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Jesienią ubiegłego roku dobiegła końca renowacja Białego Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu (lit.
Užutrakis). Prace objęły kompleksowy remont pałacu i otoczenia parkowego. Przywrócono też stan
oryginalny jego wnętrzom. Renowacja pałacu Tyszkiewiczów była wspólnym projektem polsko-
litewskim.
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Środki na jego odbudowę pochodziły z Polski, Litwy i funduszy unijnych. Zostały odnowione m.in. sale
parterowe, uporządkowano teren nadbrzeżny, odrestaurowano stajnie, odnowiono trzy sadzawki w
parku (wszystkich 20 sadzawek dawnego parku wodnego, według specjalistów, nie da się odtworzyć).

Obecnie pałac jest własnością Trockiego Parku Historyczno-Narodowego.

W maju ubiegłego roku dyrekcja Trockiego Parku Historyczno-Narodowego rozpoczęła realizację
projektu „Restauracja byłej kuchni pałacu w Zatroczu i dostosowanie jej do potrzeb kulturalnych".
Pieniądze (3 mln 750 tys. litów) na jego realizację pochodzą z funduszy unijnych. Projekt ma być
ukończony do końca lata.

Biały Pałac położony jest na wysokim brzegu jeziora Galwe, skąd rozpościera się malowniczy widok na
średniowieczny zamek na wyspie w Trokach (patrz. zdjęcia u dołu).

http://l24.lt/pl/historia/item/37765-pomysl-na-weekend-zatrocze
http://l24.lt/media/k2/items/cache/f42456c88c7073c4332fd4194a007271_XL.jpg
http://www.l24.lt/


W ciągu całego roku w pałacu odbywają się koncerty, wystawy, oprowadzane są wycieczki. W roku
ubiegłym pałac odwiedziło ok. 100 tys. osób.

Neoklasyczny Biały Pałac w Zatroczu został zbudowany w latach 1896-1901. Był główną siedzibą
ordynacji Józefa Tyszkiewicza. Pałac powstał według projektu polskiego architekta Józefa Hussa, zaś
infrastrukturę i elementy krajobrazu półwyspu, na którym znajduje się Biały Pałac, zaprojektował
francuski architekt Édouard François André.

Adres, pod którym mieści się Biały Pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu: ul. Užtrakio 17, Troki. Do
września pałac nieczynny jest w poniedziałki i wtorki. Od środy do niedzieli jest czynny od godz. 11.00
do 19.00.

Cena biletu wynosi 10 litów (11,99 PLN). Bilet z 50-procentową zniżką mogą nabyć uczniowie,
studenci, emeryci, jedna osoba, która towarzyszy osobie niepełnosprawnej oraz posiadacz legitymacji
ISIC.

Nieodpłatnie ekspozycje i wystawy mogą oglądać osoby w wieku przedszkolnym, wychowankowie
domów dziecka, żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, nauczyciele opiekujący się co
najmniej 10-osobową grupą uczniów, przewodnicy towarzyszący co najmniej 10-osobowej grupie
zwiedzających.
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