
 

 

 

  

 

 

POZNAŃ 

2016 

 

EMILIAN PRAŁAT 



2 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Emilian Prałat 2016, www.epralat.edu.pl 

 

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem), 

przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody Autora jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z 

konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83). 

 

 

 

Poznań 2016. Wydanie 1 



3 | S t r o n a  
 

Przypałacowy park w Kopaszewie to jedno z ciekawszych w Wielkopolsce założeń planistycznych 

realizujących wzór parku krajobrazowego. Jego obecny wygląd w znacznej mierze jest rezultatem 

przeprojektowania barokowego ogrodu przez Friedricha Teicherta i Augustyna Denizota. W niniejszym 

opracowaniu przedsięwzięta zostanie próba częściowej rekonstrukcji koncepcji planistycznej parku od XVIII do 

XX wieku, ze wskazaniem możliwych rozwiązań rewitalizująco-konserwujących obecnie istniejącego założenia. 

Przy tej okazji omówione zostaną wzajemne odniesienia planów parków kopaszewskiego i turewskiego, które 

łączy osoba projektanta. 

Park stanowi część zespołu pałacowo-parkowego o powierzchni 11,7 ha, z czego 0,80 ha przypada na 

wody. Obecnie pozostaje pod opieką firmy „Danko” Hodowla Roślin Sp. z o.o., której biura mieszczą się w 

dawnym pałacu Chłapowskich. Prace inwentaryzacyjne na terenie parku prowadzone były w latach 1977, 1980 

i 1986. 20 lipca 1949 roku park uzyskał status zabytku (nr rej. 38)1. Początków założenia parkowego upatrywać 

należy na przełomie XVIII i XIX wieku. Formę obecną zawdzięcza w znacznej mierze przekształceniom 

poczynionym przez Augustyna Denizota w połowie XIX wieku. Jako jednego z twórców założenia parkowego 

Gerard Ciołek wspomina Oskara Teicherta2, co jest najpewniej pomyłką, gdyż Oskar Teichert opisywał z punktu 

widzenia historyka ogrodnictwa prace noszącego to samo nazwisko Friedricha. Potwierdzone jest przekształcenie 

założenia według projektu Augusta Denizota. O charakterze założenia przede wszystkim XIX-wiecznego mówi w 

pewnym stopniu obecnie zachowany kształt parku, który przez ostatnie dziesięciolecie poddawany był mniej lub 

bardziej dokładnym pracom pielęgnacyjnym, polegającym przede wszystkim na usunięciu samosiejek, nadmiernie 

wybujałych zarośli krzewów. Problem rekonstrukcji założenia późnobarokowego jest problematyczny, w związku 

z czym możliwe będzie jedynie fragmentaryczne jego zanalizowanie. 

 

POCZĄTKI ZAŁOŻENIA PARKOWEGO 

 

 Pośrednią przesłanką mówiącą o początkach założenia parkowego jest charakter drzewostanu 

kopaszewskiego mający niewątpliwie związek z ukształtowaniem terenu, obecnością licznych cieków wodnych, a 

tym samym dobrymi warunkami siedliskowymi do założenia parku. Usytuowanie w płytkiej dolinie jest 

analogiczne do założenia parkowego w Turwi. Z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć należy, iż park 

ukształtowano z lasu, który w tym miejscu musiał być wyjątkowo bogaty i okazały. W drzewostanie parku 

kopaszewskiego najliczniej występuje jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.). W dalszej kolejności wymienić 

należy olszę czarną (Alnus glutinosa Gaertn.), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), dąb szypułkowy (Quercus robur 

L.), świerk (Picea A. Dietr.), klon pospolity (Acer platanoides L.), buk pospolity (Fagus sylvatica L.), lipę (Tilia 

cordata Mill.) i kasztanowca (Aesculus L.). 

Najstarsza część drzewostanu – licząca 140–280 lat – znajduje się przy zachodniej granicy parku. Od 

strony północnej posadzono starodrzew liczący 120–150 lat. Po stronie północno-wschodniej występują okazy o 

szacunkowym wieku 120–250 lat. Wspomnieć należy także o nieco mniejszych formacjach rozrzuconych na 

                                                
1 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Rejestr zabytków województwa wielkopolskiego opracowany przez Krajowy Ośrodek Badań i 
Dokumentacji Zabytków, s. 89. 
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2015/WLK-rej.pdf s. 88 
[dostęp 03.06.2015] 
2 G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, s. 208. 



4 | S t r o n a  
 

obszarze całego założenia, a mianowicie kępie starodrzewia liczącej około 220 lat, na południe od stawu, na 

zachodnim brzegu stawu oraz pojedyncze okazy od strony frontowej pałacu. Elementami niewątpliwie 

pierwotnymi, w momencie zakładania parku już posiadającymi pokaźne rozmiary, są dęby szypułkowe (Quercus 

robur L.). Stanowiły one i są do dnia dzisiejszego elementami istotnymi we wszystkich kolejnych fazach 

przekształceń planistycznych parku. Najpokaźniejszych rozmiarów drzewa znajdują się: 

 po północnej stronie kaplicy (obwód: 471 cm), 

 w południowo-zachodnim narożu parku w pobliżu płotu (obwód: 528 cm), 

 największe skupisko pięciu dębów znajduje się opodal południowo-zachodniego naroża dużego stawu 

(obwód: 528, 617, 348, 420, 511 cm), 

 dwa okazy (376, 308 cm) w południowo-wschodniej części parku w pobliżu jego granicy3. 

Poza granicami parku znajduje się również siedem pomnikowych dębów i jedna lipa szerokolistna (Tilia 

platyphyllos). 

Obecnie istniejące cieki wodne zostały najpewniej ukształtowane podobnie jak park – z formacji naturalnych. 

Wydaje się uzasadnione twierdzenie, że początki przekształcenia drzewostanu naturalnego w park mogły mieć 

miejsce w momencie przejęcia Kopaszewa przez Skórzewskich, a więc około 1690 roku (po ślubie Konstancji z 

Kierskich z Władysławem Skórzewskim). Powstałe w tym czasie założenie nie przedstawiało zapewne większych 

walorów estetycznych. Jeżeli za sprawą Skórzewskich zaprowadzono wokół dworu, a następnie pałacu założenie 

ogrodowe lub parkowe, to nie sposób współcześnie określić jego charakteru. Mogło ono mieć formę ogrodu 

krajobrazowego typu francuskiego4, jako jednego z popularniejszych (lecz nieposiadających jednoznacznie 

zdefiniowanego charakteru) typów architektury krajobrazowej końca XVIII i początku XIX wieku. Prawdopodobny 

jest także typ grass to the very door, jak również rozwiązanie pośrednie polegające na pozostawieniu wcześniej 

ukształtowanego parteru, w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu i przekształceniu pozostałej części w stylu 

angielskim. Jest wysoce prawdopodobne, iż w bezpośredniej bliskości dworu istniała część regularna z parterami 

i boskietami, co było cechą charakterystyczną większości założeń dworskich tego czasu. Możliwe było również 

wykorzystanie usytuowania pałacu na niewielkim wzniesieniu i zaprowadzenie parterów łączących się z nieco 

niżej usytuowanymi tarasami. Nie wydaje się, by rozwinięto kiedykolwiek w Kopaszewie salony ogrodowe, 

partery haftowe czy podobnego rodzaju rozwiązania. Ważnym natomiast elementem, wykorzystywanym od 

samego początku, były kanały i cieki wodne. W Kopaszewie mamy dwa stawy, oba o stosunkowo regularnym, 

prostokątnym zarysie. Staw wschodni przesunięty 

został względem osi pałacu na południe. 

