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Wawelska rezydencja wladc6w Rzeczpospolitej 
Obojga Narod6w uniknttla w okresie rozbior6w losu 
Palacu Wielkoksiq_ztt_cego na Zamku Dolnym w Wilnie -
palac kr6lewski nie zostal rozebrany, lecz przebudowany 
na koszary armii austriackiej. Pozostala zatem oryginalna 
struktura budowlana palacu, choc pozbawiona znacznej 
cztt_sci element6w dekoracyjnych i wyposazenia. 
Odmienna sytuacja polityczna sprawila tez, ze prace przy 
odnowie zamku wawelskiego mo:lna bylo podjq_c juz w 
1905 roku, po wykupieniu zamku od armii przez lokalne 
wladze Galicji (tzw. Wydzial Krajowy). Prace te byly 
prowadzone przez kilkadziesiq_t lat, z przerwq_ jedynie w 
okresie II wojny swiatowej .' 

W roku 1990, niedlugo po odzyskaniu przez Po1sktt 
suwerennosci i w trakcie przemian gospodarczych, mozna 
bylo zatem sq_dzic, ze zamek wawelski zostal juz w pelni 
odrestaurowany i nie potrzebuje dalszych prac 
konserwatorskich. Tak jednak nie bylo, a skladalo sitt_ na 
to kilka przyczyn. Pierwszq_ z nich byl uplyw czasu i 
naturalne procesy starzenia material6w. Procesy te zostaly 
przyspieszone po II wojnie swiatowej na skutek 
rozbudowy przemyslu w zespole miejskim Krakowa i 
zwiq_zanego z tym zanieczyszczenia powietrza, kt6re w · 
latach 80 . XX wieku osiq_gntt_lo krawtt_dz katastrofy 
ekologicznej. Z tego wzglttdu odnowione kilkadziesiq_t !at 
wczesniej elementy zamku wymagaly w znacznej czttsci 
ponownej konserwacji.2 

Po drugie - nie wszystkie zadania konserwatorskie, 
planowane juz od 1905 roku, zostaly do roku 1990 
zrealizowane. Wymienic tu nale:ly m.in. nawierzchnitt 
Dziedziil.ca Arkadowego , baszttt_ Lubranktt_ i baszttt 
Senatorskl:\:. Spowodowane to bylo nie tylko 
ograniczeniarni srodk6w finansowych, ale takZe brakiem 
akceptacji konserwatorskiej dla przedstawianych przez 
kolejnych kierownik6w odnowienia zamku rozwiq_zail. 
projektowych w odniesieniu do tych obiekt6w. 

Trzecim czynnikiem, sklaniajl:lcym do podjttcia 
kompleksowego programu prac na Wzg6rzu Wawelskim, 
byly rOSlll:\:Ce potrzeby i wymagania uzytkowe, zar6wno 
dotyczq_ce stale powitt_kszanych zbior6w muzealnych, jak 
tez ruchu turystycznego, kt6ry osilWlq_l z koil.cem XX wieku 
skaltt rniliona os6b zwiedzajllcych ekspozycje zarnkowe w 
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ciq_gu roku. W okresie kilkudziesitt_ciu lat od rozpocztt_cia 
odnowy i UfZlldzenia pierwszych sal zamkowych zmienila 
sitt_ zasadniczo technika zabezpieczenia zbior6w, a tak:Z:e 
wymagania zwiedzajq_cych. 

Biorl:I:C pod uwagt( wszystkie wymienione wyzej 
czynniki , w 1990 roku opracowano program 
kompleksowych prac konserwatorskich, obejmujl:lcych 
calosc Wzg6rza Wawelskiego. Program ten realizowany 
jest do dnia dzisiejszego pod kierunkiem obecnego 
Dyrektora Zamku Kr6lewskiego na Wawelu i 
Konserwatora Zabytk6w Wzg6rza Wawelskiego prof. 
Jana Ostrowskiego. Istotny wklad w opracowanie zalozeil 
tego programu, a nastt(pnie jego realizacjt(, wni6sl dr 
Andrzej Fischinger, przez szereg lat pelniq_cy funkcjtt_ 
wicedyrektora do spraw konserwatorsko-technicznych. 
Nie bylo sprawl:\:przypadkow(\:, ze podjtt_cie tego programu 
zbieglo sitt w czasie z odnowieniem skladu i przyjtt_ciem 
nowych kierunk6w dzialalnosci przez Spoleczny Komitet 
Odnowy Zabytk6w Krakowa. Komitet nie tylko whlczyl 
prace konserwatorskie na Wzg6rzu Wawelskim do zakresu 
prac dofinansowywanych z Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytk6w Krakowa, ale tez uznal je za jedno 
z najwazniejszych zadaii w swoim planie dzialalnosci. 

W uchwale Komitetu nr 4/92 z dnia 8 grudnia 1992 
roku stwierdzono: ,Komitet ... wysoko oceniajllc 
dotychczasowe starania Dyrekcji Pail.stwowych Zbior6w 
Sztuki na Wawelu oraz Zarzqdu Bazyliki Metropolitalnej 
dotyczllce zabezpieczenia i udostt(pnienia zabytk6w 
architektury i sztuki zgromadzonych na wzg6rzu 
wawelskim i biorqc pod uwagt( wysoce niezadowalajq_cy 
stan zachowania jego najcenniejszych zabytk6w, uwaza za 
konieczne przeprowadzenie gruntownych prac 
remontowo-konserwatorskich i badawczych na wzg6rzu 
wawelskim w oparciu o opracowany program 
calosciowego odnowienia i konserwacj i wzg6rza 
wawelskiego do roku 2000".3 

Dzitt_ki dotacjom z Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytk6w K.rakowa mozliwe bylo znaczne 
rozszerzenie prac; dotacje te do dnia dzisiejszego stanowill 
okolo polowy srodk6w przeznaczanych na prace 
konserwatorskie w obiektach Zarnku Kr6lewskiego na 
Wawelu. Pozostale srodki pochodzll z dochod6w wlasnych 
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I . Renesansowy fiyz w sali I pi~tra skrzydla wschodniego palacu kr6lewskiego, stan po konserwacji przeprowadzonej w latach 199 2- 94. 
Fat. P. Stf8)ien. 
A Renaissancefi-iezefi-om a ground floor hall in the east wing of the Wawel Palace. View after preservation in 1992- 1994. 

Zamku, dotacj i celowych Ministers twa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz - w niewielkim stopniu
od sponsor6w i fundacji prywatnych. 

W odr6znieniu od plan6w z lat 80. XX wieku, 
obejmuj~cych tylko wybrane realizacje techniczne i 
konserwatorskie, program z 1990 r. zakladal obj((cie 
pracarni konserwatorskimi calego zespolu zabytkowego 
Wzg6rza Wawelskiego lj . zar6wno obiekt6w stanowi~cych 
wlasnosc Skarbu Paitstwa (ze szczeg6lnym uwzgl((dnieniem 
palacu kr6lewskiego), jak tez obiekt6w koscielnych, z 
Katedr~ Wawelsk~ na czele.4 Zalozenia konsetwatorskie 
przyj((te przy formulowaniu tego programu - aktualne do 
dnia dzisiejszego - przewiduj~ uszanowanie nie tylko 
historycznych nawarstwieit zabudowy Wawelu - co 
podkreslano juz sto lat temu, przy rozpocz((ciu odnowy 
tego zespolu - ale takze poprzednich dokonait 
konserwatorskich, m.in. aran:Z:acji wn((trz wprowadzonej w 
latach 20. i 30. XX wieku wedlug projekt6w Adolfa 
Szyszko-Bohusza. Nie wykluczono jednak pewnych korekt, 
w przypadkach, gdy obecny stan wiedzy wskazuj e, ze istotne 
elementy zespolu zostaly poprzednio bl((dnie odtworzone. 

