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Pałac w Nielestnie
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-02
UTM: 33U E 547129 N 5649802

N 50° 59.872 E 015° 40.297
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:
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1 Publish Listing

Short Description

Skrytka położona w pobliżu zespołu pałacowo-parkowego w Nielestnie.

Long Description
Pałac w Nielestnie powstał w 1603 roku z inicjatywy Adama von Gersdorf. Kilkadziesiąt lat później, w
trakcie wojny trzydziestoletniej został zniszczony. Podupadły majątek na początku XVIII wieku kupił
hrabia Franciszek Karol Kottuliński, który odbudował pałac i w nim zamieszkał. Po śmierci właściciela
posiadaczką majątku została wdowa po nim, Antonina Kottulińska z domu von Rothal, która przekazała
go następnie synowi Franciszkowi. Po ostatnim przedstawicielu rodziny Kottulińskich, majątek przeszedł
w ręce hrabiego Ludwika von Schlabrendorfa i jego córki, hrabiny Teresy Konstancji von Hoyos –
Springstein. Na starość hrabina zdecydowała się przenieść do Wiednia, wobec czego podjęła decyzję o
sprzedaży majątku Teodorowi Thammowi, który w roku 1869 postanowił przebudować pałac. W ciągu
kilkunastu lat rezydencja miała jeszcze kilku właścicieli. Jednym z nich stał się pod koniec XIX – tego
wieku ród Methnerów. Nowy właściciel Paul Methner w 1898 r. dokonał jeszcze większej przebudowy
pałacu, której efekt można podziwiać do dziś - wtedy to budynek zyskał przybudówkę, ozdobne
drewniane ganki od wschodniej strony, balkony, ganki, ozdobne szczyty, otuliny okienne i wiele innych
ozdób. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony, a we wnętrzach pałacu umieszczono
Państwowy Dom Opieki Społecznej dla dorosłych. Dziewiętnastowieczne zabudowania folwarczne
przejął natomiast PGR, który doprowadził do ich częściowego zrujnowania. W latach siedemdziesiątych
obok starych budynków, postawiono nowe służące jako fermy. Po zmianie ustroju w kraju, PGR upadł.
Obok pałacu zachował się park krajobrazowy założony w XVII wieku z dwoma stawami, z których
jeden ma niewielką wyspę. Zachowały się w nim również liczne okazy starodrzewu między innymi: buka
czerwonolistnego, brzozy brodawkowej, choiny kanadyjskiej, jodły jednobarwnej, buka pospolitego,
jedlicy Douglasa, jesiona wyniosłego, świerka kaukaskiego, wiąza szypułkowego, wierzby białej i
kruchej, żywotnika olbrzymiego i zachodniego. Budynek pałacu przetrwał do naszych czasów w bardzo
dobrym stanie, jednakże ze względu na to, że obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej nie
jest on udostępniony do zwiedzania.
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Co to są atrybuty?
park and grab, stealth required

Logs
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by ochkarol (1863 found)
12:57 Tx.
Taki maly drive in na koniec keszowania.
Taki szczegol, ze stopien trudnosci terenu spokojnie moze byc1. Sadze, ze ci na wozkach moga miec
nawet latwiej.
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