach ciep ych, tzw. 
cieplarniach, trzymano najcz ciej begonie, draceny, palmy, daktylowce, garde-
nie, pelargonie angielskie i paprocie. Ro liny szklarniowe najcz ciej przecho-

17 Ibid., s. 390.
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14 Kamila Lucyna Boguszewska

wywano w doniczkach z dobrze wypalonej gliny; niezalecane by y donice porce-
lanowe, metalowe, jako s abo porowate. Dla du ych ro lin stosowano drewniane 
kub y wykonane z drewna sosnowego b d  d bowego, najcz ciej o cylindrycz-
nym kszta cie18.

Ilustracja 2. Ro liny szklarni ciep ych, a) Chamaerops humilis, b) Dracaena indivisa, 
c) Agave Americana, cyt. [za:] E. Jankowski, Ogród wiejski warzywny, owocowy 
i ozdobny z w uwzgl dnieniem hodowli ro lin w szklarniach z licznemi rycinami 

w tek cie, Warszawa 1908.

Wed ug Edmunda Jankowskiego: 

„[…] ze szklarni powinien by  dwojaki po ytek: a) Przyozdobienie 
domu, b) Przyozdobienie ogrodu poniewa  w niej si  przechowuj  a po 
cz ci mno  ro liny do kwietników i kobierców letnich u ywane”19.

Ro liny oran eryjne wystawiane by y na zewn trz w okresie od 15 maja do 20 
wrze nia. Na ich lokalizacj  wybierano miejsce os oni te o wystawie po udnio-
wej20. Najcz ciej umieszczane by y przed po udniow  elewacj  oran erii, two-
rz c tzw. partery oran eryjne. Cz sto te  sytuowane by y przy portykach dworów 
oraz wzd u  g ównych reprezentacyjnych alei i podjazdów, co na Lubelszczy nie 
mia o miejsce w zespole pa acowo-parkowym w Klemensowie, w asno ci rodzi-
ny Zamoyskich. 

Na Lubelszczy nie s ynna na ca  Koron  by a kolekcja kamelii w za o eniu 
dworsko-parkowym w Neplach. Ówczesny w a ciciel tego maj tku, Kalikst Mie-
rzejewski, za o y  cieplarni , która liczy a cztery tysi ce krzewów, przewa nie 

18 Ibid., s. 400-401.
19 Ibid., s. 247.
20 Ibid., s. 420.
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15Oran erie województwa lubelskiego w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej ...

wy ej wspomnianych kamelii21. Równie znane by o za o enie dworsko-parkowe 
w Samokl skach, nale ce pierwotnie do rodziny O arowskich. Cieplarnia, wraz 
z klasycystyczn  rezydencj  i nieistniej cym belwederem, stanowi a tzw. dziki 
ogród22, b d cy najbardziej reprezentacyjn  cz ci  maj tku. S aw  parku i bu-
dynku oran erii w Samokl skach potwierdza wzmianka ze S ownika geogra  cz-
nego Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich: 

„[...] park [w Samokl skach] za o ony przez ksi n  Izabel  Czarto-
rysk , przypomina rysunki w dziele tej e o ogrodach i zawiera rzadkie 
a mimo to niepospolitych rozmiarów rodzaje drzew i krzewów. Oran erya 
zawiera stuletnie drzewa cytrynowe, laurowe i pomara czowe”23. 

Oran erie

Na terenie Lubelszczyzny najstarsze i najbardziej okaza e budynki oran erii 
pochodz  z XVIII wieku. Wed ug klasy  kacji Edmunda Jankowskiego zaliczane 
by y one do szklarni zimnych. Do chwili obecnej zachowa o si  13 obiektów 
pe ni cych pierwotnie t  funkcje. Zlokalizowane s  one w centralnej i pó nocno-
-wschodniej cz ci województwa lubelskiego. Najcz ciej budowane by y przy 
du ych za o eniach magnackich, cho  pod koniec XIX i na pocz tku XX wieku 
sta y si  popularnym elementem zarówno zespo ów pa acowych, jak i dworskich. 