Palac krolewski 
Realizuj~c przedstawiony wyzej program kompleksowej 

konserwacji wzg6rza wawelskiego, ze zrozumialych 
wzgl((d6w w pierwszej kolejriosci przystcwiono do prac w 
palacu kr6lewskim. 5 W pieiwszej kolejnosci poddano 
konserwacji stalow~ wi((zb(( dachow~ i wymieniono 
pokrycie, stosuj~c dach6wk(( o podwyzszonych 
parametrach wytrzymalosciowych. Instalacje ogrzewcze i 
elektryczne, zalozone kilkadziesi~t lat wczesniej, wymagaly 
calkowitej wymiany. Tak:Z:e system alarmowy musial bye 
zastcwiony nowym, znacznie bardziej rozbudowanym i 
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spelniaj~cym wsp6lczesne wymagania dla muzeum klasy 
swiatowej. Wobec tak duzego zakresu potrzebnych prac 
instalacyjno-budowlanych, zdecydowano, ze nalezy 
pol~czyc go z peln~ konserwacj~ wystroju wn((trz. 

Prace we wn((trzach palacu kr6lewskiego byly 
realizowane stopniowo w latach 1991192- 1998, 
poczynaj~c od skrzydla wschodniego, a koitcz~c na 
skrzydle bramnym. Wsr6d prac konserwatorskich 
najwazniejszymi i najtrudniejszyrni zadaniarni byly: 

- konserwacja renesansowych malowidel w skrzydle 
wschodnim i brarnnym, 

- konserwacja ,Glow Wawelskich" tj. zespolu 30 rzezb 
ze stropu Sali Poselskiej, 

- konserwacja obic kurdybanowych we wn((trzach 
Kurzej Stopki i skrzydla p6lnocnego; 

- konserwacja portali gotycko-renesansowych. 
Renesansowe fryzy malarskie w salach: Poselskiej, 

Turniejowej i Pod Przegl~dem Wojsk, pochodz~ce z 1. 
polowy wieku XVI, odkryte zostaly niedlugo po 
rozpocz((ciu odnowy zamku wawelskiego (II. 1). Pierwsze 
prace konserwatorskie (gl6wnie w sali Poselskiej) wykonal 
w latach 1913 i 1916 Julian Makarewicz, natomiast 
restauracj(( wszystkich trzech malowidel przeprowadzil 
w 1926 r. Leonard P((kalski. Badania wykonane w 1991 r. ij. 
65 lat po tej restauracji, wskazaly, ze potrzebna jest kolejna 
ich konserwacja. Opr6cz powierzchniowego zabrudzenia 
stwierdzono miejscowe p((kni((cia i odspojenia tynku od 
w~tku muru oraz uszkodzenia warstwy malarskiej , 
zwlaszcza w partiach rekonstruowanych. Poniewaz 
jednoczesnie rekonstrukcje te w wielu miejscach zaslanialy 
i znieksztalcaly oryginalne malowidlo renesansowe -
zdecydowano odslonic w tych miejscach oryginal, a po 
j ego utrwaleniu wykonac no we uzupelnienia, na podstawie 
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2. Naroi na izba apartamentu kr6lewskiego na I pi~trze skrzydla wschodniego palacu (sypialnia), stan po konserwacji przeprowadzonej 
w latach 199 3-94, obejmujqcej calosc wystroju tj. polichromowany strop, fiyz podstropowy i porta/e. Fat. P. Stt[pien. 
The corner room (bedroom) of the royal apartments on the ground floor in the east wing of the palace. View after preservation in 199 3-
1994, during which all the historic interior elements, i.e. the polychromed ceiling beams, fi'ieze, and portals, were preserved. 

oryginalu i analogii ikonograficznych. Pozostawione 
poprzednie rekonstmkcje skorygowano, dostosowuj'lc do 
kolorystyki oryginalu. Powyzsze prace, wykonane wraz z 
konserwacj'l pozostalych element6w wystroju w latach 
1992-94 przez firm(( ,Konserwacja Zabytk6w s .c. 
Aleksander Piotrowski - Edward Kosakowski", zostaly 
wysoko ocenione przez kornisj(( konserwatorsk<t.6 

Podobnym zagadnieniem konserwatorskim byla 
konserwacja fiyz6w renesansowych w dw6ch salach dawnego 
apartamentu kr6lewskiego na 1. pi((trze skrzydla wschodniego 
palacu (tzw. garderobie i sypialni), wykonana w tym samym 
okresie przez Firm(( Konserwatorsk<t Piotr Bialko. Usuni((to 
CZ((SC poprzednio wykonanych rekonstrukcji, a pozostale 
skorygowano, dostosowuji:tc do renesansowego oryginalu, 
kt6ry utrwalono i zabezpieczono. W odr6Znieniu od sal 2. 
pi((tra w tych salach zachowaly si(( oryginalne stropy 
renesansowe z jodlowych belek (11. 2). Ich dezynsekcj(( 
przeprowadzono za pomoc<t promieniowania 
wysokoenergetycznego (mikrofalowego ), a nast((pnie 
wykonano powierzchniow<t impregnacj(( roztworem 
Paralloidu B-72 z dodatkiem srodka odkazaj<tcego, 
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wzmacniaj'lc w ten spos6b przypowierzchniow'l warstw(( 
drewna i utrwalaj<tc warstw(( malarsk<t.7 

Najmniej problem6w zwi<tzanych bylo z ponown<t 
konserwacj<t renesansowych malowidel zachowanych w 
skrzydle bramnym palacu. Poprzednia konserwacja 
wykonana po ich odkryciu w latach 60. XX w . przez 
Rudolfa Kozlowskiego miala charakter zachowawczy, 
dlatego ponowne zabiegi w roku 1998 mozna bylo 
ograniczyc do konserwacji technicznej tj. odczyszczenia i 
utrwalenia malowidla. 8 

Konserwacja zespolu trzydziestu rzezb ze stropu sali 
Poselskiej, zwanych , Glowami Wawelskimi" wykonana 
zostala w 1993 r.pod kiemnkiem prof. Ireneusza Pluski i 
prof. Mariana Paciorka. W trakcie konserwacji , 
wykonywanej metod<t warsztatow'l tj . po zdemontowaniu 
rzezb ze stropu, usuni((to przemalowania, sklejono 
p((kni((cia i wzmocniono oslabione partie drewna, 
utrwalono autentyczn<t warstw(( malarsk<t i wykonano 
uzupelnienia dla wydobycia pierwotnej koncepcji 
artystycznej tych unikatowych rzezb. Tak:Z:e te prace zostaly 
bardzo wysoko ocenione przez komisj(( konserwatorsk<t.9 
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3. Przedsionek Kurzej Stopki z wykladzinq kurdybanowq na 
scianach i porta/em z pocz. XVII wieku, stan po konserwacji 
przeprowadzonej w latach 1994- 96. Fot. P StfJJien. 
The leather wall coverings and early seventeenth-centwy portal of 
the antechamber of the palaces Kurza Stopka tower. View after 
preservation in 1994-1996. 

Calkowicie odmienne problemy technologiczne zwiqzane 
byly z konserwacj<t obic kurdybanowych, znqjduj<tcych sit( 
we wnt(trzach Kurzej Stopki i drugiego pit(tra skrzydla 
p6lnocnego zamku (D. 3). Kurdybanywykonane w warsztatach 
weneckich w 1. polowie XVIII wieku, a pochodz<tce gl6wnie z 
zamku w Moritzburgu, zakupione zostaly w Ia tach 20. i 30. XX 
wieku i wykorzystane przy urz<tdzaniu wnt(trz wawelskich po 
kierunkiem Adolfa Szyszko-Bohusza. Zwi<'jZane z tym zabiegi 
konserwatorskie, uzupelnienia brakuj<tcych plat6w i montaZ 
wykonal w6wczas malarz i konserwator Waclaw Szymborski. 
Odmiennie niZ w wielu zamkach i palacach europejskich, gdzie 
poszczeg6lne platy kurdybanu montowane S<t oddzielnie, 
Szymborski zdublowal kurdyban naklejaj<tc na pl6tno lniane 
rozpit(te na calej powierzchni sciany. Uzyskal przez to jednolit<t 
plaszczyznt( obicia, ale kosztemjego wit(kszej wrazliwosci na 
zmiany wilgotnosci. Przy zbytnim wysuszeniu i naprt(zeniu 
obicia grozi spt(kanie sk6ry, przy nadmiemej wilgotnosci -
sfaldowanie obicia. 