 

 

 

 

 

 

Waza na kwiaty, fot. E.P., 2013 

 

                                                
3 Informacje o wymiarach przywołane za opracowaniem konserwatorskim inż. Krystyny Awzan. 
4 L. Majdecki, Historia ogrodów: przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981, s. 514 i n. 
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Pamiętać należy, iż wcześniej istniał w tym miejscu pałac Zakrzewskich, zburzony następnie przez 

Skórzewskich. Staw mógł byś usytuowany na osi wcześniejszego budynku. Zbiornik przy kaplicy umieszczono 

prostopadle względem wschodniego. Fosa – która istniała do 1921 roku – mogła powstać w tym czasie, 

wprowadzając dodatkowy element systemu cieków wodnych w parku. Małe rozmiary parku sugerują, że tworząc 

założenie parkowe na przełomie XVII i XVIII wieku, wybrano rozwiązanie jednoosiowe, w tym wypadku punktem 

odniesienia był dwór/pałac. W tym czasie powstały zapewne nasadzenia do dzisiaj istniejące – szpaler lip wzdłuż 

północnego brzegu stawu przy kaplicy czy aleja platanowa biegnąca od granic parku ku folwarkowi. Typowy dla 

ogrodów tego czasu element – rzeźba – został ograniczony w przypadku zajmującego nas obiektu do jednego 

elementu – barokowej misy na cokole stojącej na trawniku od strony wschodniej, dokładnie na osi pałacu. To 

w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o najwcześniejszej fazie założenia parkowego. 

 

ZAŁOŻENIE BAROKOWE 

 

Próba chociażby ogólnego zarysowania wyglądu założenia barokowego parku w Kopaszewie jest niemal 

niemożliwa. Nie zachowały się przekazy ikonograficzne, opisy ani wzmianki o ogrodzie. Stąd też uwagi tutaj 

poczynione mają charakter spekulatywny i w znacznej mierze intuicyjny. Ponieważ kaplica przypałacowa 

wzmiankowana jest już u schyłku XVII wieku, prawdopodobnie wokół dworu lub pałacu istniał ogród, co było 

wymogiem ideowym i realizacją programu szlacheckiej posiadłości5. Na tej podstawie przedstawić można 

najważniejsze cechy ogrodu barokowego, które zapewne charakteryzowały również majątek Zakrzewskich, a 

następnie Skórzewskich. Hierarchiczny układ pomieszczeń budynku mieszkalnego, znajdował odzwierciedlenie w 

specyficznym kształtowaniu ogrodu. Obecne w nim były odpowiednio uformowane wnętrza ogrodowe, do 

których prowadziły geometrycznie zakompnowane elementy roślinne: aleje, szpalery, rzędowe nasadzenia drzew, 

boskiety, uzupełniane przez rzeźbę ogrodową. Jedną z głównych zasad kształtowania ogrodów barokowych było 

operowanie kontrastem przestrzeni wypłaszczonych, np. wysokimi nasadzeniami lub żywopłotami. Obecne 

współcześnie w parku kopaszewskim dwa stawy mają formę stosunkowo regularną – zwłaszcza staw przedni na 

planie prostokąta. Również staw południowy, usytuowany równolegle do pałacu, ma formę zbliżoną do 

prostokąta. Oba stawy się stosunkowo płytkie, stąd jest wysoce prawdopodobne, iż są to formacje sztuczne. 

Obecna od zachodu fosa otaczająca pałac, była elementem nawiązującym do tradycji wcześniejszych. W 

Kopaszewie przetrwała do lat 30. XX wieku. Był to zapewne wyraz poważania żołnierskiej postawy Stanisława i 

Kazimierza wobec „żołnierskiego” charakteru rodziny Chłapowskich. Jego ucieleśnieniem był generał Dezydery i 

jego zamiłowanie do elementów gotyckich. Jednocześnie zachowanie fosy było formą antykizacji rodowej 

siedziby. Jej symetryczne usytuowanie było niewątpliwie wykorzystywane w celu uzyskania wrażenia 

malowniczości, chociażby poprzez odbicie sylwetki pałacu w tafli wody. Barokową pozostałością jest widoczna 

również współcześnie główna oś symetrii biegnąca na zachód od pałacu. Jej początkiem był obszerny półkolisty 

dziedziniec przed pałacem z centralnie usytuowanym geometrycznym klombem, z którego wychodziła aleja 

prowadząca ku bramie głównej i ulicy, oraz stanowiąca jej przedłużenie monumentalna, licząca niemal kilometr 

aleja platanów klonolistnych (Platanus × hispanica) prowadząca ku folwarkowi. Pałac stanowił główną dominantę 

i oś kompozycyjną. Od wschodu otwierał się tarasem wychodzącym na ogród. Niestety, nie ma jakichkolwiek 
                                                
5 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Warszawa 2010, s. 229 i n. 
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świadectw stanowiących podstawę do jego rekonstrukcji. Jedyną pozostałością jest filar z misą, element rzeźby 

ogrodowej. Per analogiam można domniemywać, iż w miejscu obecnej obszernej łąki znajdował się geometryczny 

ogród w stylu francuskim. 

 
 

Szpalery lipowe przy małym stawie, fot. E.P., 2014 

 

Biegnąca wzdłuż północnego brzegu stawu przedniego aleja lipowa mogła stanowić jedną z głównych osi 

widokowych i kurtynę zieleni. Ta zaś byłaby tłem dla regularnego założenia być może w formie parteru 

haftowego (parterres de broderies) Symetryczny, poprzeczny w stosunku do alei staw mógł stanowić element 

kompozycyjny zamykający regularną część lub stanowić element dzielący dwie części i tworzyć jakąś formę 

parteru kompartymentowego (parterre de broderies à compartiments). To oczywiście hipoteza wysnuta w 

oparciu o praktyki planistyczne tego czasu. Pojedyncze okazy pomnikowych dębów (Quercus robur L.) i lip 

(Tilia platyphyllos L.) mogły pełnić funkcję solierów. Dobór tworzywa roślinnego był zapewne konwencjonalny i 

typowy dla ogrodów barokowych6, z dominującym udziałem szpalerów grabowych (Carpinus bet ulus L.), 

bukowych (Fagus silvatica L.), wiązowych (Ulmus L.), alej wiązowych, lipowych, bukowych, dębowych, 

topolowych (Populus nigra L.), boskietów lipowych, wiązowych, dębowych oraz krzewów, przede wszystkim 

głogu, leszczyny, ostrokrzewu, bukszpanu. Trudno mówić o pierwowzorach lub źródłach inspiracji dla ogrodu 

kopaszewskiego. Wymienić można jedynie parki i ogrody dworskie znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. Jest 

to jednak kryterium niepewne i opierające się wyłącznie na domniemywaniu, iż tereny te mogły być potencjalnie 

odwiedzane przez Zakrzewskich i Skórzewskich.  

