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W niewielkiej wsi Hieronimowo znajdują się ruiny pałacu - siedziby kolejnych właścicieli niegdyś wzorcowego i dobrze
prosperującego folwarku, noszącego wówczas nazwę Nowa Wola. Pałac zbudował w 1830 roku generał Kazimierz
Dziekoński. Niedługo potem władze zaborcze skonfiskowały majątek za udział w powstaniu listopadowym, a jego
zesłały do Wołogdy. Później pałac należał do jego córki, hrabiny Jadwigi Olizarowej (Olizarowey) z domu
Dziekońskiej. Międzyczasie w 1833 roku wrócił do majątku w zamian za złożenie przysięgi wierności carowi. W
okresie międzywojennym właścicielką Hieronimowa była baronowa Olga Ramm. W momencie wybuchu II wojny
światowej wyjechała z rodziną za granicę. Prawdopodobnie osiadła w Bawarii, gdzie prowadziła cegielnię. Po wojnie
majątek rozparcelowano, założono Państwowe Gospodarstwo Rolne, postawiono pegeerowskie bloki, ściągnięto ludzi
do pracy. Pałac, który w czasie wojny doznał uszczerbku, niszczał. W latach 50.- 60. wykluła się szczytna idea
odbudowania pałacu z przeznaczeniem na szkołę czy kino. Stworzono nawet projekt restauracji, który można odnaleźć
w Archiwum Państwowym. Z planów nic nie wyszło, pałac rozbierano kawałek po kawałku, a to co zostało możemy
zobaczyć sami. Z założenia pałacowego oprócz ruin pałacu, zachowała się murowana oficyna, czworak i zdziczały park
krajobrazowy z XIX wieku.

Obecnie posiadłość jest w rękach prywatnych. W oficynie znajduje się biuro firmy prowadzącej fermę drobiarską. Być może nowy

właściciel zadba lepiej o to miejsce i nie pozwoli na dalszą dewastację tego ciekawego miejsca.  

 W skład zespołu dworskiego wchodzą:

� ruina dworu z 1830r. Wpisana do rejestru zabytków pod nr: 142 (136) z 27.11.1958 

� park z końca XVIII w. Wpisana do rejestru zabytków pod nr: 141 (135) z 26.11.1958 

� oficyna z I połowy XIX.  Wpisana do rejestru zabytków pod nr: 796 z 27.03.11995 

� spichrz z 2 poł. XIX w. Wpisany do rejestru zabytków pod nr: j.w. 

Artykuł Magdaleny Grassmann o dworze w Hieronimowie:
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