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Ona jest z Krakowa, on z Warszawy.
Zamarzyła im się skromna 
wakacyjna chałupka na Mazurach, 
życie jednak płata figle. 
Kupili pałac, otworzyli 
manufakturę ceramiczną i chcą 
jak najprędzej porzucić miasto.
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tTo mia ło być coś jesz cze mniej sze go niż chat ka, mo że ja kaś obór ka. 
– Po nie waż jed nak mam ten den cje do na krę ca nia się na rze czy du żo więk -
sze, pierw sze miej sce, ja kie po je cha łem oglą dać, by ło pa ła cem na Po mo -
rzu – mó wi z uśmie chem Piotr Ci szek.

I tak to się za czę ło. Zjeź dził z żo ną ca łe Ma zu ry, oglą da jąc sie dli sko
po sie dli sku. Ale wszyst ko by ło al bo już ku pio ne, al bo w sta nie to tal nej ru iny.
Nie pod dał się jed nak. Przez czte ry mie sią ce w każ dy week end wsia dał
w sa mo chód i zni kał z do mu. Żo na już po dej rze wa ła, że ko goś ma. Aż pew -
ne go dnia oznaj mił, że coś zna lazł, po chwi li do dał, że pa łac. – Naj pierw po -
ka zał mi mnó stwo po szczer bio nych mu rów, a w pięk ny czerw co wy dzień
za wiózł do Na ko miad – wspo mi na pa ni Jo an na. 

Pa łac stoi na wzgó rzu, z któ re go roz po ście ra ją się wspa nia łe wi do ki
na po la i pa stwi ska. We so ło har cu ją po nich kru ki, ma je sta tycz nie prze cha -
dza ją się bo cia ny, a wy so ko w gó rze szy bu ją żu ra wie. Po za tym ci sza i spo -
kój. I do Wiel kich Je zior Ma zur skich nie da le ko. Trud no się więc dzi wić żo nie
Pio tra, że choć pa łac nie był w do brej for mie, da ła się wcią gnąć w wiel ką
ma zur ską przy go dę. Nie od stra szy ły jej wy cię te de ski z pod łóg, wy rą ba ne
sie kie ra mi drzwi i za wia sy, dziu ry w da chu, za to pio ne piw ni ce, ryn ny, w któ -
rych ro sły brzo zy i wierz by. Ani za pusz czo ny trzy stu let ni park, w któ rym póź -
niej zna leź li 800 bu te lek po ra dziec kim szam pa nie. Ani to, że gdy rzą dził się
tu PGR, w sta wie my to trak to ry, a w pięk nej za byt ko wej ka plicz ce sta ły wor -
ki che mi ka liów do opry ski wa nia ro ślin. 

– Dla cze go się na to po rwa łem? Bo w dzie ciń stwie oglą da łem „Wa ka cje
z du cha mi” i czy ta łem „Pana Sa mo cho dzika i tem pla riu szy” – mó wi ze szcze -
rym śmie chem pan Piotr. – Po za tym to fan ta stycz na przy go da – do da je.

Od 1998 ro ku pa łac i park prze cho dzą prze mia ny, któ re w koń cu do -
pro wa dzą do te go, że bę dą wy glą dać tak, jak 300 lat te mu. Piotr i Jo an na
w Na ko mia dach otwo rzy li rów nież ma nu fak tu rę. 



Ten po mysł po wstał wte dy, gdy oka za ło się, że bę dą po trzeb ne im pie -
ce ka flo we do pa ła cu. – Ta kich tra dy cyj nych nie moż na ni gdzie ku pić, trze -
ba więc zro bić je sa me mu – po my śla łem. – Z ko lei je śli ro bię je dla sie bie, to
dla cze go mam ich nie sprze da wać in nym?

Ale za nim ma nu fak tu ra ru szy ła, by ły czte ry la ta przy go to wań, szko leń.
Piotr po sta no wił za trud nić bez ro bot nych, któ rzy stra ci li pra cę po upad ku
PGR. Dziś kil ka osób for mu je, ma lu je, a po tem wy pa la prze ślicz ne mi nia -
tur ki wzo ro wa ne na osiem na sto wiecz nych pie cach ka flo wych, któ re ozda -
bia ły sa le zie miań skich sie dzib w Pru sach Ksią żę cych (ów cze snych zdu nów
z ko lei in spi ro wa ły pie ce gdań skie i el blą skie). W nie wiel kim warsz ta cie po -
wsta ją tak że ol brzy my na tu ral nych roz mia rów. Ka fle sy gno wa ne są da -
tą 1704 – na pa miąt kę pierw szej ma nu fak tu ry w Na ko mia dach. Do każ de -
go pie ca do łą czo na jest kar tecz ka z in for ma cją o ro dzi nie, u któ rej stał
pier wo wzór lub z krót ką hi sto rią miej sca, z któ re go po cho dzi.