 

 

                                                
6 Tamże, s. 230–232. 
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Do najważniejszych obiektów należałyby parki: 

w Rogalinie (z lat 70 XVIII w.), w Posadowie (z poł. 

XVIII w.), w Czerniejewie (majętności pozostającej 

w rękach Skórzewskich w latach 1824–1939), 

w Rydzynie. 

W planie parku kopaszewskiego widoczne są 

elementy typowe dla założeń klasycystycznych. Park jest 

kompozycją krajobrazową, w której podstawowymi 

elementami strukturalnymi są naturalne składniki 

krajobrazu – w pierwszej kolejności rzeźba terenu (w 

przypadku parku opadająca ku wschodowi), roślinność 

oraz woda. Jedyne elementy dekoracyjne pochodzenia 

nienaturalnego to kolumna św. Józefa i przenesiony 

niewątpliwie z ogrodu barokowego filar z misą. Jest to 

reminiscencja rozwiązań wprowadzonych przez 

Williama Kenta (1685–1748), jednego 

z najwybitniejszych planistów angielskich XVIII wieku. 

Typową praktyką przez niego stosowaną było 

powiązanie ogrodu z otaczającym krajobrazem. 

Wspominany przez Iwanowskiego (który prowadził 

inwentaryzację w parku) Friedrich Teichert 

niewątpliwie poznał styl Kenta podczas swych podróży 

do Anglii. Trudno mówić o bezpośrednim wpływie planisty angielskiego na Polaka, niemniej jednak w 

kompozycji parku kopaszewskiego widoczne są elementy zbieżne z poglądami jednego z trzech mistrzów 

ogrodnictwa, jak o Kencie pisał William Mason. Elementy barokowe, co do istnienia których możemy mieć 

pewność, pojawiają się m.in. we fragmencie relacji K. Morawskiego dotyczącej wiekowego klombu przed 

pałacem. Fakt, iż został zachowany przez kolejnych właścicieli, świadczy o tym, że odpowiadał poczuciu estetyki 

kolejnych pokoleń. Jego usunięcie nastąpiło w projekcie Teicherta. Regularny geometryczny układ typowy dla 

ogrodów barokowych został zastąpiony kompozycją krajobrazową. W zamyśle Kenta, w planie Teicherta, a 

następnie Denizota obecna jest – i respektowana w kolejnych planach parku – zasada powiązania parku z 

otaczającym go terenem. Stąd też dążenie do założenia możliwie najbardziej naturalnego, które bez wyraźnych 

granic, tworzących wyraźną cezurę, łączyły się z krajobrazem naturalnym. Niewątpliwie nizinny i płaski 

krajobraz Wielkopolski był ważny dla wszystkich kolejnych założeń parkowych w Kopaszewie. Usytuowanie w 

niewielkiej, naturalnej niecce, obecność cieków wodnych oraz duża wilgotność, miejscami zabagnienie terenu 

(znaczny udział łęgu) sprzyjały usytuowaniu parku w tym właśnie miejscu. 

 

 

 

 
 

Szapalery lipowe przy stawie w parku w Kopaszewie, 

stan z ok. 1925 r., zbiory prywatne  
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PLANIŚCI – FRIEDRICH TEICHERT I AUGUSTYN DENIZOT 

 

 Wspomniany na wstępie Friedrich Teichert – domniemany twórca klasycystycznego parku w Kopaszewie 

– pozostawił po sobie kilka znaczących realizacji, z których najważniejszą jest park w Lubostroniu – 

zaprojektowany dla Fryderyka Skórzewskiego. Będąc założeniem reprezentatywnym zarówno dla prac 

wspomnianego planisty, jak i dla ówcześnie obowiązujących tendencji, posłużyć może park lubostroński za 

swoisty punkt odniesienia dla rekonstrukcji tego etapu kształtowania parku w Kopaszewie. Wzniesiony przez 

Ludwika Skórzewskiego w 1801 roku okazały pałac znajdował się w odległości 100 m od wcześniejszego dworu. 

Podobnie jak w pałacu w Lubostroniu zaprojektowanym przez Stanisława i nawiązującym do Villi Rotonda 

Andrei Palladia, tak też w Kopaszewie reprezentacyjny budynek mieszkalny stanowił dominantę kompozycyjną 

zespołu pałacowo-parkowego. Oba – znajdujące się na niewielkich wzniesieniach – budynki usytuowano w 

środku parków. Do obu prowadziły szerokie aleje dojazdowe na osi głównej. Założenie Teicherta realizowało 

propozycje, jakie w tym czasie proponowali Lancelot Brown i Humphrey Repton, a które opierały się na 

przedkładaniu walorów naturalnych, takich jak ukształtowanie terenu, roślinność i szeroko rozumiana woda, nad 

różnego rodzaju dekoracyjne budynki (pawilony, oranżerie itp.)7. W przeciwieństwie do rozwiązań 

wcześniejszych, w realizacjach Reptona widoczne jest łącznie różnych stylów i pejzaży. Obserwując założenie 

w Kopaszewie, można dostrzec typowe rozwiązania zaproponowane przez Anglika, których, jak się wydaje, 

propagatorem w Polsce był Teichert. Zasadnicze plany tworzyły pałac/dwór z reprezentacyjnym parterem, park 

dokoła budynku i powiązany osiami widokowymi z parkiem naturalny las. 

 O Teichercie nie wiemy niestety zbyt wiele. Urodził się ok. 1808 roku w miejscowości Koźla (niem. Kosel). 

Jego rodzicami byli Samuel Teichert (1767–1824) i Anna Rosina Rothe (1772–1819). Jego żoną była Johanna 

Dorothea Fechner. Był autorem opracowań z zakresu historii ogrodów. Od 1829 roku na dworze księżnej Doroty 

Talleyrand-Périgord (1793–1862) sprawował funkcję nadwornego ogrodnika, a od 1852 inspektora ogrodowego. 

