Odkryj uroki parku w Ostromecku
– zapraszamy na spacer po bydgoskim Wilanowie
Nieopodal Bydgoszczy, w tętniącej zielenią Dolinie Dolnej Wisły znajduje się Zesp ł PałacowoParkowy w Ostromecku. Położony niespełna 3 km od największej dzielnicy miasta – Fordonu i ok.
16 km od centrum Bydgoszczy, jest chyba najbardziej malowniczym zakątkiem tej czę ci Polski.
Otaczają go rezerwaty Wielkiej i Małej Kępy Ostromeckiej oraz Las Maria ski. Sam park pałacowy to
obszar 36 ha, na kt rym opr cz bujnych las w i wkompowanych w nie ogrod w znajdują się
prawdziwe architektoniczne perły. To pałace – Nowy i Stary – obydwa otwarte dla zwiedzających.
Pierwszy – klasycystyczny, kuszący przepychem wnętrz i kompozycyjnym rozmachem, i drugi –
zbudowany w stylu barokowym z wyjątkową, jedną z trzech takich w Polsce, zabytkową kolekcją
fortepian w wewnątrz.
Przestrze wok ł to miejsce idealne do długich spacer w, rodzinnych piknik w i odpoczynku z
dala od miejskiego zgiełku. To także wymarzona przestrze dla wszystkich miło nik w przyrody i
obowiązkowy przystanek dla tych, kt rzy lubią łączy rekreację z porządną dawką historii.
Zapraszamy na spacer po krętych alejach parku, le nych duktach, do zwiedzania pałac w,
ogrod w i taras w. A przede wszystkim – do odkrywania bydgoskiego Wilanowa – bo tak nazywany
jest Zesp ł Pałacowo-Parkowy w Ostromecku – po swojemu.

Pałac Nowy – klasycystyczna piękno
To on jako pierwszy rzuca się w oczy. Pałac Nowy, znajdujący się na wprost bramy wjazdowej, to
wizyt wka ostromeckiej rezydencji. Projekt Pałacu nie powstałby bez wkładu Karla F. Schinkla,
największego dziewiętnastowiecznego pruskiego architekta. Do najbardziej znanych jego budowli
należą m. in. gmach teatru Neues Schauspielhaus na berli skim placu Gendarmenmarkt, Nowy Odwach
czy Altes Museum (oba w Berlinie), a także pałac Ehrenburg w Coburgu. Według jego projekt w
wzniesiono m.in. ratusze w Kołobrzegu i Oławie, czy gmach pijalni w d w Akwizgranie.
Pałac Nowy zbudowany został w latach 1832–1840. Do czę ci rodkowej, najstarszej, pod koniec
XIX wieku dobudowano od strony południowej tzw. Pałacyk My liwski, a od p łnocy salę balową
(początek XX wieku). Od strony ogrod w znajduje się imponujący taras z szerokimi schodami. Wewnątrz
podziwia można piękne pałacowe pomieszczenia, a także wpisa się do Bydgoskiego Sztambucha, czyli
otwartego pałacowego pamiętnika. Tutaj także zwiedzający znajdą chwilę wytchnienia w Restauracji
Pałacowej (pon.–pt. godz. 12.00–20.00, sob.– niedz. godz. 10.00–20.00).

Park pałacowy – kunsztowne dzieło pruskiego ogrodnika
Na terenie parku pałacowego znajduje się ok. 4,5 tysiąca drzew. Ponad 60 z nich to pomniki
przyrody. Czę
rosła tu na długo przed budową pałac w, wiele z nich zasadzono podczas
projektowania ogrod w przy posiadło ci. Niekt re dostojne, wysokie, rozłożyste. Inne – grzecznie
tworzą szpalery wzdłuż wytyczonych alej, jeszcze inne samotne – strzeliste i gro ne, ale dające też cie ,
idealnie wpisują się w parkowe otoczenie. Nie ma się co dziwi – ten ostromecki krajobraz to dzieło
samego Petera Josepha Lennégo, wybitnego pruskiego planisty i architekta krajobrazu. Lenné, z
tytułem ogrodnika kr lewskiego, w ciągu swojej kariery założył ponad 250 ogrod w. Jego wizyt wką po
dzi dzie są m. in. ogrody w Sanssouci w Poczdamie, Tiergarten w Berlinie, a także ogrody we
Frankfurcie nad Odrą, Lipsku czy Wiedniu. Na terenie Polski najlepszą i najciekawszą jego realizacją jest
wła nie Ostromecko.

Talent Lennégo szedł w parze z jedną ważną dewizą, kt rej trzymał się przy niemal każdym
projektowaniu krajobrazu – szacunek do samej przyrody. Tym samym wkomponowywał rezydecjalne
ogrody w otaczające posiadło ci tereny le ne. To dlatego park w Ostromecku wygląda tak, jakby
ingerencja ludzkiej ręki ograniczona była do strzyżenia trawnik w i sadzenia kwiat w przy pałacowych
tarasach. W rzeczywisto ci to przemy lana koncepcja, dzięki kt rej przyroda po prostu urzeka tutaj
pięknem.

