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Wprowadzenie
Dbałość o otoczenie królewskiego założenia parkowo pałacowego w
Wilanowie ma na celu wzmocnienie skuteczności ochrony wybitnych walorów
kulturowych i krajobrazowych powiązań zespołów rezydencjonalnych położonych na
terenie Dzielnicy Wilanów oraz wschodniej części Dzielnicy Ursynów. Stąd trwające
już od wielu lat starania Dyrekcji Muzeum Pałac w Wilanowie o stworzenie
optymalnego, z konserwatorskiego i ogólnospołecznego punktu widzenia, standardu
przestrzenno – funkcjonalnego tego obszaru należy uznać za w pełni uzasadnione.
W kontekście najbardziej rozległym na pierwszy plan wysuwa się tu idea i
konsekwentne zmierzanie Władz Samorządowych i Służb Konserwatorskich do idei
ochrony tego obszaru w postaci nowoczesnej formy zachowania i kształtowania
krajobrazu kulturowego w postaci Wilanowskiego Parku Kulturowego, którego
utworzenie zainicjował w roku 2003 Pan Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałac w
Wilanowie
Ochrona ta będzie realizowana w ścisłym powiązaniu z ochroną przyrody i
wykorzystaniem

tych

walorów

dla

optymalnego,

zrównoważonego

rozwoju

społeczno-gospodarczego i przestrzennego obu Dzielnic m. st. Warszawy. Celem
utworzenia Parku jest w szczególności ochrona przed degradacją wartości
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych historycznie ukształtowanej przestrzeni
tej części m.st. Warszawy z wyróżniającymi się układami rezydencjonalnymi,
sakralnymi i komponowanej zieleni. Intensywne procesy urbanizacyjne, jakie mają
miejsce w sąsiedztwie terenów Parku, na przedpolu królewskiej rezydencji
wilanowskiej wymagają podjęcia takich działań ochronnych.
Tereny Parku obejmują przede wszystkim rezydencję królewską w Wilanowie i
jej historyczne filie wraz z ich powiązaniami kompozycyjnymi i widokowymi. Objęcie
tych terenów nową formą ochrony krajobrazu kulturowego, wprowadzoną przez
ustawę z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwoli na
uzyskanie przez władze samorządowe gminy skutecznego narzędzia

do

gospodarowania i zarządzania obszarem Parku i jego unikatowymi walorami
krajobrazowymi.
Historyczne

zespoły

Wilanowa

posiadają

wybitne

walory

krajobrazu

kulturowego. Królewska rezydencja w Wilanowie wraz z Morysinem oraz sąsiednimi
zespołami pałacowo-parkowymi w Ursynowie i Natolinie, kościołem św. Katarzyny z
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jego otoczeniem i parkiem Gucin Gaj, Skarpą Służewiecką, historycznym Traktem
Czerskim oraz chronionymi terenami doliny Wisły i związanych z nią terenów
otwartych tworzą szczególną koncentrację walorów kulturowych i przyrodniczokrajobrazowych, wyróżniających ją w skali całego kraju. Stanowią one dobro
ogólnonarodowe, co potwierdza status Pomnika Historii nadany rezydencji
królewskiej w Wilanowie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wilanowski Park Kulturowy będzie pełnił dla mieszkańców Warszawy i
odwiedzających go turystów krajowych i zagranicznych przede wszystkim funkcję
rekreacyjną, wypoczynkową i turystyczną. Niezmiernie istotna jest również jego rola
edukacyjna, której celem jest kształtowanie pożądanej świadomości, postaw
i zachowań człowieka w stosunku do wartości otaczającej przestrzeni, w tym do
dziedzictwa narodowego. Utworzenie Parku powinno przyczynić się do osiągania
znaczących korzyści w ekonomicznym rozwoju dzielnic Wilanów i Ursynów, które
będą wynikiem pełnego udostępnienia ich walorów, znacznego zwiększenia liczby
użytkowników i rozszerzenia istniejącej oferty turystycznej.
Jednakże

utworzenie

parku,

opracowanie

i

przyjęcie,

zgodnie

z

przewidywanymi w tym zakresie procedurami, jego planu ochrony i dopiero w
konsekwencji – obligatoryjne z godnie z ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
to procesy, które zajmą jeszcze miesiące lub nawet lata. Zatem wychodząc
naprzeciw bieżącym potrzebom Dyrekcji Muzeum – opracowano niniejsze wytyczne
jako zbiór badawczo – studialnych analiz i wniosków konserwatorskich mogących
posłużyć dla argumentacji i działań w odniesieniu zarówno do pilnych, jak i
dalszoplanowych działań na „trudnym” przedpolu zachodnim rezydencji. Stanowi ono
w korpusie czterech późno – osiemnastowiecznych, dopełnionych w wieku XIX,
kwater fragment terenu chronionego wpisem założenia urbanistycznego Wilanowa z
lipca 1965 roku. W jego obrębie znalazła się tez Oś Królewska od bramy pałacowej
po pałac Rozkosz na Skarpie Ursynowskiej, w pasie szerokości 50 m przecinającym
budujące się Miasteczko Wilanów. Skomplikowaną sytuację przestrzenno –
planistyczną

i

prawną

tego

fenomenu

kompozycyjnego

w

obecnych

uwarunkowaniach szczegółowo przedstawia opinia Profesora Aleksandra Bohma z
roku 2005 znajdująca się w archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jeszcze
przed niespełna półwieczem na odcinku kilkuset metrów jej trzon stanowił kanał z
czasów Jana Sobieskiego. Przy opracowywaniu mniejszej ekspertyzy i wytycznych
4

pokuszono się o poszukiwanie „modułu wilanowskiego” – tak zwanych związków
miarowych rozplanowania całej rezydencji i ich śladów w obecnej postaci jej
zachodniego przedpola. Wydaje się że potwierdzona na rysunku planszy 5 odległość
wynosząca 12 krotność dziesięcio – prętowego modułu tak zwanego litewskiego
(4,87m) od fosy bramnej do trójlistnie niegdyś zakończonego końca kanału na Osi
Królewskiej, wymaga zapewne dalszych badań i potwierdzeń, ale stanowić może
cenny relikt kulturowego dziedzictwa przestrzennego i krajobrazowego Wilanowa.
Tym bardziej, że wpisuje się w ten moduł cały szereg zależności przestrzennych
kompozycyjnych zarówno w głównym trzonie pałacowo – parkowym rezydencji Króla
Jana III, jak i jej późniejszych przekształceń właśnie w obrębie omawianego tu
przedpola zachodniego.
Sformułowane na końcu wytyczne stanowią zarówno kompilację na tle
różnorodnych

uwarunkowań

ochronnych

i

konserwatorskich

(od

wpisu

urbanistycznego do rejestru zabytków, poprzez wpisy pojedynczych obiektów, po
obszarową ochronę w postaci Pomnika Historii) uczytelnienia historycznych
zależności

kompozycyjnych

i

widokowo

–

krajobrazowych,

także

zbiór

przedprojektowych wskazań dla rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i
komunikacyjnych zarówno w skali ogólnej (plansza nr 5) jak i bardziej szczegółowej
(plansza nr 6).
Bardzo pomocne dla niniejszego wywodu jest opracowanie weryfikacji i
uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej ww. kwater zachodnich przedpola
założenia pałacowego (J. Grabczak - Jarosz, E. Zborowska – Bemer 2006),
pozwalające na de facto realizację bieżących czy interwencyjnych działań w zakresie
gospodarki zielenią według przedstawionych wytycznych.
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Skrócone dane historyczne
Ulica Belwederska i aleja Sobieskiego wiodą ku jednej z najpiękniejszych
polskich rezydencji pałacowych, do Wilanowa. Pałac Jana III Sobieskiego wzniesiono
na fundamentach rezydencji Bogusława Leszczyńskiego z pierwszej połowy XVII w.
Zapewne już w XVI w. wybudowany został w Milanowie murowany dwór. Być może
istniał on w czasach kolejnego właściciela dóbr milanowskich, Bogusława
Leszczyńskiego, podskarbiego koronnego, który nabył wieś w połowie XVII w.
Budowę takiego dworu podjął na pewno jeden z następnych właścicieli wsi - Jan
Stefan Komorski bądź podkomorzy kaliski Stanisław Krzycki.
Jan