Prace, przeprowadzone w latach 1994-96 przez 
wspornnian<t juz firmt( AC Konserwacja Zabytk6w, byly 
pierwsz<t calosciow<t konserwacj<t obic od czasu ich 
zamontowania we wnt(trzach wawelskich. Zgodnie z 
opisanymi na wstt(pie zalozeniami calego programu 
odnowy, zachowano aranzacjt( wykonan<t przez 
Szymborski ego, wykonuj<tc niezbt(dne zabiegi dla naprawy 
uszkodzen i zabezpieczenia zabytku . Powierzchnit( 
kurdybanu oczyszczono z kurzu i brudu, wykonano 
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miejscowe odkazanie, podklejenia i uzupelnienia, z 
zachowaniem oryginalnej techniki, obejmuj<tcej do 
kilkunastu warstw grunt6w, folii srebrnej, zlocen, 
malowania i wemiks6w. Bylo to mozliwe m.in. dzit(ki 
wykorzystaniu zachowanych narzt(dzi z warsztatu 
Waclawa Szymborskiego. Po wykonaniu tych zabieg6w 
przeprowadzono ponowny naci<tg tych kurdyban6w, kt6re 
byly zdeformowane, przez nawilzenie (po rozdublowaniu) 
i wysuszenie wraz z ponownym przyklejeniem do pl6tna. 

Waznym zadaniem byla tak:le konserwacja portali 
gotycko-renesansowych, nalez<tcych do pierwotnego 
wystroju wnt(trz palacu kr6lewskiego i uznawanych za 
unikatowy zesp6l detalu architektonicznego. W trakcie 
prac prowadzonych pod kierunkiem autora zwr6cono 
uwagt( na delikatne oczyszczenie z brudu i poprzednich 
powlok zabezpieczaj<tcych, z zachowaniem slad6w 
pierwotnej dekoracji malarskiej (niestety nielicznych). Do 
zabezpieczenia powierzchni porowatego wapienia 
,piilczowskiego", z kt6rego wykonana jest wit(kszosc 
pmtali, u:lyto mikroemulsji silikonowych. 10 

Z innych prac we wnt(trzach zamku mozna wymienic 
poszerzenie ekspozycji zbrojowni w piwnicach skrzydla 
wschodniego i now<t aran:lacjt( rezerwatu archeologiczno
architektonicznego z reliktami kosciola romanskiego zw. 
sw. Gereona i gotyckiej kaplicy sw. Marii Egipcjanki w 
skrzydle zachodnim zamku; obie te prace zrealizowano 
wedlug projekt6w autora (11. 4). Decyzja o zmianie 
aran:lacji rezerwatu w stosunku do pierwotnego projektu 
A. Szyszko-Bohusza byla wynikiem weryfikacyjnych 
badail archeologicznych, zmieniaj<tcych pogl<td na formt( 

4. Projekt nowej aranzacji rezerwatu archeologiczno
architektonicznego w zachodnim skrzydle palacu, arch. Piotr 
St£JJien, 1998. 
Project for the arrangement of the archaeological and architec
tural exposition in the palace's west wing. The project 's author 
was Architect Piotr StfJ)ien. 1998. 
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5. Odtworzona w latach 1999-2000 nawierzchnia brukowana Dziedzi1ica Arkadowego. Fot. P. Strwien. 
The Wawel Palaces interior courtyard, which was paved in 1999-2000. 

kosciola romailskiego, a zwlaszcza jego krypty. Uznano, ze 
aran:lacja rezerwatu winna odpowiadac aktualnemu stanowi 
wiedzy, a wyeksponowac nalezy tak:le relikty kaplicy 
gotyckiej. Celem prac bylo tak:le ustabilizowanie warunk6w 
klimatu wewnt(trznego przez wprowadzenie ograniczonego 
ogrzewania i wentylacji. Konserwacjt( niewielkich, ale bardzo 
cennych fragment6w dekoracji malarskiej kaplicy gotyckiej 
przeprowadzono pod kierunkiem prof. W. Zalewskiego. 11 

R6wnolegle z pracami prowadzonymi we wnt(trzach, w 
latach 1994-2000 przeprowadzono konserwacj t( 
zewnt(trznych elewacji palacu kr6lewskiego, pohtczon<i z 
wymian'lc tynk6w pochodz<icych z lat 20. XX wieku i 
wykazuj'lccych liczne uszkodzenia, zaplamienia itp. Prace 
te, wykonane przez Firm(( Konserwatorsk<i Piotra Bialko, 
daly okazjt( do nowych badail. architektonicznych W<lctk6w 
elewacji. 12 

Dziedziniec arkadowy 
W zespole rezydencji kr6lewskiej szczeg6ln<i wartosc 

rna dziedziniec arkadowj, stanowi<lcCY centrum palacu. 
Kolumnada kruzgank6w· dziedzinca arkadowego jest 
najbardziej charakterystycznym elementem 
architektonicznym rezydencji, mozna powiedziec - jej 
architektonicznym symbolem; wymaga zatem szczeg6lnej 
ochrony. Badania kolumnady wykazaly, ze pod wzglt(dem 
konstrukcyjnym prace przeprowadzone przez Zygmunta 
Hendla w latach 1909- 1914 skutecznie zabezpieczyly ten 
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obiekt. 13 Depozycja zanieczyszczen pylowych i ,kwasne 
deszcze" sprawily jednak, ze konieczna byla interwencja 
konserwatorska, obejmuj<:tca oczyszczenie, naprawt( 
powierzchniowych uszkodzen, miejscowe wzmacnianie 
materialu kamiennego i zabezpieczenie przez 
hydrofobizacjt(. Podobny zakres zabieg6w wykonano przy 
kamieniarce okien i portali , znajduj'lccych sit( w 
wewntttrznej scianie kruzgank6w. Natomiast tynki , 
pochodz<ice z lat 20. XX wieku, w calosci wyrnieniono. 14 

Jakju:l wspomniano na wstt(pie, jednym z planowanych 
od dawna, a nie zrealizowanych zadan konserwatorskich bylo 
przywr6cenie nawierzchni brukowanej na dziedzincu 
arkadowym (ll. 5). W prograrnie sformulowanym w 1990 r. 
zadanie to uznano za jedno z wa:lniejszych. Prace poprzedzono 
badaniami archeologicznymi, kt6re m.in. potwierdzily, ze w 
ok:resie od XVI do XVIII wieku istnialy w obrttbie dziedziil.ca 
arkadowego bruki z wapienia. Przed odtworzeniem 
nawierzchni konieczna byla pelna wymiana podziemnych sieci 
instalacyjnych, a tak:le zabezpieczenie znajduj'lccych sit( pod 
dziedziil.cem relikt6w architektonicznych. W tym ostatnim 
zakresie najtrudniejszym zadaniem bylo zabezpieczenie 
piwnicy ( dawnej ,lodowni") pod poludniowo-wschodnim 
naroznikiem dziedzinca. Wedlug projektu autora 
zastosowano tu zar6wno poziome izolacje z papy 
termozgrzewalnej, jak tez pionowy ekran ilowy, w 
pol<iczeniu z udroznieniem pierwotnego systemu 
wentylacji . Po osuszeniu wnt(trza konieczne bylo 
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6. Gurny turus Ogroduw Krolewskich z odtworzonymi schodarni i kompozycjq ogrodowq. Fat. P St~pidt. 
The upper terrace of the Royal Garden with the recreated stairs and garden arrangement. 

odgrzybianie za pomoc'l. preparatu Mycetox-M. Po 
uzupelnieniu o brakuj'l.ce elementy (schody, posadzka, 
oswietlenie ), piwnica ta stanowi obecnie interesuj'lc.CY 
rezerwat architektoniczny, a prowadzone okresowo 
kontrole wskazuj'l. na ustabilizowanie warunk6w cieplno
wilgotnosciowych.15 

Odtworzenie nawierzchni wykonala w latach 1999-
2000 firma ,Dolmar" wedlug projekt6w arch. Jana 
Kisielewskiego i dr. arch. Zdzislawa K. Bastera. Ze wzgl<(du 
na intensywny ruch turystyczny zdecydowano, ze bruk 
b((dzie mial form(( bardziej regulam'l. (a przez to r6wn'l. 
powierzchni(() niz bruk pierwotny, zblizony do tzw. ,kocich 
lb6w". Jako niezb((dny warunek konserwatorski przyj((to 
natomiast zastosowanie tego samego, co pierwotnie rodzaju 
kamienia tj. wapienia o jasnej kolorystyce. Trudnym 
problemem bylo znalezienie materialu kamiennego, kt6ry 
spelnialby jednoczesnie powyzsze wymogi konserwatorskie 
i wymagania techniczne (parametry brukowca I klasy). Po 
licznych ekspertyzach i badaniach zastosowano ostatecznie 
wapieil ,Crema Rozalya" ze zloza Bilecik w Turcji. Kostki 
wapienne ulozone zostaly ria ,mi((kkiej" podbudowie, 
zlozonej z warstw kliilca porfirowego wzmacnianych 
przekladkami z geotkaniny .16 Kontrola nawierzchni, 
prowadzona do dnia dzisiejszego, wykazuje, ze przyj((te 
rozwi'l.zanie techniczne spelnilo oczekiwania -
nawierzchnia nie wykazuje istotnych uszkodzeil (po 4 
latach uzytkowania drobne uszkodzenia stwierdzono 
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zaledwie na 0,6% kostek) 17, a dziedziniec arkadowy 
odzyskal charakter dziedziilca palacowego. 