Jemu to zawdzięczamy projekt i przebudowę parku przypałacowego w Żaganiu oraz współautorstwo parku 

Mużakowskiego w Łęknicy. Oba założenia mają charakter monumentalny, pierwsze zajmuje powierzchnię 250 

ha, drugie 700 ha. Wydaje się, że park Mużakowski był miejscem, przy formowaniu którego Teichert stworzył 

swój własny styl. Przy aranżacji parku brali udział: Karl Friedrich Schinkel, August Schirmer, John Adey Rempton 

i Jacob Heinrich Rehder8. W przypadku tego założenia w sposób mistrzowski wykorzystano walory naturalne 

terenu, przede wszystkim rzekę, która stała się punktem odniesienia dla całego parku. Po obu stronach rzeki 

wznoszą się tarasy sięgające 60 m wysokości. To one stały się głównym atutem dla wyboru tego właśnie miejsca 

na założenie parku. W jego planie wyodrębnić można dwie zasadnicze części – krajobrazową część w dolinie 

rzeki Nysy oraz nieco bardziej dekoracyjną i symetryczną w obrębie rezydencji z dominującymi kwietnikami 

dywanowymi. 

Prace teoretyczne Teicherta cechuje niebywała dokładność i precyzja. Autor studiował dzieła z zakresu 

sztuki ogrodniczej pochodzące z czasów XVI–XVIII wieku, ukazując skrupulatnie cechy poszczególnych założeń, 

ewolucję rozwiązań, i co niezwykle cenne, gatunki roślin wykorzystywane w ogrodach i parkach. Sporządzał 

                                                
7 L. Majdecki, dz. cyt. t. 2, s. 195. 
8 Tamże, s. 266–273. 
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wykazy poszczególnych elementów krajobrazu występujących w różnych typach ogrodów na przestrzeni dziejów. 

W 1859 roku na łamach „Hamburger Garten- und Blumenzeitung” opublikował tekst poświęcony saksońskim 

ogrodom barokowym – Pförten: ein Blick um hundert Jahre zurück. Dopełnił go tekst o dziejach ogrodów 

regularnych w Niemczech – Aus und von deutsche Gärten alten (regelmassigen) Styls: Ein Beitrag zur 

Geschichte der bildenden Gartenkunst. Oba teksty spotkały się z uznaniem, co skłoniło autora do wydania 

obszerniejszego dzieła – Geschichte der Ziergärten und der Ziergärtnerei in Deutschland während der 

Herrschaft des regelmäßigen Gartenstyls, Berlin 1865. Warsztat historyka ogrodów w sposób najbardziej 

reprezentacyjny uwidocznił się we wstępie do książki Die Veredlungskunst mit besonderer Berücksichtigung der 

Obstbaumzucht wydanej w Berlinie w 1869 roku9.  Zmarł 28 kwietnia1879 roku w Świdnicy koło Zielonej Góry. 

Drugi z twórców parku kopaszewskiego – Augustyn Denizot – jest nieco lepiej znany. W kontekście 

niegdysiejszej rezydencji Skórzewskich pojawia się za sprawą Chłapowskich. Rodem Francuz, całkowicie 

spolonizowany osiadł w Poznaniu, gdzie zyskał uznanie licznych mecenasów i zleceniodawców. Dla Chłapowskich 

zrealizował dwa założenia. Ich prównanie pozwala na rekonstrukcję cech stylu Denizota i uzupełnienie 

nieopisanych dotąd informacji dotyczących parku kopaszewskiego poprzez przywołanie stosunkowo lepiej 

zachowanego parku angielskiego w oddalonej o 5 km Turwi. 

Augustyn Denizot10 urodził się 16 grudnia 1836 roku w Villers-au-Bois w Szampanii11. Ogrodnictwa uczył 

się w szkole ogrodniczej hrabiego Lamberta w Chaltrait (1856–1858). Do Polski sprowadził go Albin Węsierski 

(1812–1875) w 1859 lub 1860 roku, gdzie na zlecenie mecenasa założył w Zakrzewie opodal Gniezna duży 

przypałacowy park. W Zakrzewie poznał swoją przyszłą żonę Antoninę Nowacką, którą poślubił w 1865 roku, na 

stałe osiadając w Wielkopolsce. Poza Zakrzewem zaprojektował także parki w Czarnym Sadzie, Janikowie koło 

Poznania, Kórniku12, Turwi (dla Dezyderego Chłapowskiego), Kopaszewie (dla Kazimierza Chłapowskiego), 

Jaszkowie (dla Franciszka Chłapowskiego), Morownicy (dla Teodora Caesara) Uzarzewie (dla Józefa 

Żychlińskiego), Morownicy (dla Władysława Niegolewskiego), Kurozwękach i Bejscach13. Prawdziwą sławę 

i uznanie przyniosły mu jednak szkółki, które zakładał kolejno w Górczynie (obecnie dzielnicy Poznania), na 

Wildzie (również dzielnica Poznania), z której w 1879 roku przeniósł się na Łazarz, gdzie założył ogród i park. 

Ostatnie lata życia spędził w podpoznańskim Luboniu, gdzie w 1900 roku założył 30-hektarową szkółkę 

ogrodniczo-sadowniczą. Augustyn Denizot zmarł 6 listopada 1910 roku w Poznaniu. Jego działalność 

kontynuował syn Edward. 

 Czas przekształcenia parku kopaszewskiego ustalić można w oparciu o pewne dane faktograficzne: 

Denizot przybył do Wielkopolski w 1860 roku. Dwa lata później, w 1862 roku, związek małżeński zawarli 

Kazimierz Chłapowski (1832 – 1916) i Anna Chłapowska (1845–1919). Ojciec Kazimierza – Dezydery – w 

zakupionym nieco wcześniej majątku w Kopaszewie osadził syna. Wydaje się zatem wysoce prawdopodobne, że 

w tym właśnie czasie nastąpiło przekształcenie parku. Rok 1867 to początek trwałego związania się Denizota z 

Poznaniem; bliskość Kopaszewa, Turwi i stolicy Wielkopolski, w której Chłapowscy często przebywali, 

                                                
9 C. A. Wimmer, Der Gartenhistoriker Oskar Teichert und seine „Geschichte der Veredlungskunst in Deutschland“, „Zandera“ 2001, t. 16, s. 59–97. 
10 G. Ciołek, W. Plapis, Materiały do słownika twórców ogrodów polskich, Warszawa 1968, s. 31. 
11 Obszerne informacje biograficzne podaje Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa – Poznań 1983, s. 145, J. Dolatowski, 
Kolekcje dendrologiczne Augusta Denizota, „Rocznik Dendrologiczny” vol. 45, 1997, s. 97–111 oraz A. Jaskulski, Denizot Augustyn (1836–1910), ogrodnik, w: 
Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 124. 
12 Informację na ten temat podaje w swych wspomnieniach Edmund Jankowski, który pisał: […] Ale istniały w Górczynie szkółki drzew owocowych i 
ozdobnych, założone tam świeżo przez Francuza Denizota, który był ogrodnikiem u jednego z możnych panów poznańskich (w Kórniku u Działyńskich) i po 
pewnym czasie założył te szkółki na własną rękę. Był to typ pracowitego francuskiego ogrodnika. Uprzejmy i grzeczny, dobry ten praktyk spolszczył się potem 
zupełnie, a szkółki jego dostarczały długo jeszcze materiału do zakładania sadów i parków w Wielkopolsce. 
13 G. Ciołek, W. Plapis, dz. cyt., s. 31. 
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przemawiałaby za nawiązaniem kontaktu właśnie w tym okresie. Powszechnie znane frankofilstwo generała 

