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Od Redakcji

Ten numer ukazuje się niezależnie od numeru bieżącego, jako numer spe-
cjalny i w całości poświęcony historycznemu zespołowi pałacowo-ogrodo-
wemu w Wilanowie. Już w ubiegłym roku, w czasie polskiej prezydencji 

w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiliśmy pałac w Wilanowie w cyklu prezen-
tacji stołecznych rezydencji historycznych („Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 
2011, ss. 8-17). Dyrektor wilanowskiego Muzeum Pałacu Paweł Jaskanis 
w udzielonym wówczas wywiadzie, nazywając to szczególne miejsce „muzeum 
kultury i natury”, mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed gronem specjalistów 
opiekujących się Wilanowem, o planach, mających na celu przywrócenie daw-
nej rezydencji królewskiej jej należytego znaczenia historycznego i włączenia 
w nurt działań innych instytucji o podobnym charakterze w Europie. Ukazaliśmy 
też Wilanów jako miejsce niezwykłych spotkań i wizyt ważnych osobistości od 
czasów Jana III Sobieskiego do dzisiaj.

W tym numerze prezentacja Muzeum Pałacu w Wilanowie stanowi przegląd 
kompleksowych działań rozpoczętych już w 2003 r., które są kontynuowane, 
stale rozwijane i doskonalone. A są to działania bardzo wszechstronne – bu-

dowlane, konserwatorskie, restauratorskie, rewitalizacyjne. Specjalnymi pro-
gramami objęto badania archeologiczne, historyczne, geodezyjne. Prowadzone 
są także intensywne prace nad systemami dokumentacyjnymi i informacyjnymi. 
Taka wszechstronna, fachowa opieka jest niezbędna, aby utrzymać zespół wi-
lanowski w jak najlepszym stanie i odpowiednio przystosować do potrzeb tury-
styki masowej. I właśnie o doświadczeniach w tych działaniach Muzeum Pałacu 
w Wilanowie traktują artykuły zawarte w tym numerze. Zapraszamy zatem do 
interesującej i na pewno pożytecznej lektury. 
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Muzeum Pałac w Wilanowie sprawuje opie-
kę nad zabytkami stanowiącymi trzon kul-
turowy dawnej podwarszawskiej rezyden-
cji królewskiej Jana III Sobieskiego – wil-

li wiejskiej (villa rustica) w otoczeniu dużego gospodar-
stwa wiejskiego w pradolinie Wisły. Opieką objęte są 
zabytki nieruchome, jak pałac, dwa parki – wilanowski 
i morysiński, oraz kilkadziesiąt historycznych obiektów 
budowlanych, ale także siedliska przyrodni-
cze, krajobraz kulturowy i wartości niemate-
rialne, uosabiające w świadomości Polaków 
najwyższe wartości patriotyczne i obywatel-
skie kojarzone z królem Janem III. Do sfe-
ry tych wartości należy wciąż podtrzymywa-
na tradycja miejsca, reprezentująca zasadni-
cze przesłanie kompozycji kulturowo-przy-
rodniczej Jana Sobieskiego, jak i tradycja 
muzealna, której początek 5 sierpnia 1805 r. 
dał Stanisław Kostka Potocki, udostępniając 
swoje zbiory sztuki dla zwiedzających. Od 
tego czasu wciąż aktualne jest przesłanie wy-
chowania przez sztukę i historię, które sto-
sujemy w działalności muzealnej. 

Kiedy dziesięć lat temu zacząłem pra-
cę w Muzeum Pałacu w Wilanowie, pierw-
szym zadaniem była identyfi kacja wszyst-
kich problemów muzealnych. Najważniej-
sze z nich − stan konserwatorski zabytków, 
głównie pałacu i jego wystroju, ale także śro-
dowiska przyrodniczego w otoczeniu pała-
cu − trzeba było uporządkować, zbudować 
strategię rewaloryzacji założenia. Przy ukła-
daniu strategii działania muzeum oraz pro-
gramowaniu działalności instytucji i nie-
zbędnych prac rewitalizacyjnych przyję-
to zasadę, że wszystko powinno się wiązać 
z miejscem, być oparte na genius loci. 

W XX w. miasto otoczyło pałac i park, 
ruchliwe drogi i place budowy podzieliły hi-
storyczne osie widokowe, a dawna wiejska 
rezydencja króla Jana III stała się dzielnicą 
Warszawy. Mocno zmienione warunki ze-
wnętrzne rodzą oczywiście nowe wyzwania 

Muzeum kultury i natury
w działalności muzealnej. W naszej strategii opartej na 
genius loci Muzeum Pałac w Wilanowie nie jest już wy-
łącznie muzeum sztuki, tak jak było dawniej, ale także 
muzeum kultury i natury. Takie jest genius loci ukształto-
wane przez króla Jana III, które wymaga ochrony, opieki 
i stanowi wartość dla naszej publiczności.  

Kluczem do sukcesu w pracy muzeum i skutecznej re-
witalizacji tego założenia zabytkowego i przyrodniczego 

| Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis

(fot. Wojciech Holnicki) 
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Spotkanie z książkąjest praca zespołu, zbudowanego z doświadczonych pra-
cowników oraz z młodszych, specjalnie dobranych do 
potrzeb systemu zadaniowego. Cechę zarządzania za-
daniowego stanowi zadawanie pytań tym osobom, któ-
re potrafią na nie odpowiedzieć, stąd nasza współpraca 
z wieloma instytucjami naukowymi, akademickimi, po-
szczególnymi instytutami badawczymi, zaczynając od 
wydziału mechatroniki, poprzez biologię, a kończąc na 
konserwacji zabytków. Dzięki temu uzyskujemy takie re-
zultaty, jakie wcześniej w ogóle nie przychodziły nam na 
myśl. 

Muzeum wilanowskie − to także zbiory sztuki, rze-
miosła artystycznego i od niedawna kolekcja archeolo-
giczna, powstała w wyniku rozległych badań w pałacu 
i w jego najbliższym sąsiedztwie. Badania te udowodni-
ły, że teren wielkiej wydmy zalewowej nad Wisłą był in-
tensywnie użytkowany od pradziejów, a w sposób ciągły 
co najmniej od X w. Poświadczają to ślady co najmniej 
pięciu cmentarzysk (istniejący cmentarz wilanowski 
z 1816 r. jest szóstą w kolejności nekropolią w pobliżu 
pałacu), ale też intensywnego osadnictwa nad żyznymi 
starorzeczami Wisły. Jan Sobieski i jego sekretarz Augu-
styn Locci wznieśli pałac na fundamentach nieukończo-
nego, reprezentacyjnego gmachu Bogusława Leszczyń-
skiego, budowanego ćwierć wieku wcześniej najprawdo-
podobniej według planów włoskiego architekta Giovan-
niego Battisty Gisleniego. 

Przy pałacu odnaleźliśmy też pochodzące z jeszcze 
wcześniejszego okresu pozostałości drewnianego dwo-
ru na kamiennych fundamentach, należącego do rodzi-
ny Milanowskich. Po nabyciu tych posiadłości przez 
Jana Sobieskiego nazwę wsi Milanów zmieniono na wy-
kwintniej brzmiącą Villa Nuova, którą dość szybko spo-
lszczono na Wilanów.

Zapraszam wszystkich Czytelników do Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie, a wcześniej do przyjrzenia się naszej 
stronie internetowej. Opublikowane tam wiadomości 
historyczne i przyrodnicze, filmy i multimedia ułatwią 
przygotowanie wizyty, zdobycie wiadomości o histo-
rycznym kontekście królewskiej rezydencji i jej otocze-
nia przyrodniczego. Na podstawie naszego wortalu wie-
dzy nauczyciele mogą opracować program zwiedzania, 
lekcji czy zawsze pełnej wrażeń wycieczki. Z kolei kon-
serwatorzy mogą czerpać wiedzę o dobrych praktykach, 
ponieważ staramy się opisywać prowadzone prace rewi-
talizacyjne na bieżąco. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, jako cennym 
zasobem skumulowanym wokół rezydencji wilanowskiej 
– pomnika dziedzictwa kulturowego. Artykuły publiko-
wane w „Spotkaniach z Zabytkami”, periodyku zasłużo-
nym w dziele popularyzacji wiedzy, dobrze służą temu 
celowi. Zachęcam do inspirującej lektury.

Paweł Jaskanis

Często odnosi się wrażenie, że są miejsca, obiekty, dzieła, o któ-
rych nie da się powiedzieć ani napisać nic ponad to, co już 

zostało opowiedziane i napisane. Wnikliwe badania lub po pro-
stu szczęśliwy przypadek prowadzą co prawda do nowych odkryć, 
jednak na dłuższą metę temat, opracowywany przez specjalistów 
od wielu lat, wydaje się wyczerpany. W ten sposób można by też 
myśleć o Muzeum Pałacu w Wilanowie – badanym przez history-
ków sztuki, konserwatorów, archeologów od bardzo dawna, choć 
szczególnie skrupulatnie w kilku ostatnich latach. Ich praca przy-
nosi oczywiście nowe informacje, które znajdują odbicie w wie-
lu publikacjach w ramach serii wydawniczych prowadzonych przez 
to muzeum. Ale czy o samym pałacu i mieszczącej się w nim ko-
lekcji oraz o jego historii da się opowiedzieć na nowo, w cieka-
wy sposób?

Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udziela wydana w 2010 r. 
w serii „Silva Rerum” pozycja Wilanowski widnokrąg. Szkice o pa-
łacu i sztuce europejskiej Krzysztofa Chmielewskiego i Jarosła-
wa Krawczyka. Sama siedziba Sobieskiego jest dla autorów tyl-
ko – i aż – punktem wyjścia do opowiedzenia wielu interesujących 

historii i opisania europejskiej 
sztuki z polskiej, wilanowskiej 
perspektywy. Widnokrąg, jaki 
możemy ogarnąć wzrokiem, 
przyjmując taką metodę, jest 
faktycznie szeroki: sięga od 
antyku po wiek XIX, obejmu-
je północ i południe, wschód 
i zachód kontynentu. Każ-
dy element architektury i wy-
stroju pałacu, każdy znajdują-
cy się w nim eksponat wpisu-
je się w szerszy kontekst histo-
ryczny i artystyczny. Podczas 
lektury niektórych rozdziałów 
mamy wrażenie, że zbytnio od-
dalamy się od Wilanowa, traci-
my go z zasięgu wzroku – kie-

dy to zagłębiamy się w zawiłości malarstwa niderlandzkiego lub 
dzieje antycznych cesarzy – a jednak wątek opowieści za każdym 
razem prowadzi nas z powrotem do królewskiej siedziby, utwier-
dzając w przekonaniu, że sztuka europejska w całej swojej różno-
rodności jest całością, którą możemy z powodzeniem poznawać na 
naszych ziemiach.

Autorzy używają przystępnego języka i lekkiego stylu, nie przy-
tłaczają czytelnika nadmierną liczbą przypisów, a zarazem w cie-
kawy sposób przekazują solidną dawkę wiedzy. Na marginesach 
umieszczono kalendarium, pozwalające się zorientować w waż-
niejszych wydarzeniach danej epoki oraz poznać istotne daty i po-
stacie. W tak pomyślanej książce nie mogło oczywiście zabraknąć 
fotografii, które pozwalałyby „zajrzeć” do Muzeum Pałacu w Wila-
nowie m.in. po to, aby porównać jego dekorację i przechowywa-
ne w nim dzieła z przywołanymi w tym opracowaniu przykładami 
z innych krajów Europy.

Książkę Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce euro-
pejskiej można nabyć w cenie 35 zł w Muzeum Pałacu w Wilanowie 
oraz na stronie www.sklep.wilanow-palac.pl.

MMP

 WILANOWSKI WIDNOKRĄG
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przez projektantów i kuratorów. W pałacu i jego oto-
czeniu jest szansa na odnalezienie autentyzmu miej-
sca oraz na emocjonalne odbieranie jego atmosfery, 
bo nie jest ono tylko zbiorem zabytków, ale także no-
śnikiem niematerialnych wartości i tradycji wielowy-
miarowego dziedzictwa.

Wszystkie działania konserwatorskie i prewencyjne 
pozwalają chronić naszą przeszłość dla przyszłości. Ja-
kie więc fragmenty przeszłości chronimy w Wilanowie 
w pierwszej kolejności? 

Rozległe założenie pałacowo-ogrodowe Wi-
lanowa i różnorodność zgromadzonych 
w  nim zabytków sprawiają, że opieka za-
równo nad całym zespołem, jak i nad poje-

dynczymi dziełami kolekcji jest dla pracowników mu-
zeum dużym wyzwaniem. Oczekiwania społeczne wo-
bec rezydencji królewskiej, w której odbiorca może 
mieć bezpośredni kontakt z zabytkami, są zupełnie 
inne niż w przypadku tradycyjnych muzeów, ekspo-
nujących dzieła sztuki w środowisku wykreowanym 

Opieka konserwatorska 
nad zabytkami rezydencji 
wilanowskiej

Elżbieta Modzelewska

1
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Szymona Bogumiła Zuga. Zniknęły też usytuowane na 
osi pałacu monumentalne dekoracje ściany oddzielają-
cej Wielką Sień od Gabinetu Holenderskiego, z usta-
wionym pośrodku pomnikiem konnym Jana III, któ-
ry na początku XVIII w. został przeniesiony na inne 
miejsce, do specjalnie przygotowanej niszy w rozbu-
dowanej Galerii Ogrodowej. Niektóre pomieszczenia 
zyskały całkowicie nowy wystrój, jak Gabinet Holen-
derski czy małe gabineciki królewskie w alkierzach pa-

łacu, zmienione przez dekoratorów Augusta II Sasa.  
W XIX w. niektóre przestrzenie zostały świadomie 
poddane transformacji dla wyeksponowania fragmen-
tów kolekcji i dzisiaj stanowią cenny przekaz o idei gro-
madzenia i udostępniania zbiorów. W ten sposób za-
projektowane zostały Gabinet Etruski, w celu wyeks-
ponowania waz greckich, oraz Lapidarium, by umieścić 
tam kolekcję rzeźb antycznych. 

Dodawanie przez wieki nowych elementów wynika-
ło z potrzeb właścicieli rezydencji, było wyrazem ich gu-
stu, a także aktualnych tendencji stylistycznych. Był to 
także dowód na to, jak dużą wagę przywiązywali oni do 
swojej siedziby, bo czy w innym przypadku ponosiliby 
tak znaczne nakłady finansowe na te kosztowne inno-
wacje?

Czy można w takim miejscu realizować program 
opieki konserwatorskiej ograniczony sztywnymi zasada-
mi, zakładając lub odrzucając a priori określone rozwią-
zania?

Na pewno to, co powstało jako wynik zamysłu króla 
Jana III Sobieskiego, najstarsze, siedemnastowieczne za-
łożenia architektoniczne i parkowe, ale także elementy 
późniejsze, dodawane w kolejnych wiekach przez następ-
nych właścicieli rezydencji – Elżbietę Sieniawską i  jej 
córkę Marię Zofię Denhoffową, Augusta II Sasa, Izabe-
lę Lubomirską i Stanisława Kostkę Potockiego oraz jego 
potomków. Stylistyka barokowej bryły pałacu, a  także 
oryginalna koncepcja całego założenia krajobrazowego 

są na szczęście nadal czytelne, mimo trudnych wojen-
nych lat i dawnych przekształceń. 

Oczywista w takiej sytuacji jest chęć odtwarzania 
tego, co było najwcześniej, ale nawet gdybyśmy chcie-
li obecnie konsekwentnie powrócić do zamysłu króla 
i jego architekta, Augustyna Locciego, np. do najwcze-
śniejszych dekoracji pałacowych, nie wszędzie byłoby to 
możliwe. Wprowadzane w późniejszych czasach zmia-
ny wiązały się wielokrotnie z nieodwracalnym niszcze-
niem tego, co było wcześniej. I tak np. bezpowrotnie 
zniknęły siedemnastowieczne malowidła ścienne zdo-
biące Wielką Sień, zakryte w końcu XVIII w. marmory-
zowanymi płycinami stiukowymi zgodnie z projektem 

1 | Goście Wilanowa mogą często oglądać prawdziwy spektakl odgrywany 
przez  światło i kolor.

2 | Rekonstrukcje  ogrodów wokół pałacu wymagały sięgnięcia  do źródeł 
historycznych.

..........................................................................................................................
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w czym do niedawna widziano przede wszystkim szan-
sę na ratowanie i wzmocnienie jego roli. Niestety, wiemy, 
że rewitalizacja obiektów zabytkowych pod hasłem pro-
mowania turystyki „kulturalnej” nie zawsze bywa prze-
prowadzana zgodnie z wymogami sztuki konserwacji, co 
może prowadzić do utraty ich autentyczności. 

Wobec przybywania zewnętrznych problemów 
(związanych z polityką, ekonomią, ekologią) na opieku-
nach powierzonego dziedzictwa spoczywa ogromna od-
powiedzialność, ponieważ muszą oni poszukiwać naj-
właściwszych rozwiązań dla każdego obszaru zespołu hi-
storycznego i dla każdego zabytku. 

Wyjątkowa klasa artystyczna i znaczenie historyczne 
rezydencji wilanowskiej, a także jej rozbudowana struk-

tura wzbogacona zróżnicowanym otoczeniem powodu-
ją, iż trzeba poszukiwać różnych, przemyślanych i opar-
tych na solidnych podstawach form ochrony. Taką pod-
stawą są przede wszystkim kompleksowe badania histo-
ryczne, archeologiczne i konserwatorskie, które umoż-
liwiają oszacowanie wartości i stanu zachowania obiek-
tów. Pozyskiwana przez lata wiedza i jej analizy są dopeł-
niane podczas bezpośrednich interwencji przy substan-
cji zabytkowej, przy wsparciu różnych dziedzin nauki 
–  m.in. historii sztuki, chemii, fizyki czy mikrobiologii.

Konserwacja 
Choć w licznych międzynarodowych dokumen-

tach zaznacza się dzisiaj pluralistyczne podejście do de-
finicji konserwacji, wszystkie zwracają uwagę na zasad-
niczą potrzebę utrzymania dobrego stanu zachowania 

Każdy zabytek wymaga indywidualnego podejścia, 
a to, jak go postrzegamy i jakie ma dla nas znaczenie, ma 
bezpośredni wpływ na wybierane metody. 

Teoretycznie mamy do wyboru trzy postawy. W przy-
padku pierwszej największą wagę przywiązuje się do cza-
sów, w których zabytek powstał, starając się przywró-
cić mu pierwotną formę, co może prowadzić do odrzu-
cenia wszelkich późniejszych zmian. Druga postawa wy-
nika z  myślenia o całym przedziale czasowym, od mo-
mentu powstania dzieła do czasów obecnych, co pozwala 
na traktowanie wszelkich jego przekształceń jako zjawi-
ska historycznego, zasługującego na taką samą ochronę. 
Natomiast przypisanie obiektu w równym stopniu cza-
som minionym, jak i współczesnym, powoduje, że do-

puszczalne staje się jego przetwarzanie i modernizacja 
do obecnych potrzeb1. W praktyce te trzy postawy mogą 
występować obok siebie, a rygorystyczne trzymanie się 
tylko jednej może być niebezpieczne. Podejmując decy-
zje konserwatorskie, trzeba mieć na uwadze to, że doktry-
ny dotyczące koncepcji ochrony dziedzictwa zmieniały 
się w ciągu wieków, a więc konieczna jest pewna doza po-
kory i dystans, świadomość, że przyjęte zasady są kształ-
towane w ramach pewnych kierunków myślowych i ule-
gają z czasem zmianom. Nie możemy więc być pewni, że 
w przyszłości nie wystąpią nowe uwarunkowania czy za-
grożenia dla zabytkowych obiektów, które mogą mieć 
wpływ na weryfikację naszego obecnego stanowiska. 
W ostatnich latach np. coraz częściej wspomina się o nie-
bezpieczeństwach związanych z możliwością moderni-
zacji i komercyjnej funkcji dziedzictwa kulturowego,  

.........................................

3 | Konserwatorzy 
wilanowscy nie tylko 
zajmują się  opieką 
nad  zabytkami kolekcji 
w pracowniach, ale także 
organizują prace w całym 
zespole pałacowym.

4 | Niektórych 
zabytków nie udałoby 
się zmieścić w pracowni, 
wnętrze pałacu 
zamienia się wtedy 
w gigantyczne atelier; 
prace przy malowidle 
plafonowym „Lato” 
J.E. Siemiginowskiego.

.........................................
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Metodyka pracy, jaką stosujemy w mu-
zeum wilanowskim przy podejmowa-
niu decyzji o konserwacji, jest taka sama 
w przypadku zabytków architektury, jak 
i detali wystroju wnętrz czy innych muze-
aliów – najpierw rozpoznawane są wszel-
kie wartości (znaczeniowe i artystycz-
ne), określana jest budowa i stan zachowa-
nia zabytku, a po badaniach ustala się za-
kres i program prac, sposób organizacji za-
dania, z uwzględnieniem jego finansowa-
nia, i wreszcie realizacja. W tym procesie 
decyzyjnym zawsze istotna jest ocena sta-
nu zachowania dzieła, która dokonywana 
jest podczas przeglądów konserwatorskich 
z zastosowaniem przyjętej w muzeum czte-
rostopniowej skali ocen. Takie metodycz-
ne szacowanie stanu zabytków architektu-
ry i kolekcji oraz wynikających z tego po-
trzeb pozwala na wskazywanie obiektów 
wymagających pilnych interwencji, a tak-
że umożliwia planowanie prac konserwa-
torskich i oszacowanie ich kosztów w per-
spektywie rocznej i wieloletniej. 

Skala podejmowanych w ostatnich la-
tach w Wilanowie prac konserwatorskich 
jest bardzo zróżnicowana – poza zabytkami 
kolekcji obejmuje również przedsięwzięcia 
kompleksowe.

Utrzymanie w dobrym stanie budyn-
ku pałacu i jego wnętrz jest jednym z prio-
rytetowych obszarów naszej opieki kon-
serwatorskiej, ale równocześnie koniecz-
ne jest podejmowanie zadań w jego otocze-
niu, zgodnie z długofalowym planem rewi-
talizacji całego zespołu zabytkowego w Wi-
lanowie. 

Zabytki architektury, ze względu na swo-
ją skomplikowaną strukturę, wymagają wielopłaszczy-
znowego podejścia. Dla ich bezpieczeństwa oraz bezpie-
czeństwa wnętrz pałacu i zgromadzonych w nich zbio-
rów wymagana jest stała kontrola ich kondycji, a anali-
za obserwowanych zmian musi być powiązana ze zjawi-
skami zachodzącymi w środowisku zewnętrznym. Pro-
blemy, jakie trzeba rozwiązywać w przypadku zabytków 
architektury, wiążą się ze stanem technicznym murów, 
dachów i instalacji (jak przy każdym budynku czy bu-
dowli), ale równocześnie z ich zabytkową materią, któ-
ra sprawia, że powinny być traktowane jak wielkie zabyt-
kowe rzeźby. 

Szczęśliwie, od 2004 r. udało się pozyskać środki naj-
pierw na konserwację elewacji i wybranych wnętrz pała-
cowych, co było pierwszym wyzwaniem3, a potem rów-
nież na  rewitalizację obszarów wokół pałacu4.  

zabytku. Poza tym akcenty rozkładają się różnie – zale-
ca się powstrzymywanie od bezpośredniego ingerowania 
w strukturę dzieła sztuki lub dopuszcza się taką możli-
wość, by odtworzyć jego pierwotny wygląd. 

W 2002 r. Europejska Konferencja Organizacji Kon-
serwatorów i Restauratorów (ECCO) sformułowała de-
finicje konserwacji i restauracji, bliskie naszemu podej-
ściu do zagadnień ochrony dziedzictwa. Zgodnie z po-
wstałymi zapisami konserwacja „…polega głównie na 
wykonywaniu działań bezpośrednio na zabytku z myślą 
o ustabilizowaniu jego stanu i opóźnieniu dalszej degrada-
cji…”2. Obecnie często zwraca się uwagę na to, że współ-
czesna konserwacja jest dziedziną interdyscyplinarną, 
wspieraną przez naukę, uwzględniającą też znaczenie 
kulturowe dzieł sztuki i miejsc zabytkowych, co odnosi 
się do naszego zespołu. 

4
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monochromatycznych tynków, które − jak się okazało 
po przeprowadzonych badaniach − nie miały nic wspól-
nego z historycznymi opracowaniami, podkreślenie tek-
toniki fasad przez zdecydowany kolor odbierane było 
początkowo jako szokujące nawet przez samych pracow-
ników muzeum. Tymczasem w miarę upływu lat zaczę-
to uznawać znaczenie tego koloru dla postrzegania ca-
łej bryły budynku, jego zmienność uzależnioną od pory 
roku i dnia oraz współbrzmienie z otoczeniem. 

Żadna makieta ani symulacja nie wyjaśniłyby tej zapro-
jektowanej w przeszłości gry, którą można obserwować 
dopiero po zakończeniu projektu restauracji elewacji pa-
łacowych, gdyż nawet bardzo zaawansowane współczesne 
technologie nie są w stanie zastąpić bezpośrednich emocji 
związanych z odbiorem estetyki zabytku. To pokazuje, jak 
trudne nieraz są dyskusje dotyczące odtwarzanych rozwią-
zań estetycznych dekoracji architektonicznej czy wystroju 
pałacowego, kiedy trzeba wyobrazić sobie końcowy efekt, 
widząc na początku jedynie fragmentaryczne propozycje 
rekonstrukcji koloru czy formy dekoracji. Obecnie reali-
zowany program konserwacji w sześciu pomieszczeniach 
Apartamentów Królewskich szczególnie skłania do tego 
rodzaju rozważań – odkrycia zachowanych warstw ma-
larskich dekoracji sztukatorskich Wielkiej Sieni i Sypialni 
Króla czy welurowych tkanin ściennych, mimo szczątko-
wego stanu zachowania, pozwalają na interpretację daw-
nej koncepcji dekoracji wnętrz oraz na znalezienie powią-
zań architektury z malarstwem i rzeźbą, tak charaktery-
stycznych dla epoki baroku. 

W ten sposób konserwacja i restauracja nie tylko 
umożliwia zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie 
oryginalnych elementów pałacu, ale także pełne udo-
stępnienie informacji nieznanych do tej pory zarówno 
specjalistom, jak i zainteresowanej publiczności. Dlate-
go w muzeum wnętrz historycznych dopuszczalna jest 
obecność nowych i dawnych rekonstrukcji, pod warun-
kiem, że prezentują odpowiedni poziom artystyczny 
i techniczny oraz nie kolidują z naszą wiedzą o zabytku 
i pomagają odtwarzać prawdę o jego przeszłości. Oczy-
wiście wszelkie zmiany dokonywane przy zabytku po-
winny być dobrze udokumentowane.

Prewencja 
Obok podejmowanych prac konserwatorskich wy-

nikających z potrzeby wzmacniania struktury zabytków 
cały czas trwają prace przy ich bieżącym utrzymywaniu 
w dobrym stanie i stwarzaniu odpowiednich warunków 
dla ich obecnej i dalszej egzystencji. Prewencja bezsprzecz-
nie zajmuje dzisiaj czołową pozycję wśród metod postę-
powania konserwatorskiego. To zespół działań polegają-
cych na rozpoznaniu i analizie czynników ryzyka dla ca-
łego zespołu i poszczególnych obiektów kolekcji, a  więc 
upraszczając − wszystko to, co może uchronić nasze za-
bytki przed destrukcją i kolejną konserwacją: badania 

Restauracja
Współcześnie definiuje się restaurację dzieła sztu-

ki jako wykonywanie działań „bezpośrednio na zabytku 
zniszczonym lub uszkodzonym, w celu ułatwienia jego od-
bioru, oceny i zrozumienia z maksymalnym poszanowa-
niem jego indywidualnych cech estetycznych, historycznych 
i fizycznych”5. Australijska Karta Burra z 1999 r. mówi 
o przywracaniu zastanej strukturze „znanego stanu po-
przedniego przez usuwanie późniejszych nawarstwień 
bądź złożenie elementów na powrót w całość bez uzupeł-
niania nowym materiałem ”6.

Trudno bezkrytycznie przyjmować te definicje, bo 
choć wiemy, że zarówno niektóre pomieszczenia pałacu, 
jak i miejsca wokół niego zmieniły swój pierwotny wy-
gląd, dzisiaj musimy respektować wszystkie zachowane 
w nich wartości. Motywem naszego działania jest przede 
wszystkim poszukiwanie w wilanowskim zespole auten-
tyczności i wiarygodności, a także, mimo dodawanych 
w przeszłości elementów, zachowanie jedności kształto-
wanej przez wieki struktury. Jest to zgodne z postano-
wieniami Karty Florenckiej, wskazującej na to, że celem 
konserwacji nie powinno być adaptowanie zabytków do 
współczesnych gustów i potrzeb, a jedynie utrwalanie 
woli twórców w ich dziełach7.   

Prace konserwatorskie i prewencyjne umożliwiają za-
chowanie i utrzymanie w dobrym stanie zabytku, który 
poza tym, że jest faktem historycznym, odzwierciedla też 
pewne idee. Dlatego celem interdyscyplinarnych zespo-
łów konserwatorów współpracujących z naukowcami 
i technikami jest nie tyko utrwalenie i zachowanie ma-
terii dzieła, ale także przekazywanie informacji o związa-
nych z nim zagadnieniach ideowo-artystycznych. Podło-
żem takiego podejścia do działalności konserwatorskiej 
są założenia, jakie przyjął pół wieku temu Cesare Brandi, 
którego teorię restauracji opublikowano w 1963 r.8 

Brandi widział w dziele sztuki wyjątkowy efekt dzia-
łalności człowieka, pojawiający się najpierw jako jego 
idea. Materialna postać pomysłu powstałego w ludzkim 
umyśle określana była przez niego jako nośnik koncep-
cji artystycznej, a wobec tego działaniom konserwator-
skim powinny towarzyszyć poszukiwania oryginalnych 
wartości dzieła i inwencji twórczej jego autora9.

Z takiego stanowiska wynikają programy restauracji 
zabytków i towarzyszące im często dyskusje dotyczące 
stosowanych dawniej i obecnie metod odtworzenia pier-
wotnego wyglądu dzieła. Ciekawym zjawiskiem jest to, 
że różnice opinii związane z różnymi rozwiązaniami es-
tetycznymi nie dotyczą tylko grona specjalistów i eksper-
tów, ale także publiczności muzealnej, przeradzając się 
niekiedy w prawdziwe debaty. Kilka lat temu mieliśmy 
okazję przekonać się, jak żywe reakcje wzbudza nowy wi-
zerunek pałacu po powrocie do jego barokowych barw, 
odkrytych na powierzchniach elewacji w czasie prowa-
dzonych prac konserwatorskich. Po latach egzystencji 
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Podnoszenie poziomu dokumentacji konserwator-
skiej – to nie tylko sprawa jej formy, ale także możli-
wości odtworzenia wizerunku dzieła sztuki i pokaza-
nia zachodzących w nim zmian. Najnowsze technolo-
gie cyfrowe umożliwiają też odwzorowanie całej bry-
ły i barwy zabytku oraz dokładne udokumentowanie 
charakterystycznych cech jego powierzchni. Niezwy-
kła precyzja dokonywanych pomiarów może mieć ka-
pitalne znaczenie dla wczesnego uchwycenia niepo-
kojących zjawisk, które początkowo mogą być niedo-
strzegalne gołym okiem. Połączenie takiej możliwości 
ze zautomatyzowanym systemem pozyskiwania da-
nych pomiarowych może pozwolić na znaczne pod-
niesienie poziomu ochrony prewencyjnej i obniżanie 
jej kosztów10.

Aby działania konserwato-
rów były skuteczne, koniecz-
ne są też odpowiednie narzę-
dzia umożliwiające gromadzenie 
i analizę dużej ilości informacji 
dotyczących różnych dziedzin. 
Takim narzędziem jest tworzo-
na w muzeum etapami cyfro-
wa „przestrzeń” informacyjna, 
oparta na systemie GIS (Geogra-
fic Information System) – zinte-
growana baza danych, która bę-
dzie ujmowała wszystkie aspek-
ty opieki nad całym zespołem za-
bytkowym – wyniki monitorin-
gu stanu budynków i ich elewa-
cji, obserwacje warunków środo-
wiska i eksponowania zabytków 
zarówno we wnętrzach pałacu, 
jak i w jego otoczeniu11. Dzię-
ki takiej stale rozwijanej bazie 
możliwa będzie szybka identyfi-
kacja zagrożeń w różnych miej-
scach, szczególnie w tych inten-
sywnie użytkowanych z racji od-
bywających się w muzeum zda-
rzeń i lekcji muzealnych. Jed-
nocześnie rozwijana jest w Wi-
lanowie forma dokumentowa-
nia pojedynczych zabytków, po-
szerzająca znacznie możliwości 
stosowanych do tej pory sche-
matów. Przy ścisłej współpracy 

i  utrzymywanie właściwych warunków środowiska mu-
zealnego, odpowiednie oświetlenie zabytków, oczyszcza-
nie, przechowywanie i transport. Niestety, walka ze szko-
dliwymi dla zbiorów czynnikami jest trudna, bo ich ist-
nienie wynika z wielu niezależnych od nas uwarunkowań. 
Wpływ czynników zewnętrznych na stan zabytków archi-
tektury i zespołów sprawia, że nie ma możliwości stworze-
nia dla nich optymalnych warunków, stąd postulaty, aby 
łączyć programy ochrony dziedzictwa kulturowego z pro-
gramami ochrony środowiska przyrodniczego, co niestety 
do tej pory nie jest podejmowane.

Wielką rolę w opiece prewencyjnej odgrywa doku-
mentacja, uznawana za niezbędny warunek prac konser-
watorskich − ostatnio stosowane jest określenie „konser-
wacja przez dokumentację”.

......................................................................

5 | Bieżące utrzymanie w dobrym stanie 
zbiorów i wystroju wnętrz − to jeden 
z wymogów prewencji; oczyszczanie 
żyrandola w Białej Sali.
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i  artyści-rzemieślnicy, jest mikrobiolog zajmujący 
się badaniami środowiska muzealnego, są także oso-
by skupiające swoje działania na zabytkach architek-
tury i na prewencji muzealnej w pałacu i magazynach 
zbiorów. Obecność takiego stałego zespołu jest wa-
runkiem utrzymania naszych zabytków w dobrym 
stanie nie tylko ze względu na bieżące działania pie-
lęgnacyjne i naprawcze, ale także ze względu na ko-

nieczność planowania i tworzenia programów kon-
serwatorskich, także tych o dużej skali. Funkcjonują-
cy w poprzednich latach system pracy konserwatorów 
na zlecenie kustoszy z Działu Sztuki stał się nieade-
kwatny do obecnych wymagań. Przyjęliśmy więc za-
sadę podwójnej opieki nad każdym zabytkiem w re-
zydencji, gdyż zadania historyka sztuki i konserwato-
ra muszą się uzupełniać. Konserwator czuwa nad sta-
nem kolekcji, wskazuje zagrożenia, organizuje odpo-
wiednie otoczenie zabytków, prace zabezpieczające 
i interwencyjne, natomiast historyk sztuki jest przede 
wszystkim badaczem źródeł, dokonuje analiz formal-
nych dzieła, pomaga w zrozumieniu jego historycz-
nych i artystycznych przekształceń. Taki model „po-
dwójnej” opieki ułatwia inicjowanie interwencji kon-
serwatorskich i umacnia podejmowane decyzje. 

konserwatorów i informatyka stworzona została specjal-
na aplikacja, którą będzie można udostępniać w wersji 
off line także zatrudnionym przez muzeum konserwato-
rom „kontraktowym”, co pozwoli na zachowanie jedno-
litego systemu dokumentacyjnego. Taka baza może być 
rozwijana tak, aby w przyszłości współpracowała z sys-
temem GIS, pozwalającym na porządkowanie danych 
przestrzennych. 

Organizacja opieki konserwatorskiej
Wymienione wyżej trzy zasadnicze aspekty opie-

ki konserwatorskiej – konserwacja i restauracja oraz 
prewencja – muszą mieć przełożenie na odpowied-
nie formy organizacyjne instytucji, umożliwiają-
ce ich realizację. W muzeum wilanowskim od lat ist-
nieje Dział Konserwacji, którego struktura uległa 
ostatnio znacznym przeobrażeniom, w odpowiedzi 
na zmieniające się potrzeby. Zespół konserwatorski 
obecnie liczy 24 osoby, w tej grupie są konserwatorzy 

6 | Organizacja ekspozycji i przemieszczanie zabytków należą do stałych 
zajęć konserwatorów i pomocników muzealnych. 

(zdjęcia: Wojciech Holnicki)

..........................................................................................................................
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Choć podejście do zagadnień związanych z konser-
wacją, restauracją i prewencją zmieniało się przez lata, 
a pojawiające się definicje różnią się w szczegółach, za-
sady etyki konserwatorskiej pozostają niezmienne: nie 
szkodzić i poszukiwać prawdy o zabytku. 