III

Sobieski

zlecił

kupno

Milanowa

koniuszemu

koronnemu

Markowi

Matczyńskiemu. Właściwy dokument oblatowany został w księgach Metryki Koronnej
23 kwietnia 1677. Wtedy to właśnie nastąpiła zmiana nazwy Milanów na łacińską
Villa Nova, która z czasem przybrała spolszczoną formę Willanów. W tym samym
roku budowę pałacu rozpoczął Augustyn Wincenty Locci, sekretarz i doradca
artystyczny króla. Ostateczny kształt nadano rezydencji w latach 1684–96, a
zwłaszcza po 1692. Powstał włoski pałac z rozbudowaną częścią środkową,
dziedzińcem oraz dwupoziomowym ogrodem. Pałac dekorowali malarze skupieni w
warsztacie wilanowskim Claude’a Calotta. Ostatni król – wojownik na polskim tronie
szukał tu wytchnienia po walkach z wrogami Rzeczypospolitej. Tradycja mówi, że
własnoręcznie nakreślił pierwszy szkic budowli.
Ogród Wilanowski został założony jako integralna część podmiejskiej
rezydencji Jana III Sobieskiego. Do jego urządzania przystąpiono wkrótce po
zakupieniu przez Króla Wilanowa w 1677 r., zwanego wówczas Milanowem.
Pomysłodawcą koncepcji ogrodu był prawdopodobnie sam Sobieski, znający
zarówno czołowe ówczesne założenia ogrodowe Zachodniej Europy jak i literaturę
poświęconą architekturze i ogrodnictwu. W dziele tym pomagali mu jezuita ks. Adam
Kochański odpowiedzialny za warstwę ideową tworzonej rezydencji oraz Locci i
inżynier wojskowy Adolf Boy1. Wpływy włoskie przejawiały się przede wszystkim w
tarasowym ukształtowaniu ogrodu, obecności groty pod monumentalnymi schodami
Boy Adolf (1612–po 1680), malarz. Zawodu uczył się u B. Milwitza w Gdańsku, 1630 został mistrzem
cechowym. Za sprawą poety M. Opitza otrzymał tytuł serwitora Władysława IV. Portretował burmistrzów, rajców i
profesorów gdań., projektował też 3 bramy triumfalne na wjazd królowej Marii Ludwiki (znane z rycin J. Falcka i
W. Hondiusa), do ratusza namalował Panoramę Gdańska, ilustrował strony tytułowe dzieł naukowych. Zachowało
się wiele jego rysunków. Na zlecenie Jana III Sobieskiego uporządkował w Jaworowie król. księgozbiór i kolekcję
obrazów.
1
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łączącymi tarasy, narożnych pawilonach na tarasie górnym, łączenia w ogrodzie
funkcji ornamentalnej i użytkowej, ukształtowaniu otoczenia ogrodu na wzór włoskiej
willi: ze zwierzyńcem, folwarkiem, łąkami, polami i tym wszystkim co dawało
możliwość prowadzenia sielskiego życia. Wpływy francuskie to przede wszystkim
podział dziedzińca pałacowego na wstępny i honorowy, silne zaakcentowanie osi
centralnej rezydencji poprzez budowę zgodnie z jej kierunkiem 500-metrowego
kanału w kierunku zachodnim oraz drogi do Zawad w kierunku wschodnim. Pałac
przebudowywano także w latach 1722–1725, 1730–1733 i 1848.
Po śmierci króla jego skarby rozdzielono pomiędzy synów i królową
Marysieńkę; obdarowano też magnatów. Pałac dziedziczyli kolejno Sieniawscy,
Czartoryscy i Lubomirscy. W czasie krótkiej sukcesji synów Sobieskiego, Aleksandra
i Konstantego, kontynuowano budowę skrzydeł bocznych. W 1720 r. rezydencję wraz
z całym wyposażeniem sprzedano hetmanowej wielkiej koronnej, Elżbiecie
Sieniawskiej2. Po dokonaniu niezbędnych prac remontowych rezydencja przeszła w
ręce Marii Zofii z Sieniawskich Denhoffowej, wojewodziny płockiej, która w 1730 r.
przekazała pałac królowi Augustowi II. Choć monarcha zmarł trzy lata później, miał
znaczny wpływ na rozwój pałacu i jego otoczenia. Zakres przeprowadzonych za jego
czasów prac ukazują dokumenty zachowane w archiwum drezdeńskim. Zakończono
wówczas budowę południowego skrzydła pałacu. Galerie ogrodowe stały się
integralną częścią pałacu, służąc za przejście z jego głównej części do skrzydeł
bocznych3.
Sieniawska Elżbieta (1669–1729), córka S. H. Lubomirskiego i Zofii z Opalińskich, od 1687 żona A. M.
Sieniawskiego. Interesowała się polityką, gospodarką i sztuką. Znaczny majątek, gospodarność oraz zamiłowania
artyst. umożliwiły jej nie tylko modernizację wielu rezydencji (m.in. w Łubnicach, Przybysławicach, Warszawie,
Krakowie, Wysocku, Lublinie, Wilanowie, Puławach), lecz również działalność fundatorską. Z jej inicjatywy
powstało wiele kościołów (m.in. Dominikanów w Sieniawie, Wizytek w Warszawie). S. była też gł. fundatorką
kościoła Pijarów w Krakowie. Poza tym na jej polecenie przebudowano kościoły we Włostowicach i Końskowoli,
prowadzono roboty m.in. w czerniakowskim kościele i klasztorze Bernardynów, kościele Kamedułów w
Rytwianach i Jezuitów w Jarosławiu oraz wyposażono sporo budowli sakralnych. S. zorganizowała swoisty dwór
artyst., zatrudniając na stałe lub na dłuższy okres artystów różnych specjalności (architekci F. A. Mayer, G.
Spazzio, J. Fontana; rzeźbiarze P. I. Comparetti, F. Fumo, J. E. Hoffmann, J. J. Plersch; malarze K. de Prevo, J.
Rossi). Zakładała też szkoły dla dzieci ubogiej szlachty.
3 W 1732 urządzono na polecenie króla wielką rewię wojskową w Wilanowie, na polach Królikarni i Czerniakowa.
Zaproszono na nią posłów i senatorów, chcąc dać im świadectwo siły Wettyna. Manewrami komenderował
regimentarz generalny kor. Stanisław Poniatowski. Jednym z elementów tzw. kampamentu (tj. obozowania) był
pokaz zastosowania broni białej, wówczas już anachronicznej, zorganizowany przez jej fanatycznego zwolennika
gen.-mjr. Jana Joachima Kampenhausena. Był on autorem wydanej w Kaliszu w tym samym roku rozprawy
Chwała i apologia kopiej i pik cum refutatione niektó 3 Sieniawska Elżbieta (1669–1729), córka S. H.
Lubomirskiego i Zofii z Opalińskich, od 1687 żona A. M. Sieniawskiego. Interesowała się polityką, gospodarką i
sztuką. Znaczny majątek, gospodarność oraz zamiłowania artyst. umożliwiły jej nie tylko modernizację wielu
rezydencji (m.in. w Łubnicach, Przybysławicach, Warszawie, Krakowie, Wysocku, Lublinie, Wilanowie,
Puławach), lecz również działalność fundatorską. Z jej inicjatywy powstało wiele kościołów (m.in. Dominikanów w
Sieniawie, Wizytek w Warszawie). S. była też gł. fundatorką kościoła Pijarów w Krakowie. Poza tym na jej
polecenie przebudowano kościoły we Włostowicach i Końskowoli, prowadzono roboty m.in. w czerniakowskim
kościele i klasztorze Bernardynów, kościele Kamedułów w Rytwianach i Jezuitów w Jarosławiu oraz wyposażono
2
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Po śmierci Augusta II w 1733 r. Wilanów wrócił na krótko w ręce Sieniawskich,
by wkrótce, w drodze sukcesji, stać się własnością wojewody ruskiego, Augusta
Czartoryskiego. Za jego czasów nie prowadzono w pałacu żadnych prac
budowlanych. Dopiero córka Czartoryskiego, Izabela, żona marszałka wielkiego
koronnego Stanisława Lubomirskiego, wprowadziła tu w latach 1781-1794 istotne
zmiany. Pracami kierował warszawski architekt Szymon Bogumił Zug. W czasach
insurekcji kościuszkowskiej pałac został zdewastowany - zdarto miedziane pokrycia
dachowe i zniszczono wnętrza. Niedługo potem, w r. 1799, Wilanów przekazano
rodzinie Potockich.
Dalsze zmiany w Ogrodzie Wilanowskim, stosownie do aktualnych trendów w
sztuce ogrodowej i własnych upodobań wprowadzali kolejni znamienici jego
właściciele. Elżbieta Sieniawska (właścicielka Wilanowa w latach 1720-29)
powiększyła ogród o leżące na północy dawne tereny kościelne, wzniosła nową
oranżerię, zmieniła ornament parterów haftowych, przekształciła części ogrodów
towarzyszące skrzydłom pałacowym w ogrody parterowe. August II (dzierżawił
Wilanów w latach 1730-33), zobligowany przez Marię Zofię Denhoffową, córkę
Elżbiety