Chłapowskiego14, wynikające z wcześniejszych jego losów, jest jeszcze jednym argumentem, który mógł mieć 

wpływ na wybór Denizota jako planisty. W prowadzonych przez siebie szkółkach całkowicie spolszczony 

Francuz, jak o nim mawiano, uprawiał oszałamiającą liczbę gatunków i odmian drzew (w tym ozdobnych 

i owocowych), krzewów, bylin itp. Świadczą o tym zachowane do dziś cenniki jego szkółek15. 

 Podobnie jak w Turwi, także w Kopaszewie istniało założenie parkowe, które zawierało liczne stare 

elementy kompozycyjne, które uwzględniane były w kolejnych przekształceniach i projektach parku. W 

odniesieniu do Kopaszewa była to aleja lipowa nad stawem przy kaplicy, monumentalna aleja platanowa 

prowadząca do folwarku, stawy oraz okazy drzew pomnikowych – w tym solitery. 

Źródłem pośrednim umożliwiającym rekonstrukcję XIX-wiecznego założenia parkowego projektu Teicherta 

i Denizota w Kopaszewie jest topograficzna mapa stolikowa (niem. Messtichblatt) z 1898 roku, uaktualniony w 

1940 roku. Z racji braku ikonograficznych źródeł dotyczących wyglądu parku, przede wszystkim planów 

autorstwa Teicherta i Denizota, głównym materiałem archiwalnym pozostają mapy pruskie. Analiza składu 

dendrologicznego parku, określenie wieku drzewostanu, umożliwia wskazanie, które z drzew pochodzą z 

pierwotnych założeń, które natomiast są stosunkowo młodymi samosiejkami. Pomimo schematyzmu i 

uproszczenia obecnego na reprodukowanych mapach, możliwe jest wskazanie głównych dominant 

kompozycyjnych oraz form ogrodowych. Zrekonstruować można z dużą dozą prawdopodobieństwa główne osie 

widokowe oraz ciągi komunikacyjne. Regularny charakter granic parku oraz plan bliski kwadratowi 

zdeterminowały główne ciągi komunikacyjne, którymi były droga (E) prowadząca z Kopaszewa do Turwi (po 

stronie północnej) oraz prostopadła do niej droga biegnąca wzdłuż zachodniej granicy parku oddzielająca pałac 

od zabudowań folwarcznych. W połowie długości alei i drogi prowadzącej do Turwi znajdował się trakt (D) 

prowadzący ku parkowi (mająca kontynuację w kierunku południowym, komunikując Kopaszewo z 

Kopaszewkiem). 

 
Jedna z zachowanych osi widokowych w kierunku południowo-wschodnim, fot. E.P. 

                                                
14 Z. Grot, Dezydery Chłapowski 1788–1879…; J. Tupalski, Generał Dezydery Chłapowski 1788–1879, Warszawa 1983. 
15 Catalogue des pepinier es d’arbres et d’arbustes fruitiers et d’ornaments de Auguste Denizot a St. Lazare – Posen, Drukarnia W. Łebiński, Poznań 1885; 
Catalogue descriptif et raisonné des arbres et arbrisseaux fruitiers et d’ornament disponibles dans les pépinières de Auguste Denizot à Gurczyn près Posen 
(Prusse). Prix-courant pour l’automne 1874 et le printemps 1875, Posen 1874; Catalogue des pepinier es d’arbres et d’arbustes fruitiers et d’ornaments de 
Auguste Denizot a Posen 3 – St. Lazare, Poznań 1885; Preis-Verzeichniss der Baumschulen von Augustus Denizot in Posen 3 St. Lazarus, Poznań 1890. 
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Początkowo prosta, 

łagodnym łukiem skręcała 

w prawo, łącząc się z 

główną obwodnicą parku. 

Droga zewnętrzna 

obsadzona aleją lipową 

tworzyła regularną, 

zewnętrzną i naturalną 

granicę parku. Brak muru 

umożliwiał ogląd parku 

oraz pałacu wprost z 

szosy. Trakt od zachodu 

wiódł wzdłuż stosunkowo 

niskiego muru. 

Przestrzeń 

rozpościerająca się 

między nim a frontonem 

pałacu była stosunkowo 

słabo zadrzewiona. Bryle 

pałacu podporządkowano wygląd tej części parku. Droga paradna prowadząca z dziedzińca ku zachodowi łączyła 

się z drogą (F) zewnętrzną niemal pod kątem prostym. Jej przedłużeniem była aleja platanowa łącząca pałac z 

folwarkiem. Równolegle do niej biegła droga po południowej stronie folwarku przecinająca się z drogą 

prowadzącą ku Turwi oraz wzdłuż krawędzi muru parku. Opisane ciągi komunikacyjne tworzą geometryczną 

siatkę w obrębie parku. Regularny układ po zachodniej stronie pałacu (od fasady) został dwukrotnie 

powiększony po stronie wschodniej, która ma formę krajobrazową (strona od ogrodu). 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciągi komunikacyjne parku kopaszewskim na 

przełomie XIX/XX w., oprac. E.P. 

 
  

Widok sprzed dworu w stronę alei 

platanowej, stan z ok. 1930, zbiory 

prywatne  

Widok sprzed dworu w stronę alei 

platanowej, fot. E.P., 2014  
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Aleja platanowa, fot. E.P., 2014 
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Osie widokowe parku kopaszewskiego na przełomie XIX/XX w., oprac. E.P.  

 

Od wschodu granicę parku stanowiła brama składająca się z murowanych, tynkowanych słupów z kulami 

oraz mur z ceglanych, ażurowych pól rozdzielanych tynkowanymi słupkami. Droga paradna prowadziła na 

obszerny dziedziniec łączący się z główną obwodnicą parku i mniejszą, owalną wokół stawu przedniego (B). 

Główny ciąg komunikacyjny strony wschodniej stanowiła pojedyncza obwodnica poprowadzona stosunkowo 

regularnie wzdłuż zewnętrznych krawędzi parku, na planie kwadratu o nieregularnych bokach i zaokrąglonych 

narożach. Mniejsza, owalna obwodnica wokół małego stawu stykała się z główną drogą. Kanał przepływający z 

południa na północ, ukośnie przecinający park, krzyżował się z obwodnicami. W miejscach tych wzniesiono 

niewielkie mostki: w południowo-wschodniej części parku, w połowie długości północnej pierzei parku, nad 

kanałem przy kaplicy doprowadzającym wodę do fosy przed pałacem oraz najbardziej okazały nad rowem fosy. 

