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Pałac w Jaszunach. Pierwszy krok ku renowacji
Pałac Balińskich w Jaszunach, f ot. wilnoteka.lt
Po wielu latach oczekiwania rekonstrukcja pałacu w
Jaszunach w rejonie solecznickim staje się coraz
bardziej realna. Pierwszym krokiem stało się
podpisanie umowy między dyrektorem Administracji
Samorządu Rejonu Wileńskiego Bolesławem
Daszkiewiczem i dyrektorem wykonawcy projektu spółki Ekstra Statyba - Kazysem Eidukaitisem.
"Dzisiejszy dzień jest historyczny dla rejonu
solecznickiego. Czekaliśmy na niego 18 lat" powiedział mer rejonu solecznickiego Z dzisław
Palewicz podczas podpisywania umowy o
rozpoczęciu pierwszego etapu projektu "Renowacja
i dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektu dziedzictwa kulturowego rejonu solecznickiego zespołu pałacowo-dworskiego w Jaszunach".
Pałac w Jaszunach, uważany za jeden z najważniejszych obiektów turystycznych w rejonie solecznickim,
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie miał szczęścia. Ocalony w czasie wojny, zaczął niszczeć w
czasach sowieckich, kiedy przejęła go na własność administracja znajdującego się w pobliżu sowchozu.
W 1996 r. zabudowania pałacowe przeszły w ręce władz rejonu solecznickiego. Od tej pory samorząd
zabiegał, bez skutku, o jak najszybszą rekonstrukcję niszczejącego pałacu. Środki na jego remont
przyznano dopiero w 2009 r. Pech chciał, że rząd, który pierwotnie wyasygnował odpowiednią kwotę, w
ostatniej chwili wycof ał się z projektu dof inansowania. Władze rejonu solecznickiego nie dały za wygraną
i po dwóch latach pojawiła się kolejna szansa na odbudowę zabytku. Minister gospodarki Litwy podpisał
rozporządzenie o dof inansowaniu projektu w maju 2012 r.
Rekonstrukcja dwukondygnacyjnego pałacu w stylu późnego klasycyzmu, wzniesionego w 1828 r. według
projektu Karola Podczaszyńskiego, ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Prace badawcze,
archeologiczne i budowlane wykona spółka Ekstra statyba, która wygrała przetarg. Spółka ta ma na
swoim koncie kilka projektów rewitalizacji zabytków, między innymi odbudowy dworu w Tuskulanach,
dworu w Miednikach, zamku na półwyspie w Trokach, prac na grodzisku w Bieczanach koło
Dziewieniszek.
Prace w ramach pierwszego etapu projektu przewidują remont elewacji f asadowej pałacu, podstawowe
prace remontowe wewnątrz pałacu, w tym zaadaptowanie jednego z pomieszczeń jako sali
konf erencyjnej, a także wykonanie badań archeologicznych, konstrukcyjnych i polichromicznych. Termin
realizacji projektu został określony na 22 miesiące, z jednorazową możliwością przedłużenia na 6
miesiecy. Wartość pierwszego etapu projektu wynosi 5 063 728 litów.
Kompleks zabudowań pałacowych w Jaszunach jest wpisany do rejestru dziedzictwa kulturowego Litwy.
Uznaje się go za obiekt ważny zarówno pod względem historycznym, archeologicznym, jak i
urbanistycznym. Pałac w Jaszunach wybudowany na zamówienie emerytowanego rektora Uniwersytetu
Wileńskiego Jana Śniadeckiego zasłynął jako miejsce spotkań towarzyskich elity naukowo-kulturalnej
Wilna okresu romantyzmu i pozytywizmu. Częstymi gośćmi w pałacu byli Tomasz Z an, Edward Odyniec,
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki.
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