Ogrody krolewskie 
Propozycje odtworzenia ogrod6w kr6lewskich, 

znajduj'l.cych si(( pierwotnie po wschodniej stronie palacu, 
przedstawial juz wczesniej Adolf Szyszko-Bohusz w 
ramach swoich czterech koncepcji zagospodarowania 
Wzg6rza Wawelskiego. Propozycje te mialy jednak 
charakter nowej, osiowej kompozycji, nie zwi'l.zanej z 
ukladem historycznym. W obecnym programie odnowy 
Wawelu odtworzenie ogrod6w uznano za niezb((dne dla 
pelnej prezentacji rezydencji kr6lewskiej zwiedzaj'l.cym. 
Jednak odmiennie niz we wspornnianych projektach 
Adolfa Szyszko-Bohusza, przyj((to, ze te odtworzone 
ogrody winny w jak najwi((kszym stopniu odzwierciedlac 
stan wiedzy o ogrodach,jakie istnialy na Wawelu w okresie 
renesansu. Zadanie to jest utrudnione przez fakt, ze na 
tym terenie istniej'l. takze fortyfikacje XVIII i XIX
wieczne, obj((te ochron'l.konserwatorsk'l. i planowan'l. tras'l. 
zwiedzania. Zwiedzaj'l.cemu nalezy zatem w czytelny 
spos6b zaprezentowac elementy, kt6re nigdy wczesniej 
nie wsp6listnialy ze sob<i (II. 6). 

W 1999 roku rozpocz((to badania archeologiczne (pod 
kierunkiem dr. Zbigniewa Pianowskiego i dr. Janusza 
Firleta) i architektoniczne, kt61ych wyniki okazaly si(( 
nadspodziewanie wazne. W obr((bie g6rnego tarasu 
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7. Badania archeologiczne na dolnym tarasie Ogrod6w Kr6lewskich - odslonir;_tefimdamenty budowli ogrodowej. Fat. P Str;.pien. 
The excavations in the lower terrace of the Royal Garden. The unearthed foundations of the garden 's structures are visible. 

ogrod6w, po usuni((ciu prawie 3-metrowego nasypu z XIX i 
XX wieku, odsloni((to podstaw(( schod6w i ganku, htczll:cego 
pierwotnie palac z ogrodami, szereg detali nale:Z:ll:cych do tych 
schod6w, a tak:Z:e pozostalosci ceglanych sciezek 
ogrodowych, nale:Z:ll:ce do fazy renesansowej. W nast((pnym 
etapie prac odtworzono wedlug projekt6w arch. Piotra 
St((pnia, arch. Janusza Sm6lskiego i dr. Stanislawa 
Karczmarczyka elementy architektoniczne tego zalozenia: 
historyczny uklad mur6w oporowych z przejsciami na dolny 
taras i do , drugiego ogr6dka" (200 1) oraz schody przy 
elewacji wschodniej palacu (2002-2003). Odnalezione 
relikty W pOlll:CZeniu Z analiZll: zr6del historycznych 
pozwolily na odtworzenie tych element6w z du:Z:ll: scisloscill:. 
Relikty sciezek zostaly zabezpieczone i zakryte izolacjq, 
poniewaz ich eksponowanie na czynniki atmosferyczne 
prowadziloby do szybkiego zniszczenia. 

Kompozycja ogrodowa na g6rnym tarasie 
zaprojektowana zostala przez zesp6l z udzialem mgr in:Z:. 
Katarzyny Z6lciak, arch . . Jaroslawa Z6lciaka i dr arch. 
Agaty Zachariasz. Nad zachowanymi reliktami XVI
wiecznych sciezek wykonano ich replik(( Z r((Cznie 
formowanej cegly, a w kwaterach pomi((dzy sciezkami 
odtworzono na podstawie opis6w skrzynie (tj. 
podwyzszone rabaty). W pozostalych cz((sciach tarasu 
urzll:dzono - na podstawie og6lnej wiedzy o ogrodach tego 
okresu - niewielkll: 'lll:k(( kwiatowll:" z lawll: i trejazem oraz 
kwatery z bukszpanem, a poszczeg6lne cz((sci tarasu 
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oddzielono drewnianymi ogrodzeniami. Elementy te 
podkreslajq, ze XVI -wieczny ogr6d w rezydencji wawelskiej 
l1tczyl - podobnie jak architektura palacu - cechy 
renesansowe z tradycjll: sredniowiecznll:. 

W obr((bie dolnego tarasu badania archeologiczne 
ujawnily fundamenty budowli ogrodowej o trzech czlonach 
Qej dokladna funkcja jest nadal przedrniotem dyskusji) 
oraz powill:zanych z nill: bruk6w. Wobec braku innych 
slad6w zalozenia ogrodowego na dolnym tarasie , 
koncepcja projektowa opracowana przez ten sam zesp6l 
przewiduje jego odtworzenie w spos6b symboliczny, 
poprzez kreacj(( nowej kompozycji zlozonej z element6w, 
o kt6rych wiemy, ze na tym terenie istnialy. Elementy te 
to parter ogrodowy, sad i dwie altany, z kt6rych jedna 
zaznaczac b((dzie lokalizacj(( wspomnianej budowli. 
Realizacja pelnego programu odtworzenia ogrod6w 
kr6lewskich, wraz z ,drugim ogr6dkiem" pod Jordankll: i 
winnicll: przed elewacjll: poludniowll: palacu, zajmie 
zapewne jeszcze kilka lat (II. 7) . 

Fortyfikacje Wawelu 
Obronny charakter rezydencji kr6lewskiej wymagal, 

aby otoczona byla fortyfikacjami. Wielokrotne 
przebudowy sprawily, ze do dzis zachowaly si(( fortyflkacje 
sredniowieczne, twOfZll:Ce WeWU((trzny obw6d obronny, i 
fortyflkacje z XVIII i XIX wieku tj. obw6d zewn((trzny. 
Niewiele pozostalo natomiast po fortyfikacjach 
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8. Rami~ , A" fortyfikacji kleszczowych, po zak01iczeniu prac 
konserwatorskich w 20061: Fat. P St~ien. 

A segment of the fortifications after preservation in 2006. 

nowozytnych, kt6rymi uzupelniono sredniowieczny 
obw6d obronny w okresie XVI i XVII wieku. Obecna 
koncepcja konserwacji fortyfi.kacji wawelskich zaklada 
zr6znicowanie dzialan w poszczeg61nych odcinkach, 
zaleznie od ich charakteru i pochodzenia. W istotny 
spos6b zmienilo sit(podejscie do fortyfikacji austriackich 
z polowy XIX wieku. Jeszcze w latach 30. XX w. 
traktowane byly jako ,pit(tno zabor6w" i przeznaczone do 
usunit(cia lub przebudowy. Obecnie traktowane S'!: jako 

. 9. Prace przy izolacji dolnego tarasu ogrod6w- wykonanie ekranu 
ilowego zabezpieczajqcego wschodni odcinek mur6w obwodowych 
Wawelu. Fat. P St~ien. 

Insulation work in the lower terrace ofthe Royal Garden with the 
aim of protecting the east side of the Wawel walls. 
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element zabytkowy, podlegajqcy ochronie 
konserwatorskiej. 

