
Historia rezydencji królewskiej w Wilanowie 

 
Ślady pierwszego osadnictwa  

 Pierwsi osadnicy pojawili się na terenie dzisiejszego Wilanowa we wczesnej epoce żelaza,  

ok. 500 r. p.n.e. Pozostałością po nich jest odkryte w rejonie wieży północnej i na północny 

wschód od  oranżerii cmentarzysko grobów podkloszowych, czyli urn przykrytych kloszami 

ceramicznymi. 

 
Osadnictwo średniowieczne 

 Ślady osadnictwa z przełomu XI i XII w. – bogato wyposażone groby szkieletowe – odkryto na 

przedpolu pałacowym po zachodniej stronie kordegardy. Ułożenie grobów na osi północ  

– południe wskazuje na pochówki w obrządku pogańskim. 

 Na początku XIII w. lub na przełomie XII i XIII w. powstała wieś Milanów i ustanowiona została 

parafia katolicka. Mieszkańcy wsi chowani byli już w obrządku chrześcijańskim na cmentarzysku 

znajdującym się w miejscu dzisiejszego ogrodu przy  oranżerii. Cmentarz ten funkcjonował do 

czasów nowożytnych. 

 W 1338 r. wieś Milanów została odstąpiona przez rezydujących od początku XIII w. benedyktynów 

płockich księciu mazowieckiemu Trojdenowi I w zamian za przywileje dla klasztoru. 

 W 1377 r. Milanów został przekazany jako nagroda rycerzowi Stanisławowi ze Strzelczykowa przez 

księcia mazowieckiego Jana; początek rodu Milanowskich herbu Jastrzębiec. 

 W XV w. istniał drewniany dwór Milanowskich. Jego ślady odkryto po wschodniej stronie 

północnej galerii ogrodowej. Dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi spłonął w końcu XVI lub 

na początku XVII w. 

 
Osadnictwo nowożytne do czasów Jana III 

 Około 1650 r. Milanów sprzedano Bogusławowi Leszczyńskiemu, podskarbiemu wielkiemu 

koronnemu (dziadowi późniejszego króla Stanisława Leszczyńskiego), który rozpoczął budowę 

pierwszego barokowego pałacu. Inwestycji ostatecznie nie zrealizowano. Pozostałości rozpoczętej 

budowli odkryto w fundamentach obecnego pałacu. 

 W 1676 r. wieś została sprzedana podkomorzemu kaliskiemu Stanisławowi Krzyckiemu herbu 

Kotwicz. 

 
Zakup ziemi przez Jana III, powstanie królewskiej rezydencji, Wilanów Sobieskich 

 23 kwietnia 1677 r. nowo wybrany monarcha Rzeczypospolitej Jan III Sobieski nabył za 43 tys. zł 

wieś Milanów wraz z przyległymi Błoniem i Kępą (Kempą) z zamiarem wybudowania w tym 

miejscu swojej prywatnej rezydencji.  

 Król dokonał transakcji za pośrednictwem swego przyjaciela, koniuszego koronnego Marka 

Matczyńskiego. Była to celowa próba obejścia ówczesnego prawa (uchwał sejmowych), które 

zabraniało władcom Polski kupowania dóbr ziemskich. 

 Nazwa wsi została zmieniona – średniowieczny Milanów zastąpiono łacińską nazwą Villa Nova, 

którą, nawiązując do nazwy historycznej, spolszczono na Wilanów.  

 Jan Sobieski pozostawał właścicielem Wilanowa do swojej śmierci w czerwcu 1696 r. W wyniku 

podziału jego majątku wieś przypadła w udziale królewiczom Aleksandrowi i Konstantemu 

Sobieskim.  

 W 1710 r. Aleksander opuścił granice Rzeczypospolitej, a w 1714 r. zmarł, zostawiając 

podwarszawski majątek bratu.  



 Konstanty z powodu braku chęci i funduszy na utrzymanie oraz rozbudowę rezydencji 

doprowadził do jej zaniedbania i stopniowego upadku. Tuż po śmierci króla pałac został ogołocony 

przez Marię Kazimierę i synów królewskich z większości cennych dóbr ruchomych. Strat dopełniła 

na początku XVIII w. wojna północna, w czasie której na zawsze zniknęło z rezydencji (pałacu 

i ogrodu) wiele rzeźb oraz posągów. Najważniejsze z nich to figury Apolla i Minerwy zdobiące 

pałacowy belweder oraz popiersia króla i królowej znad portali obydwu wież. 

 W 1720 r. Konstanty Sobieski sprzedał rodzinny majątek. 
 