Wobec zmian w otaczającym świecie oraz znaczącej 
obecności nauki i nowych technologii w ochronie dzie-
dzictwa, w większym stopniu niż dawniej występuje ko-
nieczność podnoszenia kwalifikacji konserwatorów oraz 
potrzeba komunikacji między profesjonalistami i od-
biorcami, czyli naszą publicznością. Robimy to w różny 
sposób: za pośrednictwem publikacji, internetu, a tak-
że podczas bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi 
gośćmi Wilanowa. Opowiadamy o prowadzonych pra-
cach konserwatorskich we wnętrzach pałacu i ogrodach, 
o unikatowych welurowych tkaninach ściennych i ich 
ochronie, o powodach zastępowania oryginalnych rzeźb 
na elewacjach pałacu ich kopiami, wreszcie o tym, dla-
czego w przestrzeń zabytkową wprowadzamy nowocze-
sne formy, takie jak przeszklony pawilon rzeźb.

Nie ma uniwersalnych rozwiązań, dlatego wszystkie 
nasze doświadczenia są cenne i rozwijają koncepcję ochro-
ny rezydencji wilanowskiej. Warto tu przywołać myśl 
prof. Andrzeja Tomaszewskiego: „Konserwacja to nie re-
ligia i nie może opierać się na dogmatach. Tak samo żad-
na teoria nie jest tworzona po to, by obowiązywała po wsze 
czasy. Zawsze trzeba jednak uważnie obserwować świat wo-
kół nas, poddając go intelektualnej analizie i wyciągać z niej 
inteligentne wnioski dotyczące teraźniejszości i przyszłości. 
Nie ma alternatywy – musimy nieustająco myśleć i uczyć się. 
W tym sensie «conservatio est aeterna creatio»”.12

Elżbieta Modzelewska

Wszystko to, co się dzieje w naszym muzeum, rów-
nież w przypadku zawieranych kontraktów, musi mieć 
wsparcie etatowych pracowników, dlatego konserwator 
jest dzisiaj przede wszystkim organizatorem prac, musi 
programować ich budżet, zabiegać o odpowiednich wy-
konawców i dbać o najwyższy poziom realizacji. Do tego 
powinien podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie za-
rządzania ze względu na transformację polskiego syste-
mu pracy w instytucjach kultury. Pogodzenie myśli o za-
bytkowej substancji („zaszczepionej” podczas lat stu-
diów) z organizacją ochrony dziedzictwa (czego moż-
na nauczyć się dopiero w praktyce) nie jest łatwe i wy-
maga ścisłej współpracy oraz dobrego komunikowania 
się z innymi działami muzeum. Istotne jest, aby bazując 
na dotychczasowych doświadczeniach i na rozpoznaniu 
wszystkich nowych wyzwań, zbudować taki model pra-
cy służb konserwatorskich, który będzie odpowiadał po-
trzebom zabytków rezydencji królewskiej i nad tym pra-
cujemy w Wilanowie w ostatnich latach. 

Współczesna konserwacja, poza dbaniem o sam za-
bytek, musi odpowiadać na różne nowe wyzwania. Musi 
dostrzegać problemy związane z jego środowiskiem, 
a także zaspokajać różne oczekiwania dotyczące zarów-
no zarządzania dziedzictwem, jak i umożliwiania szero-
kiego dostępu do niego. Poza tym przemiany społeczno- 
-polityczne i ekonomiczne, jakich doświadczamy w Pol-
sce od 1989 r., okres transformacji całego systemu rzutu-
ją na konieczność zmian w organizacji pracy instytucji 
muzealnych, stąd ciągłe poszukiwanie właściwych form 
zarządzania. Ten proces przemian jest trudny, ale może 
też być twórczy, i dostrzegamy w nim nowe możliwości 
opieki nad naszymi zabytkami. 

Przypisy
1 zob. Bogumiła J. Rouba, Gdzie dziś jesteśmy my i nasze zabytki, 
Materiały z konferencji „Wokół zagadnień estetyki zabytku po 
konserwacji i restauracji”, UMK, Toruń 2010.
2 Jukka Jokilehto, Wyzwania filozoficzne o ochronie dziedzictwa 
kulturowego XXI w., Materiały z międzynarodowej konferen-
cji „Dziedzictwo Kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania”, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.
3 Prace przy elewacjach prowadzone w latach 2004-2009, dofi-
nansowanie z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG: „Re-
nowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wila-
nowie, etap II ”; prace we wnętrzach pałacu – dofinansowanie 
z EFRR: „Rewitalizacja i digitalizacja zespołu pałacowo-ogrodo-
wego w Wilanowie, etap I i III”.
4 Ogrody i przedpole – dofinansowanie z EFRR z programu „In-
frastruktura i Środowisko” i NFOŚiGW: „Rewitalizacja zabyt-
kowych ogrodów i parków w XVII-wiecznym barokowym ze-
spole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie”.

5 J. Jokilehto, op. cit. 
6 Ibidem.
7 Dorota Sikora, Problemy estetyki współczesnych rozwiązań kon-
serwatorskich w zabytkach sztuki ogrodowej,  Materiały z konfe-
rencji „Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i re-
stauracji”, UMK, Toruń  2010.
8 Cesare Brandi, Teoria restauracji, Międzyuczelniany Instytut 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa 2006.
9 J. Jokilehto, op. cit.  
10 Współpraca Muzeum Pałacu w Wilanowie z Instytutem Me-
chatroniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. 
11 Geografic Information System, por. „Wilanowski Informator 
Konserwatorski”, Muzeum Pałac w Wilanowie, 2009.
12 Andrzej Tomaszewski, Przyszłość konserwacji jako dyscypliny 
i jej teoria, Materiały z międzynarodowej konferencji „Dziedzic-
two Kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania”, Międzynaro-
dowe Centrum Kultury, Kraków 2007.
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obszarze prawie 89 ha. Teren, nad którym muzeum spra-
wuje prawną opiekę, dzieli na dwie części Jezioro Wila-
nowskie, zajmujące powierzchnię prawie 15 ha. W za-
chodniej części centralnym miejscem jest barokowy pa-
łac z prostokątnym dziedzińcem i prowadzącą do niego 
Bramą Główną. Pałac otaczają ogrody i parki, ukształto-
wane w XVII, XVIII i XIX w., oraz ponad siedemdzie-
siąt zabytkowych budynków i budowli. Wystroju dopeł-
niają rozmieszczone na całym terenie rzeźby ogrodo-
we, obeliski i sarkofagi. W części wschodniej, za jezio-
rem, położony jest las łęgowy rezerwatu Morysin. Prócz 
Jeziora Wilanowskiego, na terenie rezydencji znajdu-
je się sztuczny staw z czasów króla Jana III, a ponadto 
cieki wodne – Potok Służewiecki i Kanał Sobieskiego. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stosunkowo naturalnych tere-
nów zielonych, zróżnicowanie konstrukcji architekto-
nicznych i zasobów przyrodniczych sprzyja zachowaniu 
i rozwojowi dużej różnorodności biologicznej. 

W 2003 r. rozpoczęły się kompleksowe prace rewita-
lizacyjne obejmujące odtworzenie, zabezpieczenie i na-
leżyte utrzymanie powierzonej opiece muzeum prze-
strzeni zabytkowej. Były to prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i budowlane, obejmujące swoim zasięgiem 
całe założenie pałacowo-parkowe. Wykonano specjali-
styczne badania, nie tylko historyczne, związane z na-
ukowym badaniem i dokumentowaniem zabytków, ale 
także geodezyjne, geologiczne, architektoniczne, kon-
strukcyjno-budowlane i inne. 

Podczas naukowego opracowywania obiektów 
zabytkowych powstają dokumentacje zawie-
rające nie tylko historyczną wiedzę na temat 
obiektu czy zespołu obiektów, materiały po-

równawcze i bibliografi e, ale również opracowania doty-
czące aktualnego stanu zachowania, prowadzonych prac 
konserwatorskich, analizy środowiska, w jakim znajdu-
ją się obiekty, oraz inne syntezy specyfi czne dla określo-
nych zbiorów. Podczas badań i prac związanych z opieką 
nad zabytkami coraz częściej wykorzystywane są tech-
nologie i narzędzia, z których dotychczas muzealnicy 
nie korzystali lub korzystali w ograniczonym zakresie. 
Dotyczy to również metod dokumentowania, archiwi-
zowania i zarządzania całą zgromadzoną wiedzą, którą 
każde muzeum systematyzuje, klasyfi kuje i przechowu-
je w uporządkowany i bezpieczny sposób. Muzea rezy-
dencjonalne, do których zalicza się zespół pałacowo-
-parkowy w Wilanowie, są w bardziej złożonej sytuacji 
ze względu na to, że prócz klasycznych muzealiów, sub-
stancję zabytkową tworzą tu budowle, elementy archi-
tektoniczne, rzeźby parkowe, wystrój elewacji i wnętrz 
oraz założenie parkowo-ogrodowe z czynnym zespołem 
przyrodniczym. 

Zanim przedstawiony zostanie sposób organiza-
cji i wykorzystania danych, należałoby w skrócie omó-
wić specyfi kę założenia pałacowo-parkowego w Wila-
nowie. Położone w południowej części Warszawy hi-
storyczne założenie pałacowo-parkowe rozciąga się na 

System informacji 
przestrzennej jako 
narzędzie zarządzania 
zasobami muzeum

Waldemar Markiewicz
Małgorzata Przeździęk
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–  badania archeologiczne;
– dokumentacje konserwatorskie z przeprowadzonych 
prac;
– dokumentacje dotyczące warunków środowiskowych 
z dziedziny geomorfologii, geologii, hydrologii, analiz 
chemicznych;
– inwentaryzacje stanu zachowania budynków, budowli 
i zabytków, szaty roślinnej i zwierzęcej;
– dokumentacje architektoniczną i pomiarową.

Na szczególną uwagę zasługuje dokumentacja ar-
cheologiczna wykonywana podczas prac badawczych 
przy zastosowaniu cyfrowych technik geodezyjnych. 
Efektem są mapy, przekroje, chmury punktów, orto-

fotografie i plany wykopów, rozwarstwienia chronolo-
giczne itd.

Muzeum, wykorzystując nowe techniki pomiaro-
we przy dokumentacji zabytków, wykonało też pomiary 
najcenniejszych obiektów. Zastosowano metodę skanin-
gu laserowego oraz technikę naziemnej fotogrametrii cy-
frowej. Prace swoim zasięgiem objęły, prócz budynku pa-
łacu, 17 budynków zabytkowych, 8 obiektów budowla-
nych i małej architektury parkowej. Inwentaryzacja obję-
ła również 68 rzeźb parkowych i elewacyjnych. Powstała 

W wyniku tych badań powstały programy i projek-
ty konserwatorskie, dotyczące rewitalizacji całości zało-
żenia pałacowo-parkowego, poszczególnych fragmen-
tów ogrodu, pojedynczych obiektów, a także bieżąca do-
kumentacja inwentaryzatorska stanu zachowania, opisy 
przeprowadzonych prac, ekspertyzy itp. Muzeum wzbo-
gaciły również dokumentacje w części wytworzone za 
pomocą urządzeń pomiarowych i technik cyfrowych 
używanych do gromadzenia i przetwarzania danych. Do 
tego celu wykorzystano m.in. klasyczne metody pozy-
skiwania dokumentacji, polegające na zamianie formy 
papierowej na cyfrową, geodezyjne techniki pomiaro-
we umożliwiające umieszczenie efektów pracy w  prze-

strzennym układzie obowiązującym w Polsce oraz tech-
niki fotogrametryczne z naziemnym skaningiem lasero-
wym włącznie. Muzeum weszło w posiadanie dwu- i trój-
wymiarowej dokumentacji, od fotograficznej, przez in-
wentaryzacje, po skany laserowe elewacji i budynków, 
budowli i rzeźb parkowych. W efekcie powstały cyfrowe 
mapy i plany, ortoobrazy, modele trójwymiarowe, mate-
riał tabelaryczny i opisowy. 

Cały zbiór posiadanej dokumentacji można podzie-
lić na:
– analizy i badania historyczne, na podstawie których 
powstawały ekspertyzy koncepcyjno-programowe, re-
konstrukcje układu przestrzennego, projekty rewalory-
zacji parku itp.;

1 | Wizualizacja danych przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS; widok 
z przestrzennej bazy danych (wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie)

..........................................................................................................................
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warstwy tematyczne (np. budynki, alejki, drzewa), jak 
w przypadku mapy, a z drugiej strony, że poza samą stro-
ną wizualną możemy do każdego obiektu przypisać nie-
skończoną liczbę cech opisowych – atrybutów (do bu-
dynku np.: nazwę, rok budowy, nazwisko architekta, 
liczbę kondygnacji, powierzchnię; do alejki: rodzaj na-
wierzchni, szerokość; do roślin: gatunek, wiek, wysokość 
itd.). Wszystkie te obiekty mają georeferencję, tzn. od-
niesienie przestrzenne na powierzchni ziemi. Dzięki ce-
chom tych obiektów oraz znajomości ich położenia mo-
żemy analizować ich wzajemne zależności i relacje prze-
strzenne. GIS jest zatem odpowiednio zorganizowaną 

bazą danych o obiektach i zjawiskach znajdujących się 
w otaczającej nas przestrzeni, a także oprogramowaniem 
umożliwiającym prowadzenie różnych złożonych analiz 
na podstawie informacji charakteryzujących te obiekty 
i zjawiska. 

Zaletą technologii GIS jest możliwość łączenia da-
nych zapisanych w różnych formatach. Dane wektoro-
we, rastrowe, dane tabelaryczne i opisowe w postaci 2D 
i 3D gromadzone są w jednym systemie, dzięki czemu 
w jednym miejscu znajduje się kompletna informacja 

dokumentacja została wykorzystana m.in. w działaniach 
inwentaryzatorskich, konserwatorskich i projektowania 
architektonicznego.

Ilość i różnorodność posiadanej dokumentacji wyma-
gała jej usystematyzowania i zebrania w jednym miejscu. 
Celem było nie tylko jej uporządkowanie i lepsze wyko-
rzystanie, ale również ułatwienie muzealnikom dostę-
pu do danych w procesie zarządzania i opieki nad zabyt-
kami. W przyszłości pozwoliłoby to na efektywne udo-
stępnianie posiadanych zbiorów danych osobom spoza 
muzeum. Odpowiedzią na te potrzeby był pomysł budo-
wy kompleksowego systemu w technologii GIS (Geo-

graphic Information System), czyli stworzenia systemu 
informacji przestrzennej, który będzie pozwalał na gro-
madzenie danych przestrzennych i opisowych, ich upo-
rządkowanie w logicznej strukturze, prowadzenie analiz, 
w tym analiz przestrzennych, wizualizację oraz udostęp-
nianie użytkownikom na różnych poziomach dostępu.

Czym jest GIS? Najprościej mówiąc, jest to sposób 
przedstawienia otaczającej nas przestrzeni, przypomina-
jący nieco ideę mapy. Koncepcja ta polega z jednej stro-
ny na tym, że dzielimy pewne typy obiektów na osobne 

2
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„Infrastruktura i Środowisko”). Do tego celu wykorzysta-
no pakiet oprogramowania ArcGIS firmy ESRI. Kolej-
nym etapem było rozpoczęcie na przełomie 2010 i 2011 r. 
prac związanych z budową kolejnego modułu – bazy za-
wierającej informacje o zabytkowych budynkach i obiek-
tach architektonicznych, która realizowana jest w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Kultura+”. W kolejnych latach baza będzie rozbu-
dowywana i uzupełniana nowymi modułami tematycz-
nymi (założenie parkowe, materiały historyczne, monito-
ring konserwatorski oraz zabytki ruchome).

Budowę przestrzennej bazy danych dotyczącej bu-
dynków i obiektów architektonicznych rozpoczęto od 
budowy fundamentu całego systemu GIS, czyli stwo-
rzenia warstw referencyjnych, na których będą umiesz-
czone interesujące nas obiekty zabytkowe. W pierw-
szej fazie projektowania istotny był wybór odwzorowa-
nia, w którym tworzony będzie system. W naszym sys-
temie wszystkie dane przestrzenne będą miały odniesie-
nie spójne z Państwowym Układem Współrzędnych Geo-
graficznych (PUWG 2000), który, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego syste-
mu odniesień przestrzennych z dnia 8 sierpnia 2000 r., od 
1 stycznia 2010 r. jest jedynym układem współrzędnych 

o  danym obiekcie, jego historii oraz relacji z innymi 
obiektami. Ważnym aspektem projektowanego systemu 
jest również możliwość udostępniania danych różnym 
grupom użytkowników. Zgromadzone w systemie in-
formacji przestrzennej dane mogą być udostępniane na 
wiele sposobów: w postaci źródłowej do wykorzystania 
w profesjonalnych aplikacjach GIS, przetworzone i wi-
zualizowane w aplikacjach internetowych łatwo dostęp-
nych poprzez przeglądarki www, a nawet przez aplikacje 
na urządzeniach mobilnych.

Muzeum w Wilanowie jest jednym z nielicznych 
w Polsce, a być może nawet jedynym muzeum, w którym 
wdrażany jest kompleksowy GIS. Koncepcja systemu in-
formacji przestrzennej dla muzeum zakłada, że będzie 
gromadził informacje i dane dotyczące całej substancji 
i przestrzeni zabytkowej, a mianowicie:
– pałacu oraz wszystkich pozostałych budynków zabyt-
kowych wraz z ich układem wewnętrznym, pomieszcze-
niami, elementami wystroju wewnętrznego i zewnętrz-
nego;
– parku – jego zagospodarowania, zbiorników wodnych, 
obiektów budowlanych, architektury ogrodowej, rzeźb, 
pomników, instalacji technicznych, roślinności, siedlisk 
zwierząt;
– historii zmian zachodzących 
w ciągu wieków w całym założe-
niu pałacowo-parkowym;
– badań archeologicznych, wraz 
ze zlokalizowaniem wykopów 
na terenie parku;
– zabytków ruchomych wraz 
z ich usytuowaniem w muzeum;
– monitoringu i prewencji kon-
serwatorskiej w celu przeciw-
działania zagrożeniom.

Budowę systemu rozpoczę-
to w 2009 r. od tworzenia prze-
strzennej bazy danych, zawiera-
jącej wyniki badań archeologicz-
nych prowadzonych na terenie 
muzeum w latach 2003-2011, 
w ramach projektu współfinan-
sowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (Program Operacyjny 

......................................................................

2 | Integracja danych z różnych źródeł 
w systemie GIS (wł.: Muzeum Pałac 
w Wilanowie) 

3 | Inwentaryzacja wnętrz pałacu 
w systemie GIS; wizualizacja danych 
w oprogramowaniu ArcGIS  
(wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie) 3
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są zwykłe fotografie, charakteryzujące się rzutem środ-
kowym, mają więc własności kartometryczne i jednolitą 
skalę na całej przedstawionej powierzchni. Dzięki temu 
możliwe jest precyzyjne wyznaczanie lokalizacji deko-
racji ścian i elewacji oraz wykonywanie pomiarów po-
wierzchni i odległości. Do każdego elementu dekoracyj-
nego dołączona zostanie informacja opisowa oraz inne 
istotne opracowania i dokumentacje, w tym konserwa-
torska i fotograficzna.

W następnych etapach planowane jest szczegóło-
we opracowanie parku wraz z inwentaryzacją zieleni – 
drzew i roślinności, inwentaryzacją elementów małej ar-
chitektury, rzeźb, a także występujących na terenie par-
ku siedlisk zwierząt. 

Dzięki opracowaniu poszczególnych elementów 
wchodzących w skład założenia pałacowo-parkowego 

uzyskamy pełniejszy obraz całości kompleksu, co nie-
wątpliwie ułatwi dostęp do informacji i dokumentacji 
oraz wspomoże wykonywanie koniecznych analiz. Sys-
tem informacji przestrzennej daje również możliwość 
wizualizacji pewnych aspektów związanych z prewen-
cją konserwatorską, czego przykładem mogą być pra-
ce nad przedstawieniem rozkładu temperatur i wilgot-
ności mierzonych codziennie w pomieszczeniach pała-
cu. Dzięki temu można przeanalizować zmiany tempe-
ratur i wilgotności w ciągu dnia, miesiąca czy też roku 
w różnych częściach pałacu. Tym samym możliwa będzie 

geodezyjnych obowiązującym w Polsce dla map wielko-
skalowych. Obiekty w systemie GIS tworzone były na 
podstawie MAPY ZASADNICZEJ terenu muzeum, 
w skali 1:500. Mapa wykonana była w programie Auto-
Cad i zapisana w formacie dwg. Należało więc dokonać 
konwersji mapy do formatu geobazy w programie Arc-
GIS. Obiekty znajdujące się na terenie zespołu pałaco-
wo-parkowego zostały zgrupowane i podzielone na war-
stwy (tzw. klasy obiektów), dzięki czemu uzyskaliśmy ta-
kie warstwy, jak np.: budynki, budowle, ogrody, tereny 
zielone, zbiorniki wodne, ogrodzenia, działki ewidencyj-
ne. Warstwy te są również warstwami referencyjnymi dla 
bazy archeologicznej. Do wszystkich obiektów opracowy-
wane są i dodawane dane opisowe, informacje o obiektach 
oraz dołączane są posiadane dokumentacje (m.in. fotogra-
ficzne, konserwatorskie, architektoniczne, archiwalne).

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wnętrz bu-
dynków wraz z rozmieszczeniem przestrzennym po-
mieszczeń oraz danymi opisującymi te pomieszcze-
nia. Wszystkie plany pięter (rzuty) zostały opracowane 
i przekonwertowane z formatu dwg do formatu geobazy. 
Opracowaniem objęto kilkanaście zabytkowych budyn-
ków, a do wszystkich pomieszczeń wprowadzane są dane 
opisowe w postaci bazodanowej. 

Kolejnym etapem będzie opracowanie elewacji 
i wnętrz pałacu wraz z dekoracją i wystrojem ścian. Mu-
zeum posiada dokumentację fotogrametryczną i karto-
graficzną w postaci rzutów, przekrojów, danych ze ska-
ningu laserowego i ortoobrazów elewacji zewnętrznych 
i ścian wewnętrznych pomieszczeń pałacu. Ortoobra-
zy przedstawiają określoną powierzchnię (w naszym 
przypadku są to elewacje, ściany i malowidła ścienne) 
i charakteryzują się rzutem ortogonalnym (prostokąt-
nym, tzn. że każdy z punktów zrzutowany jest na płasz-
czyznę obrazu pod kątem prostym). Dzięki temu orto-
obrazy pozbawione są zniekształceń, jakimi obarczone 

4 | Dokumentacja ściany wewnętrznej Sali Uczt w pałacu (ortofotoplan 
barwny); wyk. Estereofoto Geoengeenharia SA, KPG Sp. z o.o. 
(wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie)

5 | Inwentaryzacja elewacji pałacu w postaci ortoplanu; wyk. Estereofoto 
Geoengeenharia SA, KPG Sp. z o.o. (wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie)

6 | Widok elewacji pałacu w postaci wektorowej; wyk. Estereofoto 
Geoengeenharia SA, KPG Sp. z o.o. (wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie)

..........................................................................................................................
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czy też pomieszczeniach ułatwi i wspomoże zaplanowa-
nie niezbędnych czynności związanych z ochroną kon-
serwatorską. Monitoring i prewencja jest jedną z waż-
niejszych funkcjonalności powstającego systemu infor-
macji przestrzennej. 

Innym ważnym i ciekawym elementem systemu GIS 
będzie moduł pokazujący historię zmian zachodzą-
cych na terenie muzeum w ciągu wieków. Planowane 

analiza wpływu temperatur i wilgotności na stan zacho-
wania pomieszczeń i zabytków. Innym przykładem mogą 
być plany prowadzenia monitoringu stanu zachowania 
obiektów zabytkowych poprzez wprowadzenie do syste-
mu oceny stanu zachowania, dzięki czemu możliwa bę-
dzie wizualizacja obiektów wymagających szybkich dzia-
łań interwencyjnych. Wprowadzany na bieżąco monito-
ring zdarzeń w różnych miejscach parku, w budynkach 

5
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badania wykopaliskowe itp., ba-
dań rozmieszczenia czasowych 
ekspozycji (przy wykorzystaniu 
map cyfrowych, planów wnętrz 
itd.), badań zmian stanu akwenu 
wodnego, jego czystości, pozio-
mu itd., przewidywania i symu-
lacji możliwych klęsk i zagrożeń, 
tj. badania ruchów pałacu, infor-
macji o gruncie i jego właściwo-
ściach itd., możliwości wystąpie-
nia powodzi (tworzenie symula-
cji o zmianie stanu wody, wyko-
rzystanie Numerycznego Modelu 
Terenu do zbadania rozprzestrze-
niania się klęski żywiołowej).

W podsumowaniu należy 
stwierdzić, że system informa-
cji przestrzennej zostanie wyko-
rzystany do gromadzenia, prze-
chowywania i porządkowania 
danych, przeprowadzania ana-
liz, wizualizacji każdego z kom-
ponentów, do tworzenia map pa-
pierowych np. czasowych ekspo-
zycji, czyli zarządzania zasobami 
muzeum – od zabytków po infra-
strukturę techniczną – oraz do 
udostępniania danych użytkow-
nikom zewnętrznym poprzez pu-
blikację serwisu w internecie. 

System GIS to nie tylko samo 
oprogramowanie, ale również 
odpowiednio wykształcony per-
sonel oraz dobrane i przygotowa-
ne dane. Rozważając zastosowa-

nie systemu informacji przestrzennej w muzealnictwie, 
należy zwrócić uwagę na ogromne możliwości wyko-
rzystania go do opisywania otaczającej nas przestrzeni. 
Możliwość zapisywania danych w uporządkowany spo-
sób w postaci bazodanowej umożliwi łatwe katalogowa-
nie, przeszukiwanie i zarządzanie zebranym materiałem.

Niezwykle istotnym elementem jest również dziele-
nie się wiedzą z szerokimi rzeszami odbiorców, także za 
pomocą internetu. Obecnie dostępny jest moduł prezen-
tujący w systemie informacji przestrzennej wyniki badań 
archeologicznych, prowadzonych na terenie muzeum 
(http://gis.muzeum-wilanow.pl/mapa/), a od wiosny 
2012 r. będzie udostępniony i uzupełniany na bieżąco 
kolejny etap budowanego GIS-u – baza wiedzy o obiek-
tach zabytkowych.

Waldemar Markiewicz
Małgorzata Przeździęk

jest włączenie i opracowanie archiwalnych map, planów, 
szkiców i zdjęć dotyczących parku oraz pałacu, dzięki 
czemu możliwe będzie śledzenie i analiza zmian zacho-
dzących w czasie zarówno w odniesieniu do całego zało-
żenia, jak i poszczególnych obiektów. Dzięki temu bę-
dzie można umieścić na stronie www „suwak czasowy”, 
który umożliwi nam odbycie „podróży w czasie” i obej-
rzenie, jak zmieniał się układ zagospodarowania prze-
strzeni w ciągu wieków.

System informacji przestrzennej umożliwi również 
przeprowadzanie wielu innych analiz, takich jak bada-
nie zmian stanu roślinności, analizy zmian ukształtowa-
nia terenu ze względu na przeprowadzane prace ziemne, 

7 | Wizualizacja rozkładu temperatur w pomieszczeniach pałacu 
w oprogramowaniu ArcGIS; widok z przestrzennej bazy danych 
(wł.: Muzeum Pałac w Wilanowie)

..........................................................................................................................
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terenie zespołu parkowo-pałacowego podjęto zakrojone 
na niespotykaną dotychczas skalę badania archeologiczne 
oraz konserwację fasad pałacu, uwzględniającą przywró-
cenie pierwotnych barw, utraconych pod wpływem dok-
tryny neoklasycystycznej. Obydwaj wykonawcy tych za-
dań – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki oraz Zespół Archeologiczny Andrzeja 
Gołembnika − zdecydowali się na dokumentowanie prze-
biegu i rezultatów swoich prac za pomocą oprogramowa-
nia wykorzystującego system GIS. System ten jest już uży-
wany przez archeologów na całym świecie od przeszło de-
kady. Jest bardzo użyteczny do dokumentowania wyko-
pów i znalezisk archeologicznych, pozwala lokalizować 
je dokładnie w ich współrzędnych geografi cznych, a tak-
że opracowywać informacje o kolejnych warstwach arche-
ologicznych na podstawie tej samej mapy bazowej. Zespół 
archeologiczny używał programu ArcGis, perfekcyjnie 
dokumentując prace. Inny program, wykorzystujący ten 
sam system GIS, MapInfo stworzony przez Pitney Bowes, 
został użyty przez Międzyuczelniany Instytut Konserwa-
cji do zapisania ogromnej ilości danych na temat rozpo-
znania stanu, przygotowań i ostatecznie przebiegu prac 
konserwatorskich na wielkich i bogato dekorowanych po-
wierzchniach architektonicznych fasad pałacu. Innowacją 
wprowadzoną przez zespół dokumentujący prace Instytu-
tu było zastąpienie w systemie powszechnie znanych map 
przedstawiających powierzchnię ziemi (mających postać 
zdjęć satelitarnych lub planów, tak dobrze znanych choć-
by z „Google Maps”) ortogonalnymi widokami fasad pa-
łacu. Pozwoliło to na zapisanie w spójny sposób wielkiej 
ilości informacji pozyskanych w trakcie przygotowania 
projektu, prac konserwatorskich i ich rezultatów.

Dział Konserwacji Muzeum Pałacu w Wilano-
wie rozwija i testuje nowe, efektywne narzę-
dzie do zarządzania ogromną ilością infor-
macji, zgromadzonych podczas projektów 

badawczych i konserwatorskich oraz zbieranych w spo-
sób ciągły przy użyciu systemów monitorujących zarów-
no stan zabytków, jak i środowiska, w którym są ekspo-
nowane. Kluczowym zabiegiem jest powiązanie danych 
z dokładną lokalizacją miejsc, z których pochodzą, co 
jest możliwe dzięki zastosowaniu oprogramowania ba-
zującego na Geografi cznym Systemie Informacyjnym 
(GIS). W tym celu tworzone są mapy bazowe, przedsta-
wiające rzuty pałacu oraz nakładane na nie warstwy te-
matyczne, na których zapisywane są wszelkie informacje 
związane z historią, stanem zachowania, wynikami ba-
dań, konserwacjami, bieżącym utrzymaniem, projekta-
mi na przyszłość. Wszystkie dane tabelaryczne są repre-
zentowane przez grafi czne symbole i kody kolorystycz-
ne, a dostęp do informacji realizuje się z miejsca na ma-
pie, którego one dotyczą. Dzięki temu dotarcie do da-
nych opiera się bardziej na znajomości miejsca, kontek-
stu i wzajemnych relacji między obiektami, niż na znajo-
mości tysięcy poprawnych nazw i kodów literowo-cyfro-
wych. Wspomniane warstwy tematyczne mogą być wy-
świetlane na tle map bazowych w dowolnej konfi guracji, 
co pozwala porządkować strumień danych i analizować 
związki między pozornie odległymi zjawiskami. 

Punkt wyjścia: monitoring stanu fasad
Początki projektu sięgają 2003 r., kiedy rozpoczął się 

proces przywracania fasadom pałacu w Wilanowie ba-
rokowego kostiumu kolorystycznego. Jednocześnie na 

Analizy przestrzenne 
jako nowe narzędzie 
konserwacji prewencyjnej

Wojciech Bagiński
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konserwacji fasad pozwoliła skonstatować, że baza danych 
oparta na systemie GIS jest właściwym odbiciem rzeczy-
wistości, ponieważ uwzględnia przestrzenne odniesienia 
danych gromadzonych w tabelach, wykresach i linearnych 
opisach. Ta cecha czyni ją niezmiernie użytecznym i sku-
tecznym narzędziem zarządzania stanem powierzchni ar-
chitektonicznych. Szybko jednak zostało stwierdzone, że 
trudno jest zarządzać stanem fasad bez wiedzy i wpływu 
na stan dachów, przyziemia, stolarki okiennej i drzwio-
wej, zewnętrznych instalacji technicznych itp. Jeszcze jed-
na istotna konstatacja została przy tej okazji poczynio-
na: zabytkowa architektura stanowi zarazem schronienie 
dla najcenniejszych zasobów muzeum, czyli kolekcji. Nie 
można zatem rozpatrywać stanu obiektów i stanu środo-
wiska wewnątrz pałacu bez świadomości stanu architek-
tury i środowiska zewnętrznego. W rezultacie zrodziła się 
idea objęcia systemem GIS również wnętrz pałacu i prze-
chowywanych w nich zabytków ruchomych. Otrzymane 
w wyniku procesu cyfrowej inwentaryzacji architektury 
(poprzez skanowanie bryły) plany wszystkich zewnętrz-
nych i wewnętrznych powierzchni architektonicznych pa-
łacu posłużyły jako mapy bazowe.  

Wiele doświadczeń potwierdza, że zabytkowy obiekt 
identyfikowany jest przede wszystkim poprzez swój wy-
gląd i miejsce, w którym jest eksponowany. Poprawna, do-
kładna nazwa zaczyna być pewnym problemem, a numer 
inwentarzowy stanowi już problem największy. To samo 
odnosi się do budynków i pomieszczeń, jako że mają one 
swoje poprawne aktualne nazwy, nazwy historyczne oraz 
nazwy obiegowe i wszystkie używane są jednocześnie. Żą-
dając informacji na ich temat z tradycyjnej – bazującej na 
numerach i nazwach – bazy danych, powinniśmy wyka-
zać się ich dokładną znajomością. Typowa muzealna baza 

Po zakończeniu konserwacji fa-
sad naturalną koleją rzeczy muzealna 
Pracownia Konserwacji Rzeźby, do-
tychczasowy opiekun fasad pałacu, 
skoncentrowała swój wysiłek na pre-
wencji, czyli zapobieganiu zmianom 
barw. Pierwszoplanową potrzebą 
stało się uchwycenie czasu i miejsc, 
w których rozpocznie się proces na-
turalnego wietrzenia odrestaurowa-
nych fasad, należało rozpoznać czyn-
niki i mechanizmy zagrażające przy-
wróconym barwom. W tym celu zo-
stał skonstruowany system monito-
ringu fasad, oparty na założeniu, że 
obszary, gdzie barwy są bezpośred-
nio zagrożone, to:
− warstwa tynku, 
− warstwa malarska,
− warstwa biologicznie czynna,
− strefy wzajemnego oddziaływania różnorodnych ma-
teriałów.

Praktyka monitoringu łączy ze sobą różne ścieżki ba-
dawcze, jak badanie zmian koloru, nieniszczące testy cią-
głości warstw tynku, przenikalność cieplna, analiza che-
miczna czy badanie rozwoju życia biologicznego na po-
wierzchniach architektonicznych. Wszystkie te obser-
wacje badawcze zostały podzielone na cztery grupy. Oto 
one:

1) zimowa kampania rozpoznania (monitoring i ma-
powanie zjawisk typowych dla okresu zimowego: prze-
kraczanie temperatury zamarzania, zalegający na prze-
strzennych detalach, a następnie topniejący śnieg itp.);

2) letnia kampania rozpoznania (badania i obserwa-
cje możliwe tylko wtedy, gdy tynki są wysuszone: pro-
ste badania nieciągłości warstw tynku, testy ścieralności 
warstw, mapowanie obszarów wysoleń);  

3) instrumentalna kampania rozpoznania (badania 
i pomiary wymagające specjalistycznego sprzętu: pomia-
ry zmiany barwy spektrografem, pomiary wilgotności, 
badania przenikalności cieplnej itp.);

4) mikrobiologiczna kampania rozpoznania (rozpo-
znawanie i mapowanie obszarów zasiedlanych przez po-
rosty, mchy, grzyby, zielenice i inne glony oraz bakterie).

Podobnie jak w przypadku konserwacji fasad, szero-
ki strumień różnorodnych danych uzyskiwanych w cza-
sie monitoringu − to bardzo dużo informacji rozproszo-
nych i trudnych do wykorzystania bez skutecznego na-
rzędzia do ich gromadzenia i zarządzania danymi. Ta-
kim narzędziem jest właśnie cyfrowa przestrzenna baza 
danych.   