Najstarsz  oran eri  na Lubelszczy nie jest rokokowa oran eria projektu 
Paw a Fontany w Radzyniu Podlaskim, datowana na rok 1750, najm odsz  za  
cieplarnia w Adampolu, projektowana w latach 1923-1927 przez Jana Koszczyc-
-Witkiewicza dla rodziny Zamoyskich. 

Na terenie województwa lubelskiego przewa aj  obiekty klasycystyczne 
(oran erie w Zawieprzycach, yrzynie, Pu awach i Ciele nicy). Okres baroku 
reprezentuj  wy ej wspomniana cieplarnia w Radzyniu Podlaskim i cieplarnia 
w Lubartowie, jakkolwiek ta ostatnia klasy  kowana bywa tak e jako budynek 
barokowo-klasycystyczny. Na obszarze Lubelszczyzny wyst puj  tak e cieplar-
nie datowane na koniec XIX i pocz tek XX wieku. S  to neogotyckie oran erie 
w Jab oniu i Witulinie. Do budynków dwudziestowiecznych nale y tak e by a 
oran eria w yso ajach. 

21 S ownik geogra  czny Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich, t. 6, Warszawa 
1880-1914, s. 953.

22 M. Kseniak, Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, cz. 1 Od Trawnik do cznej 
wzd u  Wieprza, Lublin 1981, s. 77.

23 S ownik geogra  czny..., t. 10, s. 253.
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16 Kamila Lucyna Boguszewska

Ilustracja 3. Oran erie na terenie Lubelszczyzny, podzia  stylowy, 
oprac. K. L. Boguszewska. 

W wi kszo ci zachowane oran erie by y budynkami wolno stoj cymi (Lubar-
tów, yrzyn, Zawieprzyce, Radzy  Podlaski, Milanów), niektóre posiada y form  
niewielkich pawilonów ogrodowych (Ciele nica, Witulin). Oran erie w Adam-
polu, Klemensowie i Jab oniu przylega y bezpo rednio do bry y pa acu24.

24 E. Przesmycka, K. Boguszewska, Oran erie wczoraj i dzi , „Architektura Krajobrazu” 2012 
nr 4, s. 37-38.
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17Oran erie województwa lubelskiego w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej ...

Ilustracja 4. Zestawienie powierzchni oran erii na Lubelszczy nie, 
oprac. K. L. Boguszewska.

Budynki oran erii cz sto umiejscawiane by y przy g ównych alejach prowa-
dz cych do pa acu b d  dworu. Tego typu sytuacja wyst puje m.in. w zespo ach 
w Samokl skach i yso ajach. Obiekty mniej reprezentacyjne, s u ce jedynie do 
przechowywania egzotów, umiejscawiano na obrze ach parku (oran eria w Wi-
tulinie) b d  na terenie ogrodu u ytkowego (cieplarnie w Milanowie i yrzynie). 
Ze wzgl du na walory estetyczne budynki oran erii sytuowane by y cz sto w po-
bli u wody, np. cieplarnie w Ciele nicy czy yso ajach. 

Na Lubelszczy nie budynki oran erii budowane by y z ceg y ceramicznej. Naj-
cz ciej posiada y drewnian  wi b . Mniejsze oran erie mia y dachy pulpitowe 
b d  jednospadowe (oran erie w Milanowie i Witulinie). Przewa a y jednak dachy 
dwuspadowe (oran erie w Samokl skach, Jab oniu i Klemensowie), czterospado-
we (oran erie w Lubartowie i yrzynie) b d  wielospadowe (oran erie w Radzy-
niu Podlaskim, Ciele nicy i Zawieprzycach). Pierwotnie dachy cieplarni kryte by y 
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18 Kamila Lucyna Boguszewska

gontem drewnianym; wyj tek stanowi a oran eria w Lubartowie, gdzie zastoso-
wano dachówk  ceramiczn . W chwili obecnej zachowane oran erie pokryte s  
eternitem falistym (oran eria w Milanowie), blach  p ask  (oran erie w Adampo-
lu i Ciele nicy), blach  ocynkowan  (cieplarnie w Jab oniu, Klemensowie i Pu-
awach) b d  miedziowan  (oran eria w Radzyniu Podlaskim). Jedyn  oran eri  