Taki układ obwodnic – z dominującą pojedynczą biegnącą na obrzeżach założenia – był rozwiązaniem, które 

Denizot zastosował w Turwi. 

 Przedstawiony powyżej opis głównych ciągów komunikacyjnych podkreśla dwa zazębiające się, lecz 

wyraźnie zróżnicowane rozwiązania: akcentowana jest wyraźna symetryczność dróg, przede wszystkim 

zewnętrznych, poprzez długie osiowe aleje prowadzące ku wsi, a następnie pałacowi. Z drugiej strony liczne były 

stosunkowo niewielkie, koliste obwodnice wewnątrz parku. Uproszczenie planu i rezygnacja z większej ilości 

dróg, ścieżek, unikanie skomplikowanych, krzyżujących się arterii wpłynęły na maksymalne wyeksponowanie 

przestrzeni centralnej, którą należało „obchodzić”. Drogi podporządkowane były walorom estetycznym siedziby 

Chłapowskich. Ich łagodny bieg zapewniał niemal niezakłócony ogląd pałacu z każdej strony, również w miarę 

oddalania się od budynku. Była to zarazem transformacja motywu kwadratu z wpisanym weń kołem, a więc 

odwołanie do estetyki figur płaskich. Uzupełnienie powyższego założenia stanowić może rekonstrukcja – również 

w oparciu o Messtichblatt – głównych osi widokowych. Dwie najważniejsze początek i koniec miały w budynku 

pałacu, który pełni funkcję centrum kompozycyjnego. Symetryczne formy monumentalnego czterokolumnowego 
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portyku dominowały w oglądzie pałacu i strony wschodniej parku. Szeroka aleja prowadząca od bramy głównej 

ku dziedzińcowi honorowemu tworzyła oś widokową. Punktem oglądu wydaje się być brama, z której możliwa 

była obserwacja z jednej strony pałacu i klombu, z drugiej, naprzeciw, starej alei platanowej (nieco bardziej 

naturalnej). Dostrzec można w takiej kompozycji połączenie kultury i natury, dwóch opozycyjnych kategorii: 

sztucznej i naturalnej. Mur parku mógł stanowić granicę między regularnym jego planem i przeciwstawioną mu 

„dzikością” otaczających majątek łąk i lasów, które – o czym wspominałem wcześniej – były ideowo i 

planistycznie powiązane. Widz znajdujący się przed głównym wejściem do pałacu miał przed sobą dwa obszerne 

trawniki symetrycznie usytuowane po obu stronach drogi. W oddali widoczna była aleja platanowa optycznie 

wydłużająca oś widokową i koncentrująca wzrok widza w punkcie daleko na horyzoncie. Jednoosiowość strony 

zachodniej parku została urozmaicona przez uczynienie z części ogrodowej, wschodniej, głównej – przede 

wszystkim rekreacyjnej – części całego założenia. Obszerny taras ogrodowy akcentował kompozycyjnie znaczenie 

ogrodu. Podkreśla to K. Morawski16. Umieszczone na osi salony: na parterze i na piętrze (z balkonem) oraz 

schody prowadzące z tarasu ku centrum 

 
 

Pałac i kaplica, widok znad stawu przedniego ku zachodowi, fot. E.P., 2015  

 

 

                                                
16 K. Morawski, dz. cyt., s. 104. 
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Widok ku północno-wschodniej części parku, stan z ok. 1920 r., zbiory prywatne  

 

parku podkreślały znaczenie tej części ogrodu. Stojąc w tym miejscu, możliwy był ogląd wzdłuż czterech osi 

widokowych. Pierwsza i logicznie najzasadniejsza biegłaby na wprost, ku stawowi tylnemu i wschodniej granicy 

parku. Druga wiodłaby w stronę kaplicy, a więc elementu ideowo i znaczeniowo istotnego, a następnie ku 

małemu stawowi i dalej ku północno-wschodniemu narożu parku. Trzecia z osi miałaby wyraźny z nią związek i 

koncentrowałaby się na linii dużego stawu (C), przesuniętego w prawo w stosunku do centrum założenia, 

rosnących nad jego brzegiem okazów pomnikowych i biegłaby ku południowo-wschodniemu narożu. Podkreślić 

należy – o czym będzie jeszcze mowa – że otwarte granice parku, markowane liniowymi nasadzeniami 

pojedynczych okazałych drzew, pozwalały na wybiegnięcie wzrokiem daleko poza obręb parku. Wszystkie trzy 

osie umożliwiały ogląd sąsiednich pól (zwłaszcza od strony wsi gospodarskiej na północy i folwarku Kopaszewko 

na południu), a w przypadku osi centralnej lasu znajdującego się za łąką. Na linii tych prospektów znalazłyby się 

wspomniane okazy pomnikowych dębów. 

W obrębie parku najwyraźniejszy prospekt znajdowałby w miejscu styku głównej obwodnicy z drogą 

prowadzącą ku zachodniej, zewnętrznej drodze prowadzącej do Turwi i Kopaszewka. Przed widzem stojącym w 

tym punkcie (D) otwierałyby się trzy perspektywy: z lewej widoczna byłaby bryła pałacu i kaplicy, na wprost 

przestrzeń z panoramicznym rozwiązaniem widokowym oraz po prawej naturalna, nieco nieuporządkowana 

część parku. Z przeciwnej strony – zarówno od wschodu, jak i zachodu wszystkie osie kompozycyjne prowadzą 

ku pałacowi, czyniąc z niego oś i główny element całego założenia pałacowo-parkowego. Ostatnia z osi 

pokrywałaby się z linią alei biegnącej od pałacu wzdłuż szpalerów platanów ku folwarkowi (F). Reprodukowana 

powyżej topograficzna mapa stolikowa wyraźnie pokazuje charakter i podziały XIX-wiecznego założenia projektu 

Teicherta i Denizota. Zachodnia część parku rozpościerająca się między podjazdem a bramą główną do parku 

zaakcentowana była przez łąki z pojedynczymi okazami drzew. Część stricte ogrodową, po stronie wschodniej 

akcentowały: aleja lipowa wzdłuż stawu przy kaplicy, okazałe dęby wzdłuż drogi prowadzącej do Turwi, solitery 

przy stawie zachodnim i niewielkie kępy drzew rozrzucone na dużych łąkach rozciągających się do granic parku. 

Tworzyły one swoiste ogniwa wiążące wzrok obserwatora i prowadzące go ku zewnętrzu parku. 
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Elementem, który wiązał park w spójną kompozycję, był ciek wodny przepływający przez ogród, stawy i 

łączący się z fosą, stanowiącą łącznik między obu częściami założenia. Duża wilgotność podłoża – widoczna 

także współcześnie przede wszystkim za sprawą gatunków roślinności typowej dla obszarów bagiennych – 

sprzyjała szybkiemu wzrostowi gatunków typowych dla łęgów. 

