Krzeczyn Wileki (Groß Krichen)

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1217 roku. Następna, związana jest z bullą
kanonizacyjną św. Jadwigi, wystawioną przez papieża Klemensa IV w 1267 roku. Według tego
dokumentu osada Krzeczyn (Crechim) miała płacić dziesięcinę na rzecz klasztoru cysterek w
Trzebnicy, wraz z takimi okolicznymi miejscowościami jak: Siedlce (Sedlce), Księginice (Gnegninice),
Małomice (Malmici), Osiek (Osek), Czerniec (Svarci), Raszowa (Rasova), Kłopotów (Clopotovo),
Chróstnik (Chrostnik), Miłoradzice (Miloradici), Miroszowice (Mirosovici), Gogołowice (Gogolevici),
Składowice (Skladouici), Ustronie (Villa albi), Lubin (Lubin). Wraz z upływem lat zmieniała się też
nazwa miejscowości: Crechim, Crechins, Chrechim, Chrechim Welky, Grosse Creching, Gross
Krichen, Krajewo, Krzeczyn Wielki. Przez całe stulecia osada funkcjonowała obok rozwijającego się
Lubina.
W połowie XVI wieku majątek wraz ze wsią przeszedł w ręce rodziny Brzuchaczy (Brauchitschów) z
pobliskiego Chróstnika.
Pierwszą budowlę o charakterze rezydencji wzniesiono w Krzeczynie Wielkim w XVII wieku dla
rodziny von Schweinitz. Z ich to też inicjatywy założono wówczas wielki ogród gospodarczy, który
znajdował się w północno-wschodniej części obecnego założenia.
W owym czasie posiadłość w Krzeczynie Wielkim zaliczana była do najbardziej okazałych siedzib
szlacheckich na terenie ziemi lubińskiej. W połowie XIX wieku dobra krzeczyńskie przejęła rodzina
Nickisch von Rosenegk i to za jej sprawą nastąpiły istotne zmiany na obszarze posiadłości. W latach
1863-1864 w sąsiedztwie istniejącego pałacu rozpoczęto budowę nowego folwarku. Prace te były
kontynuowane przez następnego właściciela majątku Eduara Mitschera, który w 1872 roku dokonał
także przebudowy i rozbudowy pałacu, poprzedzając go obszernym kolistym gazonem. Rozwiązanie
takie umożliwiało swobodny podjazd pod główny fronton pałacu. Wówczas także powiększono ogród i
założono park typu krajobrazowego. Kolejnej przebudowy pałacu, w duchu późnego eklektyzmu,
dokonał w początkach XX wieku następny właściciel majątku Hans Mitscher (syn Eduara) i w takim
stanie obiekt zachował się do chwili obecnej.

ZABYTKI
W miejscowości zachowało się kilka obiektów o charakterze zabytkowym. Do najciekawszych należy
zespół pałacowo-parkowy, zabudowania folwarczne oraz kościół p.w. św. Marii Dominiki Mazzarello.
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