Sprzedaż Wilanowa Elżbiecie Sieniawskiej, rządy hetmanowej i jej córki Marii Zofii Denhoffowej 

 3 lipca 1720 r. Wilanów nabyła od rodziny Sobieskich hetmanowa wielka koronna Elżbieta 

Sieniawska, żona Adama Mikołaja Sieniawskiego, córka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. 

Hetmanowa zapłaciła Konstantemu za cały majątek 400 tys. tynfów (ok. 500 tys. zł). 

 Po śmierci Elżbiety Sieniawskiej w 1629 r. właścicielką dóbr wilanowskich została jej jedyna córka 

i spadkobierczyni Maria Zofia Denhoffowa. 

 
Wydzierżawienie pałacu Augustowi II Mocnemu 

 W 1730 r. Denhoffowa zdecydowała się oddać majątek w dożywotnią dzierżawę Augustowi II 

Wettynowi w zamian za znajdujący się przy ul. Senatorskiej w Warszawie Pałac Błękitny.  

 Sas otrzymał królewską rezydencję po wielu latach starań. Od czasu swojej powtórnej elekcji 

w 1709 r. wielokrotnie składał rodzinie Sobieskich propozycje kupna majątku, za każdym razem 

spotykając się z odmową powodowaną antagonizmem politycznym. 

 W 1731 r. August II nadał wsi Wilanów prawa miejskie. Dokument nie został jednak wprowadzony 

w życie. 

 Śmierć króla w 1733 r. zakończyła jego trzyletnią dzierżawę Wilanowa. 

 
Wilanów z rękach księcia Augusta Czartoryskiego i Marii Zofii Czartoryskiej 

 Po śmierci Augusta II dobra wilanowskie wróciły w ręce Marii Zofii z Sieniawskich i jej drugiego 

męża księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. 

 Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska była właścicielką Wilanowa do swojej śmierci w 1771 r. 

 Dziedziczką części rodowej fortuny, w tym dóbr wilanowskich, była córka Czartoryskich Izabela 

(Elżbieta), żona marszałka koronnego Stanisława Lubomirskiego. 

 
Wilanów rezydencją księżnej Izabeli Lubomirskiej 

 Izabela z Czartoryskich Lubomirska została formalną właścicielką Wilanowa w 1778 r., 

a samodzielną rezydentką części rodowych majątków – w 1782 r., z chwilą śmierci ojca Augusta 

Czartoryskiego. 

 Przebywając stale za granicą lub w swoich pozostałych majątkach, zwłaszcza w Łańcucie, księżna 

w latach 80. XVIII w. zdecydowała się odstąpić zdewastowany w czasie powstania 

kościuszkowskiego Wilanów swojej córce Aleksandrze, małżonce Stanisława Kostki Potockiego. 

Dokumentem z 19 września 1799 r. Izabela Lubomirska uczyniła Aleksandrę Potocką kolejną 

właścicielką majątku. 

 
Wilanów Potockich  

 Stanisław Kostka Potocki, realizując swoje naukowe i kolekcjonerskie pasje, podjął decyzję 

o otwarciu w Wilanowie w 1805 r. pierwszego polskiego muzeum sztuki. Część pomieszczeń 

pałacowych przeznaczono wówczas na galerie wystawiennicze. 



 Po śmierci Stanisława Kostki Potockiego w 1821 r. i Aleksandry z Lubomirskich Potockiej w 1831 r. 

Wilanów stał się własnością ich jedynego syna Aleksandra Stanisława, żonatego (przed 1823 r.) 

z Anną z Tyszkiewiczów (małżeństwo to zakończyło się rozwodem). 

 Aleksander Potocki zmarł w 1845 r., pozostawiając majątek swojemu najstarszemu synowi 

Augustowi i jego małżonce Aleksandrze z Potockich. 

 Małżeństwo Augusta i Aleksandry było bezdzietne. Po śmierci Augusta w 1867 r. w wyniku 

podziału należących do hrabiego dóbr ziemskich Wilanów otrzymała wdowa po nim. 

 Aleksandra Potocka była właścicielką Wilanowa do swojej śmierci w 1892 r. Wcześniej zapisała 

majątek krewnemu Władysławowi Ksaweremu Branickiemu. 

 
Wilanów Branickich, I wojna światowa i lata międzywojenne 

 Na przełomie XIX i XX w. dobra wilanowskie zajmowały obszar większy niż ówczesna Warszawa.  

 Władysław Ksawery Branicki był właścicielem Wilanowa do śmierci w 1926 r. Pozostawił majątek 

swojemu synowi Adamowi Branickiemu, który zamieszkał w nim wraz z rodziną dopiero w 1928 r. 

 Po wkroczeniu armii niemieckiej do Warszawy Wilanów stał się siedzibą sztabów i szpitala 

wojskowego. Dokonano częściowej grabieży (zdjęcie miedzianego pokrycia dachu) i zniszczenia 

wnętrz pałacowych.  

