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Wprowadzenie

Wi la now ski in for ma tor kon ser wa tor ski jest ad re so wa ny do pu blicz no Êci Mu zeum Pa ∏a cu w Wi la no wie
oraz Êro do wisk za in te re so wa nych pro ble ma ty kà ochro ny za byt ków i pro fe sjo nal nej opie ki nad dzie -
dzic twem kul tu ro wym. W for mie po pu lar nej przed sta wia naj wa˝ niej sze w la tach 2002 – 2005 do -
ko na nia kon ser wa to rów przy wy bra nych obiek tach mu ze al nych. W∏a Êci cie le i mi ∏o Êni cy za byt ków
znaj dà w na szych pre zen ta cjach in spi ra cj´ dla w∏a snych sta raƒ w tej wy jàt ko wo z∏o ̋ o nej i trud nej
dzie dzi nie.
In for ma tor pu bli ku je my w 200 rocz ni c´ ist nie nia mu zeum w pa ∏a cu wi la now skim i 250 rocz ni c´
uro dzin twór cy ko lek cji Sta ni s∏a wa Kost ki Po toc kie go. Za in te re so wa nych ju bi le uszem od sy ∏am do
na szych wy daw nictw oraz za pra szam do zwie dza nia mu zeum i oko licz no Êcio wych wy staw. Pod kre -
Êl´ jed no cze Ênie, ˝e w 2007 r. za koƒ czy my ob cho dy ju bi le uszu, za my ka jàc cykl naj po wa˝ niej szych,
in ter wen cyj nych prac kon ser wa tor skich przy pa ∏a cu i je go naj bli˝ szym oto cze niu. W od no wio nych
wn´ trzach pa ∏a co wych b´ dà otwo rzo ne no we, sta ∏e wy sta wy rze mio s∏a ar ty stycz ne go.
Mu zeum Pa ∏ac w Wi la no wie jest na ro do wà in sty tu cjà kul tu ry, na le ̋ à cà do ro dza ju mu ze ów re zy den -
cjo nal nych, któ re udo st´p nia jà spo ∏e czeƒ stwu za byt ko we bu dow le, ota cza jà ce je par ki i ogro dy,
dzie ∏a sztu ki i rze mio s∏a ar ty stycz ne go oraz przed mio ty ilu stru jà ce daw ne ˝y cie. B´ dàc praw nym
opie ku nem wi la now skie go dzie dzic twa na ro do we go, tak kul tu ro we go, jak i przy rod ni cze go, jest zo -
bo wià za ne do je go utrzy ma nia w jak naj lep szym sta nie tech nicz nym, es te tycz nym i funk cjo nal nym.
Ka˝ dy nasz za by tek po wi nien byç do brze utrzy ma ny i prze cho wy wa ny w spo sób umo˝ li wia jà cy je -
go eks po no wa nie i opra co wy wa nie na uko we, po pu la ry za cj´ i uczest ni cze nie w obie gu spo ∏ecz nym
w for mach wy staw, lek cji mu ze al nych czy pu bli ka cji.
In for ma tor za po czàt ko wu je se ri´ po Êwi´ co nà przede wszyst kim re ali za cjom kon ser wa tor skim. W ko -
lej nych nu me rach po ja wià si´ tak ̋ e omó wie nia i pre zen ta cje pro jek tów eko lo gicz nych, przy wra -
ca jà cych za chwia nà rów no wa g´ w eko sys te mach Par ku Wi la now skie go i Par ku Mo ry siƒ skie go oraz
moc no za nie czysz czo nych wo dach je zio ra i Ka na ∏u So bie skie go. Ca ∏oÊç ze spo ∏u pa ∏a co wo -ogro do -
we go i oba par ki hi sto rycz ne ob j´ te sà bo wiem praw nà ochro nà i sk∏a da jà si´ na po mnik hi sto rii
na ro do wej kul tu ry.
Wy daw nic two prze ko nu je o tym, ˝e za byt ki nie mo gà ist nieç bez opie ki kon ser wa tor skiej. Je Êli Czy -
tel nik po lek tu rze In for ma to ra zgo dzi si´ tym wnio skiem, to z pew no Êcià na bie rze rów nie˝ prze ko na -
nia, i˝ za bie gi kon ser wa tor skie mu szà byç co pe wien czas po na wia ne, cze go do wo dzi hi sto ria pa ∏a -
cu i zgro ma dzo nych w nim dzie∏ sztu ki. Kon ser wa cja po win na byç pro ce sem po wta rza nym tak cz´ sto,
jak wy ma ga te go ko niecz noÊç po wstrzy ma nia de gra da cji ma te ria ∏o wej i ar ty stycz nej za byt ku.
O po trze bie pu bli ka cji zde cy do wa ∏o ro snà ce za in te re so wa nie tu ry stów dzia ∏al no Êcià mu zeum. Wy ra -
˝a si´ ono przede wszyst kim wzro stem fre kwen cji od mo men tu, kie dy roz po cz´ li Êmy w 2003 r. sze ro -
ko za kro jo ne pra ce ra tow ni cze przy ele wa cjach pa ∏a cu i ba da nia ar che olo gicz ne na gór nym ta ra sie
ogro do wym, wy prze dza jà ce pil ny re mont kon ser wa tor ski za gro ̋ o ne go ka ta stro fà mu ru opo ro we go. Sen -
sa cyj ne od kry cia ory gi nal nej ko lo ry sty ki pa ∏a cu i ele men tów uk∏a du ogro dów ba ro ko wych, w tym dwu -
kon dy gna cjo wej kon struk cji i daw ne go wy stro ju Gro ty So bie skie go, mi mo ˝e ro bo ty nie sà jesz cze
ukoƒ czo ne, a tym sa mym zna le zi ska nie sà w pe∏ ni wy eks po no wa ne, spo wo do wa ∏y, i˝ w okre sie dwóch
lat licz ba zwie dza jà cych mu zeum wzro s∏a o ok. 115 ty si´ cy osób. W ro ku bie ̋ à cym ta ko rzyst na ten -
den cja utrzy mu je si´ na dal, mo bi li zu jàc nas do dal sze go do sko na le nia spo so bów prze ka zy wa nia in -
for ma cji o na szej co raz bar dziej ró˝ no rod nej dzia ∏al no Êci w spra wo wa niu in te gral nej opie ki nad hi -
sto rycz nym Êro do wi skiem kul tu ro wym i przy rod ni czym daw nej re zy den cji kró lew skiej.
In for ma tor i dru ki ulot ne sà Êrod kiem ko mu ni ka cji mu zeum z pu blicz no Êcià. O tym, jak po trzeb na
jest wy mia na in for ma cji o wszel kich for mach re no wa cji za byt ków Êwiad czy na st´ pu jà ca sy tu acja.
W 2003 r. przy j´ li Êmy za sa d´, i˝ nie za s∏a nia my przed ocza mi tu ry stów za bie gów na praw czych przy
de ko ra cjach i Êcia nach pa ∏a cu, oczy wi Êcie od po wied nio je wy gra dza jàc i ozna ko wu jàc ze wzgl´ dów
bez pie czeƒ stwa i wpro wa dza jàc od po wied nie plan sze wy ja Ênia jà ce, co jest przed mio tem prac, dla -
cze go trze ba je prze pro wa dziç i kto je wy ko nu je. W funk cjo no wa niu mu zeum po go dzi li Êmy wy mo -
gi p∏yn ne go ru chu tu ry stycz ne go z po trze ba mi or ga ni za cyj ny mi warsz ta tu kon ser wa to ra. Mi mo przej -
Êcio wych utrud nieƒ, zwi´k szy ∏a si´ atrak cyj noÊç zwie dza nia. Jed no cze Ênie kon ser wa to rzy zo sta li
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s∏a nie to b´ dzie za wsze ak tu al ne. Ro dzi ono i ta kà re flek sj´, ˝e nie mo˝ na ˝a ∏o waç pie ni´ dzy na za -
bie gi pie l´ gna cyj ne przy za byt ku i bie ̋ à ce po rzàd ki, po nie wa˝ nie le czo na „cho ro ba” mo ̋ e do pro -
wa dziç do je go znisz cze nia. Za nie cha nia i z∏e u˝yt ko wa nie za byt ków, wy ni ka jà ce naj cz´ Êciej z bie -
dy, po wo du jà ka ta stro fy. Na usu ni´ cie ich re zul ta tów trze ba wy daç znacz nie wi´ cej pie ni´ dzy, ni˝
na w∏a Êci wà i ta nià pre wen cj´ kon ser wa tor skà.
Od trwa nia za byt ków ja ko Êwia dectw hi sto rii i no Êni ków tra dy cji za le˝ na jest si ∏a pa mi´ ci i po czu -
cie wi´ zi wspól no ty ludz kiej. Kie dy my Êli my o tra dy cji pol skiej, nie mo ̋ e my za po mi naç o daw nej
re zy den cji w Wi la no wie, któ ra od cza sów jej twór cy, kró la Ja na III z ro du So bie skich, przy po mi na -
∏a o naj wznio Êlej szych uczu ciach pa trio tycz nych i oby wa tel skich zwià za nych z I Rze czy po spo li tà.
Je stem prze ko na ny, ˝e w tra dy cji tej mie Êci si´ za wód okre Êla ny przez nas mia nem kon ser wa to ra
za byt ków.
Do dziÊ w na szym ka no nie edu ka cyj nym i po cz´ Êci wy cho waw czym, kszta∏ to wa nym przy oka zji ko -
lej nych rocz nic wik to rii wie deƒ skiej, pa ∏ac wi la now ski jest przede wszyst kim pa miàt kà po kró lu
zwy ci´z cy i obroƒ cy chrze Êci jaƒ stwa przed po ga na mi. Po trze ba suk ce su na ro do we go i po nie kàd po -
wià za ne go z nim zna cze nia oso bi ste go w∏a Êci cie li Wi la no wa po zwo li ∏a do dziÊ prze trwaç bry le pa -
∏a cu i je go ele wa cjom w sto sun ko wo do brym sta nie. Kom na ty kró lew skie za cho wa ∏y swój ar ty stycz -
ny wy strój su fi tów. Oczy wi Êcie po szcze gól ne epo ki i mo dy ar ty stycz ne od r´b ny mi sty la mi od zna czy ∏y
swà obec noÊç, lecz w spo sób Êwia do mie pod po rzàd ko wa ny pro gra mo wi u˝yt ko we mu sfe ry war to Êci
sym bo licz nych i zna czeƒ za war tych w de ko ra cjach Êcien nych z cza sów So bie skie go. Kul ty wo wa nie
pa mi´ ci o nim by ∏o po wo dem sta raƒ w za sa dzie wszyst kich w∏a Êci cie li dóbr wi la now skich o stan
pa ∏a cu i za trud nia nych przez nich ar ty stów i rze mieÊl ni ków, po czy na jàc od lat 20. XVIII w., kie dy
El˝ bie ta Sie niaw ska prze pro wa dzi ∏a grun tow ny re mont i za koƒ czy ∏a wzno sze nie skrzy de∏ pa ∏a co -
wych, a jej cór ka Ma ria Zo fia Czar to ry ska w kontr ak cie wy mu szo nej przez kró la Au gu sta II do ̋ y -
wot niej dzier ̋ a wy (1730 – 1733) za bro ni ∏a mu prze bu do wy, z wy jàt kiem wn´trz mo˝ li wych do przy -
spo so bie nia dla wy go dy u˝yt ko wa nia.
Sta ni s∏aw Kost ka Po toc ki w 1805 r. udo st´p ni∏ pu blicz no Êci swo je zbio ry ar ty stycz ne i od te go cza -
su li czy my tra dy cj´ mu ze al nà w Wi la no wie. Po wsta ∏o w ten spo sób miej sce pa mi´ ci w for mie na -
wià zu jà cej do tro fe al ne go skarb ca an tycz nej Êwià ty ni grec kiej z cen ny mi pa miàt ka mi po daw nych
he ro sach. An ty ki zu jà ca ar chi tek tu ra pa ∏a cu by ∏a jed no cze Ênie au ten tycz nà spu Êci znà po pol skim
bo ha te rze. Za ∏o ̋ y ciel mu zeum z oÊwie ce nio wych ide a∏ów wy niós∏ prze ko na nie, i˝ sztu ka mo ̋ e pe∏ -
niç ro l´ wy cho waw czà w s∏u˝ bie spo ∏ecz nej. Od lat 80. XVIII w. do Êmier ci w 1821 r. by∏ moc no
za an ga ̋ o wa ny w dzia ∏al noÊç po li tycz nà, z któ rej naj bar dziej trwa ∏e oka za ∏y si´ do ko na nia or ga ni -
za cyj ne przy two rze niu pu blicz nej sie ci szkol nic twa, z po wo ∏a niem w 1818 r. Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, któ re go ma jà cy po wstaç wy dzia∏ sztuk pi´k nych upo sa ̋ y∏ z ok. 5.500 gra fi ka mi z w∏a -
snych zbio rów. Dba∏ o j´ zyk pol ski, ba da nia i ko lek cjo no wa nie sztu ki. Udo st´p nie nie w pa ∏a cu
swo ich zbio rów by ∏o ak tem pa trio tycz nej i oby wa tel skiej od po wie dzial no Êci, wy ra zem prze ko na nia,
i˝ w wa run kach utra ty przez Pol sk´ paƒ stwo wo Êci tyl ko pry wat ne in sty tu cje mo gà dzia ∏aç dla do -
bra pu blicz ne go.
W In for ma to rze mi´ dzy in ny mi sà pre zen to wa ne przed mio ty z te go pierw sze go w Pol sce pro fe sjo -
nal ne go mu zeum sztu ki. Sy gna li zu je my na kil ku przy k∏a dach kon ser wa cje wy ko na ne w koƒ cu XVIII
i w XIX w.
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zo bo wià za ni do udzie la nia wy ja Ênieƒ na py ta nia pu blicz no Êci. Za ∏o ̋ e nia te zna ko mi cie po twier dzi -
∏y si´ w prak ty ce, po pra wia jàc ja koÊç ofer ty mu ze al nej. Nie kie dy pro wa dzi ∏y jed nak do „sta nów
kry zy so wych”, bo wiem licz ne roz mo wy z tu ry sta mi od cià ga ∏y kon ser wa to rów od pra cy, gro ̋ àc jej
prze d∏u ̋ e niem po za usta lo ne ter mi ny. Ba da nia ar che olo gicz ne w szczy cie se zo nu let nie go, tak ab -
sor bo wa ∏y uwa g´ pu blicz no Êci, ˝e zwal nia ∏y ruch wy cie czek w ob szer nych prze cie˝ ogro dach przy -
pa ∏a co wych.
Do pro gra mów wspó∏ pra cy ze szko ∏a mi wpro wa dzi li Êmy te ma ty k´ opie ki nad dzie dzic twem kul tu -
ro wym, in te re su jà cà po znaw czo i uroz ma ica jà cà swo jà od mien no Êcià stan dar do wy kon takt z daw nà
sztu kà. Pu blicz noÊç w zna mie ni tej wi´k szo Êci za ak cep to wa ∏a cza so wà zmia n´ dzia ∏a nia mu zeum,
wie dzàc, ja ki jest jej cel. Wcià˝ spo ty ka my si´ ze s∏o wa mi uzna nia za dba ∏oÊç o dzie dzic two wi la -
now skie. Do py ty wa no si´, kie dy b´ dzie mo˝ na po now nie od wie dziç mu zeum, aby po dzi wiaç za by -
tek po kon ser wa cji.
Nie licz nym nie za do wo lo nym sta ra my si´ wy t∏u ma czyç, i˝ mu zeum co pe wien czas mu si pro wa dziç
pra ce pie l´ gna cyj ne i kon ser wa cj´, jak to zda rza ∏o si´ przez wie ki wie le ra zy i zo sta ∏o za cho wa ne
w po sta ci na war stwieƒ ma te ria ∏o wych i sty li stycz nych w de ko ra cjach Êcian pa ∏a co wych czy war -
stwach ma lar skich ob ra zów. Bez tych dzia ∏aƒ nie b´ dzie w ogó le mo˝ li wa kon tem pla cja dzie ∏a sztu -
ki czy czer pa nie przy jem no Êci z prze by wa nia w pi´k nym miej scu. Na szym ce lem nad rz´d nym jest
bo wiem za pew nie nie wa run ków jak naj d∏u˝ sze go trwa nia do bra kul tu ry. De zy de rat ten mie Êci si´
w po win no Êciach mu zeum. Ich ele men tem jest kszta∏ to wa nie opi nii, prze ko nu jà cych do po sza no -
wa nia za byt ków i za ra zem pra cy kon ser wa to rów. Ja ko in sty tu cja pu blicz na za ufa nia spo ∏ecz ne go nie
mo ̋ e my kie ro waç si´ ego izmem ˝y jà cych po ko leƒ, lecz po zo sta wiç na st´p nym ge ne ra cjom za byt ki
w sta nie co naj mniej nie po gor szo nym w sto sun ku do te go, w ja kim je za sta li Êmy.
Ist nie jà rów nie˝ i in ne ko rzy Êci z jaw ne go pro wa dze nia prac kon ser wa tor skich i ba daƒ ar che olo -
gicz nych. Zwi´k sza si´ za sób prze ka zy wa nych przez mu zeum in for ma cji o dzie ∏ach sztu ki tak pod
wzgl´ dem sub stan cjo nal nym (tj. obej mu jà cym wie dz´ o ma te ria le i spo so bach wy ko na nia), war to -
Êci za byt ko wych (ar ty stycz nych, na uko wych, hi sto rycz nych, sym bo licz nych etc.), jak i pro ble mów
zwià za nych z dia gno zo wa niem ich sta nu tech nicz ne go. Wy nie sio ne z mu zeum do Êwiad cze nia mo gà
spo wo do waç, i˝ in ne za byt ki b´ dà rów nie˝ po strze ga ne ja ko owo ce kunsz tu daw nych ar ty stów i dzie -
∏a po trze bu jà ce opie ki kon ser wa to rów, dzi siaj i w przy sz∏o Êci. Do brych wzo rów mo˝ na szu kaç w na -
szym mu zeum.
Pra ca na oczach pu blicz no Êci mo ̋ e po bu dzaç do uzy ski wa nia do brych wy ni ków i ro dziç po czu cie
du my z wy ko ny wa ne go za wo du. Kon ser wa to rzy w Wi la no wie sta no wià ze spó∏ do Êwiad czo nych spe -
cja li stów, wy jàt ko wo od da nych za byt kom i Êwia do mych, i˝ dzia ∏a jà w s∏u˝ bie pu blicz nej nio sàc ra -
tu nek do brom kul tu ry. Dzi´ ku j´ wszyst kim pra cow ni kom Dzia ∏u Kon ser wa cji w mu zeum oraz in nym
oso bom i fir mom z nim wspó∏ pra cu jà cym za do tych cza so we za an ga ̋ o wa nie w co dzien nà, nie kie dy
bar dzo trud nà i ˝mud nà pra c´ oraz za jej efek ty. Mo ̋ e my je na co dzieƒ po dzi wiaç zwie dza jàc sta -
∏e i cza so we wy sta wy oraz oglà da jàc przede wszyst kim ele wa cje pa ∏a cu, któ re od zy sku jà ory gi nal -
ny wy glàd. Dzia ∏al noÊç ta wpi su je si´ w Wi la no wie w bar dzo d∏u gà tra dy cj´ za wo du kon ser wa to ra,
si´ ga jà cà nie mal po czàt ków ist nie nia pa ∏a cu.
W ostat nich la tach do bit nie prze ko na li Êmy si´ na wie lu przy k∏a dach, i˝ po ko le nia re no wa to rów wi -
la now skich sta ra ∏y si´ usza no waç dzie ∏o swo ich po przed ni ków. Bez wzgl´ du na ist nie jà ce w da nym
cza sie wa run ki eko no micz ne, po sia da nà wie dz´, do st´p noÊç ma te ria ∏ów i tech no lo gii oraz trud no -
Êci wy ni ka jà ce z tej kom pli ka cji, wy raê nie wi docz ne sà za bie gi o za cho wa nie przy naj mniej cz´ Êci
za sta ne go do rob ku za wo do we go. W pro wa dzo nych obec nie ro bo tach rów nie˝ kie ru je my si´ sza cun -
kiem dla pra cy daw nych kon ser wa to rów. Bar dzo do k∏ad nie do ku men tu je my ko lej ne na war stwie nia,
tam gdzie jest to mo˝ li we pod wzgl´ dem tech no lo gicz nym za cho wu jàc tzw. Êwiad ki w ta ki spo sób,
aby na si na st´p cy – dys po nu jàc lep szy mi me to da mi ba daw czy mi i Êrod ka mi tech nicz ny mi – mo gli
zwe ry fi ko waç na sze usta le nia i do ko na nia. U∏a twi my pro wa dze nie w przy sz∏o Êci wszel kich za bie -
gów kon ser wa tor skich, w ten spo sób oszcz´ dza jàc pie nià dze i czas na ba da nie te go, co i w ja ki spo -
sób zro bi li Êmy dla do bra za byt ku i ja ka jest je go struk tu ra ma te ria ∏o wa.
Gdy by w jed nym zda niu ujàç wy ja Ênie nie ta jem ni cy trwa nia pa ∏a cu wi la now skie go i dzie∏ sztu ki,
to bez wa ha nia wska zu j´ trud i pa sj´ po ko leƒ ar ty stów, w∏àcz nie z obec ny mi kon ser wa to ra mi. Prze -
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Ostat nio pro wa dzo ne pra ce kon ser wa tor skie sku pio ne by ∏y w hi sto rycz nych wn´ trzach naj star szej
cz´ Êci pa ∏a cu. Wy bór za daƒ by∏ wy pad ko wà po mi´ dzy ab so lut nà ko niecz no Êcià, wy ni ka jà cà ze z∏e -
go sta nu za cho wa nia za byt ku i d∏u go fa lo wym pro gra mo wa niem przy wra ca nia Êwiet no Êci ar ty stycz -
ne go wy stro ju pa ∏a cu. Stàd po czàt ko we roz pro sze nie prac kon ser wa tor skich w ró˝ nych prze strze -
niach za byt ku. Pod j´ cie prac po prze dzo ne by ∏o za wsze bo ga tym pro gra mem ba daw czym. Wy ni ki
je go usta leƒ po s∏u ̋ y ∏y mi´ dzy in ny mi do wy bo ru naj lep szej dro gi dal sze go po st´ po wa nia kon ser -
wa tor skie go. Ka˝ da z pre zen to wa nych po ni ̋ ej re no wa cji do pro wa dzi ∏a do za bez pie cze nia sub stan -
cji za byt ko wej i przy wró ce nia hi sto rycz ne go wy glà du po miesz czeƒ w stop niu, ja ki uzna je my obec -
nie za wia ry god ny. Jed no cze Ênie znacz nie po sze rzy ∏y na szà wie dz´ o pa ∏a cu i je go hi sto rii. Umo˝ li wi ∏y
do k∏ad ne pla no wa nie przy sz∏ych prac kon ser wa tor skich.
Bar dzo istot nà ce chà, cha rak te ry zu jà cà wie le z pro wa dzo nych prac, jest wspó∏ pra ca w jed nej prze -
strze ni mu ze al nej przy tych sa mych za byt kach i za gad nie niach kon ser wa to rów za trud nio nych w mu -
zeum i wy ko naw ców spo za je go pra cow ni. Sy tu acja ta po zwa la na twór cze roz wià zy wa nie nie kie dy
szcze gól nie trud nych pro ble mów, in ten syw ne do sko na le nie umie j´t no Êci za wo do wych i znaj do wa -
nie roz wià zaƒ naj ko rzyst niej szych dla za cho wa nia za byt ków.
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Kon ser wa cja po mni ka kon ne go Ja na III So bie skie go 
je go po sa do wie nie i oto cze nie