Sieniawskiej

do

nie

wprowadzania

zmian

w

kompozycji

Ogrodu

Wilanowskiego ograniczył się tylko do wymiany części dekoracji rzeźbiarskiej. Maria
Zofia i August Czartoryscy (właściciele Wilanowa w latach 1729-1781) ponownie
wymienili

ornament

parterów,

wydłużyli

ogrody

parterowe

wzdłuż

skrzydeł

pałacowych w kierunku zachodnim, rozbudowali oranżerię. Izabela Lubomirska
(właścicielka Wilanowa w latach 1781-1794) utrzymując barokowy charakter
centralnej części założenia, urządziła ogród angielsko-chiński na jego południowym
skraju według projektu Szymona Bogumiła Zuga.
Stanisław Kostka Potocki pomieścił tu swoje zbiory sztuki (sztuka grecka,
malarstwo XVII i XVIII w., kopie rzeźb antycznych), założył archiwum i bibliotekę. W
1805 częściowo udostępnił pałac publiczności: otwarto muzeum, jedno z pierwszych
sporo budowli sakralnych. S. zorganizowała swoisty dwór artyst., zatrudniając na stałe lub na dłuższy okres
artystów różnych specjalności (architekci F. A. Mayer, G. Spazzio, J. Fontana; rzeźbiarze P. I. Comparetti,
F. Fumo, J. E. Hoffmann, J. J. Plersch; malarze K. de Prevo, J. Rossi). Zakładała też szkoły dla dzieci ubogiej
szlachty.
3 W 1732 urządzono na polecenie króla wielką rewię wojskową w Wilanowie, na polach Królikarni i Czerniakowa.
Zaproszono na nią posłów i senatorów, chcąc dać im świadectwo siły Wettyna. Manewrami komenderował
regimentarz generalny kor. Stanisław Poniatowski. Jednym z elementów tzw. kampamentu (tj. obozowania) był
pokaz zastosowania broni białej, wówczas już anachronicznej, zorganizowany przez jej fanatycznego zwolennika
rych zarzutów przeciwko nim. W pokazie brały udział oddziały wojsk polskich, jak się okazało zdolne do
przeprowadzania najbardziej nawet skomplikowanych obrotów. Manewry warszawskie były rozwinięciem
kampamentu, jaki w 1730 wojska saskie zorganizowały pod Radewitz.
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w Polsce. Podstoli koronny nie był postacią tuzinkową. Kolekcjonował wazy etruskie,
wspólnie z Ch. P. Aignerem zaprojektował fasadę kościoła św. Anny w Warszawie,
prowadził prace wykopaliskowe w Laurentum koło Rzymu, których dokumentację
rysunkową sporządził V. Brenna. Był również współzałożycielem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Kres istnieniu ogrodu barokowego położyły toczące się na terenie
Wilanowa walki w roku 1794 i będące ich konsekwencją zniszczenia, a także
zdecydowany odwrót w ówczesnej sztuce ogrodowej od wszelkiej geometryzacji.
Ówczesny właściciel Wilanowa Stanisław Kostka Potocki (właściciel w latach 17941821) uszanował jednak dyspozycję przestrzenną stworzoną przez Jana III i
obszerny ogród krajobrazowy założył na południe i północ od ogrodu królewskiego.
Wzniósł tam wiele budowli ogrodowych: Altanę Chińską, Most Rzymski, pomnik
upamiętniający Bitwę Raszyńską. Założenie wilanowskie powiększyło się w pierwszej
ćwierci XIX w. o nowe tereny parkowe na wschodnim brzegu Jeziora Wilanowskiego.
Każda z wielkich rodzin na nowo urządzała wnętrza, więc po królu Janie pozostało
niewiele. W okresie międzywojennym podjęto prace rewaloryzacyjne na terenie
ogrodu, które z braku środków zostały przerwane. Dzisiejszą swoją formę Ogród
Wilanowki

zawdzięcza

prof.

Gerardowi

Ciołkowi,

pod

kierunkiem

którego

przeprowadzono szeroko zakrojone prace konserwatorskie w Ogrodzie Wilanowskim
w latach 50. i 60. XX w.4 Park ożywiają romantyczne budowle parkowe (według
projektu Aignera). Na terenie przedpałacowym Henryk Marconi zaprojektował w 1832
neogotycki grobowiec Potockich, z rzeźbami Jakuba Tatarkiewicza i Konstantego
Hegla.