 Zniszczenia wojenne, utrata przez Branickich części majątku i kryzys gospodarczy spowodowały 

zadłużenie i konieczność parcelacji dóbr wilanowskich, która została przeprowadzona w latach 30. 

XX w. (ok. 1926 r. powierzchnia majątku wynosiła 6 tys. ha, w 1945 r. już tylko 1 tys. ha). 

 
Wilanów w czasie II wojny światowej 
 Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zarekwirowali wilanowskie zbiory sztuki, a w 1941 r. 

skonfiskowali zadłużony przed wojną majątek ziemski, pozostawiając Adamowi Branickiemu 

praktycznie tylko pałac i park. Niemal doszczętny rabunek wilanowskiej kolekcji stuki miał miejsce 

w latach 1939–1940 oraz po upadku powstania warszawskiego. 

 W czasie okupacji opiekę nad pałacem wilanowskim sprawowało Muzeum Narodowe 

w Warszawie kierowane przez Stanisława Lorentza. 

 Pałac został zajęty przez wojska niemieckie z chwilą wybuchu powstania warszawskiego. 

Stacjonujący żołnierze wykorzystywali zabytkowe wyposażenie rezydencji do swoich potrzeb. 

 Po zakończeniu okupacji niemieckiej władze komunistyczne na mocy dekretu o reformie rolnej 

przejęły dobra wilanowskie. Wilanów stał się w 1945 r. własnością państwową. 

 

Wilanów własnością państwową, powstanie Muzeum Pałacu w Wilanowie 

 Wszystkie nieruchomości i grunty wilanowskie nadające się do wykorzystania do celów rolniczych 

w 1945 r. przejęła Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych. 

 Pałac wraz z najbliższym otoczeniem, uznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za substancję 

zabytkową, przeszedł 28 stycznia 1945 r. pod opiekę Muzeum Narodowego w Warszawie, stając 

się jednym z jego oddziałów. 

 W 1995 r. powstało Muzeum Pałac w Wilanowie, samodzielna instytucja podlegająca 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Muzeum Plakatu zajmujące budynek dawnej Ujeżdżalni Potockich jest oddziałem Muzeum 

Narodowego w Warszawie. 

 



Najważniejsze zmiany architektoniczne pałacu i jego otoczenia 
 

 



Rozbudowa pałacu za życia Jana III  

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

1677–1679  Budowa parterowego dworu 
szlacheckiego na planie prostokąta, 
z czterema narożnymi alkierzami, 
prawdopodobnie z nadbudową nad 
wejściem głównym.  

 Przykrycie głównego korpusu 
i alkierzy spadzistymi dachami.  

 Dwór wybudowany na 
fundamentach pałacu Bogusława 
Leszczyńskiego. 

 Symetryczny układ komnat na osi 
północ – południe. W centralnej 
części dworu Wielka Sień, za nią 
salon (Gabinet Holenderski).  

 Dekorację malarską sufitu Wielkiej 
Sieni stanowił prawdopodobnie 
plafon Gloryfikacja Jana Sobieskiego 
na tle bitwy chocimskiej. 

 Po prawej stronie apartamenty 
króla: sypialnia, antykamera 
i gabinety w alkierzach, po lewej 
komnaty królowej: sypialnia, 
antykamera i gabinety w alkierzach. 

 Powstanie dwóch oficyn bocznych 
zamykających od północy i południa 
dziedziniec przedpałacowy. 

 Założenie za pałacem, na górnym 
tarasie Wisły niewielkiego ogrodu. 

 Kompozycję ogrodową dopełniają 
stawy na tarasie dolnym. 

1681–1682  Podniesienie korpusu głównego 
wraz z alkierzami o półpiętro. 

 Budowa otwartych, 
czteroprzęsłowych galerii 
ogrodowych na linii fundamentów 
pałacu Leszczyńskiego. 

 Wzniesienie na końcach galerii 
ogrodowych czworobocznych wież 
zwieńczonych attykami, z posągami 
muz w narożach. 

 Ozdobienie elewacji frontowej 
półkolumnami i pilastrami oraz 
tympanonem nad wejściem 
głównym, wypełnionym rzeźbiarską 
dekoracją (blaszana kula słoneczna 

 Niezmieniony układ przestrzenny 
pomieszczeń parteru korpusu 
głównego. 

 Powstanie kolejnych pomieszczeń 
(po dobudowaniu półpiętra) nad 
Gabinetem Holenderskim oraz 
komnatami króla i królowej. Wielka 
Sień staje się pomieszczeniem 
dwukondygnacyjnym. 

 Umieszczenie skarbców w obydwu 
wieżach. 