W tym waznym skladniku zespolu zabytkowego 
Wawelu, jaki stanowiq fortyfi.kacje, wystt(powalo najwit(cej 
zagrozeil, tak:Z:e o charakterze konstrukcyjnym. Pomimo 
prac prowadzonych w latach 20. i 60.do 80. XX wieku, w 
wielu miejscach odspojone lico zewnt(trznych mur6w 
obwodowych grozilo odpadnit(ciem Z tego wzglt(du prace 
przy murach obwodowych od strony Wisly tj. 
fortyfikacjach kleszczowych rozpoczt(to juz w 1993 r., 
r6wnoczesnie z pracami w palacu kr6lewskim (II. 8). Prace 
te, z pewnymi przerwami, prowadzone Sq do dnia 
dzisiejszego. Najbardziej zdestruowane partie lica 
wymieniono, lqCZ<!:C je z rdzeniem muru za pomocq 
nierdzewnych kotew. Warto dodac, ze najwit(ksze 
odspojenia, wymagajqce takiej wymiany, wystt(powaly w 
partiach przemurowanych przy poprzednich pracach; stan 
lica autentycznego byl na og6l lepszy. Do zwit(kszenia 
destrukcji przyczynilo sit( u:Z:ycie zaprawy cementowej do 
spoinowania w trakcie poprzednich prac; przy obecnych 
pracach takie spoinowanie w wit(kszosci jest wymieniane, 
z zastosowaniem zaprawy zblizonej do oryginalnej . Partie 
odspojone, ale mozliwe do zachowania, wzmocniono za 
pomocq nierdzewnych kotew i iniekcji zaczynu 
mineralnego. 

Istotnq CZt(SCiq prac jest odtworzenie ukladu strzelnic 
z fazy XVIII-wiecznej. Strzelnice te zostaly zamurowane 
przy przer6bkach XIX-wiecznych, co znieksztalcilo 
pierwotnq form(( fortyfikacji. Badania architektoniczne, 
prowadzone wraz z konserwacjq, umozliwiajq odslonit(cie 
i uzupelnienie do stanu pierwotnego tych strzelnic. 18 

Natomiast pr6by odtwarzania na lieu muru zacierki 
barwnej,jakiej slady stwierdzono w h·akcie badail, nie daly 
pozytywnego rezultatu, zar6wno pod wzglt(dem 
technicznym (trwalosc), jak tez estetycznym. Z tego 
wzglt(du zrezygnowano z odtwarzania zacierki, decydujqc 
o eksponowaniu wqtku ceglanego. Jako zabieg 
zabezpieczajqcy lico stosowana jest hydrofobizacja 
preparatami na bazie mikroemulsji silikonowej. Prace 

· przy fortyfikacjach kleszczowych bt(dq nadal 
kontynuowane. 

Uszkodzenia wystt(pujqce w murach obwodowych od 
strony wschodniej wzgorza Sq zblizone do wyzej 
opisanych. Jako metod(( ochrony mur6w przed wodq 
przenikajqcq od strony wewnt(trznej przyjt(to wykonanie 
na calej powierzchni dolnego tarasu ogrod6w izolacji, 
obejmujqcej ekran ilowy i pionowe izolacje z 
geomembrany, oraz drenazu (II. 9). Izolacja ta chronic 
rna j ednoczesnie wspomniane wyzej relikty renesansowej 
budowli ogrodowej i bruk6w. Pozostale zabiegi Sq 
analogiczne do stosowanych przy fortyfikacjach 
kleszczowych. Poniewaz w tej czt(sci obwodu obronnego 
dominujq fortyfikacje z polowy XIX wieku, zdecydowano 
o przywr6ceniu (przez rekonstrukcjt( brakujqcych 
fragment6w) pierwotnej formy bramie pod Lubrankq, 
pochodzqcej z tego wlasnie okresu (II. 10) . 

N ajbardziej wartosciowym elementem XIX -wiecznych 
fortyfi.kacji Wawelu jest basteja o funkcji kaponiery, 
usytuowana ponizej Kurzej Stopki tj . od strony p6lnocno-
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I 0. XIX-wieczna brama pod Lubrankq po konserwacji, obejmttjqcej odtworzenie zwienczenia. Fat. P St~pien. 
The nineteenth-century gates near Lubranka Tower after preservation and the recreation of a segment of the parapet. 

11 . Prace na tarasie bastei pail 
Kurzq Stopkq - ukladanie 
nawierzchni ceglanej na 
nowych warstwach izolacyjnych. 
Fat. P St£3)ien. 
Work on the bastions terrace 
near Kurza Stopka Tower: lay
ing brick paving on a new insu
lation layer. 
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12. Fosa przed bramq Herbowq. stan przed konserwacjq
widoczne gl€bokie uszkodzenia muru. Fat. P St€[Jie1i. 
The condition of the fosse in front of the Coat-of Arms Gate (Brama 
Herbowa) prior to preservation: deep mas amy damage is visible. 

wschodniej wzg6rza. Basteja wraz z bram<t forteczn<t i fos<t 
zachowala niemal w calosci pierwotn<t fonn(( oraz wi((kszose 
myginalnego detalu (zaslony strzelnic, kraty, stolarka itd.) 
(II. 11). Interesuj<tcym rozwi<tzaniem konstrukcyjnym w 
bastei jest oparcie sklepien kazamat na centralnym filarze, 
stanowi<tcym jednoczesnie cembrowin(( studni. Z tego 
wzgl((du przyj((to, ze basteja winna bye rodzajem rezerwatu 
architektmy obronnej, z czego wynikal scisle zachowawczy 
program konserwacji. Podstawowym problemem do 
rozwi<tzania bylo silne zawilgocenie obiektu. Dla jego 
wyelirninowania zastosowano kilka rodzaj6w izolacji: izolacj(( 
z papy termozgrzewalnej na tarasie bastei, iniekcje preparatu 
silikonowego w murach wartowni, natorniast od strony stoku
foli(( HD PE, iniekcj e bentonitu z cementem i metod(( ,iniekcj i 
krystalicznej". 

Wraz z konserwacj<t bastei przeprowadzono remont 
obwodowej drogi fortecznej, prowadz<tcej od bramy przy 
bastei do wspomnianej wyzej bramy pod Lubrank<t. 
Zakonserwowano odkopane. spod nawarstwien odcinki 
rynsztok6w z brukiem wapiennym, natomiast nie 
zachowan<t nawierzchni(( jezdni odtworzono z cegly 
klinkierowej (zgodnie z technologiami stosowanym w 
XIX-wiecznych fortyfikacjach austriackich), na 
podbudowie wzmacnianej geowl6knin<t. Ze wzgl((d6w 
uZytkowych most przed bram<t przy bastei nie m6gl bye 
odtworzony w pierwotnej formie tj. jako drewniany most 
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wysuwany; zachowuj<tc ksztalt znany z XIX-wiecznych 
rysunk6w, wykonano go w konstrukcji zelbetowej. Calose 
prac przy bastei i drodze, wedlug projektu autora i dr inz. 
Stanislawa Karczmarczyka, wykonala w 2003 r. 

Sp6ldzielnia Rzemieslnicza ,Budmet" z Krakowa, wraz 
z kilkoma podwykonawcarni. 

Innego rodzaj problemy wyst((powaly w murach fosy 
przed bram~ Herbow~. (II. 12) Slaba konstrukcja muru 
XIX-wiecznego, z rdzeniem z kawalk6w cegly zalanych 
zapraw'l, nie wytrzymala naporu gruntu i p((kla. Opr6cz 
izolacji konieczne bylo zatem wykonanie dodatkowej, 
zelbetowej konstrukcji odci<tzaj<tcej. Konserwacj(( samej 
bramy wykonano w 2001 r. Znacznie wczesniej tj. w latach 
1996-8 wykonano prace przy murze tzw. cegielkowym, 
usytuowanym wzdluz drogi do bramy Herbowej. 
Wykonana bezposrednio przy murze zelbetowa 
konstrukcja odci<tzaj<tca i stabilizacja calego stoku za 
pomoc<t georusztu i geosiatek zabezpieczyly mur przed 
naporem gruntu, natomiast nie w pelni udalo si(( 
powstrzymae naplyw wody ze stoku nad murem. 
Konieczne b((dzie wykonanie dalszych prac 
zabezpieczaj<tcych przy tym murze. Natomiast droga 
prowadz<tca na Wawel przez bram(( Herbow<t odnowiona 
zostala w latach 2005-2006, z zachowaniem 
podstawowego ukladu kompozycyjnego z lat 20. XX w., 
ale tez wprowadzeniem pewnych modyfikacji 
wynikaj<tcych z potrzeb uzytkowych i nowej konstrukcji 
podbudowy z zastosowaniem geowl6kniny i geotkanin 
(proj. arch. P. St((pien z zespolem). 