Dane dotyczące ogólnej historii ogrodów wilanowskich przypomniano za notą sporządzoną przez D. Sikorę,
upublicznioną na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
4

(www.kobidz.pl). Zob. też: Monument, wydawnictwo Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków w Warszawie, t. 2, Warszawa 2005.
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Identyfikacja nawarstwień historycznych

Plan sytuacyjny pałacu w Wilanowie, rekonstrukcja planu według nie zachowanego
planu A. Boya z 1682. Opracował G. Ciołek, 1943. Zbiory KOBiDZ, TC pl. 6324.
Mapa przedstawia dokumentowany obszar jako przestrzeń, w której domyślać
możemy się trawiastego otoczenia pierwotnego kościoła parafialnego wsi Wilanów,
usytuowanego w miejscu dzisiejszych parterów i oranżerii. Część obszaru stanowił

10

przykościelny cmentarz. Na wprost kościoła wystawiono sumptem króla Jana III
parterowy budynek karczmy, zaprojektowany przez A. Locciego. Na północ od
obszaru opracowania zaznaczono zabudowania (lub tylko grunty) należące do wsi
Wilanów. Nie był to układ trwały, gdyż na rekonstrukcji planu Wilanowa z 1696 widać,
że kościół przesunięto ku zachodowi, w pobliże gościńca i kaplicy św. Leonarda. Na
północ od pałacowego muru pozostawiając wolną przestrzeń. Dawne grunty
kościelne zostały scalone z obszarem pałacowym, przez co stały się zielonym
przedpolem właściwych ogrodów ozdobnych i „fruktyfikujących”.

11

Mappa Jeneralna Klucza Wilanowskiego. Autor nieznany, 1807. Kopia w zbiorach
DDN Wilanów.
Schematyczna mapa w dość dużej skali nie daje nowych informacji. Potwierdza
istnienie budynków oranżerii, domu ogrodnika, budynku gościnnego, drobnych
zabudowań gospodarczych, natomiast nie odwzorowuje układu przestrzeni pomiędzy
nimi. Być może wynikało to ze zniszczeń, jakich w substancji ogrodowej dokonały
wojska rosyjskie kwaterujące w pałacu w dobie powstania kościuszkowskiego. Na
północ od budynku gościnnego potwierdzone są pojedyncze większe budynki
(większy w kształcie nieco asymetrycznej litery L), leżące w przestrzeni między
pałacem, a wyraźnie widoczną zabudową wiejską. Zapewne były to ogrodnicze
stajnie, których likwidację proponował w 50 lat później H. Marconi.
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Mapa folwarku Wilanowskiego, Powsinkowskiego, wsi Willanowa, Powsina kończona
roku 1810. Autor nieznany. AGAD, Z. Kart. 466, ark. 1-3. Kopia w zbiorach DDN
Wilanów.
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Plan sytuacyjny z zabudowaniami i ogrodem w Willanowie. Schnage, przed 1857.
Zbiory DDN Wilanów, nr inw. 7a.
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Mapa dóbr Willanów. L. Pachulski, K. Kalinowski, 1859. AGAD, Zb. Kart. 468-6.
Kopia w zbiorach DDN Wilanów.
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1936
Wilanów z lotu ptaka. Zdjęcia w zbiorach DDN Wilanów.
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1945
Wilanów z lotu ptaka. Zdjęcia w zbiorach DDN Wilanów.
Prezentowane wyżej wybór materiałów kartografii i fotografii historycznej posłużył do
dokonania stosownych kompilacji porównawczych zawartych na planszach nr 1, 2A i
2B niniejszego opracowania
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Identyfikacja uwarunkowań kulturowych

Pałac, usytuowany amfiteatralnie wokół obszernego dziedzińca, został zbudowany
około 1680 według projektu Augustyna Wincentego Locci i rozbudowany przed 1692.
Świadectwem działalności architekta jest jego korespondencja z Sobieskim z lat
1677-1694. Twórczość Locciego, inspiracje architektoniczne czerpiącego z antyku i
rzymskiego baroku, stanowi w architekturze polskiej przykład rozwiniętego baroku.
Do urządzania ogrodów przystąpiono wkrótce po zakupieniu przez króla Wilanowa w
1677. Pomysłodawcą koncepcji ogrodu był prawdopodobnie sam Sobieski, a w dziele
tym pomagali mu jezuita ks. Adam Kochański odpowiedzialny za warstwę ideową
tworzonej rezydencji oraz Locci i inżynier wojskowy Adolf Boy. Wpływy włoskie
przejawiały się przede wszystkim w tarasowym ukształtowaniu ogrodu, obecności
groty pod monumentalnymi schodami łączącymi tarasy, narożnych pawilonach na
tarasie

górnym,

łączenia

w

ogrodzie

funkcji

ornamentalnej

i

użytkowej,

ukształtowaniu otoczenia ogrodu na wzór włoskiej willi: ze zwierzyńcem, folwarkiem,
łąkami, polami i tym wszystkim co dawało możliwość prowadzenia sielskiego życia.
Wpływy francuskie to przede wszystkim podział dziedzińca pałacowego na wstępny i
honorowy, silne zaakcentowanie osi centralnej rezydencji poprzez budowę zgodnie z
jej kierunkiem 500-metrowego kanału w kierunku zachodnim oraz drogi do Zawad w
kierunku wschodnim.

Zabudowania folwarku
Folwark pałacowy był elementem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania
zespołu pałacowego. Według planu Adolfa Boya z roku 1680 składały się nań
następujące elementy:


dom ogrodnika



dom podstarościego



pasieka



gołębnik



browar



owczarnia



stajnie dla mułów
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stodoła



słodownia



holendernia

Królewski folwark był dość obszerny, założony na planie wieloboku. Za czasów
hetmanowej Sieniawskiej korzystano z dawnych zabudowań folwarcznych, choć
rządca zwracał uwagę na rozpadającą się holendernię, sugerując jej rozbiórkę lub
odbudowę. Oborę umieszczono w budynku dawnego browaru, nad stawem.
Rozdzielenie zabudowań ogrodniczych i rolno-hodowlanych nastąpiło po śmierci
Augusta III.
Pierwotna pałacowa oranżeria, figarnia i domek ogrodnika znajdowały się na
południe od pałacu, w rejonie góry Bachusa5. Stanowiły raczej część ogrodu niż
folwarku. Tam też – w l. 1720-26 – Józef Fontana wzniósł według projektu
Giovanniego Spazzia nową pomarańczarnię (w rejonie stajni Lanciego; dziś nie
istnieje). Jej opis znaleźć można w opublikowanym inwentarzu z 17296. Po 1732 a
przed 1748 na dawnych gruntach kościelnych włączonych pod koniec życia Jana III
do królewskiego założenia ogrodowego powstał zespół boskietów powiązanych
kompozycyjnie z architekturą wzniesionej później od północy pomarańczarni projektu
Jana Zygmunta Deybla. Ok. 1749 Deybel wzniósł na północ od pałacu wielki
budynek nowej Pomarańczarni7. Na planie z połowy XVIII w. widać wyraźnie
budynek oranżerii (i przylegający doń od zachodu tymczasowy zapewne budynek –
być może drewnianą wiatę). Na wschód od terenu opracowania dobrze widoczny jest
regularny w obrysie akwen wodny i rzędy nasadzeń, w których domyślać się można
winnej latorośli. W latach 80. XVIII w. północna część ogrodu przypałacowego
otrzymała zupełnie inny charakter niż południowa. Kunsztownie wystrzygane ściany
grabowych szpalerów i „sklepionych ulic” wydzieliły w poszczególnych partiach
ogrodu osobne wnętrza, które wyposażono w kwietne partery zdobne w misternie
wyprowadzone ornamenty z obszywkami bukszpanowymi. Optyczne, monumentalne