 

 Najstarszy przekaz kartograficzny 
Wilanowa, plan sporządzony 
w 1682 r. przez przybyłego 
z Gdańska holenderskiego inżyniera 
Adolfa Boya, dokumentuje istnienie 
na południe od pałacu folwarku, na 
który składało się kilkanaście 
budynków, m.in.: figarnia, 
pomarańczarnia, browar, owczarnia, 
holendernia. 

 Przebudowa dziedzińca: utworzenie 
w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu 
dziedzińca honorowego 
(reprezentacyjnego, paradnego) 
oddzielonego ozdobnym, 



– zegar, figury fam z trąbami 
i panoplia z tarczami herbowymi 
Sobieskich oraz inskrypcja: 
REFULSIT SOL IN CLYPEOS). Szczyt 
tympanonu ozdobiony posągiem 
Minerwy. 

 Ozdobienie elewacji frontowych 
obu galerii portalami w formie 
łuków triumfalnych. 

 Ozdobienie elewacji ogrodowych 
korpusu głównego medalionami 
z wizerunkami postaci 
historycznych i mitologicznych oraz 
figurą Apolla w części centralnej. 

 Ozdobienie elewacji ogrodowych 
dekoracją sztukatorską, w tym lwią 
skórą (1682 r.) nad wejściem do 
Gabinetu Holenderskiego. 

metalowym ogrodzeniem z herbami 
królewskimi od przeddziedzińca 
gospodarczego otoczonego z obu 
stron budynkami stajni, spichrzów 
i wozowni. 

 Budowa bramy pałacowej 
zwieńczonej dwoma posągami  
– alegoriami Wojny i Pokoju lub 
Marsa i Venus Victrix. 

 Założenie na tyłach pałacu 
dwupoziomowego, barokowego 
ogrodu w stylu włoskim. Górny taras 
ozdobiony parterami kwiatowymi 
i rzeźbami, z których 
najważniejszymi są posagi 
Merkurego, Herkulesa, Apolla 
i Satyra ustawione w południowej 
części ogrodu, przy komnatach króla 
oraz figury Wenus, Diany, Flory 
i Fortuny w północnej części, przy 
komnatach królowej. Dolny taras 
ozdobiony dwiema sadzawkami 
i boskietami. 

 Rozdzielenie tarasów murem 
oporowym z dwubiegowymi 
schodami i grotą na osi pałacu. 

 Wyprowadzenie z dolnego tarasu 
alei biegnącej do mostu na jeziorze 
i dalej, do założonego po drugiej 
stronie jeziora królewskiego 

1683–1694  Dobudowanie belwederu nad 
centralną częścią korpusu głównego 
(budowa ukończona w 1692 r.), 
zwieńczonego zdjętymi z wież 
posągami muz. 

 Rozebranie tympanonu i ozdobienie 
nowej elewacji frontowej 
elementami pochodzącymi 
częściowo z jego dekoracji: famy 
nad głównym portalem, posąg 
Minerwy siedzącej na ozdobionym 
trofeami cokole w niszy (lub oknie) 

 Powstanie bogatej dekoracji 
malarskiej sufitów i ścian 
apartamentów królewskich, 
biblioteki i galerii ogrodowych: 
plafony malowane na płótnie i freski 
(m.in. historia Amora i Psyche) oraz 
uzupełniająca je dekoracja 
sztukatorska i złotnicza. 

 Przebudowanie w 1693 r. (z okazji 
10. rocznicy wiktorii wiedeńskiej) 
Wielkiej Sieni. Urządzenie Salonu 
Wojny z otoczonym kolumnami 



w środkowej części belwederu, nad 
nim kula słoneczna, a po jej obu 
stronach dodane putta z tarczami 
herbowymi Sobieskich, powtórzenie 
inskrypcji: REFULSIT SOL IN 
CLYPEOS. 

 Uzupełnienie elewacji frontowych 
alkierzy attyką z płaskorzeźbami 
przedstawiającymi triumfy politycz-
ne i militarne Jana Sobieskiego oraz 
posągami bogów antycznych. 

 Wykonanie dekoracji rzeźbiarskiej 
w archiwoltach łuków triumfalnych 
galerii ogrodowych od strony 
dziedzińca. 

 Ozdobienie niszy (okna) belwederu 
od strony ogrodu figurą Apolla. 

 Ozdobienie elewacji wschodnich 
alkierzy kompozycją z Uranosem  
– Śmiercią i zegarem słonecznym 
z Saturnem – Chronosem  
(ok. 1684 r.). 

 Ozdobienie ogrodowej elewacji 
Galerii Północnej alegoriami ziem 
Rzeczypospolitej. 

 Nakrycie wież pałacowych hełmami 
z figurami Atlasów podtrzymujących 
ziemskie globy. 