Znaczna CZ((SC opisanych wyzeJ prac 
zabczpicczajCJ:cych fortyfikacjc- wzmacniajctce konstrukcje 
ukryte wewn<ttrz muru i izolacje- nie jest widoczna dla 
zwiedzaj<tcych, kt6rzy nie zdaj<t sobie sprawy z rozleglego 
zakresu wykonanych prac. (II. 13) Wyraznie widoczny 
jest natomiast efekt prac przy baszcie Lubrance, zwanej 
tez baszt<t Senatorsk<t. W wyniku kilkakrotnych przer6bek 
w XIX i XX wieku baszta zamiast spadzistego dachu 
otrzymala taras, co bylo powodem zamakania i powa:lnych 
zniszczen g6mej partii mur6w. Po wszechstronnej analizie 
komisj a konserwatorska zdecydowala, ze 
najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia baszty 
b((dzie odtworzenie historycznej formy zwienczenia. 

13. Konstrukcja dachu nad basztq Lubrankq w trakcie realizacji 
(2002 r.). Fat. P St€[Jien. 
The internal construction of the Lubranka Towers roof during 
its construction (2002). 
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14. Baszta Senatorska (Lubranka) po pracach konserwatorskich, 
zak01iczonych w 2003 1: Fat. P. StillJien. 
The Senators ' Tower (Baszta Senatorska, Lubranka) after the 
completion of the preservation work in 2003. 

Odtworzenie dachu na Lubrance zrealizowano w spos6b 
analogiczny do odtworzenia historycznej formy dach6w 
palacu kr6lewskiego przez Zygmunta Hendla. Forma 
zewn((trzna, oparta na ikonografii z przelomu XVIII i XIX 
wieku, poh~:czona zostala z nowoczesnym systemem 
wewn((trznej, stalowej konstrukcji nosnej , przenosz'lcej 
obci<lZ:enia na mmy baszty, z pornini((ciem scianki poddasza 
i kroksztyn6w. Za takim rozwi'lzaniem przemawialy 
zar6wno wzgl((dy uzytkowe, jak tez brak danych dla scislej 
rekonstrukcji wi((zby w ukladzie historycznym. Opr6cz 
zwienczenia i dachu Lubranki odtworzono na jej elewacji 
zachodniej wykusz, zniszczony w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Podstaw'l dla tej rekonstrukcji byla bardzo 
dokladna inwentaryzacja wykusza, sporz<1dzona w 1913 
roku. Odtworzenia powyzszych element6w 
architektonicznych nie traktowano jednak jako gl6wny eel 
prac, lecz uzupelnienie konserwacji zachowanych mur6w 
baszty. Prace wedlug projektu arch. Pion·a St((pnia i dr inZ. 
St. Karczmarczyka wykonala w latach 2002- 3 firma AC 
Konserwacja Zabytk6w.19 (ll. 14) 

Przy konserwacji baszty Sandomierskiej (2003-04, 
wg projektu tych samych autor6w) zdecydowano si(( 
zar6wno na niewielkie elementy rekonstrukcji form 
historycznych (wykusze strzelnicze, ganek III pi((tra), jak 
tez - wobec braku odpowiednich zr6del historycznych -
wsp6lczesnej kreacji projektowej (schody przy elewacji 
p6lnocnej, umozliwiaj'lce dost((p do g6mych kondygnacji). 
Zalozeniem projektowym bylo sharmonizowanie nowych 
element6w z architektur'l baszty. Osi<lgni((to to przez 
azurOW'l form(( schod6w 0 mieszanej ze[betOWO-
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15. Baszta Sandomierska po pracach konserwatorskich, 
zakonczonych w 2004 1: Fat. P. StlllJien. 
The Sandomierz Tower (Baszta Sandomierska) after the com
pletion of the preservation work in 2004. 

drewnianej konstrukcji i kolorystyk(( br'lzu. Stropy i schody 
wykonane w ramach tych samych prac konserwatorskich 
we wn((trzach III, IV i V pi((tra odtwarzaj'l w podstawowym 
ksztalcie form(( historyczn(b jednak bez d<lZ:enia do imitacji -
zastosowano okladziny drewniane na belkach stalowych i 
drewno klejone.20 (ll. 15, 16) 

Zabudowa zamku niiszego 
Sposr6d budowli, jakie ocalaly po XIX-wiecznych 

rozbi6rkach w obr((bie zamku nizszego, najwyzsz'l wartosc 

16. Pomieszczenie na IV pi~trze baszty Sandomierskiej, stan po 
pracach konserwatorskich, obejmujqcych m.in. odtworzenie 
strop6w i schod6w. Fat. P. Stf3)ien. 
The condition of a fifth floor room of Sandomierz Tower after 
preservation and the recreation of the stairs and ceiling. 
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17. Fragment elewacji budynku nr 7 w k01icowej fazie prac 
konserwatorskich (2007 r.), z wyeksponowaniem wqtk6w 
gotyckich. Fat. P StgJien. 
A segment of the faeade of building 7 prior to the completion of 
the preservation work in 2007. The Gothic masomy is displayed. 

18. Relikty hypocaustum w budynku nr 7, stan po konserwacji. 
Fot. P Stepie1i. 
The remains of the hypocaust in building 7 and its condition after 
preservation. 
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zabytkow~ rna budynek nr 7. (11. 17) Budynek ten powstal 
z pol~czenia i przebudowy trzech gotyckich palac6w: domu 
kr6lowej Zofii, rezydencji Olesnickich zwanej ,Pil'lczowem" 
i rezydencji Jana Hi:6.czy z Rogowa. Po kilkuletnich pracach 
badawczych i opracowaniu projektu rewaloryzacji (arch. 
Wojciech Koziol z zespolem), w roku 2005 przyst~iono do 
prac realizacyjnych. Wytyczne konsetwatorskie przewidujll:, 
ze przy zachowaniu og6lnej bryly budynku w stanie 
istniej~cym, konsetwacja winna podkreslic jego historyczny 
podzial na trzy dawne palace gotyckie. Uldad pomieszcze:6., 
powstaly w wyniku ich pol~czenia na pocz~tku XVIII wieku, 
zostanie zachowany, z jednoczesnym wyeksponowaniem 
odkrytych wczesniejszych element6w. Nalez~ do nich m.in. 
relikty ogrzewania hypokaustycznego w dawnej rezydencji 
Olesnickich - pierwszy tego typu obiekt odnaleziony na 
terenie Krakowa. (11. 18) Relikty te b((d~ dost((pne dla 
zwiedzaj~cych, poniewaz calosc parteru i cz((SC piwnic 
przeznaczono na ekspozycj(( muzealn~. Rewaloryzacja 
budynku nr 7 powinna zostac zako:6.czona w 2009 r. 

Pod wzgl((dem technicznym i finansowych duzym 
zadaniem s~ r6wniez prace remontowe w budynku nr 9, 
stanowi~cym pozostalosc po austriackiej zabudowie 
koszarowej . (11. 19) Nie jest on obj((ty wpisem do rejestru 
zabytk6w, a tylko ewidencj~ konserwatorsk~. W kilku 
koncepcjach zagospodarowania Wawelu proponowano 
nawet jego wyburzenie. W obecnym programie przewa:Z:ylo 
podejscie pragmatyczne - budynek ten umozliwia 
usytuowanie funkcji niezb((dnych w duzym zespole 
muzealnym (centrum obslugi turyst6w, sale konferencyjno-

19. Poludniowa elewacja budynku nr 9 po pracach remontowych. 
Fat. P Stepien. 
The southfaeade ofbuilding 9 after the preservation and repair 
work. 
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20. Poludniowe skrzydlo budyn!at nr 5 po zak01iczeniu prac, w 
przyziemiu widoczny autentyczny i odtworzony odcinek muru 
obronnego. Fot. P StiTJie1i. 
The south wing of building 5 after the preservation work. The 
authentic and restored masonry of the defensive wall is visible in 
the bottom strip. 

wystawowe, pracownie konse1watorskie i inne ), dla kt6rych 
trudno bylo by znalezc miejsce w zabytkowych obiektach 
zam.ku. Prace w budynku nr 9 prowadzone S<l. stopniowo od 
1994 r. ze srodk6w wlasnych Zamku. 

