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Pałac został wybudowany w II połowie XIX wieku. Mie jscowy maj ątek jeszcze zanim powstał pałac ale równie ż już po jego wybudowaniu wielokrotnie 
zmieniał swoich wła ścicieli. Ostatnim wła ścicielem przed rozpocz ęciem II Wojny Światowej była Lucjana Frassati- Gawro ńska, która nabyła miejscowy 
majątek od Jerzego Lucjana Wickenhagena. W 1939 roku pa łac został zarekwirowany przez okupantów niemieckic h i przeznaczony na siedzib ę 
Kreishauptmanna powiatu grójeckiego Wernera Zimmerm anna. W roku 1940 z inicjatywy nowego gospodarza pa łac gruntownie przekształcono we 
wnętrzach nadaj ąc im bardziej faszystowski charakter. Zamontowano m iędzy innymi nowe kominki z monogramem WZ oraz dat ą 1940. Dodatkowo pałac 
został wyposa żony w kryty basen, nowe uj ęcie wody oraz nowe ogrodzenie dekorowane znakami zo diaku. Po zako ńczeniu II Wojny Światowej pałac 
odbył gruntowny remont polegaj ący mi ędzy innymi na podwy ższeniu parterowego korpusu o jedno pi ętro. Ogołocono równie ż elewacje z detalu 
architektonicznego. W latach 90 tych XX wieku pałac  pełnił funkcj ę internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grójcu. 
Pałac murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na  planie wydłu żonego prostok ąta, o regularnej bryle, z czworoboczn ą, trzy kondygnacyjn ą wieżą 
umieszczon ą u prawego boku oraz prostok ątną, parterow ą przybudówk ą umieszczon ą u lewego boku. Podpiwniczony, pi ętrowy, z poddaszem 
przekrytym dachem dwuspadowym o szeroko wysuni ętych poza lico ściany okapach. Elewacja frontowa 7 osiowa z dwoma d wuosiowymi skrajnymi, 
znacznie wysuni ętymi poza lico elewacji ryzalitami, wie ńczonymi trójk ątnymi szczytami. Ryzality obramione w partii parter u pilastrami toska ńskimi, w 
partii pi ętra płaskimi lizenami. Jedyny detal architektoniczn y w chwili obecnej to płaskie opaski okienne. Na os i głównej umieszczono parterow ą, 
trójboczn ą sionk ę mieszcz ącą wejście główne do budynku. Wie ża przekryta daszkiem sto żkowym z iglic ą. Na elewacji ogrodowej umieszczono otwarty 
taras. Układ wn ętrz dwutraktowy, cz ęściowo przekształcony. Cało ść skomponowana w duchu neorenesansu. 
W chwili obecnej pałac jest gruntownie remontowany - przez Fundacj ę im. St. Konarskiego - z przenaczeniem na Dom Spoko jnej Staro ści i Hospicjum.

22. UWAGI