 Rozpoczęcie w 1694 r. budowy 
skrzydeł bocznych.  

pomnikiem konnym Jana 
Sobieskiego usytuowanym 
naprzeciw głównego wejścia do 
pałacu. Oprawę pomnika stanowiła 
przesunięta w tym celu o ok. 1 m 
wschodnia ściana Wielkiej Sieni. 

 Zastąpienie dawnego plafonu 
alegorią Dnia i Nocy – kompozycją 
malarską Jerzego Eleutera 
Siemiginowskiego otoczoną fasetą 
zdobioną personifikacjami czterech 
wiatrów i alegoriami czterech 
żywiołów. Udekorowanie ścian 
malarskimi przedstawieniami 
triumfów militarnych Aleksandra 
Wielkiego. 

 

zwierzyńca. Przedłużeniem osi 
pałacu w stronę zachodnią, za 
przedpolem, był kanał biegnący 
w kierunku skarpy warszawskiej. 

 Założenie ogrodu fruktowego za 
budynkami stajni i spichrzów po obu 
stronach dziedzińca.  

 Usypanie Góry Bachusowej przy 
południowym ogrodzie fruktowym. 

 Za północnym ogrodem fruktowym 
znajduje się cmentarz i drewniany 
kościół parafialny. 

 Wzniesienie karczmy wilanowskiej 
(1681 r.). 

 



Rozbudowa pałacu wraz z otoczeniem za czasów Elżbiety Sieniawskiej i Marii Zofii Denhoffowej 

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

1721–1726 Gruntowny remont pałacu  

1723–1730 
 

 Budowa skrzydeł pałacowych 
(najpierw północnego, następnie 
południowego). 

 Wymiana dekoracji snycerskiej wież 
pałacowych, wykonanie nowych 
figur Atlasów. 

 Wykonanie dekoracji sztukatorskiej 
i malarskiej sufitów 
w apartamentach skrzydła 
północnego i półpiętra korpusu 
głównego. 

 Rearanżacja Sali Uczt: wykonanie 
malowideł freskowych na ścianach 
oraz dekoracji sztukatorskiej fryzu. 

 

 Rozpoczęcie budowy pomarańczarni 
na południe od pałacu, za dawnym 
ogrodem fruktowym Jana 
Sobieskiego (1725 r.). 

 Budowa dwóch studni przy bramie 
pałacowej (jedna, po licznych 
przebudowach, zachowana do dziś).  

 Przebudowa karczmy wilanowskiej. 
 Przebudowa ogrodów pałacowych  

(z utrzymaniem podstawowego 
układu przestrzennego). Zmiana 
ornamentyki parterów kwiatowych, 
wkomponowanie w dwa z nich 
monogramu i herbu hetmanowej. 
Zastąpienie parterami kwiatowymi 
dawnych ogrodów fruktowych. 
Włączenie sadzawki w kompozycję 
tarasu górnego. 

 Ozdobienie ogrodu nowymi 
posągami. 

 Zwieńczenie (prawdopodobnie 
w 1725 r.) balustrady muru 
oporowego figurami alegorycznymi. 

1725–1730  Ozdobienie elewacji frontowych 
skrzydeł dekoracją sztukatorską 
i rzeźbiarską (częściowo 
drewnianą): scenami z Metamorfoz 

  



Owidiusza, alegoriami cnót, 
popiersiami rzymskich cesarzy, 
posągami bogów antycznych 
i wazami. Żadna z drewnianych 
rzeźb nie przetrwała do czasów 
współczesnych. 

 Wykonanie kamiennych popiersi 
kobiety i mężczyzny nad portalami 
obydwu wież (1725 r.). 

 Wykonanie (nigdy nieukończonej) 
dekoracji rzeźbiarskiej na filarach 
bramy wjazdowej (1728 r.). 

Po 1729  Ozdobienie bramy pałacowej 
figurami niedźwiedzia i psa. 

 Przebudowa Wielkiej Sieni 
i Gabinetu Holenderskiego 
(przesunięcie ściany dzielącej oba 
pomieszczenia na dawne miejsce), 
przeniesienie pomnika konnego Jana 
III pod wieżę południową. 

 Rearanżacja apartamentów 
królewskich, zmiana układu otworów 
okiennych i drzwi. Przesunięcie 
kominków do narożników. 

 Budowa klatek schodowych 
w alkierzach frontowych. 

 Pokrycie ścian apartamentów 
królewskich nowymi tkaninami 
(zakupionymi jeszcze przez Elżbietę 
Sieniawską). 

 

 

 



Rozbudowa pałacu przez Augusta II Mocnego 

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

1730–1733  Ukończenie przebudowy skrzydła 
południowego. 