Rzeê ba jest w∏a Êci wie mo de lem po mni ka, któ ry po wsta∏ za ˝y cia kró la w la tach 1683 – 1693 dla
uczcze nia zwy ci´ skiej bi twy pod Wied niem. Pier wot nie po mnik by∏ usta wio ny w Wiel kiej Sie ni, ale
ok. 1724 r. zo sta∏ prze nie sio ny do Ga le rii Po ∏u dnio wej i umiesz czo ny w spe cjal nie za pro jek to wa nej
wn´ ce. W cià gu 300-let niej hi sto rii by wa∏ na ra ̋ o ny na de wa sta cj´, gdy w pa ∏a cu kwa te ro wa ∏y ob ce
woj ska. By∏ wie lo krot nie uszko dzo ny, a na st´p nie na pra wio ny przy u˝y ciu gip su i prze ma lo wy wa ny.
Sko ru po wa struk tu ra rzeê by, wy ko na na w tech ni ce na rzu tu z tyn ku wa pien ne go, jest pod trzy my wa na
drew nia nà kon struk cjà no Ênà wzmoc nio nà pr´ ta mi z ku te go ˝e la za. Mo de lo wa na na wy pe∏ nia jà cej

kon struk cj´ trzci nie, war stwa tyn ku ule g∏a w wie lu miej scach roz luê nie niu
i utwo rzy ∏y si´ licz ne sp´ ka nia, zw∏asz cza przy pod sta wie. Cz´Êç Êrod ko -
wa drew nia nej pod sta wy za ∏a ma ∏a si´. 
Wy ko na no ba da nia tech nicz ne i iden ty fi ka cyj ne, w tym che micz ne i mi -
kro bio lo gicz ne. Za sto so wa nie en do sko pu po zwo li ∏o na roz po zna nie roz -
miesz cze nia ele men tów no Ênych kon struk cji i oce n´ sta nu za cho wa nia
prze strze ni we wnàtrz kom po zy cji. Wy j´ to dwie zmur sza ∏e, drew nia ne bel -
ki kon struk cji no Ênej pod sta wy, któ rà na st´p nie opar to na me ta lo wej pa -
le cie. Za cho wa ne ele men ty sta rej kon struk cji drew nia nej w pod sta wie
wzmoc nio no i usta bi li zo wa no.

W prze sz∏o Êci, pod czas ko lej nych na praw, do kle -
je nia i re kon struk cji war stwy na rzu tu sto so wa no
g∏ów nie gips. W par tiach ory gi nal nej po wierzch -
ni wy pra wa mia ∏a cha rak ter stiu ku (war stwa ze -
wn´trz na by ∏a prze sà czo na sub stan cjà or ga nicz nà
i po le ro wa na). Wy st´ pu jà ce na po wierzch ni ko lej -
ne war stwy farb, któ re zo sta ∏y na ∏o ̋ o ne w ce lu po -
kry cia Êla dów na praw i re kon struk cji, od spo i∏y si´.
Po ja wi ∏y si´ szpe cà ce po mnik z∏usz cze nia. W tej
sy tu acji pod j´ to de cy zj´ o kom plek so wej kon ser -
wa cji po mni ka.
Wn´ trze rzeê by pod da no de zyn fek cji. Usu ni´ to
wszyst kie wtór ne war stwy farb. Dol ne, os∏a bio ne
i sp´ ka ne ele men ty kom po zy cji wzmoc nio no struk -
tu ral nie oraz skle jo no. Wy pe∏ nio no ubyt ki w po -
wierzch ni. W opar ciu o za cho wa ne fo to gra fie z lat
mi´ dzy wo jen nych od two rzo no le wà r´ k´ Tur ka
i sko ry go wa no po ∏o ̋ e nie przed nich nóg ko nia.
Zde for mo wa ne lub bra ku jà ce frag men ty twa rzy
i stóp Tur ka, g∏o wy or ∏a, ko pyt ko nia i dra pe rii zre -
kon stru owa no w tech ni ce na rzu tu przy u˝y ciu za -
pra wy wa pien no -pia sko wej, po wra ca jàc w ten spo -

sób do ory gi nal nej tech no lo gii sprzed 300 lat. Po wierzch nia po mni ka
zo sta ∏a sca lo na ko lo ry stycz nie, z za cho wa niem od s∏o ni´ tych w cza sie prac
kon ser wa tor skich ory gi nal nych par tii.
W trak cie prac stwier dzo no p´k ni´ cie kon struk cyj ne w cz´ Êci Êrod ko wej mu -
ro wa ne go po stu men tu, ukry te za gip so wà ta bli cà in skryp cyj nà. W zwiàz ku
z tym prze su ni´ to rzeê b´ na pro wi zo rycz ny co kó∏. Ro ze bra no po stu ment i od -
kry to nie zna ne wcze Êniej, p´k ni´ te skle pie nie ko leb ko we mi´ dzy fi la ra mi
przy po ro wy mi wie ̋ y po ∏u dnio wej. Skle pie nie to do mu ro wa no w XVIII w. do
re mon to wa nej Êcia ny ja ko kon struk cj´ wspie ra jà cà pod po mnik kró la. Przy -
czy nà p´k ni´ cia by ∏o roz ku cie frag men tu skle pie nia w la tach 60. XX w.
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pod czas za k∏a da nia in sta la cji wen ty la cyj nej. Za g´sz czo no zie mi´ pod skle pie niem, do ko na no nie -
zb´d nych na praw, a no wy po stu ment wspar to na p∏y cie osa dzo nej nad skle pie niem. Dzia ∏a nia te po -
zwo li ∏y pod jàç de cy zj´ o wy ko na niu no wej aran ̋ a cji po mni ka, po le ga jà cej na od su ni´ ciu kom po zy -
cji od Êcia ny wn´ ki oraz wy ko na niu no we go po stu men tu z pia skow ca opa trzo ne go stop niem, któ re go
rzut wid nie je na za cho wa nych pla nach Ja na Zyg mun ta Dey bla z ok. 1729 r. Opra co wa no na no wo ta -

bli c´ in skryp cyj nà z pia skow ca, a li te ry na pi su po z∏o co no.
Kom plek so wym ba da niom i kon ser wa cji pod da no rów nie˝ wn´ trze niszy, w któ rej usta wio -
ny by∏ po mnik. Badania te mia∏y du˝e znaczenie ze wzgl´du na fakt, ˝e tylna Êciana niszy
by∏a pierwotnie zewn´trznà Êciany pa∏acowej. Ods∏oni´to zamurowane okno dawnego
skarbca Króla Jana III zabezpieczone r´cznie kutà ˝elaznà kratà. Od kry to dwa gniaz da
be lek wspie ra jà cych Êcia n´ wie ̋ y, u˝y tych za pew ne pod czas jej bu do wy lub nie co póê -
niej sze go re mon tu. 

Pier wot nie po ∏u dnio wa ele wa cja wie ̋ y po ma lo wa na by ∏a far bà wa pien nà w ko lo rze
ja sno czer wo nym o ch∏od nym od cie niu. Ko lor ten by∏ po wta rza ny pod czas od -

na wia nia ele wa cji na po czàt ku XVIII w. Na st´p ne opra co wa nia ma lar -
skie ma jà nie co od mien nà, ja sno -˝ó∏ ta wà i cie p∏o -ró ̋ o wà ko lo ry sty -

k´ uwzgl´d nia jà cà po dzia ∏y ar chi tek to nicz ne Êcia ny. Re stau ra cj´
wn´ ki wy ko na no we d∏ug pier wot ne go opra co wa nia de ko ra cji
z pierw szej po ∏o wy XVIII w., uwzgl´d nia jàc XX – wiecz ne prze -
bu do wy Êcia ny (bu do wa klat ki scho do wej). 
Ze bra ne wy ni ki ba daƒ i po mia ry fo to gra me trycz ne oraz zgro ma -

dzo ne ma te ria ∏y hi sto rycz ne sà pod sta wà dal szych stu diów nad dzie ja -
mi re zy den cji i opra co wa nia pro gra mu dzia ∏aƒ kon ser wa tor skich w Ga -
le rii Po ∏u dnio wej w ko lej nych la tach.

JC, JG, AZ

Orginalna g∏adê z 1693 r.

Wtórna g∏adê wapienno-gipsowa z ok. 1723 r.

Wtórne uzupe∏nienia gipsowe z XIX i XX w.

Pomnik na fotografii z 1915r.

Przed konserwacjà, 1999r.

Po konserwcji, 2005r.
Rys. Aleksandra Wa∏dowska
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La pi da rium
Sa l´ mu ze al nà dla eks po zy cji ko lek cji rzeê by an tycz nej Po toc kich za pro jek to wa∏ Le an -
dro Mar co ni przed 1875 r. Zbiór za po czàt ko wa∏ St. K. Po toc ki. Sta ∏a wy sta wa obej mu je
56 za byt ków, z któ rych 31 to frag men ty re lie fów wmu ro wa nych w Êcia n´. Zbiór pe∏ ni∏
w za my Êle za ∏o ̋ y cie li ro l´ mod nej ów cze Ênie de ko ra cji wn´trz, ale by∏ te˝ wy ra zem g∏´b -
sze go za in te re so wa nia an ty kiem, ja kie roz wi n´ ∏o si´ w Pol sce w XVIII w., nie wie le póê -
niej ni˝ w Eu ro pie za chod niej i po ∏u dnio wej. Re lie fy po cho dzà g∏ów nie z rzym skich urn,

sar ko fa gów i o∏ ta rzy, na to miast rzeê by to g∏ów nie XVIII i XIX -wiecz ne fal sy -
fi ka ty i kom pi la cje. Naj wcze Êniej sze z re lie fów po cho dzà z epok ju lij sko -
-klau dyj skiej i fla wij skiej, naj star sze rzeê by z epo ki se we riaƒ skiej.
Ce lem ba daƒ Êcia ny za chod niej by ∏o roz po zna nie uk∏a du warstw chro no lo -
gicz nych i tech no lo gicz nych za praw i po w∏ok ma lar skich oraz usta le nie pier -
wot nej ko lo ry sty ki Êcian, su fi tu i sztu ka te rii. Wy ko na ne od kryw ki po twier -
dzi ∏y pod war stwà czer wo nej far by obec noÊç po li chro mii Êcien nej
przed sta wia jà cej an ty ki zu jà cy pej za˝ idyl licz ny, kom po zy cjà i ko lo ry sty kà
po dob ny do ma lo wi de∏ za cho wa nych na Êcia nie za chod niej Ga le rii Po ∏u dnio -
wej. O ile nie ma wàt pli wo Êci co do au tor stwa i cza su po wsta nia ma lo wi d∏a
pla fo no we go „Za Êlu bi ny sióstr Psy che” Mi che lan ge lo Pal lo nie go, brak jest
ma te ria ∏ów jed no znacz nie wska zu jà cych na po cho dze nie ma la tur Êcien nych.
Ca∏ ko wi te usu ni´ cie czer wo nej po w∏o ki ma lar skiej i od s∏o ni´ cie spodnich
warstw po zwo li ∏o okre Êliç stan za cho wa nia i ro dzaj znisz czeƒ wcze Êniej szej
po li chro mii oraz jej udo ku men to wa nie. 
Po nie zb´d nych za bie gach pro fi lak tycz nych i za bez pie cza jà cych, obej mu -
jà cych m. in. pod kle je nie od spo jeƒ ory gi nal ne go tyn ku oraz je go struk tu ral -
ne wzmoc nie nie, prze pro wa dzo no pra ce re stau ra tor skie po le ga jà ce na opra -
co wa niu ko lo ry stycz nym Êcia ny sta no wià cej t∏o za mon to wa nych w niej
an tycz nych ele men tów rzeê biar skich i ar chi tek to nicz nych. Za sto so wa nie
farb wa pien nych w od cie niach roz ja Ênio ne go ró ̋ u pom pe jaƒ skie go na wià -
zu je do pier wot ne go roz wià za nia es te tycz ne go eks po zy cji re lie fów, po wsta -
∏ej w cza sie utwo rze nia La pi da rium.

Kon ser wa cji pod da na zo sta ∏a rów nie˝ ko lek cja sta ro ̋ yt nych ele men tów ar chi tek to nicz -
nych wmon to wa nych w Êcia n´ oraz eks po no wa ne tam rzeê by. Po nie wa˝ obiek ty te go ro -
dza ju cz´ sto wy do by wa no z zie mi i ru mo wisk (w za g∏´ bie niach nie któ rych za byt ków

zna le zio no jesz cze grud ki zie mi), za cho wa no ich su ro wy cha rak ter, któ ry na da je im nie
bu dzà cy wàt pli wo Êci ory gi nal ny wy glàd. De li kat ne oczysz cza nie po pra wi ∏o wy ra zi stoÊç
mo de lun ku rzeê biar skie go. Zdia gno zo wa no te˝ spo sób mon ta ̋ u re lie fów w Êcia nie. Pod
war stwà ma lar skà uka za ∏o si´ kil ka me ta lo wych kla mer pod trzy mu jà cych ele men ty ar -
chi tek to nicz ne. Klam ry za bez pie czo no i po zo sta wio no w mu rze. Uzu pe∏ nia nie ubyt ków
po sta no wio no ogra ni czyç tak, aby rzeê by nie stra ci ∏y swo je go ory gi nal ne go cha rak te ru.

TMo, PP
Pro jekt roz miesz cze nia rzeêb na Êcia nie za chod niej. 

L. Mar co ni 1875 r.
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Bi blio te ka Kró la

Bi blio te ka wy ró˝ nia si´ wÊród po miesz czeƒ pa ∏a co wych wy stro jem
gór nych par tii Êcian i su fi tu z cza sów kró la Ja na III. Znaj du je si´
tu je dy na w pa ∏a cu ory gi nal na po sadz ka, po któ rej stà pa∏ So bie -
ski wÊród bo ga te go ksi´ go zbio ru. Po sadz ka wy ko na na zo sta ∏a
z rom bo idal nych, ka mien nych p∏yt, u∏o ̋ o nych w trój ko lo ro wà mo -
zai k´ o ilu zjo ni stycz nej struk tu rze prze strzen nej w for mie pi´ trzà -
cych si´ pro sto pa d∏o Êcia nów. Bi blio te ka znaj du je si´ w cià gu ko -
mu ni ka cyj nym na le ̋ à cym do wn´trz udo st´p nio nych tu ry stom.
Stan in ten syw nie eks plo ato wa nej po sadz ki z ka˝ dym ro kiem wy -
raê nie si´ po gar sza∏, dla te go ko niecz na by ∏a na tych mia sto wa in -
ter wen cja kon ser wa tor ska.
W trak cie wy ko ny wa nia od kry wek ma jà cych na ce lu usta le nie spo -
so bu mon ta ̋ u i ro dza ju po sadz ki oraz spraw dze nia sta nu za cho -
wa nia stro pu pod Bi blio te kà, oka za ∏o si´, ˝e prze strze nie pod drew -
nia ny mi bo aze ria mi Êcien ny mi zo sta ∏y sil nie za ata ko wa ne przez
mi kro or ga ni zmy. Za ska ku jà ce by ∏o te˝ od kry cie pod bo aze ria mi
gru bej war stwy ce men to wych tyn ków z lat pi´ç dzie sià tych XX wie -
ku. Ich obec noÊç by ∏a wy so ce szko dli wa dla Êcian pa ∏a cu. W wy -
ni ku no wych usta leƒ znacz nie roz sze rzo no pro gram prac.
Pod czas de mon ta ̋ u wszyst kie ka mie nie po sadz ki zo sta ∏y ozna czo -
ne ko lej ny mi nu me ra mi, zgod nie z ich u∏o ̋ e niem. Wy se lek cjo no -
wa no p∏y ty po cho dzà ce z wtór nych uzu pe∏ nieƒ, êle do bra ne pod
wzgl´ dem ko lo ry stycz nym i ca∏ ko wi cie zde gra do wa ne struk tu ral -
nie. Bra ki uzu pe∏ nio no iden tycz nà p∏y tà, po zy ska nà dzi´ ki ba da -
niom ar che olo gicz nym pro wa dzo nym na gór nym ta ra sie ogro do -
wym przy pa ∏a cu. W oczysz czo nych cio sach skle jo no sp´ ka nia
i wy pe∏ nio no ubyt ki. Oczysz czo no i wzmoc nio no te˝ pod ∏o ̋ e, wy -
ko na ne z ce gie∏ tzw. ho len de rek. Po tych za bie gach po sadz ka zo -
sta ∏a po now nie za mon to wa na na swo im miej scu.
Ze Êcian usu ni´ to wtór ne ce men to we tyn ki. Bo aze rie, in te gral -
nie z ni mi zwià za ne drzwi i od kry te mu ry Êcian zde zyn fe ko wa no

Bi blio te ka w la tach dzie wi´ç dzie sià tych XX w.
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kil ka krot nie. Za kon ser wo wa no struk tu r´ drew na,
za st´ pu jàc przy tym nie znacz nà iloÊç ca∏ ko wi cie
zde gra do wa nej sub stan cji no wy mi ele men ta mi.
Drew no za grun to wa no i po ma lo wa no, zgod nie
z prze ba da nà, ory gi nal nà ko lo ry sty kà. W pro fi lach
bo aze rii po ∏o ̋ o no z∏o to na mat i po ler.
Ujaw nio na, na war stwia jà ca si´ ró˝ no rod noÊç wàt -
ków mu rów pa ∏a co wych sta ∏a si´ in te re su jà cym êró -
d∏em wie dzy o dzie jach pa ∏a cu. Jed no cze Ênie po -
wsta∏ pro jekt ocie ple nia Êcian we wn´trz nych
bi blio te ki. Do te go ce lu za sto so wa no od po wied nio
do bra ne p∏y ty umiesz czo ne w pew nej od le g∏o Êci od
mu ru, tak by po wsta ∏a pust ka po wietrz na po mi´ dzy
ni mi a mu rem. Po zwo li ∏o to na stwo rze nie swo iste -
go bu fo ru dla zmien nych wa run ków wil got no Êcio -
wych i umo˝ li wi ∏o od dy cha nie nie otyn ko wa nym
Êcia nom. Ocie ple nie Êcian od ze wnàtrz nie by ∏o
mo˝ li we z po wo du ko niecz no Êci za cho wa nia ory gi -
nal nej tek to ni ki ar chi tek tu ry ele wa cji fron to wej.
Z uwa gi na sto so wa nie za awan so wa nych i z∏o ̋ o nych
za bie gów kon ser wa tor skich, po sta no wio no po trak -
to waç po miesz cze nie bi blio tecz ne ja ko swo isty „po -
li gon” do Êwiad czal ny dla pra wi d∏o we go kszta∏ to wa -
nia kli ma tu wn´trz pa ∏a co wo – mu ze al nych. Dla te go
te˝ zde cy do wa no si´ na wy mia n´ nie za byt ko wej sto -
lar ki okien nej na no wà o iden tycz nym wy glà dzie,
za pew nia jà cà od po wied nie i bez piecz ne oÊwie tle -
nie eks po na tów. Âcia ny, wcze Êniej za s∏o ni´ te ma -
lo wa ny mi ce men to wy mi tyn ka mi obi to tka ni nà. Pra -
ce w Bi blio te ce umo˝ li wi ∏y do k∏ad ne zba da nie
sta nu mu ze aliów. SzeÊç ob ra zów pod da no grun tow -
nej re no wa cji. Oczysz czo no je, usu ni´ to prze ma lo -
wa nia, po pra wio no spój noÊç warstw tech no lo gicz -
nych, wy mie nio no wzmoc nie nia p∏ó cien nych
pod obra zi. W efek cie po pra wio no stan za byt ków,
pod no szàc ich wa lo ry es te tycz ne i eks po zy cyj ne.