Popatrz na drzewa – warto

Idąc w kierunku parku, od strony Oranżerii mijamy rosnące tam imponującej wielko ci cisy. Na
pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie jednego rozłożystego drzewa. W rzeczywisto ci to trzy osobniki,
kt re oko botanika ocenia na ponad wiek.
Schodząc do Alei Schinkla, mijamy kasztanowce i wiązy szypułkowe. Po prawej stronie ro nie platan
– niezwykle efektowne drzewo z jasną korą, niepozornie kwitnące, za to uroczo owocujące w postaci
oryginalnych, kulistych owocostan w przypominających małe, najeżone kulki na długich ogonkach.
Dalej jest tylko ciekawiej. Nad stawem z wyspą ro nie wytworny buk czerwonolistny. Tuż obok niego
splecione konarami lipa i klon, obydwa obro nięte bluszczem, przy ziemi otoczone żurawką. Nad samym
stawem są olchy czarne, lipy, a przy oczku wodnym – pachnący tatarak i pałka wodna. Nie spos b nie
zauważy kamiennej rze by stojącej na wysepce. Uszkodzona figura pozbawiona głowy to Leda z
Łabędziem – została wyłowiona ze stawu podczas jego oczyszczania. Skrywa wiele tajemnic – nie
wiadomo, jak się tam znalazła i czy od zawsze była ozdobą wyspy, czy też stała w zupełnie innym
miejscu.
Pnąc się w g rę Aleją Alvensleben w, po lewej stronie napotkamy rozłożysty dąb szypułkowy – to
r wnolatek Pałacu Nowego, z zamysłem zasadzony tutaj przez wspomnianego Lennégo. Po drugiej
stronie alei – dla r wnowagi – lekki tulipanowiec kwitnący w lipcu na ż łto i sporych rozmiar w krzewy
r ży stulistnej. Jest i klomb - otoczony r wniutko przystrzyżonym bukszpanem.

Czas na zadumę – droga do Mauzoleum
Nieważne, kt rą aleją p jdziemy – czy Alvensleben w, czy też
Lennégo – i tak dotrzemy do Mauzoleum. Wchodząc w
wilgotny las grądowy pełen klon w, grab w, dęb w i buk w,
wkraczamy też w inny wiat, tak r żny od mijanej przed chwilą
zielonej, słonecznej polany i pachnących r ż. Tu jest
prawdziwy gąszcz, w kt rym bluszcz okala pnie drzew czasem
aż po same ich wierzchołki. Bogate poszycie le ne, paprocie,
mchy, gęsto
rozbuchanej zieleni i naturalny p łmrok
wprowadzają aurę tajemniczo ci.

Trochę jak w bajce – bo tak też wymy lił to słynny Lenné. Przy rozstaju dr g stoi Mauzoleum. To
dawne miejsce spoczynku rodzin Schönborn w i Alvensleben w, dawnych wła cicieli Ostromecka.
Powstało w 1887 roku jako przykapliczny cmentarz. Zbudowane na planie czworoboku Mauzoleum
otoczone jest ceglanym murem. Prowadza do niego dwie bramy – posadzka przy wej ciu gł wnym
ozdobiona jest efektowną mozaiką, a cało budowli poro nięta jest bluszczem.

Aleja Mostowskich
– droga do Pałacu Starego i ogrodu włoskiego
Id my w ten las, mile nas zaskoczy. Przy Alei Mostowskich oczarują nas wiekowe drzewa, w tym
lipy, buki, kasztanowce i niezwykły dąb – pomnik przyrody, kt rego nie spos b przeoczy . Zbaczając z
Alei lekko w lewo, dojdziemy do ogrodu włoskiego, ostromeckiego rozarium. Dzi to zaledwie czę
dawnego ogrodu z początk w XVIII wieku, kt ry rozciągał się na trzech tarasach za Pałacem Starym.
To jednocze nie najstarsza czę parku i jedno z nielicznych tego typu założe ogrodowych w Polsce.
We włoskim ogrodzie, otoczone lawendą i bukszpanem, rosną w r wnych kwaterach r że – ich
odmiany zostały dobrane w taki spos b, aby ogr d kwitł od wiosny aż do wczesnej jesieni. Po rodku
stoi fontanna z kamienną rze bą. Za żywopłotem jest staw – dawniej basen z fontanną – znad jego
brzegu, pnąc się w g rę niezwykle efektowną, czteroszpalerową aleją lipową, a potem kamiennymi
schodami, dojdziemy do Pałacu Starego.

Pałac Stary – fortepiany wszech czas w
Ta okazała rezydencja została zbudowana przez rodzinę Mostowskich w pierwszej połowie XVIII
wieku, ok. 1730 roku. To pałac barokowy, trzykondygnacyjny, z mansardowym dachem. Elewacja
ozdobiona jest kolumnami, pilastrami, sztukaterią oraz dużymi, reprezentacyjnymi oknami. Ale nie
mniejsze bogactwo skrywa jego wnętrze. To tutaj znajduje się Kolekcja Zabytkowych Fortepian w
im. A. Szwalbego. Obecnie liczy ona ponad 70 fortepian w i pianin – to jeden z trzech takich w
Polsce, obok Muzeum Historii Przemysłu w Opat wku czy Narodowego Instytutu im. F. Chopina,
unikalny zbi r kilkudziesięciu instrument w, gł wnie dziewiętnastowiecznych. W kolekcji
znajdziemy prawie wszystkie formy fortepian w z XIX i 1. połowy XX wieku: skrzydłowe, stołowe (w
tym malutki, buduarowy), pionowe – pianina, oraz formy mieszane, czyli hybrydy. A w ich wnętrzach
– niemal wszystkie typy mechaniki, rejestr w brzmieniowych czy zdobie .
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