 Dodanie dwóch przęseł do Galerii 
Południowej w wyniku poszerzenia 
skrzydła. 

 Wybudowanie dwukondygnacyjnej 
Sali Białej w poszerzonym 
południowym skrzydle pałacu, 
z bogatą dekoracją sztukatorską  
(orły saskie, espagnolettes z rogami 
obfitości). 

 Rearanżacja komnat królewskich: 
 nowa dekoracja malarska ścian 

i sufitu w Antygabinecie Królowej,  
 ozdobienie zwierciadłami ścian 

Gabinetu Królowej, 
 dekoracja malarsko-sztukatorska 

ścian i plafon w Garderobie Króla 
(dekoracja sklepienia zachowana 
od czasów Jana III),  

 dekoracja ścian i sufitu w Gabine-
cie Chińskim Króla (1731–1732), 

 dekoracja ścian i sufitu 
w Gabinecie Holenderskim 
(plafon Apoteoza rozwoju nauki, 
sztuki i dobrobytu w czasach 
saskich i trwałość gmachu 
Rzeczypospolitej wzniesionego na 
fundamencie skalnym). 

 dekoracja malarska dobudowane-
go przęsła Galerii Południowej 
nawiązująca treścią do historii 
Amora i Psyche. 

 



Rozbudowa pałacu wraz z otoczeniem za rządów Czartoryskich 

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

po 1733  Uzupełnienie kompozycji z lwią 
skórą dekorującej elewację 
ogrodową korpusu głównego 
postacią wzlatującego młodzieńca 
(najprawdopodobniej ok. 1735 r.) 
i parą puttów z brązu  
(przed 1776 r.). 

 Zastąpienie figur Atlasów parą 
nowych rzeźb (1748 r.).  

  Powiększenie (zwłaszcza na osi 
północ – południe) i przekształcenie 
ogrodu barokowego, zmiana 
aranżacji parterów kwiatowych. 

 Rearanżacja ogrodu użytkowego 
przy Górze Bachusowej, powstaje 
ozdobny ogród rokokowy. 

 Ukończenie budowy  oranżerii na 
północ od pałacu (przed 1749 r.). 

 Zmiana kompozycji przedpola: 
wytyczenie trzech alei zbiegających 
się przy bramie pałacowej  
(po 1750 r.). 

1772    Budowa nowego, murowanego 
kościoła parafialnego. 

1775–1778    Wzniesienie budynków kordegardy, 
oficyny kuchennej i połączonej 
z pałacem łazienki. 

1781–1794   Przebudowa Wielkiej Sieni w stylu 
klasycystycznym (1791 r.). 

 Przebudowa i rearanżacja 
apartamentów skrzydła 
południowego (apartamenty 
marszałkowej Lubomirskiej). 

 Założenie na terenie dawnego 
folwarku Jana III nowego ogrodu 
w stylu angielsko-chińskim (1784 r.). 

 Przebudowa i rozbudowa karczmy 
wilanowskiej (1783 r.). 

 Wzniesienie kuźni wilanowskiej 
(1792 r.). 

 

 

 



Zmiany architektury pałacu i jego otoczenia za czasów Potockich i Branickich 

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

po 1799  Zastąpienie figur Atlasów z 1748 r. 
kolejną parą nowych rzeźb. 

 Dodanie na fasadzie korpusu 
głównego inskrypcji łacińskiej: 
QUOD VETUS URBS COLUIT, NUNC 
NOVA VILLA TENET 
(prawdopodobnie). 

 Założenie biblioteki wilanowskiej. 
Księgozbiór, powiększany przez cały 
XIX w. o kolejne woluminy, zajmował 
od 1832 r. Wielką Salę Biblioteczną 
(Sala Uczt Jana III), a następnie 
półpiętra galerii ogrodowych i inne 
pomieszczenia półpiętra pałacu. 

 Przekomponowanie ogrodu 
rokokowego i angielsko-chińskiego 
w park angielski. 

 Rozszerzenie ogrodu w kierunku 
północnym wzdłuż brzegu jeziora, 
utworzenie parku krajobrazowego 
w stylu angielskim. 

 Usypanie grobli i sztucznej wyspy na 
Jeziorze Wilanowskim. 

1801  Poszerzenie skrzydła północnego, 
wzniesienie galerii neogotyckiej. 

 

  Przebudowa dziedzińca pałacowego: 
likwidacja podziału na część gospo-
darczą i paradną, utworzenie istnie-
jącego do dziś, owalnego gazonu. 

 Przebudowa dawnej studni przy 
bramie (z czasów Elżbiety 
Sieniawskiej) w stylu 
klasycystycznym. 