PB, JG, AGu

Ry ci na przed sta wia jà ca Bi blio te k´ Kró la w XIX w. H. Skim bo ro wicz, 
W. Ger son, „Wil la nów, Al bum Wi do ków i Pa mià tek”, 1877.

Cz´Êç ko lek cji ma lar stwa eks po no wa nej w Bi blio te ce
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Ga bi net Etru ski
Po miesz cze nie dla mu ze al nej eks po zy cji waz an tycz nych ze
zbio rów Po toc kich za pro jek to wa∏ w po ∏o wie XIX w. naj praw -
do po dob niej Ka rol Ty tus Mar co ni, lo ku jàc je w przy zie miu
pó∏ noc nej wie ̋ y pa ∏a cu. Za cho wa ∏y si´ dwa pro jek ty urzà -
dze nia te go wn´ trza i je go wi dok z 1877 r., za miesz czo ny
przez H. Skim bo ro wi cza i W. Ger so na w al bu mie o pa ∏a cu
wi la now skim. Na ry ci nie wi daç bo ga tà, bar dzo kon se kwent -
nie opra co wa nà de ko ra cj´ sa li, na wià zu jà cà do pre zen to wa -
nych w niej eks po na tów. W or na men tal ne for my ro Êlin ne
i geo me trycz ne, ty po we dla grec kie go ma lar stwa wa zo we go,
wbu do wa ne zo sta ∏y kom po zy cje ma lar skie przed sta wia jà ce
sce ny z Ody sei, b´ dà ce trans po zy cjà ry cin To ma sza Pi ro lie -
go, opar tych na ry sun kach Fla xma na. Przed sta wio ne w ton -
dach na skle pie niu na gie po sta cie ch∏op ców i dziew czàt
z an tycz ny mi wa za mi sà wzo ro wa ne na ma lar stwie ce ra mi -
ki czer wo no fi gu ro wej z V w p. n. e.
Od mo men tu po wsta nia Ga bi net Etruski pod le ga∏ ró˝ nym
nie ko rzyst nym czyn ni kom. Pod wp∏y wem zmien nych wa run -
ków tem pe ra tu ro wo – wil got no Êcio wych na st´ po wa ∏a dez in -
te gra cja warstw tyn ku i far by. Po ja wi ∏y si´ od spo je nia, sp´ -
ka nia, pu dro wa nie warstw barw nych. Po wierzch nie Êcian
przez la ta po kry wa ∏y si´ ku rzem, zmie nia ∏y pier wot nà ko lo -
ry sty k´. W naj gor szym sta nie by ∏y gli fy okien ne szcze gól -
nie na ra ̋ o ne na znisz cze nie przez od dzia ∏y wa nie wil go ci
i prze ma rza nie Êcian. W cza sie pro wa dzo nych w 1960 r. prac
kon ser wa tor skich wy ko na no roz le g∏e re kon struk cje znisz -
czo nych par tii kom po zy cji ma lar skich. Z cza sem re tu sze po -
ciem nia ∏y, od ró˝ nia jàc si´ od ory gi na ∏u. W nie wia do mym
cza sie zde mon to wa no gór ne rz´ dy pó ∏ek, ogra ni cza jàc tym
sa mym licz b´ eks po no wa nych obiek tów.
Prze pro wa dzo ne na prze ∏o mie 2004 i 2005 r. pra ce mia ∏y na
ce lu kon ser wa cj´ wy stro ju po miesz cze nia i od two rze nie je -
go pier wot ne go wy glà du. Ma lo wi d∏a na skle pie niu i w gli -
fach okien nych oczysz czo no z za bru dzeƒ, plam i za cie ków.
Wzmoc nio no war stw´ ma lar skà. Prze pro wa dzo no na pra wy
w ob r´ bie tyn ków i za praw. Sta re, zmie nio ne ko lo ry stycz nie
re tu sze i re kon struk cje za stà pio no no wy mi. Opra co wa no
Êcia ny po ni ̋ ej ma lo wi de∏. Na pod sta wie wy ko na nych od kry -
wek usta lo no ich pier wot nà ko lo ry sty k´.
W opar ciu o ry ci n´ z 1877 r. i ba da nia Êcian od two rzo no
daw ny uk∏ad ka mien nych pó ∏ek, dzi´ ki cze mu po miesz cze -
niu przy wró co no pier wot nà po wierzch ni´ eks po zy cyj nà. De -
ko ra cje ma lar skie od zy ska ∏y swój pier wot ny ko lo ryt. Pra com
kon ser wa tor sko-re stau ra tor skim pod da no tak ̋ e kla sy cy stycz -
ne por ta le i odrzwia drew nia ne imi tu jà ce ka mieƒ oraz bo ga -
to de ko ro wa ne, po li chro mo wa ne skrzy d∏a drzwi.
Od dziel nym przed si´ wzi´ ciem by ∏o pod da nie kon ser wa cji
wi´k szo Êci na czyƒ ce ra micz nych, sta no wià cych cz´Êç ko -
lek cji zgro ma dzo nej przez Sta ni s∏a wa Kost k´ Po toc kie go
w cza sie je go po dró ̋ y do W∏och oraz na czyƒ na by tych przez

Ga bi net Etru ski po pra cach kon ser wa tor skich Frag ment gli fu okien ne go w cza sie usu wa nia wer nik su i prze ma lo waƒ
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je go wnu ka Au gu sta w 1853 r.
Jest to zbiór w zde cy do wa nej
wi´k szo Êci wy ko na ny w ów cze -
snych warsz ta tach pro du ku jà -
cych imi ta cje na czyƒ an tycz -
nych, zgod nie z ocze ki wa nia mi
ro snà cej licz by za in te re so wa -
nych ni mi zbie ra czy. Po la tach
pro ble mem oka za ∏a si´ trwa -
∏oÊç de ko ra cji, któ ra by ∏a wy -
ko ny wa na na po wierzch ni na -
czyƒ tech ni kà tem pe ro wà.
W cià gu 200 lat eks po no wa nia
i prze cho wy wa nia, na sku tek

roz k∏a du spo iwa po szcze gól ne na czy nia utra ci ∏y od 10% do 90% war stwy ma lar skiej. W kil ku na stu przy -
pad kach do sz∏o rów nie˝ do utra ty wy sta jà cych ele men tów, jak uchwy ty czy kra w´ dzie. Za bie gom kon ser -
wa tor skim pod da no 30 eks po na tów. Bra ku jà ce frag men ty zo sta ∏y od two rzo ne, a ∏usz czà ca si´ war stwa ma -
lar ska za bez pie czo na i wy re tu szo wa na.

EM, WB
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Ry ci na przed sta wia jà ca Ga bi net Etru ski w XIX w. H. Skim bo ro wicz, W.
Ger son, „Wil la nów, Al bum Wi do ków i Pa mià tek”, 1877.



Ga bi net ko lek cjo ne ra

Czte ry po ko je w uk∏a dzie am fi la do wym usy tu owa ne przy Ga le rii Por tre tu XIX w., pe∏ nià ce w prze -
sz∏o Êci funk cje miesz kal ne, prze zna czo no obec nie na eks po zy cj´ ilu stru jà cà warsz tat pra cy ko -
lek cjo ne ra w XVIII i XIX w. Do wy sta wy wy ko rzy sta no hi sto rycz ne wy po sa ̋ e nie tych po miesz -
czeƒ, two rzàc na tu ral ne oto cze nie dla eks po na tów zgro ma dzo nych w ga bi ne cie ama to ra sztuk
pi´k nych. Pre zen to wa ne obiek ty zo sta ∏y oczyszczone i poddane konserwacji zachowawczej.
Aran ̋ a cja pierw sze go z po miesz czeƒ opar ta jest na gra ficz nych ma te ria ∏ach po rów naw czych
przed sta wia jà cych ga bi ne ty ko lek cjo ne rów z te go okre su. W jej sk∏ad wcho dzà me ble ze zbio -
rów wi la now skich, któ rych funk cje od po wia da jà za mia rom eks po zy cji. Miej sce cen tral ne zaj -
mu je pod da ne kon ser wa cji w na szej pra cow ni biur ko z kon struk cjà do sto so wa nà do prze cho -
wy wa nia zbio rów gra fik lub ry sun ków, usys te ma ty zo wa nych we d∏ug al fa be tycz ne go po rzàd ku
na zwisk ich au to rów. Licz ne schow ki i szu fla dy biur ka ozna ko wa ne sà ko lej ny mi li te ra mi al -
fa be tu. Na bla cie znaj du je si´ ka ∏a marz z ala ba stru, na wià zu jà cy swym kszta∏ tem do form an -
tycz nych, po dob nie jak lam pa z ko lum no wym trzo nem. Obok le ̋ y nie wiel ki kom pas z ze ga -
rem s∏o necz nym, przy rzà dy kre Êlar skie do ry so wa nia i po mia rów ar chi tek tu ry, lu ne ta pod r´cz na
i piór nik po dró˝ ny.
Âcia ny i po zo sta ∏e me ble wy ko rzy sta ne sà do pre zen ta cji cu rio si tes i dzie∏ sztu ki na by wa nych
pod czas po dró ̋ y po Eu ro pie. WÊród nich zna la z∏y si´ ko pie s∏aw nych ob ra zów, gra fi ki i ry sun -
ki pej za ̋ y.
W ko lej nym po ko ju pre zen to wa ne sà ko pie dzie∏ an tycz nych, re duk cje zna nych rzeê b z mar mu -
ru, brà zu, ko pie ko lek cji glip tycz nych. Sta ∏y si´ one przed mio tem stu diów i êró d∏em in spi ra cji
dla wie lu ar ty stów. Mo ty wy de ko ra cyj ne an tycz nej rzeê by wy ko rzy sty wa no w mod nej de ko ra cji
przed mio tów co dzien ne go u˝yt ku, w zdo bie niu za staw sto ∏o wych, de ko ra cyj nych brà zów, kszta∏ -
tach i ozdo bach me bli.
W osob nej sa li znaj du je si´ eks po zy cja po Êwi´ co na ko lek cjom oso bi sto Êci, zna nych ar ty stów,
na ukow ców, któ rych za s∏u gi w∏a Êci cie le Wi la no wa uwiecz nia li w swych ga le riach por tre tów, me -
da lio nach, mi nia tu ro wych po pier siach i me da lach. Tra dy cje na ro do we po pu la ry zo wa li eks po -
nu jàc wy ko na ne w war szaw skiej fir mie od lew ni czej Min te ra se rie s∏yn nych po mni ków i re duk -
cji gro bow ców kró lów pol skich.
Wy sta w´ za my ka po miesz cze nie, w któ rym w pro stej aran ̋ a cji za pre zen to wa ne sà rze czy nie -
zwy k∏e i pi´k ne, sta no wià ce w ostat niej çwier ci XVIII w. i w na st´p nym stu le ciu cen nà pa miàt -

k´ po by tu we W∏o szech. Sà to mi kro mo zai ki – mo sa ici in pic co lo. Po pyt na nie wÊród ko -
lek cjo ne rów i mi ∏o Êni ków sztu ki od by wa jà cych Grand To ur spra wi∏, ˝e w krót kim

cza sie, w oko li cy Piaz za di Spa gna po wsta ∏a ogrom na licz ba warsz ta tów trud nià -
cych si´ tà pra co ch∏on nà, ale in trat nà wy twór czo Êcià. Szcze gól nym po wo dze -

niem wÊród na byw ców cie szy ∏y si´ te ma ty neo kla sycz ne, przed sta wie nia
zwie rzàt, kom po zy cje kwia to we oraz ko pie dzie∏ daw nych mi strzów. Po -

pu lar ne by ∏y wi do ki Wiecz ne go Mia sta i ar che olo gicz ne pej za ̋ e cam -
pa gni, dla któ rych in spi ra cj´ sta no wi ∏y m. in. ry ci ny Pi ra ne sie go
i Do me ni ca Pron tie go.

AKw
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1 Anna z Tyszkiewiczów Potocka, Projekt gabinetu Aleksandra Potockiego,
rusunek o∏ówkiem. Biblioteka Wilanowska w BN.

2 Potocka Krystyna, Widok okolic Genzano pod Rzymem. Akwarela. 
Biblioteka Wilanowska w BN.

3AB Mikromozaika przedstawiajàca Êwiàtyni´ w Tivoli. I po∏. XIX w. 
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Pla fon Ju trzen ka – Sa la Uczt

Ob raz pla fo no wy zo sta∏ na ma lo wa ny przez Alek san dra Ko ku la ra w 1832 r. na
zle ce nie ów cze sne go w∏a Êci cie la Wi la no wa, Alek san dra Po toc kie go. Do dziÊ
sta no wi zna czà cy ele ment sta ∏ej de ko ra cji daw nej Wiel kiej Sa li Bi blio tecz -
nej, utwo rzo nej w Sa li Uczt kró la Ja na III, w bel we de rze wieƒ czà cym cen tral -
nie kor pus pa ∏a cu. 
Ma lo wi d∏o umiesz czo no pod stro pem naj wy ̋ ej usy tu owa nej sa li, bez do sta -
tecz nej izo la cji od stro ny pod da sza i da chu. Przez ok. 170 lat na ra ̋ o ne by ∏o
na nie ko rzyst ne zmia ny tem pe ra tu ry i wil got no Êci oraz cza so wo na bez po Êred -
nie dzia ∏a nie prze cie ka jà cej wo dy. Âcia ny i du ̋ e okna bel we de ru ce cho wa ∏a

zna czà ca po dat noÊç na wp∏y wy at mos fe rycz ne. W prze sz∏o Êci ob raz uleg∏
ce lo we mu znisz cze niu – praw do po dob nie pod czas Po wsta nia Stycz nio we -
go zo sta∏ w wie lu miej scach po ci´ ty pod ró˝ nym kà tem. Ci´ cia ma jà w su -
mie ok. 40 m d∏u go Êci. W XX w. kil ka krot nie usi ∏o wa no za bez pie czyç ma -
lo wi d∏o przed dzia ∏a niem wo dy, na pra wia jàc kon struk cj´ i po szy cie
da cho we oraz wzmac nia jàc p∏ót no pla fo nu. Dzia ∏a nia te oka za ∏y si´ nie -

wy star cza jà ce. W 2002 r. zde cy do wa no o zdj´ ciu ob -
ra zu i je go pe∏ nej kon ser wa cji oraz prze pro wa dze niu
grun tow nych ro bót przy kon struk cji da chu i stro pu.
D∏u go trwa ∏e dzia ∏a nie mi kro or ga ni zmów spo wo do -
wa ∏o de gra da cj´ ory gi nal ne go p∏ót na, wzmoc nio ne -
go w prze sz∏o Êci dwo ma war stwa mi du bla ̋ o wy mi. Na
od wro ciu, w miej scach roz wo ju grzy bów, po ja wi ∏y si´
roz le g∏e, ciem ne pla my. Nie sprzy ja jà ce wa run ki by -
∏y tak ̋ e po wo dem uszko dzeƒ war stwy ma lar skiej. Na
jej po wierzch ni po wsta ∏y prze bar wie nia, sta re re tu -
sze ule g∏y zmia nom ko lo ry stycz nym, wer niks po ciem -
nia∏. Wszyst ko to mia ∏o nie ko rzyst ny wp∏yw na od -
biór ma lo wi d∏a, ob ni ̋ a jàc je go war toÊç ar ty stycz nà.
Pra ce kon ser wa tor sko – re stau ra tor skie przy ob ra zie
za koƒ czo no w 2004 r. Mia ∏y one na ce lu usu ni´ cie
po wsta ∏ych uszko dzeƒ, za bez pie cze nie ma lo wi d∏a
przed nie sta bil ny mi wa run ka mi, a tak ̋ e przy wró ce -
nie je go wa lo rów es te tycz nych. Wzmoc nio no kon -
struk cj´ stro pu, prze pro wa dzo no de zyn fek cj´ ele -
men tów drew nia nych i Êcian stry chu, po ∏o ̋ o no no we
izo la cje. 
Dzia ∏a nia przy ob ra zie by ∏y bar dzo trud nym przed -
si´ wzi´ ciem ze wzgl´ du na du ̋ e roz mia ry ma lo wi d∏a
(po nad 16 m2) i zwià za ne z tym trud no Êci tech nicz -
ne przy po szcze gól nych za bie gach kon ser wa tor skich
i re stau ra tor skich. Wy ma ga ∏y tak ̋ e du ̋ ych na k∏a -
dów na ma te ria ∏y kon ser wa tor skie. Opra co wa ny pro -
gram prze wi dy wa∏ za sto so wa nie no wo cze snych me -
tod i ma te ria ∏ów, u˝y cie no wa tor skie go me ta lo we go
kro sna po zwa la jà ce go na sta ∏e utrzy ma nie w∏a Êci we -
go na cià gu p∏ót na. Uzy ska nie rów nej po wierzch ni ob -
ra zu przy tak du ̋ ej licz bie i roz mia rach roz ci´ç oraz
w∏a Êci we wzmoc nie nie, po zdj´ ciu zde gra do wa nych
warstw du bla ̋ o wych, sta no wi ∏o po wa˝ ny pro blem
kon ser wa tor ski i lo gi stycz ny w or ga ni za cji ro bót.
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Oczysz czo no od wro cie i li co ob ra zu, usu -
ni´ to po ciem nia ∏y wer niks, zmie nio ne ko -
lo ry stycz nie re tu sze i sta re, zbyt sze ro ko po -
∏o ̋ o ne uzu pe∏ nie nia za pra wy. Ory gi nal ne
p∏ót no wzmoc nio no no wym p∏ót nem du bla -
˝o wym, co wià za ∏o si´ z kil ku eta po wy mi
dzia ∏a nia mi an ga ̋ u jà cy mi wie lo oso bo wy ze -
spó∏ pra cow ni ków. Po wy pe∏ nie niu ubyt ków
za pra wy ob raz na cià gni´ to na alu mi nio we
kro sno. Ma lo wi d∏o za wer nik so wa no i wy ko -
na no re tu sze na Êla dow cze w tech ni ce olej -
no – ˝y wicz nej, sca la jàc kom po zy cj´.

EM 
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Frag ment ob ra zu po uzu pe∏ nie niu ubyt ków za pra wy

Frag ment ob ra zu w cza sie usu wa nia po ̋ ó∏ k∏e go wer nik su i sta rych, po ciem nia ∏ych re tu szy Usu wa nie jed ne go z dwóch p∏ó cien wzmac nia jà cych ory gi nal ne p∏ót no ob ra zu

Ob raz po uzu pe∏ nie niu ubyt ków za pra wy

Ob raz po kon ser wa cji



Projekt pt: 
Restauracja wn´trz pierwszego w Polsce 

muzeum sztuki – Muzeum Pa∏ac w Wilanowie, 
realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego w zakresie Dzia∏ania 1.4: 
Rozwój turystyki i kultur

Wykorzystujàc nowe szanse i mo˝liwoÊci wynikajàce z przystàpienia Polski w 2004 r. do rodziny
zjednoczonych paƒstw europejskich, Muzeum Pa∏ac w Wilanowie z sukcesem ubiega si´ o Êrodki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na wsparcie rozwoju turystyki i kultury.
W 2003 i 2004 r. muzeum opracowa∏o, a po akcesji Polski do Unii Europejskiej z∏o˝y∏o w Urz´dzie
Marsza∏kowskim Województwa Mazowieckiego projekt, b´dàcy pierwszym etapem wdra˝ania
wewn´trznej strategii rozwoju muzeum w latach 2004-2013, której celem jest poprawa stanu
konserwatorskiego, technicznego, przyrodniczego i funkcjonalnego najwa˝niejszych zabytków
rezydencji oraz warunków dzia∏alnoÊci kulturalnej i recepcji turystycznej. Omawiany projekt wpisuje
si´ w Narodowà Strategi´ Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013 i Strategi´ Rozwoju Narodowego
Produktu Turystycznego Miasta Sto∏ecznego Warszawy Trakt Królewski. 
Projekt obejmuje prace badawcze i konserwatorsko-restauratorskie w Pokojach Chiƒskich
i MyÊliwskich, sieni i klatce schodowej, Sypialni Królowej, Antygabinecie Królowej, Gabinecie
Zwierciadlanym oraz opracowanie wytycznych dalszego post´powania konserwatorskiego w innych,
zabytkowych wn´trzach na parterze pa∏acu. Przedmiotem projektu jest renowacja, rewaloryzacja oraz
adaptacja, a nast´pnie udost´pnienie turystom pomieszczeƒ, które ze wzgl´du na stan techniczny
by∏y wy∏àczone ze zwiedzania. W amfiladzie Pokoi Chiƒskich i MyÊliwskich oraz przyleg∏ej sieni na
pi´trze po∏udniowego skrzyd∏a pa∏acu znajdzie si´ nowa, sta∏a ekspozycja unikalnych kolekcji
rzemios∏a artystycznego, g∏ównie porcelany z MiÊni i Chin, biskwitów, szk∏a, z∏otnictwa empirowego,
ebenistyki, zegarów i wschodnioazjatyckiego malarstwa na papierze. Wystawa b´dzie otwarta w koƒcu
2007 r., po zakoƒczeniu prac. 
W pobli˝u tych wn´trz w nast´pnej kolejnoÊci b´dà udost´pnione cztery pomieszczenia na nowoczesnà
ekspozycj´ o podobnym profilu, cz´Êciowo poÊwi´conà tkaninom, a cz´Êciowo czasowym prezentacjom
dzie∏ sztuk stosowanych ze zbiorów w∏asnych i prywatnych. Nastàpi w ten sposób rozszerzenie oferty
wystawienniczej muzeum o nowà, atrakcyjnà tras´ turystycznà. Powstanà nowe miejsca pracy w sferze
us∏ug turystycznych.
Projekt pomyÊlnie przeszed∏ przez wszystkie etapy weryfikacyjne i zosta∏ zakwalifikowany do realizacji
uchwa∏à nr 52/165/05 Zarzàdu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Umow´
wykonawczà muzeum zawar∏o z Wojewodà Mazowieckim w dniu 13 paêdziernika 2005 r.
Ca∏kowity koszt projektu, którego zakoƒczenie planowane jest na wiosn´ 2007 r., wynosi 5.704.828 z∏,
z czego 75% stanowi dofinansowanie ze Êrodków Unii Europejskiej, si´gajàce przy uwzgl´dnieniu
kosztów kwalifikowanych 4.217.985 z∏. Prace trwajà od paêdziernika 2004 r., zgodnie z przyj´tym
harmonogramem. MB, PJ
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Plafon „Zima”, J. E. Siemiginowski, Antykamera Króla
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Po ko je Chiƒ skie i My Êliw skie 