Cyfrowa dokumentacja konserwatorska przekaza-
na przez Międzyuczelniany Instytut po zakończeniu 

1
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w obiekty przypomina wskazywanie i dotykanie prawdzi-
wych zabytków. Mogą być one oglądane i studiowane po-
przez „zlinkowane” pliki graficzne i tekstowe. Oczywiście 
nazwy i numery inwentarzowe nie są tu całkowicie bez-
użyteczne, jako że odwrotna operacja (np. „pokaż loka-
lizację obiektu Wil.1799”) również jest możliwa. Istnie-
je także − znana i wykorzystywana zarówno przez naukę, 
jak i biznes − możliwość prowadzenia analiz przestrzen-
nych, czyli pozyskiwanie zupełnie nowej wiedzy na pod-
stawie analizowania wprowadzonych już danych, przy 
uwzględnieniu ich geograficznych odniesień. Przykłado-
wo, wyświetlając na tle mapy bazowej (przedstawiającej 
fasadę) warstwę, na której zanotowane są pewne rodza-
je zniszczeń (np. pęknięcia tynku), oraz warstwę przed-
stawiającą materiały, z których są wykonane poszczegól-
ne elementy fasady, można błyskawicznie przeanalizo-
wać wpływ metalowych elementów na sąsiadujące z nimi 
tynki. Można zrobić to samo, lokalizując na fasadzie np. 
miejsca zalegania śniegu. W ten sposób możliwe jest bły-
skawiczne analizowanie stanu i przyczyn zmian zacho-
dzących na bardzo dużych powierzchniach. 

Od początku 2011 r. w ramach Działu Konserwacji 
obok innych pracowni konserwatorskich zaczęła funk-
cjonować Pracownia Opieki nad Zabytkami Architektu-
ry. We współpracy z Działem Dokumentacji, który roz-
wija muzealną przestrzenną bazę danych, zostały poczy-
nione przygotowania do uruchomienia konserwator-
skiej przestrzennej bazy danych, pozostającej ściśle zin-
tegrowanym elementem tej pierwszej. Wspólny zespół 
przygotowuje zestaw map bazowych produktami inwen-
taryzacji architektonicznej (rzutów kondygnacji pała-
cu, ortogonalnych widoków fasad i ścian we wnętrzach, 
planów ekspozycji). Na rzutach kondygnacji można wy-
świetlać oddzielnie lub w dowolnej konfiguracji warstwy 

danych (inwentarz) składa się z oddzielnych plików w po-
staci kart ewidencyjnych reprezentujących realne obiek-
ty, zawierających tak podstawowe informacje, jak numer, 
nazwę, autora, daty, wymiary, materiał, mniej lub bardziej 
dokładny opis stanu oraz fotografię do identyfikacji wizu-
alnej. Z kolei typowa baza danych historycznej rezydencji 
składa się z oddzielnych arkuszy map i planów architek-
tonicznych, w postaci skanów zapisanych w formatach 
PDF lub TIF, nieczęsto jeszcze w formacie CAD. Do-
datkowo, typowa baza danych muzealnego Działu Kon-
serwacji, która zawiera informacje na temat stanu obiek-
tów oraz przebiegu wszystkich zakończonych konserwa-
cji,  ma postać kolejnego zestawu oddzielnych dokumen-
tacji konserwatorskich. 

Rezultat: przestrzenna baza danych dla konserwa-
cji prewencyjnej

Wszystkie wyżej wymienione bazy danych zazwyczaj 
są używane przez odseparowane grupy zawodowe: histo-
ryków, konserwatorów czy techników. Innowacja wpro-
wadzana w Muzeum Pałacu w Wilanowie polega na zbu-
dowaniu platformy, na której dochodzi do współpracy 
owych oddzielnych baz danych, a tym samym do lepszej 
integracji pracy korzystających z nich grup zawodowych. 
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu systemu GIS oraz 
jego cechom oprogramowania, sprzyjającym pracy intu-
icyjnej, kontekstowej, niezależnej od wykształcenia i za-
wierającej informacje dotyczące wszelkich aspektów ist-
nienia rezydencji. Zatem jej podstawowa postać i funk-
cjonalność przypomina doskonale znane i powszechnie 
wykorzystywane „szukacze” i „lokalizatory”, reprezento-
wane choćby przez popularne „Google Maps” lub „Go-
ogle Earth”. Wędrowanie kursorem po planach przypo-
mina wędrówkę po realnych przestrzeniach, klikanie  

1 | 2 | Fragment 
dokumentacji 
wykonanej przy użyciu 
programu ArcGis (1) 
oraz MapInfo (2) 
(źródło: dokumentacje 
prac archeologicznych 
i konserwatorskich 
prowadzonych 
w Muzeum Pałacu 
w Wilanowie w latach 
2003-2008)

.....................................
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1. Zbieranie danych, co może być zorganizowane na 
wiele sposobów: przez czasowo zaangażowanych wyso-
ko kwalifi kowanych specjalistów, ale też przez wyszkolo-
ny podstawowy personel muzeum, a nawet przeszkolo-
nych wolontariuszy. Zależy to od indywidualnych cech 
badanych obiektów lub czynników. Preferowane są jak 
najprostsze środki komunikowania (np. powszechnie 
znany system świateł ulicznych dla zaprezentowania sta-
nu zachowania pomieszczeń), jako że potencjalni użyt-
kownicy danych mogą mieć zupełnie inne wykształcenie 
niż osoby je wprowadzające, a nie powinny być pozba-
wione możliwości szybkiego i intuicyjnego z nich korzy-
stania. 

2. Wprowadzanie zebranych danych do oprogra-
mowania: przez wyspecjalizowany personel lub bezpo-
średnio przez osoby zbierające dane. W 2009 r. stażyści 
z kilku innych rezydencji (Schomburg, Wersal) zrzeszo-
nych w Europejskim Związku Rezydencji Królewskich 
(ARRE), którzy nie byli konserwatorami, po jednodnio-
wym przeszkoleniu w zakresie objawów wietrzenia ma-
teriałów budowlanych oraz pracy z oprogramowaniem 
z powodzeniem rozpoznawali, zapisywali oraz wprowa-
dzali do systemu wszystkie zaobserwowane na fasadach 
pałacu objawy zniszczeń, które następnie były analizo-
wane przez wilanowskich konserwatorów.  

3. Wykorzystanie wprowadzonych danych do analiz 
stanu zachowania, szacowania ryzyka konserwatorskiego, 
tworzenia statystyk, dokonywania pomiarów i obliczeń 
na potrzeby tworzenia polityki prewencyjnej, pisania pro-
gramów konserwatorskich przez opiekunów zarządzają-
cych stanem poszczególnych kolekcji oraz stanem zabyt-
kowej architektury Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Wojciech Bagiński

tematyczne, które przy użyciu kodów kolorystycznych 
dostarczają nam aktualnych informacji dotyczących: 

1) stanu poszczególnych pomieszczeń: dobry  (nie ma 
problemów konserwatorskich), problematyczny  (poje-
dynczy element pomieszczenia wymaga konserwacji) 
i alarmujący  (zły stan któregoś z elementów pomieszcze-
nia zagraża kolejnym elementom); 

2) wilgotności w pomieszczeniu (w zależności od prze-
znaczenia pomiar jest dokonywany dwukrotnie przez per-
sonel oraz bezustannie przez rejestratory przesyłające wy-
nik do bazy danych za pomocą sygnału radiowego);

3) temperatury (podobnie jak wyżej − w zależności 
od przeznaczenia pomiar jest dokonywany dwukrotnie 
przez personel oraz bezustannie przez rejestratory prze-
syłające wynik do bazy danych za pomocą sygnału radio-
wego). 

Po dołączeniu do tego punktu 4 − warstwy zawiera-
jącej dane na temat eksponowanych w danym momencie 
w poszczególnych pomieszczeniach zbiorów, otrzyma-
my możliwość natychmiastowego analizowania związ-
ków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami do-
tychczas zapisywanymi w oddzielnych tabelach i dany-
mi przechowywanymi w oddzielnych tradycyjnych ba-
zach. Dzięki temu podstawowemu systemowi konserwa-
tor odpowiedzialny za którąś z kolekcji (np. malarstwa, 
rzeźby, tkanin lub mebli), zestawiając na swoim kom-
puterze warstwy wymienione w punkcie 2 oraz wywo-
łując listę lub wizerunki obiektów z poszczególnych po-
mieszczeń, może natychmiast stwierdzić, które z „jego” 
obiektów są zagrożone przez podwyższoną wilgotność. 
Co więcej, same obiekty z wyświetlonej listy mogą „czy-
tać” parametry środowiska i sygnalizować, że zostały one 
przekroczone w sposób nieodpowiedni dla ich konkret-
nych właściwości. Narzędzie to ma również wiele innych 
użytecznych zastosowań, np. konserwator odpowie-
dzialny za malowidła ścienne po „kliknięciu” w odpo-
wiednią ścianę na rzucie kondygnacji może wywołać jej 
obraz i dokonywać pomiarów odległości i powierzchni 
w ramach interesujących go malowideł za pomocą wirtu-
alnej miarki. Używając funkcji „zoom”, może lustrować 
bardzo małe detale malowidła. 

Jeden z możliwych widoków na monitorze kompute-
ra konserwatora przedstawia il. 3. 

Pozornie niezrozumiałe zorientowanie rzutu pałacu 
wynika z faktu, że każdy jego punkt został umieszczony na 
mapie zgodnie ze współrzędnymi geografi cznymi rzeczy-
wistego pałacu. To esencjonalna właściwość systemu GIS. 
W przypadku konserwatorskiej przestrzennej bazy da-
nych pozwala ona natychmiast uzyskać informację o stro-
nach świata, na które są wystawione poszczególne fasady 
pałacu, i co za tym idzie, jaki wpływ na stan wnętrz lub 
ich środowiska mogą mieć warunki panujące na zewnątrz.

Z chwilą uruchomienia systemu rozpoczyna się ak-
tywność na trzech poziomach:

3 | Jeden z widoków na monitorze komputera w czasie pracy konserwatora, 
posługującego się systemem GIS (rys. Wojciech Bagiński)

..........................................................................................................................
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zmiana sposobu oświetlenia lub kąta, pod jakim obiekt 
jest obserwowany, daje całkowicie odmienny efekt doku-
mentacyjny. Słynne zdanie wypowiedziane przez rzeź-
biarza Auguste’a Rodina „Ciało ludzkie ma niezliczoną 
ilość profi li”2 doskonale ilustruje tu skalę problemu. Spo-
rządzając dokumentację, nie możemy wykonać niezli-
czonej liczby zdjęć i po upływie pewnego czasu okazuje 
się, że właśnie to najbardziej potrzebne w danej sytuacji 
ujęcie zostało pominięte w procesie dokumentacyjnym.

 W ostatnich latach dynamiczny rozwój technik zwią-
zanych z trójwymiarową dokumentacją dzieł sztuki spra-
wił, że odwieczne marzenie dokumentalistów ma szan-
sę się spełnić. Możliwość wykonania bardzo precyzyjne-
go pomiaru powierzchni zabytku i zapisanie go jako trój-
wymiarowych danych pozwala na przesunięcie elemen-
tu subiektywnego z etapu powstawania dokumentacji do 
etapu jej wykorzystania. W technice 3D − to końcowy 
użytkownik, pracując na zebranych wcześniej danych, 
decyduje o tym, pod jakim kątem chce oglądać zabytek, 
on wybiera stopień powiększenia i ustawia takie oświe-
tlenie sceny, które najlepiej pokazuje analizowany w da-
nym momencie motyw. Niestety, opisane możliwości 
oferują tylko najbardziej zaawansowane metody pomia-
rowe. Od pewnego czasu modne stało się używanie okre-
ślenia „3D” w odniesieniu do wielu różnych technolo-
gii, czasami w sposób dość dowolny. Dla uniknięcia nie-
porozumień lub wieloznaczności konieczne jest zatem 

Potrzeba dokumentowania otaczającej rzeczywi-
stości towarzyszyła człowiekowi od początków 
jego egzystencji. Techniki dokumentacji wizu-
alnej1 rozwijały się wraz z upowszechnieniem 

piśmiennictwa i doskonaleniem technik pomiarowych. 
Zawsze też towarzyszyła im nadrzędna zasada, sprowa-
dzająca się do marzenia o stworzeniu dokumentacji cał-
kowicie obiektywnej. Niestety, wszystkie historyczne 
próby kodyfi kacji zasad, wedle których takie dokumen-
tacje miałyby być tworzone, nie mogły spełnić tego pod-
stawowego założenia. Wynikało to z samej istoty przyję-
tych rozwiązań dokumentacyjnych. W przypadku tech-
nik rysunkowych kluczowa okazywała się osoba rysow-
nika wykonującego dokumentację. Niepowtarzalne dla 
każdego człowieka sprzężenie pomiędzy ręką a okiem 
i  sposób postrzegania rzeczywistości, nawet wtłoczo-
ne w ramy skodyfi kowanego postępowania, skutkowa-
ły powstawaniem dokumentacji charakteryzujących się 
sporą dozą subiektywnej interpretacji. Wprowadzenie 
technik fotografi cznych, będące ogromnym krokiem na-
przód, niewątpliwie znacznie poprawiło stopień obiek-
tywności powstającej dokumentacji. Szybko okazało się 
jednak, że elementem kluczowym jest tu sposób usta-
wienia oświetlenia. Problem jest tu tym większy, im bar-
dziej skomplikowaną geometrię ma powierzchnia przed-
miotu, który pragniemy zadokumentować. Dla przed-
miotów o bardzo rozwiniętym kształcie nawet niewielka 

Precyzyjne skanowanie 3D 
– nowe perspektywy 
dokumentacyjne 
i badawcze dzieł sztuki

Eryk Bunsch
Robert Sitnik
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obiektów, koniecznej dla oddania unikatowego charak-
teru dokumentowanych dzieł sztuki. Tylko takie podej-
ście daje możliwość oddania niepowtarzalnego charakte-
ru dokumentowanych zabytków.

Pierwsze próby opisania rzeczywistych obiektów za 
pomocą modeli trójwymiarowych mają już dość długą 
historię. Dotychczas jednak jakość wirtualnych przed-
stawień obiektów była na tyle słaba, że użytkownik miał 
wrażenie obcowania ze znakiem umownym, ikoną jedy-
nie symbolizującą opisywany przedmiot. Dziś możliwa 
jest już jakość odwzorowania umożliwiająca analizę este-
tyczną wszystkich aspektów zadokumentowanego dzie-
ła sztuki.

Autorzy artykułu od kilku lat rozwijają metodykę 
trójwymiarowej dokumentacji powierzchni obiektów za-
bytkowych, która dawałaby profesjonalistom zaawanso-
wane narzędzie analityczne, a z drugiej strony pozwala-
łaby użytkownikom, nastawionym na estetyczny i emo-
cjonalny odbiór sztuki, na docenienie wszystkich niuan-
sów charakteru powierzchni przedstawianych obiektów. 
By sprostać tym wymaganiom, konieczne było nie tyl-
ko uwzględnienie specyfiki powierzchni różnych dzieł 
sztuki, ale także wypracowanie optymalnych parame-
trów technicznych końcowej dokumentacji cyfrowej. 
Istotne było także określenie funkcjonalności, jaką musi 
spełniać oprogramowanie do analizy i wizualizacji mo-
deli przestrzennych. Osiągnięcie wysokich parametrów 
pomiaru, gwarantujących użyteczność zebranych da-
nych nie tylko dziś, ale też w przyszłości, było możliwe 

uściślenie kilku podstawowych pojęć. Kwestia trójwy-
miarowości – pozornej lub rzeczywistej – powinna być 
rozpatrywana na przynajmniej dwóch poziomach, tzn. 
na etapie zbierania danych i ostatecznego efektu wizu-
alnego. Niektóre technologie pozwalają na zbieranie 
w pełni trójwymiarowych danych o kształcie powierzch-
ni dokumentowanych obiektów, natomiast sposób osta-
tecznej wizualizacji tych danych może być dwuwymia-
rowy, np. na monitorze komputera. Z drugiej strony, ist-
nieją techniki, które, zbierając dane płaskie, wykorzystu-
ją następnie różnego rodzaju złudzenia optyczne, aby 
na poziomie wizualizacji osiągnąć wrażenie przestrzen-
ności.

Na świecie rozwój technologii określanych mianem 
„3D” idzie w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierw-
szy z nich, zdecydowanie bardziej popularny i bardziej 
wykorzystywany, skupia się całkowicie na przygotowy-
waniu wizualizacji, sprawiających na widzu jedynie wra-
żenie trójwymiarowości. Koncentruje się zatem na war-
stwie prezentacyjnej. Drugi, o zdecydowanie wyższych 
wymaganiach technologicznych, dopuszcza wytwarza-
nie wyłącznie w pełni trójwymiarowych zbiorów danych 
i dostrzega możliwości używania tych danych w dużo 
szerszym obszarze zastosowań niż edukacyjna lub spon-
sorska wizualizacja.

W Muzeum Pałacu w Wilanowie doszliśmy do wnio-
sku, że potencjał badawczy technik 3D, bazujących na 
akwizycji całkowicie trójwymiarowych danych, daje 
możliwość stworzenia niezwykle potężnego narzędzia 
dokumentacyjnego. Narzędzie takie byłoby wykorzysty-
wane w codziennej pracy przez historyków sztuki, kon-
serwatorów, archeologów, epigrafików i tych wszystkich, 
których przedmiotem pracy jest analiza wytworów sze-
roko pojętej kultury materialnej. W krótkiej perspekty-
wie czasowej narzędzie to pozwoli opracowywać i ana-
lizować dzieła sztuki w niemożliwy dotychczas spo-
sób. Techniki, jakie trzeba wykorzystać przy tej meto-
dzie, mają jednak bardzo wysokie wymagania dotyczą-
ce precyzji odwzorowania kształtu i barwy mierzonych 

1 | Wizualizacja skanu 3D jednej z gemm z kolekcji Antikensammlung SMB 
mierzonej w Wilanowie w 2007 r. (rozdzielczość przestrzenna pomiaru 1100 
punktów/mm2)
a − widok całej gemmy o wysokości 29,85 mm; biały kwadracik w górnej 
części kadru określa punkt ustawienia oświetlenia, czerwona i zielona linia 
− to osie układu współrzędnych; 
b − fragment wizualizacji w formie siatki trójkątów (na czerwono 
zaznaczono w okolicy ucha jeden z trójkątów); 
c − ten sam fragment gemmy, o wymiarach 7,12 na 7,12 mm, przedstawiony 
w postaci chmury punktów
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ta wymusza bądź przenoszenie obiektów dokumento-
wanych do laboratorium pomiarowego, bądź też budo-
wanie wokół obiektów specjalnych osłon na czas wyko-
nywania pomiarów. Innym ograniczeniem, dotyczącym 
wszystkich obecnie stosowanych systemów optycznych, 
jest brak możliwości mierzenia obiektów, których po-
wierzchnia ma charakter odbijający. Wypolerowane po-
wierzchnie metalowe oraz elementy szklane mogą być 
mierzone dopiero po pokryciu ich powierzchni specjal-
nym środkiem matującym. W przypadku przedmiotów 
zabytkowych jest to istotne ograniczenie. Pocieszający 
jest fakt, że w większości kolekcji muzealnych przedmio-
ty o właściwościach silnie odbijających stanowią niewiel-
ki tylko procent zbiorów.

Do niewątpliwych zalet metody z oświetleniem 
strukturalnym należy niewielka sygnatura energetyczna 
źródła światła, co ma duże znaczenie w przypadku obiek-
tów zabytkowych. Inną zaletą jest brak ruchomych ele-
mentów w systemie głowicy pomiarowej, co gwarantu-
je dużą powtarzalność wyników. Możliwość kalibrowa-
nia systemów pomiarowych do różnych gęstości pomia-
ru pozwala przy metodzie skanowania z oświetleniem 
strukturalnym na uzyskiwanie bardzo dużych gęstości 

dopiero po skonstruowaniu specjalnych, referencyjnych 
systemów pomiarowych. Bardzo istotną częścią prowa-
dzonych prac jest tworzenie oprogramowania do wizu-
alizacji. Oprogramowanie to pozwala końcowemu użyt-
kownikowi na oglądanie zebranych danych w pełnej roz-
dzielczości (bez ich uproszczenia i modyfikacji) poprzez 
sterowanie w czasie rzeczywistym wirtualną kamerą, 
przy równoczesnej możliwości wyboru typu oświetlenia 
oglądanego obiektu.

Realizowane we współpracy z Wydziałem Mechatro-
niki Politechniki Warszawskiej projekty badawcze zwią-
zane z precyzyjną dokumentacją 3D wykorzystują meto-
dę pomiaru, określaną jako skanowanie z użyciem oświe-
tlenia strukturalnego. Metoda ta w dużym uproszcze-
niu polega na projektowaniu na powierzchnię mierzo-
nego obiektu sekwencji obrazów składających się z prąż-
ków o zmiennej szerokości. Obrazy te są rejestrowa-
ne przez detektor systemu pomiarowego. Komputero-
wa analiza sposobu, w jaki prążkowe obrazy zdeformo-
wały się na powierzchni, na którą były rzutowane, po-
zwala na wyznaczenie w przestrzeni 3D kształtu mierzo-
nej powierzchni. Metoda ta, jak każde rozwiązanie tech-
niczne, ma też swoje ograniczenia. Do największych na-
leży konieczność wykonywania pomiarów w półmroku 
dla zapewnienia odpowiedniego kontrastu rejestrowa-
nych obrazów. Wyklucza to zatem możliwość wykony-
wania pomiarów w pełnym świetle słonecznym. Sytuacja 

.......................................................................................................................... 

2 | Zautomatyzowane stanowisko do skanowania rzeźb parkowych 
(do manewrowania głowicą pomiarową zastosowany robot przemysłowy) 
w czasie skanowania w namiocie w parku wilanowskim
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wykorzystać do innych prac bez jej znacznego uprosz-
czenia.

Odpowiedzią na te problemy jest model postępowa-
nia przyjęty od kilku lat w pracach prowadzonych na te-
renie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Restrykcyjne po-
dejście do zagadnień dokumentacyjnych doprowadziło 
do sytuacji, w której zwiększyliśmy gęstość pomiaru na 
tyle, że mogliśmy zrezygnować zarówno z konieczności 
budowania modeli opartych na siatkach trójkątów, jak 
również ze stosowania tekstur fotorealistycznych. Uzna-
liśmy, że przygotowywanie takich tekstur obarczone jest 
zbyt dużą dozą dowolności, a uznaniowość całego proce-
su jest sprzeczna z ideą obiektywnej metody dokumenta-
cyjnej. Przy odpowiedniej gęstości pomiaru możemy za-
równo w celach wizualizacyjnych, jak i analitycznych ko-
rzystać z modeli będących czystymi chmurami punktów. 
Opracowanie specjalnego oprogramowania prezenta-
cyjnego do wizualizacji chmur punktów pozwoliło nam 
zapewnić końcowemu użytkownikowi pracę z danymi 

w pełnej rozdzielczości – takiej, jaka została osiągnięta 
na etapie skanowania. Niedługo, w ciągu najbliższych 
miesięcy, możliwość taka będzie dostępna także za po-
średnictwem internetu. Taka droga postępowania nie-
sie ze sobą liczne wyzwania technologiczne. Wynikają 
one głównie z konieczności przetwarzania bardzo dużej 
liczby danych. Chcąc osiągnąć tak wysokie gęstości po-
miaru, musieliśmy zdecydować się na przekonstruowa-
nie systemów pomiarowych w ten sposób, że pojedyncza 
sekwencja pomiarowa może zarejestrować dane z obję-
tości o wymiarach 50 na 50 na 12 mm. Przy takiej obję-
tości pomiarowej proces dokumentacji rzeźby ceramicz-
nej o wysokości kilkudziesięciu centymetrów składa się 
z wykonania kilkuset pomiarów kierunkowych. Pomiary 
te następnie muszą zostać bardzo precyzyjnie połączo-
ne ze sobą – tworząc jedną chmurę punktów. Taki zbiór 

pomiaru. Wykorzystywane przez Muzeum Pałac w Wi-
lanowie systemy pracują najczęściej z gęstością pomiaro-
wą wynoszącą od 2500 do 4000 punktów pomiarowych 
na każdy milimetr kwadratowy powierzchni dokumen-
towanego przedmiotu. Oznacza to, że odległość pomię-
dzy dwoma punktami zarejestrowanymi na powierzchni 
wynosi poniżej 1/50 mm. W ciągu ostatnich dwóch lat 
wykonywaliśmy pomiary dokumentacyjne także z więk-
szymi dokładnościami, dochodzącymi do 10 000 punk-
tów pomiarowych na 1 mm2. Precyzyjna kalibracja sys-
temów na specjalnie przygotowanych wzorcach o znanej 
geometrii i wypracowane bardzo rygorystyczne proce-
dury pomiaru oraz weryfikacji uzyskanych wyników po-
zwalają na osiągnięcie w każdym punkcie pomiaru do-
kładności na poziomie 5 µm (mikrometrów).

Efektem każdego pomiaru trójwymiarowego jest 
chmura punktów, które zostały zarejestrowane na po-
wierzchni mierzonego obiektu. Gęstość takiej chmu-
ry odzwierciedla wierność odwzorowania powierzch-
ni autentycznego przedmiotu. Przy 
mniejszych gęstościach pomiaru pra-
ca z modelami przestrzennymi pole-
ga na budowie na podstawie posia-
danych danych tzw. siatek trójkątów. 
Pamiętając o tym, że każde trzy nie-
współliniowe punkty w przestrzeni 
po połączeniu utworzą powierzch-
nię trójkąta, łatwo możemy sobie wy-
obrazić powierzchnie brył zbudowa-
nych z malutkich trójkącików. Oczy-
wiście im mniejsze są rozmiary tych 
trójkątów, tym lepsza jest jakość od-
wzorowania powierzchni. Na tak 
stworzoną powierzchnię trójwymia-
rowego przedmiotu można nałożyć 
barwną teksturę. W celu osiągnięcia 
jak najlepszego złudzenia realizmu 
stosuje się tekstury wykonywane na 
podstawie dwuwymiarowych zdjęć cyfrowych rzeczy-
wistego przedmiotu. Tak budowane modele mogą mieć 
duże walory prezentacyjne, z dokumentacyjnego punk-
tu widzenia mają jednak kilka istotnych wad. Po pierw-
sze, fotorealistyczne tekstury nakładane na bryły zbu-
dowane z siatek trójkątów nie niosą informacji o fizycz-
nych cechach powierzchni, lecz są jedynie impresją na jej 
temat. W związku z tym nie mogą w sposób realistycz-
ny reagować na zmienne warunki oświetleniowe w śro-
dowisku trójwymiarowym. Poza tym przetwarzanie bar-
dzo gęstych chmur pomiarowych do postaci siatek nie-
sie ze sobą duże ograniczenia i zmusza do przetwarza-
nia tych chmur w celu ich jak największego uproszcze-
nia. W przypadkach takich mamy zatem do czynienia 
z sytuacją, w której rejestrujemy dużą liczbę danych, ale 
nie możemy jej wizualizować w pełnej rozdzielczości, ani 
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z  coraz większymi możliwościami światowego transfe-
ru informacji realne jest budowanie projektów nauko-
wych, o jakich kilka lat temu nie mogliśmy nawet ma-
rzyć. Możliwość zastosowania tej technologii jest bar-
dzo szeroka i powiększa się z dnia na dzień, w miarę jak 
coraz nowe grupy użytkowników dostrzegają jej poten-
cjał. Bardzo duże nadzieje pokładane są np. w projektach 
związanych z porównywaniem różnic pomiędzy seriami 
np. ceramicznych figurek wykonywanych na podstawie 
tych samych form, a następnie ręcznie łączonych. Możli-
wość opracowania oprogramowania, które analizowało-
by delikatne różnice wykonania lub połączenia elemen-
tów składowych daje nadzieję na odtworzenie całych 
procesów technologicznych.

Wciąż jeszcze nie można jednak mówić o precyzyj-
nym skanowaniu 3D jako o technologii w pełni dojrza-
łej. Jest ona stale rozwijana w ramach wielu równocześnie 
realizowanych projektów badawczych. Pewne jej aspek-
ty wymagają dopracowania dla zapewnienia większej 
niezawodności, możliwości powszechnego stosowania 
i obniżenia kosztów, ale już dziś można ją określić jako 
technologię seryjnie stosowaną, skoro na terenie jedne-
go muzeum zastosowano ją do ponad siedemdziesięciu 
obiektów. Największym z nich było wnętrze Gabinetu 
Chińskiego Króla, w którym pomiary objęły powierzch-
nię prawie 90 m2 ścian i sklepienia pomieszczenia. Obec-
nie najważniejsze prace polegają na doprowadzeniu do 
całkowitej automatyzacji całego procesu zbierania i prze-
twarzania danych oraz opracowaniu możliwości prezen-
towania danych o pełnej rozdzielczości, także za pomocą 
internetu. Pierwszy z tych procesów powinien doprowa-
dzić do znacznego obniżenia kosztów wytworzenia do-
kumentacji, a co za tym idzie – do upowszechnienia tej 
metody. Drugi pozwoli na udostępnienie szerokim rze-
szom odbiorców najcenniejszych skarbów światowego 
dziedzictwa kulturowego na nieosiągalnym dotychczas 
poziomie.3

Eryk Bunsch
Robert Sitnik

danych jest cyfrowym odwzorowanie realnego przed-
miotu. Zarejestrowanie dla każdego z mierzonych punk-
tów informacji o kolorze powoduje, że przeniesione do 
środowiska trójwymiarowego modele reagują na zmiany 
oświetlenia w sposób niezwykle zbliżony do ich rzeczy-
wistych odpowiedników.

Oczywiście, nic nie może zastąpić kontaktu z real-
nym dziełem sztuki. Niemniej jednak po raz pierwszy 
w historii mamy do czynienia z możliwością tak wier-
nego zarejestrowania unikatowych cech dzieła sztuki, że 
pozwala to nam na jego analizę w wielu aspektach tech-
niczno-estetycznych, nawet bez konieczności fizyczne-
go kontaktu z oryginałem. Dzięki temu otwierają się cał-
kowicie nowe perspektywy badawcze, a w połączeniu 

Przypisy
1 Poprzez techniki dokumentacji wizualnej rozumiemy wszystkie 
techniki służące do zbierania informacji o powierzchni obiektu. 
W poniższym artykule nie omawiamy żadnych technik pozwa-
lających na zbieranie informacji o wnętrzu dokumentowanych 
przedmiotów.
2 Monique Laurent, Rodin, Warszawa 1991, s. 42.
3 Przedstawione wnioski są w dużej mierze efektem realizacji na-
stępujących projektów: zadania „Digitalizacja 3D wybranej kolek-
cji zbiorów”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja i di-
gitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wi-
lanowie” ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i Środowisko”, projektu badawczego N R17 0004 06/2009 „Za-
stosowanie precyzyjnej dokumentacji 3D obiektów zabytkowych 
w urzeczywistnieniu idei konserwacji prewencyjnej”, realizowa-
nego w ramach VI konkursu projektów rozwojowych Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zadania „Wilanowskie Mu-
zeum Cyfrowe+”, realizowanego w ramach Wieloletniego Progra-
mu Rządowego Kultura+ priorytet „Digitalizacja” oraz projektu 
badawczo-rozwojowego „Zautomatyzowany system do trójwymia-
rowej digitalizacji obiektów polskiego i europejskiego dziedzictwa 
kulturowego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, a realizowanego wspólnie przez Politechnikę 
Warszawską i Muzeum Pałac w Wilanowie.

3 | Skan 3D ściany w Gabinecie Chińskim Króla; wizualizacja w postaci 
gęstej chmury punktów, z informacją o kolorze zapisaną dla każdego 
z punktów pomiarowych

4 | Głowa figurki biskwitowej z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie; 
uproszczona chmura punktów jako wizualizacja kilkuset dopasowanych 
do siebie pomiarów kierunkowych

(ilustracje: 1, 3, 4 – Eryk Bunsch i Robert Sitnik, 2 – Wojciech Holnicki)

..........................................................................................................................
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dogodne położenie w pobliżu drogi wiodącej ku prze-
prawie (szlak handlowy?), liczne, bijące do dziś źródła, 
urodzajne gleby przedpola skarpy, bogate tereny łowiec-
kie (puszcza na terenach suchych oraz łąki i lasy łęgowe) 
oraz, co na ogół nie jest podnoszone przez badaczy hi-
storii, niewątpliwy urok miejsca. Wydaje się, że z czasem 
szczególnego znaczenia nabrał teren niewielkiego wy-
niesienia, znajdującego się niedaleko krawędzi skarpy. 
Dzisiaj nie ma już po nim śladu. Dawniej jego kulmina-
cja wypadała gdzieś w pobliżu północnej wieży pałacu 

i północno-wschodniego na-
rożnika dziedzińca, zaś łagod-
ne stoki zajmowały częściowo 
teren Tarasu Górnego, ogro-
du północnego i Dziedzińca 
Głównego. 

To istotne dla historii re-
zydencji wilanowskiej odkry-
cie, tak jak i wiele innych, do-
konane zostało podczas ba-
dań archeologicznych, zleco-
nych w 2003 r. przez dyrekcję 
Muzeum Pałacu w Wilano-
wie ekipie badaczy Krajowego 

Już pobieżna ocena zawartości obszaru 58 – 67/37 
Archeologicznego Zdjęcia Polski1 dowodzi, że te-
ren skarpy pradoliny Wisły w rejonie późniejszej 
rezydencji królewskiej w Wilanowie był od wieków 

     miejscem osadniczo atrakcyjnym. Archeolodzy od-
naleźli ślady zorganizowanego pobytu ludzi żyjących 
na szerokim plateau skarpy wiślanej od schyłku neolitu, 
we wczesnej epoce żelaza, w okresie wczesnego średnio-
wiecza i dalej, właściwie nieprzerwanie aż po dzień dzi-
siejszy. Głównym powodem tego zainteresowania było 

Badania archeologiczne 
terenu rezydencji 
królewskiej w Wilanowie

Andrzej Gołembnik

.................................................................

1 | Plan ogólny terenu rezydencji 
wilanowskiej z naniesionymi wykopami 
archeologicznymi, badanymi w latach 
2003-2011

2 | Plan Tarasu Górnego pałacu 
z pozycją wykopów archeologicznych1
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jako części „żywego muzeum”, miejsca publicznej pre-
zentacji dokonywanych odkryć, ekspozycji procesu po-
znawania historii oraz bezpośredniego kontaktu pomię-
dzy badaczem i widzem. Ta otwartość procesu badaw-
czego i  programowa gotowość do publicznej prezenta-
cji wyników prac nadały archeologii wilanowskiej głęb-
szy sens społeczny. Równocześnie z postępem prac pro-
wadzona była bowiem wielopoziomowa akcja populary-
zatorska i edukacyjna, zyskująca wiele pochlebnych opi-
nii w kraju i za granicą. Należy przy tym nadmienić, że 
postęp badań w Wilanowie można było od 2004 r. śle-
dzić niemal w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
strony internetowej muzeum, co na owe czasy było wy-
darzeniem bez precedensu, a pierwszy tom czasopisma 
„Monument”, w którym publikowane były osiągnięcia 
ekipy KOBiDZ, otrzymał nagrodę z rąk śp. ministra To-
masza Merty. 

Interdyscyplinarny zespół badaczy prowadził w Wi-
lanowie szeroki front robót, realizując swoje prace nie-
przerwanie przez niemal dziewięć lat. Nie było to zada-
nie łatwe, skoro na liście zadań ekipy były nie tylko ba-
dania stacjonarne i ratownicze, ale także wszelkiego ro-
dzaju nadzór nad pracami ziemno-instalacyjnymi. Pod-
stawą sprawnego działania stały się wspomniane nowe 
technologie i badawcza dyscyplina. Z biegiem czasu, wo-
bec szybko powiększającego się zasobu informacji pod-
jęto zadanie stworzenia komputerowej bazy danych, ro-
dzaju aktywnego archiwum, miejsca gromadzenia i prze-
twarzania zebranej podczas wykopalisk wiedzy. Z po-
czątku platformą tego typu działań był system CAD, 
z czasem jednak, kiedy liczba badawczych wykopów li-
czona była już w dziesiątkach, a numery inwentarzowe 
badanych jednostek (warstw, konstrukcji i zabytków) 
przekroczyły dziesiątki tysięcy, przystąpiono do budo-
wy szerokiej bazy opartej na systemie GIS. Cel ten osią-
gnięto tuż przed zakończeniem w 2011 r. podstawowych 
prac wykopaliskowych i dzisiaj efekt tych prac oglądać 
można na pierwszej w kraju i zapewne pierwszej na świe-
cie ogólnie dostępnej internetowej bazie GIS, zawierają-
cej wszystkie elementy wykonywanej w czasie badań do-
kumentacji, wraz z warstwą interpretacyjną. W najbliż-
szym czasie baza ta wzbogacona zostanie trójwymiaro-
wymi, ruchomymi wizualizacjami 3D każdego z wydzie-
lonych poziomów historycznych; część ilustracji ukazu-
jących formę owych rekonstrukcji zamieszczona została 
w niniejszym artykule. 

