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Poznaj jego inne oblicze  

Odpocznij w domu, nad wodą i w ogrodzie
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Wjazd do zespołu 
pałacowo-parkowego 
Ciekocinko między 
szpalerami starych 
dębów. Na terenie parku 
jest wiele zabytków 
przyrody. 
 
Na sąsiedniej stronie:  
Główny salon na 
parterze. Przytulne 
miejsce, gdzie można 
delektować się urodą 
secesyjnych mebli  
i dodatków.

zdjęcia Rafał Lipski  tekst Ewa Mierzejewska

Pałac Ciekocinko to prawdziwa perełka  
wśród historycznych obiektów na Pomorzu. 
Właściciele nie tylko przywrócili dawną 
świetność budowli, ale też wyposażyli wnętrza 
w setki autentycznych mebli i dekoracji  
z epoki secesji. Dzięki temu każdy gość  
czuje się tu, jakby odbywał podróż w czasie.

Wehikuł czasu
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Popatrzmy na mapę, na pas Pomorza między słynnymi 
Dębkami i Łebą. To jeden z najpiękniejszych regionów na-
szego wybrzeża, słynący z malowniczego krajobrazu. Te-

ren tu pagórkowaty, pola ciągną się po horyzont. Plaże szerokie, 
z białym jak mąka piaskiem, pustawe. Nie dotarł tu jeszcze gwar 
pobliskich kurortów. W  okolicy przeważają mniejsze i  większe 
wioski, w niektórych dość łatwo rozpoznać można popegeerow-
skie zabudowania, a obok nich – ocalałe mimo burzliwej historii 
tych ziem, dwory i pałace. Jednym z nich jest Pałac Ciekocinko 
(dawniej: Zackenzin), położony między Sasinem i Choczewem.

Wjeżdżamy przez wielką, ceglaną bramę, między dwoma 
szpalerami stuletnich czerwonych dębów. Po lewej mijamy budynek 
Powozowni, potem widzimy zabytkowe stajnie, w oddali rozpozna-
jemy białe ogrodzenia parkurów. Wreszcie ukazuje się nam dwór. 
Jego nieregularna bryła, mansardowe, łamane dachy, okna o róż-
nych kształtach i wymiarach – wszystko to świadczy o datowaniu 
budynku. Pałac został zbudowany w latach 1908-1910 w stylu eklek-
tycznym, zaraz po tym, jak cała posiadłość zakupiona została przez 
jego wcześniejszego zarządcę, Paula Ewesta. Jak czytamy w zapi-
skach Friedy Hilgendorff z domu Ewest: „Paul Ewest objął Cieko-
cinko w powiecie lęborskim od niejakiego pana von Braunschweig, 
który posiadłość sprzedawał z powodów zdrowotnych. To był pięk-
ny majątek rolny, obejmujący ok. 1200 mórg lasu i dużo dobrej ziemi 
uprawnej”. Ewestowie byli właścicielami Ciekocinka do roku 1934. 
Po Wielkim Kryzysie ich sytuacja finansowa pogorszyła się tak bar-
dzo, że majątek zlicytowano. Zanim to jednak nastąpiło, rodzina 
wiodła tam barwne i dostatnie życie. W 1987 roku Birgitte Ewest pi-
sała: „U moich rodziców w Zackenzin bardzo często bywali goście 
(…) Zimą organizowało się polowania w siodle i polowania z nagon-
ką, Zackenzin był pod względem krajobrazowym bardzo pięknym 
majątkiem. Poniżej, w  dolinie, był strumień, od którego majątek 
wziął swoją nazwę. Tam, pod kamieniami ( jak w górskim strumie-
niu) i pod korzeniami drzew były raki, a w strumieniu pstrągi, które 

Eklektyczny pałac Ciekocinko od strony ogrodu. Na zdjęciu powyżej stan 
aktualny, poniżej – pałac na archiwalnej fotografii z początku XX wieku.