I po co to wszyst ko? – To ta ki nasz pro test prze ciw ko za le wa ją cej nas
chiń skiej brzy do cie – mó wi Piotr, a po chwi li do da je: – Chciał bym wy ko nać
re pli ki wszyst kich pie ców ka flo wych i usta wić je w pa ła co wej sa li. No i że by
te na sze „cia stecz ka”, jak je żar to bli wie na zy wam, by ły tak zna ne, jak te z ma -
nu fak tur w Ka dy nach czy Nie bo ro wie. 

Oprócz pa ła cu i przy go dy Jo an na i Piotr zy ska li jesz cze jed ną wiel ką
war tość. Przy jaźń daw nych wła ści cie li pa ła cu. Za raz po tym, jak wy gra li prze -
targ, od wie dził ich Chri stian, syn Eber har da von Re dec ke ra, któ ry wraz z ro -
dzi ną opu ścił Na ko mia dy w 1945 ro ku. A w dniu pod pi sy wa nia ak tu no ta rial -
ne go przy je chał sam 95-let ni Eber hard, któ ry opro wa dził ich po swo im
daw nym ro dzin nym do mu.

– Wszy scy nas py ta li, czy nie bo imy się, że po przed ni wła ści cie le bę dą
do cho dzić swo ich praw i od bio rą nam pa łac.  Ale ja my ślę, że szyb ciej 
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moż na stra cić miesz ka nie czy sa mo chód,
nie pła cąc rat w ban ku – mó wi Piotr.

Oka za ło się, że ro dzi na von Re dec ke -
rów jest bar dzo do brze na sta wio na do no -
wych wła ści cie li. Za le ża ło jej, by pa łac ktoś
ku pił. Nie mo gli pa trzeć, jak ich dom za -
mie nia się w ru inę. 

– Kie dyś zor ga ni zo wa li śmy dla nich obiad. Przy je cha li wszy scy,
od dziad ka po pra wnu ki. To by ło dla nich wiel kie prze ży cie, a ja uświa do mi -
łem so bie, że wła śnie sie dzę przy sto le z czło wie kiem, któ ry ostat nio jadł
obiad we wła snym do mu 60 lat te mu. Wzru szy łem się. A gdy by li śmy
u nich, do sta li śmy pre zent – ro do wy kom plet sztuć ców dla dwóch osób,
któ ry uda ło im się ura to wać z wo jen nej po żo gi. Ilu z nas da ło by ob cej oso -
bie tak cen ną ro dzin ną pa miąt kę? Wiem, że ka mień spadł im z ser ca, gdy
do wie dzie li się, że to my za opie ku je my się pa ła cem. Po dob no Eber hard tuż
przed śmier cią po wie dział: – Naj waż niej sze, że dom jest w do brych rę kach.

Je go pro chy spo czę ły w Na ko mia dach, przy ro dzi cach. Tak chciał. Piotr
na je go cześć na zwał sta ry je sion w par ku i hi sto ria to czy się da lej. Na ko mia -
dy znów roz kwi ta ją. I to nie tyl ko sam pa łac i park, ale ca ła wio ska. – Zor ga -
ni zo wa li śmy kon kurs na naj ład niej szy ogró dek. No i chwy ci ło. Lu dzie naj -
pierw za czę li dbać o swo je skraw ki zie mi, po tem re mon to wać do my.
Chy ba zro zu mie li, że to jest ich, a cza sy PGR -u daw no mi nę ły. 

Hi sto ria Jo an ny i Pio tra pod no si na du chu – wy star czy ło dwo je upar tych
lu dzi, by z brzyd kiej, za po mnia nej wio ski Na ko mia dy prze isto czy ły się
w uro czy za ką tek, o któ rym świat jesz cze z pew no ścią usły szy. n
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