Realizacja tak intensywnego programu badań możli-
wa była dzięki konsekwentnemu wsparciu przez dyrekcję 
muzeum. Część zadań wykonana została dzięki środkom 
z budżetu muzeum, inne pochodziły z programów finan-
sowanych przez Unię Europejską (EOG, POIiŚ i RPO). 
I tak w latach 2003-2011 teren rezydencji wilanowskiej 
stał się miejscem bodaj największych w kraju programo-
wych badań archeologicznych. Od samego początku 

Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (dzisiejszy 
Narodowy Instytut Dziedzictwa)2. Badania te stanowi-
ły część złożonego programu konserwatorskiego i ich ce-
lem było dostarczenie wiedzy o historii miejsca, o zacho-
dzących w przeszłości zmianach przestrzennych, funk-
cjonalnych i kompozycyjnych. Wyniki prac miały stano-
wić podstawę decyzji osób odpowiedzialnych za organi-
zację działań konserwatorskich i projektowych. Badania 
te miały wreszcie stać się okazją wdrożenia w archeolo-
gii nowoczesnej myśli metodycznej, opartej na szerokim 
zastosowaniu innowacyjnych technologii. I tak, na wie-
le lat badania w Wilanowie stały się miejscem ważnych 
odkryć naukowych oraz poligonem dla innowacyjnych 
rozwiązań, wyznaczających kierunki rozwoju nowocze-
snej archeologii. 

Zastosowanie sprzętu pomiarowego najnowszej ge-
neracji, w tym skanera laserowego, pozwalającego osa-
dzić dokonywane odkrycia w zdefiniowanej geodezyjnie 
trójwymiarowej przestrzeni, wykorzystanie cyfrowych 
technik fotogrametrycznych dla rejestracji kolejnych 
etapów badań oraz opracowany system bieżącej archiwi-
zacji umożliwiły prezentację postępu prac niemal w cza-
sie rzeczywistym. Należy podkreślić, że chęć przedsta-
wienia pełnej, ogólnodostępnej informacji o przebiegu 
badań była częścią programu, realizowanego wraz z dy-
rekcją muzeum, a jednym z głównych założeń tego pro-
gramu było potraktowanie przestrzeni objętej badaniami 

2
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wczesnośredniowiecznych, ślady zwartej zabudowy śre-
dniowiecznej czy wreszcie pozycja pierwszych dworów 
świadczą niezbicie o wyjątkowym charakterze owego 
wypiętrzenia. To właśnie to miejsce jest punktem cen-
tralnym historii Wilanowa, historii rezydencji, narodzin 

budziły one wiele emocji. Od opinii entuzjastycznych, 
chwalących organizatorów prac i samych badaczy za roz-
wagę i dalekowzroczność, aż po skrajnie sceptyczne oceny, 
uznające brak potrzeby organizowania szerokiego fron-
tu badawczego na terenie rezydencji o tak krótkiej histo-
rii. Z biegiem czasu, wraz z postępem prac odsetek scepty-
ków gwałtownie zmalał. Stało się tak za sprawą ważnych 
dla historii Wilanowa i Warszawy odkryć, jak i zastosowa-
nych podczas prac innowacyjnych metod. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że w badaniach wilanowskich wzięło 
udział ponad dwustu studentów krajowych uczelni, od-
bywających tu swoje praktyki zawodowe, z których część 
podjęła już samodzielne badania, stosując z powodzeniem 
wyniesione z Wilanowa doświadczenia. 

Ciekawym rezultatem pierwszych prób zestawienia 
wyników prac jest rekonstrukcja topografii pierwotnej, 
ukazująca dawną linię krawędzi skarpy i zgoła odmien-
ną od dzisiejszej konfigurację terenu. Ważnym odkry-
ciem archeologów było odnalezienie śladów kilku cie-
ków wodnych, przecinających krawędź skarpy i zasila-
jących wody rzeki płynącej u jej podnóża. Najważniej-
szym jednak elementem topograficznym terenu przy-
szłej rezydencji okazało się wyraźne wypiętrzenie, znaj-
dujące się pierwotnie w północno-wschodnim narożni-
ku dzisiejszego dziedzińca pałacowego. Późniejsze niwe-
lacje, zmierzające do stworzenia regularnego plateau, za-
tarły jego dawne kontury. I choć wraz z niwelacjami zni-
kły z terenu wzniesienia ślady historycznego osadnictwa, 
można dziś bez większego ryzyka stwierdzić, że teren wy-
piętrzenia był punktem nie tylko dominującym w kra-
jobrazie, ale także  miejscem pierwszorzędnym z punk-
tu widzenia organizacji osadnictwa. Rozlokowane wo-
kół ślady prehistoryczne, obecność cmentarzysk i  osad 

................................................

3 | Badania archeologiczne 
na Tarasie Górnym 

4 | Widok strony 
internetowego archiwum 
łączącego treść graficzną 
i bazodanową (GIS), 
pokazującą jeden z poziomów 
zadokumentowanych na osi 
głównej Tarasu Górnego

5 | Zawartość graficznych 
elementów dokumentacji, 
ułożonych w sekwencji 
chronologicznej bazy GIS

6 | Rekonstrukcja stropu 
warstw naturalnych 
(topografia pierwotna) 
terenu rezydencji wraz 
z rekonstruowaną linią cieków 
wodnych

3

4
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w końcu XVI lub na początku XVII w. Ślady owej de-
strukcji zostały w większości usunięte z terenu skarpy, 
utrudniając obecnie archeologom dotarcie do pełnej 
prawdy. Wiemy jednak ponad wszelką wątpliwość, że 
wraz z niwelacją rozpoczął się proces regulacji linii skar-
py i poszerzania płaszczyzny plateau, szykowanej pod 
bardziej rozległe założenie. W pierwszej kolejności ure-
gulowano ukształtowanie powierzchni cypla, spychając 

jakże ważnego dla tej histo-
rii pojęcia genius loci.

Wyniki dotychczasowych 
badań archeologicznych nie 
rozwiązały wszystkich wąt-
pliwości dotyczących histo-
rii terenu tej części skarpy wi-
ślanej, chociaż w wielu przy-
padkach wzbogaciły ją przez 
odsłonięcie nieznanych do-
tychczas faktów, a w niektó-
rych wręcz ją zmieniły. Bo-
daj najciekawszym (dla wie-
lu najważniejszym) odkry-
ciem wieloletnich prac jest 
odnalezienie cmentarza da-
towanego przez archeologów 
na przełom XI i XII w. Znajdował się on w odległości za-
ledwie kilkudziesięciu metrów na południowy zachód od 
wspomnianego wyniesienia (na dzisiejszym Przedpolu, 
tuż za fosą, na wysokości budynku Kordegardy). Trudno 
jest dziś powiedzieć, czy cmentarz ten był miejscem wiecz-
nego spoczynku ludzi, którzy obrali właśnie to wzgórze na 
lokalizację swojej osady – zapewne tak. Wiemy tylko, że 
u schyłku XII w. jej część znalazła się w miejscu cmenta-
rzyska, a sam cmentarz przeniesiony został na teren dzi-
siejszego ogrodu przy Oranżerii. Pojawił się tam też pierw-
szy kościół, stanowiący znany ze źródeł pisanych element 
sieci najstarszych mazowieckich parafii. 

Kolejna zmiana organizacji przestrzeni nastąpiła 
w wiekach średnich. To w tym czasie po raz pierwszy po-
stanowiono zniwelować wyniesienie. Stało się tak zapew-
ne w związku z pojawieniem się nowego typu zabudowy, 
jak sądzić można po śladach organizacji przestrzeni, bar-
dziej rozległej. Czy w tym czasie powstała pierwsza rezy-
dencja – chyba tak, choć na razie brak jest mocnych do-
wodów dla podtrzymania tej hipotezy. Należy mieć na-
dzieję, że szczegółowa analiza dokonanych przez arche-
ologów odkryć pozwoli rozwiązać i tę zagadkę. Podob-
nych wątpliwości nie można mieć w przypadku śladów 
osadnictwa schyłku średniowiecza, a więc przełomu XV 
i XVI w. W tym czasie krawędź skarpy zajmowała zabu-
dowa gospodarcza, związana ze wzniesionym nieco w głę-
bi (nieopodal dzisiejszego, północno-wschodniego naroż-
nika głównego korpusu pałacu) dużym, zapewne drew-
nianym budynkiem, posadowionym na kamienno-cegla-
nych fundamentach. Nie sposób dziś określić jednoznacz-
nie jego charakteru i szczegółów konstrukcyjnych. Domy-
ślać się jedynie można, sądząc po okazałych wymiarach 
konstrukcji, że pełnić musiał funkcje reprezentacyjne, za-
pewne dworskie. Datowanie obiektu i towarzyszących mu 
struktur pozwala przypisać je rodzinie Milanowskich. 

W świetle zgromadzonych faktów wydaje się pewne, 
że ów dwór wraz z towarzyszącą mu zabudową spłonęły 
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Nie mniej ciekawe okazały się wyniki badań prowa-
dzonych na styku tarasów: Górnego i Dolnego. Szcze-
gółowa analiza odsłoniętych tu reliktów architektu-
ry muru oporowego pokazuje wieloetapowość jego po-
wstawania. To ekscytujące przeżycie, kiedy stając przed 
gołym licem ceglanego muru miało się pewność, że stoi 
się dokładnie w tym samym miejscu, w którym znalazł 
się przed laty Augustyn Locci (architekt kończący bu-
dowę pałacu) i patrzył na ten sam wątek cegieł, opisu-
jąc w listach do króla swoje kłopoty z budową muru. Ja-
kiż to może być wdzięczny element przyszłej ekspozycji 
muzealnej… A kłopotów, o których pisał królewski ar-
chitekt,  było wiele, głównie za sprawą grząskiego gruntu 
i  sezonowych wylewów Wisły, czego najwyraźniej pro-
jektant ogrodów nie wziął pod uwagę. Wydaje się za-
tem, że lepszy był pierwszy pomysł – projekt tarasu bez 
podpiwniczonej groty i w którym komunikacja pomię-
dzy dwoma tarasami odbywała się po pogrążonych w li-
nii muru schodach. Najwyraźniej rozpoczęto realizację 
takiej właśnie koncepcji, czego dowodem są dokonane 

ziemię w stronę południowo-wschodnią 
i likwidując formę cypla. Powstała dzięki 
temu płaszczyzna odpowiadająca w przy-
bliżeniu powierzchni dzisiejszego Tara-
su Górnego. Na niej rozpoczęto budowę 
pierwszego pałacu; zleceniodawcą dzieła 
był Bogusław Leszczyński. Pozostałości 
najstarszej fazy pałacowej odkryli arche-
olodzy, odsłaniając mury fundamentów 
korpusu głównego obecnej bryły. Niedo-
kończoną inwestycję (wyniesioną zapew-
ne do poziomu pierwszego piętra) nabył 
w imieniu króla Marek Matczyński. Stało 
się to w 1677 r. Od tego czasu na terenie 
przyszłej rezydencji Jana III Sobieskiego 
działo się bardzo wiele. 

Nie wdając się w szczegóły dotyczą-
ce kolejnych faz rozbudowy pałacu, co 
pozostaje domeną architektów i histo-
ryków sztuki, warto przedstawić podsta-
wowe wyniki badań archeologicznych. 
Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie 
przez archeologów elementów tzw. małej 
architektury, stanowiącej podstawę roz-
mierzenia i podziału przestrzeni podsta-
wy przyszłej rezydencji, zamkniętej w re-
gularnej, czworobocznej formie, której 
zarys możliwy jest dziś do odtworzenia 
po przeciągnięciu linii pomiędzy punk-
tami zamykającymi linię muru oporowe-
go Tarasu Górnego od wschodu i grani-
cami fosy pałacowej od zachodu. Jakaż 
była radość archeologów, którzy po do-
konaniu podstawowych podziałów owej 
przestrzeni i wytyczeniu punktów wartych sprawdze-
nia, odkryli w nich materialne świadectwo stawianych 
hipotez. Podstawowym odkryciem są pozostałości nie-
wielkich fontann, znajdujących się na skrzyżowaniu ale-
jek Tarasu Górnego. Jest to nowy, nieznany dotychczas, 
element wystroju królewskich ogrodów. Oczom badaczy 
ukazała się też sieć wodociągowa, obsługująca ogrodowe 
fontanny, wykonana z drewnianych rur wzmacnianych 
żelaznymi obejmami i łączonych ołowianymi złączkami.

Wśród wielu odkryć dokonanych przez archeologów 
równie istotne było odsłonięcie nawierzchni najstarszych 
alejek ogrodowych, wykonanych w osi pałacu z cegieł uło-
żonych w formie jodełki. To rewelacyjne odkrycie, połą-
czone z wyznaczeniem pierwotnych pozycji najstarszych 
fundamentów figur ogrodowych, stało się podstawą re-
konstrukcji rozplanowania przestrzennego najstarszej, 
królewskiej fazy ogrodowej. Materiał przedstawiony przez 
archeologów stał się zatem bodaj najważniejszym źródłem 
wiedzy dla projektantów, tworzących wizję prowadzonej 
obecnie rewaloryzacji przestrzeni ogrodowej. 
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przez archeologów odkrycia w warstwie fundamentów 
groty. Być może w tym samym okresie podjęto próbę ob-
niżenia poziomu wód gruntowych, kopiąc serię studni. 
Istnieje uzasadnione domniemanie, że za tymi pracami 
stoi myśl Adolfa Boya, Holendra, mieszkańca Gdańska, 
który w pierwszych latach budowy przebywał w Wila-
nowie. Jego obecność potwierdza najstarszy przekaz kar-
tograficzny (plan Boya, wykonany w 1682 r.). To zapew-
ne zmiana wykonawcy i pojawienie się nowego budow-
niczego spowodowały odejście od pierwotnych planów. 
Ta nowa idea, mająca w zamierzeniach twórcy stworzyć 
obiekt o większym przepychu, spowodowała osłabienie 
konstrukcji całego muru i doprowadziła do rychłego, 
częściowego zarzucenia funkcji wyznaczonej dla pod-
piwniczonej groty. Problem ten będzie jeszcze przed-
miotem wnikliwej analizy, ale już dzisiaj stwierdzić moż-
na, że bez badań archeologicznych nigdy nie mógłby być 
nawet wzmiankowany.

Ważne miejsce na liście osiągnięć archeologów zaj-
mują odkrycia dokonane na terenie królewskiego folwar-
ku, zmienionego decyzją Izabeli Lubomirskiej w 1784 r. 
w przestrzeń parkową (według projektu Szymona Bo-
gumiła Zuga)3. Na teren folwarku zawiodła archeolo-
gów linia wodociągu zasilającego ogrodowe fontan-
ny, odkryta podczas prac wykopaliskowych, prowadzo-
nych na terenie Tarasu Górnego. Listę odkryć dokona-
nych na terenie folwarku otwiera pokaźnych rozmiarów 
podpiwniczony budynek domu podstarościego4. Dzięki 

7 | Eksploracja wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska przy 
Oranżerii

8 | Wstępna rekonstrukcja układu przestrzennego najstarszej fazy 
królewskich ogrodów – widok od strony Tarasu Dolnego; model 3D wykonał 
Bartosz Powierza

9 | Plan wykopu archeologicznego z reliktami oryginalnej nawierzchni 
alejki ogrodowej, datowanej na schyłek XVII w.

10 | Prace wykopaliskowe przy zewnętrznym licu fundamentu muru 
oporowego

11 | Badania wykopaliskowe w grocie w linii muru oporowego
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ogrodowych, fundamenty ogrodowych rzeźb, dawnych, 
znanych jedynie z mało precyzyjnych opisów fontann, 
basenów ogrodowych w otoczeniu pałacu królewskiego 
i na Tarasie Dolnym, konstrukcje linii nabrzeża czy jak 
kto woli przystani, czy wreszcie kanału znajdującego się 
w linii osi pałacu po jego zachodniej stronie − stanowią 
dziś podstawy wiedzy o kompozycji i przemianach prze-
strzennych kolejnych faz ogrodowych. 

W trakcie tych prac nie obyło się też bez niespodzia-
nek. Do bodaj największej (dosłownie i w przenośni) do-
szło w pobliżu Oranżerii − pomiędzy jej wschodnią ele-
wacją a linią skarpy odkryto gigantyczną konstrukcję ce-
glaną, swojego rodzaju podziemny zbiornik ze ścianami 
o ponad dwumetrowej grubości i podziemnym kanałem, 
którym po dzień dzisiejszy płynie woda. Konstrukcja 
wzniesiona została w czasach, kiedy właścicielami Wi-
lanowa byli Czartoryscy. Należy więc mieć nadzieję, że 
dokładna analiza odkryć oraz ich przyszła konfrontacja 
z innymi źródłami historycznymi pozwolą precyzyjnie 
określić pierwotny charakter budowli. 

Wszystkie dokonane przez archeologów odkrycia 
w  Wilanowie stanowią element niezwykle bogatej hi-
storii miejsca i dziejów rezydencji. Dzięki przeprowa-
dzonym badaniom udało się dokonać wielu odkryć spo-
dziewanych i nieoczekiwanych. Wszystkie one, te wiel-
kie i z pozoru mało znaczące, stają się obecnie częścią 
pełniejszej i lepiej udokumentowanej historii Wilano-
wa. Wszystkie też wniosły do procesu rozpoznawania 
tej historii nową jakość, stając się podstawą dla wielo-
wątkowych porównań. A zastosowanie w czasie badań 
nowych technik badawczych i technologii dokumenta-
cyjnych stworzyły szansę poszerzenia formy prezentacji 
owej historii, łącząc rezultaty badania i ich wynik z przy-
szłym potencjałem ekspozycyjnym muzeum. Pozostaje 
mieć nadzieję, że wysiłki archeologów znajdą swój wyraz 
w przygotowywanej właśnie publikacji książkowej, któ-
rej treść, a przede wszystkim forma, ma być w zamyśle 
archeologów kolejną niespodzianką i zwieńczeniem ich 
wieloletniego wysiłku. 

Andrzej Gołembnik

zachowanym lustracjom folwarku i precyzyjnym opisom 
wyglądu znajdujących się tam budynków archeolodzy 
mogli skonfrontować dwie odmienne kategorie źródeł 
i jako wynik owej konfrontacji przedstawić rekonstruk-
cję tego budynku, jak i pozostałych budowli odkrytych 
podczas trwających dwa lata badań i nadzorów. Udało 
się odnaleźć relikty domu ogrodnika, browaru oraz bu-

dynków gospodarczych. Odkryto konstrukcje grodzeń 
zewnętrznych i ślady podziałów wewnętrznych, ciągów 
komunikacyjnych i przydomowych zagród. Wszystko to 
dało podstawę do przedstawienia pełnej rekonstrukcji 
przestrzeni folwarku. Można śmiało powiedzieć, że wy-
nik tej pracy stał się jednym z ciekawszych efektów wie-
loletniej pracy archeologów.

Równie ciekawa jest konfrontacja wyników prac wy-
kopaliskowych z licznymi przekazami ikonografi czny-
mi i kartografi cznymi przestrzeni ogrodowej. Najwię-
cej informacji udało się zebrać dla najstarszych faz jej 
rozwoju. Fragmenty oryginalnych nawierzchni alejek 

Przypisy 
1 Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) – to ogólnopolski 
program badawczo-konserwatorski, prowadzony od 1978 r. 
Jego celem jest rozpoznanie metodą badań powierzchnio-
wych i w kwerendzie źródłowej stanowisk archeologicznych 
na terenie całego kraju oraz budowa archiwum informacji 
o stanowiskach archeologicznych rozpoznanych tą metodą.
2 Od 2007 r. prace badawcze prowadzone są przez fi rmę prywat-
ną Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno-Konserwatorski. 

Trzon ekipy badawczej stanowią dawni pracownicy KOBiDZ; in-
stytucja ta, w związku z dokonanymi zmianami strukturalnymi, 
odstąpiła od dalszych badań. 
3 Dzisiaj jest to przestrzeń parku angielsko-chińskiego, znajdują-
cego się pomiędzy potokiem, stanowiącym jego południową gra-
nicę, i ogrodem różanym.
4 Dokonane na folwarku odkrycia potwierdzają precyzję najstar-
szego przekazu kartografi cznego rezydencji, tzw. przerysu planu 
Adolfa Boya.

12 | Widok na wykop centralny Tarasu Górnego z reliktami fontann

(ilustracje: 1, 2 – Małgorzata Chwiej, 3, 9, 10-12 – Rafał Kamiński, 4, 5 – Katarzyna 
Gołembnik, Małgorzata Chwiej, 6 – Rafał Solecki, Małgorzata Chwiej, 7 – Wojciech 
Święcicki)

..........................................................................................................................
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(poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycz-
nia 1992 r. (Dz. U., z 1996 r., Nr 120, poz. 564). Powyż-
sze normy stały się bazą do zaplanowania działań oraz 
ich właściwej segmentacji ze względu na aspekty, któ-
rych dotyczą, takie jak: trwałe i bezpieczne przechowy-
wanie zabytków archeologicznych, przeprowadzenie in-
wentaryzacji oraz prac konserwatorskich, udostępnienie 
zabytków w celach naukowych.

Charakter zbiorów archeologicznych, czyli ogromna 
liczba niekiedy mało efektownych przedmiotów – w po-
równaniu z pałacowymi eksponatami autorstwa wyso-
kiej klasy rzemieślników – bądź najczęściej ich fragmen-
tów, wymagał znalezienia odpowiedniej przestrzeni do 
bezpiecznego magazynowania materiału pochodzącego 
z badań wykopaliskowych. Względy fi nansowe wymu-
siły na muzeum szukanie odpowiednich pomieszczeń 
w ramach własnych zasobów. Uwzględniając kolejność 
czynności związanych z zabezpieczeniem zabytków, wy-
dzielono pomieszczenia spełniające funkcje: magazynu 
przejściowego – dla materiału przyjętego bezpośrednio 
od archeologów terenowych, pomieszczenia do przepa-
kowania, segregacji i wstępnych czynności konserwator-
skich oraz magazynów docelowych. Zaadaptowanie sta-
rych pomieszczeń do potrzeb magazynowych wymogło 
permanentny monitoring warunków środowiskowych 
za pomocą mierników temperatury i wilgotności oraz 
jednoczesne wyposażenie zespołu magazynów w urzą-
dzenia niwelujące niekorzystne wahania parametrów fi -
zycznych otoczenia.

Kolejnym aspektem, który należało uwzględnić przy 
czynnościach związanych z opieką nad materiałem ar-
cheologicznym, było zagrożenie związane z długookre-
sowym zdeponowaniem artefaktów w nawarstwieniach 

Zabytki archeologiczne, pozyskane podczas ba-
dań na terenie zespołu pałacowo-ogrodowe-
go w Wilanowie, niezwykle wzbogaciły zaso-
by muzealne wilanowskiej placówki. Te cen-

ne relikty kultury materialnej stanowiły bowiem kon-
tekst funkcjonowania pałacu i życia jego kolejnych wła-
ścicieli, są także ważnym źródłem wiedzy o historii miej-
sca w wiekach wcześniejszych oraz ujawniają jak leciwy 
jest wilanowski genius loci.

Do zadań muzeum należało stworzenie od podstaw 
formuły opieki nad zabytkami archeologicznymi przeka-
zywanymi w depozyt, a docelowo na własność przez wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. 

Podstawą organizacji właściwej opieki nad zbiorami 
archeologicznymi stały się akty prawne dotyczące ochro-
ny i bezpieczeństwa zabytków oraz ochrony i bezpie-
czeństwa muzeów. Wśród podstawowych regulacji nale-
ży wymienić: ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muze-
ach (Dz. U., z 1997 r., nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmia-
nami), ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U., z 2003 r., Nr 152, poz. 
1568, z późniejszymi zmianami), rozporządzenie mini-
stra kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakre-
su, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muze-
ach, rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpiecza-
nia zbiorów muzealnych przed pożarem, kradzieżą i in-
nym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub 
utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów 
do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. Do opie-
ki nad zabytkami archeologicznymi obliguje również 
ratyfi kowana przez Rzeczpospolitą Polską Europejska 
Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 

Praktyka opieki nad 
wilanowskimi muzealiami 
archeologicznymi

Renata Pieniek 
Diana Święcka
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Część czynności konserwatorskich, najczęściej in-
terwencyjnych, wymaga nierzadko zaangażowania wła-
snych pracowni, w szczególności Pracowni Konserwa-
cji Rzeźby – sprawującej stałą opiekę nad wszystkimi ar-
tefaktami ceramicznymi, metalowymi i szklanymi oraz 
Pracowni Konserwacji Tkanin, która wspomaga zabez-
pieczenie zabytków pochodzenia organicznego.

Prowadzenie planowych zabiegów konserwatorskich 
zabytków metalowych (ale nie tylko) łączone jest ze zle-
ceniem wykonania zdjęć techniką obrazowania wyko-
rzystującą promieniowanie rentgenowskie (RTG) oraz 
analiz składu pierwiastkowego metodą fluorescencji 
rentgenowskiej (XRF).

W celu zabezpieczenia przed postępowaniem procesów 
korozyjnych muzeum wprowadziło zestaw materiałów do 
bezpośredniej ochrony poszczególnych przedmiotów zabyt-
kowych. Do pakowania zabytków wykorzystywane są zatem: 
pudełka z tektury bezkwasowej o kilku zestandaryzowanych 
rozmiarach, papier bezkwasowy oraz torebki z folii polietyle-
nowej z dodatkiem inhibitorów lotnych stabilizujących i za-
bezpieczających przedmioty metalowe. Materiał masowy 
przypisany konkretnej jednostce archeologicznej składowany 
jest razem po uprzednim fizycznym rozdzieleniu grup jedno-
rodnych pod względem materiałowo-technologicznym, czyli 
reprezentujących podobne problemy konserwatorskie.

Każdorazowo część muzealiów kwalifikowana jest ze 
względu na swój stan zachowania lub szczególną wartość 
naukowo-poznawczą do zabezpieczenia w pojedynczym, 
starannie dobranym opakowaniu.

Poza zapewnieniem trwałości substancji zabytkowej, 
w przypadku znalezisk archeologicznych – niejednokrot-
nie zachowanych szczątkowo lub rozdrobnionych – celo-
we staje się przywrócenie lub, jeśli istnieją ku temu prze-
słanki, zrekonstruowanie pierwotnej formy przedmiotu. 
W tym przypadku Muzeum Pałac w Wilanowie przyję-
ło zasadę nieróżnicowania zabytków ze względu na źródło 
ich pozyskania i zastosowanie takich samych technik oraz 
materiałów restauratorskich w odniesieniu do zabytków 

ziemnych. Badania mikrobiologiczne potwierdziły, iż 
zabytki wykazują znaczącą obecność szkodliwych mi-
kroorganizmów. Koniecznością stało się zatem każdora-
zowe poddawanie kolejnej partii materiału archeologicz-
nego procesowi dezynfekcji metodą fumigacji w komo-
rze znajdującej się na terenie muzeum.

Specyfika zabytków archeologicznych – ich zły stan 
zachowania oraz rozdrobnienie – wymaga od opieku-
na zbioru natychmiastowego zastosowania całego spek-
trum działań konserwatorskich. Dostosowanie zaplecza 
konserwatorskiego Muzeum Pałacu w Wilanowie wią-
zało się z zaplanowaniem sprawnej obsługi zabezpiecze-
nia i renowacji zbioru o charakterze masowym. W celu 
zoptymalizowania czasu poszczególnych działań zwią-
zanych z opieką nad zabytkami wydobytymi w wyniku 
badań wykopaliskowych, przepakowywanie i segrega-
cja materiału zostały połączone z etapem wstępnej oce-
ny stanu zachowania. 

Planowa konserwacja dużych pod względem ilościo-
wym partii materiałów przyczyniła się do konieczno-
ści dostosowania wymogów dotyczących dokumenta-
cji konserwatorskiej. W wyniku współpracy z Instytu-
tem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w To-
runiu zaproponowany został przez dr Alinę Tomaszew-
ską-Szewczyk wzór karty konserwatorskiej dla zabytku 
archeologicznego. 

1 | Karta konserwatorska dla zabytków archeologicznych 

2 | Klamra z fragmentem pasa po wstępnej konserwacji skóry 

3 | 4 | 5 | Naczynie z grobu zabezpieczone bandażem (3), fragmenty 
naczynia w trakcie konserwacji (4) i naczynie po konserwacji (5)

(zdjęcia: 1 – Alina Tomaszewska-Szewczyk, 2, 5 – Wojciech Holnicki,  
3, 4 – Agnieszka Indyk)

..........................................................................................................................
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pochodzących z wykopalisk. Prace związane z renowacją 
nabytków archeologicznych przeprowadzane są zawsze 
przez wyspecjalizowanych konserwatorów. 

Wspomnianą już wcześniej właściwością materiału 
archeologicznego jest jego liczebność. Każde muzeum, 
decydując się na przyjęcie do swoich zbiorów zabytków 
z badań terenowych, de facto podejmuje się opieki nad 
każdym najdrobniejszym reliktem związanym z działal-
nością człowieka w przeszłości. Następnym wyzwaniem, 
jakie podejmuje placówka, która dotychczas gromadzi-
ła zbiory sztuki, jest dostosowanie systemu ewidencji do 
szczególnego charakteru znalezisk wykopaliskowych.

W Muzeum Pałacu w Wilanowie już od wie-
lu lat funkcjonuje komputerowy system bazodanowy, 
uwzględniający gromadzenie informacji o zabytkach 
archeologicznych. Dla ułatwienia czynności inwenta-
ryzatorskich powstała oddzielna księga własnościowa, 
a komputerowy system kwerend pozwala na wyszukiwa-
nie zabytków o określonych parametrach łącznie wśród 
wszystkich obiektów zabytkowych. Integralną częścią 
zbioru informacji o zabytkach ruchomych pozostaje do-
kumentacja terenowa, archiwizowana przez Dział Do-
kumentacji Naukowej zarówno w formie tradycyjnej, jak 
i cyfrowej. Forma cyfrowa obowiązuje również w przy-
padku wizerunków zabytków archeologicznych. 

Ochrona fizyczna zbiorów i ich rejestracja powinny 
sprzyjać stworzeniu odpowiednich warunków do opra-
cowania naukowego materiałów wykopaliskowych. Zde-
ponowanie w muzeum, które samo w sobie jest pomni-
kiem historii, reliktów archeologicznych związanych 
z historią pałacu i jego otoczenia stwarza unikatową spo-
sobność studiów porównawczych oraz analiz różnorod-
nych źródeł historycznych.

Wszystkie zintegrowane działania muzealne doty-
czące opieki nad zabytkami  służyć mają udostępnieniu 
dziedzictwa archeologicznego społeczeństwu. Zarówno 
dotychczasowe, jak i kolejne planowane czynności mają 
na celu przygotowanie muzealiów do publicznej ekspo-
zycji. Postęp technologiczny sprzyja stworzeniu alterna-
tywnych form prezentacji zbiorów, które umożliwiają za-
aranżowanie wystawiennictwa w przestrzeni wirtualnej. 
W związku z funkcjonowaniem w muzeum wyspecjali-
zowanej pracowni scanningu 3D realna jest perspektywa 
digitalizacji przestrzennej muzealiów archeologicznych.

Dalsze działania związane z opieką nad zabytkami od-
krytymi w ogrodach wilanowskich mają więc sprzyjać 
skutecznej ochronie zbiorów, stworzeniu ich pełnowarto-
ściowej dokumentacji oraz zwiększeniu dostępności z wy-
korzystaniem – w miarę możliwości – wszelkich nowo-
czesnych technik, a tym samym sprzyjać wizji muzeum 
otwartego, zawartej w strategii działania Muzeum Pałacu 
w Wilanowie na lata 2012-2020.

Renata Pieniek 
Diana Święcka
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O dzieła sztuki tu zgromadzone dbali wszyscy opie-
kunowie tego miejsca. W archiwalnych dokumentach 
natrafi amy na nazwiska dawnych artystów – renowato-
rów i pierwszych konserwatorów. Ślady ich działalności 
odkrywamy w konserwowanych współcześnie obiektach. 

Problem opieki konserwatorskiej nad tak złożonym 
obiektem, jakim jest wilanowska rezydencja z jej ogro-
dami, architekturą, rzeźbami, bogatym wystrojem i ru-
chomym wyposażeniem wnętrz, zawsze stanowił nie 
lada wyzwanie dla kolejnych pokoleń kuratorów i kon-
serwatorów, sprawujących opiekę nad pałacem, któ-
ry nie raz podupadał, bywał dewastowany i grabiony. 
Ostatnia wojna spowodowała wiele strat i doprowa-
dziła do dużych zaniedbań. Po wojnie wraz ze zmianą 
ustroju pałac przejęło państwo. W 1954 r. stał się on 
oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Roz-
poczęły się wówczas gruntowne i systematyczne pra-
ce konserwatorskie zarówno w ogrodach, jak i we wnę-
trzach. Dzięki akcji rewindykacyjnej udało się też od-
zyskać większość zagrabionych przez Niemców, a na-
stępnie przejętych przez Armię Czerwoną i wywiezio-
nych do ZSRR dzieł sztuki, w tym obrazów z historycz-
nej kolekcji. Kompleksowo prowadzone prace trwały 
wtedy do 1964 r. Wymagały one podejmowania trud-
nych decyzji konserwatorskich dotyczących tego, które 
warstwy historyczne powinno się zachować, które wy-
eksponować, a które, jako mierne artystycznie, można 
usunąć. Te same problemy są aktualne do dziś. Równo-
cześnie z restauracją pałacu i jego wystroju prowadzone 
były wtedy i są teraz konserwacje i renowacje historycz-
nego wyposażenia wnętrz, na które składają się rzeźby, 
rzemiosło artystyczne i obrazy.

Pałac w Wilanowie jest jednym z nielicznych za-
bytków Warszawy, który nie został zburzony 
w czasie drugiej wojny światowej. Dzięki temu, 
pomimo dziejowych zawirowań, pozostał ma-

terialnym świadkiem ciągłości historycznej. Jego mury 
i wystrój wnętrz wciąż zachowują ślady przemian wpro-
wadzanych przez kolejnych właścicieli, począwszy od 
najsławniejszego z nich – króla Jana III Sobieskiego, aż 
do dziś. 

Włodarze tego miejsca, podobnie jak król, byli me-
cenasami i kolekcjonerami dzieł sztuki, zapraszali na 
swój dwór wybitnych artystów europejskich, dbali też 
o kształcenie polskich artystów. Zależnie od panującej 
mody przekształcali wnętrza pałacu zgodnie z gustami 
epoki. Gromadzili dzieła sztuki nie tylko po to, by doda-
wały prestiżu ich magnackiej siedzibie, ale także, by za-
chować pamięć o królu-bohaterze, a w późniejszych cza-
sach również, aby podnieść poziom artystycznej edu-
kacji społeczeństwa. To właśnie w Wilanowie, we wnę-
trzach północnego skrzydła pałacu i Galerii Północnej 
Stanisław Kostka Potocki otworzył w 1805 r. drugie na 
ziemiach polskich muzeum sztuki, w którym udostępnił 
szerokiej publiczności swoje zbiory. Kolekcjonerską pa-
sję Kostki Potockiego kontynuowali jego potomni, a in-
krustowana w posadzce przy wejściu do Galerii złota in-
skrypcja: „CUNCTIS PATET INGRESSUS” (Wstęp 
wolny dla wszystkich) przetrwała tam do dziś. 

Od tego czasu muzeum w Wilanowie funkcjonuje 
prawie nieprzerwanie od 200 lat, a jego misją, jak każde-
go muzeum, jest oprócz edukacji przechowanie dla po-
tomnych zbiorów w jak najlepszej kondycji, tak by prze-
trwała zaklęta w ich materii pamięć o dawnych czasach. 

Badania obrazów 
z kolekcji wilanowskiej 
w jej powojennej historii

Agnieszka Jędrzejewska-Pawlak
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w pałacu wilanowskim, jako kierownik Pracowni Kon-
serwatorskiej Malarstwa przy naczelnej Dyrekcji Mu-
zeów i Ochrony Zabytków, objął nadzór nad konser-
wacją malarstwa w pałacu. Polscy konserwatorzy po-
dejmujący wówczas prace w Wilanowie działali zgod-
nie z wypracowaną na świecie najnowocześniejszą dok-
tryną konserwatorską, wzywającą do respektowania 
autentyczności dzieła i do jak najmniejszych ingerencji 
w materię zabytku3. 

Założona w 1960 r. przez Juliusza Bursze4, ucznia i zię-
cia Bohdana Marconiego, wilanowska pracownia kon-
serwacji konsekwentnie wdrażała, kontynuowała i roz-
wijała koncepcje wypracowane przez profesora. Bardzo 
szybko stała się jedną z najnowocześniejszych pracow-
ni konserwatorskich w Polsce. Wyposażona była w lam-
py bezcieniowe, aparaturę umożliwiającą badanie obiek-
tów w promieniach ultrafioletowych i podczerwonych. 

Obrazy, podobnie jak architektura pałacu, podlega-
ły zniszczeniom, licznym przemianom, reperacjom. Kry-
ją wiele tajemnic, które niekiedy dzięki pracy konserwa-
torów udaje się odkryć. Pomagają w tym badania specja-
listyczne, wykonywane w różnym zakresie od początku 
istnienia w pałacu pracowni konserwatorskiej.