 Rozebranie dawnych zabudowań 
gospodarczych z czasów Izabeli 
Lubomirskiej (stajnie, spichrze, 
magazyny) i rozpoczęcie budowy 
nowej stajni na tyłach oficyny 
kuchennej i kordegardy. 

1805   Otwarcie pierwszego w Polsce 
muzeum sztuki. Kolekcja 
eksponowana w nowo wybudowanej 
galerii neogotyckiej i apartamentach 
skrzydła północnego. 

 



1806–1821   Powstanie (najprawdopodobniej ok. 
1820 r.) dekoracji malarskiej sufitu 
w ostatnim przęśle Galerii 
Południowej (Geniusz Sławy lub 
Miłość do Cnoty).  

 Budowa Altany Chińskiej, mostu 
Rzymskiego i pomnika ku czci 
uczestników bitwy raszyńskiej  
1809 r. 

 Wzniesienie pałacyku rotundy 
w Morysinie (dawnym Lasku na 
Kępie). 

1811–1826    Przebudowa fasady dawnej 
holenderni w stylu neogotyckim. 

 Przebudowa  oranżerii w stylu 
klasycystycznym. 

1822–1833   Adaptacja Galerii Północnej na 
kolejną ekspozycję muzealną. 

 Wykonanie dekoracji Wielkiej Sali 
Bibliotecznej (dawnej Sali Uczt): 
plafon z alegorią Światłości 
Aleksandra Kokulara oraz dwie 
supraporty z wizerunkami Stanisława 
Kostki i Ignacego Potockich. Oprócz 
Sali Uczt biblioteka zajmowała do lat 
30. XX w. również oba półpiętra 
galerii ogrodowych. 

 Ukończenie aranżacji gabinetów 
chińskich na półpiętrze korpusu 
głównego. 

 Założenie cmentarza wilanowskiego 
(1816 r.) i budowa neogotyckiej 
kaplicy grobowej Potockich 
(ukończona w 1826 r.). 

 Budowa neogotyckiego pomnika 
grobowego Potockich na przedpolu 
pałacowym (1826 r.). 

 Zamontowanie metalowych drzwi 
w bramie pałacowej. 

1838–1842   Wykonanie dekoracji sztukatorskiej 
w Wielkiej Sieni, w miejscu dawnego 
plafonu z alegorią Dnia i Nocy. 

 Zamurowanie loży dla orkiestry 
w Sali Białej. 

 Wzniesienie w Morysinie 
pseudośredniowiecznej bramy na 
osi pałacu. 



1845–1861  Przebudowa skrzydła północnego: 
wzniesienie w miejscu galerii 
neogotyckiej nowego traktu w stylu 
neorenesansowym. 

 Przebudowa apartamentów 
mieszkalnych skrzydła północnego 
(sypialnia, przedpokój, alkowa 
z czasów Sieniawskiej) w jedno 
pomieszczenie przeznaczone na 
ekspozycję malarstwa – Galerię 
Obrazów zwaną Muzeum. 
Wykonanie dekoracji sufitu 
z medalionami portretowymi. 

 Wykonanie dekoracji sufitów Galerii 
Krajobrazów i Gabinetu przed 
Galerią. 

 Przebudowa na potrzeby 
wystawiennicze Galerii Północnej 
(zamurowanie do połowy okien, 
zmiana dekoracji sufitu). 

 Budowa kaplicy pałacowej. 
 Wmurowanie w próg Galerii 

Północnej tablicy z inskrypcją: 
CUNCTIS PATET INGRESSUS. 

 Przebudowa i rozbudowa karczmy 
wilanowskiej ok. 1850 r. 

 Przebudowa stajni na tyłach oficyny 
kuchennej i kordegardy. 

 Przebudowa studni przy bramie 
w studnię będącą kapliczką w stylu 
neorenesansowym. 

 Budowa pergoli przy północnym 
skrzydle pałacu (dwukrotnie dłuższej 
niż obecnie) i ceglanej bramy między  
oranżerią a figarnią. 

 Budowa ujeżdżalni, mostu przy 
bramie pałacowej, Domku Dozorcy 
na przedpolu. 

 Rearanżacja ogrodu przy 
południowym skrzydle 
w neorenesansowy ogród kwiatowy 
w typie giardino segreto. 

 Budowa fontanny na dziedzińcu. 
 Budowa i rozbudowa wilanowskiego 

szpitala św. Aleksandra. 
 Wzniesienie 

pseudośredniowiecznego budynku 
pompy i założenie instalacji 
wodociągowej. 

po 1855    Przebudowa wnętrz skrzydła 
południowego, m.in. Łazienki 
Marszałkowej Lubomirskiej na pokój 
sypialny, Przedpokoju Marszałkowej 
Lubomirskiej na salę bilardową, 

 Przebudowa kościoła parafialnego 
w stylu neorenesansowym 
(ukończona 1870 r.). 



usunięcie XVIII-wiecznych dekoracji 
stiukowych. 