W. Fijałkowski, Wilanów. Pałac, ogród, zbiory artystyczne, Warszawa 1969, s. 19.
Archiwum Czartoryskich w Krakowie, rkps 5776. „Projekt Spazzia spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem
[Jerzego] Zeidlera [sprowadzonego z Saksonii ogrodnika], który po zaznajomieniu się z nim przesłał [Zofii]
Sieniawskiej swą opinię, uważając, że Jegomość Pan Spazzio wynalazł taką inwencję pomarańczarni, jakiej nie
spotkał on dotąd ani w Polsce, ani w Saksonii, i że nowa pomarańczarnia tak ma być owarowana, iż ani ogień,
ani insze incendia zaszkodzić jej nie mogą. Mimo wielu trudności i perypetii towarzyszących realizacji tej budowy
została ona w podstawowych pracach budowlanych ukończona w ostatnich tygodniach 1726, na polecenie
hetmanowej zawarte w liście z 23 VI 1728 – miała otrzymać jeszcze dekorację rzeźbiarską i sztukatorską.” [za:]
W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973, s. 51-52.
7 W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973, s. 70.
5
6
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zamknięcie północnej partii ogrodu tworzyła bryła Deyblowskiej pomarańczarni 8.
Podróżujący po Polsce w latach 1791-1793 Inflancki podróżnik Fryderyk Schulz pisał:
„Ogród ze trzech stron opasujący pałac wieloma odznacza się pięknościami.
Wchodząc naprzód spostrzega się długą wspaniałą oranżerię i cieplarnie [figarnię],
które i po drezdeńskim Zwingerze z przyjemnością się ogląda, szczególnie wziąwszy
pod uwagę klimat tutejszy, trudności i koszty z jakimi urządzenie tego było
połączone. Miejsca przed cieplarniami zajmują wszelkiego rodzaju kwieciste rabaty,
na sposób francuski narysowane”9. Zapewne uwaga o kwiecistych rabatach dotyczy
także północnej strony oranżerii. W latach 1845-55 Franciszek Maria Lanci10 połączył
oranżerię z budynkiem figarni romantyczna, ceglaną bramą z pergolą11. W tym samy
czasie wybudowane zostały według projektów Lanciego m.in. most przy bramie
pałacowej, nowy dom ogrodnika, ujeżdżalnia, wozownie, strzelnica, kręgielnia i
psiarnia.
Stopniowo likwidując dawny folwark po zachodniej stronie drogi do Powsinka
wzniesiono

nowy

wyremontowanej

browar.
Holenderni

Za

czasów

wystawiono

marszałkowej
budynek

Lubomirskiej

administracyjny

obok
zwany

prowentem, a dookoła „nowego folwarku” wzniesiono stodoły i spichrze. Wkrótce
Szymon Bogumił Zug wystawił nową Holendernię wzdłuż południowego brzegu
strumienia. Przejściowo między Góra Bachusową a drogą do Powsinka stanęły
stajnie, które miały zastąpić stajnie przypałacowe, które zniesiono by zrobić miejsce
dla nowej kordegardy i oficyny kuchennej.

W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973, s. 81.
W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973, s.82.
10 Lanci Franciszek Maria (1799–1875), architekt pochodzenia wł. Jeden z czołowych przedstawicieli →
historyzmu. Wykształcenie artyst. zdobył we Włoszech (m.in. w Akademii św. Łukasza w Rzymie). Do Polski
został sprowadzony przez S. Małachowskiego do prac przy pałacu w Końskich. Wykonał wówczas kilka
projektów, m.in. kościoła w Białaczowie, w stylu neogot. przebudował kościoły parafialne w Końskich i Pempowie.
Od 1830 mieszkał w Krakowie. Projektował przebudowę zamku wawelskiego w stylu neogot., opracował projekt
sarkofagu T. Kościuszki, prowadził przebudowę kaplicy Padniewskiego na mauzoleum Potockich. Pełnił funkcję
inspektora i budowniczego budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza Krakowem prowadził przebudowę w
stylu neogot. zamku w Będzinie, zamku w Zatorze, wybudował Złotą Kaplicę przy katedrze w Poznaniu
(mieszczącą sarkofagi Mieszka I i Bolesława Chrobrego). W 1837 został architektem zakładów górniczych w
Dąbrowie Górniczej. Po przeniesieniu się do Warszawy (1844) rozpoczął przebudowę Wilanowa dla A.
Potockiego. W Warszawie wzniósł kilka willi i domów czynszowych w formach renesansu i baroku wł. Był jednym
z najwybitniejszych architektów XIX w. Najchętniej posługiwał się neogot. kostiumem stylowym, należał do
pierwszych przedstawicieli tego nurtu w pol. architekturze. Posługiwał się też formami neorenes. i neobarok. W
Warszawie zapoczątkował typ neorenes. kamienicy czynszowej. Był prekursorem w stosowaniu żeliwa jako
materiału konstrukcyjnego.
11 J. Cydzik, W. Fijałkowski, Wilanów, „Teka konserwatorska” nr 6, Warszawa 1975, s. 38; W. Fijałkowski,
Wilanów. Pałac, ogród, zbiory artystyczne, Warszawa 1969, s. 43; W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973, s.
113.
8
9
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Za czasów Lubomirskiej (2. połowa XVIII w.) w pobliżu browaru wystawiono „nową
rezydencję komisarską”. Składał się na nią budynek mieszkalny i dwie prostopadłe
do niego oficyny, flankujące niewielki dziedziniec.
Na

polecenie

Stanisława

Kostki Potockiego

zugowską

Holendernię

Aigner

przekształcił w Dom Ekonoma, wprowadzając romantyczne akcenty architektoniczne
w postaci wieży i okien gotyckich. Jednocześnie w miejscu zburzonego prowentu
wystawił pseudośredniowieczny budynek zachowanej do dziś Holenderni, połączonej
z Domem Ekonoma ozdobnym ogrodzeniem z bramką łączącą park z folwarkiem.
W połowie XIX w. przesunięcie dawnego gościńca (prowadzącego z Czerniakowa do
Powsinka) ku zachodowi wprowadziło zmiany w usytuowaniu dworskich zabudowań
gospodarskich, obejmujących folwark, browar i budynek komisarski. Nowa droga,
przebiegająca przez środek dziedzińca Komisarii, oddzieliła dom mieszkalny od
bocznych pawilonów. Zostały one połączone dobudowanym od strony wschodniej
skrzydłem i przeznaczone na dworskie kuźnie.
Poważnej rozbudowie uległ również teren browaru, gdzie powstał zespół zabudowań
pomocniczych i mieszkania dla służby folwarcznej. Po wschodniej stronie gościńca
podwórze folwarczne zostało uregulowane i ogrodzone od południa. Od tej właśnie
strony prowadził główny wjazd na folwark, którego teren oddzieliła nowa droga,
prostopadłą do gościńca. Po drugiej stronie stanął młyn parowy z towarzyszącymi
zabudowaniami. Obecny kształt układu ukształtował się ostatecznie na początku XX
w. W 1908 na miejscu młyna parowego wystawiono gorzelnię, a ok. 1935
przetwórnię owoców.
Teren przedpałacowy
Właściwy teren pierwotnej rezydencji Jana III poprzedza obszar przedpałacowy,
złożony z czterech prostokątnych kwater lipowych, rozdzielonych aleją główną i
prostopadłą do niej drogą z Czerniakowa do Powsinka. Istniejący podział na kwatery
podkreślają murowane ogrodzenia ceramiczne zaprojektowane przez Lanciego.
Na skrzyżowaniu alei osiowej z drogą prowadzącą do Powsinka stoi niewielki
budynek dozorcy, zaprojektowany przez Lanciego ok. 1850.
21