Specyficzny problemkonserwatorski przedstawial budynek 
nr 5, obejmuj'l_cy dawne Kuchnie Kr6lewskie, podrzl(ctwo i 
wozownie ij. cz~sc gospodarcz'l_ rezydencji kr6lewskiej. (D. 20) 
Elewacja tego budynku od strony DziedziiJ.ca Arkadowego 
skomponowana zostala przez Szyszko-Bohusza w 1918 roku, 
dlatego poddano j'l_ jedynie konserwacji technicznej przez 
oczyszczenie i napraw~ tynk6w, kt6rych kolorystyk~ 

dostosowano do calosci dziedzillca. Natorniast wygl'l.d budynku 
od strony tzw. dziedzi:6.ca zewn~trznego byl wynikiem 
wielokrotnych, niekorzystnych przer6bek, w tym przebudowy z 
!at 1940-3 ij. z okresu okupacji hitlerowskiej. Wygl&d ten -ci~Zk:a, 

,t~a" bryla pokryta gruboziarnistym, ciemnoszaryrn tynkiem 
,cyklinowanym"- jaskrawo kontrastowal z zabytkowym 
otoczeniem. Dysonans ten byl szczeg61nie dotkliwy wobec 
centralnego polozenia obiektu w zespole zabudowy Wawelu. 

W roku 2003 odbylo si~ kilka kornisji konserwatorskich 
poswi~conych temu zagadnieniu. Przeanalizowano r6zne, 
takZe skrajne, warianty dziala:6. architektonicznych. 
Przywr6cenie stanu histmycznego z ko:6.cowego okresu 
funkcjonowania rezydencji kr6lewskiej tj . z ko:6.ca XVIIT 
wieku uznano za nierealne, zar6wno pod wzgl~dem 

merytorycznym (brak wystarczaj'l_cej dokumentacji 
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:Z:r6dlowej),jak tez u:Zytkowym i ekonomicznym (wymagaloby 
to likwidacji IT pi~tra budynku, mieszcz'l_cego pracownie 
konserwatorskie ). Dalsze utrzymywanie istniej'l_cego stanu 
elewacji, odbieranego powszechnie jako dysonans wobec 
odnowionych innych obiekt6w, takze nie moglo bye 
zaakceptowane. W odniesieniu do skrzydla poludniowego 
takie utrwalanie istniej<tcej fonny musialoby oznaczac w 
praktyce rekonstrukcj~ wielu element6w, kt6re ulegly juz 
technicznej degradacji i zostaly wczesniej zdemontowane. Za 
wariant optymalny uznano taki zakres remontu 
konserwatorskiego, t6ry przy zachowaniu og6lnej bryly 
obiektu pozwalal na korekt~ estetyczn4 dostosowuj'l_C<l. do 
zabytkowego otoczenia. Istotnym argurnentem bylo to, ze 
wariant ten pozwalal nie tylko na zachowanie, ale tak:Ze 
powi~kszenie dotychczasowej powierzchni u:Zytkowej, a przez 
to uzyskanie miej sea dla nowoczesnego zaplecza 
magazynowo-konserwatorskiego dla zbior6w wawelskich. 

Prace przy budynku nr 5 przeprowadzono w latach 2004-
7, dziel'l_c je na kilka zada:6., dla kt6rych dokumentacje 
projektowe opracowali dr arch. Jan Wrana z zespolem, arch. 
Piotr St~ie:6. i arch. Maria Kowalczyk z zespolem. Poprzez 
stosunkowo niewielkie korekty elewacji skrzydla p6lnocnego 
i korpusu gl6wnego - zmian~ koloru i faktury tynk6w, 
wprowadzenie podzialu okien szczeblinarni i lukam, zrnian~ 
ksztaltu okapu - uzyskano wygl<td harmonizuj'l_cy z 
otoczeniem. W skrzydle poludniowym, kt6rego wykorzystanie 
wymagalo podzialu nieu:Zytkowanej przestrzeni pi~tra na dwie 
kondygnacje, zdecydowano przekomponowac elewacje, 
wprowadzaj'l_c obrarnienia okienne identyczne z pozostalyrni 
cz~sciami budynku, dostosowane do nowego ukladu 
kondygnacji, a tak:Ze do historycznego charakteru budynku 
jako skrzydla gospodarczego palacu. Ta nowa kompozycja 
elewacji skrzydla poludniowego pol'l_czona zostala w z 
fragmentarycZll'l.rekonstrukcj'l_ zniszczonego w czasie okupacji 
hitlerowskiej kamiennego muru obronnego, scalaj'l_C'l 
autentyczne jego fragmenty. 

Katedra Wawelska 
R6wnoczesnie z pracami konserwatorskimi w 

obiektach nalez'l_cych do Zamku Kr6lewskiego na 
Wawelu - Pa:6.stwowych Zbior6w Sztuki, z dotacji 
SKOZK prowadzone byly prace w zespole Katedry 
Wawelskiej. Jedn'l_ z pierwszych prac finansowanych z tej 
dotacji byla konserwacja barokowych bram w ogrodzeniu 
katedry, przeprowadzona w 1. 1992-93 pod kierunkiem 
autora przez zesp6l z PKZ-Wawel.(II. 21) Z uwagi na 
specyficzny material (dolomit) w pracach tych nalezalo 
rozwi'l_zac szereg problem6w technologicznych. 2 1 

Konserwacj~ pozostalej cz~sci tzw. muru Trevano 
przeprowadzila p6zniej firma Rachtan Art Restauro. Ta 
sama finna odnowila w latach 1993- 2001 calosc elewacji 
katedry, a nast~pnie elewacje budynku Wikar6wki (bud. 
nr 3), natomiast firma AC Konserwacja Zabytk6w -
elewacje Muzeum Katedralnego (bud. m 2). We wn~trzu 
katedry poddano konserwacji m.in. tzw. konfesj~ i sarkofag 
srebrny sw. Stanislawa oraz oltarz gl6wny. Do 
najwazniejszych nalezaly jednak prace konserwatorskie 
w trzech kaplicach: kaplicy Swi~tokrzyskiej, kaplicy 
Zygmuntowskiej i kaplicy Mariackiej (Batorego). 
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21. Poludniowa bramka w ogrodzeniu Katedry Wawelskiej i 
kaplica Zygmuntowska, stan po konserwacji. Fat. P. StrgJien. 
The condition of the Sigismund Chapel and the south gates of 
Wawel Cathedral after preservation. 

22. Dekoracja malarska sklepienia kaplicy Swi~tola·zyskiej, po 
konserwacji przeprowadzonej w latach 1996-2001. Fat. P. Stepien. 
The painted decor of the vaults of the Holy Cross Chapel after the 
preservation work during 1996-2001. 
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Prace w kaplicy Swit:(tokrzyskiej, obejmuj<tce konserwacjt:( 
unikatowycb malowidel bizantyj sko-mskich, przeprowadzil 
wlatach 1996-2001 zesp6lpodkienmkiemprof. Wladyslawa 
Zalewski ego. (ll. 22) Pierwsza konserwacja tych malowidel, 
wykonana przez Izydora Jablonskiego w latach 1870-72, 
spotkala sit:( z krytyczn<t ocen<t Aloisa Riegla - w6wczas 
generalnego konserwatora zabytk6w monarcbii austro
wt:(_gierskiej . Przy kolejnycb pracach konserwatorskicb
wykonywanych w latach 1903- 1905 pod kietunkiem Juliana 
Makarewicza i w latach 1947-53 pod kiemnkiem Rudolfa 
Kozlowskiego - pr6bowano skorygowa6 rezultaty tych 
pierwszych prac, w niewielkim stopniu poprawiaj<tc efekt 
estetyczny, natorrtiast zwit:(kszaj<tc problemy tecbnologiczne. 
Z tych wzglt:(d6w przy obecnej konserwacji zdecydowano o 
usunit:(ciu wszystkich dotychczasowych rekonstmkcji, 
odslonit:(ciu i utrwaleniu oryginalu i wykonaniu nowych 
uzupelnien. 22 Pod kierunkiem prof. Ireneusza Pluski 
prowadzona byla natomiast konserwacja nagrobka Kazirrllerza 
Jagiellonczyka- dziela rzezbiarskiego 0 wyj<ttkowej wartosci 
z uwagi na udzial w jego powstaniu Wita Stwosza. 