 Urządzenie pokoi gościnnych na 
piętrze nowego traktu skrzydła 
północnego. 

1873–1881   Wykonanie pseudobarokowej 
dekoracji sufitu Wielkiej Sali 
Bibliotecznej (1873 r.), 

 Budowa i aranżacja Lapidarium. 
 Ostateczna aranżacja Gabinetu 

Etruskiego, wykonanie dekoracji 
malarskiej ze scenami z Odysei.  
Przebudowa Biblioteki Króla na 
zakrystię. 

 Przebudowa półpiętra skrzydła 
południowego, aranżacja m.in. pokoi 
chińskich, gabinetów i zbrojowni. 

 

1893–1906  Nadbudowa drugiego piętra dawnej 
Łazienki Marszałkowej Lubomirskiej 
i dalsza jej przebudowa w pawilon 
mieszkalny. 

 Prace restauracyjne, głównie we 
wnętrzach pałacu. 

 

1922–1929 Kolejny etap prac restauracyjnych 

 Zastąpienie figur Atlasów kolejną 
parą nowych rzeźb (figury obecnie 
wieńczące wieże). 

  Rearanżacja neorenesansowego 
ogrodu przy skrzydle południowym. 

1939–1944  Częściowa dewastacja fasad 
pałacowych. 

 Dewastacja i splądrowanie wnętrz 
pałacowych. 

 Zburzenie budynku oranżerii, 
dewastacja parku i ogrodu. 

 

 

 



Zmiany architektoniczne pałacu i jego otoczenia w czasach współczesnych 

Data Zmiany architektoniczne pałacu Zmiany we wnętrzach pałacowych Zmiany w otoczeniu pałacu 

1946–1954  Prowizoryczne zabezpieczenie pałacu i urządzenie wnętrz, udostępnienie na 
kilka lat ekspozycji zwiedzającym. 

 Przebudowa sieci alei parkowych. 
 Rekonstrukcja parterów 

ogrodowych. 
 Nasadzenie ozdobnych drzew 

i krzewów. 
 Regulacja zachodniego brzegu 

jeziora.  

1955–1964  Generalne prace konserwatorskie prowadzące do uzyskania optymalnego stanu technicznego pałacu, przywrócenie 
walorów historycznych i dekoracyjnych, zaadaptowanie pałacu do narzuconych mu współcześnie funkcji. 

  Odsłonięcie spod XIX-wiecznych 
tynków XVII- i XVIII-wiecznych 
fresków. 

 Odsłonięcie zamurowanych w XIX w. 
dekoracji rzeźbiarskich i detali 
architektonicznych (loże w Sali 
Białej, posagi Herkulesów w niszach 
przy wieży południowej).  

 Likwidacja XVIII-wiecznych klatek 
schodowych w alkierzach 
zachodnich, budowa nowej klatki 
schodowej w wieży południowej 
i południowym skrzydle pałacu. 

 Przywrócenie XVIII-wiecznej 
architektury apartamentów Izabeli 
Lubomirskiej, m.in. rekonstrukcja 
wnętrza łazienki i niszy na łoże 
w Złotej Sypialni. 
 

 Remont budynków przypałacowych 
i ich adaptacja na biura, pracownie, 
magazyny oraz mieszkania 
służbowe. 



1962–1968    Prace rewaloryzacyjne 
i rekonstruktorskie w ogrodzie 
przypałacowym i parku według 
projektu prof. Gerarda Ciołka. 

 Remont ujeżdżalni i przeznaczenie 
tego budynku na siedzibę Muzeum 
Plakatu. 

od 2003   Projekt rewaloryzacji rezydencji wilanowskiej obejmujący elewację pałacu, wnętrza pałacowe, ogród i przedpole. 
 Towarzyszące rewaloryzacji kompleksowe badania archeologiczne na całym terenie rezydencji wilanowskiej. 

 Renowacja i rewaloryzacja fasad 
pałacowych (do 2006 r. – elewacji 
frontowej, do 2010 r. – elewacji 
ogrodowej). 

 Prace remontowe w Sypialni 
Królowej. 

 Rewaloryzacja i konserwacja Sypialni 
Króla, Gabinetu Holenderskiego, 
Gabinetu Al Fresco, Garderoby Króla 
i Gabinetu Chińskiego Króla. 

 Przebudowa, rewaloryzacja 
i konserwacja Wielkiej Sieni. 

 Rewaloryzacja dwupoziomowego 
ogrodu barokowego i ogrodu przy 
skrzydle północnym. 

 Rewaloryzacja dawnego ogrodu 
neorenesansowego przy skrzydle 
południowym. 

 

 