Na pi´ trze po ∏u dnio we go skrzy d∏a pa ∏a cu miesz czà si´ czte ry po ∏o ̋ o ne w am fi la dzie po ko je, któ re
wraz z przy le g∏y mi al ko wa mi sta no wià, w swym de ko ra cyj nym cha rak te rze, od r´b nà od resz ty po -
miesz czeƒ ca ∏oÊç. Ich wy strój po wsta∏ na prze ∏o mie XIX i XX w. i jest efek tow nym przy k∏a dem es -
te ty ki ka me ral nych, pa ∏a co wych apar ta men tów te go okre su.
Na po zór bar dzo ró˝ ny wy strój Êcian ma jed nak wy raê ne, wspól ne ce chy po wo du jà ce, ˝e prze miesz -
cza jàc si´ w nich ma my po czu cie cià g∏o Êci. Wp∏yw na to ma za rów no pew ne po do bieƒ stwo tech no -
lo gicz ne wy ko na nia ma la tur w tech ni ce olej nej, na bar dzo sta ran nie wy g∏a dzo nych po wierzch niach,
jak i mo ty wy de ko ra cji, tzw. ma ze run ków, imi tu jà cych ilu zjà ma lar skà ra my i for ni ry wy ko na ne z ró˝ -
nych ga tun ków drew na. O ile w Po ko jach My Êliw skich ten cha rak ter de ko ra cji do mi nu je w ca ∏ych
wn´ trzach, do dat ko wo zdo bio ny tyl ko fry zem sztu ka te rii, to w Po ko jach Chiƒ skich sta no wi je dy nie
opra w´ dla pi´k nych, barw nych ta pet, r´cz nie ma lo wa nych w chiƒ skie or na men ty i ka se to nów bo ga -
to zdo bio nych p∏a sko rzeê bà, barw nà po li chro mià oraz z∏o ce nia mi. Za cho wa ne frag men ty ory gi nal -
nych de ko ra cji ∏u dzà co wier nie imi tu jà na tu ral ne struk tu ry drew na.
Hi sto ria nie by ∏a ∏a ska wa dla tych sal. Ju˝ w pa r´ dzie siàt ków lat po wy ko na niu wy stro ju po koi, pod -
czas I woj ny Êwia to wej, mie Êci∏ si´ w nich la za ret woj sko wy. Wa run ki mu sia ∏y dra stycz nie si´ po gor -
szyç w koƒ co wej fa zie dzia ∏aƒ wo jen nych, kie dy zdj´ to mie dzia ne po szy cie da chu. By ∏o to naj praw -
do po dob niej przy czy nà bar dzo po wa˝ nych uszko dzeƒ: kon struk cyj nych bu dow li, drew nia nych
ele men tów stro pów, pod su fit ki i wy stro ju Êcian. W okre sie mi´ dzy wo jen nym prze pro wa dzo no grun -
tow ne re no wa cje, prze ma lo wu jàc ca ∏à de ko ra cj´ Du ̋ e go Po ko ju My Êliw skie go i lo kal nie frag men ty
po zo sta ∏ych po miesz czeƒ. Pra ce te mia ∏y jed nak bar dziej cha rak ter od no wie nia, ni˝ kon ser wa cji.
Uzu pe∏ nie nia tyn ków opra co wa no nie dba le, w spo sób wy raê nie ró˝ ny od ory gi na ∏u, a de ko ra cja ma -
lar ska je dy nie w przy bli ̋ e niu po wta rza ∏a kom po zy cj´ (z licz ny mi ró˝ ni ca mi), od bie ga jàc znacz nie
od ko lo ry sty ki warstw ory gi nal nych. 
Ko lej ne znisz cze nia przy nio s∏a II woj na Êwia to wa, a prze pro wa dzo ne po niej pra ce kon ser wa tor skie
kon cen tro wa ∏y si´ na uzu pe∏ nie niu ist nie jà cych na war stwieƒ i na pra wy stro pów nad cz´ Êcià po koi.
W ostat nich dzie si´ cio le ciach stan kon struk cji oraz de ko ra cji Po koi Chiƒ skich i My Êliw skich szyb -
ko si´ po gar sza∏. Kon den sa cja wil go ci i po st´ pu jà cy roz k∏ad nie wi docz nych ele men tów drew nia nych
po wo do wa ∏y po wol ne de for ma cje i od pa da nie co raz wi´k szych ob sza rów wy stro ju. Ju˝ przed kil ku -
na stu la ty sta ∏o si´ ko niecz ne lo kal ne pod stem plo wa nie su fi tów. Stan de ko ra cji by∏ alar mu jà cy.
Obec ne pra ce kon ser wa tor skie zo sta ∏y roz po cz´ te w pierw szym kwar ta le 2005 ro ku. Przy j´ tym za ∏o -
˝e niem by ∏o do tar cie do ory gi nal nych naj star szych warstw de ko ra cji, prze pro wa dze nie ba daƒ, ca∏ -
ko wi te usu ni´ cie póê niej szych na war stwieƒ, kon ser wa cja i za bez pie cze nie ory gi nal nej sub stan cji
oraz uzu pe∏ nie nie i re kon struk cja znisz czo nych ob sza rów. Rów no le g∏e trwa jà pra ce przy kon ser wa -
cji barw nych, pa pie ro wych ta pet, któ re po zdj´ ciu prze nie sio no do pra cow ni kon ser wa tor skich oraz
przy zde mon to wa nych, drew nia nych i z∏o co nych ele men tach wy stro ju. Tak ̋ e prze bu do wy wa na jest
i wzmac nia na kon struk cja stro pów. Lo kal nie wy mie nia na jest pod su fit ka i bu do wa na no wa ter mo izo -
la cja nad ty mi sa la mi. 
Ce lem prac jest przy wró ce nie de ko ra cji wy glà du mo˝ li wie naj bar dziej zbli ̋ o ne go do pier wot ne go,
po mi mo, ˝e znisz cze nia sà znacz ne, a ob sza ry ko niecz nej re kon struk cji roz le g∏e. Za koƒ cze nie prac
kon ser wa tor sko -re stau ra tor skich w tych po ko jach pla no wa ne jest na wio sn´ 2007 ro ku. 

AM
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Strop ka se to no wy w Po ko jach Chiƒ skich przed kon ser wa cjà

Pra ce kon ser wa tor skie w Po ko ju My Êliw skim Od kry ty frag ment wcze Êniej szej de ko ra cji
ma lar skiej Po ko ju My Êliw skie go

Po ko je w cza sie prac kon ser wa tor skich
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Ga bi net Zwier cia dla ny

Ga bi net zlo ka li zo wa ny jest w pó∏ noc nym al kie rzu ogro do wym. Za ∏o ̋ o ny jest na pla nie kwa dra -
tu o bo ku 4 m. Trzy Êcia ny sà szczy to we z dwo ma por te -fenetre’ami i wyj Êciem do ogro dów.
W czwar tej, za chod niej Êcia nie znaj du je si´ wej Êcie z An ty ga bi ne tu Kró lo wej. Ga bi net jest jed -
nym z naj pi´k niej szych wn´trz pa ∏a cu, po cho dzà cych z cza sów kró la Ja na III. Pla fon zdo bi
okrà g∏y ob raz olej ny na p∏ót nie, au tor stwa Clau de`a Cal lo ta, z ale go rycz nym przed sta wie nia -
mi kró lo wej Ma rii Ka zi mie ry ja ko Ju trzen ki oraz jej troj ga star szych dzie ci ja ko uskrzy dlo nych
put tów. Ota cza go bar dzo bo ga ta de ko ra cja sztu ka tor ska po kry ta po z∏o tà, wy ko na nà przez Abra -
ha ma Pa ri sa. T∏o mi´ dzy ele men ta mi p∏a sko rzeê bio ny mi zo sta ∏o po ma lo wa ne w ko lo rze zie lo -
no -nie bie skim w cza sach, kie dy w∏a Êci ciel kà Wi la no wa by ∏a El˝ bie ta Sie niaw ska al bo w okre -
sie sa skiej dzier ̋ a wy pa ∏a cu.
Dol nà cz´Êç de ko ra cji wn´ trza sta no wià bo aze rie z oÊmio ma sy me trycz nie roz miesz czo ny mi lu -
stra mi, opra wio ny mi w po kry te po z∏o tà pro fi lo wa ne ra my. Zdo bià je, umiesz czo ne nad lu stra -
mi, rzeê bio ne w drew nie g∏ów ki put tów, musz le, wi ci ro Êlin ne oraz w su pra por tach nad drzwia -

mi dwie pa ry put tów pod trzy mu jà cych
ko ro ny kró lew skie. Wy strój ten po cho -
dzi z oko ∏o 1730 r., kie dy wy ko na no
aran ̋ a cj´ wn´ trza na zle ce nie kró la Au -
gu sta II. W tym sa mym cza sie po wsta ∏y
no we, wy˝ sze drzwi, a okna za stà pio no
por te -fen˘tr’ a mi. Obec ny wy glàd Ga bi -
ne tu od bie ga od za ∏o ̋ eƒ pier wot nych.
Za ˝y cia Ja na III Êcia ny po miesz cze nia
po kry te by ∏y tka ni na mi, na któ rych wi -
sia ∏y ob ra zy, a nad ko min kiem, w gli -
fach okien nych i przy pusz czal nie te˝
nad drzwia mi znaj do wa ∏y si´ de ko ra cje
sztu ka tor skie.
Wn´ trze to z po wo du z∏e go sta nu wszyst -
kich ele men tów wy stro ju nie by ∏o udo -
st´p nio ne do zwie dza nia. Sztu ka te rie
po kry wa jà dwie, a w nie któ rych miej -
scach trzy war stwy za pra wy i po z∏o ty
oraz frag men ta rycz nie szlag me tal, obec -
nie bar dzo po ciem nia ∏y. Nie sta ran nie
na ∏o ̋ o ne na war stwie nia zmie ni ∏y cha rak -
ter XVII -wiecz nej for my rzeê biar skiej.
Za tar te sà pre cy zyj nie opra co wa ne szcze -
gó ∏y. Na prze wa ̋ a jà cym ob sza rze na rzu -
tu po z∏o ta wraz z grun tem jest sp´ ka na,
od spo jo na i osy pu je si´, cz´ sto na wet
przy lek kim do tkni´ ciu. Po dob nie êle
za cho wa ne sà drew nia ne bo aze rie, po -
kry te ∏usz czà cà si´ war stwà prze ma lo -
waƒ ko lo ru sza ro – be ̋ o we go oraz znisz -
czo nà po z∏o tà.
Na po czàt ku 2005 r. roz po cz´ to kom -
plek so wà kon ser wa cj´ i re stau ra cj´
wn´ trza. Pod sta wo wym ce lem pod j´ tych
dzia ∏aƒ jest po wstrzy ma nie pro ce su
nisz cze nia wy stro ju, usu ni´ cie wtór nych
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Ga bi net Zwier cia dla ny, na ro˝ nik pó∏ noc no -wschod ni. Stan bo aze rii przed kon ser wa cjà Bo aze ria, usu wa nie prze ma lo waƒ



na war stwieƒ i przy wró ce nie bo aze riom wy glà du z cza sów Au gu sta II. Zo sta nie wy eks po no wa na pier -
wot na de ko ra cja gór nej cz´ Êci po miesz cze nia, po wsta ∏a za ˝y cia Ja na III. Ak tu al nie trwa jà pra ce
nad opra co wa niem kom pu te ro wej re kon struk cji wn´ trza i sy mu la cji wa rian tów jego wy glà du dla
osta tecz nych, szcze gó ∏o wych roz strzy gni´ç pro gra mo wych kon ser wa cji i dla po trzeb pu blicz no Êci
mu ze al nej.
W cza sie pro wa dzo nych obec nie prac do ko na no za ska ku jà cych od kryç. Zgod nie z ko mi syj ny mi za -
le ce nia mi usu ni´ to z frag men tów sztu ka te rii wtór ne na war stwie nia, sp∏y ca jà ce fi ne zyj nie opra co wa -
ne de ta le rzeêb. Po od s∏o ni´ ciu ok. 30% na rzu tu stwier dzo no, i˝ pier wot nie prze wa ̋ a jà cà cz´Êç sztu -
ka te rii po zo sta wio no w ko lo rze bia ∏ym, a je dy nie nie któ re de ta le po z∏o co no na po ler i mat. Bo aze rie
jed no li ty be ̋ o wo -sza ry od cieƒ uzy ska ∏y oko ∏o 1900 r. Zre kon stru owa no wów czas tak ̋ e znacz ne frag -
men ty drew nia nej kon struk cji. Pod ty mi ma la tu ra mi, nie naj wy˝ szej pró by ar ty stycz nej, od kry to ostat -
nio frag men ta rycz nie za cho wa nà, pier wot nà po li chro mi´, utrzy ma nà w pa ste lo wych ko lo rach z du -
˝y mi par tia mi po z∏o ty. Na przed sta wie nia sk∏a da jà si´ pa te ry z owo ca mi i wi ci kwia to we, zwie szo ne
wer ty kal nie. De ko ra cja ma lar ska bo aze rii na wià zu je ko lo ry stycz nie do t∏a sztu ka te rii pla fo nu, gdy˝
wo kó∏ p∏y cin i w tle sztu ka te rii zo sta∏ po ∏o ̋ o ny ten sam b∏´ kit.

ML
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Ga bi net Zwier cia dla ny, stro na po ∏u dnio wa. Sztu ka tor ska de ko ra cja pla fo nu i Êcian przed kon ser wa cjà

Frag ment de ko ra cji sztu ka tor skiej po usu ni´ ciu
wtór nych na war stwieƒ
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Badania wystroju 
artystycznego pomieszczeƒ

parterowych w pa∏acu

Pa ∏ac w Wi la no wie w cià gu stu le ci by∏ wie lo krot nie prze -
bu do wy wa ny. Zmie nia no je go wy glàd pod wp∏y wem no -
wych gu stów oraz z ko niecz no Êci prze pro wa dza nia nie -
zb´d nych re mon tów. Dzi siaj, pra wie pó∏ wie ku po
ostat nich du ̋ ych pra cach kon ser wa tor skich, naj star sze
wn´ trza pa ∏a cu wy ma ga jà po now nej re no wa cji. Ka˝ de
te go ro dza ju przed si´ wzi´ cie po win no byç po prze dzo ne
do k∏ad nym roz po zna niem sta nu, w ja kim ak tu al nie znaj -
du je si´ za by tek. Do ty czy to za rów no zna jo mo Êci tech -
no lo gii po szcze gól nych dzie∏ sztu ki czy li wie dzy na te -
mat ma te ria ∏ów i tech nik w ja kich zo sta ∏y one wy ko na ne,
jak rów nie˝ ro dza ju i za kre su znisz czeƒ ja kim ule g∏y. 
W tym w∏a Ênie ce lu w dzie si´ ciu wn´ trzach kor pu su
g∏ów ne go pa ∏a cu re ali zo wa ny jest spe cjal ny pro gram ba -
daw czo – kon ser wa tor ski. W obu Ga le riach ogro do wych,
La pi da rium, Sy pial niach oraz An ty ka me rach Kró la
i Kró lo wej, w Ga bi ne cie Ho len der skim, Bi blio te ce Kró -
la i w Wiel kiej Sie ni pro wa dzo ne sà pra ce ba daw cze przy
ich ró˝ no rod nym wy stro ju ar ty stycz nym. Sk∏a da jà si´ na
nie go bo ga te de ko ra cje sztu ka tor skie, ma lo wi d∏a Êcien -
ne, ma lo wa ne na p∏ót nie pla fo ny, wie lo barw ne tka ni ny
obi cio we. Na Êcia nach, stiu kach, ele men tach de ko ra cji
ar chi tek to nicz nej, w po kry wa jà cych je war stwach farb
wy ko ny wa ne sà son da ̋ o we od kryw ki, dzi´ ki któ rym b´ -
dzie mo˝ na usta liç chro no lo gi´ ko lej nych zmian w ich
ko lo ry sty ce. Wy ko rzy stu jàc naj bar dziej za awan so wa ne
tech ni ki ba daw cze ana li zo wa ny jest sk∏ad tyn ków, ro -
dzaj u˝y tych w far bach pig men tów oraz ich spo iw. Ba -
da ne sà w∏ók na tka nin i ro dza je barw ni ków, któ ry mi je
far bo wa no. Spraw dza ny jest po ziom za wil go ce nia Êcian
oraz sto pieƒ za gro ̋ e nia mi kro bio lo gicz ne go w po szcze -
gól nych wn´ trzach. Ana li zu je si´ za kres i przy czy ny
znisz czeƒ, któ rym ule g∏y w mi nio nych stu le ciach two -
rzy wa, ja kich u˝y to do wy ko na nia po szcze gól nych dzie∏.
Na pod sta wie wy ni ków tych ba daƒ i ob ser wa cji b´ dzie
mo˝ li we po sta wie nie w∏a Êci wej dia gno zy i opra co wa nie

od po wied nie go pro gra mu przy sz∏ych prac kon ser wa tor skich. In nym wa˝ nym ce lem pro wa dzo -
nych ba daƒ jest usta le nie pier wot ne go wy glà du tych ele men tów de ko ra cji, któ re, jak to mia∏o
miejsce w przypadku ko lo ry sty ki Êcian i sztu ka te rii, ule g∏y w prze sz∏o Êci znacz nym zmia nom.
Kon fron tu jàc wy ni ki ba daƒ z ana li za mi hi sto rycz no sty li stycz ny mi oraz do ku men ta mi êró d∏o -
wy mi przed sta wio na zo sta nie pró ba re kon struk cji ich ory gi nal nej, ba ro ko wej ko lo ry sty ki. 