Potrzeba badania dzieł sztuki narodziła się już 
w XVIII w., wraz z rozwojem idei muzealnictwa. Pierw-
sze laboratoria naukowe powstawały w Europie pod ko-
niec XIX i na początku XX w.1 W Polsce inicjatorem 
wprowadzenia metod badawczych do konserwacji był 
prof. Bohdan Marconi2, konserwator, człowiek wszech-
stronnie wykształcony. W utworzonej przez siebie 
w  1922 r. pracowni konserwatorskiej Muzeum Naro-
dowego stosował nowoczesny sprzęt: mikroskopy oraz 
lampy kwarcowe emitujące promieniowanie ultrafiole-
towe. Od 1937 r. wykonywał zdjęcia rentgenowskie ob-
razów w specjalnie skonstruowanym według własnego 
projektu urządzeniu. Wprowadził podstawy naukowej 
dokumentacji prac konserwatorskich. W czasie wojny 
w pracowni warszawskiego Muzeum Narodowego prof. 
Marconi konserwował m.in. wiele obrazów z wilanow-
skiej kolekcji. Po wojnie brał udział w ratowaniu i od-
zyskiwaniu najważniejszych polskich zabytków, m.in. 
słynnych dzieł Jana Matejki, „Bitwy pod Grunwaldem”, 
„Kazania Skargi”, „Batorego pod Pskowem” czy „Rej-
tana”. W latach 1954-1964, w czasie trwania szero-
ko zakrojonych prac konserwatorsko-renowatorskich 

.......................................................................................................................... 

1 | 2 | Obraz z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, „Anioł Stróż”, 
kopia według Domenico Zamperii zw. Domenichino, przed 1708 r., olej, 
tempera na płótnie, wym. 132 x 100 cm; badania konserwatorskie ujawniły 
w partii nieba zamalowaną kompozycję, która w toku konserwacji została 
odsłonięta.

Konserwacja przeprowadzona w latach 1998-2000 przez Elżbietę 
Modzelewską, badania wykonali: identyfikację spoiw − dr Irmina Zadrożna, 
Zakład Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, identyfikację 
pigmentów, wypełniaczy zapraw i włókien płótna − inż. Danuta Jarmińska, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie, identyfikację pigmentów metodą 
spektralnej analizy emisyjnej ze wzbudzeniem laserowo-iskrowym  
− dr Maria Ligęza, ASP w Krakowie.
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w wielu materiałach silną luminescencję6, sprawiając, że 
powierzchnia obrazu zaczyna „świecić” w  sposób cha-
rakterystyczny dla poszczególnych substancji, np. wer-
niks damarowy charakteryzuje się zielono-żółtą lumine-
scencją (il. 3).

Metoda ta pozwala na odróżnienie starszych warstw 
obrazu od późniejszych przemalowań czy retuszy, po-
nieważ różnią się one odcieniem jarzenia. Stosunkowo 
świeże retusze położone na werniksie uwidoczniają się 
w postaci ciemnych plam na intensywnie „świecącej” po-
wierzchni. Dzięki takiej obserwacji można więc zlokali-
zować wtórne ingerencje i wyodrębnić partie zabezpie-
czone werniksem, zidentyfikować nieoryginalne, fałszy-
we sygnatury. Można też, ze względu na charakterystycz-
ną barwę świecenia, wstępnie określić rodzaj niektórych 
pigmentów czy werniksów.

Prowadzimy też obserwacje powierzchni malowideł 
w świetle podczerwonym. Źródłem oświetlenia są lampy 
halogenowe lub fotograficzne. Obraz rejestrowany jest 
cyfrowym aparatem fotograficznym z nakładanymi na 

Zlecała analizy mikrochemiczne warstw malarskich 
i wykonywała zdjęcia rentgenowskie obrazów. Urządze-
nie do rentgenografii obrazów, skonstruowane według 
projektu prof. B. Marconiego, służyło pracowni jeszcze 
do 2006 r. Zostało rozmontowane ostatnimi czasy, wo-
bec pojawienia się sprzętu nowocześniejszego i wygod-
niejszego w obsłudze. Miejmy nadzieję, że stanie się ono 
w przyszłości eksponatem w muzeum techniki.

Zgodnie z kierunkiem nadanym w latach sześćdzie-
siątych XX w. przez naszych poprzedników, w Pracow-
ni Konserwacji Malarstwa w Wilanowie nie tylko ratuje 
się uszkodzone obiekty, ale również, jak już wspomnia-
no, zgodnie z nowoczesną koncepcją, prowadzi się bądź 
zleca badania specjalistyczne. Badania konserwatorskie, 
wsparte nowoczesnymi metodami fizycznymi i chemicz-
nymi, umożliwiają dokonanie właściwej oceny i udoku-
mentowanie stanu zachowania dzieła, są niezbędne przy 
projektowaniu prac konserwatorskich, wspierają podej-
mowane decyzje. Pozwalają też na rozpoznanie budowy 
technologicznej zabytku, ustalenie czasu jego powstania, 
stwierdzenie oryginalności bądź wykrycie falsyfikatu. 
Określają charakterystykę historycznego przedmiotu, 
umieszczając go w szerszym aspekcie kulturowym. Po-
magają w poznaniu kolei losu i ewentualnych przemian 
zabytkowego dzieła. Powodują, że wszelkie niezbędne 
ingerencje w jego oryginalną substancję podejmowane 
są świadomie.

W przypadku badań nad historyczną kolekcją wila-
nowskich obrazów ma to niebagatelne znaczenie. W cią-
gu ostatniego półwiecza konserwatorzy dokonali wielu 
ciekawych odkryć, odsłonili niejedną tajemnicę, ukry-
tą w obrazach. Zebrali bogaty materiał porównawczy do 
dalszych poszukiwań (il.1, 2). 

Metody fizyczne, standardowo stosowane do diagno-
zowania stanu obrazów w wilanowskiej Pracowni Kon-
serwacji Malarstwa, polegają przede wszystkim na dro-
biazgowej obserwacji ich powierzchni w świetle dzien-
nym, rozproszonym i bocznym – w pierwszej kolejno-
ści gołym okiem, następnie w różnych powiększeniach. 
Dzięki stosowaniu lup, szkieł powiększających i mikro-
skopów możemy obserwować charakterystyczne defor-
macje i strukturę podłoża, badać włókna płótna, faktu-
rę powierzchni, specyficzne spękania i układ warstw far-
by, zanieczyszczenia, kolor i rozmieszczenie werniksu na 
płaszczyźnie. Możemy identyfikować charakterystyczny 
dukt pędzla, odczytywać sygnaturę. 

Odpowiednie oprogramowanie ułatwia dokonywa-
nie pomiarów. Specjalna kamera rejestruje te obserwacje 
w postaci cyfrowych makrofotografii. 

Analiza optyczna malowidła uzupełniana jest obser-
wacją fluorescencji warstw malarskich w świetle ultrafio-
letowym, czyli niewidzialnym dla oka paśmie promienio-
wania elektromagnetycznego odpowiadającego długości 
fal od 300 do 400 nm5. Energia promieni UV wywołuje 

3

3 | „Młodzieniec ze strzałą”, obraz zakupiony przez Stanisława Kostkę 
Potockiego jako „Św. Jerzy” Correggia (Antonio Allegri, 1489-1534), 
obecnie figuruje jako dzieło naśladowcy Giorgione (Giorgio da Castelfranco, 
1477-1510), z końca XVI w., tempera, olej na desce, wym. 44 x 35 cm. 

Lico obrazu w świetle UV; widoczna zielono-żółta fluorescencja warstwy 
werniksu, czarne plamy na werniksie – to najpóźniejsze interwencje 
konserwatorskie, ciemne plamy widoczne pod warstwą werniksu – to 
wcześniejsze retusze, fragment bez zielonkawej powłoki – to fragment 
malowidła, z którego usunięty został werniks.

...........................................................................................................................

|    Spotkania z Zabytkami       numer specjalny  2012           40



obiektyw filtrami podczerwieni. Odcinają one wszyst-
kie docierające do aparatu fale elektromagnetyczne krót-
sze niż 700 nm7. Dzięki specjalnej lampie do reflektogra-
fii w podczerwieni, która emituje tylko określony zakres 
długości fal, np. 850 nm, możemy wykonywać też reflek-
togramy. Są to zarejestrowane na fotografii obrazy po-
wstałe na skutek odbicia danej długości promieniowa-
nia podczerwonego od badanej powierzchni. Uzyska-
ne z obu tych technik czarno-białe obrazy fotograficzne 
można porównywać.

Promieniowanie podczerwone pozwala nam wni-
kać na pewną głębokość pod warstwy malarskie. Odpo-
wiednio dobrane dłuższe fale IR powodują, że nawet war-
stwy malarskie o większej grubości stają się transparentne. 
Fale w zakresie tzw. bliskiej podczerwieni, czyli od 700 do 
2500 nm, całkowicie przenikają przez błony pociemnia-
łych werniksów, laserunków, cienkie warstwy zabrudzeń 
i zatrzymują się na każdej pierwszej (licząc od powierzch-
ni obrazu) warstwie, w której obecna jest czerń. Pozosta-
łe warstwy w różnym stopniu pochłaniają lub odbijają te 
promienie. Badanie w podczerwieni może więc ukazać ry-
sunek przygotowawczy, autorskie poszukiwania właściwej 
kompozycji tzw. pentimenti czy ukryte pod farbą daw-
ne ingerencje konserwatorskie. Metoda ta ukazuje także 
ubytki schowane pod przemalowaniami. Może uczytelnić 
modelunek szat, inskrypcje, sygnatury niewidoczne pod 
grubą warstwą pożółkłego werniksu (il. 4,5,6).

Pracownia Konserwacji Malarstwa dysponuje też 
lampami sodowymi. W ich żółtym świetle, o długości 
fali około 589 nm, pod ciemnym werniksem kompozy-
cja malarska również staje się bardziej czytelna, potęgują 
się kontrasty. Dzięki temu łatwiej można dostrzec detale 
malowane w ciemnych partiach obrazu.

Kolejną metodą opartą na wizualnej analizie malowi-
dła, którą stosujemy w Wilanowie, jest wspominana już 
analiza rentgenogramu uzyskanego po naświetlaniu po-
wierzchni malowidła promieniami Roentgena. Meto-
da ta pozwala jeszcze głębiej wniknąć w strukturę obiek-
tu. Wykrywa zmiany w kompozycji malarskiej, głębo-
ko ukryte braki i uszkodzenia. W przypadku malowideł 
na podłożach drewnianych można dzięki niej identyfi-
kować i oceniać rozmiar zniszczeń, spowodowanych np. 
szkodnikami drewna.
.......................................................................................................................... 

4 | 5 | 6 | „Scena alegoryczna”, Battista Franco zw. Semolei, XVI w., 
tempera, olej na desce, wym. 175 x 175 cm. 
Obraz przed konserwacją (4); fragment obrazu – fotografia w bliskiej 
podczerwieni (5), pod grubą warstwą wtórnego, barwionego werniksu 
modelunek zawieszonej na drzewie draperii był zupełnie nieczytelny, 
na fotografii uwidoczniły się fałdy tkaniny; obraz po konserwacji (6) 
– usunięto wtórny werniks i późniejsze przemalowania.

Konserwacja przeprowadzona w 2005 r. przez Małgorzatę Jarnicką, 
Agnieszkę Pawlak, Marię Sędzimir; analizy zaprawy i warstw malarskich 
− dr Maria Rogóż, ASP w Krakowie; analiza spoiw – dr Irmina Zadrożna, 
Zakład Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, identyfikacja drewna 
podobrazia – dr inż. Paweł Kozakiewicz.
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Próbkę zatapia się w specjalnej żywicy, szlifuje, uzy-
skując przekrój kolejnych warstw. Pobranie próbki z ma-
lowidła pozwala też na wykonanie mikrochemicznych 
analiz pigmentów i spoiw wchodzących w skład farb. 
Znając historię materiałów, możemy często określić czas 
powstania malowidła. Niektóre pigmenty syntetyczne 
nie były znane przed XIX w., inne stosowane w dawnych 
wiekach wychodziły z użycia w miarę upływu czasu. 

Analizy mikrochemiczne8, oparte na charakterystycz-
nych reakcjach, identyfikujących nieorganiczne związki 
chemiczne, z których składają się pigmenty, są obecnie 
uzupełniane nowoczesnymi badaniami, wykorzystujący-
mi możliwości spektroskopii, czyli nauki o powstawaniu 
i interpretacji widm, generowanych przez promienio-
wanie z różnego zakresu fal elektromagnetycznych od-
działywające na badany materiał. Analiza widm pozwa-
la określić jego skład pierwiastkowy, pod względem ja-
kościowym i ilościowym. Dodatkowe możliwości nie-
zwykle precyzyjnych badań oferuje użycie skaningowe-
go mikroskopu elektronowego z mikrosondą elektrono-
wą EDS (Energy Dispersive XRay Spectroscopy), w któ-
rym możliwe są do uzyskania powiększenia 20 000 razy. 
Badanie to umożliwia obserwację każdego ziarna i roz-
kład pigmentu w pobranej próbce. Służy do identyfika-
cji związków nieorganicznych w obrazie (głównie pig-
mentów). 

Te najnowsze metody pozwalają na identyfikację 
pigmentów, ale również przynoszą informację na te-
mat pierwiastków śladowych wchodzących w skład farb 
czy zapraw. Może to być źródłem informacji o zanie-
czyszczeniach czy domieszkach charakterystycznych dla 

Każda z wymienionych wyżej metod ma swoje ogra-
niczenia, dlatego dopiero zestawienie wszystkich daje 
w miarę pełny ogląd sytuacji. Bardzo pomaga w tym fo-
tografia cyfrowa, a coraz większa doskonałość apara-
tów daje możliwość rejestrowania kolejnych obserwacji 
na coraz dokładniejszych zdjęciach fotograficznych. In-
tensywnie prowadzone są też prace nad cyfrową, foto-
graficzną dokumentacją trójwymiarową 3D. Dzięki ob-
razowaniu możemy oglądać całą powierzchnię malowi-
dła, porównywać fotografie. Na tej podstawie m.in. ła-
twiej jest typować miejsca do pobierania próbek do ba-
dań laboratoryjnych.

Niezbędnym dopełnieniem analizy wizualnej w róż-
nych zakresach promieniowania elektromagnetycznego 
i w różnych powiększeniach są badania laboratoryjne, 
polegające na analizach mikrochemicznych. Zlecane są 
one specjalistycznym pracowniom zewnętrznym. 

Każde malowidło ma złożoną, wielowarstwową struk-
turę. Szczególnie dawni mistrzowie przestrzegali określo-
nych reguł budowania obrazu. Na podłoże nakładali oni 
kolejne warstwy: zaprawy, podmalówek, właściwej war-
stwy malarskiej, laserunków i w końcu werniksów. Sposób 
budowania malowidła jest często charakterystyczny dla 
danej epoki, warsztatu czy artysty. Wraz z upływem cza-
su na te pierwotne oryginalne warstwy nachodzą różne 
późniejsze ingerencje – zniszczenia, naprawy, przemalo-
wania, świadczące o losach obiektu. Poznanie jego budo-
wy stratygraficznej pomaga nam w identyfikowaniu tych 
zdarzeń. W tym celu wykonuje się badania stratygraficz-
ne, czyli analizy przekrojów poprzecznych warstw malar-
skich na pobranych z obiektu próbkach (il. 7,8,9,10).

7 8
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lub mikroniszczące, czyli takie, które nie wymagają po-
bierania próbek z obiektu. W większości wykorzystu-
ją one możliwości spektrometrii i coraz doskonalszych 
urządzeń przenośnych.10 

Jedną z takich metod, ostatnio zastosowaną w naszej 
pracowni, dzięki współpracy z inżynierami Wojskowej 
Akademii Technicznej, jest LIBS (Laser Induced Bre-
akdown Spectroscopy), czyli spektroskopia emisyjna ze 
wzbudzeniem laserowym. Służy ona do wyznaczania 
składu chemicznego i badania stratygrafii różnych obiek-
tów o strukturze wielowarstwowej, m.in. dzieł sztuki.

Metoda LIBS polega, w skrócie, na odparowaniu 
(za pomocą impulsu laserowego o dużej mocy i energii) 
niewielkiej ilości badanego materiału oraz wytworze-
niu plazmy emitującej promieniowanie ciągłe i liniowe. 
Analiza promieniowania liniowego emitowanego przez 
plazmę pozwala identyfikować pierwiastki występują-
ce w badanej próbce i ustalać stratygrafię warstw malar-
skich. Po badaniu na powierzchni obiektu pozostaje tyl-
ko niewielki krater o średnicy od 0,05 do 0,5 mm i głębo-
kości 0,1-10μm.11 Jest to zdecydowanie mniejsze znisz-
czenie niż powstałe po pobraniu z obiektu próbki zwy-
kle o rozmiarach 0,5-3 mm, na co nie zawsze możemy so-
bie pozwolić.  

Metod badawczych jest oczywiście znacznie wię-
cej niż te wymienione. Nie sposób przytoczyć i omówić 
tu wszystkie. Opisana została większość z tych, które do 

konkretnych złóż danego minerału. Pomaga więc w usta-
laniu ich pochodzenia.

Substancje organiczne, takie jak barwniki czy spoiwa, 
określa się za pomocą chromatografii9. Do identyfikowa-
nia barwników organicznych przydatna jest np. wysoko-
sprawna ciśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC). 
Spoiwa i werniksy natomiast określa się metodą chro-
matografii gazowej (GCMS). Metody te wymagają du-
żej precyzji w pobieraniu materiału do badań. Wstęp-
na identyfikacja rodzaju spoiwa możliwa jest też dzięki 
spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fourie-
ra (FTIR). Badanie to można wykonać na przekroju po-
przecznym próbki.

Fizykochemiczne mikroanalizy wymagają, jak wspo-
mniano, pobrania niewielkiej próbki wprost z obiektu, 
mimo milimetrowych jej rozmiarów uznane są za meto-
dy niszczące. Dlatego w ciągu ostatnich 20 lat coraz bar-
dziej dynamicznie prowadzone są badania nieniszczące 

7 | 8 | 9 | 10 |„Młodzieniec ze strzałą” (opis przy il. 3)
Obraz przed konserwacją w świetle dziennym, rozproszonym (7); 
rentgenogram centralnej części obrazu (8) – widoczne są 
zmiany w kompozycji: ukryta pod powierzchnią malowidła inna 
twarz obrócona jest bardziej profilem, na głowie ma beret; 
w trakcie konserwacji usunięto tylko niektóre wtórne warstwy 
(rentgenogram wykonał Roman Orłowski); przekrój poprzeczny 
warstw malarskich (9) – na mikroskopowym zdjęciu próbki 
widać kolejne warstwy malowidła; z badań chemicznych wynika, 
że pierwotna kompozycja namalowana została w technice tempery 
jajowej na podobraziu z drewna topoli czarnej i na zaprawie 
gipsowo-klejowej; obraz po konserwacji (10). 

Konserwacja wykonana w 2004 r. przez Annę Guzowską; analizy 
zaprawy i warstw malarskich − dr Maria Rogóż, ASP w Krakowie, badanie 
drewna podobrazia – mgr Iwona Panenko, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
analizy pigmentów w reaktorze jądrowym metodą Instrumentalnej 
Neutronowej Analizy Aktywacyjnej (INAA) – dr Ewa Pańczyk, Instytut Chemii 
i Techniki Jądrowej w Warszawie.

(zdjęcia: 1,2 – Zbigniew Reszka, 3, 5, 10 – Wojciech Holnicki, 4, 6, 7 – Agnieszka 
Indyk, 9 – Maria Rogóż)

..........................................................................................................................
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zatrzeć wszystkich ważnych śladów, pozostawionych na 
nim przez czas i historię.

Konserwator za każdym razem staje więc przed dyle-
matem: czy i w jakim stopniu usuwać późniejsze nawar-
stwienia? Na ile konsekwentnie dążyć do odsłaniania 
oryginału? Ile śladów historii pozostawić? Czy respekto-
wać ingerencje dawnych renowatorów, ślady często nie-
udolnych napraw, zaburzających estetykę i formę dzieła? 

Zanim sformułowany zostanie program jakichkol-
wiek prac konserwatorsko-restauratorskich, konieczne 
jest głębokie przemyślenie, dyskusja i indywidualne po-
dejście do każdego obiektu. Analiza artystyczna i histo-
ryczna dzieła powinna poprzedzać badanie techniczne. 
Podjęte decyzje muszą być bowiem odpowiednio uza-
sadnione. Szeroko zakrojone badania obiektów są więc 
niezbędne. Jak wspomniano, przyczyniają się nie tylko 
do lepszego poznania historii, ale też pozwalają na zro-
zumienie procesów destrukcji i pomagają w wyborze od-
powiednich metod konserwacji. 

Agnieszka Jędrzejewska-Pawlak

tej pory stosowane były do badań obrazów w wilanow-
skiej Pracowni Konserwacji Malarstwa. Oczywiście, nie 
ograniczamy się wyłącznie do badań polichromii. Zleca-
my też badania podłoży: identyfikację włókien płótna 
dla obrazów malowanych na płótnie czy gatunku i wie-
ku drewna dla malowideł na deskach. Należy podkreślić, 
że podobnie jak mikroanalizy fizykochemiczne, badania 
te nie są wykonywane przez pracownię, a zlecane specja-
listom zewnętrznym; wyniki są interpretowane wspólnie 
z konserwatorami z Wilanowa. 

Badania – to tylko jeden, choć niezwykle ważny, 
aspekt pracy konserwatora w muzeum. Zawód konser-
watora dzieł sztuki podlega ciągłej ewolucji, zmienia 
się nasza wrażliwość i podejście do zabytku. Zadaniem 
konserwatora jest przede wszystkim ochrona materii. 
Nie może on jednak, jak niegdyś, ograniczać się wyłącz-
nie do reperacji tego, co już zostało zniszczone. Podej-
mując pracę, powinien pamiętać o ideach i wartościach 
duchowych, których przedmiot sztuki jest nośnikiem. 
Powinien mieć na uwadze indywidualną historię dzieła 
tak, aby w zapale przywracania mu dawnego blasku nie 

Przypisy 
1 Pierwsze specjalistyczne laboratorium badające zabytki powsta-
ło przy muzeum miejskim (Staatliche Museen Preussicher Kul-
turbesitz) w Berlinie w 1888 r.; w 1919 r. utworzone zostało che-
miczne laboratorium przy British Museum w Londynie.
2 Bohdan Marconi (1894-1975) był potomkiem ważnych dla 
Wilanowa architektów z rodu Marconich – Henryka i Włady-
sława.
3 Karta Ateńska – podpisana w październiku 1931 r. w Atenach. 
Po raz pierwszy zostały w niej sformułowane ogólne normy po-
stępowania konserwatorskiego, które miały obowiązywać we 
wszystkich krajach.  
Karta Wenecka – to międzynarodowa konwencja, która została 
przyjęta przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i Tech-
ników Zabytków w Wenecji w 1964 r. Jej pełna nazwa brzmi: 
Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków 
i Miejsc Zabytkowych  – określa ona zasady konserwacji i restau-
racji zabytków architektury, jest kontynuacją zapisów zawartych 
w Karcie Ateńskiej. Ze strony polskiej jej sygnatariuszem był 
prof. Jan Zachwatowicz.
4 Po Juliuszu Bursze kierownictwo pracowni objęła jego żona, 
a córka profesora – Anna Marconi-Bursze. Pani Anna, do nie-
dawna aktywnie współpracująca z istniejącą do dzisiaj pracow-
nią, nadal pozostaje jej dobrym duchem.
5 Światło – to promieniowanie optyczne, w ramach którego 
można wyróżnić promieniowanie widzialne (VIS), ultrafioleto-
we (UV) i podczerwone (IR). Promieniowanie widzialne, czyli 
takie, które jest dostrzegane przez człowieka obejmuje fale elek-
tromagnetyczne o długości od 400 do 700 nm. Fale krótsze, tzn. 

poniżej 400 nm, to promieniowanie UV, a dłuższe niż 700 nm 
– to promieniowanie IR. Jednostką pomiaru długości fal są na-
nometry (nm) lub mikrometry (μm) 1 μm = 1000 nm.
6 Luminescencja, tzw. zimne świecenie, jarzenie – zjawisko emisji 
fal świetlnych przez ciała (luminofory), wywołane inną przyczy-
ną niż rozgrzanie ich do odpowiednio wysokiej temperatury.
7 Filtry do podczerwieni mogą być rozmaite, w Pracowni Kon-
serwacji Malarstwa w Wilanowie stosujemy filtry odcinające 
promieniowanie poniżej 1000 nm.
8 Obserwacje mikroskopowe prowadzi się przy użyciu mikrosko-
pów stereoskopowych i biologicznych w świetle odbitym i prze-
chodzącym oraz w świetle spolaryzowanym. W badaniach dzieł 
sztuki stosuje się mikroskopy o różnych powiększeniach – małe 
powiększenia do obserwacji bezpośrednio na obrazie (10× – 
30×) oraz duże (powyżej 100×) do obserwacji próbek pobra-
nych z obrazu. Do mikroskopów stosuje się też przystawki do 
mikroskopii fluorescencyjnej z filtrem UV2A.
9 Chromatografia −  to technika analityczna służąca do rozdzie-
lania i badania składu mieszanin związków chemicznych. Roz-
dział substancji następuje w wyniku przepuszczenia badanej 
mieszaniny  (faza ruchoma) przez specjalnie spreparowaną sub-
stancję stanowiącą fazę stałą.
10 Analiza składu pierwiastkowego warstw malarskich jest moż-
liwa np. dzięki fluorescencji rentgenowskiej XRF – do wzbu-
dzenia fluorescencji wykorzystuje się tym razem promienie X. 
Obecnie produkowane są lekkie przenośne spektrometry, tak 
więc do badań obiekt nie musi być przemieszczany.
11 Wojciech Skrzeczanowski, Sprawozdanie z badań drzwi do 
Gabinetu Chińskiego Króla, maszynopis.
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Spotkanie z książkąSpotkanie z książką

Jan III Sobieski ma u potomnych dobrą opinię. Nawet je-
śli nie każdy jest zaznajomiony ze szczegółami jego bio-

grafii, to wszyscy kojarzą go ze sławną wiktorią wiedeń-
ską i znają jako ostatniego monarchę, który umiał skutecz-
nie przeciwstawić się wrogom słabnącej już Rzeczypospoli-
tej. Oprócz wojennych zasług króla warto pamiętać o innych 
aspektach jego życia i panowania, które dopełniają obrazu 
oddanego Polsce władcy-sarmaty, sprawnego polityka, mi-
łośnika literatury. Podziwiając osiągnięcia Sobieskiego, za-
pominamy jednak nieraz, że przez współczesnych nie za-
wsze był on odbierany pozytywnie, a jego zasługi – włącznie 
ze zwycięstwem 1683 r. – bywały niedoceniane dostatecz-

nie w siedemnastowiecz-
nej Europie. Taki stan rze-
czy raził oddanych królo-
wi wieloletnich towarzy-
szy broni i bezpośrednich 
świadków jego rządów, 
do których należał Phi-
lippe Dupont (właśc. Phi-
lippe la Masson). Francuz 
ten walczył pod rozkaza-
mi Sobieskiego od lat sie-
demdziesiątych XVII w., 
brał udział w najważniej-
szych kampaniach het-
mana, a potem króla; on 

właśnie przekazał osobiście Marii Kazimierze wieść o wikto-
rii wiedeńskiej. Dupont postanowił przeciwstawić krytycz-
nym opiniom (wyrażonym m.in. przez François’a Paulina Da-
lairaka w dziele Les anecdotes de Pologne, ou mémoires se-
crets du règne de Jean Sobieski III du nom) własny, pozy-
tywny i – w jego mniemaniu – wierny i pełny obraz doko-
nań króla. W tym celu spisał Pamiętniki historyi życia i czy-
nów Jana III Sobieskiego (tytuł oryginału: Memoires pour 
servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski 
III, du nom roi de Pologne), stanowiące niezwykle ciekawy 
dokument epoki, składają się one bowiem z dokładnych re-
lacji autora z wybranych wydarzeń historycznych – przede 
wszystkim z zakresu wojskowości, która szczególnie intere-
sowała tego inżyniera-artylerzystę – a także przytaczanych 
przez niego listów znaczących postaci siedemnastowiecznej 
sceny europejskiej. Na język polski tekst przetłumaczono po 
raz pierwszy dopiero teraz, po około 300 latach od jego po-
wstania (!) – został przełożony, opatrzony aparatem kry-
tycznym i wydany przez Muzeum Pałac w Wilanowie w serii 
„Silva Rerum” w 2011 r.

Książkę można nabyć w cenie 35 zł w pałacowym sklepi-
ku muzealnym oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.sklep.wilanow-palac.pl.

WSPOMNIENIA O SOBIESKIM SPRZED 
TRZECH WIEKÓW 

Od 2011 r. odwiedzający siedzibę króla Jana III Sobieskie-
go mogą sięgnąć po nową, poręczną publikację autor-

stwa Wojciecha Fijałkowskiego, znawcy tematyki wilanowskiej. 
W poprzednich latach wydał on wiele obszernych i specjali-
stycznych książek traktujących o pałacu; tym razem opraco-
wał przewodnik, który może zarówno pełnić swoją podstawową 
funkcję – pomocy przy zwiedzaniu barokowej rezydencji – jak 
i stanowić niezależną lekturę, przybliżającą historię tego miej-
sca i ukazującą piękne wnętrza oraz otoczenie pałacu. „Chodź 
ze mną”, zachęca tytuł – i rzeczywiście, dzięki Vademecum Wi-
lanowa pokonujemy wraz z autorem ciekawą trasę, od szcze-

gółu przechodząc do ogółu. I tak, 
w pierwszym rozdziale, poznaje-
my „Dzieje Wilanowa”, następnie 
zapoznajemy się z „Zespołem pa-
łacowo-ogrodowym” i podziwia-
my „Wnętrza pałacowe”; później 
znów poszerzamy nieco perspek-
tywę, aby docenić „Otoczenie 
zespołu pałacowo-parkowego”, 
czyli zespół budowli z różnych 
okresów wznoszonych przez ko-
lejnych właścicieli tych ziem – od 
kościoła przez cmentarz aż po 
karczmę i kuźnię. Autor  omawia 
też pokrótce powstającą w nieda-
lekim sąsiedztwie pałacu Świąty-
nię Opatrzności, której koncepcja 

sięga XVIII w., a już niebawem znajdzie swój finał właśnie na 
ziemiach dzielnicy Wilanów.

Najdokładniej w Vademecum scharakteryzowane zostało 
najbliższe otoczenie siedziby królewskiej oraz jej poszczególne 
pomieszczenia, które uporządkowano w logiczny sposób, we-
dług kolejności zwiedzania. Dawne mapy, współczesne plany 
oraz rekonstrukcje wyglądu zabytkowych obiektów pomagają 
zorientować się w etapach zagospodarowywania przeobraża-
nej przez ponad 300 lat przestrzeni wokół pałacu. Opisy wnętrz 
przeplatane są dodatkowymi informacjami i ilustrowane licz-
nymi kolorowymi fotografiami – te zwracają uwagę na cieka-
we, często przy pospiesznym zwiedzaniu pomijane detale de-
koracji. Przewodnik przybliża znakomite malarstwo znajdują-
ce się w Wilanowie – obrazy oraz stanowiące część jego wy-
stroju plafony i freski – a także inne zgromadzone tutaj dzieła 
sztuki. Dociekliwi czytelnicy znajdą na końcu publikacji słowni-
czek terminologiczny historii sztuki. Pomiędzy stronicami kry-
je się zakładka ze zdjęciami pałacowych wnętrz – eleganckie 
dopełnienie książeczki wydanej w starannie opracowanej sza-
cie graficznej.

Vademecum Wilanowa w wersji polskiej lub angielskiej moż-
na nabyć za 25 zł w sklepiku pałacowym oraz za pośrednic-
twem strony internetowej www.sklep.wilanow-palac.pl.

PAŁACOWE VADEMECUM
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regularne badania stanu skażenia mikrobiologiczne-
go zarówno obiektów zabytkowych, jak i powietrza we-
wnętrznego, a także dokonując inspekcji entomologicz-
nych oraz zoologicznych.

Nie byłoby takiego nacisku na działania prewencyjne 
i takiego zrozumienia dla konieczności pogłębiania świa-
domości muzealników w dziedzinie ochrony zbiorów 
zabytkowych, gdyby nie wizja rozwoju opisana w  autor-
skiej strategii przez Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum 
Pałacu w Wilanowie od 2002 r. Kilka lat temu zdecy-
dował on o zatrudnieniu w Dziale Konserwacji biolo-
ga, którego zadaniem jest wspieranie historyków sztuki 
i konserwatorów, ale także obserwowanie kolekcji zabyt-
kowych dzieł sztuki z nieco innej perspektywy. 

Zrozumienie naturalnych procesów, jakie obserwuje-
my w przyrodzie – to podstawa do utrzymania równo-
wagi i prawidłowych relacji pomiędzy wieloma parame-
trami w otoczeniu obrazów, bibelotów, porcelany czy za-
bytkowych mebli. Badania naukowe w muzealnictwie 
dostosowane są do potrzeb opiekunów zbiorów, słu-
żą więc także oczywistemu ugruntowaniu i pogłębianiu 
wiedzy o obiekcie oraz usprawnieniu metod jego konser-
wacji czy restauracji oraz prewencji. 

W ramach funduszy unijnych i środków pochodzą-
cych z funduszy strukturalnych we wnętrzach Muzeum 
Pałacu w Wilanowie wykonano doświadczenia służą-
ce opisowi i ocenie zachodzących procesów zniszczeń 
zbiorów zabytkowych. Ich celem była wstępna ocena 
potencjalnych zagrożeń środowiskowych w kolekcjach 

Rozwój nowoczesnych technologii badawczych 
stosowanych we współczesnym muzealnictwie 
pozwala na coraz intensywniejsze dociekania
 i  coraz głębsze przenikanie materii zabytku. 

Często zmienia to całkowicie naszą dotychczasową wie-
dzę o historii obiektu, jego losach i proweniencji. 

Jak wygląda opieka nad zabytkami we współczesnym 
muzeum? Ochrona zabytkowych zbiorów historycznych 
powierzona jest trosce muzealników i konserwatorów, 
pozostających w stałej współpracy z pracownikami od-
działów prewencji konserwatorskiej i naukowcami. Tak 
jest w Muzeum Pałacu w Wilanowie, gdzie rozwija się 
szerokie spektrum działań w ramach współcześnie do-
stępnych praktyk prewencyjnych. Należą do nich zarów-
no badania naukowe, jak i czynności kontrolne w oto-
czeniu zbiorów zabytkowych, takie jak monitoring para-
metrów fi zycznych: wilgotności względnej [RH] i tem-
peratury[T] powietrza, pomiary przenikalności cieplnej 
ścian pałacu, a także natężenia światła ultrafi oletowego 
i w zakresie widzialnym [UV-Vis] oraz promieniowania 
podczerwonego [IR]. Wykonuje się także badania che-
miczne służące potwierdzeniu obecności tlenków kwa-
sowych oraz ozonu w otoczeniu zabytków, a także ba-
dania odczynu powietrza otaczającego kolekcje [pH]. 
Ze względu na szczególne położenie wilanowskiej re-
zydencji w otoczeniu parkowo-ogrodowym i sąsiedz-
twie rezerwatów przyrody, prowadzone są także badania 
związane z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. 
Stan środowiska wewnątrz pałacu ocenia się poprzez 

Ukryte życie wilanowskich 
zbiorów, czyli o badaniach 
naukowych w prewencji 
konserwatorskiej

Agnieszka Laudy
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co w znacznym stopniu przyczyniło się do nasilania się 
obserwowanego procesu dekoloryzacji, czyli blaknięcia 
wybarwień.

I tak pierwszy raz w historii zbiorów wilanowskich 
w obszary estetyki dekoracji i sztuki zabytkowej wkro-
czyła mikrobiologia. Wstępnym etapem prowadzonych 
badań było scharakteryzowanie i opisanie stanu mi-
krobiologicznego środowiska wnętrz muzealnych oraz 
przylegających do muzeum ogrodów pałacowych. Bada-
nia te opierały się na wytycznych z Polskich Norm, do-
tyczących skażenia powietrza, hodowli grzybów strzęp-
kowych oraz bakterii (PN - 89 Z- 04111/03; PN - 89 
Z- 04111/02) przy uwzględnieniu dodatkowych pod-
łóż imitujących swoim składem substancje pochodzące 
z obiektów zabytkowych, np. białka. 