 
 

Pomnikowy przy dużym stawie, fot. E.P., 2014  

Elementem, który wiązał park w spójną kompozycję, był ciek wodny przepływający przez ogród, stawy i 

łączący się z fosą, która stanowiła łącznik między obu częściami założenia. Duża wilgotność podłoża – widoczna 

także współcześnie przede wszystkim za sprawą gatunków roślinności typowej dla obszarów bagiennych – 

sprzyjała szybkiemu wzrostowi gatunków typowych dla łęgów.  
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Zachowane fotografie archiwalne wskazują na znaczenie cieków wodnych jako istotnego elementu 

kształtującego estetyczny wyraz całego założenia. Parki w Kopaszewie i Turwi miały analogiczny układ, oba 

przedzielał kanał wyznaczający dwie niesymetryczne części założeń – jedną, położoną bliżej budynku 

o charakterze regularnym i drugą, znajdującą się za kanałem o wyraźnie mniej uporządkowanej strukturze. Poza 

głównym ciekiem wodnym, przez park przepływają współcześnie dwa mniejsze rowy zasilające stawy i łączące 

się z rowem biegnącym wzdłuż wschodniej granicy parku i dalej równolegle do alei prowadzącej do drogi 

turewskiej. Na podstawie kształtu dużego stawu można sądzić, że zostało wykorzystane naturalne obniżenie 

terenu, które nieznacznie uregulowano od strony pałacu. Charakter odmienny ma mały staw przy kaplicy. Biorąc 

pod uwagę jego niemal prostokątny kształt, można się domyślać iż jest tworem sztucznym, być może służącym 

jako rezerwuar wody do zasilania fosy oraz regulowania jej poziomu. Od wschodu łączy się z wąskim rowem 

biegnącym ku wschodniej granicy parku. Według wspomnianej wcześniej mapy topograficznej mały staw miał 

kształt owalny, co jednak może być pewnym uproszczeniem spowodowanym względami ilustarcyjnymi. Zgodnie 

z tym źródłem istniał także trzeci niwielki zbiornik, który znajdował się w miejscu, gdzie obecnie mieszczą się 

laboratoria „Danko”. Przynależałby do podwórza gospodarczego pałacu. Wszystkie elementy kompozycji 

krajobrazu parku zawierające wodę – stawy, fosa, rowy – tworzyły stosunkowo gęstą sieć, urozmaicając i 

dynamizując teren parku. 

Najbardziej widocznym elementem symetrycznej części parku był okazały klomb na dziedzińcu przed 

pałacem. Na malowniczość wpływały również kurtyny z bluszczu (Hedera helix L.) szczelnie oplatające fasadę 

pałacu oraz partery kwiatowe. Fotografie archiwalne poświadczają obecność pomnikowego platanu rosnącego od 

frontu pałacu, na prawo od portyku17. 

WIEK XX I CZASY WSPÓŁCZESNE 

 

Pałac oraz park pozostawały w rękach rodu Chłapowskich do 1939 roku. W tym czasie układ parku w 

zasadzie się nie zmienił, nie licząc naturalnego procesu wzrostu drzewostanu i podszytu. Zbiorniki wodne na 

terenie parku mają charakter przepływowy, toteż zmiany w kształcie stawów wynikały przede wszystkim z racji 

nanoszenia materiału osadowego i stopniowego zarastania zbiorników. W okresie, kiedy właścicielem Kopaszewa 

był Kazimierz Chłapowski (1869–1919), przed pałacem zasypano fosę oraz zaprowadzono ozdobny gazon: 

 

Pałac w Kopaszewie był z końca ubiegłego wieku, w stylu klasycystycznym z czterema 

kolumnami na froncie, jednopiętrowy. Przed domem znajdowały się duży zajazd, ale nie jak w 

Turwi, z wyżwirowanym placem, tylko z dużym klombem w środku koła przed domem, który 

się objeżdżało. Klomb był stary, chyba z początku wieku, z żywopłotami z bukszpanu 

obramującymi małe żółte ścieżki, które otaczały rabaty w skomplikowane esy-floresy. W środku i 

po bokach rosły cięte tuje, a na rabatach róże wysoko- i niskopienne, tak że cały duży klomb 

tworzył osobny ogródek, zamknięty dla siebie i oddzielony od otoczenia szerokimi drogami 

wjazdowymi, które go obiegały. Do domu wchodziło się schodami przez wąski taras, na którym 

                                                
17 Por. maszynopis projektu rewitalizacji parku w Kopaszewie autorstwa inż. Krystyny Awzan przechowywany w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Lesznie. 
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stały cztery grube i wysokie kolumny, w uroczyste dnie obwijane od dołu do góry spiralami 

girland z liści dębowych18. 

  

 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 

reformy rolnej odebrał pałac i park rodzinie Chłapowskich. To szczęście dla zespołu pałacowo-parkowego, iż w 

dawnej siedzibie rodu miejsce znalazła Stacja Hodowli Roślin (współcześnie „Danko” Hodowla Roślin Spółka z 

o.o.). W 2013 roku miało miejsce gruntowne odrestaurowanie pałacu oraz częściowe uporządkowanie parku. 

Przed wejściem do budynku zrekonstruowano w formie okręgu z wpisanym krzyżem klomb. Podjazd i aleję 

prowadzącą ku bramie wyłożono kostką. Utwardzono powierzchnię dokoła budynku, zamontowano lampy 

parkowe, odnowiono mur i bramę. Oczyszczono z trzcin brzegi stawów. Naroże północno-zachodnie parku 

pozbawione jest drzew i ma obecnie formę nieużytku. Po II wojnie światowej ten fragment parku przekształcono 

na ogródki działkowe dla okolicznych rodzin. Po przeciwległej stronie, w północno-zachodniej części parku 

znajdują się obecnie szklarnie i laboratoria. Pozostałe części parku z biegiem lat zatraciły charakter parku 

krajobrazowego. Istniejące niegdyś optyczne powiązanie obrzeży parku z okolicznymi polami i lasami uległo 

zatarciu. Obwodnice w parku całkowicie zniknęły. Znaczna część założenia wymaga natychmiastowych prac 

rewitalizujących, polegających przede wszystkim na usunięciu samosiejek, odtworzeniu parterów kwiatowych i 

alejek. Widoczne na przestrzeni ostatnich lat zabiegi ze strony spółki „Danko” pozwalają mieć nadzieję, że park 

stopniowo odzyska dawną świetność. 