KCh

Pra ce od kryw ko we na Êcia nach i na su fi cie Ga le rii Po ∏u dnio wej
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Kon ser wa cje za byt ków pro wa dzo ne 
w ra mach dzia ∏al no Êci pra cow ni mu ze al nych

Re zy den cjo nal ny cha rak ter Mu zeum Pa ∏a cu w Wi la no wie wy ma ga sta ∏ej obec no Êci ze spo ∏u wy -
kwa li fi ko wa nych i do Êwiad czo nych kon ser wa to rów spra wu jà cych opie k´ nad za byt ka mi – w pa -
∏a cu, ma ga zy nach zbio rów, a tak ̋ e w ogro dach hi sto rycz nych.
Pra ce kon ser wa tor skie w ze spo le pa ∏a co wo -ogro do wym roz po cz´ ∏y si´ na du ̋ à sa l´ w 1954
i trwa ∏y do 1962 r. W ostat nich la tach po now nie sà pro wa dzo ne z po dob nà in ten syw no Êcià i na
rów nie wiel kà ska l´.
W 1960 r. po wsta ∏a przy pa ∏a cu wi la now skim pierw sza pra cow nia kon ser wa cji dzie∏ sztu ki,
roz po czy na jàc kszta∏ to wa nie zor ga ni zo wa ne go i wpi sa ne go w struk tu r´ mu zeum ze spo ∏u. Obec -
nie Dzia∏ Kon ser wa cji li czy 26 osób, sta le za trud nio nych w sze Êciu pra cow niach. W za le˝ no -
Êci od po trzeb, cza so wo an ga ̋ o wa ni sà tak ̋ e in ni kon ser wa to rzy, nie kie dy w licz bie po rów ny -
wal nej z pod sta wo wym sk∏a dem. Pra cow nie obej mu jà swo jà dzia ∏al no Êcià za byt ki o ró˝ nym
cha rak te rze – ob ra zy, rzeê by, tka ni ny, me ble, ra my, obiek ty rze mio s∏a ar ty stycz ne go. No we wy -
po sa ̋ e nie mu zeum po zwa la na wy ko na nie ba daƒ nie zb´d nych do re ali za cji pro gra mów kon -
ser wa tor skich. Jed no cze Ênie po dej mu je my wspó∏ pra c´ z na ukow ca mi, spe cja li sta mi w za kre -
sie m. in. che mii i fi zy ki, dys po nu jà cy mi wy so ko wy spe cja li zo wa nym sprz´ tem ba daw czym. 
Przed kon ser wa to ra mi za trud nio ny mi w mu zeum sta wia si´ szcze gól ne wy ma ga nia. Ró˝ no rod -
noÊç za gad nieƒ, z ja ki mi sty ka jà si´ w swo jej prak ty ce, na rzu ca ko niecz noÊç trak to wa nia za -
byt ku nie ja ko po je dyn czy, wy izo lo wa ny obiekt, ale ja ko ele ment wi´k sze go ze spo ∏u, na któ ry
sk∏a da si´ hi sto rycz na ko lek cja, wy strój wn´trz pa ∏a co wych, jak rów nie˝ przy rod ni cze oto cze -
nie z ogro da mi, ich ma ∏à ar chi tek tu rà i de ko ra cjà rzeê biar skà. Ta kie po dej Êcie do za byt ku wy -
ma ga sta ∏e go po sze rza nia wie dzy i do Êwiad czeƒ z za kre su in nych spe cjal no Êci. Po wo du je rów -
nie˝ zwi´k sze nie wy ma gaƒ w sto sun ku do kon ser wa to ra o uczest nic two w aran ̋ a cji prze strze ni
mu ze al nej.
Uno wo cze Ênia ne me to dy kon ser wa tor skie po zwa la jà na sku tecz niej sze ni˝ w po przed nich de -
ka dach za bez pie cza nie obiek tów, bez na ru sza nia ich struk tu ry. Na wet do brze za bez pie czo ne
dzie ∏a sztu ki wy ma ga jà sta ∏ej kon tro li. Pra ce przy nich to przede wszyst kim pro fi lak ty ka kon -
ser wa tor ska i kon ser wa cja za po bie gaw cza, przy czym pod sta wo wym wa run kiem trwa ∏o Êci mu -
ze aliów jest usta bi li zo wa nie wa run ków ich prze cho wy wa nia. W po rów na niu z no wy mi bu dyn -
ka mi mu ze al ny mi ma my ogra ni czo ne mo˝ li wo Êci in ge ro wa nia w prze strzeƒ za byt ko wych wn´trz
pa ∏a co wych. Mi mo trud no Êci, uda je si´ jed nak mo dy fi ko waç ist nie jà ce ju˝ sys te my i re gu lo -
waç tem pe ra tu r´ i wil got noÊç po wie trza w sa lach wy sta wo wych. Za in sta lo wa na no wo cze sna
apa ra tu ra po mia ro wa umo˝ li wia pro wa dze nie sta ∏e go mo ni to rin gu po miesz czeƒ mu ze al nych
i szyb kie re ago wa nie w ra zie nie po ko jà cych zmian wa run ków kli ma tycz nych. Obec noÊç mi kro -
bio lo ga w ze spo le kon ser wa tor skim istot nie wp∏y wa na pro gra mo we kon tro lo wa nie sta nu mi -
kro bio lo gicz ne go wn´trz i po szcze gól nych za byt ków oraz za sto so wa nie od po wied nich Êrod ków
w przy pad ku stwier dze nia ich za gro ̋ e nia.
No wo cze sna apa ra tu ra do po mia rów czy sto Êci po wie trza, b´ dà ca w po sia da niu na sze go mu -
zeum, po zwa la na bar dzo pre cy zyj ne okre Êle nie, ja ki wp∏yw na za byt ki ma jà nie tyl ko czyn ni -
ki ze wn´trz ne, ale rów nie˝ gru py lu dzi, któ re od wie dza jà pa ∏ac. Po zwo li to w przy sz∏o Êci, po
prze pro wa dze niu sys te ma tycz nych ba daƒ, na kon tro lo wa nie i w∏a Êci we ste ro wa nie licz bà osób
od wie dza jà cych mu zeum. EM
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Ob ra zy z Ga bi ne tu przed Ga le rià

Pod czas przy go to waƒ do przy pa da jà ce go w 2005 r. ju bi le uszu 200 – le cia
ist nie nia mu zeum w Wi la no wie prze pro wa dzo no kon ser wa cj´ kil ku -

dzie si´ ciu ob ra zów z daw nej ko lek cji Sta ni s∏a wa Kost ki Po toc kie -
go. Grun tow nym lub drob nym za bie gom pod da no mi´ dzy in ny -

mi wi´k szoÊç ob ra zów i ich ram z Ga bi ne tu przed Ga le rià.
Ob ra zy zo sta ∏y oczysz czo ne, wy ko na no ko rek t´ zmie nio -

nych w ko lo rze re tu szy, wy rów na no po ∏ysk wer nik sów.
Z∏y stan tech nicz ny kil ku na stu ob ra zów wy ma ga∏
prze pro wa dze nia pe∏ nych prac kon ser wa tor skich

i re stau ra tor skich, w tym kon so li da cji warstw tech -
no lo gicz nych, usu ni´ cia de for ma cji i na praw pod -
obra zia oraz uzu pe∏ nie nia ubyt ków grun tu i war -
stwy ma lar skiej. Usu ni´ cie sta rych, po ̋ ó∏ k∏ych,
po ciem nia ∏ych wer nik sów oraz roz le g∏ych re tu -
szy i prze ma lo waƒ po zwo li ∏o na od kry cie ory -
gi nal nej ko lo ry sty ki ma lo wi de∏.
Rów no le gle trwa ∏y ba da nia tech no lo gicz ne ob -
ra zów, któ re ujaw ni ∏y, ˝e wi´k szoÊç z nich by -
∏a od na wia na ju˝ za cza sów St. Kost ki Po toc -
kie go. Za cho wa ∏o si´ sze reg do ku men tów
do ty czà cych tych prac. Âwiad czà o nich tak ̋ e
Êla dy daw nych kon ser wa cji i re no wa cji. Tra gicz -
na hi sto ria na sze go kra ju, na tu ral ne pro ce sy

zmian ory gi nal nej sub stan cji za byt ków i wpro -
wa dzanych dawniej ma te ria ∏ów kon ser wa tor skich

przy czy ni ∏y si´ do znacz nych znisz czeƒ. Nie
wszyst kie daw ne dzia ∏a nia by ∏y na le ̋ y cie do ku -

men to wa ne. Pro wa dzo ne na co raz szer szà ska l´ obec -
ne ba da nia nie tyl ko po ma ga jà po znaç taj ni ki warsz -

ta tu au to rów lub usta liç atry bu cj´ ob ra zów, ale tak ̋ e
prze Êle dziç i po twier dziç póê niej sze lo sy za byt ków. 

AGu



Frag ment ob ra zu „Apo te oza se na to ra we nec kie go” 
z wi docz nym wtór nie na ∏o ̋ o nym bia ∏ym im pa stem
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„A po te oza se na to ra we nec kie go” 
i „Sce na ale go rycz na”

„(...) szcz´ Êli wy traf za pro wa dzi∏ mnie te go ran ka do pew ne -
go do mu, gdzie chcia ∏em za graç par tyj k´, zo ba czy ∏em tam

pi´k ne go Gior gio na, Pal m´, Tin to ret ta, Schia vo na, któ -
re li cz´ mieç za gro sze” – do no si St. K. Po toc ki ˝o nie
w li Êcie pi sa nym z We ne cji we wrze Êniu 1785 r. Za miar
naj wy raê niej zre ali zo wa∏, po nie wa˝ w ko lej nym li Êcie
z Vi cen zy z 30 dnia te go˝ mie sià ca czy ta my, ˝e w We -
ne cji za ku pi∏ mi´ dzy in ny mi: „jed ne go Tin to ret ta, (…),
jed ne go Schia vo na (…) sà to wy bor ne ob ra zy, czy ste ory -
gi nal ne i do brze za cho wa ne (…)”. Choç w li stach bra -
ku je nam bar dziej szcze gó ∏o wych opi sów wy da je si´, ˝e
oba te dzie ∏a do dziÊ zdo bià wi la now skie kom na ty. 
Ju˝ w trak cie wst´p nych ba daƒ sta ∏o si´ ja sne, ˝e ob ra -
zy te nie wy glà da jà dzi siaj tak jak wte dy, gdy za chwy ci∏
si´ ni mi Po toc ki. Je den z nich by∏ przy pi sy wa ny warsz -
ta to wi Tin to ret ta i zo sta∏ opi sa ny w ka ta lo gu zbio rów Mu -
zeum Na ro do we go w War sza wie w spo sób nie da jà cy
pew nej atry bu cji. Au to rzy no ty ka ta lo go wej zwra ca jà
uwa g´ na nie ty po wy dla te go ar ty sty spo sób ma lo wa nia:

„gru by, ci´˝ ki, ca ∏oÊç wy ko na na g´ stà, nie prze zro czy stà
far bà (…)”1.

Uwa˝ ne ogl´ dzi ny ob ra zu „Apo te oza se na to ra we nec kie go”, po par -
te ba da nia mi che micz ny mi i stra ty gra ficz ny mi war stwy ma lar skiej

oraz ob ser wa cjà w pro mie niach IR, wy ka za ∏y, ˝e ob raz zo sta∏ przy naj -
mniej dwu krot nie prze ma lo wa ny. Gdy przyj rzy my si´ par tii nie ba za uwa ̋ y my, ˝e k∏´ bià ce si´ chmu -
ry w cen tral nej cz´ Êci uk∏a da jà si´ w kszta∏t dra pe rii otu la jà cej ko la na po sta ci, któ rej twa rzy ani
torsu nie wi daç. Jed nak na zdj´ ciu wy ko na nym w pro mie niach pod czer wo nych wi docz ne sà g∏o wa,
r´ ka, frag ment tu ∏o wia – sk∏a da jà ce si´ praw do po dob nie na po staç trze cie go anio ∏a za ma lo wa ne go
póê niej gru bà war stwà ja sno – ˝ó∏ tej far by. Mo˝ li we, ˝e pierw sza war stwa prze ma lo wa nia po cho dzi
jesz cze z XVIII w. i ˝e Po toc ki za ku pi∏ ob raz ju˝ prze ma lo wa ny.
Dru gi ob raz, okre Êlo ny ja ko „du ̋ y Schia vo ne”, ko lek cjo ner ku pi∏ w tym sa mym cza sie i miej scu. Ok.
1965 r. na pod sta wie ana li zy sty li stycz nej zmie nio no t´ hi sto rycz nà ju˝ atry bu cj´. Ob raz przy pi sa no
w∏o skie mu ma nie ry Êcie Bat ti sta Fran co. Do dziÊ nie jest te˝ od czy ta na iko no gra fia te go przed sta wie -
nia, dla te go obec nie ak tu al ny jest je go ro bo czy ty tu∏ „Sce na ale go rycz na”. 

W trak cie kon ser wa cji spod gru bej war stwy ciem ne go la se run ku, cha rak te ry stycz ne go dla XIX w.
tzw. to nu ga le ryj ne go i spod póê niej szych po ̋ ó∏ k∏ych wer nik sów wy ∏o ni ∏a si´ barw na kom po zy -

cja z dy na micz ny mi dra pe ria mi, któ ra ca∏ ko wi cie od mie ni ∏a cha rak ter ob ra zu, do ja kie go od
lat przy wy kli Êmy. 
Zba da no tak ̋ e ga tu nek drew na, na któ rym na ma lo wa no oba ob ra zy. Oka za ∏o si´, ˝e oba pod -
∏o ̋ a wy ko na ne sà w iden tycz ny spo sób, ze skle jo nych pi´ ciu Êwier ko wych de sek. Ana li za s∏o -
jów drew na wska zu je na to, ˝e de ski, z któ rych wy ko na no pod obra zia, po cho dzà z pnia te go
sa me go drze wa. Mu sia ∏y wi´c po wstaç rów no cze Ênie w tym sa mym warsz ta cie. To ko lej na za -
gad ka. Czy wy ko na ne zo sta ∏y r´ kà te go sa me go ar ty sty? Z ja kie go miej sca po cho dzà? Te i in -
ne py ta nia po zo sta jà na ra zie bez od po wie dzi. Ma my jed nak na dzie j´, ˝e od kry cia po czy nio -
ne w to ku obec nych prac kon ser wa tor skich za in spi ru jà ba da czy do dal szych po szu ki waƒ, dzi´ ki
któ rym b´ dzie my mo gli po znaç przy naj mniej nie któ re ta jem ni ce tych cen nych ob ra zów.

AP
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1 J. Bia ∏o stoc ki, M. Sku bi szew ska, Ma lar stwo fran cu skie, ni der landz kie i w∏o skie do 1600 r., Ka ta log zbio rów, War sza wa 1979, ss. 222 – 223.

Ob raz „Apo te oza se na to ra we nec kie go” po kon ser wa cji

Re flek to gram frag men tu ob ra zu „Apo te oza se na to ra we nec kie go”
w pod czer wie ni. Wi docz na po staç anio ∏a, znaj du jà ca si´ 

pod war stwà prze ma lo waƒ

Frag ment ob ra zu „Sce na ale go rycz na” pod czas usu wa nia „to nu ga le ryj ne go” Ten sam frag ment po oczysz cze niu

„Sce na ale go rycz na” po kon ser wa cji

„Sce na ale go rycz na” przed kon ser wa cjà
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Por tret mar sza∏ ka Fran cji
Ob raz od 1962 r. eks po no wa ny jest w Bi blio te ce Kró la. Przed sta wia m∏o dzieƒ ca w re pre zen ta cyj nym
stro ju. Po szcze gó ∏o wych ogl´ dzi nach w pro mie niach UV i pro mie niach pod czer wo nych, po twier -
dzajàcych ist nie nie roz le g∏ych re tu szy i prze ma lo waƒ, zo sta∏ pod da ny kon ser wa cji. Usu ni´ cie prze -
ma lo waƒ uwi docz ni ∏o pier wot nà ko lo ry sty k´ i kom po zy cj´ ob ra zu. Zo sta ∏y od kry te: sce na bi tew na
(w pra wym dol nym ro gu), od mien na od obec nej ko lo ry sty ka nie ba i in ny kszta∏t he∏ mu. Na pod sta -
wie za cho wa nych frag men tów ory gi na ∏u oraz au tor skie go ry sun ku (ba da nia w pod czer wie ni) zo sta ∏o
zre kon stru owa ne nie bo, frag ment pe ru ki i sce na bi tew na. 
Z ana li zy sty li stycz nej wy ni ka rów nie˝, ˝e ob raz by∏ praw do po dob nie przed sta wie niem ca ∏o po sta cio -
wym, a je go bo ki z nie wy ja Ênio nych przy czyn zo sta ∏y w prze sz∏o Êci ob ci´ te. Zmniej sze nie for ma tu
po zba wi ∏o oso b´ por tre to wa nà po ∏o wy he∏ mu i za koƒ cze nia bu ∏a wy.
Pod czas kon ser wa cji na su n´ ∏a si´ hi po te za do ty czà ca to˝ sa mo Êci por tre to wa ne go – dol na cz´Êç bu -
∏a wy (wska zu jà ca na wy˝ szà god noÊç i przy wódz two), a tak ̋ e na ma lo wa na u do ∏u bi twa (po mi´ dzy
ry ce rzem a jeêdê ca mi w bia ∏ych tur ba nach) mo g∏y by Êwiad czyç o wy so kiej po zy cji woj sko wej m∏o -
dzieƒ ca. Naj pierw prze ana li zo wa ny zo sta∏ trop hi sto rycz ny, któ ry wy do by∏ z cie nia wszyst kich zwy -
ci´ skich mar sza∏ ków Fran cji XVII w. Ksià ̋ ´ Con de de Bo ur bon (1621- 1686) by∏ po sta cià naj bli˝ -
szà kry te riom po szu ki wa nia, ale je go wi ze run ki nie po twier dzi ∏y po do bieƒ stwa fi zycz ne go do
por tre to wa ne go. Z ko lei skoncentrowano si´ na przed sta wio nej bi twie, któ rà sko ja rzo no z wiel kim
zwyci´stwem pod Wied niem. Ze wzgl´ du na m∏o dy wiek por tre to wa ne go mo˝ na wy snuç przy pusz cze -
nie, ˝e na ma lo wa nà po sta cià jest Ja kub So bie ski, naj star szy syn kró la Ja na III. Obok oj ca bra∏ udzia∏
w bi twie i zy ska∏ w niej s∏a w´ wa lecz ne go do wód cy.
Po zo sta ∏a do wy ja Ênie nia tyl ko jed na wàt pli woÊç, a mia no wi cie ty tu∏ mar sza∏ ka Fran cji. Ko lej ny
raz z po mo cà w ba da niach przy sz∏a ana li za hi sto rycz na. Mat kà Ja ku ba by ∏a ksi´˝ nicz ka fran cu -
ska, wi´c ty tu∏ mar sza∏ kow ski móg∏ mu zo staç nada ny sym bo licz nie ze wzgl´ du na uro dze nie i po -
zy cj´. Jed nak naj bar dziej in te re su jà ce oka za ∏o si´ po rów na nie z in ny mi por tre ta mi Ja ku ba So bie -
skie go, znaj du jà cy mi si´ w mu zeum w Wi la no wie, zdra dza jà cy mi istot ne po do bieƒ stwo do
przed sta wio ne go m∏o dzieƒ ca. 
Jak kol wiek nie po twier dzo na osta tecz nie, na ro dzi ∏a si´ za tem hi po te za, ˝e ob raz jest por tre tem Ja ku -
ba Hen ry ka So bie skie go. KG
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„Mar sza ∏ek Fran cji”, XVII w., szko ∏a fran cu ska, ob raz po kon ser wa cji

Ob raz przed kon ser wa cjà

Ob raz w cza sie kon ser wa cji

Wi ze ru nek Ja ku ba So bie skie go z ob ra zu 
„Jan III z sy nem” J. Sie mi gi now skie go

Wi ze ru nek Ja ku ba So bie skie go z ob ra zu „Jan III z ro dzi nà” 
nie zna ne go ma la rza dwo ru kró lew skie go

Frag ment ob ra zu w cza sie usu wa nia sta rych re tu szy
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Ra ma do por tre tu Hra bie go van den Ber ga 

WÊród obiek tów sztu ki zdob ni czej w zbio rach
Mu zeum Pa ∏a cu w Wi la no wie znaj du jà si´
rów nie˝ ob ra mie nia lu ster i ob ra zów. Daw -
niej nie by ∏y trak to wa ne ja ko sa mo dziel ne
dzie ∏a, wi´c ich hi sto ria jest naj mniej roz po -
zna na, a êró d∏a naj cz´ Êciej o nich mil czà.

Ce chà tej gru py przed mio tów by ∏o do pa so  wa -
nie do konkretnego ob ra zu lub lu stra. Znacz -
na cz´Êç za byt ków z ko lek cji ma lar stwa zmie -

ni ∏a swo jà opra w´, zgod nie z obo wià zu jà cà
w da nym cza sie mo dà. Pu ste ra my o du ̋ ych
wa lo rach ar ty stycz nych znaj do wa ∏y no we prze -
zna cze nie. Obecnie bar dzo cz´ sto do pie ro ana -
li za bu do wy i tech ni ki oraz pra ce kon ser wa tor -
skie przy ra mie do star czajà no wych in for ma cji
o ich pier wot nym prze zna cze niu. In te re su jà -
cym przy k∏a dem pod wzgl´ dem es te tycz nym
i hi sto rycz nym jest ra ma do por tre tu hra bie go
van den Ber ga. 
Wy szu ka na kom po zy cja i fi ne zyj na rzeê ba ra -
my spra wia, i˝ two rzy ona z por tre tem har mo -
nij nà ca ∏oÊç. Jednak ory gi nal ne roz mia ry ra my
by ∏y wi´k sze ni˝ obec nie. Praw do po dob nie
w XVIII w. zo sta ∏a zmniej szo na i do pa so wa na
do obec nie znaj du jà ce go si´ w niej por tre tu.
Z po wo du jej z∏e go sta nu pod j´ to pra ce kon ser -
wa tor skie. Ju˝ wst´p ne ogl´ dzi ny obiek tu po -
zwo li ∏y stwier dziç du ̋ e zmia ny, ja kie na stà pi -
∏y w je go kon struk cji. Sk∏a da si´ on z dwóch
warstw – kon struk cyj nej z drew na so sno we go
i sny cer skiej z drew na li po we go. Obie cz´ Êci
po ∏à czo ne zo sta ∏y na klej i drew nia ne ko∏ ki.
W trak cie kon ser wa cji, po usu ni´ ciu z cz´ Êci
kon struk cyj nej rzeê bio nych ele men tów, oka -
za ∏o si´, ˝e wcze Êniej sze prze rób ki po le ga ∏y
na po ci´ ciu wszyst kich bo ków ra my na 16

ele men tów. Oszcz´ dzo no bo ga to rzeê bio ne na ro˝ ni ki i skró co no li stwy tak, by do pa so waç sny cer k´.
Pra ce kon ser wa tor skie po le ga ∏y na skle je niu i wzmoc nie niu cz´ Êci kon struk cyj nej ra my, na st´p nie
na do kle je niu ele men tów sny cer skich, któ re wcze Êniej do pa so wa no. Nie do k∏ad no Êci po wsta ∏e przy
skra ca niu ra my, po przed nio wy pe∏ nio ne ki tem, te raz uzu pe∏ nio no wstaw ka mi drew na. Ubyt ki sny -
cer ki do rzeê bio no we wklej kach z drew na li po we go zgod nie z ry sun kiem or na men tu. Po wy ko na niu
wszyst kich prac kon struk cyj nych, przy stà pio no do kon ser wa cji jej z∏o co nych po wierzch ni. Czyn no -
Êcià wy ma ga jà cà naj wi´k sze go na k∏a du pra cy by ∏o uzu pe∏ nie nie ubyt ków grun tu, spo wo do wa nych
ró˝ ni cà wy so ko Êci po szcze gól nych ele men tów ra my po jej skle je niu oraz usu ni´ cie wtór nych prze -
ma lo waƒ brà zem na po wierzch ni z∏o ceƒ. Ró˝ no rod noÊç spo iw za sto so wa nych w prze sz∏o Êci do sca -
le nia prze tar te go z∏o ta wy ma ga ∏a przy oczysz cza niu ra my za sto so wa nia sze ro kie go wa chla rza me tod
kon ser wa tor skich. Po grun tow nym oczysz cze niu po wierzch ni, przy stà pio no do po z∏o ce nia uzu pe∏ nio -
nych i prze tar tych po wierzch ni z∏o tem w tech ni ce pul men to wej „na po ler” i „mat”, z rów no cze snym
sca la niem ko lo ry stycz nym do za cho wa ne go ory gi na ∏u. Ostat nim eta pem za bie gów kon ser wa tor skich
przy ra mie by ∏o na ∏o ̋ e nie re tu szu w miej scach prze tarç na pi su „van Dyck”. BW
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Ra ma w cza sie prac kon ser wa tor skich

Ra ma po kon ser wa cji



Li be rie s∏u˝by dwor skiej  
W mu zeum wi la now skim za cho wa∏ si´ in te re su jà cy zbiór li be rii, u˝yt ko wa ny w XIX w. przez

s∏u˝ b´ ro dzi ny Po toc kich. Do ze sta wu na le ̋ y sie dem fra ków, sie dem ka mi ze lek i dwie
ozna ki, a tak ̋ e 664 me ta lo we gu zi ki, kil ka set drob nych frag men tów pa sman te rii z atry -
bu ta mi her bo wy mi Po toc kich oraz reszt ki tka nin z wierz chu i pod sze wek li be rii.