łowiono i które jedliśmy (...) Z wieży domu widać było Bałtyk!” (pa-
miętniki oraz dzieje rodzin Ewest i Koops dostępne są na stronie 
ciekocinko.pl)

Od 1934 roku do końca II wojny i wkroczenia na tereny Po-
morza wojsk radzieckich Ciekocinko należało do rodziny Koops. 
Potem pomorski majątek przejęło państwo. Przez wiele lat pałac 
i  zabudowania wokół niego zajmowane były przez PGR. Po 1989 
roku wszystko opustoszało. To wtedy doszło do największej dewa-
stacji obiektu. Rozgrabione zostało wszystko, co można było wy-
rwać i wynieść, ze sporymi połaciami dachu i fragmentami komi-
nów włącznie. Na zdjęciach z początku XXI wieku widać, co zostało 
z dawniej tak świetnego zespołu pałacowo-parkowego: ruiny zaroś-
nięte chwastami, okna jak czarne dziury  
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W wysokiej na kilka 
metrów klatce schodowej 
wzrok przyciąga stary, 
francuski kominek oraz 
stylizowany na dzieło 
z epoki secesji żyrandol 
wykonany przez 
niemiecką firmę Berliner  
Messig. Ciekawostką jest 
oryginalna, zachowana 
poręcz schodów.
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i zapadające się stropy (zdjęcia archiwalne na stronie ciekocinko.pl). 
A dziś? Po 10 latach prac budowlano-konserwatorsko-projektowych 
Ciekocinko jest jednym z  najpiękniejszych zrewitalizowanych 
obiektów historycznych w Polsce. Miejscem o klimacie niemal baś-
niowym. 

Przekroczenie bramy parku jest jak wejście w inną czasoprze-
strzeń. Wrażenie podróżowania w czasie – właśnie taka idea przy-
świecała obecnym właścicielom pałacu. Sandra Piwowarczyk-Bałuk 
i Tomasz Bałuk kupili majątek Ciekocinko w 2004 roku, w czasach, 
gdy Tomasz szefował jednej z największych agencji reklamowych 
w Polsce. Przez pierwsze lata łączył obowiązki na budowie i pracę 
rekina rynku reklamowego. W 2012 roku odszedł z firmy i poświęcił 
się swojej nowej misji – ukończeniu odbudowy i  przywróceniu 
świetności majątkowi. Za prace typowo architektoniczne – przebu-
dowy, odbudowy, wyburzenia, planowanie przestrzeni całego zało-
żenia, prowadzenie dokumentacji w porozumieniu z konserwato-
rem zabytków – odpowiadał Zbigniew Tomaszczyk z warszawskiej 
pracowni Decorum Architekci (www.decorum.pl), partner inwesto-
rów w ich wielu projektach. On dawał ogólne wytyczne do aranżacji 
wnętrz, a w realizacji projektu wspierali go architekci Irena Lipiec, 
Grażyna Lewandowska i Wojciech Lewicki. Jednak wyborem 
wszystkich materiałów, mebli i detali we wnętrzach – zarówno w sa-
mym pałacu, jak i w zabudowaniach gospodarczych, stajniach, po-
wozowni – zajmowali się już sami inwestorzy. Wykonali tytaniczną 
pracę i  dowiedli wyjątkowego wyczucia stylu. Nie bez znaczenia 
okazało się ich wykształcenie: Sandra ukończyła Wydział Architek-
tury na Politechnice Warszawskiej, zaś Tomasz jest absolwentem 
legendarnej filmówki w  Łodzi. Jego dwudziestopięcioletnie do-
świadczenie pracy w  reklamie – dziedzinie ściśle powiązanej ze 
sztukami wizualnymi, okazało się niezwykle pomocne.

We właściwym budynku pałacu mieści się obecnie pięcio- 
gwiazdkowy butikowy hotel, podobnie użytkowany jest budynek 

powozowni (więcej informacji o hotelu na www.palacciekocinko.pl).  
Założeniem rewitalizacji było utrzymanie ciągłości historycznej  
– wywołanie złudzenia, że obiekt wciąż znajduje się w rękach tej 
samej rodziny, a wszelkie metamorfozy podyktowane są jedynie 
zmieniającymi się potrzebami kolejnych pokoleń właścicieli. Dlate-
go kiedy wchodzimy do pałacu, czujemy się, jakbyśmy odwiedzali 
prawdziwy, stary dom. Pokoje hotelowe rozlokowane są głównie na 
piętrach. Parter i piwnicę zajmują wnętrza tworzące część wspólną, 
dostępną wszystkim gościom. Głównym pomieszczeniem jest ob-
szerna, kwadratowa sień z antresolą, imponującym secesyjnym ży-
randolem oraz wyrafinowaną dekoracją ścienną – trójwymiarowymi 
liśćmi dębu. W  rogu przyciąga wzrok bogato zdobiony francuski 
kominek, obok, przy zabytkowym kredensie, można przystanąć na 
kieliszek brandy. Z sieni wchodzimy do imponującej biblioteki (ty-
siące starych woluminów!), herbaciarni, bawialni, restauracji. Na 
każdym kroku zanurzamy się w historii. Patefon i stare pianino, se-
cesyjne rzeźby i srebrne tace, szkło i ceramika z epoki art nouveau. 
Można usiąść na kanapie i wziąć do ręki książkę wydaną sto lat temu 
i... wehikuł czasu działa. Ciekocinko to chyba jedyny hotel w Polsce, 
w którym znajduje się tak wiele antyków. Obiekt wyposażono w set-
ki autentycznych, zabytkowych mebli i  innych przedmiotów co-
dziennego użytku. Stanowią one 95 proc. wyposażenia pałacu. Szafy 
i szafki, łóżka, krzesła, sekretarzyki, a nawet telefony – wszystko to 
przedmioty z końca XIX i początku XX wieku, 

