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Dwór w Mycielinie
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W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim leży malownicza wieś Mycielin. W jej centrum
znajduje się pełen uroku dwór.
Dwór w Mycielinie zamieszkiwała rodzina Doruchowskich. Pochodziła ona z jednego z najstarszych w
naszym kraju rodów. Protoplastą rodu był Wierzbięta z Paniewic, przyjaciel Władysława Łokietka.
Dwór z początku XX wieku to piękny budynek w stylu neoklasycystycznym. Parterowy, z częściowo
mieszkalnym poddaszem i szeroką facjatą od strony południowej. Nakryty jest dwuspadowym dachem.
Wyjątkowym miejscem jest także park wokół dworu. Od strony południowej dochodzi on do stawu, w
pobliżu którego kiedyś znajdowała się pasieka. Park wokół dworu zajmuje około cztery hektary, zatem
niemały to teren. Rosłe lipy, dęby, kasztanowce, jesiony, graby, drzewa iglaste – to one tworzą
starodrzew tego miejsca.W ich cieniu niewątpliwie wypoczywał w upalne, letnie dni ród Doruchowskich.
Ciekawostką będzie fakt, że w dworze tym przebywał sam Henryk Sienkiewicz. Oto, co na ten temat
czytamy w źródle: "Wizyta pisarza w Mycielinie, którą opisuje w swych wspomnieniach Adam
Doruchowski, przypada na sierpień 1908 roku i wynikała z bliskich relacji z rodziną Górskich i
Doruchowskich (…). Na progu (…) domu powitali Sienkiewicza rodzice, babka Doruchowska w
otoczeniu domowników i służby dworskiej, po czym Sienkiewicz poszedł do swoich pokoi wypocząć po
trudach drogi. Na drugi dzień Sienkiewicz wraz z Doruchowskimi pojechali do Kościelca na
nabożeństwo za spokój duszy dziadków mycielińskich gospodarzy (…). Trzeci dzień pobytu
Sienkiewicza w dworze Doruchowskich upłynął na podziwianiu lasów mycielińskich. Następnie
zorganizowano przyjęcie pożegnalne, w czasie którego przemawiał między innymi właściciel Mikorzyna
Wierusz-Kowalski. Znany już w Polsce i świecie malarz, specjalista od pejzaży zimowych (…).
Mycielin przeżył swoje wielkie dni. Mieszkańcy długo wspominali pobyt słynnego pisarza w pałacu
Doruchowskich". Na podstawie M.Sobczak-Waliś, Wizyta Henryka Sienkiewicza w Mycielinie (…),
Rocznik Kaliski, t. XXXV.
Dziś w budynku dworu znajduje się gminna biblioteka będąca animatorem kulturalnego życia okolicy.
Warto odwiedzić to miejsce, poczuć klimat dawnych lat, a spacerując po parku, poczuć zapach
kwitnących wiosną drzew.

strona 1 / 1