Ubio ry, mi mo po dob ne go kro ju, ozdób i u˝y tych tka nin, ró˝ nià si´ w szcze gó ∏ach.
Mo gà wi´c po cho dziç z ró˝ nych okre sów re zy do wa nia ro dzi ny Po toc kich w do -

brach wi la now skich al bo te˝ na le ̋ a ∏y do ró˝ nych for ma cji s∏u˝ by
tej ro dzi ny w Pol sce. Nie wàt pli wie, z chwi là udo st´p nie nia spo -

∏e czeƒ stwu w 1805 r. swo jej ko lek cji, Sta ni s∏aw Kost ka Po toc -
ki, a na st´p nie je go spad ko bier cy zwra ca li uwa g´ na pre zen -

cj´ s∏u˝ by dwor skiej.
Ele men ty li be rii na by wa ne by ∏y w ma nu fak tu rach pol -

skich i za gra nicz nych, m. in. w Pa ry ̋ u, Wied niu, Lon -
dy nie. Na przy k∏ad gu zi ki z her bem Pi la wa i ban de ro là
z de wi zà Po toc kich „Scu tum Op po ne bat Scu tis” pro -
du ko wa ∏y gi ser nie F. Biertümpfe la i Z. Münche ime ra
w War sza wie, ale for my do gu zi ków za ma wia no te˝
w Wied niu.
Fra ki, skro jo ne po d∏ug mo dy z koƒ ca XVIII w., uszy -
te z gra na to we go suk na, na pod szew ce z tka ni ny
we∏ nia nej w ko lo rze ˝ó∏ tym, ude ko ro wa ne sà je -
dwab ny mi fr´ dzel ka mi ef filé i ta Êma mi w bar wach
˝ó∏ tej, b∏´ kit nej i bia ∏ej, z her ba mi Pi la wa. Je den
frak de ko ro wa ny jest na po ∏ach, man kie tach, stój -
ce i pat kach kie sze ni fi ne zyj nym ha ftem, wy ko -
na nym z∏o ty mi niç mi, ba jor kiem i pa je ta mi. Gu -
zi ki, ob cià gni´ te je dwab nym ryp sem, ma jà
wy szy ty ba jor kiem herb Po toc kich. W zbio rze
ka mi ze lek trzy, ze srebr nej la my, za pi na ne sà
na gu zi ki z wy ha fto wa nym her bem Pi la wa.
Dwie, z suk na w ko lo rze ja sno ̋ ó∏ tym, wy koƒ -
czo ne sà je dwab ny mi ga lo na mi z atry bu ta mi Po -
toc kich, a po zo sta ∏e – srebr nym, sze ro kim ga -
lo nem. Do ze sta wu na le ̋ à te˝ dwie wy jàt ko we
ozna ki – prze wie sza ne przez pra we ra mi´ szar -
fy. Jed na, z suk na w ko lo rze gra na to wym, wy -
koƒ czo na na brze gach her bo wy mi ta Êma mi
i bo bro wym fu trem, ma wy ha fto wa ny mo no -
gra mem SP (Sta ni s∏aw Po toc ki) i apli ko wa -
nà tar cz´ z her bem Pi la wa pod hra biow skà

dzie wi´ cio pa∏ ko wà ko ro nà. Dru ga, z ˝ó∏ te go
suk na, ma po dob nie jak we fra kach opra co wa ne her by i pa -
sman te rie.
Liberie tra fi ∏y na eks po zy cj´ i do ma ga zy nów Mu zeum Pa ∏a -
cu w Wi la no wie w bardzo z∏ym stanie. In ten syw nie u˝y wa ne
w XIX w., a na st´p nie prze cho wy wa ne w ró˝ nych wa run kach,
ubio ry by ∏y brud ne, po pla mio ne, z licz ny mi per fo ra cja mi –
Êla da mi po mo lach, ubyt ka mi pa sman te rii, gu zi ków, pod sze -
wek. Z∏o ty haft naj wcze Êniej sze go fra ka sko ro do wa∏ i po ciem -
nia∏. W jed nej z oznak zo sta ∏y wy rwa ne ob szer ne frag men ty pa -
sman te rii, w dru giej znisz czo ne je dwab ne apli ka cje z her ba mi.
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Wa za Me dy cej ska
Ala ba stro wa Wa za Me dy cej ska po raz pierw szy zo -
sta ∏a wy mie nio na w in wen ta rzu wi la now skim z 1832
r. Jest ona no wo ̋ yt nà, zmniej szo nà ko pià s∏yn nej wa -

zy z 2 po ∏o wy I w. n. e., prze cho wy wa nej w Ga le rii de gli Uf fi zi we
Flo ren cji.
Kon ser wa cja zo sta ∏a roz po cz´ ta po stwier dze niu nie bez piecz nych zmian
w struk tu rze ala ba stru. Ka mieƒ ten ze swej na tu ry jest de li kat nym two -
rzy wem rzeê biar skim. For ma wa zy, majàca kszta∏t greckiego krateru, jest
po mi strzow sku opra co wa na, co prze ja wia si´ tak ̋ e w ma ∏ej gru bo Êci

Êcian, przy da jà cej za byt ko wi wra ̋ e nia lek ko Êci i kru cho Êci.
Ce chy te sà za le tà es te tycz nà, lecz stwa rza jà pro ble my kon -
ser wa tor skie. Od spo je niu uleg∏ frag ment pod sta wy sto py na -
czy nia wiel ko Êci ok. 1/4 ob wo du, a w dol nej par tii brzu Ê ca
po ja wi ∏o si´ groê ne, roz cho dzà ce si´ pro mie ni Êcie sp´ ka nie.

Po nad to, po wierzch nia wa zy by ∏a sil nie za bru dzo na.
W trak cie prac kon ser wa tor skich zo sta ∏y roz mon to wa ne

wszyst kie ele men ty wa zy. Zo sta ∏y one oczysz czo ne z na war -
stwieƒ i prze bar wieƒ ce lem przy wró ce nia pier wot nej bar wy

ala ba stru i je go cha rak te ry stycz nej zdol no Êci prze pusz cza nia
Êwia t∏a. Zdj´ to ma te ria ∏y wy ko rzy sta ne pod czas wcze Êniej szych

kon ser wa cji. Sto p´ wa zy skle jo no, a w jej wy drà ̋ o ne
wn´ trze wpa so wa no sztyw nà kon struk cj´ no Ênà. Ce -
lem te go za bie gu by ∏a ko niecz noÊç prze nie sie nia si∏
na ci sku, dzia ∏a jà cych na kra w´dê pod sta wy. Licz ne
sp´ ka nia i ubyt ki for my zo sta ∏y wy pe∏ nio ne i zre kon -
stru owa ne, a ca ∏a po wierzch nia wa zy zo sta ∏a za bez -
pie czo na wo skiem. Przy wró co no jej ory gi nal nà uro d´,
pod kre Êlo nà lo ka li za cjà w po ∏u dnio wej ga le rii ogro -
do wej, gdzie jest naj wi´ cej na tu ral ne go oÊwie tle nia.

JG
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Frag men ty wa zy przed kon ser wa cjà
Li be ria po kon ser wa cji
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Ka mi zel ki z la my by ∏y po gnie cio ne i zde for mo wa ne. Ka mi zel ki z suk na dziu ra we: jed na z nich mia -
∏a wy rwa nà przed nià po ∏´, dru ga ple cy, zaÊ wszyst kie trocz ki i pa ski do re gu la cji sze ro ko Êci.
Re no wa cj´ roz po cz´ to w 2001 r. Za ∏o ̋ e niem prac by ∏o uwol nie nie obiek tów od za gro ̋ eƒ – bru du,
szkod ni ków, mi kro or ga ni zmów oraz nada nie wa lo rów eks po zy cyj nych przy jak naj mniej szej in ge ren -
cji kon ser wa tor skiej. Dla te go te˝ wy klu czo no ca∏ ko wi ty de mon ta˝ ubio rów, trak tu jàc pier wot ne szwy
ja ko istot nà i war tà za cho wa nia cz´Êç sub stan cji za byt ko wej. Pierw szà czyn no Êcià by ∏a de zyn sek -
cja w ko mo rze pró˝ nio wej i od ka ̋ e nie fun gi cy dem. Potem nastàpi∏o do k∏ad ne oczysz cze nie
aspi ra to rem z ku rzu i po zo sta ∏o Êci po owa dach, usu ni´ cie plam. Ele men ty z we∏ ny
by ∏y czysz czo ne na su cho w roz pusz czal ni kach, po zo sta ∏e w kà pie li wod nej z de -
ter gen tem. Per fo ra cje suk na uzu pe∏ nio no punk to wo od po wied nio do bra ny mi tka -
ni na mi. Ubyt ki pod szew ki fra ka, ple ców i przo du ka mi zel ki od bu do wa no u˝y -
wa jàc no wych, zbli ̋ o nych do ory gi nal nych, ma te ria ∏ów. W ozna ce przy wró co no
de ko ra cj´ z taÊm i fr´dz li, wy ko rzy stu jàc prze cho wy wa ne w mu ze al nym ma -
ga zy nie po zo sta ∏o Êci pa sman te rii od in nych li be rii. Z∏o ty haft oczysz czo no
z ko ro zji. Na za koƒ cze nie zre kon stru owa no szwy, nad pru te w trak cie kon -
ser wa cji. 
Fra ki wraz z ka mi zel ka mi i ozna ka mi umiesz czo no na ma ne ki nach. Pre -
zen to wa ne sà w skrzy dle pó∏ noc nym pa ∏a cu, w apar ta men tach Po toc -
kich, to wa rzy szàc go Êciom od wie dza jà cym Wi la nów.
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Li be rie po kon ser wa cji

Gu zi ki li be ryj ne z her bem Pi la wa
Frag ment po ∏y Haft w trak cie czysz cze nia

Frak ha fto wa ny z∏o tà ni cià przed kon ser wa cjà
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Fo tel 

Na ry ci nie Ma szyƒ skie go z 1877 r., przed sta wia jà cej wn´ trze ga le ryi zwa nej Mu zeum (obec nie Wiel -
ka Sa la Kar ma zy no wa), wÊród wie lu in nych me bli jest uka za ny rzeê bio ny fo tel, na wià zu jà cy swà bo -
ga tà for mà i de ko ra cjà do es te ty ki ba ro ko wej. Po sta wio ny zo sta∏ przy ko min ku dla wy go dy, od po czyn -
ku i kon tem pla cji dzie∏ sztu ki w po miesz cze niu do st´p nym dla go Êci mu ze al ny ch1.
Me bel ta pi ce ro wa ny, na mo si´˝ nych rol kach, z wy so kim opar ciem, roz ∏o ̋ y stym sie dzi skiem i pod ∏o -
kiet ni ka mi, wy ko na ny jest z drew na brzo zo we go. Je go szkie let o eso wa to wy gi´ tych nó˝ kach i po r´ -
czach ma nie ty po wo de ko ro wa ne pro fi le – po li tu r´ w czar nym ko lo rze i z∏o co ne ele men ty rzeê biar -
skie z mo ty wem musz li, li Êci akan tu i cam pa nul li.
Za ple cek, sie dzi sko i pod ∏o kiet ni ki obi te sà tka ni nà ha fto wa nà na kan wie. Haft krzy ̋ y ko wy prz´ dzà
we∏ nia nà i je dwab nà przed sta wia na sie dzi sku kar tusz z li Êci akan tu i musz li ro ca il le, w któ re go po -
lu wy ra sta kwit nà cy mak, na za plec ku zaÊ ar ka d´ za mkni´ tà ostro ∏u kiem wspar tym na gra nia stych
ko lum nach; w Êwie tle ar ka dy bu kiet z b∏´ kit nych dzwon ków.
In ten syw ne u˝yt ko wa nie me bla w prze sz∏o Êci i nie sta bil ne daw niej wa run ki prze cho wy wa nia spo wo -
do wa ∏y wie le uszko dzeƒ: roz chwia nie drew nia nej kon struk cji, p´ ka nie, od spo je nie bàdê od pa da nie
frag men tów za pra wy kre do wo – kle jo wej, prze tar cia z∏o ceƒ i grun tów. Po dusz ki ta pi cer skie za pa d∏y
si´ i zde for mo wa ∏y. Pier wot nie ˝y we, ja skra we ko lo ry ha fto wa nych obiç, jak czer wie nie, ugry, zie le -
nie – sp∏o wia ∏y i zbla d∏y. Brud i kurz za tar∏ czy tel noÊç ha ftu, a 1/3 je go po wierzch ni znisz czy ∏y szkod -
ni ki we∏ ny.
W re wa lo ry za cji za byt ku bra li udzia∏ kon ser wa to rzy wie lu spe cjal no Êci: drew na, po z∏ot nic twa, tka -
nin, a tak ̋ e ta pi cer. Ich za da niem by ∏o przy wró ce nie fotelowi wa lo rów ar ty stycz nych i eks po zy cyj -
nych. W pra cow ni kon ser wa cji me bli usta bi li zo wa no drew nia ny szkie let. Kon ser wa to rzy po z∏ot nic -
twa od two rzy li z∏o ce nia i war stw´ czar nej po li tu ry, a na st´p nie sca li li je z za cho wa nym ory gi na ∏em.
W pra cow ni kon ser wa cji tka nin oczysz czo no obi cia i uzu pe∏ nio no haft me to dà pe∏ nej re kon struk cji
ko lo ry stycz nej, or na men tal nej i tech nicz nej, u˝y wa jàc prz´ dzy po dob nej do ory gi nal nej, ufar bo wa -
nej na ok. 20 ko lo rów. W trak cie prac ta pi cer skich oczysz czo no ele men ty wy pe∏ nieƒ i tka ni ny bia -
∏ej ta pi cer ki. Za pad ni´ te po dusz ki zo sta ∏y uzu pe∏ nio ne koƒ skim w∏o siem. Po po now nym obi ciu me -
bla ha fto wa ny mi tka ni na mi wy koƒ czo no kra w´ dzie ory gi nal nà ta Êmà tzw. tor sad kà. TP
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1 H. Skim bo ro wicz, W. Ger son, Wil la nów daw ny i te raê niej szy, 
War sza wa 1877, ss. 56 – 57.

Fo tel po kon ser wa cji Sie dzi sko w trak cie prac ta pi cer skich

Obi cie za plec ka po kon ser wa cji

Obi cie za plec ka przed kon ser wa cjà
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Kom plet to a le to wy
W zbio rach mu zeum znaj du jà si´ czte ry szka tu∏ ki i lu stro, sta no wià ce cz´Êç gar ni tu ru to a le to we go
wy ko na ne go w koƒ cu XVII w. Kom plet ku pi∏ Sta ni s∏aw Kost ka Po toc ki 27 lu te go 1808 r. w Pa ry ̋ u
w fir mie De To ur nie re [rue des pe ti te Au gu styn No 18] za 300 liw rów.
Kon struk cyj na po szcze gól nych za byt ków jest po dob na. Wszyst kie zbu do wa ne sà z drew na d´ bo we -
go, od we wnàtrz for ni ro wa ne drew nem pa li san dro wym. Ze wn´trz ne li ca szka tu ∏ek i lu stra zdo bio ne
sà mar kie te rià, czy li tech ni kà wy k∏a da nia po wierzch ni przed mio tu ele men ta mi wy ci´ ty mi z ró˝ nych
su row ców. W tym przy pad ku u˝y to sko ru py z ˝ó∏ wia, czy li tzw. szyl kre tu, „ma ci cy per ∏o wej”, czy li
musz li o ró˝ nych od cie niach, a tak˝e bla chy mo si´˝ nej i bla chy cy no wej. Wszyst kie ele men ty sà bar -
dzo pre cy zyj nie gra we ro wa ne. Szka tu∏ ki i lu stro sà do dat ko wo ozdo bio ne od le wa mi mo si´˝ ny mi.
Stan obiek tów by∏ moc no zró˝ ni co wa ny. Wszyst kie by ∏y bar dzo sil nie za bru dzo ne i po kry te war stwà
sta re go po czer nia ∏e go la kie ru. Naj po wa˝ niej sze uszko dze nia i ubyt ki znajdowa∏y si´ na war stwie mar -
kie te rii. Nie któ re z za byt ków mia ∏y te˝ po wa˝ nie nad wà tlo nà kon struk cj´. For nir pa li san dro wy zdo -
bià cy szka tu∏ ki od stro ny we wn´trz nej by∏ bar dzo za nie czysz czo ny i przez to po zba wio ny wy ra zu.
Frag men ta rycz nie za cho wa ne apli ka cje mo si´˝ ne wy ma ga ∏y oczysz cze nia.
Z po wo du bra ku ma te ria ∏ów po rów naw czych od two rze nie du ̋ ych frag men tów scen zdo bià cych po -
wierzch nie szka tu ∏ek by ∏o bar dzo pro ble ma tycz ne, miej sca mi wr´cz nie mo˝ li we. Oczy wi Êcie mo˝ na
by ∏o zr´cz nie wy pe∏ niç po dob ny mi ma te ria ∏a mi miej sca ubyt ków, ale to nie poprawi∏oby czytelnoÊci
mi ster nych kom po zy cji. 
Wi´k szoÊç scen de ko ru jà cych Êcian ki szka tu ∏ek wzo ro wa na jest na ob ra zach Fran ce sco Al ba nie go
(1578-1660), któ re sta ∏y si´ zna ko mi tym ma te ria ∏em po rów naw czym do od two rze nia znisz czo nych
kom po zy cji. Sce na przed sta wio na na ob ra zie „La to ilet te de Ve nus ou l’Air”, b´ dà cym w∏a sno Êcià
Luw ru, zo sta ∏a w ca ∏o Êci sko pio wa na na mar kie te rii zdo bià cej Êcia n´ wie ka jed nej z du ̋ ych szka -
tu∏ kom ple tu. Pro blem re kon struk cji zo sta∏ roz wià za ny. Po zo sta wa ∏a tyl ko stro na tech nicz na i tech -
no lo gicz na.
Bar dzo trud ne oka za ∏o si´ do pa so wy wa nie oca la ∏ych frag men tów mar kie te rii do za cho wa nych kom -
po zy cji. Przy po mi na ∏o to uk∏a da nie puz zli, za cho wa ∏o si´ bo wiem bar dzo du ̋ o luê nych frag men tów,
któ re cz´ sto mia ∏y for m´ przy pad ko wych od∏am ków. Tyl ko po je dyn cze ele men ty przy po mi na ∏y celowy
kszta∏t. Na le ̋ a ∏o od szu kaç w ca ∏ej kom po zy cji ich pier wot ne miej sca i tam je wkle iç. W wi´k szo Êci
przy pad ków uda ∏o si´ te go do ko naç. Wkle je nie na wet naj mniej sze go ele men tu nie jednokrotnie uczy -
tel nia ∏o sce n´ i u∏a twia ∏o dal sze eta py pra cy.
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55

Kom plet to a le to wy Drob ne frag men ty mar kie te rii Szka tu∏ ki w cza sie prac kon ser wa tor skich
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II No wo cze sna do ku men ta cja obiek tów za byt ko wych 