W południowo-zachodnim narożniku obszaru przedpałacowego w połowie XIX w.
Lanci wybudował drugą karczmę wilanowską, zaadaptowaną współcześnie na
kawiarnię. Pierwotnie mógł to być wspominany w źródłach tzw. Dom Peldy wraz z
drwalnią, przebudowany ok. 1855 na karczmę. W XX w. romantyczny budynek z
podcieniami i wykuszem w ścianie północnej mieścił kolejno masarnię z chlewem,
sklep żelazny i sklep z artykułami gospodarstwa domowego. W latach 60.
wyremontowano go wraz z sąsiednim zajazdem i przeznaczono na kawiarnie.
Południową granicę obszaru przedpałacowego tworzą zabudowania dawnej
ujeżdżalni i wozowni, wzniesione w l. 1845-55 według projektu Lanciego.
Szczegółowa identyfikację omawianych tu aspektów zasobu kulturowego przedpola
zachodniego ilustruje plansza nr 4
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Identyfikacja uwarunkowań przyrodniczych
Poniższy tekst przytoczono w nawiązaniu oraz za opracowaniem: Weryfikacja
inwentaryzacji kwater wschodnich i inwentaryzacja kwater zachodnich zachodniego
przedpola Wilanowa wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew oraz wytycznymi dla
ekspertyzy przestrzenno – programowej przedpola Wilanowa (J. Grabczak – Jarosz,
E. Zborowska – Bemer, Kraków, 2006) oraz zilustrowano na planszy nr 3 niniejszego
opracowania
Drzewostan kwater zachodnich jest zróżnicowany pod względem gatunkowym
i wiekowym. Dominuje klon zwyczajny z dużą domieszką lipy drobnolistnej, robinii
białej, wiązu szypułkowego i jesionu wyniosłego, z niewielkim udziałem pozostałych
gatunków. W kwaterach tych tylko śladowo można doszukać się pozostałości po
starych nasadzeniach występujących wzdłuż ogrodzeń. Zadrzewienie to stanowi
drzewostan młody głównie z samosiewu i przypadkowych nasadzeń, realizowanych
przy obiektach pełniących funkcje usługowe.
Stare egzemplarze nie są należycie i systematycznie pielęgnowane a zaniechanie
zabiegów pielęgnacyjnych we wcześniejszej fazie rozwoju doprowadza do utracenia
walorów ozdobnych i estetycznych np. aleja jesionowa, szpaler topolowy i grabowy.
Stare egzemplarze lip rosnących przy ogrodzeniu osiągają próg wydolności
fizjologicznej. W kwaterach tych tylko nieliczne egzemplarze drzew nadają się do
adaptacji w nowy układ kompozycyjny.
Wyróżniającym się w tym założeniu jest egzemplarz wiązu szypułkowego uznanego
za pomnik przyrody. Należy rozważyć usunięcie samosiewów klonów rosnących w
bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Krzewy z dość przypadkowych nasadzeń rosną pojedynczo lub w grupach w
ocienieniu pod okapem drzewostanu, tak pod względem gatunkowym jak też stanu
zachowania nie przedstawiają żadnych wartości dendrologicznych i estetycznych.
Charakteryzując

drzewostan

kwater

wschodnich

należy

podkreślić

iż

dominującą rolę w strukturze dendrologicznej odgrywa lipa drobnolistna z domieszką
klonu zwyczajnego. Jednolita struktura nasadzeń świadczy o tym iż nie były one
przypadkowe. Drzewostan kwatery wschodniej w części jest zakomponowany

w

sposób podkreślający układ ciągów komunikacyjnych i ekspozycję mauzoleum. W

23

części zachodniej kwater wschodnich wprowadzono nasadzenia rzędowe co
spowodowało duże zagęszczenie w drzewostanie. Skutkuje to zwłaszcza przy braku
systematycznych zabiegów formujących i pielęgnacyjnych deformacją pokroju
drzewa, z których większość ma korony jednostronne zredukowane o małym ich
zagęszczeniu.
Większość egzemplarzy starszych osiągnęło próg wydajności fizjologicznej , o czym
świadczy między innymi duża ilość wydzielanego posuszu i pomimo prowadzenia
zabiegów konserwacyjnych nie będą nigdy stanowić zrębów przyszłościowego
układu kompozycyjnego. Drzewa te w większości mają poważne uszkodzenia np.
ubytki kominowe w pniach, duże ubytki wgłębne na pniach i konarach, poskracane
przewodniki i konary główne.
Z grupy tej wyróżnia się lipa drobnolistna – pomnik przyrody rosnąca przy alei
głównej prowadzącej na dziedziniec pałacu.
Stratygrafia wiekowa została wykonana w oparciu o tabelę opracowaną przez
profesora Longina Majdeckiego pozwalająca na określenie następującego podziału
wiekowego drzew, a mianowicie (por. plansza 3 niniejszego opracowania) drzewa w
wieku: poniżej 70 lat, 70 – 80 lat, 80 – 90 lat, 90 – 100 lat, 100 – 110 lat, 110 – 120
lat, 120 – 130 lat oraz powyżej 130 lat
Identyfikację na warstwie zasobów przyrodniczych przedstawiono nakładając
stratygrafię drzewostanu na wybrane materiały archiwalne i współczesne oraz
analizując dostępne zdjęcia archiwalne z lat zdjęcia z lat 1921 – 1945.
Opracowując materiał graficzny można wywnioskować, że w dostatecznym stopniu
zachowany zasób dendrologiczny pozwala uczytelnić zręby komponowanego
założenia przypuszczalnie zrealizowanego w oparciu o plan Schnagego sprzed 1857
roku
Analizując generalny zrąb formacji dendrologicznej oraz oceniając możliwość
adaptacji okazów i zespołów roślinnych zachodniego przedpola Wilanowa dla celów
rekompozycji tego układu należy zasób przyrodniczy podzielić na trzy zasadnicze
grupy:

okazy

i

zespoły

dendrologiczne

wskazane

do

ochrony,

zespoły

dendrologiczne i roślinne wskazane do scalenia uzupełnienia integracji i zespoły
dendrologiczne wskazane do korekty przesadzeń i eliminacji.


Okazy i zespoły dendrologiczne wskazane do ochrony

Zaliczono tu dwa okazy uznane za pomniki przyrody a to lipę drobnolistną, rosnącą
przy alei głównej w pobliżu domku dozorcy oraz wiąz szypułkowy rosnący nad
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potokiem w bezpośrednim sąsiedztwie mostku. Drzewa te mają dostateczną
wydolność fizjologiczną, są zachowane w stosunkowo dobrym stanie i przy
systematycznie

prowadzonych zabiegach pielęgnacyjnych mogą jeszcze przez

długie lata być świadkami historii miejsca.
A ponadto zespoły i pojedyncze egzemplarze lip dobrze zachowane, zwłaszcza
tworzące szpalery wzdłuż traktów komunikacyjnych oraz wyróżniające się pokrojem i
stanem zdrowotnym wpisujące się w proponowaną koncepcję.