Pomysł był o tyle sprytny, co bardzo prosty. Do pod-
stawowego składu podłoża hodowlanego dla mikroorga-
nizmów dodawano różne postacie białek, aby się prze-
konać, czy w środowisku muzealnym można znaleźć mi-
kroorganizmy zdolne do jego trawienia. Co zaskakują-
ce, w wynikach potwierdzono wysoką liczebność bak-
terii nazywanych bakteriami proteolitycznymi, charak-
teryzujących się zdolnościami do rozkładu białek, a to 
znaczyło, że kierunek badań był słuszny. Przecież głów-
nym celem badań było określenie potencjalnych proce-
sów zniszczeń biologicznych białka w jedwabnych ni-
ciach. Trzeba więc było pójść dalej tą drogą. 

Na podstawie uzyskanych wyni-
ków badań powietrza, czyli typowego 
opisu mikrobiologicznego środowi-
ska muzealnego, stwierdzono, że naj-
większy wpływ na stan aerozolu po-
wietrza wewnętrznego w Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie ma zmienność pór 
roku oraz obecność turystów. Analo-
giczne rezultaty otrzymuje się w więk-
szości badań prowadzonych w muze-
ach na świecie. Wraz z grupami odwie-
dzających pojawiały się w powietrzu 
mikroorganizmy związane z obecno-
ścią ludzi, inaczej zwane mikroorgani-
zmami antropogenicznymi, takie jak: 
gronkowce α hemolizujące, mannito-
lododatnie i mannitoloujemne, a tak-
że wyraźnie wzrastała liczebność bak-
terii z rodzaju Pseudomonas oraz grzy-
bów strzępkowych.

Pozostawało jednak kolejne pyta-
nie: czy wyizolowane i tak licznie wy-
stępujące bakterie o cechach proteoli-
tycznych mają jakieś znaczenie w pro-
cesie potencjalnego zniszczenia zbio-
rów zabytków jedwabnych w Wi-
lanowie? Poszczególne etapy pracy 

zbiorów z uwzględnieniem specyfiki muzeum rezyden-
cjonalnego. Jednym z najważniejszych pytań, na które 
poszukiwano odpowiedzi, było określenie potencjalne-
go wpływu obecności grup turystów i zmienności pór 
roku na stan środowiska muzealnego, a także stwier-
dzenie, czy w bezpośrednim otoczeniu zbiorów muze-
alnych, np. w powietrzu sal pałacowych czy też na po-
wierzchni samych obiektów, można zaobserwować spe-
cyficzne szczepy bakterii zdolnych do niszczenia obiek-
tów wykonanych z białka zwierzęcego, takich jak je-
dwab, wełna, pergamin, kurdybany itd. 

W kręgu szczególnego zainteresowania znalazły się 
obiekty o unikatowej wartości historycznej i kulturowej, 
charakteryzujące się delikatnym materiałem, pięknym 
wybarwieniem i ciekawą fakturą, czyli barokowe tkaniny 
jedwabne wysłaniające ściany Apartamentów Królew-
skich w korpusie głównym pałacu.  

Sposób aranżacji tkanin jedwabnych jako elemen-
tów dekoracji naściennych został zrealizowany ostatecz-
nie w 1729 r. Od tego momentu welury jedwabne sta-
nowiły stałe elementy ekspozycji, nadające Apartamen-
tom Królewskim specjalny wygląd i charakter. Sprzyja-
ło to jednak także narażeniu dekoracji na liczne, nieko-
rzystne wpływy otoczenia, począwszy od znacznych wa-
hań wilgotności i temperatury wewnątrz pomieszczeń, 
aż po intensywne fluktuacje naświetlenia tkanin pro-
mieniami ultrafioletowymi UV i podczerwonymi IR, 

1 | Fragment weluru wzorzystego  
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silnie proteolitycznych bakterii wyizolowano z aerozo-
lu powietrza. Należały one do rodzajów Stenotrophomo-
nas i Pseudomonas, również powszechnie występujących 
w przyrodzie.

Nieprawdopodobnie szybko postępujące procesy za-
siedlania włókien jedwabnych w hodowlach laboratoryj-
nych, które w tych doświadczeniach imitowały sytuacje 
zagrożenia środowiskowego, oraz zainicjowane w ten 
sposób zjawiska biodeterioracji zostały w trakcie hodow-
li utrwalone za pomocą zdjęć spod skaningowego mi-
kroskopu elektronowego SEM. Aby osiągnąć taki efekt 
sukcesji mikrobiologicznej, wystarczyło tylko dostarczyć 
wodę! Widać więc, dlaczego tak ważna w prewencji jest 
kontrola wilgotności względnej [RH] otoczenia zbio-
rów i dlaczego tak wielką wagę konserwatorzy prewen-
cyjni przykładają do sposobów prezentowania i przecho-
wywania tak delikatnych, unikatowych w swoim charak-
terze obiektów zabytkowych.

I wówczas pojawiło się kolejne pytanie – jak można 
uzupełnić ten opis zachodzących procesów biodeterio-
racji jedwabiu? Co jeszcze może na ten proces wpływać? 
Czego nie można tu pominąć, by ten obraz potencjal-
nych zagrożeń był jasny? 

W ten sposób rozpoczął się tym razem niezmier-
nie kolorowy etap prac badawczych, w którym najistot-
niejszym pytaniem było: jakie substancje barwne zosta-
ły użyte w historycznych recepturach barwierskich sie-
demnastowiecznej Italii, gdzie te tkaniny były zakupione 
oraz czy substancje, dzięki którym cieszymy się wieloko-
lorowym wzorem, także mogą stać się materiałem podle-
gającym procesom mikrobiologicznego rozkładu?

Badania obecności naturalnych barwników pocho-
dzących z zabytkowych nici i używanych w historycz-
nych przepisach barwierskich są obecnie integralną czę-
ścią badań naukowych w dziedzinie konserwacji tkanin. 
Analiza zastosowanych niegdyś barwników służących do 
wybarwiania włókien roślinnych, takich jak len czy ba-
wełna oraz takich włókien pochodzenia zwierzęcego, jak 
jedwab lub wełna, obecnie wykonywana jest przy uży-
ciu nowoczesnych metod separujących i spektralnych. 
Na potrzeby prowadzonych badań wykonano więc ana-
lizy chromatograficzne, mające na celu detekcję i iden-
tyfikację barwników naturalnych obecnych na weluro-
wych tkaninach jedwabnych w Wilanowie. Jako pierw-
szy do badań wybrany został kolor czerwony, zarówno ze 
względu na jego powszechne występowanie w gamie ko-
lorystycznej badanych welurów, jak i ze względu na tło 
historyczne i znaczeniowe tej barwy. W wynikach otrzy-
manych po ekstrakcji tego barwnika stwierdzono, że jest 
to barwnik o nazwie koszenila, a także udowodniono, że 
te same szczepy bakterii, które potencjalnie mogą pro-
wadzić biodeteriorację włókien jedwabnych, mogą rów-
nież prowadzić rozkład obecnego na nich barwnika na-
turalnego.

doświadczalnej wiodły przez hodowle bakterii na podło-
żach o coraz większym stopniu skomplikowania budowy 
białka, będącego źródłem węgla, azotu i energii, czyli po-
żywienia dla bakterii. Kolejne etapy badań uwzględnia-
ły także wyjątkowe właściwości materiału organicznego, 
z jakim przyszło się zmierzyć, czyli jedwabiu. 

Jedwab jest białkowym włóknem pochodzenia zwie-
rzęcego, uzyskiwanym z kokonu budowanego przez owa-
dy z rzędu motyli. Jest to najmocniejsze znane ludziom 
włókno naturalne. Nici jedwabne, ze względu na ich wy-
trzymałość, wykorzystuje się w medycynie, np. w inży-
nierii tkankowej i rekonstrukcji kości, oraz w produk-
cji bardzo wytrzymałych ubrań czy uprzęży do wspina-
czek. Najpopularniejsze są jedwabie z hodowli jedwabni-
ka morwowego Bombyx morii L., którego historycznym 
przodkiem był występujący w Chinach Bombyx manda-
rina Moore. Bombyx morii L. jest jedynym gatunkiem 
spośród rzędu motyli, który uległ procesowi domestyka-
cji, czyli udomowienia i obecnie w ogóle nie występuje 
w naturze na wolności. 

To, co było niezmiernie ważne w interpretacji prowa-
dzonych badań, to sama struktura i budowa jedwabiu. 
Włókno jedwabiu zbudowane jest bowiem z dwóch ro-
dzajów białek, o znacznie odmiennych właściwościach: 
fibroiny, tworzącej główny rdzeń włókna (ok. 2/3 masy), 
niezmiernie odpornej na czynniki zewnętrzne,  oraz se-
rycyny, czyli tzw. kleju jedwabnego, okrywającego rdzeń 
(ok. 1/3 masy), łatwo ulegającej fotooksydacji, mało od-
pornej na zmiany czynników środowiska. 

W konserwacji tkanin w powszechnym użyciu są trzy 
rodzaje nici  jedwabnych, zbudowanych z tych dwóch 
białek w różnych proporcjach, oczywiście w związku 
z tym podatnych w różny sposób na czynniki środowi-
skowe. Aby w trakcie badań w Muzeum Pałacu w Wila-
nowie ocenić przyczyny oraz zidentyfikować zagrożenia 
wynikające z potencjalnych infekcji biologicznych, pro-
wadzących do zniszczeń i utraty zarówno walorów hi-
storyczno-estetycznych, jak i obniżenia wartości posia-
danych zbiorów, materiał mikrobiologiczny pobierano 
bezpośrednio z zabytkowych tkanin jedwabnych. Użyte 
do dalszych badań szczepy bakterii zostały pobrane i wy-
izolowane bezpośrednio z powierzchni welurów jedwab-
nych oraz otaczającego je powietrza.

W pierwszych etapach badań i hodowli otrzymywano 
setki różnych gatunków bakterii, co jest jedynie oczywi-
stym dowodem na wszechobecność mikroorganizmów 
w otoczeniu i życiu człowieka. Wiadomo było także, że 
znaczna liczba wyizolowanych z powierzchni welurów 
szczepów bakteryjnych charakteryzowała się zdolnościa-
mi do proteolizy. Po licznych doświadczeniach i testach, 
zarówno w strukturze, jak i na powierzchni włókien je-
dwabnych, stwierdzono obecność bardzo wielu szcze-
pów bakterii, należących głównie do wszędobylskich pa-
łeczek z rodzaju Bacillus sp. Dodatkowo, dwa szczepy 
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Na podstawie tych wyników podjęto także wiele znaczą-
cych decyzji z zakresu profilaktyki muzealnej, prowadzą-
cych do lepszego i efektywniejszego zabezpieczenia ko-
lekcji. Rezultaty badań związanych z podatnością zbio-
rów na procesy deterioracji czy z zasadami przeprowa-
dzania dezynfekcji wpłynęły również w zasadniczy spo-
sób na zmianę niektórych regulacji czy procedur postę-
powania w muzeum. 

Proste w swoim założeniu badania środowiska mu-
zealnego i zabytkowych tkanin jedwabnych zaprowadzi-
ły nas nie tylko do nowych, ważnych wyników i nauko-
wych wniosków. Pozwoliły nam także powrócić myślami 
do dawnej, kolorowej Europy, poznać zakamarki warsz-
tatów tkackich i tajemnice starych receptur barwier-
skich, zbliżyły nam barokowe upodobania kolorystyczne 
i przypomniały meandry historii wielkich kultur, umoż-
liwiły zrozumienie zamysłów artystów i odnalezienie 
w ich dziełach ludzkich pasji i pragnienia realizacji po-
trzeb estetycznych. Im więcej wyników, tym więcej no-
wych pytań i pomysłów na kolejne poszukiwania. Chro-
niąc zabytki i je badając, mamy nie tylko możliwość bli-
skiego obcowania z pięknem zamkniętym w czasie, ale 
także wspaniałą szansę własnego rozwoju i przesuwania 
naszych granic poznania.

Agnieszka Laudy

Koszenila jest jednym z historycz-
nie najwcześniej opisanych barwni-
ków. Owady, z których była pozyski-
wana, występowały na terenach tropi-
kalnych rejonów Ameryki Południo-
wej i Centralnej, a związki barwiące 
z nich otrzymywane cieszyły się po-
wodzeniem wśród kultur prekolum-
bijskich. Na początku XVI stulecia 
barwnik ten, oznaczany jako karmin, 
pierwszy raz został opisany w  Euro-
pie. Główną substancją barwną ko-
szenili jest kwas karminowy, będący 
barwnikiem antrachinonowym o bar-
dzo wysokiej odporności na działanie 
światła, a także określanym jako trud-
no degradowalny pod względem che-
micznym. To dzięki niemu także ko-
szenila należy do nielicznych barw-
ników naturalnych rozpuszczających 
się w wodzie oraz alkoholu, co bardzo 
ułatwiało jej używanie. 

Tkaniny wilanowskie, zakupywane we włoskich ma-
nufakturach, były barwione barwnikiem pozyskanym 
z  larw gatunku Dactylopius coccus Costa, co wykazały 
szczegółowe analizy. Poza czerwoną koszenilą w welu-
rach jedwabnych zidentyfikowano także obecność czte-
rech barwników pochodzących z wyciągów takich ro-
ślin, jak indygowiec barwierski (Indigofera tinctoria L.), 
janowiec barwierski (Genista tincotria L.), krokosz bar-
wierski (Carthamus tinctorius L.), drewno brazylijskie 
(Caesalpinia echinata Lam.) i jednego barwnika z poro-
stu – orselki barwierskiej (Roccella tinctoria Ach.).

Dalsze, szczegółowe badania potwierdziły ostatecz-
nie, że bakterie występujące w środowisku muzealnym 
przy nieprzestrzeganiu określonych zasad prewencji 
mogą mieć istotny wpływ na procesy zniszczenia welu-
rów jedwabnych zarówno poprzez prowadzenie proce-
sów biodeterioracji włókien i nici jedwabnych, jak i po-
przez biodegradację kwasu karminowego i koszenili, 
podstawowych czerwonych barwników zidentyfikowa-
nych w welurach genueńskich.

Zakres prowadzonych prac badawczych był bar-
dzo szeroki, a wnioski wypływające z badań środowi-
skowych bardzo istotne z perspektywy zarządzania wi-
lanowską kolekcją. Ocena obecności bakterii proteoli-
tycznych stanowiła bardzo ważną część badań, a anali-
za uzyskanych wyników umożliwiła szczegółowy opis 
środowiska wewnątrzmuzealnego, w którym przecho-
wywane były trzystuletnie jedwabne dekoracje ścienne. 
Wyniki przeprowadzonych doświadczeń i hodowli mi-
krobiologicznych wykazały celowość prowadzenia ta-
kich badań i pomiarów zarówno we wnętrzach muzeal-
nych, jak i w otoczeniu parkowo-ogrodowym muzeum. 

2 | Proces biodeterioracji nici jedwabnych (greża) w 24. godzinie 
hodowli bakteryjnej – widoczne są powstałe na skutek działalności 
mikroorganizmów zniszczenia nici, a także dzielące się bakterie

(zdjęcia: 1 – Wojciech Holnicki, 2 – Agnieszka  Laudy)
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których dotrzeć mogą dopiero konserwatorzy i specjali-
ści z innych dziedzin nauki. Rezultaty badań wytyczają 
drogę i określają granice ingerencji konserwatorskiej, ale 
też wzbogacają wiedzę o samym obiekcie – jego budowie, 
składzie surowcowym, pierwotnej kolorystyce, kondycji.

W zbiorach Wilanowa znajduje się wyjątkowy obiekt 
– chorągiew wojskowa sprzed 1683 r., wiązana z osobą 

Wilanowska Pracownia Konserwacji Tka-
nin ma pod opieką liczący około 600 
obiektów zbiór różnorodnych tekstyliów, 
stanowiących wyposażenie lub dekora-

cję pałacowych wnętrz. Historia, czas powstania i  pro-
weniencja zabytków, badane przez historyków sztuki, 
są na ogół znane, jednak każdy obiekt  zawiera treści, do 

Badanie i konserwacja 
tkanin ze zbiorów 
Muzeum Pałacu 
w Wilanowie

Tamara Przygońska

1
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srebrnych, zaś frędzle otaczające kartusz herbowy, ko-
ronka zamykająca pole środkowe chorągwi i liście ostu 
w aplikacjach narożnikowych są złote. Wyniki tych ba-
dań stanowią podstawę do wykonania wiernej kopii tego 
zabytku, który z powodu zaleceń konserwatorskich nie 
powinien być prezentowany w stałej ekspozycji. 

Szczególnych badań wymagał też cenny zbiór ścien-
nych tkanin obiciowych dekorujących Apartamenty 
Królewskie w najstarszej części pałacu. Wzorzyste tkani-
ny welurowe, wyprodukowane najpewniej we Włoszech, 
znalazły się na ścianach pałacu przed 1730 r. Asump-
tem do przeprowadzenia badań zbioru było rozpoczęcie 
w 2005 r. prac badawczo-konserwatorskich w ramach 
pierwszego etapu projektu „Restauracja wnętrz pierw-
szego w Polsce muzeum sztuki – Muzeum Pałac w Wila-
nowie”. Celem badań było rozpoznanie materiałów włó-
kienniczych i ich pierwotnej kolorystyki, prześledze-
nie przeobrażeń zbioru i usystematyzowanie chronolo-
gii nawarstwień oraz ocena stanu zachowania poszcze-
gólnych elementów dekoracji i przyczyn ich degradacji. 
Wyniki badań umożliwiły opracowanie wytycznych do 
planowanej rewaloryzacji ściennej dekoracji tekstylnej. 
W trzech pomieszczeniach: obu Antykamerach i Sypial-
ni Królowej tkaniny ścienne poddane będą komplekso-
wej konserwacji. W pozostałych komnatach – Sypialni 
Króla i Gabinecie Holenderskim, w których poza war-
tością historyczną tkaniny utraciły funkcję artystyczną, 
estetyczną i dekoracyjną, zaplanowano zrekonstruowa-
nie obić.

W dawnych inwentarzach i opisach wnętrz w prze-
wodnikach zawarte są informacje o kompozycji i kolo-
rystyce paneli ściennych w Apartamentach Królewskich. 
Zbiór ten zmieniał się z powodu upływu czasu i dzi-
siaj zachowane kolory niewiele mają wspólnego z pier-
wotnymi. Najbardziej zaskakująca jest barwa welurowej 
wzorzystej tkaniny z Sypialni Króla. Określana w źró-
dłach jako „blamarantowa”, czyli bladoniebieska jest dziś 
szarozielona. Przeprowadzone ostatnio badania barwni-
ków przy użyciu wysokosprawnego chromatografu cie-
czowego (HPLC) ujawniły, że przędza jedwabna bar-
wiona była indygotyną (indygo), związkiem organicz-
nym w kolorze niebieskim2. Te informacje skłoniły do 
podjęcia decyzji o rekonstrukcji tkanin w pierwotnej ko-
lorystyce. Nadal jednak poszukujemy wyjaśnienia przy-
czyn tak diametralnej zmiany barwy tkaniny – z pier-
wotnie niebieskiej na zieloną.

Zjawisko fotodegradacji dotknęło wszystkich tkanin. 
Na przykład w Antykamerze i Sypialni Królowej różo-
we wzory są obecnie żółtobeżowe, a w Gabinecie Ho-
lenderskim runo różowych kwiatków na osi kompozycji 
całkowicie się wykruszyło. Natężenie zmian ujawnia się 
pod galonami, w szwach i podwinięciach tkaniny. Tam, 
gdzie nie docierało światło, widoczne są oryginalne bar-
wy tkaniny. 

Jana III Sobieskiego. Chorągiew, wykonana z jedwab-
nego adamaszku, dekorowana jest haftem i aplikacja-
mi z metalowych nici. Jedwabne tkaniny wypłowiały, 
a wszystkie metalowe elementy mają obecnie jednolity 
ciemnoszary kolor. Domniemania konserwatorów do-
tyczące składu pierwiastkowego zastosowanych metalo-
wych nici, a tym samym ich koloru, potwierdziło bada-
nie za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego EDS1. 
Okazało się, że hafty na skrzydłach orła, herbie Janina 
i aplikacjach w narożnikach  zostały wykonane z nici 

1 | Wnętrze Sypialni Króla przed konserwacją, na ścianach jedwabny welur 
w kolorze szarozielonym, pierwotnie niebieskim

2 | Kopia ściennej tkaniny obiciowej z Sypialni Króla

..........................................................................................................................
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Białe srebro w tle, partii środkowej i galonach tłumaczy 
znaną ze źródeł nazwę tego pomieszczenia – „pokój bia-
ły”. Srebrne były też galony w Gabinecie Holenderskim. 
W  pozostałych pomieszczeniach występują nici złote. 
Badania ujawniły, jak niezwykłe wrażenie musiały bu-
dzić żywe, nasycone kolory i lśniący blask szlachetnych 
metalowych partii tkanin. 

Tkaniny welurowe poddawane były szczegółowym 
analizom wizualnym. Obserwacje włókien za pomocą 
SEM (elektronowego mikroskopu skaningowego) wyka-
zały znaczne zaawansowanie procesu destrukcji przędzy 
oryginalnej i tej użytej w kolejnych naprawach. Ingerencje 
naprawcze stały się uchwytne w skojarzonych wizualnych 
analizach nawarstwień, znakach na odwrocie dekoracji 
i zapisach źródłowych. Na listwie krosna z Sypialni Kró-
lowej znaleźliśmy napis ołówkiem: „Leonard Błasczyński, 
Tapicer 1899, roku 5 pokoji zrobiłem”, a na ramie z Antyka-
mery Króla: „Obijał po wojnie Europejski 1929 r 22 czerw-
ca Antoni Badowski”. O konserwacji z lat 1955-1962 do-
wiadujemy się z dokumentacji konserwatorskiej wyko-
nawcy, warszawskich Pracowni Konserwacji Zabytków. 

Na stan zachowania obić wpływ miały bakterie i grzy-
by. Po pobraniu z welurów próbek do badań mikrobiolo-
gicznych wykryto mikroorganizmy charakteryzujące się 
znaczną aktywnością metaboliczną: grzyby (m.in. Peni-
cillium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Aspergillus 
sp., Poecimyces sp., Actinomycelales sp.), bakterie i droż-
dżaki. Wykonano wówczas prewencyjny oprysk środ-
kiem biobójczym Lichenicide 246. Celem dalszych ba-
dań było szukanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest sku-
teczność innych, poza dezynfekcją, procesów konser-
watorskich na poprawienie czystości mikrobiologicznej 
tkanin. Okazało się, że dla jedwabnych tkanin weluro-
wych sam proces czyszczenia w kąpieli wodnej jest na 
tyle efektywny, że można zrezygnować z nieobojętnego 
dla jedwabiu oprysku środkami biobójczymi5.

Suma wszystkich, przeprowadzonych od 2005 do 
2010 r. badań tkanin obiciowych w pokojach królew-
skich, oprócz funkcji poznawczych, dała podstawę do 
opracowania projektu restauracji dekoracji tekstylnej, 
jako części kompleksowej rewaloryzacji wnętrz. Oce-
na stanu zachowania pokazała dramatyczną prawdę  
o rzeczywistej kondycji tkanin ściennych. Welury  
w Gabinecie Holenderskim są kruche i zetlałe, a barw-
ne runo osypało się, co zatarło czytelność ornamentu. 
Ponad 50% powierzchni tkanin wzorzystych stanowią 
cery i  reperacje. Galony, pokryte grubą warstwą koro-
zji, są w równie złym stanie – skorodowane, poszarzałe, 
w wielu miejscach mechanicznie uszkodzone i cerowa-
ne. Podobny jest stan tekstyliów w Sypialni Króla. Wo-
bec takiej kondycji tkanin trudno mówić o ich dekora-
cyjnej funkcji. Przede wszystkim jednak pozostawienie 
zabytków w tym samym miejscu skazałoby je na całko-
wite unicestwienie. Dlatego też podjęta została decyzja 

Metalowe pasmanterie i tła tkanin welurowych mają 
obecnie jednolity szary kolor. Obserwacje mikroskopo-
we i badania chemiczne pozwoliły określić parametry 
blaszek i rodzaj metalu, z jakiego były wyprodukowane3. 
Najnowsze badania ujawniły skład pierwiastkowy stopu 
metali metodą neutronowej analizy aktywacyjnej NAA 
w wersji instrumentalnej oraz techniką spektrometrii 
mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-MS4. Tkani-
na w Sypialni Króla miała nici srebrne z domieszką mie-
dzi i w niektórych obszarach ze śladową ilością złota. 

3 | 4 | Poduszka siedziska fotela z XVIII w. z tkaniny lansowanej 
metalową nicią, stan przed konserwacją − czytelność wzoru zacierają ubytki 
metalowej nici, jej złota barwa zachowała się pod galonem (3); tkanina 
poduszki po odtworzeniu wzoru metodą igłową, jedwabną nicią imitującą 
metalową (4)

..........................................................................................................................
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poddawane przeglądom konserwatorskim, a stały moni-
toring i stabilny klimat stanowią gwarancję bezpieczeń-
stwa tego zbioru.

W pozostałych pomieszczeniach dekoracje ścien-
ne poddane będą pełnej konserwacji. W Sypialni Kró-
lowej prace konserwatorskie zakończono już w 2007 r. 
Było to przedsięwzięcie trudne pod względem logistycz-
nym (osiem blejtramów o wys. 345 cm, szer. od 37 do 
450 cm i powierzchni 54 m², z czego 30 m² powierzchni 
tkanin wzorzystych o łącznej długości brytów ok. 53 m) 
i merytorycznym. Należało opracować i zastosować  me-
todę konserwacji, która powstrzyma lub spowolni dal-
szą degradację tekstyliów. Ważny był też element estety-
zacji dekoracji. Po zdemontowaniu i dezynfekcji blejtra-
mów odłączono tekstylia i wykonano zabiegi konserwa-
torskie, mające na celu uwolnienie tkanin od zagrożeń 
m.in. przez oczyszczenie w kąpieli wodnej, poprawienie 
kondycji przez wzmocnienie metodą podklejenia nową 
tkaniną, zabezpieczenie zniszczeń przez wykonanie igłą 
i nitką retuszu naśladowczego oraz siatki konserwator-
skiej. Do konserwacji używano naturalnych jedwabnych 
tkanin i przędzy. Wykonano też zabiegi estetyzujące 

o  zastąpieniu cennych oryginałów kopiami, utkanymi 
w manufakturach włoskiej i francuskiej, kultywujących 
dawne techniki tkackie i specjalizujących się w odtwa-
rzaniu historycznych tekstyliów. Do wykonania kopii 
użyto surowców identycznych z użytymi w oryginale – 
jedwabnej przędzy i srebrnych nici. Oryginalne elemen-
ty dekoracji – wzorzyste bordiury, gładkie wypełnienia 
partii centralnych, galony i płótna – zostały przeniesio-
ne do muzealnego magazynu; przedtem przeprowadzo-
no konserwację zabezpieczającą. Tkaniny zostały uwol-
nione od zagrożeń – mikroorganizmów, brudu, groź-
nych naprężeń w dawnych cerach i ściegach zabezpiecza-
jących, a następnie zdokumentowane, zinwentaryzowa-
ne i złożone na płasko w specjalnie przygotowanych ka-
setach. W magazynie są stabilne, korzystne dla teksty-
liów warunki klimatyczne. Tkaniny będą systematycznie 

5 | 6 | Fragment makaty aplikowanej galonami, stan  przed konserwacją 
− widoczne plamy i ubytki adamaszku (5) oraz makata po konserwacji – 
oczyszczeniu laserem i zdublowaniu nową tkaniną metodą podklejenia (6) 

(zdjęcia: 1, 3, 4 – Agnieszka Indyk, 2, 5, 6 – Wojciech Holnicki) 

..........................................................................................................................
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i niebezpieczne dla tkaniny, zostało wykluczone. Dlate-
go też, we współpracy z Wojskową Akademią Technicz-
ną, przeprowadzono czyszczenie jedwabnego adamasz-
ku za pomocą wiązki promieni lasera. Wykorzystano la-
ser Renova 1 z wyjściem światłowodowym o następują-
cych parametrach: około 20 mJ, długość fali 1,06 µm, 
o częstotliwości pracy do 15 Hz i czasie trwania impul-
su 7 ns. Długotrwały, żmudny zabieg, dający możliwość 
kontrolowania głębokości penetracji wiązki promieni 
lasera, dał bardzo dobre efekty, nieosiągalne innymi me-
todami. Kontrolne obserwacje włókien i struktury tka-
niny pod mikroskopem nie wykazały uszczerbku dla za-
bytku. 

Prace konserwatorskie przy obiektach wilanowskich 
zamyka dokumentacja konserwatorska. Jest to zapis za-
wierający wszelkie informacje o historii, składzie surow-
cowym, budowie, stanie zachowania obiektu, postępo-
waniu konserwatorskim. W dokumentacji znajdują się 
wyniki badań wykonywanych przy obiekcie przez kon-
serwatora – pomiary, rodzaje włókien, analizy budowy 
obiektu oraz wyniki badań specjalistycznych, dokony-
wanych w laboratoriach naukowych przy użyciu nowo-
czesnych metod i aparatury. 

Możliwości badawcze ciągle się rozszerzają. Prze-
prowadzone dziś badania nie wykluczają w przyszłości 
podjęcia nowych lub bardziej zaawansowanych, jeśli tyl-
ko pojawią się lepsze możliwości techniczne, odpowia-
dające na nasze potrzeby poznawcze. Dlatego też zasadą 
w wilanowskiej Pracowni Konserwacji Tkanin jest dołą-
czanie do papierowej wersji dokumentacji kart z prób-
kami tkanin i nici użytych w konserwacji, a także relik-
tów „pokonserwatorskich” w postaci materiałów pier-
wotnych i tych wtórnie użytych przez naszych poprzed-
ników. W miarę potrzeb badawczych i te próbki mogą 
być w przyszłości poddawane analizom, uzupełniając 
i wzbogacając wiedzę o zabytku. 

Tamara Przygońska

całość dekoracji, np. bardzo zniszczone gładkie aksami-
ty środkowych pól blejtramów oraz wtórne pasmante-
rie zostały zastąpione nowymi tkaninami o parametrach 
zbliżonych do oryginalnych. Drewniane krosna zosta-
ły naprawione, natomiast impregnowane lniane płótna 
o stwierdzonym znacznym skażeniu mikrobiologicznym 
wymieniono na stabilne płótna poliestrowe. Elementy 
odłączone od zbioru zostały oznaczone i przeniesione 
do magazynu muzealnego6. 

Podstawowym narzędziem w konserwacji tkanin jest 
igła i nitka. Stosując wybrane techniki manualne, moż-
liwe jest odtworzenie i uzupełnienie haft u, splotu tkac-
kiego w tapiserii czy kilimie, rekonstrukcja wiązania 
dywanu, zabezpieczenie uszkodzeń i wzmocnienie je-
dwabnej materii. Zdarza się jednak, że tkanina wymaga 
zastosowania złożonych metod konserwacji. W pocho-
dzącej z pierwszej połowy XVIII w. jedwabnej makacie 
aplikowanej galonami należało wzmocnić podłoże no-
wym materiałem metodą podklejenia, przy użyciu spo-
iw akrylowych. Uszkodzenia jedwabiu wymagały dodat-
kowo opracowania igłą i nitką. Problemem było oczysz-
czenie tkaniny nie tylko z brudu, ale i rażących, nieusu-
walnych w kąpieli wodnej, niewiadomego pochodzenia 
szarobrunatnych sztywnych nalotów, które pokrywały 
dolne partie makaty. Do laboratorium Muzeum Naro-
dowego w Warszawie przesłano próbki w celu ustalenia 
charakteru tych zaplamień. Identyfi kację przeprowa-
dzano na podstawie obserwacji pod mikroskopem ste-
reoskopowym i biologicznym w świetle odbitym i prze-
chodzącym, a także reakcji na obecność białka i skrobi 
oraz badania rozpuszczalności w kwasach nieorganicz-
nych i organicznych. Stwierdzono, że badana substan-
cja pochodzenia biologicznego jest najpewniej produk-
tem metabolizmu mikroorganizmów. Próby standar-
dowego usunięcia zaplamień używanymi w konserwa-
cji rozpuszczalnikami dały wynik negatywny. Skutecz-
nym sposobem okazało się mechaniczne usuwanie na-
lotów, np. skalpelem. To działanie, jako zbyt radykalne 

Przypisy 
1 Badanie wykonano w Międzyinstytutowym Laboratorium 
Badań Właściwości Geomateriałów (Instytut Hydrogeologii 
i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii UW)  za pomocą 
skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL  JSM-6380LA, 
sprzężonego z mikrosondą elektronową EDS.
2 Badanie wykonano w latach 2009-2011 w ramach  projektu 
„Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-
-ogrodowego w Wilanowie – etap III”, realizowanego przez Pra-
cownię Analizy Skażeń Środowiska Wydziału Biologii UW.
3 Badania przeprowadzono w 2005 r. w Laboratorium ASP 
w Warszawie przy użyciu mikroskopu stereoskopowego. Iden-
tyfi kację próbek wykonano na podstawie reakcji w stężonych 

kwasach HCl i HNO₃ i oznaczenia jonów charakterystycznymi 
reakcjami mikrokrystalicznymi.
4 Badanie przeprowadzono w 2010 r. w Instytucie Chemii i Tech-
niki Jądrowej, Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych.
5 Badania przeprowadzono w 2010 r. na Wydziale Biologii UW 
w Pracowni Analizy Skażeń Środowiska.
6 Szerzej o ściennej dekoracji tekstylnej zob. Barbara Czaja-
-Szewczak, Tamara Przygońska, Obicia ścienne w Apartamentach 
Królewskich pałacu w Wilanowie. Część I: XVIII-wieczna aran-
żacja kolorystyczna i badania przemian zbioru. Część II: Konser-
wacja i ochrona, w: „Wilanowski Informator Konserwatorski”, 
Muzeum Pałac w Wilanowie, 2009.
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grupy namiotów – widok taki często towarzyszył królo-
wi Janowi III podczas jego wojennych kampanii. Jest to 
obiekt niewielki, ma powierzchnię 317 m². Spotykają się 
w nim amorfi czna forma szklana oraz prosta płaska po-
sadzka ekspozycyjna. Pozbawiony jest detalu zdobnicze-
go; detalem jest jego wyposażenie, czyli oprawy oświe-
tleniowe, instalacja wentylacyjna oraz sama konstrukcja. 
Ważną przestrzenną właściwością pawilonu jest jego cał-
kowite wpisanie w istniejącą szatę roślinną, m.in. zabyt-
kowego parku Zuga. Przyczyniły się do tego lokalizacja 

Budynek pawilonu rzeźb w Wilanowie zlokali-
zowany jest wzdłuż południowej ściany daw-
nej stajni królewskiej, należącej do zespołu za-
budowań pałacowych, a od strony północnej 

graniczy z aleją parkową, prowadzącą od bramy w pobli-
żu Muzeum Plakatu do pięknego ogrodu różanego i da-
lej w głąb zabytkowego parku angielsko-chińskiego pro-
jektu Szymona Bogumiła Zuga. Projekt pawilonu został 
opracowany przez „Biuro Architektoniczne Nonkanon 
Rafał Szczepański”. Konstrukcja, rozwiązania techno-
logiczne i stylistyka wyraź-
nie odróżniają ten obiekt 
od budynków historycz-
nych, wchodzących w skład 
zespołu pałacowo-ogrodo-
wego w Wilanowie. Zasto-
sowanie konstrukcji szkla-
nej przy budowie pawilo-
nu miało właśnie na celu 
podkreślenie tej stylistycz-
nej odrębności z jednej stro-
ny, a z drugiej wzmocnienie 
jego funkcji ekspozycyjnej, 
jako obiektu przeznaczone-
go do bezpiecznego odizo-
lowania od warunków at-
mosferycznych ekspona-
tów rzeźby architektonicz-
nej i prezentacji jej w formie 
stałej ekspozycji. Forma pa-
wilonu stanowi daleką re-
miniscencję namiotu bądź 

Pawilon rzeźb Muzeum 
Pałacu w Wilanowie

Wojciech Bagiński
Maciej Bałaż

Beata Pragert

............................................................
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jeszcze za życia króla Jana III Sobieskiego. Przez ponad 
300 lat ekspozycji w attyce belwederu pałacu wilanow-
skiego uległy daleko posuniętej destrukcji, a  także wy-
mianie pewnych oryginalnych partii na zrekonstruowa-
ne. Dotychczas rzeźby znajdowały się na wysokości trze-
ciego piętra i podziwiać je można było wyłącznie z pozio-
mu pałacowego dziedzińca. Dzięki przeniesieniu do spe-
cjalnej przestrzeni ekspozycyjnej, jaką jest nowo wybu-
dowany pawilon, nie tylko zyskały ochronę przed szko-
dliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych  
i cywilizacyjnych, ale powoli stają się kolejną ważną 

atrakcją turystyczną w zbio-
rach kolekcji wilanowskiej. 
Na dawnym miejscu, na 
attyce belwederu pałacu 
w Wilanowie stoją obecnie 
ich kopie, wykonane dzięki 
wsparciu finansowemu Me-
chanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Go-
spodarczego. 