R6wnie trudnym i skomplikowanym zagadnieniem -
cho6 o zupelnie innej problematyce tecbnologicznej - byla 
konserwacja wnt:(trza kaplicy Zygmuntowskiej, wykonana 
w latach 2001-2004 przez zesp6l pod kiemnkiem prof. 
I.Pluski. (II. 23) Podstawowy problem tecbnologiczny -
precyzyjnego usunit:(cia wt6mych nawarstwien z niezwykle 
delikatnej dekoracji rzezbiarskiej, wykonanej w piaskowcu, 
rozwi<tzano przez zastosowanie lasera. Do uzupelnien 
zastosowano specjalne kity o spoiwie mineralnym, kt6rych 

23. Prace konserwatorskie we wn~trzu kaplicy Zygmuntowskiej, 
2001-2004. Fot. P. StrgJien. 
The preservation work in the Sigismund Chapel, 2001-2004. 
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receptur(( opracowano w krakowskiej Akademii G6miczo
Hutniczej . Dzi((ki tej konserwacji uzyskano takZe szereg bardzo 
istotnych, nowych informacji o kaplicy - m.in. na temat 
eliptycznego przekroju kopuly, wskazujq_cego na prekursorski 
charakter dziela Bartlomiej a Benecciego. 23 

W pracach w kaplicy Batorego, prowadzonych w latach 
2005-2007 tak:Ze przez prof. I. Plusk(( i prof. W. Zalewskiego, 
wykorzystano doSwiadczenia z opisanych wyzej prac. Kaplica 
Batorego,jako jedyny obiekt na Wawelu, zostala uszkodzona 
przez bomb(( lotniczq_ w 1945 r. Wykonane niedlugo po wojnie 
rekonstmkcje skorygowano, odslaniajq_c nieznane wczesniej 
relikty malowidel bizantyjsko-mskich z czas6w Wladyslawa 
JagieUy i eksponujq_c w maksymalnym stopniu 
manierystyczne malowidla Kospra Kurcza z konca XVI w. 
(II. 24) Przedmiotem prac byl takZe nagrobek kr6la Stefana 
Batorego- wybitne dzielo Santi Gucciego. 24 

Do najnowszych prac wykonanych w katedrze z dotacji 
SKOZK nalezq_: konserwacja XV-wiecznych malowidel w 
dawnej kaplicy ss. M1odziank6w (prof. W. Zalewski) oraz 
konserwacja wn((trza romanskiej krypty sw. Leonarda, wraz 
z sarkofagami kr6lewskimi znajdujq_cyrni si(( w tej krypcie 
(prof. I. Pluska). Ta ostatnia praca jest CZ((sciq_ szerszego 
programu odnowy Grob6w Kr6lewskich. Dla wlasciwego 
przygotowania dalszych prac w kryptach prowadzony jest 
dlugottwaly monitoring klimatu wewn((trznego. 

Ze srodk6w wlasnych Zarzq_du Bazyliki 
Metropolitalnej w zespole katedry prowadzone byly talcie 
inne, drobniejsze prace konsetwatorskie i remontowe.25 

Perspektywy dalszych prac 
Do chwili obecn~j (2008 r.) zrealizowano zdecydowanq_ 

wittkszose, ale nie calose prac ujt(tych w programie z 1990 
r. W zespole fortyftkacji wawelskich, opr6cz dokonczenia 
prac przy fortyftkacjach kleszczowych, do konserwacji 
pozostaly: baszta Zlodziejska, wn((trza Lubranki, basteja 
(kaponiera) przy bramie Herbowej, p6lnocno-zachodni i 
poludniowy odcinek zewnt(trznych mur6w obwodowych, 
a tak:Ze poludniowy odcinek dawnego obwodu gotyckiego. 
W obr((bie zamku nizszego trzeba przeprowadzie remont 
budynku nr 8 oraz bardzo duze i kosztowne zadanie 
remontu calego dziedzinca zewn((trznego wraz z drogq_ 
dojazdowq_ od bramy Bemardynskiej , obejmujq_ce talcie 
wyrnian(( i modemizacj(( instalacji podziemnych. W obr((bie 
palacu kr6lewskiego, w razie uzyskania pomieszczen 
zajmowanych obecnie przez Archiwum Panstwowe, 
planowane jest poszerzenie ekspozycji skarbca i zbrojowni. 
Innym du:lym zadaniemjest odtworzenie ogrodu na dolnym 
tarasie i urzq_dzenie trasy zwiedzania, obejmujq_cej ogrody 
kr6lewskiej, fortyftkacje od wschodniej stt·ony wzg6rza i 
taras przed p6lnocnq_ elewacjq_ zamku. 

Jeszcze wi((kszym zadaniem jest rewaloryzacja stok6w i 
najblizszego otoczenia Wawelu. Z uwagi na zarzq_dzanie 
terenem jest to zadanie wladz miejskich, choe prowadzone 
pod nadzorem Konserwatora Zabytk6w Wzg6rza 
Wawelskiego. W 2007 uzgodniony zostal pod wzglt(dem 
konsetwatorskim projekt koncepcyjny dla tego zadania, 
powiqzany z koncepcjq_nowej iluminacji wzg6rza wawelskiego. 
Projekt opracowany przez pracowni(( ,AKG-Architektura 
Krajobrazu" przewiduje m.in. : uporzq_dkowanie zieleni na 
stokach wzg6rza (z usuni((ciem samosiejek), korekt(( proftlu 
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24. FragmentXVI-wiecznego malowidla odsloni~ty spod zamur6wld 
w trakcie prac w kaplicy Batorego (2005-2007). Fot. P. St~ien. 

A segment of the sixteenth-century fi'esco uncovered in the Stephen 
Bath01y Chapel during the preservation work (2005-2007) . 

stoku w rejonie fortyftkacji kleszczowych (zgodnie z zasadami 
sztuki fortyftkacyjnej) i obniZenie niwelety ulicy Podzamcze w 
rejonie skrzyZowania z ulicq_ Kanoniczq_ i drogq_ do bramy 
Herbowej. Pr6by nowej iluminacji, przeprowadzone na wiosn(( 
2007 r., pokazaly mozliwosci znacznie bardziej efektownego 
niz obecnie eksponowania Wawelu, jako elementu nocnej 
kompozycji miasta. Wykazaly jednak tak:Ze, ze dla osiq_gni((cia 
takiego efektu konieczne jest urnieszczenie Z:r6del swiatla tak:Ze 
poza murami Wawelu, na terenie miejskim. 

Dla realizacji powyzej naszkicowanego programu 
dalszych prac potrzebne b((dzie jeszcze - przy zapewnieniu 
odpowiednich srodk6w ftnansowych - kilka lat. Umownie 
mo:lna m wskazae rok 2015 - ewiere wieku od rozpocz((cia 
calego programu - jako mozliwy horyzont czasowy. 
Oczywiscie nie b((dzie to oznaczalo zaprzestania prac na 
Wzg6rzu Wawelskim. Jak wskazuje doswiadczenie 
zachowanie w dobtym stanie tego rodzaju du:lych zespol6w 
zabytkowych wymaga w praktyce stalego prowadzenia prac 
konserwatorskich i remontowych. Nie istnieje przeciez 
konserwacja , na wiecznose" - zabiegi konserwatorskie 
muszq_ bye okresowo powtarzane, aby poprzez ciq_glose 
, biezq_cego utrzymania" (maintenance) zapewnie trwanie 
zabytku. Jednoczesnie rozw6j techniki i wymagan 
uZytkowych sprawia, ze starzenie funkcjonalne infrastruktury 
technicznej jest szybsze niz zuzycie techniczne -
in:fi:astmktura musi bye cz((sto wyrnieniana i modemizowana, 
nota bene nie bez kolizji z wymaganiami konserwatorskimi. 
Kolejne pokolenie konserwator6w wawelskich nie b((dzie 
zatem pozbawione zaj((cia. 
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