Do ku men ta cja za byt ków ru cho mych 
– ska no wa nie 3D

Do ku men ta cja za byt ków jest obo wiàz kiem mu ze ów. Wa˝ nym jej ele men tem jest za pis wy glà du opra -
co wy wa ne go obiektu. Tra dy cyj nie za pis ta ki wy ko nu je si´ wy ko rzy stu jàc fo to gra fi´ i tech ni ki ry sun -
ko we, któ re ma jà jed nak du ̋ e ogra ni cze nia w przy pad ku za byt ków o roz wi ni´ tym i z∏o ̋ o nym kszta∏ -
cie. Ry su nek nie jest obiek tyw ny, a fo to gra fia re je stru je gr´ Êwia te∏ i cie ni na po wierzch ni za byt ku.
Obie tech ni ki sy gna li zu jà je dy nie prze strzen noÊç przed mio tu. 
No wà tech no lo già, któ ra po zwa la prze zwy ci´ ̋ yç wie le z tych ogra ni czeƒ, jest wir tu al na do ku men ta -
cja trój wy mia ro wa. W 2005 r. fir ma DE PHOS prze pro wa dzi ∏a w tej tech no lo gii in wen ta ry za cj´ kil -
ku obiek tów ze zbio rów Mu zeum Pa ∏a cu w Wi la no wie. Wy bra ne za byt ki ró˝ ni ro dzaj ma te ria ∏u, z ja -
kie go zo sta ∏y wy ko na ne (bi skwit, ala ba ster, gli na) oraz sto pieƒ roz wi ni´ cia po wierzch ni.
Wy ko ny wa nie do ku men ta cji trój wy mia ro wej sk∏a da ∏o si´ z kil ku eta pów. Pierw szy po le ga∏ na ze ska -
no wa niu za byt ku przy za sto so wa niu nie zwy kle pre cy zyj ne go ska ne ra la se ro we go 3D fir my Ko ni ca –
Mi nol ta Vi -9i. Urzà dze nie to s∏u ̋ y do re je stra cji po wierzch ni nie wiel kich obiek tów z bar dzo du ̋ à
do k∏ad no Êcià ozna cze nia do wol ne go punk tu, wy no szà cà 0,05 mm w ka˝ dym z trzech wy mia rów. Za -
byt ki w cza sie ska no wa nia umiesz cza no na ob ro to wej pod sta wie. Stwo rze nie trój wy mia ro wych mo -
de li wy ma ga ∏o ska no wa nia przed mio tów z kil ku stron. Za zwy czaj po mi´ dzy jed nym a dru gim ska no -
wa niem pod sta w´ wraz z obiek tem prze kr´ ca no o 45 lub 60 stop ni. Uzy ska ne ska ny czàst ko we ∏à czo no
za po mo cà spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia kom pu te ro we go w kom plet ne, prze strzen ne mo de le za -
byt ków.
Ko lej ny etap prac po le ga∏ na „sfo to gra fo wa niu” po wierzch ni obiek tów ka me rà cy fro wà. W przy pad -
ku do ku men ta cji wi la now skiej zre zy gno wa no z wy ko rzy sta nia ka me ry wbu do wa nej w ska ner. Dzi´ ki
te mu uzy ska no „ma p´” ko lo ry stycz nà do ku men to wa nych za byt ków, od zna czajàcà si´ do sko na ∏y mi

pa ra me tra mi. Po dob nie jak w przy pad ku ska no wa nia, ka me ra mu sia ∏a sfo to -
gra fo waç przed mio ty ze wszyst kich stron, aby za pi saç ich pe∏ ny prze strzen -
ny wi dok.
W ostat nim eta pie na ∏o ̋ o no barw nà „po w∏o k´” na otrzy ma ne uprzed nio prze -
strzen ne mo de le. Przy wy ko ny wa niu te go ty pu do ku men ta cji wa˝ na jest pre -
cy zja ∏à cze nia po szcze gól nych ska nów obiek tów, a na st´p nie od po wied nie
na∏o ̋ e nie barw nej tek stu ry na po wierzch ni´ mo de li. W ten spo sób otrzy ma -
no ma te ria∏ do ku men tal ny, któ ry po zwa la na wy ko na nie wy dru ku wy glà du za -
byt ków z do wol ne go kà ta wi dze nia, z za cho wa niem wszyst kich pro por cji, jak
rów nie˝ na u˝y cie te go ma te ria ∏u do pre zen ta cji mul ti me dial nych w wir tu al -
nym Êro do wi sku trój wy mia ro wym.
Ta no wa me to da z jed nej stro ny da je bar dzo obiek tyw nà i pe∏ nà do ku men ta -
cj´ prze cho wy wa nych zbio rów oraz u∏a twia ich opra co wa nie. Z dru giej stro -
ny otwie ra przed pu blicz no Êcià no wy wy miar mu zeum, w któ rym mo˝ li we sta -
jà si´ rze czy do tych czas nie osià gal ne. Dzi´ ki niej widz mo ̋ e byç Êwiad kiem
sk∏a da nia ce ra micz ne go na czy nia z roz bi tych frag men tów w ca ∏oÊç, czy te˝
prze mia ny sp∏o wia ∏ych we lu rów w na sy co ne ko lo rem tka ni ny, bez na ru sza -
nia ory gi nal nej sub stan cji za byt ków.
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Wy tek stu ro wa ny mo del obiek tuSiat ka trój kà tów z ukry ty mi ele men ta mi nie wi docz ny mi („hid den ele ment”) Za cie nio wa na siat ka trój kà tów

Chmu ra punk tów po wsta ∏a z po ∏à cze nia kil ku na stu ska nów Siat ka trój kà tów (da ne po zy ska ne ze ska ne ra Mi nol ta Vi -9i sà od ra zu po ∏à czo ne w siat k´
trój kà tów, a nie sà je dy nie chmu rà punk tów)
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No wa me to dy ka i no wo cze sne tech no lo gie
W in ter dy scy pli nar ne ba da nia za byt ków re zy den cji wi la now skiej za an ga ̋ o wa ny jest wszech stron ny ze -
spó∏ spe cja li stów: ar che olo gów, ar chi tek tów, ar chi tek tów kra jo bra zu i bo ta ni ków, hi sto ry ków sztu ki, hi -
sto ry ków, kon ser wa to rów za byt ków, geo de tów, kon struk to rów i in ̋ y nie rów in nych dzie dzin. G∏ów nym ce -
lem prac wy ko ny wa nych w Wi la no wie przez Pra cow ni´ Ba daƒ In ter dy scy pli nar nych Kra jo we go OÊrod ka
Ba daƒ i Do ku men ta cji Za byt ków jest przede wszyst kim zba da nie i udo ku men to wa nie ukry tych pod zie -
mià struk tur ar chi tek to nicz no -bu dow la nych pa ∏a cu i przy le g∏ych ogro dów, a tak ̋ e udzia∏ w do ku men ta -
cji wy stro ju ele wa cji i wn´trz pa ∏a cu. Isto tà tych prac jest two rze nie i re ali za cja kom plek so wych pro gra -
mów ba daw czych, opar tych na wie lo wàt ko wej ana li zie, wspar tych no wo cze sny mi me to da mi pra cy
i za sto so wa niem naj now szych tech no lo gii w ce lu do ku men to wa nia do ko ny wa nych od kryç i za byt ków. Ar -
che olo gia, opie ra jàc si´ na naj now szych zdo by czach me to dy ki ba daƒ sta no wisk o z∏o ̋ o nym uk∏a dzie
warstw kul tu ro wych, two rzy mo del ba daƒ i re kon struk cji za ∏o ̋ eƒ par ko wo – ogro do wych w Wi la no wie.
Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e pod sta wo wà in no wa cjà jest tu opra co wa nie i wdro ̋ e nie spo so bu pro wa dze nia
prac te re no wych, umo˝ li wia jà ce go za sto so wa nia cy fro wych tech nik do ku men ta cyj nych. Wy ko rzy sta nie
fo to gra fii cy fro wej, sprz´ gni´ tej z naj now szy mi apli ka cja mi Êro do wi ska CAD, stwo rzy ∏o szan s´ wy ko na -
nia ak tyw nej, fo tore ali stycz nej do ku men ta cji. Opar ta jest ona na se riach cy fro wych or to fo to gra fii, do ku -
men tu jà cych ko lej ne pla ny i pro fi le wy ko pów. Za war te w ba zach da nych opi sy wy dzie la nych jed no stek
stra ty gra ficz nych two rzà zwar ty sys tem re je stra cji, w któ rym ka˝ da in for ma cja re je stro wa na jest w po -
wià za nych ze so bà war stwach: in ter pre ta cji s∏ow nej, fo to re ali stycz nej ilu stra cji i in wen ta rza za byt ków.
Sku tecz noÊç te go sys te mu po twier dzo na zo sta ∏a w Wi la no wie, przez za miesz cze nie wy ni ków ba daƒ se -
zo nu 2004 w in ter ne cie.
Wspo mnieç w tym miej scu na le ̋ y, ˝e rów no le gle wy ko ny wa na jest w Wi la no wie do ku men ta cja tra dy cyj -
na. S∏u ̋ yç ma tym wszyst kim, któ rzy w pro ce sie do cho dze nia do form no wo cze snych wi dzà za gro ̋ e nie
dla pod staw do tych cza so wej me to dy ki. S∏u ̋ y tak ̋ e i tym, któ rzy owe no we tech no lo gie wdra ̋ a jà, przy -
po mi na jàc o tym, ˝e nie na le ̋ y iÊç na skró ty i za po mi naç o bez po Êred nim kon tak cie z za byt kiem. 
Two rze nie no wo cze snej do ku men ta cji ar che olo gicz nej wspie ra ne jest sto so wa niem ska ne ra la se ro we go Cy -
rax 2500. Urzà dze nie to, po zwa la jà ce z mi li me tro wà do k∏ad no Êcià wy ko ny waç trój wy mia ro wà re je stra cj´
ba da nych obiek tów, sta no wi o ja ko Êci do ku men ta cji. Efek tem jest trój wy mia ro wy mo del ska no wa nej bry ∏y
ar chi tek to nicz nej. Mo del ten sk∏a da si´ z mi lio nów punk tów, z któ rych ka˝ dy ma swo je geo re fe ren cje, co
umo˝ li wia wie lo stron ne je go wy ko rzy sta nie. Na je go pod sta wie mo gà po wstaç rzu ty, prze kro je i zwy mia ro -
wa ne ak so no me trie, wszyst kie osa dzo ne w zde fi nio wa nej prze strze ni. Po ∏à cze nie cy fro wej or to fo to gra fii
z chmu rà punk tów ska ne ra la se ro we go po zwo li na utwo rze nie do ku men ta cji pe∏ nej, ob ra zu jà cej w do wol -
nej ska li prze strzeƒ lub bry ∏´ w rze czy wi stym wy glà dzie i wy mia rze. Do ku men ta cja ta jest obiek tyw na i uni -
wer sal na w za sto so wa niu, ∏a twa w u˝y ciu i przy sto so wa na do szyb kiej pre zen ta cji lub pu bli ka cji.
Do Êwiad cze nia wy nie sio ne z re je stra cji wy ni ków prac wy ko pa li sko wych wy ko rzy sta ne zo sta ∏y przy do -
ku men to wa niu wn´trz pa ∏a co wych. Cy fro wa fo to gra me tria, za sto so wa na w pierw szej fa zie na ele wa cjach
pa ∏a co wych, prze nie sio na zo sta ∏a do kró lew skich kom nat. Ma te ria∏ ze bra ny pod czas tych prac po s∏u ̋ y
obec nie nie tyl ko do wier ne go za pa mi´ ta nia wy glà du sal przed ich kon ser wa cjà, ale te˝ sta nie si´ pod -
sta wà wi zu ali za cji wn´trz pa ∏a cu. 
Ba da nia ze spo ∏u pa ∏a co wo -ogro do we go wspie ra ne sà wie dzà i do Êwiad cze niem przed sta wi cie li in nych
dys cy plin na uki. Po prze dza ne sà ba da nia mi wy prze dza jà cy mi, któ re opie ra jà si´ na rze tel nej kwe ren -
dzie êró de∏ i za sto so wa niu nie in wa zyj nych spo so bów pro spek cji ba da ne go te re nu. Wy czer pu jà ca wie dza
êró d∏o wa i kom plek so wo wy ko na ne pra ce ba daw cze, we spó∏ z nie mal fo to re ali stycz nà do ku men ta cjà,

two rzà so lid nà pod sta w´ póê niej szych kon klu zji. Po -
wsta je w ten spo sób kom plet ne opra co wa nie za wie ra -
jà ce wnio ski, we ry fi ko wa ne w to ku dal szych prac ba -
daw czych. S∏u ̋ yç one b´ dà nie tyl ko eki pom
kon ser wa to rów pra cu jà cych obec nie w Wi la no wie, ale
tak ̋ e i tym wszyst kim, któ rzy Êle dziç b´ dà po st´p i ja -
koÊç tych prac.
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Ga bi net Zwier cia dla ny. Rzut ortogonalny plafonu
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An ty ka me ra Kró lo wej. Rzut or to go nal ny
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Ba da nia ar che olo gicz ne 2003–2005 r.

Sta no wià cz´Êç pro gra mu re wa lo ry za cji re zy den cji kró lew skiej. Ich ce lem jest pe∏ ne roz po zna nie
hi sto rii te re nu, na któ rym wznie sio ny zo sta∏ pa ∏ac i okre Êle nie za sad roz pla no wa nia prze strzen ne -
go ko lej nych faz ota cza jà cych go ogro dów. Za sto so wa ne zo sta ∏y wszyst kie do st´p ne tech ni ki ba -
daw cze. Pra ce wy ko pa li sko we po prze dzo no ba da nia mi geo fi zycz ny mi. Po kwe ren dzie êró de∏ pi sa -
nych, iko no gra ficz nych i kar to gra ficz nych hi sto ry cy ogro dów okre Êli li za kres ko niecz nych prac.
Wy ko na no pod k∏ad geo de zyj ny, któ ry sta∏ si´ pod sta wà ana liz prze strzen nych. Za an ga ̋ o wa ny w pra -
ce zo sta∏ naj no wo cze Êniej szy sprz´t elek tro nicz ny i po mia ro wy, w tym ska ner la se ro wy Cy ran 2500.
Pro ces do ku men ta cji od kryç opar ty zo sta∏ o naj now sze zdo by cze tech nik cy fro wych. Ba da nia wy -
ko pa li sko we po dzie lo ne zo sta ∏y na kil ka eta pów, któ rych re ali za cja po trwa pi´ç lat i b´ dzie za koƒ -
czo na w 2008 r.
W 2003 r. pra ce by ∏y skon cen tro wa ne na dzie dziƒ cu pa ∏a cu i we wschod niej cz´ Êci ta ra su gór ne -
go, w po bli ̋ u mu ru opo ro we go, gdzie przed la ty w spo sób nie kon tro lo wa ny wy ko na no po t´˝ ny wy -
kop bu dow la ny. Roz po zna no war stwy hi sto rycz ne i sto pieƒ czy tel no Êci roz wià zaƒ prze strzen nych
ko lej nych faz ogro do wych. W na st´p nych se zo nach ba da nia skon cen tro wa ne by ∏y wo kó∏ pro ble -
mów szcze gó ∏o wych. I tak prio ry te tem, zwià za nym z tem pem pro wa dzo nych rów no le gle prac kon -
ser wa tor skich, sta ∏o si´ roz wià za nie za gad ki spo so bu wzno sze nia mu ru opo ro we go, je go pier wot -
nej for my i okre Êle nie po zio mu u˝yt ko we go ogro du z prze ∏o mu XVII i XVIII w., wraz z usta le niem
pod sta wo wych za sad je go roz pla no wa nia.
Hi sto ria te re nu wo kó∏ pa ∏a cu si´ ga XII w., na któ ry da to wa ne sà zna le zi ska naj star szej osa dy z ko -
Êcio ∏em i przy le g∏ym cmen ta rzem. Od XV w. czy tel na jest zmia na w u˝yt ko wa niu. Po wsta je za bu -
do wa dwor ska. Usta lo no rów nie˝, ˝e po wierzch nia daw ne go dzie dziƒ ca ho no ro we go, roz cià gni´ ta
po mi´ dzy bry ∏à pa ∏a cu i za mkni´ ta od stro ny za chod niej ozdob nym ogro dze niem, by ∏a p∏a ska, po -
zba wio na ja kie go kol wiek spad ku na g∏ów nej osi pa ∏a cu. Przy jàç na le ̋ y, ˝e po ziom u˝yt ko wy dzie -
dziƒ ca by∏ o ok. 20 cm ni˝ szy od obec ne go. Nie ste ty, w ˝ad nym z otwo rzo nych w cza sie ba daƒ son -
da ̋ y nie uda ∏o si´ uchwy ciç naj mniej sze go cho cia˝ by frag men tu ory gi nal nych na war stwieƒ stro pu
po zio mu u˝yt ko we go, da to wa ne go na XVII w. Nie jest zna ny ro dzaj na wierzch ni dzie dziƒ ca. Okre -
Êlo no na to miast prze bieg li nii ogro dze nia po mi´ dzy daw nym dzie dziƒ cem ho no ro wym a przed dzie -
dziƒ cem. Pier wot na lo ka li za cja te go ogro dze nia doÊç wier nie przed sta wio na zo sta ∏a na ist nie jà -
cych, hi sto rycz nych pla nach re zy den cji. Od s∏o ni´ to Êla dy dwóch mu rów fun da men to wych,
Êwiad czà cych o dwóch ró˝ nych kon cep cyj nie fa zach bu do wy ogro dze nia.
Ba da nia te re nu ogro dów ta ra su gór ne go i mu ru opo ro we go trwa jà ju˝ trze ci rok. W tym cza sie do -
ko na no wie lu zna czà cych od kryç. Do naj wa˝ niej szych na le ̋ y osta tecz ne okre Êle nie po zio mu u˝yt -
ko we go ogro du i od s∏o ni´ cie ce gla nych na wierzch ni naj star szych ale jek. Wie my dzi siaj, ˝e te ren
by∏ ni˝ szy o ok. 20 cm, co nie po zo sta wa ∏o bez wp∏y wu na nie co in ne pro por cje bry ∏y pa ∏a cu. Wy -
star czy tu nad mie niç, ˝e scho dy wio dà ce na ta ras od stro ny ogro du by ∏y o je den sto pieƒ wy˝ sze.
Na osi re zy den cji, w cen tral nej cz´ Êci ta ra su gór ne go ar che olo dzy na tra fi li na po zo sta ∏o Êci okrà -
g∏ej fon tan ny, wznie sio nej w po ∏o wie XIX w. Przy st´ pu jàc do ba daƒ mie li na dzie j´ od kryç tak ̋ e
i star szà, funk cjo nu jà cà, w cza sach kró la Ja na III. Ocze ki wa nia te roz bu dzi ∏y wy ni ki prac geo fi -
zycz nych. Nie ste ty, oka za ∏o si´, ˝e roz mia ry tej m∏od szej by ∏y tak du ̋ e, a wy kop dla jej ba se nu by∏
tak g∏´ bo ki, ˝e znisz czyç mu sia∏ wszyst kie star sze struk tu ry bu dow la ne pierw szej w Wi la no wie
fon tan ny (je Êli, rzecz ja sna, tu by ∏y).
Do wa˝ nych od kryç, ja kich do ko na no w cen tral nej cz´ Êci ta ra su gór ne go, za li czyç na le ̋ y ce gla -
ne po stu men ty i ich prze my Êla ny spo sób roz sta wie nia w ogro dzie. Wi´k sze z nich sta no wi ∏y pod -
sta wy dla rzeêb. Mniej sze za pew nia ∏y sta bil noÊç ogro do wym ro Êli nom, trzy ma nym w gli nia nych
i drew nia nych do ni cach. W trak cie prac wy ko pa li sko wych od kry to wie le ce ra micz nych frag men -
tów tych na czyƒ, z któ rych cz´Êç by ∏a zdo bio na her ba mi. Dal sze wy ko pa li ska i stu dia nad hi sto -
rià wi la now skich ogro dów po zwo là za pew ne okre Êliç ro dzaj ro Êlin utrzy my wa nych w do ni cach.
Naj cie kaw sze i naj trud niej sze tech nicz ne ba da nia prze pro wa dzo ne zo sta ∏y wzd∏u˝ li nii mu ru opo -
ro we go ogro dów wi la now skich. Ba da jàc je go hi sto ri´ i ana li zu jàc je go struk tu r´, wy ko na no kil ka -
dzie siàt wy ko pów tak na gór nym, jak i na dol nym ta ra sie. Dzi´ ki tym ba da niom zro zu mieç mo˝ na
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Za kres prac ar che olo gicz nych w pó∏ noc no -wschod nim na ro˝ ni ku ta ra su gór ne go
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sens tre Êci li stów, ja kie w cza sie bu do wy mu ru pi sa∏ do kró la pro jek tant
prac i g∏ów ny ich wy ko naw ca Au gu styn Loc ci. K∏o po ty bu dow ni czych, wi -
docz ne dziÊ w li chej struk tu rze kon struk cji, wy ni ka ∏y g∏ów nie z wy so kie go
po zio mu wód grun to wych. Za ra dziç te mu mia ∏a kon struk cja ar ka do wa fun -
da men tu, po pro wa dzo na po li nii pro stej, wy zna czo nej przez wbi te g∏´ bo ko
w zie mi´ drew nia ne pa le. W pier wot nej kon cep cji bu do wy mu ru zna la z∏a
si´ tak ̋ e kon struk cja gro ty. Znaj do wa ∏y si´ przy niej dwie bocz ne piw ni ce,
któ rych ce gla ne skle pie nia sta no wi ∏y opar cie dla dwóch ramp, sta no wià -
cych ∏a god ne zej Êcie z ta ra su gór ne go do ogro dów ta ra su dol ne go. ¸a god ny
kàt na chy le nia tych zejÊç su ge ro waç mo ̋ e brak scho dów, któ re po ja wi ∏y si´
w I po ∏o wie XVIII w., po uprzed nim zbu rze niu cz´ Êci stro pów piw nic.

