
1. Pałac w Łęgu Tarnowskim 

Podróżując z Tarnowa w kierunku Żabna natrafiamy na miejscowość Łęg Tarnowski. 

Jest to miejsce, w którego centrum znajduje się niewielki pałacyk otoczony szerokim 

parkiem. Pałac ten jest perełka architektoniczną regionu, którego mury przetrwały 

konflikty XX wieku i pamiętają jeszcze zamieszkujący jego pomieszczenia ród 

hrabiowski.  

Pałac w Łęgu Tarnowskim wybudowany został w latach 1885-1892 na zlecenie 

pochodzącego z terenów Królestwa Polskiego Józefa Męcińskiego. Projektem zajął się 

S. Odrzywolski, który był wybitnym architektem z przełomu XIX i XX wieku. Pałac 

w Partyniu- bo tak nazywana jest część Łęgu Tarnowskiego, w którym stoi, nie jest 

pierwszą budowlą pałacową w tej miejscowości. Wcześniej stał tutaj drewniany dwór 

rodu Potockich, który został jednak spalony podczas epidemii cholery w tych terenach. 

Pałac w Łęgu Tarnowskim jest budynkiem całkowicie murowanym, o zwartej bryle. 

Utrzymany jest w konwencji budowli neogotyckiej, w zdobnictwie natomiast 

przeważa charakter neorenesansu. W budynku znalazło się szesnaście sal, a jednym z 

bardziej imponujących jest hal wejściowy, przestronny, z drewnianymi schodami i 

drewnianym stropem. To w tutaj zawieszone są obrazy przedstawiające ród 

Męcińskich i Zborowskich wraz z ich herbami rodowymi.  

Pałac otoczony jest kilkuhektarowym parkiem. Szeroka brama wjazdowa prowadzi do 

głównego wejścia, które poprzedzonej jest trójarkadowym portykiem, nad którym z 

kolei znajduje się taras. Bardzo ciekawie prezentują się elewacje zewnętrzne budynku. 

Są one pokryte w wielu miejscach niezwykłymi malowidłami przedstawiającymi 

dzikie zwierzęta. Malowidła te nadają bardzo plastyczny charakter dla całego 

budynku. Tuż nad oknami, czy też na narożnikach elewacji znajdują się ciekawe 

zdobienia w postaci elementów florystycznych, głów kobiet, czy też herbów. 

Pałac utrzymywany był przez rody Męcińskich i Zborowskich do 1945 roku, kiedy to 

w ramach reformy rolnej odebrano go Zborowskim i utworzono z niego mienie Skarbu 

Państwa. W latach 1946-1948 w pałacu znalazła się filia Szkoły Podstawowej. W 

pałacu swoje siedziby miały w okresie późniejszym także różne instytucje, jak Bank 

Spółdzielczy, Spółdzielnia Gminna. Od 1953 roku w budynku tym znalazł siedzibę 

również Urząd Gminy Klikowa. Do 1988 roku w pałacu mieściły się jeszcze inne 



podmioty, jednak ten rok jest datą, w której w jego mury powrócili uczniowie. Od 

1999 roku budynek ten jest również siedzibą gimnazjum. 





 



 