 
 

Staw południowy widok ku południu, fot. E.P., 2014  

 

                                                
18 K. Morawski, dz. cyt., s. 103. 
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Staw południowy, widok ku północy, fot. E.P., 2014  

 

 

 
 

Pałac i park w XIX w. – rekonstrukcja cieków wodnych, oprac. E.P.  
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Mały staw, fot. E.P., 2014  

 

 

Elementem istotnym dla parku kopaszewskiego (ale też turewskiego) jest jego organiczne powiązanie z 

otaczającymi go polami i lasami. Ów związek wynika z obecności licznych pasów zadrzewień śródpolnych 

wprowadzonych do krajobrazu przez generała Chłapowskiego. Zadrzewienia śródpolne i śródleśne były 

inspirowane rozwiązaniami angielskimi i szkockimi, które Chłapowski poznał podczas swoich pobytów na 

Wyspach19. Pasy zadrzewień stanowią naturalną barierę dla wiatru, zmniejszając erozję eoliczną, przyczyniają się 

do zwiększenia poziomu zatrzymania wody w glebie, pełnią rolę naturalnych filtrów biogeochemicznych oraz 

tworzą miejsce schronienia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Prymarna i stricte utylitarna ich funkcja, poza 

zwiększeniem lesistości równinnego i monotonnego krajobrazu Wielkopolski, przyczyniła się również do 

rewaloryzacji estetycznej środowiska naturalnego. Nasadzenia z czasów Generała i jego potomków ewidentnie 

odwołują się do koncepcji i idei planistycznych, które odnaleźć można po dziś dzień w parkach przypałacowych 

w Turwi i Kopaszewie. Łączy je czerpanie ze wzorca parku angielskiego i krajobrazowego. Najwyraźniejszym 

odwołaniem do ich tradycji jest kształtowanie perspektyw. W niewielkich, bo mających około 20 ha powierzchni 

założeniach parkowych, czasem trudno było o spektakularne, monumentalne widoki i określone efekty wizualne. 

W przypadku natomiast liczących kilka kilometrów alei jedno- lub wielogatunkowych możliwe było tworzenie – 

jak w przypadku okolic Kopaszewa, co widać na mapie powyżej – tworzenie monumentalnych kurtyn z masy 

zadrzewień, tworzących ramy dla znajdujących się w ich obrębie pól. Z takim zabiegiem mamy do czynienia po 

północnej stronie parku w Kopaszewie – regularna linia tej części parku – pierwotnie z pojedynczymi, okazałymi 

drzewami i nielicznymi kępami – otwierała szeroką perspektywę na rozpościerające się za parkiem pole, które z 

kolei ograniczone było linią lasu sięgającego aż do drogi Krzywiń-Kościan. Dzięki temu prostemu zabiegowi 

tworzyło się złudzenie rozległego, tarasowego charakteru parku. Z lasem ogród łączył się przez aleję lipową, 

                                                
19 J. P. Amat, M. Galochet, L. Scher-Zembitska, J. Karg, Heritages of Dezydery Chłapowski Activities, Officer and Agronomist in the „Europe des Lumières”, w: 
Agricultural Diversity and Sustainable Development in Europe. Examples from France and Poland, red. S. P. Wicherek, S. Bałazy, Warsaw 2012, s. 48–49. 
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dodatkowo podkreślającą powiązanie obu drzewostanów. Dokoła natomiast widoczne były liczne pasy 

zadrzewień śródpolnych. Podkreśla to w niezwykle opisowy sposób Tadeusz Jackowski: 

 

(…) Do Kopaszewa prowadziły (…) okazałe aleje, jak aleja jesionowa, aleja wierzb płaczących i 

inne. Najwyżej utkwiła w mej pamięci cienista aleja platanowa. Pomiędzy temu alejkami widniały 

grupy drzew pamiętająca kilka pokoleń, rzucone po łąkach nadodrzańskich lub na przyległych 

pastwiskach. (…) Jeżeli, nacieszywszy się widokiem tego pięknego dojazdu, stanęło się przed 

dworem kopaszewskim, czuło się rozkoszny zapach bukszpanu, rosnącego na dziedzińcu w 

szerokich rabatach okalających kwietniki20. 

 

 Patrząc na ich schemat, wyraźnie dostrzec można geometryzację krajobrazu, tworzenie swoistego rastru 

pól oddzielonych drogami i duktami obsadzonymi drzewami. Powstała w ten sposób specyficzna mozaikowa 

struktura, niewątpliwie sprzyjająca podniesieniu estetyki krajobrazu. Widoczne są w tym idee propoagowane 

przez wspomnianego już Kenta, zalecającego zasadę łączenia ogrodu/parku z otaczającym krajobrazem21. 

Programowa „dzikość” i naturalność przeciwstawiona barokowej symetrii i regularności widoczna w parkach 

turewskim i kopaszewskim, poprzez otwarcie ich granic oraz obecność pasów zadrzewień, niewielkich skupisk 

śródpolnych, oczek wodnych, stawów i rowów, umożliwiała płynne przejście od założenia planowanego ku 

strukturom naturalnym. Również dobór drzew miał istotne znaczenie. Poza gatunkami rodzimymi: topolą 

(Populus alba L.), lipą (Tilia cordata Mill.), jesionem (Fraxinus L.), wierzbą (Salix alba L. 'Tristis'), dębem 

(Quercus robur L.), robinią (Robinia pseudoacacia L.), platanem (Platanus L.), introdukowano gatunki 

egzotyczne, które miały dodatkowo urozmaicić strukturę i skład drzewostanu, m.in. glediczię trójcierniową 

(Gleditsia triacanthos L), jedlicę Douglasa (Pseudotsuga menziesii Carriere). Ich obecność związana była z 

powstającymi wówczas arboretami i szkółkami, by wspomnieć zaledwie działającego w Poznaniu planistę i 

ogrodnika Denizota. 

 

                                                
20 T. G. Jackowski, W walce o polskość, Kraków 1972, s. 98. 
21 L. Majdecki, dz. cyt., t., s. 91 i n. 
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Park w Kopaszewie, widok z tarasu na I piętrze, ok. 1912, zbiory prywatne 

 

 
 

Park w Kopaszewie, widok z tarasu na parterze, fot. E.P., 2014 



23 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Widok na pałac i aleję lipową od strony dużego stawu, fot. E.P., 2015 
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Emilian Prałat – doktor nauk humanistycznych, historyk 

sztuki, filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze 

koncentruje przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, 

zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym rodu 

Chłapowskich, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny 

Południowej i Bizancjum. W kręgu jego uwagi pozostaje 

również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza 

kulturowe. Pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków 

powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w 

zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz 

ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Jest 

stypendystą MNiSW, członkiem kilku Towarzystw, 

autorem licznych artykułów naukowych, a także książek, z 

których najważniejsze to: 

Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i 

polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne 

między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku / Velikani 

u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i 

poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike 

Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań-Łódź 2014. 

Miejsca i Sztuka. Turew, Poznań 2012. 

 
 