Widok na wejście do holu. Biedermeierowska kanapa idealnie dopasowana 
do wyposażenia znanego z fotografii przedwojennej. Ściany zdobią 
trójwymiarowe liście dębu odtworzone na podstawie historycznych źródeł. 
Na sąsiedniej stronie: Widok z herbaciarni w kierunku głównego salonu. 
Tapeta o motywie Celtic Knotes z manufaktury Bradbury & Bradbury  
z San Francisco.
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Biblioteka jest miejscem, 
w którym pobyt goście 
pałacu cenią sobie 
najbardziej. Można tu 
zaszyć się z książką lub 
z... laptopem. Na półkach 
oryginalne woluminy  
z XIX wieku, po lewej 
francuski kominek 
z epoki Ludwika XIV.
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Sypialnia w „filmowym” wydaniu stylu art déco, tapety w tymże stylu Bradbury & Bradbury. Na dole: Łazienka art déco, kafelki manufaktura brytyjska Original 
Tiles, motywy na ścianie szkockiego twórcy Arts & Crafts Charlesa R. Mackintosha. Ceramika i armatura z manufaktury Perrin & Rowe.
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WŁAŚCICIELE SZUKALI ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW 
I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NA CAŁYM ŚWIECIE.  

odrestaurowane i nadal pełniące swoją funkcję. Wszystko, co nie po-
chodzi sprzed stu lat, zostało dopasowane do klimatu miejsca, nie 
tylko pod względem stylu, ale także jakości. Na przykład podłoga 
w pałacu tak znakomicie zastępuje starą, że wielu gości pyta o jej 
wiek. Albo kanapy w przestrzeniach wspólnych na parterze – akurat 
nie są antykami, ale ich kształty i obicia idealnie wpisują się w zabyt-
kowe otoczenie. Tomasz Bałuk nie zaprzecza, że jego idea „przenie-
sienia w czasie” wymagała ogromu pracy i wielkiego poświęcenia. 
Właściciele szukali materiałów wykończeniowych i poszczególnych 
elementów wyposażenia dosłownie na całym świecie. Mięsiste tka-
niny oraz zachwycające tapety sprowadzono z San Francisco. Lam-
py z Berlina. Wyposażenie łazienek z angielskich manufaktur. Po-
ściel uszyta została w tej samej irlandzkiej firmie, która dostarczała 
serwety, kołdry i poszewki na pokład Titanica…

Pałac otacza precyzyjnie zaplanowana i zadbana przestrzeń. 
Oprócz 120 hektarów pól i pastwisk, jest tu pięknie utrzymany park 
krajobrazowy ze stawem i rzeczką, stajnie z hodowlą koni sporto-
wych, dwie restauracje z tarasami na świeżym powietrzu, „driving 
range” dla miłośników golfa. Wkrótce powstanie kryty basen, właś-
nie otwarto Institute Esthederm – strefę wellness z gabinetami za-
biegowymi i strefą fitness. Dwa razy w roku na terenie obiektu odby-
wa się międzynarodowy turniej jeździecki BALTICA, na który tej 
wiosny przybyli zawodnicy i  goście z  36 krajów i  6 kontynentów. 
Majątek Ciekocinko rozkwita. To już nie jest powrót do dawnej 
świetności. To całkiem nowa jakość.  

Sypialnia na poddaszu. Pościel irlandzkiej firmy Liddell. Łazienka  
w stylu z przełomu XIX i XX wieku, na ścianach ikoniczne kafelki „metro 
tiles 1906”, znane z paryskiego metra. Ceramika i armatura  
z brytyjskiej manufaktury Traditional Bathrooms.
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Kompletny salonik w stylu 
wiedeńskiej secesji. Po lewej 
widoczne meble z pięknymi 
intarsjami.
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