Pojęcie „konserwacja  
prewencyjna” pojawiło się  
w 1993 r. w Wytycznych 
Z awodow ych E .C.C.O . 
(Europejska Konfedera-
cja Związków Konserwa-
torów – Restauratorów), 
część I. Zawód, wśród zadań 
konserwatora-restauratora. 

oraz elastyczny system posadowienia fundamentów 
w niewielkiej odległości od pni drzew i ich układu ko-
rzeniowego. 

Dzięki wybudowaniu pawilonu rzeźb zostały zabez-
pieczone od zniszczenia i utraty liczne obiekty rzeźbiar-
skie, w tym m.in. cztery bezcenne siedemnastowieczne 
rzeźby attykowe, przedstawiające muzy znane z mitologii 
greckiej – Klio (poezja epicka), Erato (historia), Euterpe 
(poezja miłosna) i Kaliope (poezja liryczna). Wykonane 
zostały z piaskowca gotlandzkiego i datowane na 1687 r.; 
najprawdopodobniej sprowadzono je z  Amsterdamu 

Czynnik wietrzenia kamienia Warunki na attykach pałacu Warunki w pawilonie

Amplituda temperatury powietrza -300 C/+300 C +170 C/+240 C

Amplituda temperatury powierzchni 
kamienia

-300 C/ +600 C +170 C/+240 C

Amplituda wilgotności otoczenia 20-100% (opady, zalegający śnieg) (50%) (przeciętna) 

Promieniowanie UV pełne słońce zredukowane do 20%

Zanieczyszczenie powietrza pyły, bituminy, tlenki siarki bez pyłów, bituminów, kwaśnych opadów

Zagrożenie inwazją biologiczną mchy, porosty, glony, ptasie odchody bez zagrożeń

............................................................ 

2 | Historycy sztuki i konserwatorzy 
podczas konsultacji w pawilonie 
rzeźb

3 | Minister Bogdan Zdrojewski 
oprowadzany po pawilonie przez 
dyrektora Pawła Jaskanisa

(zdjęcia: 1 – Wojciech Bagiński, 2 – 
Wojciech Holnicki, 3 – Zbigniew Reszka)
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informacja sprzyja sprawnemu zarządzaniu pracą kon-
serwatorów i historyków sztuki. Zapewniona jest rów-
nież mobilność poszczególnych obiektów. To wszystko 
po raz pierwszy nie odbywa się za zamkniętymi drzwia-
mi. Transparentność ścian magazynu przekłada się tu na 
transparentność – jawność pracy zespołu muzeum.

Wojciech Bagiński
Maciej Bałaż

Beata Pragert

W grudniu 2009 r. została zakończona realizacja projektu „Re-
nowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilano-
wie – etap II” (nr 44/PL0017/EOG/2007), dofinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Dzięki temu nastąpiła poprawa warunków konser-
watorskich i technicznych oraz funkcjonalności Muzeum Pałacu 
w Wilanowie, jako obiektu kulturalno-turystycznego o wyjątko-
wym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. W ramach projek-
tu odrestaurowano barokowe elewacje pałacowe od strony ogro-
dów i Marconiówki, przeprowadzono badania archeologiczne, 
rozpoznano warunki mikrobiologiczne wewnątrz muzeum oraz  
wybudowano pawilon dla stałej ekspozycji i ochrony rzeźb atty-
kowych. 

Według zawartych tam sformułowań polega ona na po-
średnim działaniu w celu opóźnienia procesów niszcze-
nia i uniknięcia szkód poprzez stworzenie optymalnych 
warunków dla zachowania obiektu kulturowego w takim 
stanie, w którym byłby on zgodny z jego społeczną uży-
tecznością. Konserwacja prewencyjna dotyczy popraw-
nego użytkowania, transportu, magazynowania i ekspo-
zycji dóbr kultury.  

Pawilon rzeźb stoi przy tylnej ścianie budynku staj-
ni, od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku mieszczącego 
magazyn zbiorów z setkami zabytków, które z oczywistej 
przyczyny – braku miejsca w zabytkowych wnętrzach – 
nie znalazły się na ekspozycji. Są to obrazy, rzeźby, me-
ble, tkaniny, broń, varia – pozostające tam pod opieką 
Działu Konserwacji do dyspozycji Działu Sztuki. Mu-
zeum Pałac w Wilanowie, poszukując sposobu udostęp-
nienia publiczności tych jakże interesujących zbiorów, 
dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej 
oferuje na początek dostęp do jednej z wyżej wymienio-
nych kolekcji: kolekcji rzeźb. Postanowiliśmy bowiem 
dołączyć do wspomnianej bezcennej kolekcji rzeźb at-
tykowych pozostałe zbiory rzeźbiarskie, dotychczas nie-
dostępne dla publiczności. Tworzymy całkowicie nowy 
magazyn rzeźby, gdzie różnorodne kolekcje znajdują 
właściwe warunki przechowywania, a towarzysząca im 

3
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i  konserwatorów, bez przesądzania o wyższości argu-
mentów którejkolwiek ze stron. 

Przyroda oswojona
Na początek spróbujmy przypomnieć sobie, jak zmie-

niało się podejście ludzi do słowa „las” w ciągu ostatnich 
trzystu-czterystu lat. Czym była dla nich puszcza? Może 
cennym siedliskiem bioróżnorodności, przyjaznym miej-
scem spacerów, zbierania grzybów i uciech w rodzaju 
polowania? Czy może raczej wrogim lub w najlepszym 
razie niebezpiecznym obszarem pozyskiwania drew-
na, mięsa, smoły, potażu, miodu czy roślin leczniczych, 
chroniącym dziką i śmiertelnie niebezpieczną zwierzy-
nę zabijającą ludzi (żubry, wilki, niedźwiedzie, lisy, kuny, 
żmije) i zwierzęta gospodarskie? Oczywiście prawdziwa 
jest ostatnia wersja, wyznawana do połowy XX w. Do-
strzegano jednak także pewne uroki przyrody. Jak to po-
godzić? Można oczywiście usunąć zagrożenia, czyli za-
bić to, co niebezpieczne (wilki, rysie, niedźwiedzie, żmi-
je), a użyteczną zwierzynę płową i ptactwo (sarny, danie-
le, zające czy bażanty) utrzymywać w tzw. zwierzyńcach. 
Można też wyjąć z przestrzeni przyrodniczej to, co nam 
się podoba i posadzić w sposób uporządkowany, odpo-
wiadający kulturze epoki, czyli stworzyć ogrody. 

Pierwsze parki wilanowskie, sadzone i formowane 
w końcu XVII w., były ogrodami barokowymi. Przypo-
mnijmy więc sobie autorów wizji geometrycznych ra-
batek, mających tyle wspólnego z naturą, co wojskowa 
musztra ze swobodnym włóczeniem się po wiosennej 
łące. 

Człowiekiem, którego dzieła i poglądy odcisnę-
ły ważny ślad w sposobie myślenia współczesnych mu 
mieszkańców Europy, był bez wątpienia Kartezjusz. 
Rene Descartes (Des Carte z łacińska Cartesius, w spo-
lonizowanym brzmieniu Kartezjusz) żył w latach 1586-
-1650. Uczestnik wojny trzydziestoletniej, obfi tującej 

„Haloo… Haloo… Czy Kuba?… a jeżeli Kuba, to kto 
mówi?… ale czy Kuba?... jeśli nie Kuba, to moje nazwisko 
nic panu nie powie” – poznajecie Państwo? Pozwoliłem 
sobie na wstępie zacytować początek klasycznego skeczu 
kabaretowego, zbudowanego na wyrywaniu z kontekstu 
pojedynczych słów i zrobiłem to celowo. Czym bowiem 
jest potencjał przyrodniczy? A kto pyta? Zanim odpo-
wiemy na oba pytania, krótkie przypomnienie historii 
naturalnej omawianego miejsca.

 Pałac wilanowski zbudowano na jednym z pośred-
nich tarasów zalewowych pradoliny Wisły. Królowa pol-
skich rzek przez wieki była nieujarzmionym ciekiem 
wodnym, często zmieniającym koryto. Ponadto okre-
sowe przybory wody już w czasach historycznych kil-
ka razy sięgały poziomu Tarasu Górnego ogrodów ba-
rokowych, zagrażając budowlom. Można więc zaryzy-
kować twierdzenie, że tym, co w okresie polodowco-
wym ukształtowało gleby, dzięki którym powstały zna-
ne nam parki oraz dzikie do dziś zakątki (rezerwat Mo-
rysin) i pola uprawne wokół Wilanowa, były powodzie. 
Jednym bowiem z ważniejszych efektów rocznego cyklu 
życia rzeki są mady, czyli żyzne i ciężkie gleby formowa-
ne z osadów nanoszonych przez wodę, przenikającą lub 
przykrywającą piaski i gliny, charakterystyczne dla ziem 
położonych ponad strefą zalewową. 

Powróćmy teraz do skeczu. Jednym z ulubionych po-
wiedzeń dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paw-
ła Jaskanisa, jest stwierdzenie, że „pałac wilanowski – to 
miejsce spotkania Kultury z Naturą”. Piękne i prawdziwe, 
ale kiedy spytamy historyka i przyrodnika, jak właściwie 
chcieliby przedstawić własne racje uzasadniające te sło-
wa, sprawa zaczyna się trochę komplikować. Wyrwane 
z kontekstu zagadnienia, zbyt żarliwie lub jednostronnie 
ukazywane, mogą stać się własną karykaturą. Prezento-
wany artykuł jest próbą przedstawienia czasem sprzecz-
nych racji środowisk przyrodniczych oraz historyków 

Potencjał przyrodniczy 
rezydencji wilanowskiej

Roman Muranyi
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pewnych gatunków kwiatów też nie było przypadkowe 
i nie o estetykę chodziło tu przede wszystkim. Dostoj-
ne lilie, róże, piwonie, tulipany, lawenda czy rozmaryn 
i wiele innych – to, zgodnie z filozofami chińskimi, czy-
telne symbole królewskie. A cięte żywopłoty? 

Ars topiara, czyli sztuka przycinania krzewów, była 
praktykowana już w starożytnym Rzymie. W łaciń-
skich traktatach termin topiarus oznaczał ogrodnika, 
jednak kultura humanistyczna zmieniła jego znacze-
nie. Bukszpan czy cis łatwo strzyc, nadając im kształt 
różnorodnych brył, a nawet postaci ludzkich, zwierzę-
cych lub mitycznych. Moda na ars topiara rozwinęła się 
w okresie renesansu i baroku dzięki traktatowi France-
sca Colonny, zatytułowanemu Hypnerotomachia Poli-
phili. Humaniści widzieli bowiem w geometrycznym 
ukształtowaniu roślin „matematyczne udomowienie 
przyrody”. Jak wygląda to dziś w ogrodach wilanow-
skich widać na il. 1.

w potworne rzezie i wszelkie objawy barbarzyństwa, 
w wieku dojrzałym wycofał się na prowincję, gdzie po-
wstały jego główne prace. Dążył w nich do tego, by pod 
względem ścisłości i pewności wszystkie nauki stały się 
podobne do matematyki. Wiedząc, że liczbowo daje 
się ująć przestrzeń i ruch (odkrył to właśnie Galileusz), 
chciał wszelkie właściwości rzeczy wywieść z kształtu 
i ruchu, a całą przyrodę rozważać wyłącznie geometrycz-
nie i mechanicznie. Czy ten rodzaj myślenia czegoś Pań-
stwu nie przypomina? Dajmy jednak spokój filozofowa-
niu. Kto bowiem fundował sobie wielohektarowe par-
ki wokół wspaniałych rezydencji? Chłop pańszczyźnia-
ny? No, raczej nie. Szlachcic posiadający dworek czy na-
wet spory dwór? No, też nie za bardzo. Zostali więc nam 
już tylko królowie i książęta. Najpotężniejsi, najbogatsi 
i w ogóle naj – i to jest właściwa odpowiedź. 

Ogród barokowy symbolizuje władzę. Radykalne 
przekształcenie środowiska – to zwykła (choć dla wie-
lu piękna) manifestacja bogactwa i przepychu. W pod-
tekście chodzi o całkowitą dominację człowieka nad 
przyrodą. Wplatanie w kompozycje parterów haftowych 

.......................................................................................................................... 
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neorenesansowy ogródek kwiatowy (dominowały róże) 
z fontanną i parterami opasanymi bukszpanem. Od 
wschodu ograniczała go żelazna pergola na podmurowa-
niu, a od południa niski murek z kamiennymi wazona-
mi pod kwiaty. Najwięcej pracy poświęcono jednak na 
powiększenie ogrodu od północy, rozwijając go w park 
angielski wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Wilanow-
skiego. Usypano wówczas groblę, prowadzącą na sztucz-
ną wyspę. Miał to być pomost, łączący kompozycyjnie 
ogrody wilanowskie z Laskiem na Kępie (dzisiejszy Mo-
rysin). Wśród zieleni wybudowano romantyczne pawilo-
ny w formie architektury klasycystycznej, pseudogotyc-
kiej i egzotycznej.

Przedstawiona wyżej, z konieczności skondensowa-
na historia 220 lat wysiłków w oprawienie z pomocą ro-
dzimej i egzotycznej flory klejnotu, jakim jest letnia re-
zydencja króla zwycięzcy, w stosowną biżuterię roślin-
ną pokazuje ogrom wykonanej pracy. Nie wspomniałem 
o przebudowach dziedzińca wewnętrznego czy przedpo-
la pałacowego, gdyż, choć bardzo ważne, nie robią dziś 
tak wielkiego wrażenia na zwiedzających, jak pozosta-
wione nam w spadku parki i ogrody. Przyroda oswojo-
na – to jednak nie jedyne, co odziedziczyliśmy po wiel-
kich poprzednikach. 

 
Przyroda nieoswojona
Spacerując wczesną wiosną po boskietach oddzielają-

cych barokowy Taras Dolny rezydencji od Jeziora Wi-
lanowskiego, napotykamy w warstwie runa łany żółtych 
i  białych kwiatów. Nie są to wbrew pozorom nasadze-
nia opiekujących się parkami ogrodników. Kwitnące ma-
sowo zawilce są świadectwem grądowego (w sensie sie-
dliskowym) charakteru naszych parków i wielkiej od-
porności środowiska na wprowadzanie obcych dla nie-
go gatunków i odmian. Najciekawszym jednak z przy-
rodniczego punktu widzenia jest niedostępny na razie 
dla zwiedzających Morysin.

Rezerwat Morysin został utworzony na powierzch-
ni 53,46 ha zarządzeniem ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerw-
ca 1996 r. Obejmuje on tereny byłego parku, założonego 
przez Stanisława Kostkę Potockiego w XIX w., na tarasie 
zalewowym Wisły. Dziś jest to kompleks leśny z  obec-
nymi nadal fragmentami dawnych założeń i obiektów 
parkowych. Głównym celem ochrony w rezerwacie jest 
zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego rosną-
cych na nadrzecznych madach łęgów jesionowo-wiązo-
wych i topolowych. Jesiony wyniosłe (Fraxinus Excelsior 
L.), których wysokość dochodzi do 40 m, a obwód do 
350 cm, oraz wiązy, pomnikowe lipy, topole białe i czar-
ne o obwodzie powyżej 700 cm przy wysokości ponad 
30 m – to najciekawsze ze spotykanych tu drzew. Z ro-
ślin zielnych rosnących w rezerwacie warto wymienić 
chroniony, jak wszystkie storczyki rodzime, kruszczyk 

W czasach zakładania ogrodów królewskich (1677- 
-1696) przez Jana III Sobieskiego skomponowano je na 
wspólnej osi z pałacem, będącym podstawą całego zało-
żenia. Geometryczny ogród na wschód od pałacu opa-
dał dwoma poziomami ku jezioru, tworząc Taras Gór-
ny – najbardziej reprezentacyjny oraz Dolny z dwoma 
sadzawkami i pasem lipowych boskietów. Wzorów ry-
sunkowych dla Tarasu Górnego dostarczyły sztychy mi-
strza Andre le Notre, który urządzał ogrody we Francji 
i Włoszech, w tym wokół Willi Ludovisi, będącej źró-
dłem inspiracji dla Wilanowa. Za życia króla Jana zre-
alizowano większość jego i doradzających mu projek-
tantów pomysłów. Po śmierci władcy kolejni właścicie-
le dóbr utrzymywali narzucony pierwotnie styl, dodając 
od siebie nowe elementy, zgodne z duchem epoki. Nie 
były to jednak wyłącznie nowe rabaty. Wyjątkowo cenny 
i ciekawy jest opis ogrodów z czasów Elżbiety Sieniaw-
skiej (właścicielki w latach 1720-1730), tzw. inwentarz 
(z 1729 r.). Wiemy dzięki niemu nie tylko jak prezen-
towały się ogrody ozdobne, ale także jakie gatunki ro-
ślin uprawiano w tzw. ogrodach pożytkowych (warzyw-
niakach), ogrodach fruktyfikujących (sadach), poma-
rańczarni i figarni (oranżerii) oraz w szkółkach, inspek-
tach itd. Do 1733 r. zarówno Sieniawska, jak i August 
II Mocny (właściciel w latach 1730-1733) kontynuowali 
realizację planów wielkiego poprzednika. 

Czartoryscy i Lubomirscy (właściciele w latach 1733- 
-1799) utrzymali dawny ogród królewski w duchu sztu-
ki barokowej, ozdabiając go sporą liczbą rzeźb kamien-
nych. Ważną inwestycją była budowa (przed 1749  r.) 
Wielkiej Pomarańczarni. Powiązali ponadto kompozy-
cyjnie w jedną całość nowe pasma ogrodu od wschodu 
i północy, które potraktowano jako historyczną część 
królewską, w formie regularnych parterów geometrycz-
nych. Ogród został ozdobiony piramidalnymi cisami, 
drzewkami pomarańczy, cytryn i granatu, wystawiany-
mi na lato w ozdobnie malowanych kubłach. Około po-
łowy XVIII w. dodano nowe pasma ozdobnego ogrodu 
barokowego, które założono na miejscu dawnego sadu 
i warzywnika wzdłuż skrzydeł bocznych pałacu. Związa-
no je kompozycyjnie z istniejącym układem w jednoli-
tą całość.  

Ostatnim wielkim rodem, który znacznie zmie-
nił kształt parków i ogrodów wilanowskich byli Potoc-
cy (1799-1892). Stanisław Kostka Potocki przekompo-
nował ogród w duchu modnych wtedy krajobrazowych 
parków angielskich, pozostawiając w zasadzie bez zmian 
jedynie barokowy, dwupoziomowy ogród od strony 
wschodniej. Gruntownemu przeobrażeniu uległ roko-
kowy ogród południowy, położony za nim teren po fol-
warku i ogród angielsko-chiński, które w całości przebu-
dowano w kilkuhektarowy park angielski. Z kolei część 
ogrodu przy skrzydle południowym przeobrażono (we-
dług projektu Bolesława Pawła Podczaszyńskiego) na 
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pozwalający zachować dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze, zostanie zawarty w opracowywanym obecnie 
20-letnim planie ochrony rezerwatu. 

Prace własne, ale przede wszystkim współpraca 
z ośrodkami naukowymi (np. UW czy SGGW) pozwo-
liły na stopniową inwentaryzację naturalnej flory i fauny 
parków i rezerwatu w otoczeniu Muzeum Pałacu w Wi-
lanowie. Na dziś stosunkowo najlepiej mamy opracowa-
ne ptaki (ponad 70 gatunków), ssaki (kilkanaście gatun-
ków) i florę (ponad 200 gatunków). Trwają badania nad 
ważkami (jest ich ponad 20 gatunków) i środowiskiem 
wodnym. Należy oczekiwać, że w ciągu kilku najbliż-
szych lat będziemy dysponować w miarę pełną wiedzą 
o  lokalnej florze i faunie, która będzie oczywiście stale 
aktualizowana i poszerzana. Ogólnie można powiedzieć, 
że stan rozpoznania siedlisk i gatunków rodzimych (ale 
i obcych) na terenach ogrodów i rezerwatu jest zadowa-
lający, choć musi być uzupełniany i monitorowany. 

Potencjał przyrodniczy
Na postawione na wstępie pytanie, czym jest poten-

cjał przyrodniczy i podstępne, a kto pyta, odpowiem 
dwojako. Historyk, konserwator czy architekt krajo-
brazu podkreśli unikatowość miejsca. Mamy bowiem 
na kilkudziesięciu hektarach kilka rodzajów parków 
(barokowy, krajobrazowy angielski, oranżeryjny, neo-
renesansowy). Wspaniały przegląd ludzkich wysiłków, 

rdzawoczerwony, a z chronionych grzybów – purchawi-
cę olbrzymią (obwód około 1 m). Udostępnienie Mory-
sina dla zwiedzających może nastąpić dopiero po przyję-
ciu stosownego planu ochrony rezerwatu.

Historia naturalnego łęgu wiązowo-jesionowego 
w Morysinie – to setki lat braku ludzkiej ingerencji; za 
czasów króla Jana było to miejsce polowań nieniszczą-
ce siedliska i kilkudziesięcioletni incydent z okresu Po-
tockich, związany z próbą stworzenia romantycznego 
parku wodnego w stylu angielskim. Pisząc o Morysinie, 
nie można pominąć niezwykle ważnego szczegółu. Dy-
rektywa Rady Europy (92/43/EWG) z 1992 r. w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa (DS), a z angielskie-
go Dyrektywa Habitatowa, zawiera cztery załączniki. Je-
den z nich – to lista najcenniejszych dla Unii siedlisk 
przyrodniczych. Znajdują się na niej łęgi wiązowo-jesio-
nowe. „Twarde prawo unijne”, do którego zalicza się dy-
rektywy, jest nadrzędne wobec praw państw członkow-
skich. W omawianym przypadku oznacza to pierwszeń-
stwo ochrony łęgu przed ochroną założeń i budowli par-
kowych. Należy mieć nadzieję, że rozsądny kompromis, 

2 | Topola czarna (Populus nigra L.) w rezerwacie w Morysinie – obwód 
około 740 cm, wiek około 200 lat

(zdjęcia: 1 – Wojciech Holnicki, 2 – Roman Muranyi)

..........................................................................................................................
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porządkujących przestrzeń przyrodniczą i nadających 
jej estetykę stosowną do kultury czasu powstania, urzeka 
i zachęca do powrotów w różnych porach roku. Mamy tu 
poza oczywistym wypoczynkowym także mocny walor 
edukacyjny. Utrzymanie charakteru genius loci poszcze-
gólnych założeń parkowych – to spory wysiłek również 
dla tych, którzy starają się rozpoznać jak najgłębiej i naj-
pełniej epokę właściwą dla konkretnego parku. Kto chce 
dowiedzieć się czegoś więcej, może wziąć udział w po-
święconych tym zagadnieniom spotkaniach i lekcjach 
prowadzonych przez nasz Dział Edukacji. 

Zwolenników dzikiej przyrody zachęcam do odro-
biny cierpliwości. Jak już wspominałem, w niedalekiej 
przyszłości uda się udostępnić rezerwat w Morysinie 
zwiedzającym. Uprzedzam jednak, jest to miejsce dla 
zawziętych. Głównymi benefi cjentami odwiedzin będą 
hordy komarów i innych miłych owadów. Ale gdzie, 
w jakim kraju, jest możliwość, nie wyjeżdżając poza gra-
nicę ponad milionowej aglomeracji, zwiedzenia rezerwa-
tu (kilka kilometrów w linii prostej od centrum miasta) 
o szczególnym znaczeniu dla Unii Europejskiej? 

Potencjał przyrodniczy letniej rezydencji wilanow-
skiej króla Jana jest ogromny i wstępnie dość dobrze 
rozpoznany. Ogrody są ostoją wielu gatunków rodzi-
mej fauny i fl ory, a możliwość obejrzenia podczas jed-
nego spaceru kilku typów parków – to jeden z naszych 
atutów. 

Na koniec słów parę o planach. W Mistrzu i Małgo-
rzacie Michaiła Bułhakowa dwaj pomocnicy Wolanda 
zadają Stiopie fundamentalne pytanie „czy istnieje jesiotr 
drugiej świeżości” i chórem odpowiadają – „nie istnieje”. 
Skąd ta dygresja? Mamy oto podobny problem, kiedy pa-
trzymy na przyrodę jako nie continuum, lecz stop-klat-
kę. Odtwarzanie założeń parkowych sprzed 100, 200 czy 
więcej lat napotyka dwie podstawowe przeszkody: brak 
(częsty) szczegółowych rysunków z tamtych czasów, od-
dających kształt oraz rozmiar rabat, ścieżek i temu po-
dobnych szczegółów oraz trudny lub niemożliwy (wygi-
nęły) dostęp do starych odmian, zwłaszcza roślin jedno-
rocznych. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia – na ra-
zie dla potrzeb Działu Edukacji muzeum – kolekcji za-
pomnianych roślin warzywnych, przyprawowych, użyt-
kowych i leczniczych. Sprawdzamy także możliwość po-
zyskania starych odmian kwiatów i krzewów. Jeśli się uda 
(musi!) będziemy je wprowadzać w najbliższych latach 
do istniejących ogrodów lub eksponować jako oddziel-
ne rabaty.

Mam nadzieję, że możliwość zobaczenia kwitnącej 
róży, sprowadzonej do Europy w XIV w. wprost z ogro-
dów władców Persji, lub kucmerki czy świerząbka bul-
wiastego dodatkowo zachęci wszystkich do odwiedzin 
ogrodów wilanowskich.

Roman Muranyi

Wilanów – to miejsce spotkania piękna 
sztuki i piękna natury. W letniej rezy-
dencji Jana III Sobieskiego odnajdu-
jemy harmonijne połączenie kultury 

z naturą, tworzące nierozerwalną kompozycję, kreującą 
jego genius loci. Jako pracownicy muzeum i tym samym 
opiekunowie tego miejsca z troską dbamy o wszyst-
kie zasoby wilanowskiej rezydencji, w tym o bezcen-
ny potencjał przyrodniczy Wilanowa. Jego wyjątko-
wość tworzy bogata bioróżnorodność, uporządkowa-
ny krajobraz, dobór i rozplanowanie roślin oraz unika-
towa barokowa bryła pałacu. Pałacowe ogrody i parki 
w Wilanowie, tworzące zieloną oprawę rezydencji kró-
lewskiej, choć zaprojektowane ponad 300 lat temu, do 
dziś są miejscem pełnym uroku i magii. Tutaj możemy 
podziwiać urok ogrodowych kompozycji i piękno par-
kowego krajobrazu.

Ogrody Jana III
Źródła historyczne świadczą o tym, że Jan III szcze-

gólną troską otaczał ogrody wilanowskie. Panował on 
nie tylko nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ale 
i podporządkował sobie fragment krajobrazu, tworząc 
wokół swojej rezydencji ozdobne ogrody kwiatowo-
-ziołowe i warzywne w stylu włoskim i włosko-francu-
skim. Sadził w nich rośliny i ich doglądał, spędzał przy 
nich dużo czasu, rozkoszując się ich pięknem. O ogrod-
niczych umiejętnościach jego fundatora pamiętali ko-
lejni posiadacze wilanowskiego gospodarstwa, przed-
stawiciele znamienitych rodów arystokratycznych: Sie-
niawskich, Lubomirskich, Potockich, przekształcając 
jednak kwietne kwatery i rabaty oraz powiększając are-
ał parków, zgodnie z duchem estetycznym swoich epok 
i potrzebami użytkowymi. W ciągu trzech wieków 
istnienia pałacu w Wilanowie ogrody i parki ulegały 
licznym zmianom, a niejednokrotnie i zniszczeniom 
w wyniku zawirowań wojennych – najsilniej w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej i drugiej wojny światowej. 
Z ogrodów pamiętających czasy Sobieskiego pozostała 
jedynie struktura przestrzenna, czytelna w podziale na 
ogrody w otoczeniu architektonicznym, a w ich obrę-
bie na kwatery i aleje.

Ostatnie prace rewaloryzacyjne przeprowadzone 
w ogrodach i parkach wilanowskich przez prof. Gerar-
da Ciołka w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX  w., zostały przerwane z powodu braku środków 
fi nansowych. Cechowała je mocna nuta socrealizmu, 
widoczna w doborze gatunków roślin obcych miejscu 
i zastosowaniu na dużą skalę betonu i asfaltu przy bu-
dowie alejek i do wypełnienia przestrzeni pomiędzy 
kwaterami i rabatami oraz wprowadzeniu monumen-
talnych fontann, przypominających znane nam z oto-
czenia Pałacu Kultury i Nauki, które z czasem uległy 
znacznej degradacji technicznej. Czas i historia zatarły 
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poszczególnych elementów założenia pałacowo-ogrodo-
wego w Wilanowie, oparte były na wnikliwych studiach 
historyczno-konserwatorskich przeprowadzonych przez 
krakowski zespół projektowy, dodatkowo pogłębionych 
wiedzą zdobytą w wieloletnich badaniach archeologicz-
nych, prowadzonych w ostatnich latach na terenie rezy-
dencji wilanowskiej. W trakcie prac projektowych odby-
wały się w muzeum liczne spotkania i komisje konser-
watorskie z udziałem szerokiego grona specjalistów: hi-
storyków, archeologów, historyków sztuki, architektów 
krajobrazu, konserwatorów oraz przedstawicieli urzędu 
konserwatorskiego.

Prof. Zbigniew Myczkowski o pracy nad tym przed-
sięwzięciem projektowym tak pisał w jednym ze swoich 
licznych artykułów: „Prezentowane projekty i działania 
są owocem wieloletnich studiów i dociekań, mających na 
celu dopełnienie pierwotnej sarmackiej doskonałości rezy-
dencji klimatem i barokowym garniturem postaci zarówno 
głównego królewskiego ogrodu na górnym tarasie, jak i ca-
łości założenia, na którą składają się inne […] kompozycje 
ogrodowe wilanowskiego muzeum. Są one otwartymi salo-
nami reprezentacyjnymi, zapewne stworzonymi w znacz-
nej części, w  pierwotnym wyrazie kompozycyjnym, według 
zamysłu samego króla Jana III Sobieskiego”3. 

Projekty rewaloryzacji ogrodów i parków obejmowa-
ły prace polegające na ukształtowaniu terenu, urządzeniu 

oryginalne cechy stylowe historycznych kompozycji 
przestrzennych w Wilanowie. Wiele roślin było w złym 
stanie biologicznym. Chore drzewa groziły życiu i zdro-
wiu turystów, a liczne samosiewy zacierały czytelność hi-
storycznych układów kompozycyjnych.

Projekty rewaloryzacji ogrodów 
Kiedy w grudniu 2008 r. elewacje pałacu króla Jana 

III Sobieskiego odzyskały żywą, barokową kolorysty-
kę z  wyrazistymi detalami w kolorze dukatowego zło-
ta i czerwieni1, przyszedł czas na ich wyjątkową oprawę 
ogrodowo-parkową. W 2009 r. Muzeum Pałac w Wila-
nowie w ramach opracowanej strategii rozwoju2 podję-
ło program rewitalizacji zabytkowych ogrodów znajdu-
jących się w najbliższym otoczeniu pałacowym: baroko-
wego ogrodu wschodniego na Tarasie Górnym, ogrodów 
neorenesansowych (różanego i północnego, fragmen-
tu parku przy Oranżerii) oraz parków krajobrazowych 
(parku angielsko-chińskiego, parku boskietów i nabrze-
ża przy boskietach oraz fragmentu parku przy budynku 
Pompowni, tzw. otoczenie Pompowni). 

Projekty konserwatorskie rekonstrukcji i rewitaliza-
cji ogrodów i parków zostały opracowane na zlecenie 
dyrekcji muzeum przez Autorską Pracownię Projekto-
wą z Krakowa pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mycz-
kowskiego. Projekty te, zmierzające do rewaloryzacji 

Rewaloryzacja ogrodów 
wilanowskich 
– praktyka planowania i realizacji 
przedsięwzięcia � nansowanego 
ze środków krajowych i europejskich

Maciej Bałaż
Beata Pragert
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kościoły i związki wyznaniowe z całej Polski na łączną 
wartość ponad 5,5 mld zł. W dniu 4 lutego 2009 r. mi-
nister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdro-
jewski przedstawił wyniki oceny merytorycznej i ogłosił 
ogólnopolską listę rankingową projektów, na której pro-
jekt muzeum został zakwalifikowany na jednej z czoło-
wych pozycji. W dniu 20 lipca 2009 r. odbyło się podpi-
sanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia na kwo-
tę 28 911 268 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. W ramach projektu, finansującego łącznie 
osiem różnorodnych działań poprawiających stan zabyt-
ków zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie, zo-
stały zrealizowane prace na kwotę 3 844 865,27 zł, zwią-
zane z ukształtowaniem terenu, wymianą nawierzchni, 
przebudową alejek spacerowych oraz zakupem archi-
tektury ogrodowej czterech zabytkowych ogrodów znaj-
dujących w najbliższym otoczeniu pałacowym. Ponad-
to przeprowadzono niezbędną konserwację elementów 
architektury ogrodowej (mury z okładzinami kamien-
nymi, rzeźby ogrodowe i kamienne elementy fontann, 
w tym posągi Jana Kochanowskiego i Franciszka Karpiń-
skiego w Gaju Akademosa) oraz całościową rewitaliza-
cję pergoli południowej, dzielącej ogród różany i ogród 
wschodni. Prace przestrzenno-rewaloryzacyjne w wila-
nowskich ogrodach dofinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej  zakończyły się w czerwcu 2011 r. 

W lutym 2009 oraz sierpniu 2010 r. Muzeum Pa-
łac w Wilanowie złożyło kolejne wnioski na realizację 
przedsięwzięć pt. „Rewitalizacja zabytkowych ogrodów 
i parków w XVII-wiecznym barokowym zespole pałaco-
wo-ogrodowym w Wilanowie”, etap I i II do ogólnopol-
skiego konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW o do-
finansowanie ze środków krajowych w ramach Progra-
mu Priorytetowego „Program dla przedsięwzięć służą-
cych ochronie przyrody i krajobrazu” (cel szczegółowy: 
„Przywracanie walorów przyrodniczych cennym zało-
żeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym”). Wnioski 
uzyskały wysokie oceny na etapie oceny formalnej i me-
rytorycznej. 

W dniu 29 września 2009 r. została popisana umo-
wa finansowa w ramach I etapu przedsięwzięcia na kwo-
tę 3  993  944,79 zł na prace związane z rewaloryzacją 
ogrodu wschodniego, różanego, północnego i parku 
przy Oranżerii. Projekt realizowany od grudnia 2009 do 
czerwca 2011 r. objął działania związane z uporządko-
waniem roślinności, zakup 229 tys. sadzonek roślinności 
wieloletniej, zakup materiałów do ich nasadzeń i pielę-
gnacji oraz zakup i montaż sprzętu do uzdatniania wody 
w ogrodzie różanym i północnym. Z kolei zakup roślin-
ności jednorocznej dla tych ogrodów został sfinansowa-
ny ze środków własnych muzeum.

W ramach II etapu projektu, w dniu 16 sierpnia 
2010  r. została podpisana umowa finansowa na kwo-
tę 1 084 441,14 zł na prace rewitalizacyjne związane 

alejek spacerowych poprzez usunięcie ich asfaltowych 
nawierzchni i zastąpienie mineralnym i ekologicznym 
kruszywem z wysoko gatunkowych surowców (łupki ka-
mienne, żwir wiążący), projekt i zakup elementów archi-
tektury ogrodowej oraz prace związane z uporządkowa-
niem zieleni i odbudową szaty roślinnej. Wszystkie pro-
jekty konserwatorskie rekonstrukcji i rewitalizacji ogro-
dów uzyskały stosowne pozwolenia Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków na ich realizację.

Źródła finansowania 
Muzeum stanęło przed nie lada wyzwaniem pozy-

skania środków finansowych rzędu kilkunastu milio-
nów złotych na przeprowadzenie prac rewitalizacyj-
nych na obszarze ogrodów i parków rezydencji wila-
nowskiej o łącznej powierzchni 105 323 m². Szeroki za-
kres projektów, ich złożoność oraz wysokie koszty reali-
zacji przedsięwzięcia stały się powodem poszukiwania 
różnorodnych źródeł finansowania. Zwróciliśmy naszą 
uwagę na oferowaną przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiskowa i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
pomoc, ukierunkowaną na rewaloryzację zabytkowych 
parków i ogrodów oraz na środki z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej dla sektora kultury w ramach ko-
lejnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w ra-
mach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środo-
wisko” (POIiŚ).