Zespoły dendrologiczne i roślinne wskazane do scalenia, uzupełnienia i
integracji

W wytycznych przyjętych w niniejszym opracowaniu, zakładających zachowanie
istniejącego układu, zadrzewienie kwater wschodnich można przeznaczyć do
wykonania cięć formujących w celu uczytelnienia układu i podniesienia estetyki.
Część istniejącego drzewostanu ze względna wiek i stan zachowania wymaga
stałych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.


Zespoły dendrologiczne wskazane do korekty, przesadzeń i eliminacji

Do tej grupy należy zaliczyć cały zespół zieleni kwater zachodnich zdominowany
przez przypadkowe nasadzenia, szpaler topól, szpaler jesionów wzdłuż alei i przy
budynkach pełniących funkcje usługowe. Zupełnemu zatarci uległy nasadzenia
lipowe

wyznaczające układ kwater, zachowały się pojedyncze egzemplarze w

bardzo złym stanie. Obrzeżne zadrzewienie tych kwater zdominowane zostało przez
drzewostan różnogatunkowy pochodzący głównie z samosiewu.
W przeciwieństwie do kwater wschodnich trudno tutaj doszukać się śladów
jakiegokolwiek

komponowanego

założenia.

Drzewostan

sprawia

wrażenie

sadzonego przypadkowo lub z samosiewu
Z powodu zaniedbania systematyczne pielęgnacji mamy tu do czynienia z
egzemplarzami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu a takowe są zlokalizowanie
wzdłuż ogrodzenia przylegającego do magazynu rzeźb.
Zdecydowanego uporządkowania wymaga drzewostan rosnący po obu stronach
cieku zwłaszcza, ze powinien on pełnić funkcję izolacyjną w stosunku do obciążeń
wynikających z komunikacji i transportu na ulicy Przyczółkowej.
Szpalery grabowe rosnące wzdłuż potoku nie wpisujące się w układ kompozycyjny.
Zatem kwatery zachodnie wymagają przebudowy i rekompozycji.
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Rekompozycja założenia stwarza okazję cofnięcia rosnącego wzdłuż fosy szpaleru
lipowego i stworzenia rozleglejszej perspektywy wglądu na rezydencję
Stare

egzemplarze

poważnie

uszkodzone,

pomimo

prowadzenia

zabiegów

konserwacyjnych niebawem wypadną ze względów fizjologicznych, pozostałe
egzemplarze z powodu zaniechania systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych i
formujących nigdy nie stworzą jednolitego szpaleru stanowiącego właściwą oprawę
przedpola Pałacu Wilanowskiego. W tej sytuacji zasadnym wydaje się nasadzenie
drugiego rzędu lip jednolitego odmianowo i wiekowo mogącego w przyszłości
stanowić dopełnienie kompozycyjne głównego wejścia.
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Identyfikacja uwarunkowań przestrzennych
i konserwatorskich

Istotą omawianego tu terenu i występujących na jego obszarze walorów
historyczno – kompozycyjnych z jednej strony i zagrożeń, czy konfliktów funkcjonalno
– przestrzennych z drugiej – wydaje się być coraz bardziej wyraziście rysujące się
tak zwana „ostra” (konwergentna /tak zwana „zbieżna”/ według systematyki Van
Leuvena) granica trzonu założenia pałacowo – parkowego w Wilanowie z grubsza
pokrywająca się z granicą własności Muzeum Pałac w Wilanowie i jego coraz
bardziej agresywnie zagospodarowywanego sąsiedztwa. Stwierdzenie to będące
poniekąd truizmem określa jednak przede wszystkim tak zwaną nową tożsamość
miejsca (Z. Myczkowski, 1998) wilanowskiej rezydencji, z dawna oraz obecnie
definiowaną przez specjalistów (L. Majdecki, P. Wolski, J. Rylke, J. Jaskanis, P.
Szpanowski, M. Boretti,

D. Sikora. M. Hanaka, J. Korzeń) jako podlegającą bardzo

silnej transformacji właśnie w skali jej „otoczenia” czy „przedpola”, de facto –
krajobrazu.
Nakładają się na ten stan rzeczy w sposób niejako nawet paradoksalny
różnorodne statusy ochronne (aczkolwiek zapewne ich brak przesądziłby być może
do chwili obecnej o swoistej, niemej zagładzie wilanowskich pejzaży), na które
składają się przede wszystkim (oznaczone na rysunku planszy 4 i 5) następujące
formy ochrony dziedzictwa kulturowego:


granica wpisu zespołu urbanistycznego do rejestru zabytków



granica obszaru Pomnika Historii



indywidualne w[pisy obiektów do rejestru zabytków

Zgodnie z analizami dokonanymi w trakcie opracowywania niniejszej ekspertyzy
należy ponadto uwzględniać następujące aspekty przestrzenne i konserwatorskie,
a mianowicie:


podstawowy historyczny zasięg i podział modularny (por. pl. 5) o zasięgu
metrycznym około 300 x 1000 m w głównym trzonie kompozycji wilanowskiej
oraz podrzędny, ale równie istotny zasięg i podział modularny folwarku na
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południowy zachód nad Potokiem Służewieckim o zbiegu metrycznym około
400 x 350 m
powyższy układ nanizany jest na cały system powiązań kompozycyjnych
utworzony przez


główne węzły, osie i powiązania kompozycyjne z Osią Królewską i
rozwidlonym układem alej wyprowadzony z węzła przed mostem na fosie jako
fenomenem tradycji, kultury i kanonu miejsca zachodniego przedpola
założenia wilanowskiego

a także:


podrzędne węzły, osie i powiązania kompozycyjne, scalające i przesądzające
o wciąż zdecydowanie zintegrowanej i autentycznej formie tego założenia jako
całości „spiętej” w węźle utworzonym w przecięciu się Osi Królewskiej i
obecnej ulicy Kostki Potockiego

wreszcie


główne powiązania krajobrazowe i widokowe – potwierdzone we współczesnej
interpretacji wpisu obszarowego do rejestru zabytków z roku 1965 – stąd
uznano za niezbędne włączenie jego kopii i załączników graficznych do
niniejszej dokumentacji w ramach tego rozdziału

Na czoło uwarunkowań przestrzenno – funkcjonalnych w skali ogólnej – planistycznej
wydają się wysuwać przede wszystkim, obok przesadzonej już realizacji Miasteczka
Wilanów i pobliskiej Świątyni Opatrzności Bożej – potencjalne ciągi komunikacyjne
różnej proweniencji (ulice: Czerniakowska, Wilanowska, Przyczółkowa),

a w

stosunku do nich – podstawowe kierunki udostępniania.
Zatem stworzenie, za M. Borettim z jednej strony fizycznej izolacji i granicy
przy ostrym styku z masową komunikacją na styku z arterią dwupasmową, z drugiej
– „przyjazna” dysertyfikacja ruchu pieszo – jezdnego i pieszego od strony północnej
(kościelnej) i południowej (folwarcznej) z równoczesną jego cyrkulacją (kontrolowany
„napływ” od północnego zachodu, atrakcyjne rozprowadzenie i „odpływ” w kierunku i
„narożniku” południowo – zachodnim).
Swoja rolę powinna tu zmienić ulica Kostki Potockiego w kierunku traktu
pieszego, wzmocnieniu powinna ulec rola i forma granic statusów ochronnych i ich
przekroczeń, zespoły recepcyjne, bramy, akcenty krajobrazowe.
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Wytyczne konserwatorskie i kierunki bieżącej pielęgnacji
Treść tej części niniejszego opracowania ilustruje syntetycznie plansza nr 6
Przewidziane zasadnicze wytyczne wynikające z niniejszej ekspertyzy można
zestawić według następujących grup zagadnień