posiadaj c  dach szklany by a cieplarnia w Jab oniu, obecnie kryta blach . 
Budynki pomara czarni najcz ciej zak adane by y na planie wyd u onego 

prostok ta (cieplarnie w Samokl skach, Lubartowie, yrzynie, Zawieprzycach 
i Klemensowie). Nieco bardziej skomplikowany rzut posiada y oran erie w Cie-
le nicy i Radzyniu Podlaskim.

Zazwyczaj budynki oran erii by y jednokondygnacyjne. Wyj tkami s  oran-
erie w Lubartowie i w Zawieprzycach (trzykondygnacyjna). Oran erie budowa-

no jako obiekty jednoprzestrzenne, a wszelkie podzia y wn trz by y mody  kacja-
mi pó niejszymi, wynikaj cymi z adaptacji na inn  funkcj . Tego typu dzia anie 
dotkn o wszystkie budynki cieplarni na Lubelszczy nie. W wi kszo ci budynki 
oran erii by y niepodpiwniczone. Odst pstwa od tego stanowi  obiekty w Lubar-
towie, Zawieprzycach i yrzynie.

Ilustracja 5. Po udniowe elewacje oran erii: a) oran eria w Radzyniu Podlaskim, 
b) oran eria w Samokl skach, c) oran eria w Lubartowie (I po . XX w.), 
d) oran eria w yrzynie (lata 60. XX w.), e) oran eria w Klemensowie, 

f) oran eria w Zawieprzycach (2000), g) oran eria w Pu awach, h) oran eria w Witulinie 
(lata 80. XX w. ), oprac. K. L. Boguszewska. 
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19Oran erie województwa lubelskiego w wietle polskich wzorników sztuki ogrodowej ...

W wi kszo ci zachowanych obiektów nie ocala y pierwotne wn trza. Jednym 
z wyj tków jest oran eria w Jab oniu. Posiada ona oryginaln  posadzk , a ciany 
pomara czarni25 zdobi  cementowe sztukaterie na laduj ce okratowanie pergoli26.

Elewacja po udniowa ka dej oran erii mia a zazwyczaj du e przeszklenia, 
które stanowi y okna na ca  wysoko  kondygnacji. Najcz ciej by y one za-
ko czone pó koli cie, tworz c szklane arkady. Liczba osi elewacji frontowej by a 
najcz ciej nieparzysta27. 

Jedn  z najbardziej znanych oran erii Lubelszczyzny, któr  nale y wyró ni  
ze wzgl du na form  i dekoracj  architektoniczn , jest ju  wcze niej wspomnia-
na pó nobarokowa pomara czarnia w Radzyniu Podlaskim. Rokokowa oran eria 
wchodzi w sk ad zespo u pa acowo-parkowego o uk adzie entre cour et jardin 
[mi dzy dziedzi cem a ogrodem] projektu Jakuba Fontany. Jej powstanie wi e 
si  z zasadnicz  przebudow  pa acu rozpocz t  przez nowego w a ciciela maj t-
ku, Eustachego Potockiego28. Budowa rozpocz a si  w roku 1750 i trwa a blisko 
osiem lat. W tym czasie za o enie pa acowo-parkowe otrzyma o nowy uk ad. 
Ca o  sk ada a si  z trzech cz ci: ogrodu wodnego, pa acu opartego na module 
o boku 107,5 m29 i ogrodu spacerowego. Ogród spacerowy zlokalizowano za 
pa acem. Podporz dkowany on zosta  g ównej osi kompozycyjnej za o enia, za-
ko czonej kana em oraz wspomnianemu wy ej budynkowi oran erii, usytuowa-
nemu we wschodniej cz ci ogrodu pa acowego30. Pomara czarnia, podobnie jak 
i pa ac, ozdobiona zosta a bogat  dekoracj  rze biarsk  z szarego piaskowca, 
wykonan  przez Jana Chryzostoma Redlera. Ryzalit rodkowy budynku zaak-
centowany zosta  rze b  przedstawiaj c  rydwan Apollina, ryzality boczne za  
wie cz  wazony wraz z puttami. 

