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GC55VX9
Ruiny Pałacu w Uboczu
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-05-31
UTM: 33U E 529926 N 5657695

N 51° 04.200 E 015° 25.628
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

1 Found it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Ruiny pałacu w Uboczu

Long Description
Został wybudowany w latach 1850-1852 w stylu angielskiego neogotyku z kamienia i cegły. Posiadał dwie wieloboczne
wieże, z których jedna od wschodu zachowała się do dziś. Bryła budynku dwu- i trzykondygnacyjna (w partiach ryzalitów),
zróżnicowana bryła zwieńczona krenelażem. Do dziś zachowały się późnogotyckie obramowania okien w partiach
przyziemia. Pałac był zaopatrywany w wodę z pobliskiego źródła, z którego pompy tłoczące podawały ją do zespołu
parkowego i zabudowań folwarcznych. Na przełomie wieku pałac został zmodernizowany - instalację elektryczną położono
„pod tynk”, doprowadzono także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wewnątrz duża sala balowa, bilardowa, biblioteka z
pokaźnym księgozbiorem.
Pałac i ogród zwrócony jest elewacją frontową na południe w kierunku Ubocza. Polana parkowa granicząca od wschodu z
drogą dojazdową do rezydencji pełniła rolę małego parku z minimalną ilością zadrzewień. W części południowo - zachodniej
znajdował się ceglany mur (fragmenty zachowały się do dziś) wraz z ozdobną neogotycką bramą, grodzącą ogród oraz sad.
Ogród ten, oprócz muru dodatkowo os łonięty nasypem, miał za zadanie dostarczanie świeżych warzyw. W latach 1920 1939 w ogrodzie zaprowadzono na wskroś nowoczesne inspekty a za bramą umieszczono kamienną wannę. Od zachodu,
na skraju parku znajdował się mały pawilon gospodarczy, który w okresie ostatniej wojny światowej pełnił rolę świniarni. W
części północnej parku wybudowano z mączki ceglanej kort tenisowy, doskonale w owym czasie odwadniany (świadczą o
tym w dobrym stanie zachowane studzienki melioracyjne zbudowane z cegły). Elementem ozdobnym jest prostokątna
fontanna znajdująca się od strony zabudowań folwarcznych (zachowana do dziś).
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Additional Hints
jlfbxb (xnfmgna)

Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
motorcycles allowed, bikes allowed, off-road vehicles allowed, scenic view, takes less than 1 hour, stealth required, hike
shorter than 1km, in abandoned structure, dogs allowed, quads allowed

Logs
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by KASIA81PL (83 found)
FTF! Troszkę się naszukaliśmy. Sugerując się wskazówką szukaliśmy lipy, a znaleźliśmy.............. ;) Pozdrowienia!!!
[
Publish Listing] Monday, 16 June 2014 by Silesian Reviewer (0 found)
Published

Overview Map
[ 640x480 | 320x240 ]
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