Szczegółowe wskazania i wytyczne przestrzenno – funkcjonalne:
Obejmują one przede wszystkim proponowaną:


aranżację głównych wejść do zespołu parkowo – pałacowego



aranżację głównych wyjść z zespołu parkowo – pałacowego



aranżację ciągów i urządzeń w rejonie Potoku Służewieckiego i ulicy Przyczółkowej wg M. Borettiego

W dalszej kolejności – lokalizację i wstępne okreslnie funkcji następujących obiektów:


ośrodek recepcyjno – gościnny



ośrodek dydaktyczno – ekspozycyjno – warsztatowy



zespół ogrodów jordanowskich i edukacji interaktywnej dla dzieci i ich
opiekunów



zespół bazy hodowli roślin krzewiastych i drzewiastych



zespół bazy hodowli roślin zielnych



ośrodek aktywnej rekreacji (hippicznej) – po zalecanej eliminacji ruchu
kołowego z ulicy Kostki Potockiego.

W konsekwencji – zalecane zmiany przestrzenno – funkcjonalne, a mianowicie:


zalecane przeniesienie bazy roślinnej



zalecana lokalizacja parkingów zewnętrznych



zalecana lokalizacja parkingów podziemnych
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zalecana lokalizacja przestrzeni przejść podziemnych z funkcją komercyjną

oraz
Kierunki ochrony, pielęgnacji i zmian substancji przyrodniczej w poniższym zakresie


okazy i zespoły dendrologiczne wskazane do zachowania i pielęgnacji



zespoły dendrologiczne i roślinne wskazane do uzupełnienia, scalenia i
integracji



zespoły dendrologiczne i roślinne wskazane do korekty, przesadzeń i
eliminacji

Zgodnie z rysunkiem i treścią planszy 6 – należy pilnie zmierzać do realizacji
aranżacji podziemnej strefy recepcyjnej muzeum w obrębie przeddziedzińca i
dziedzińca pałacowego (Z. Myczkowski, P. Zieliński 2004) oraz kilkufazowej
recepcji odwiedzających na poziomie terenu (Domek Lanciego – dawna karczma)
oraz placyk w węźle trzech alej na kwaterach przy mostku na fosie.
Utrzymać należy ażurowe murki Marconiego na obrzeżach kwater i obwodowe
szpalery wokół narysów kwater wschodnich i przy Osi królewskiej i ulicy Kostki
Potockiego w obrysach kwater zachodnich. Cenne jest utrzymanie uczytelnienia
dawnego przebiegi drogi do folwarku i Powsina.
Natomiast zasadniczej aktywizacji i przemianom powinno ulec funkcjonalne
wykorzystanie przestrzeni pomiędzy dawną komisarią i kuźnią i terenów na
zachód od nich ku Potokowi Służewieckiemu. Obecna funkcja dzikich ogródków i
gospodarczych placów powinna, przy koniecznym przemianowaniu ulicy Kostki
Potockiego na duży ciąg spacerowy zostać zaktywizowana na zaplecze hodowli
roślin topiarnych dla potrzeb ogrodów wilanowskich, przenikającym się z funkcją
rekreacji typu jordanowskiego,

i hippicznego. Miejsce po dawnym domu

gościnnym Czartoryskich powinno zostać zaktywizowane podobną funkcją o
wysokim współczesnym standardzie, podobnie jak kompleks dydaktyczno –
ekspozycyjno – warsztatowy, interaktywny, nawet z założeniem przeniesienia
funkcji Muzeum Plakatu.
Kwatery zachodnie powinny ulec geometryzującemu uporządkowaniu kompozycji
układu ścieżek i nasadzeń, a kwatery wschodnie wyraźnemu uprzestrzennieniu i
stworzeniu „oddechu” widokowemu na fosę, bramę pałacową i dziedziniec z
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pałacem, co wiązać należy z umiejętną redukcją i korektą zwłaszcza młodszych
nasadzeń oraz stopniową wymianą starszych.
Jako pewien ideogram można przyjąć stan przedstawiony na planie Schnagego,
nawet z uwzględnieniem narysu obozu polowego w południowo – zachodnim
narożu układu kwater, co mogłoby znaleźć swoją postać w aranżacji przejścia
podziemnego z odpowiednią interpretacją przestrzenną tego faktu w terenie.
Przykładem mogą być tu znakomite aranżacje identyfikujące stacje metra z
ważnymi obiektami historycznymi w ich pobliżu w Rzymie, Londynie czy Paryżu.
Powyższe wytyczne stanowią poniekąd zbiór, czy raczej zestawienie programowe
- spis zadań konserwatorskich ukierunkowujących dążenia Dyrekcji Muzeum do
optymalizacji aranżacji przedpola królewskiej rezydencji z uwarunkowaniami
przestrzennymi i cywilizacyjnymi, które zapewne przyniosą najbliższe lata czy
dziesięciolecia.
Zamiarem autorskim było tu niejako wyprzedzające stworzenie fragmentu planu
ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego, którego ustalenia powinny znaleźć
się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich bieżących
aktualizacjach jako warunki konserwatorskie .
Mając na uwadze dwa tylko fakty związane z najbliższą przyszłością, a
mianowicie: wzrost liczby stałych mieszkańców w Wilanowie o około 20 tysięcy i
spodziewany kilkumilionowy w skali roku napływ pielgrzymów do pobliskiej
Świątyni Bożej Opatrzności – można przyjąć, że zarysowane powyżej
scenariusze funkcjonalno – przestrzenne w duchu kreacji konserwatorskiej
wydaja się wychodzić naprzeciw obecnie wyobrażalnym standardom europejskim
i światowym, które rezydencji wilanowskiej w pełnym zakresie powinny
przysługiwać.
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PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
IDENTYFIKACJA NAWARSTWIEŃ HISTORYCZNYCH CZĘŚĆ I
PLANSZA 1
PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
IDENTYFIKACJA NAWARSTWIEŃ HISTORYCZNYCH CZĘŚĆ II
PLANSZA 2
PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH
PLANSZA 3
PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH, HISTORYCZNYCH
I KONSERWATORSKICH
PLANSZA 4
PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
KIERUNKI DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH, REWALORYZACYJNYCH
I PIELĘGNACYJNYCH
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA OGÓLNE PLANSZA 5
PRZEDPOLE PAŁACOWE PARKU WILANOWSKIEGO
EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI I WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE
KIERUNKI DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH, REWALORYZACYJNYCH
I PIELĘGNACYJNYCH
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE
PLANSZA 6

32

Wybór dokumentacji fotograficznej
(fot. Z. Myczkowski, listopad 2006)
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