25 Architektura oran erii, przede wszystkim elewacji, nawi zuje do pó nogotyckiego Banqu-
eting Hall w Hampton Court Palace. Por. A. Cebulak, Angielskie wzory pa acu w Jab oniu, [w:] 
Zamoyscy w Jab oniu, Jab o  2010, s. 70.

26 Ibid., s. 70. 
27 Kszta towa o si  to nast puj co: elewacj  trójosiowa (Ciele nica), pi cioosiowa (Witulin, 

yrzyn), siedmioosiowa (Adampol), dziewi cioosiowa (Radzy  Podlaski, Samokl ski), jedenasto-
osiowa (Klemensów), dwudziestotrzyosiowa (Lubartów). Wyj tek stanowi oran eria w Jab oniu, 
która posiada cztery osie symetrii na elewacji po udniowej wyznaczone przez ostro ukowo zako -
czone okna.

28 Po mierci Eustachego Potockiego i jego ma onki pa ac przeszed  w posiadanie Stanis awa 
Kostki, który przekaza  maj tek swojemu bratu Janowi. W roku 1802 pa ac wraz z parkiem zosta  
sprzedany Annie z Zamoyskich Sapie ynie. W wyniku dziedziczenia i ma e stw maj tek sta  si  
w asno ci  Adama Jerzego Czartoryskiego. Zob. Radzy  Podlaski. Miasto i rezydencja, red. G. Mi-
chalska, D. Leszczy ska, Radzy  Podlaski 2011, s. 43-51.

29 G. Cio ek, Ogrody polskie. I: Przemiany tre ci i formy, Warszawa 1954, s. 51-53. 
30 D. Pape, Barokowy ogród przy rezydencji magnackiej w Radzyniu Podlaskim, [w:] Radzy  

Podlaski..., s. 121-134.
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20 Kamila Lucyna Boguszewska

***

Po II wojnie wiatowej losy oran erii na Lubelszczy nie by y ró ne. Ze 
wzgl du na charakter budynków pomara czarnie przekszta cane by y najcz ciej 
na mieszkania dla pracowników PGR-ów (Lubartów, Zawieprzyce, yrzyn, Mi-
lanów, yso aje). Tego typu dzia ania wi za y si  z ca kowitym przebudowaniem 
wn trza i podzia em pierwotnie jednoprzestrzennych pomieszcze . 

Adaptacja budynków oran erii z uwagi na funkcj  mieszkaln  odbija a si  
tak e negatywnie na wygl dzie po udniowej elewacji cieplarni. Okna, pierwotnie 
o wysoko ci jednej kondygnacji, by y cz ciowo zamurowywane. Tego typu sy-
tuacja mia a miejsce w oran eriach w yrzynie, Lubartowie, a tak e w Samokl -
skach, gdzie budynek cieplarni adaptowany by  na stajni , pó niej za  na obor . 
Oprócz funkcji mieszkalnej oran eriom nadawano funkcj  sakraln  (oran eria 
po czona z pa acem w Klemensowie), funkcj  teatraln  i domu kultury (oran e-
rie w Radzyniu Podlaskim i Jab oniu), funkcj  klubokawiarni (oran eria w Cie-
le nicy), biblioteki (Pu awy), magazynu (oran eria w Witulinie).

Sze  na trzyna cie budynków oran erii znajduje si  obecnie w r kach pry-
watnych (oran erie w Ciele nicy, Jab oniu, Lubartowie, Samokl skach i Zawie-
przycach). W stosunku do nich nowi w a ciciele maj  „ wietlane” wizje, cho  jak 
na razie nie podj to adnych dzia a  z tym zwi zanych. Jedna trzecia wszystkich 
obiektów (oran erie w Lubartowie, Milanowie, Witulinie i yrzynie) znajduje si  
w stanie katastrofalnym, w istocie kompletnej ruiny. Budynki te niszczej  w wy-
niku braku konserwacji, a tak e dewastacji z udzia em miejscowej spo eczno ci, 
upatruj cej w zaniedbanych „pa skich zabudowaniach” darmowego materia u 
budowlanego. 