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stało się 
ogromną szansą na poprawę stanu wilanowskich zabyt-
ków i lepsze niż dotychczas wykorzystanie ich dla celów 
publicznych. Muzeum Pałac w Wilanowie od 2005  r. 
skutecznie pozyskuje i wykorzystuje dotacje unijne na 
konserwację, zabezpieczanie i udostępnianie bezcennych 
zabytków zgromadzonych w rezydencji wilanowskiej4. 
W przypadku przedsięwzięcia związanego z komplek-
sową rewaloryzacją ogrodów i parków została podjęta 
decyzja o przygotowaniu projektu, który obejmowałby, 
obok prac restauratorsko-konserwatorskich wnętrz pa-
łacowych, badań archeologicznych, prac zabezpieczają-
cych przed kradzieżą i zniszczeniem obiektu oraz digita-
lizacyjnych 3D wybranych muzealiów, również prace re-
witalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów: wschod-
niego, północnego, różanego i parku przy Oranżerii.

We wrześniu 2008 r. Muzeum Pałac w Wilanowie 
złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Rewita-
lizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-
ogrodowego w Wilanowie-etap III”, w ramach Działa-
nia 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytet XI: „Kul-
tura i dziedzictwo kulturowe”, POIiŚ. Alokacja, jaka zo-
stała przeznaczona na ten konkurs, wynosiła 690 mln zł. 
Efektem naboru było 120 złożonych wniosków, zarów-
no przez publiczne instytucje kultury, jednostki samo-
rządu terytorialnego, jak i uczelnie, szkoły artystyczne, 
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prostokątne kwatery, a narożne gabinety – to osiem ha-
ftowanych kwater trójkątnych. Wszystkie kwatery są oto-
czone bordiurą, obramowaną żywopłotami z wieczno-
zielonych bukszpanów, a ornamenty wewnętrzne wymo-
delowane zostały również bukszpanami wiecznozielony-
mi, ale odmiany karłowej. Poszczególne segmenty bor-
diury oddzielone są grabami uformowanymi w  kształt 
piramidy. Posadzone kwiaty – to typowe dla epoki baro-
ku: dzwonek brzoskwiniolistny, aster gawędka, liliowiec 
rdzawy, ostróżka wielokwiatowa, piwonia, przetacznik 
kłosowy, sasanka, narcyzy i tulipany, słoneczniki, ubio-
rek. W wilanowskim ogrodzie na Tarasie Górnym, jak 
przystało na wielobarwny ogród barokowy, dominują 
kolory: czerwony, żółty, różowy, pomarańczowy, niebie-
ski i biały. Pojawiły się tutaj również drzewka pomarań-
czowe w donicach klepkowych, widoczne na obrazach 
Bernarda Bellotta, przedstawiających pałac w Wilano-
wie. Nie udało się ustalić wyglądu barokowych fontann; 
zaznaczono jedynie ich zarys odtworzony na podstawie 
badań archeologicznych. 

Malowniczy ogród różany (2 475 m²) ma formę re-
nesansowego giardino secreto, czyli przeznaczonego do 
kameralnego odpoczynku, małego ogrodu, wyodręb-
nionego murem lub szpalerem i podzielonego na małe 
kwatery, w których sadzono kwiaty i zioła. Wilanowski 

z odbudową szaty roślinnej w trzech parkach krajobra-
zowych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu pała-
cowym: w parku angielsko-chińskim, parku boskietów 
i nabrzeża przy boskietach oraz otoczeniu Pompowni. 
Dofinansowane w ramach projektu prace porządkujące 
i pielęgnujące roślinność na obszarze tych trzech parków 
umożliwiły zdrowy i reprezentacyjny wzrost cennych 
drzew i krzewów, a przez to odtworzenie należnej miej-
scu pierwotnej formy krajobrazowej i składu gatunkowe-
go roślin. Nowe nasadzenia objęły około 29 tys. sadzo-
nek roślin wieloletnich. Realizacja projektu zakończyła 
się w czerwcu 2011 r.

Efekty prac
Ogród wschodni (9 516 m²), założony na Tarasie 

Górnym przy pałacu jako jego otwarty salon reprezen-
tacyjny, stanowił najpiękniejszy element w kompozy-
cji pałacowo-ogrodowej. Jego pomysłodawcą był praw-
dopodobnie król Jan III Sobieski, który znał najważniej-
sze ówczesne europejskie założenia ogrodowe i literatu-
rę poświęconą ogrodnictwu. Projekt rewaloryzacji za-
kładał odtworzenie jego siedemnastowiecznej struktu-
ry z barokowym podziałem na kwatery, alejki, z dekora-
cją rzeźbami i drzewkami doniczkowymi. Odtworzone 
zostały również tzw. hafty kwiatowo-ziołowe i bukszpa-
nowe, czyli nasadzenia, tworzące szlachecki herb Sobie-
skich – Janina (tarcza). Zgodnie z zasadami sztuki ba-
rokowej układ ogrodu odnosi się do układu pomiesz-
czeń pałacowych. Sypialnie i antykamery króla Jana III 
i królowej Marysieńki odwzorowane są przez cztery 

1 | Wizualizacja ogrodów (Garden Concept Architekci Krajobrazu 
W. Januszczyk, P. Szkołup Sp. j.)

..........................................................................................................................

   Spotkania z Zabytkami       numer specjalny  2012    |   65



gatunków drzew (buk czerwonolistny, lipa drobnolist-
na, klon pospolity, wiąz polny, wiąz górski, brzoza bro-
dawkowa, wierzba biała, grab pospolity, złotokap) i oko-
ło 80 sztuk krzewów (lilak zwyczajny, róża pomarszczo-
na). Ich pokrój oraz wielobarwna kolorystyka ulistnie-
nia wprowadziły różnorodność dostosowaną do funk-
cji miejsca, ponadto wyznaczyły nowe ciągi alej i uzu-
pełniły ciągi już istniejące, dopełniając tym samym ro-
snące skupiska drzew i krzewów. Przed Oranżerią zosta-
ły wykonane kwietne rabaty sezonowe w obsadzie wio-
sennej z tulipanów w kolorze pomarańczowym lub żół-
tym oraz w obsadzie letniej z aksamitki w kolorze żół-
to-pomarańczowym i szałwii błyszczącej w kolorze fio-
letowym lub czerwonym. Nasadzenia krokusów w ko-
lorze fioletowym i narcyzów w kolorze żółtym oraz sto-
krotki pospolitej ożywiły przestrzeń pomiędzy szpalera-
mi drzew. Te wielobarwne dywany kwietne swoim pięk-
nem uatrakcyjniają spacer, zachęcając do odwiedzenia 
parku angielsko-chińskiego i prowadząc ku brzegom Je-
ziora Wilanowskiego.

Malowniczy park angielsko-chiński (61 248 m²) 
znajduje się w południowej części parku wilanowskiego. 
Powstał około 1784 r. według projektu Szymona Bogu-
miła Zuga na zlecenie Izabeli Lubomirskiej. Charaktery-
zuje się nieregularnością kompozycji, wijącymi się ścież-
kami i urozmaiconą, piękną szatą roślinną. Na rozległych 
polanach rosną najstarsze, okazałe, ponad 200-letnie 
dęby i drzewa z gatunków egzotycznych, takich jak gró-
jecznik japoński, miłorząb dwuklapowy i tulipanowiec 
amerykański. Jednym z najstarszych elementów parku 
jest staw. Powstał za czasów króla Jana III, aby dostarczać 
czystej wody dla przypałacowego gospodarstwa wiejskie-
go, które wcześniej znajdowało się na miejscu obecnego 
parku Zuga. Wspomniane dęby rosną w miejscach, przy 
których stały budynki i płoty folwarku. 

Nad Potokiem Służewieckim rosną wiązy, olsze czar-
ne i lipy oraz dęby błotne. Pomiędzy nimi, przy kolum-
nie maltańskiej na kurhanie, ufundowanej przez kró-
la Jana III, widoczne jest obniżenie. Jest to pozostałość 
brodu na trakcie z Warszawy do Czerska i Sandomierza. 
Mostek przerzucony nad potokiem łączy park angielsko- 
-chiński z zabudowaniami dawnego folwarku Stanisła-
wa Kostki Potockiego z początku XIX w. Neogotycki ko-
stium elewacji Domu Podstarościego i Holenderni, za-
projektowany przez Chrystiana Piotra Aignera w 1811 r., 
zamykają park od strony południowej. W  ramach pro-
jektu zostały zasadzone liczne, okazałe drzewa szkółko-
wane (m.in. lipa srebrzysta, dąb biały, wierzba biała, dąb 
szkarłatny, dąb czerwony, buk zwyczajny, leszczyna, klon, 
wierzba) i 1 051 krzewów (m.in. forsycja, krzewuszka, li-
lak, tawuła, leszczyna, jaśminowiec, irga, różanecznik, 
azalia, tamaryszek), których pokrój i kolorystyka ulist-
nienia wprowadziły wizualną różnorodność, uzupełniły 

ogród różany przy południowym skrzydle pałacu po-
wstał na zlecenie Augusta i Aleksandry Potockich w la-
tach 1855-1856. Autorem projektu był architekt Bole-
sław Paweł Podczaszyński. Dzięki szczęśliwie zachowa-
nym rysunkom projektowym możliwe stało się przygo-
towanie projektu rewaloryzacji wiernie przywracającego 
jego pierwotny kształt oraz szatę roślinną. Projekt rewa-
loryzacji zakładał nasadzenia róż w obwódkach z buksz-
panu zwyczajnego odmiany karłowej i odmiany drob-
nolistnej, cisów pospolitych i powojników („Clema-
tis”) w kolorze fioletowym. Zasadzonych zostało około 
5 tys. róż rabatowych, krzewiastych i pnących o odmia-
nach powstałych na bazie róż „starych”, zwanych też „sta-
romodnymi”, angielskich i francuskich, pochodzących 
sprzed 1867 r., m.in. odmiana „Bernstein Rose”, „Jose-
ph’s Coat”, „Schloss Eutin”, „Belle Epoque”. Róże w kom-
pozycji żółto-pomarańczowej, utrzymane w ciepłych 
odcieniach, harmonizują z kolorystyką elewacji pałacu. 
Kwaterom ogrodu, wypełnionym różami w pastelowych, 
delikatnych kolorach i o mocnym zapachu, będzie towa-
rzyszyć 10 doniczkowych drzewek cytrusowych („Kala-
mondynka f. pienna”).

Ogród północny (5 759 m²), usytuowany przy pół-
nocnym skrzydle pałacu, był najstarszym ogrodem i sta-
nowił swoisty łącznik ze wsią Wilanów. Projekt rewa-
loryzacji, przygotowany na podstawie badań archeolo-
gicznych, odpowiadał kanonom historycznych ogrodów 
w XIX w. Na zieleń ogrodu złożyło się szesnaście kwa-
ter wypełnionych niskimi rabatami kwiatowymi, tworzą-
cymi misterne wzory z roślin sezonowych (czerwona be-
gonia, bratek ogrodowy), dających wrażenie wielobarw-
nych dywanów. Towarzyszą im żywopłoty z bukszpanu 
zwyczajnego i odmiany karłowatej oraz strzyżonych ci-
sów w formie stożkowej i kulistej, rosnących na tle żwir-
ku i tłucznia ceglanego. Na terenie ogrodu zostało zasa-
dzonych około 140 drzew (głóg szyjkowy, surmia zwy-
czajna, lipa drobnolistna) i około 1 500 drzew żywopło-
tu grabu pospolitego i buka, 9 500 krzewów oraz oko-
ło 1 800 sadzonek kwiatów. W ramach prac związanych 
z  rewaloryzacją ogrodu został wymieniony również ży-
wopłot grabowy, usytuowany równolegle do skrzydła pa-
łacu, częściowo zniszczony na skutek ocienienia przez ro-
snące w pobliżu drzewa. Odtworzone zostały wycięte 
w żywopłocie wnęki na ławki parkowe. O obecności du-
żej pergoli w okresie baroku przypomina nowa konstruk-
cja, obsadzona lipą drobnolistną i bluszczem pospolitym.

Rewitalizacja parku przy Oranżerii (11 321 m²) zo-
stała przygotowana na podstawie projektu łączącego wy-
niki odkryć archeologicznych z naszą wiedzą o histo-
rii ogrodów, na pograniczu geometrycznych kompozy-
cji ogrodu barokowego i romantycznego parku krajo-
brazowego. W parku zostało nasadzonych około 110 
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obramienia alei i dopełniły istniejące 
skupiny drzew i krzewów.

Park boskietów i nabrzeża przy 
boskietach (12 354 m²) graniczy 
z  parkiem angielsko-chińskim od 
strony południowej, z Pompownią 
od północy i Jeziorem Wilanowskim 
od wschodu. Jezioro jest starorze-
czem Wisły. Charakterystyczne dla 
francuskiej sztuki barokowej wyso-
kie ściany boskietów z efektownymi 
prześwitami i osiami widokowymi 
w kierunku jeziora stanowią widoko-
we zamknięcie kompozycji ogrodów 
na przypałacowych tarasach. Bo-
skiety na kwaterach uformowanych 
w czasach Jana III należą do najbar-
dziej reprezentacyjnej i najstarszej 
części ogrodów. Zgodnie z duchem 
baroku boskiety przecinają głęboko 
zacienione aleje o skośnych i prosto-
padłych układach. Drzewostan skła-
da się głównie z grabów, wiekowych 
lip, jesionów oraz wiązów i topól. Za-
ciszne alejki zdobią również z pierw-
szej połowy XVIII w. kamienne po-
sągi o tematyce mitologicznej, au-
torstwa Johanna Albrechta Siegwit-
za. Rewaloryzacja parku ma na celu 
przywrócenie ogólnej kompozycji 
znanej z planów z XVII i XVIII  w. 
Wyjątkowe wyzwanie stanowił stan 
substancji przyrodniczej przed roz-
poczęciem prac rewaloryzacyjnych, 
charakteryzującej się silnymi i roz-
licznymi przerośnięciami i zdzicze-
niem, skutkującymi osłabieniem ro-
ślin oraz odkształceniem i osłabie-
niem szpalerów. Dlatego istniała pil-
na potrzeba pielęgnacji zabytkowego 
drzewostanu, korekta samosiewów 
i drzew w złym stanie zdrowotnym. 
We wnętrzach kwater zostało zasa-
dzonych około 26 tys. sztuk barwin-
ka pospolitego o różnych odcieniach 
fioletu (ciemnofioletowym i śliwko-
wym) oraz bieli, tworzących różno-
barwne kwietne kobierce.

...............................................................................

2 | 3 | 4 | Ogrody po zakończeniu prac: 
wschodni (2), różany (3) i północny (4)

(zdjęcia: 2-4 – Wojciech Holnicki)
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przebudowy ogrodów, wymagało ciągłej czujności i mo-
nitorowania pojawiającego się ryzyka, szybkiej reakcji na 
problemy oraz dbania o zachowanie ciągłości przepły-
wów fi nansowych. 

Ważnym celem zespołu zadaniowego wdrażające-
go przedsięwzięcie była także troska o turystów odwie-
dzających zabytek. Nie jest bowiem możliwe jednocze-
sne zamknięcie muzeum i przeprowadzenie pełnego 
spektrum koniecznych działań inwestycyjnych i konser-
watorskich z uwagi na stały, znaczny ruch turystyczny. 
Z tego powodu na czas prowadzonych prac ogrody i par-
ki w miarę możliwości były udostępniane publiczności 
przy jednoczesnym uruchomieniu spójnego systemu in-
formacji i promocji o prowadzonych pracach rewalory-
zacyjnych. Służyły temu ulotki i foldery wydane w wersji 
językowej polskiej i angielskiej, udostępniane przed wej-
ściem do ogrodów, informacje na wilanowskim wortalu, 
a także liczne tablice informacyjne, ustawione przed każ-
dym z rewaloryzowanych ogrodów i parków, zawierają-
ce opis ich rodowodu historycznego oraz planowanych 
prac. 

Nie bez znaczenia jest również doświadczenie, umie-
jętności oraz wiedza, jaką pracownicy muzeum, wcho-
dzący w skład zespołu zadaniowego, pozyskali dzięki 
realizacji tak dużego projektu inwestycyjnego ze środ-
ków europejskich i innych instrumentów fi nansowych. 
W  przyszłości służyć ona będzie przy opracowywaniu 
kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Projekt był przygotowany i realizowany pod kierow-
nictwem zastępcy dyrektora Muzeum Pałacu w Wila-
nowie – Wojciecha Cibora, kierownika Działu Inwe-
stycji i Nadzoru Technicznego – Macieja Bałaża, kie-
rownika Działu Ogrodowego – Ewy Skonecznej oraz 
specjalisty z Działu Inwestycji i Nadzoru Techniczne-
go – Beaty Pragert.

Maciej Bałaż
Beata Pragert

Otoczenie Pompowni (2 650 m2). Pseudogotyc-
ki budynek Pompowni został wybudowany nad brze-
giem jeziora po połowie XIX w. według projektu ar-
chitekta Henryka Marconiego. Zadaniem budow-
li było zasilenie w wodę pałacu i fontann parkowych. 
Po jej północnej stronie znajduje się klomb drzew 
z  ogromną około 165-letnią topolą białą pośrodku, 
będącą pomnikiem przyrody. Po stronie południo-
wej w szpalerach jest wodowskaz, ukazujący poziom 
wód podczas wielkich powodzi Wisły w latach 1813, 
1844, 1924, 1932 i 1947. Tuż obok niego rośnie ko-
lejny pomnik przyrody, ponad 150-letnia lipa drob-
nolistna. Zieleń znajdująca się w otoczeniu Pompow-
ni wymagała gruntownej rewitalizacji i rekompozycji. 
Nasadzonych zostało kilkadziesiąt gatunków drzew 
i krzewów liściastych, m.in. magnolia japońska, lilak 
pospolity, dereń biały, tawuła japońska, pęcherznica 
kalinolistna, tawułka gęstokwiatowa. Przy zejściu na 
przystań, pomiędzy drzewami, nasadzono grupy krze-
wów kwitnących, a samo nabrzeże zaakcentowano na-
sadzeniem magnolii japońskiej, widocznej od strony 
parku i Jeziora Wilanowskiego. 

Zarządzanie projektem
Przygotowanie, realizacja oraz zakończenie z sukce-

sem tak dużego przedsięwzięcia, jakim były komplekso-
we prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów 
i trzech parków krajobrazowych, stanowiło duży wysi-
łek dla Muzeum Pałacu w Wilanowie. Kilka źródeł fi -
nansowania oznaczało konieczność podporządkowania 
się różnym systemom sprawozdawczości merytorycz-
nej i rozliczeń fi nansowych, odnoszących się do środ-
ków krajowych i europejskich. Zarządzanie i monito-
ring efektów prac kilku fi rm zewnętrznych pracujących 
w tym samym czasie na terenie muzeum oraz rozwią-
zywanie na bieżąco pojawiających się problemów, nie-
przewidzianych w ramach projektów konserwatorskich 

Przypisy 
1 Renowacja elewacji pałacowej przeprowadzona w latach 2005-
-2008 została sfi nansowana ze środków Ministerstwa Kultury 
oraz ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego w ramach projektu „Renowacja królew-
skiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II”.
2 Paweł Jaskanis, Genius Loci Muzeum Pałacu w Wilanowie. Za-
rys docelowej strategii rozwoju Muzeum Pałacu w Wilanowie. In-
formacja o strategicznych zamiarach konserwatorskich i rozwoju 
infrastruktury dla działalności kulturalnej i turystycznej w Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie.

3 Zbigniew Myczkowski, Kontekst krajobrazowy otoczenia jako 
element ekonomii muzeum (na przykładzie Wilanowa), w: Eko-
nomia Muzeum, Materiały polsko-brytyjskiej konferencji nauko-
wej, pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Bartłomieja Gutow-
skiego, Warszawa 2010.
4 W latach 2005-2007 został zrealizowany projekt „Restaura-
cja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki – Muzeum Pałac 
w Wilanowie”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego przeznaczonego na wsparcie roz-
woju turystyki i kultury (Działanie 1.4).
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wykrystalizowana krzemionka, pakietowo wykształco-
ne minerały ilaste oraz węglany. W partiach poddanych 
silnemu wietrzeniu pojawiają się tlenki żelaza w postaci 
brunatnych nalotów. Materiał jest bardzo dobrze wysor-
towany pod względem składu mineralnego, dlatego też 
piaskowce te określa się jako monomineralne.

Najstarszym rejonem eksploatacji piaskowców szy-
dłowieckich jest dzisiejszy obszar miasta Szydłowiec. 
Zlokalizowane na jego terenie złoże Szydłowiec eksplo-
atowane było już w XV w.4, początkowo w dwóch ka-
mieniołomach: Podkowiński oraz Pikiel – od nazwiska 
jednej z najsłynniejszych rodzin kamieniarskich w Pol-
sce5. Po zarzuceniu eksploatacji w tych kamieniołomach 
otwarto trzeci – Polanki. Eksploatacja złoża ostatecznie 
została zakończona dopiero w 1971 r., głównie ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo miasta oraz gwałtowny rozwój 
eksploatacji tego surowca na północny wschód od mia-
sta Szydłowiec. Obecnie kamieniołomy Pikiel i Podko-
wiński wypełnia woda. Stanowią one pomniki przyro-
dy nieożywionej i świadectwo dawnej działalności gór-
niczej w rejonie Szydłowca. 

W chwili obecnej poddawanych jest eksploatacji 14 
złóż6. Zlokalizowane są one głównie w okolicy miast 
Śmiłów i Broniów, a należą do nich złoża: Broniów V, 
Broniów IV, Jankowice, Szydłowiec I, Szydłówek – Sko-
pek, Szydłówek – Mrozowski, Szydłówek – Borowiec-
ki, Szydłówek – Bielecki, Szydłówek – Maślikowski, 

Kompleks parkowo-pałacowy w Wilanowie 
w  pierwotnym kształcie stanowić miał let-
nią rezydencję króla Jana III Sobieskiego oraz 
jego osobisty pomnik triumfalny. Domnie-

mane źródło budulca kamiennego użytego do postawie-
nia Bramy Głównej w Wilanowie stanowią piaskowce 
szydłowieckie1.

Nazwa „piaskowce szydłowieckie” odnosi się do od-
słaniających się w północno-zachodniej części obrzeże-
nia Gór Świętokrzyskich jasnych piaskowców dolnoju-
rajskich. Osadowe skały wieku jurajskiego budują tutaj 
monoklinę o niewielkim nachyleniu warstw w kierunku 
północno-wschodnim2. Występujące płytko piaskow-
ce zaliczone zostały przez Władysława Karaszewskiego 
oraz Ryszarda Dadleza do serii drzewickiej3. Serię tę bu-
dują jasne piaskowce szydłowieckie. W nielicznych miej-
scach pojawiają się wkładki mułowców i iłowców oraz 
soczewki węgla. 

Głównym składnikiem petrografi cznym piaskow-
ca szydłowieckiego jest kwarc, dlatego też piaskowce 
te określa się jako arenity kwarcowe. Występuje on tu-
taj głównie w postaci ziarn dobrze oraz bardzo dobrze 
obtoczonych z widocznymi niekiedy obwódkami re-
generacyjnymi. Składnik akcesoryczny stanowią mine-
rały ciężkie, mikroklin (mikropertyt), oligoklaz. Mię-
dzy ziarnami kwarcu często występują blaszki bioty-
tu, muskowitu lub chlorytów. Spoiwo stanowi wtórnie 
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Dodatkowo pobrano próbki ze złóż piaskowców dol-
nojurajskich. Biorąc pod uwagę czas powstania najstar-
szych elementów Bramy Głównej w Wilanowie oraz hi-
storię wydobycia piaskowca szydłowieckiego, za najbar-
dziej prawdopodobne źródło tego materiału uznano wy-
łączone obecnie z eksploatacji złoże Szydłowiec, nato-
miast ze względu na późniejszą konserwację i uzupełnie-
nia niektórych elementów kamiennych (np. podparcie 
ławy) pobrano próbkę także ze złoża Śmiłów – najwięk-
szego na tym terenie.

Pobrane próbki poddano standardowym analizom 
makro- i mikroskopowym. Ze względu jednak na małe 
zróżnicowanie mineralogiczne skały (piaskowiec kwar-
cowy) sięgnięto także po inne, bardziej zaawansowane 
metody badawcze.

Jedną z najbardziej efektywnych metod analitycz-
nych dla monomineralnych materiałów skalnych jest 
katodoluminescencja. Zjawisko katodoluminescencji 
opiera się na jednym z rodzajów świecenia ciał stałych 
pod wpływem wzbudzania np. poprzez bombardowanie 

Śmiłów Bączek, Podolszańskie, Śmiłów Sasal, Śmiłów II 
i Śmiłów. Największym z obecnie eksploatowanych złóż 
jest złoże Śmiłów o powierzchni 24,65 ha. Jego zasoby 
bilansowe określa się na 10 724 tys. ton.

Brama Główna kompleksu pałacowo-parkowego 
Wilanowa ma dość skomplikowaną strukturę architek-
toniczną, a więc, aby uwzględnić takie czynniki, jak ko-
lejność powstawania poszczególnych elementów oraz 
czas ich powstania, a także różnicę w zabarwieniu uży-
tego materiału skalnego (od białego, poprzez jasnoszare, 
do jasnoczerwonego i brązowego), pobrano pięć próbek 
z następujących miejsc: 
– próbka 1: z gzymsu pod Bramą po stronie północnej,
– próbka 2: z tylnej części filaru południowego,
– próbka 3: z gzymsu pod Marsem,
– próbka 4: z oparcia ławy po stronie północnej,
– próbka 5: z podstawy ławy po stronie północnej.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu materiał 
został pobrany w postaci rdzeni o średnicy 2,5 cm, ko-
rzystając z wiertnicy o napędzie spalinowym.

1
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analizowanych piaskowców w obrazie katodolumine-
scencyjnym ulega znacznemu zróżnicowaniu.

Pobrane próbki składają się głównie z kwarcu, ale 
analizując obrazy katodoluminescencyjne możemy wy-
różnić, na podstawie barw luminescencji, kilka rodza-
jów tego minerału: kwarc o luminescencji niebieskiej, 
czerwonej i brązowej, a więc trzy różne generacje. Nie-
które ziarna o niebieskiej luminescencji wykazują budo-
wę pasową. Ziarna emitujące barwę czerwoną interpre-
tuje się jako pochodzące z wulkanitów i możemy obser-
wować znaczną ich liczbę. Dominujące są jednak ziarna 
o  luminescencji brązowej. Niektóre ziarna kwarcu ule-
gły przeobrażeniu w kaolinit o dobrze widocznej ciem-
noniebieskiej luminescencji. Kaolinit ujawnia się rów-
nież jako główny składnik spoiwa w badanym piaskow-
cu, choć jest go stosunkowo niewiele, dzięki czemu za-
chowała się znaczna porowatość tego piaskowca. Ob-
serwacje w obrazie luminescencyjnym ujawniły również 
występowanie licznych obwódek regeneracyjnych wokół 
ziarn kwarcu,  powstałych na skutek wtórnej krystalizacji 
wierzchniej warstwy tego minerału. Obwódki te najczę-
ściej manifestują się na ziarnach o luminescencji niebie-
skiej, a same prezentują brązowe zabarwienie. W przy-
padku ziarn o brązowej luminescencji obwódki są słabiej 
widoczne, gdyż emitują również brązową luminescen-
cję. Grubość obwódek wokół obydwu typów ziarn jest 

ciała stałego wiązką elektronów7. Emisja widma pod-
czas powrotu elektronu ze stanu wysokoenergetyczne-
go do stanu podstawowego może być zarejestrowana wi-
zualnie bądź spektralnie. Warunkiem pojawienia się lu-
minescencji jest występowanie w krysztale defektów sie-
ci krystalicznej albo domieszki pierwiastków śladowych, 
tj.: Mn2+, Cu2+, Zn2+, Ag+, REE. Z kolei tłumią lumine-
scencję Fe2+ oraz Ni2+. Badania luminescencji pozwalają 
na bardziej dokładne rozpoznanie tak jednolitego mine-
ralnie materiału, jakim są pobrane próbki piaskowca. Po-
zwalają m.in. na rozróżnianie pochodzenia ziarn tego sa-
mego minerału z odmiennych źródeł oraz rozróżnianie 
minerałów, które w świetle przechodzącym mają zbliżo-
ną barwę.

Badaniu katodoluminescencyjnemu poddano prób-
ki pobrane z Bramy Głównej w Wilanowie oraz ze zło-
ża Szydłowiec. Względnie monomineralna budowa 

.......................................................................................................................... 

1 | Miejsca pobrania próbek z Bramy Głównej w Wilanowie

2 | Obraz katodoluminescencyjny próbki pobranej z Bramy Głównej; 
widoczne trzy generacje kwarcu: I – brązowa, II – niebieska, III – czerwona

3 | Obraz katodoluminescencyjny próbki pobranej ze złoża Szydłowiec; 
widoczne trzy generacje kwarcu: I – brązowa, II – niebieska, III – czerwona

(zdjęcia: 1 – Barbara Stypuła, 2, 3 – Magdalena Sikorska-Jaworowska, Barbara 
Stypuła)
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Analiza obrazów luminescencyjnych badanych pia-
skowców pozwoliła na poznanie generacji genetycz-
nych ziarn kwarcu budujących skałę. Zarówno prób-
ki pochodzące z Bramy Głównej, jak i ze złoża Szydło-
wiec budują ziarna o luminescencji brązowej, niebie-
skiej oraz czerwonej – charakterystycznej dla ziarn po-
chodzenia wulkanicznego. Często ziarna kwarcu ob-
serwowane w preparatach mają obwódki regeneracyj-
ne o brązowych barwach luminescencyjnych. W prze-
strzeniach międzyziarnowych w niewielkich ilościach 
pojawia się kaolinit, czasem w postaci wtórnych agre-
gatów. Ponadto analiza ujawnia występowanie niewiel-
kich ilości chlorytów oraz znacznej zawartości cyrko-
nów w próbkach.

Badanie to potwierdza, że piaskowce użyte do budo-
wy Bramy Głównej w Wilanowie pochodziły z zachod-
niej partii złoża Szydłowiec. Przeprowadzenie badań 
piaskowców pochodzących ze złoża Szydłowiec wykaza-
ło ich podobieństwo do piaskowców użytych do budo-
wy Bramy Głównej pod względem wielkości uziarnienia, 
barwy, składu mineralnego szkieletu ziarnowego, genezy 
składników ziarnowych, rodzaju i ilości występującego 
spoiwa oraz porowatości. Na tej podstawie można jed-
noznacznie wskazać, iż piaskowce użyte podczas budo-
wy Bramy Głównej w Wilanowie pochodziły z zachod-
niej części złoża Szydłowiec.

Jakkolwiek najważniejsze są wnioski dotyczące pro-
weniencji skał, to jednak równie ważne wydają się wnio-
ski metodologiczne. Na szczególną uwagę zasługuje me-
toda katodoluminescencji, która w wypadku tak mono-
mineralnych skał, jakimi są piaskowce szydłowieckie, 
daje możliwość wgłębnego spojrzenia i rozróżnienia od-
miennych genetycznie generacji kwarcu.
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zbliżona – występują zarówno cienkie, jak i grube ob-
wódki. W grupie minerałów akcesorycznych obserwuje-
my głównie cyrkon, emitujący bardzo jasne barwy lumi-
nescencyjne, a także drobne ziarna chlorytów o zielonej 
luminescencji.

Prowadząc badania nad pochodzeniem materiału 
użytego do budowy Bramy Głównej w Wilanowie nale-
ży pamiętać, iż poruszamy się na pograniczu dwóch dzie-
dzin naukowych: historii sztuki i geologii. Kwerenda ar-
chiwalna obejmująca poszukiwania źródeł pochodzenia 
materiału kamiennego wykorzystanego podczas powsta-
wania obiektu nie pozwala na jego pewne określenie, 
gdyż wskazuje jedynie, iż prawdopodobnym źródłem są 
złoża piaskowca usytuowane wokół miasta Szydłowiec. 

Aby określić źródło piaskowca użytego do budowy 
Bramy Głównej w Wilanowie, skonfrontowano czas po-
wstania bramy z fazami rozwoju eksploatacji piaskow-
ców w okolicach Szydłowca. Pozwoliło to na wytypo-
wanie dwóch możliwych obszarów źródłowych: złoża 
Szydłowiec oraz złoża Śmiłów. Złoże Szydłowiec stano-
wi najbardziej prawdopodobne źródło, gdyż okres jego 
głównej eksploatacji przypada na wiek XVII i XVIII, 
a głównym odbiorcą byli wówczas mieszkańcy Warsza-
wy i jej okolic. Nie można jednak wykluczyć, że w póź-
niejszych latach zaczęto stosować także piaskowce wydo-
bywane w największym ze złóż – złożu Śmiłów, w szcze-
gólności podczas prowadzonych w XX w. renowacji.

Analiza makroskopowa pozwala zauważyć, że próbki 
pobrane z Bramy Głównej wykazują wiele podobieństw 
pod kątem wielkości uziarnienia, równości uziarnienia 
i składu mineralnego. Elementem, który różnicuje prób-
ki, jest barwa. Zarówno skład mineralny, jak i wielkość 
ziarn przemawiają za tym, że prawdopodobnie piasko-
wiec użyty do budowy Bramy Głównej pochodzi z jed-
nego złoża, choć niewątpliwie z różnych jego partii. Po-
mimo, iż pobrane ze złóż Szydłowiec i Śmiłów próbki 
wykazują podobne cechy do próbek z Bramy – drobno-
ziarniste arenity kwarcowe, to określenie na tej podsta-
wie pewnej proweniencji nie jest jednak możliwe.
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W latach 2005-2007 w Muzeum Pałacu w Wila-
nowie przeprowadzono konserwację papiero-

wych obić ściennych ze ścian Pokoju Chińskiego 
i jego Alkowy. Prace te opisane zostały przez Ma-
rzennę Ciechańską w wydanej w 2010 r. przez mu-
zeum publikacji pt. Papierowe obicia ścienne w pa-
łacu w Wilanowie – studium portretowe. Historia, 
technologia i konserwacja. 

W wilanowskim Pokoju Chińskim i jego Alkowie 
zachowały się – jako jedyne w Warszawie i jedne 
z rzadkich w Polsce – dekoracyjne papierowe obicia 
ścienne. Jak pisze au-
torka we wprowadze-
niu: „Brak zaintereso-
wania dziewiętnasto-
wieczną sztuką użyt-
kową w drugiej poło-
wie XX wieku w Polsce 
zaowocował prawie 
całkowitym zniknię-
ciem z terenów Polski 
historycznych tapet, 
a co za tym idzie, bra-
kiem opracowań w ję-
zyku polskim na temat 
tej gałęzi sztuki deko-
racyjnej”, dlatego ta książka „jest przekrojowym 
i najszerszym, jak dotąd, opublikowanym ujęciem 
tematu, opatrzonym bogatą bibliografią, i może 
być traktowana jako wstęp do dalszych wnikliwych 
i szczegółowych badań”. 

Opracowanie składa się z trzech części. W ob-
ręb części pierwszej wchodzą rozdziały przedsta-
wiające genealogię terminu, rolę i historię papie-
rowych obić ściennych w dekoracji wnętrz w Euro-
pie od XVI do końca XIX w. („wyrosły z imitowania 
kosztowniejszych metod dekoracji wnętrz, tworząc 
samoistną dziedzinę sztuki, rzemiosła i przemy-
słu”), historię stosowania papierowych obić w Pol-
sce od XVII w., technologię ich produkcji i umaso-
wienie. Część druga zawiera ustalenia na podsta-
wie źródeł archiwalnych miejsc w wilanowskim pa-
łacu, które, oprócz Pokoju Chińskiego,  dekorowa-
ne były papierowymi obiciami ściennymi. Przedsta-
wione tu też zostały wszystkie informacje o tego 
rodzaju dekoracjach, „zdobyte drogą analiz mate-
riałów archiwalnych, analiz porównawczych histo-
rycznych, stylistycznych, technologicznych, w tym 
przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych 
i konserwatorskich, co pozwala na najpełniejsze 
przedstawienie ich jako samoistnego zabytku oraz 
elementu składowego […] dekoracji wnętrza Poko-
ju Chińskiego z Alkową”. W części trzeciej poznaje-
my wszystkie prace przy konserwacji tych dekoracji 
w Pokoju Chińskim i jego Alkowie (od demontażu 
przez konserwację in situ, wykonanie rekonstruk-
cji, montaż, po końcowe zabiegi restauratorskie). 
W podsumowaniu opracowania autorka pisze, że 
chciałaby, aby ta pozycja przyczyniła się do ura-
towania znajdujących się jeszcze gdzieś w Polsce, 
a niezinwentaryzowanych papierowych obić ścien-
nych. Studium, napisane z punktu widzenia kon-
serwatora dzieł sztuki, jest interesującą lekturą dla 
szerokiego grona czytelników. 

Publikacja zilustrowana została ponad dwusto-
ma zdjęciami, ma też bardzo ciekawą, nowoczesną 
szatę graficzną autorstwa Macieja Buszewicza i Ka-
tarzyny Brzostowskiej.

Książkę można kupić (cena: 40 zł) w muzeal-
nym sklepiku pałacu wilanowskiego.

Spotkanie z książką

PAPIEROWE OBICIA ŚCIENNE