AGo, TMs

65

Pra ce wy ko pa li sko we w gro cie Frag ment od s∏o ni´ te go mu ru opo ro we go

Pro fil przed sta wia jà cy uk∏ad warstw za sy pi ska fon tan ny
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III. Prace konserwatorskie i restaura tor skie 
ele wa cji pa ∏a co wych

Re kon struk cja ko lo ry sty ki i ba ro ko we go wy stro ju 
ele wa cji pa ∏a cu w Wi la no wie

Z∏y stan za cho wa nia pa ∏a cu w Wi la no wie od wie lu lat wy ma ga∏ prze pro wa dze nia kom plek so wych
i grun tow nych prac kon ser wa tor skich i re stau ra tor skich. Zw∏asz cza ka ta stro fal ny stan de ko ra cji rzeê -
biar skiej wy mu si∏ bez zw∏ocz ne, sze ro ko za kro jo ne dzia ∏a nia ra tow ni cze i in ter wen cyj ne. Za ska ku jà -
ce wy ni ki ba daƒ wst´p nych da ∏y pod sta wy do opra co wa nia pro gra mu przy wró ce nia w∏a Êci we go bla -
sku ba ro ko wej re zy den cji kró la Ja na III. [P1] Ge ne ral nie cha rak ter tych prac okre Êla my ja ko pro ces
re ba ro ki za cji. W po rów na niu z za da nia mi, z ja ki mi zwy kle spo ty ka jà si´ kon ser wa to rzy, re ali za cja
wi la now ska ma wy jàt ko we ce chy: 
– jed ne go z naj wi´k szych kom plek so wych dzia ∏aƒ kon ser wa tor skich w kra ju, z bar dzo sze ro kim pro -

gra mem ba daw czym, po zwa la jà cym na bie ̋ à co ko ry go waç do tych cza so we usta le nia, 
– umie j´t ne go za rzà dza nia wspó∏ pra cà ogrom ne go ze spo ∏u kon ser wa to rów, ar chi tek tów, kon struk to -

rów, geo de tów, tyn ka rzy, bla cha rzy oraz wy bit nych przed sta wi cie li wie lu in nych dys cy plin, 
– z∏o ̋ o nej ko or dy na cji dzia ∏aƒ w za kre sie prac ba daw czych, prze strze ga nia pro ce dur wy ni ka jà cych

z prze pi sów praw nych i re ̋ i mów tech no lo gicz nych, do bo ru spe cja li stycz nych ma te ria ∏ów i Êrod -
ków, prac na rusz to wa niach, za bez pie czeƒ pra cow ni ków w zmien nych wa run kach po go do wych. 

Wszyst ko jest ana li zo wa ne i do ku men to wa ne przy za sto so wa niu naj no wo cze Êniej szych tech no lo gii. Do -
dat ko wo ka˝ dy efekt, usta le nie ba daw cze i pro po zy cja roz strzy gni´ç sà sta wia ne pod oce n´ ko mi sji, pod -
su mo wu jà cych po szcze gól ne eta py dzia ∏aƒ. 
Od kry cie Êla dów pier wot ne go, trój barw ne go wy stro ju (20% po wierzch ni) w struk tu rze hi sto rycz nych
warstw ob li go wa ∏o do prze pro wa dze nia pe∏ ne go za kre su kon ser wa cji i re kon struk cji ele wa cji. Fa sa -
dy fron to we na skrzy d∏ach pa ∏a co wych od zy ska ∏y bar wy z lat 1720-1729, wi docz ne na ob ra zach Ber -
nar do Bel lot ta z lat 1776-1778. Fa sa dy kor pu su na wià zu jà do kom po zy cji ko lo ry stycz nej cza sów Ja -
na So bie skie go. 
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Elewacja frontowa skrzyd∏a po∏udniowego po zakoƒczeniu prac konserwatorskich 

Koncepcja kolorystyki elementów elewacji frontowej skrzyd∏a po∏udniowego
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De ko ra cje rzeê biar skie na rzu to we i ka mien ne pod da no pe∏ nej kon ser -
wa cji, w nie licz nych przy pad kach do ko na no cz´ Êcio wej re kon struk cji.
O ska li prac Êwiad czy licz ba 574 rzeêb i de ta li rzeê biar skich, li czo nych
tyl ko od stro ny dzie dziƒ ca. 
Wspó∏ cze sny warsz tat no wo cze sne go kon ser wa to ra jest wcià˝ do po sa ̋ o ny
o tech no lo gie i mo˝ li wo Êci ba daƒ. Wy ko rzy sty wa ne do prac la se ry, ka me ry
ter mo wi zyj ne, spek tro fo to me try, ba da nia sta ty ki, no wo cze sne sys te my od gro -
mo we, spe cjal nie do bie ra ne ma te ria ∏y po zwa la jà na wy d∏u ̋ e nie trwa ∏o Êci
uzy ska nych efek tów. No vum jest te˝ przy go to wy wa nie i ar chi wi zo wa nie prób
ba zo wych z po bra nych, hi sto rycz nych pró bek i ma te ria ∏ów wspó∏ cze Ênie za -
sto so wa nych dla ba daƒ przy sz∏ych kon ser wa to rów. Unik nà oni sy tu acji, w ja -
kiej zna leê li Êmy si´, b´ dà dys po no waç ele men tar nà wie dzà o zre ali zo wa nych
przez po przed ni ków roz wià za niach tech no lo gicz nych. Ko lej ni kon ser wa to rzy
b´ dà mo gli roz strzy gaç z pe∏ nym prze ko na niem pro ble my, za ja kie od po wia -
da my ja ko chwi lo wi de po zy ta riu sze dzie dzic twa kul tu ry.
Opra co wa na po pra wie rocz nej dys ku sji i dzie siàt kach prób tech no lo -
gicz nych z∏o ta bar wa na tle znacz nie ja Êniej szych Êcian pa ∏a cu i wie˝,
w kom po zy cji ko lo ry stycz nej i fak tu ral nej usta lo nej jesz cze za ˝y cia kró -
la Ja na III, a kon ty nu owa nej przez El˝ bie t´ Sie niaw skà, przy wra ca ba -
ro ko wy ob raz pa ∏a cu w Wi la no wie. AKo, WP
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Uzupe∏nianie ubytków zniszczonej powierzchni p∏askorzeêb Impregnacjia elementów wystroju rzeêbiarskiego elewacji

Monta˝ dekoracji rzeêbiarskich na attyce pa∏acowej po wykonaniu obróbek blacharskich
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IV. Re kon struk cja mu ru opo ro we go  
w ogro dach pa ∏a cu wi la now skie go

Ce lem pro wa dzo nych obec nie prac jest przy wró ce nie prze strzen nych wa lo rów ta ra sów ogro do wych
oraz mu ru opo ro we go wraz z Gro tà So bie skie go i stwo rze nia no wych wa run ków u˝yt ko wych dla po -
trzeb mu zeum. Prze pro wa dzo na kwe ren da da nych hi sto rycz nych i do st´p nej do ku men ta cji iko no gra -
ficz nej sta no wi ∏a in spi ra cj´ do no wej kre acji kon ser wa tor skiej. Z ana li zy do st´p nych ma te ria ∏ów ar -
chi wal nych, w tym zdj´ç z lat 20. XX w., wy ni ka, ˝e za rów no li co mu ru opo ro we go, jak i Êcia na
fron to wa gro ty nie by ∏y tyn ko wa ne i w ta kim sta nie cz´ Êcio wo do trwa ∏y do cza su roz po cz´ cia prac
kon ser wa tor skich przez prof. Ge rar da Cio∏ ka na prze ∏o mie lat 50. i 60. XX w. Ob ra zy Ber nar da Bel -
lot to z 1776 i 1777 r., przed sta wia jà ce pa ∏ac i je go oto cze nie, sta no wià po ∏à cze nie sta nu rze czy wi -
ste go ze sta nem po stu lo wa nym, wy kre owa nym przez ar ty st´ za pew ne na ˝y cze nie za ma wia jà ce go ob -
ra zy. Pod sta wà tej kre acji mo g∏y byç pro jek ty Ja na Zyg mun ta Dey bla wy ko na ne dla kró la Au gu sta II,
któ rych nie zre ali zo wa ne w bry le pa ∏a cu ele men ty wi docz ne sà na ob ra zach. Do pó∏ noc nej ga le rii
ogro do wej ar ty sta do da∏ pa r´ prz´ se∏, ana lo gicz nych do ist nie jà cych, sy me trycz nie usta wio nych w ga -
le rii po ∏u dnio wej.
Zyg munt Vo gel, Ka rol Al ber ti i Jó zef Pasz kie wicz po wta rza jà w swo ich ma lar skich dzie ∏ach ten sam,
ni gdy nie zre ali zo wa ny, frag ment ga le rii pó∏ noc nej, co su ge ru je, ˝e po wsta wa ∏y nie ja ko wi do ki ma -
lo wa ne z na tu ry, tyl ko na pod sta wie wi do ków B. Bel lot ta. Je dy nie w ob ra zie Win cen te go Ka sprzyc -
kie go za cho wa ny jest re ali stycz ny wy glàd bu dow li. Po wta rza nie za B. Bel lot tim nie ist nie jà ce go szcze -
gó ∏u ar chi tek to nicz ne go do ty czy rów nie˝ tyn ków na Êcia nie fron to wej gro ty i li cu mu ru opo ro we go
w ob r´ bie scho dów. Nie od no to wu je ich W. Ka sprzyc ki. Na fo to gra fiach z I po ∏o wy XX w. nie wi daç
Êla dów pier wot nych tyn ków. Pro gram prac prze pro wa dzo nych przez G. Cio∏ ka (po za kon ser wa cjà ele -
men tów hi sto rycz nej ba lu stra dy i wy stro ju rzeê biar skie go) sta no wi∏ kre acj´ kon ser wa tor skà z moc -

ny mi ce cha mi sty lo wy mi so cre ali zmu, co wi docz ne jest w wy ci´ ciach i pro fi lach wy le wek i mis fon -
tann Êcien nych. Mi mo ob szer nych kwe rend iko no gra ficz nych, nie na tra fio no na mia ro daj ne prze ka zy
z XIX i I po ∏o wy XX w. Nie za cho wa ∏y si´ tak ̋ e ˝ad ne ry sun ki pro jek to we do ty czà ce mu ru opo ro we -
go po za wy ko na nym akwa re là „Pla nem ogro du Wi la now skie go” ze zbio rów Bi blio te ki Na ro do wej
w Pa ry ̋ u, na któ rym plan pa ∏a cu jest ta ki, jak na ry sun kach pro jek to wych J. Z. Dey bla, a plan mu -
ru opo ro we go z cha rak te ry stycz ny mi ram pa mi znaj du je swo je od zwier cie dle nie w wspo mnia nym wy -
˝ej wi ze run ku pa ∏a cu i je go oto cze nia z 1777 r.
Przy two rze niu no we go wy stro ju ar chi tek to nicz ne go mu ru opo ro we go zde cy do wa no si´ si´ gnàç do tej
kre acji B. Bel lot ta. In spi ra cja ta do sko na le wpi su je si´ w przy j´ ty pro gram po wro tu do wy glà du ba -
ro ko wych ele wa cji pa ∏a cu i je go oto cze nia ogro do we go z pierw szej po ∏o wy XVIII w. Wpro wa dzo na
przez G. Cio∏ ka ba lu stra dy na pe∏ nej d∏u go Êci mu ru zo sta nie za cho wa na ze wzgl´ du na bez pie czeƒ -
stwo tu ry stów. TK
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Stan mu ru po zde mon to wa niu ba lu stra dy i ok∏a dzi ny ka mien nej oraz po usu ni´ ciu póê niej szych na war stwieƒ

Wi dok na ogro dy i mur opo ro wy, ob raz Ber nar do Be lot to Ca na let to, 1777 r. La ta szeÊç dzie sià te XX wie ku. 
Mur z ba lu stra da mi wg kon cep cji Ge rar da Cio∏ ka

Projekt muru realizowany 
w 2005



Prace konserwatorskie i restauratorskie 
prowadzone w ramach dzia∏alnoÊci pracowni 
muzealnych – Muzeum Pa∏acu w Wilanowie:

Obrazy z Gabinetu przed Galerià 
– zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej

OBRAZY „APOTEOZA SENATORA WENECKIEGO”, „SCENA ALEGORYCZNA” – Agnieszka Pawlak z zespo∏em Pracowni

Konserwacji Malarstwa

OBRAZ „PORTRET MARSZA¸KA FRANCJI” – Karolina Grams, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej,

Pracownia Konserwacji Malarstwa

Rama do portretu hr. von den Bergha – Bo˝ena Wankrac-Kowalczyk, Pracownia Poz∏otnicza

Fotel – Marek Pulc, Pracownia Konserwacji Mebli; Maria Guziƒska i Tamara A. Przygoƒska, Pracownia Konserwacji

Tkanin; Beata Tatara, Pracownia Poz∏otniczej

Waza medycejska
zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej

Liberie s∏u˝by dworskiej Potockich  
zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Tkanin, pod kierunkiem Tamary A. Przygoƒskiej

Komplet toaletowy
Monika Wejcman

Nowoczesna dokumentacja obiektów zabytkowych
Dokumentacja zabytków ruchomych 

Zespó∏ firmy DEPHOS, pod kierunkiem Aleksandra Dziedzica

Nowa metodyka i nowoczesne technologie 
Zespó∏ Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Dzie∏ Sztuki (KOBiDZ), pod kierunkiem Andrzeja Go∏embnika 

i Tadeusza Morysiƒskiego

Badania archeologiczne 2003 – 2005 r.
Zespó∏ Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Dzie∏ Sztuki (KOBiDZ), pod kierunkiem Andrzeja Go∏embnika 

i Tadeusza Morysiƒskiego

Kompleksowa rebarokizacja elewacji Pa∏acu w Wilanowie
Prace prowadzone sà pod kierunkiem Andrzeja Kossa i Wies∏awa Procyka 
z Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RZEèBACH, P¸ASKORZEèBACH I DEKORACJACH ARCHITEKTONICZNYCH W NARZUCIE I KAMIENIU

– zespó∏ konserwatorów firmy RENOMIX Konserwacja Dzie∏ Sztuki i Elementów Architektonicznych, 

pod kierunkiem Jolanty Pawlak, El˝biety Ko∏odziejczyk-Macander i Antoniego Ci´˝kowskiego

PRACE KONSERWATORSKIE I POZ¸OTNICZE – firma ANTE-QUAM Konserwacja Obiektów Zabytkowych, pod kierunkiem

Janusza Mroza; Pracownia Konserwacji Zabytkowych Obiektów Metalowych, pod kierunkiem Janusza Krause

PRACE PRZY ELEWACJI PA¸ACU: REKONSTRUKCJA KOLORYSTYKI I RESTAURACJA TYNKÓW

– Zak∏ad Remontowo-Budowlany JUREXBUD; DACH SERVIS Us∏ugi Blacharsko-Dekarskie; Milewski Spó∏ka z.o.o.

PRACE PROJEKTOWE – Tomasz Kuls Studio Architektury TEKA; Stanis∏aw Karczmarczyk, konstruktor

NOWA FORMA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ – Rafa∏ Szambelan.

LASEROWE CZYSZCZENIE RZEèB – Jan Marczak, Mi´dzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

Rekonstrukcja muru oporowego 
tarasu górnego pa∏acu w Wilanowie

Prace prowadzone sà pod kierunkiem Andrzeja Kossa i Wies∏awa Procyka 

z Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

PRACE PROJEKTOWE – Tomasz Kuls Studio Architektury TEKA; Stanis∏aw Karczmarczyk, konstruktor

PRACE MURARSKIE I KAMIENIARSKIE – Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek Diana
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Wykonawcy prac konserwatorskich

Wn´trza pa∏acowe:

Pomnik Jana III Sobieskiego oraz Êciana za pomnikiem
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKU JANA III SOBIESKIEGO – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby

Muzeum Pa∏acu w Wilanowie, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej

STUDIUM REKONSTRUKCJI ELEMENTÓW POMNIKA – Andrzej Bagiƒski 

BADANIA STANU KONSTRUKCJI – Andrzej Zacharski

PROJEKT NOWEJ ARAN˚ACJI EKSPOZYCJI – Jolanta Gasparska i Marek Koss

PRACE BUDOWLANE I KAMIENIARSKIE – firma KONS AZ, pod kierunkiem Andrzeja Zacharskiego

BADANIA STRATYGRAFICZNE I PROJEKT KOLORYSTYKI ÂCIANY ZA POMNIKIEM – Joanna Czernichowska

Lapidarium
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RZEèBACH – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby Muzeum Pa∏acu w

Wilanowie, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej

BADANIA STRATYGRAFICZNE, PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY POLICHROMII ÂCIAN – Tomasz Mortka

Biblioteka Króla
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY POSADZCE – Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek

Diana, pod nadzorem Jolanty Gasparskiej

KONSERWACJA I RESTAURACJA MURÓW, BOAZERII, DRZWI ORAZ ELEMENTÓW KAMIENNYCH – zespó∏ konserwatorów

Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki, pod kierunkiem Andrzeja Kossa; 

Zak∏ady Wytwórcze mebli Artystycznych; Zak∏ad Remontowo- Budowlany JUREXBUD; Zak∏ad Kamieniarski Furmanek

Krzysztof, Furmanek Diana; zespó∏ konserwatorów OÊrodka Rzeczoznawstwa i Post´pu Technicznego SIMP-ZORPOT, 

pod kierunkiem Teresy Borkowskiej; ANTE-QUAM Konserwacja Obiektów Zabytkowych – Janusz Mróz

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OBRAZACH – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Pa∏acu 

w Wilanowie pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej

Gabinet Etruski
KONSERWACJA MALOWIDE¸ ÂCIENNYCH – zespó∏ konserwatorów firmy AZ PROCONS, pod kierunkiem Teresy Borkowskiej

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY DRZWIACH I SUPRAPORTACH – Agnieszka Pawlak z zespo∏em

PROJEKT ARAN˚ACJI KAMIENNYCH PÓ¸EK – Jolanta Gasparska

PRACE KAMIENIARSKIE – Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek Diana

KONSERWACJA ZESPO¸U NACZY¡ CERAMICZNYCH – Paulina Garbacz-Witkowska

PROJEKT ARAN˚ACJI KOLEKCJI CERAMIKI GRECKIEJ – Witold Dobrowolski

Gabinet Kolekcjonera
PROJEKT ARAN˚ACJI WN¢TRZA – Anna Kwiatkowska, Dzia∏ Sztuki Muzeum Pa∏acu w Wilanowie

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY WYSTROJU WN¢TRZA – pracownicy wilanowskich pracowni konserwatorskich

Plafon Jutrzenka – Sala Uczt
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY PLAFONIE – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Pa∏acu w

Wilanowie, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej

Projekt Muzeum-Pa∏acu w Wilanowie pt.: 
Restauracja wn´trz pierwszego w Polsce muzeum sztuki 
– Muzeum Pa∏ac w Wilanowie

Pokoje Chiƒskie i MyÊliwskie
KONSERWACJA STA¸YCH ELEMENTÓW WYSTROJU WN¢TRZ, POLICHROMII ÂCIAN I SUFITÓW – zespó∏ konserwatorów firmy

ANTEA, pod kierunkiem Andrzeja Mazura i Paw∏a Jakubowskiego

KONSERWACJ¢ PAPIEROWYCH TAPET ÂCIENNYCH – zespó∏ konserwatorów firmy ANTEA, 

pod kierunkiem Marzenny Ciechaƒskiej

Gabinet Zwierciadlany
KONSERWACJA STA¸YCH ELEMENTÓW WYSTROJU WN¢TRZ, POLICHROMII SZTUKATERII, SUFITÓW

I ÂCIAN – firma ARTIBUS, pod kierunkiem Marii Lubryczyƒskiej

Program badawczy
Firma Modulus, pod kierunkiem Krzysztofa Chmielewskiego
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KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI DZIE¸ SZTUKI (KOBiDZ) 
– Jacek Rulewicz

MI¢DZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIE¸ SZTUKI – Andrzej Koss

MILEWSKI Spó∏ka z.o.o. – Miros∏aw Milewski

MODULUS – Marcin Chmielewski

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW METALOWYCH – Janusz Krause

RENOMIX– Antoni Pawlak

SIMP ZORPOT– Zbigniew Neumann

STUDIO ARCHITEKTURY TEKA – Tomasz Kuls

ZAK¸AD KAMIENIARSKI FURMANEK – Krzysztof Furmanek, Diana Furmanek

ZAK¸AD REMONTOWO – BUDOWLANY JUREXBUD – Jerzy Fràckowiak

ZAK¸ADY WYTWÓRCZE MEBLI ARTYSTYCZNYCH Sp.z o.o. – Jan God∏owski

Autorzy tekstów: 
AGo – Andrzej Go∏embnik 

AGu – Anna Guzowska

AD – Aleksander Dziedzic 

AKo – Andrzej Koss 

AKw – Anna Kwiatkowska

AM – Andrzej Mazur

AP – Agnieszka Pawlak 

AZ – Andrzej Zacharski

BW – Bo˝ena Wankrac – Kowalczyk

EB – Eryk Bunsch 

EM – El˝bieta Modzelewska

KCh – Krzysztof Chmielewski

KG – Karolina Grams 

JG – Jolanta Gasparska

JC – Joanna Czernichowska

MB – Maciej Ba∏a˝

ML – Maria Lubryczyƒska

MW – Monika Wejcman

PJ – Pawe∏ Jaskanis

PP – Piotr Pytka

PB – Pawe∏ Baranowski

TMo – Tomasz Mortka

TMs – Tadeusz Morysiƒski.

TP – Tamara Przygoƒska

TK – Tomasz Kuls

WB – Wojciech Bagiƒski

WP – Wies∏aw Procyk
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Wykonawcy prac konserwatorskich:
Wojciech Bagiƒski, Maciej Baran, Ireneusz Bazelak, Aneta Baraƒska, Teresa Borkowska, Eryk Bunsch, 

Krzysztof Chmielewski, Marcin Chmielewski, Barbara ChroÊcicka, Marzenna Ciechaƒska, Antoni Ci´˝kowski, 
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