Paradoksalnie, stan zachowania tego typu budynków po II wojnie wiatowej 
by  dobry. Oran erie – adaptowane na potrzeby ró norodnych funkcji – by y 
wprawdzie poddawane niekorzystnym przebudowom, jednak e równocze nie 
podlega y konserwacji. Tym samym by y chronione przed ca kowit  ruin . Kre-
sem ich istnienia okaza  si  jednak okres transformacji ustrojowej po 1989 roku. 
Maj tki, kupowane za bezcen, tra  a y do prywatnych w a cicieli, niedysponu-
j cych odpowiednimi rodkami niezb dnymi do ich konserwacji, b d  pozosta-
wa y w r kach Skarbu Pa stwa. Ze wzgl du na z y stan techniczny obiektów 
przenoszono dzia aj ce w nich instytucje, a zamieszkuj cych tam ludzi wykwa-
terowano. Budynki pozostawiono bez nale ytego dozoru i konserwacji, skazuj c 
je tym samym na zniszczenie. 
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Ilustracja 6. Pa ac rodziny Ró yczka de Rosenwerth w Ciele nicy, 
widok od strony oran erii w roku 1936 (zbiory Bialskiej Biblioteki Cyfrowej).

Ilustracja 7. Ciele nica, widok na po udniow  elewacj , fot. K. L. Boguszewska (2010).
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22 Kamila Lucyna Boguszewska

Ilustracja 8. Lubartów, oran eria przekszta cona na mieszkania, 1950-1955 
( ród o: http://www.fotopolska.eu, data dost pu: 10.10.2013).

Ilustracja 9. Lubartów, po udniowa elewacja oran erii, fot. K. L. Boguszewska (2012).
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Ilustracja 10. Samokl ski, po udniowa elewacja oran erii, fot. K. L. Boguszewska (2010).

Ilustracja 11. Klemensów, po udniowa elewacja oran erii, fot. K. L. Boguszewska (2010).

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:26:23

UM
CS



24 Kamila Lucyna Boguszewska

Ilustracja 12. Radzy  Podlaski, po udniowa elewacja oran erii, 
fot. K. L. Boguszewska (2010).

Ilustracja 13. Jab o , po udniowa elewacja oran erii, fot K. L. Boguszewska (2010).
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Ilustracja 14. Zawieprzyce, po udniowa elewacja oran erii, fot. K. L. Boguszewska (2010).

SUMMARY

Orangery structures were built in the whole Polish Commonwealth already from the 
18th century. These structures were constructed both in large complexes of landed estates 
owned by aristocracy and in smaller manor-house/park complexes owned by the gentry. 
The popularity of these glasshouses (greenhouses) stemmed from their utilitarian func-
tions and from the fashion for exotic plants which were often used and placed in the open 
as decoration for the gardens surrounding palaces and manors. 

Greenhouse buildings were divided into cool greenhouses, so-called orangeries, and 
heated greenhouses, called hothouses. The former type, often called orangeries, prevailed 
in the Lublin province. The models of ready-made orangery structures could be found in 
various guides. In the 19th and early 20th centuries the publications by Edmund Jankowski 
and Józef Strumi o were highly popular. The books presented the basic principles of 
developing greenhouse buildings and adapting the already existing old orangeries, and 
described plant species suitable for different types of hothouses and cool greenhouses, 
taking their requirements and ways of growing into account. 

The article presents the basic assumptions of constructing these types of buildings. 
The author characterizes the still extant orangeries in the Lublin province as compared 
with the available design patterns. Apart from orangeries, the study also presents winter 
gardens accompanying palaces and manors, which functionally complemented the resi-
dences. The article also discusses the rules of designing these types of interiors and the 
basic plant species used in those facilities. 
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