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Urszula Brzozowska-Drozdowicz
konserwator
Muzeum-Zamek w ¸aƒcucie

MUZEUM-ZAMEK W ¸A¡CUCIE
PRZEGLÑD WA˚NIEJSZYCH PRAC KONSERWATORSKICH

Zamek w ¸aƒcucie jest jednà z najpi´kniejszych 
i najlepiej zachowanych rezydencji arystokra-

tycznych. Otoczony starym, malowniczym parkiem
krajobrazowym tworzy wraz z pawilonami i budyn-
kami gospodarczymi wyjàtkowy zespó∏ zabytkowy 
o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej1. 

Wyglàd budowli i wn´trz w ciàgu wieków ulega∏
wielu istotnym przekszta∏ceniom.

Przeobra˝enia zamku na przestrzeni
wieków
Budow´ zamku podjà∏ ok. 1631 r. Stanis∏aw Lubo-
mirski, podczaszy koronny, wojewoda ruski i kra-
kowski; cz∏owiek wykszta∏cony we W∏oszech,
Niemczech i Francji. Twórcà budowli by∏ Maciej
Trapola, pochodzàcy z W∏och architekt i geometra.

ARCHITEKTURA

1. Zamek w ¸aƒcucie. Elewacja frontowa. Fot. Z. ˚yburtowicz. 
1. ¸aƒcut Castle. Front elevation. Photo: Z. ˚yburtowicz.
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Doskonale zaprojektowana i ufortyfikowana przez
Krzysztofa Mieroszewskiego, specjalist´ w dziedzi-
nie umocnieƒ, przetrwa∏a zwyci´sko najazd Jerzego
II Rakoczego, ksi´cia Siedmiogrodu, w 1657 r. 

Niebawem, bo ju˝ w 1661 r., podj´to pierwsze
kompleksowe prace renowacyjne. Zwiàzane by∏y ze
Êlubem i weselem Krystyny, jedynej córki ksi´cia
Jerzego Lubomirskiego, z Felicjanem Potockim, het-
manem wielkim koronnym. Prace na zamku wyko-
nano wg projektu Tylmana z Gameren, holender-
skiego malarza i zarazem wybitnego architekta.
UnowoczeÊniono w tym czasie tak˝e fortyfikacje, co
wzmocni∏o obronnoÊç budowli. Nast´pna przebudo-
wa, za czasów Franciszka Sebastiana Lubomirskie-
go, wymuszona zosta∏a koniecznoÊcià odnowienia

zamku po po˝arze, który strawi∏ znacznà jego cz´Êç
w 1688 r. Uczestniczy∏ w niej równie˝ Tylman
z Gameren.

Kolejni w∏aÊciciele – Stanis∏aw Lubomirski,
marsza∏ek wielki koronny i jego ma∏˝onka El˝bieta
Izabela z Czartoryskich – dokonali w latach 80.
XVIII w. znaczàcych przebudowaƒ, które obj´∏y
m.in. zmian´ uk∏adu wn´trz. Nadbudowano drugie
pi´tro, co umo˝liwi∏o m.in. urzàdzenie ogromnej Sali
Balowej i Wielkiej Jadalni. Powsta∏y modne w tym
czasie pokoje z wystrojem orientalnym: tureckim 
i chiƒskim. Nowe dekoracje otrzyma∏o wiele innych
pomieszczeƒ. Dzisiejszy uk∏ad i wystrój wielu wn´trz
sà pozosta∏oÊciami tamtych dzia∏aƒ. W ¸aƒcucie 
pracowali w XVIII w. znani i uzdolnieni architekci:

2. Salon Bouchera. Fot. Z. ˚yburtowicz. 
2. The Boucher Salon. Photo: Z. ˚yburtowicz.
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3. Gabinet Rokokowy. Fot. L. Harewicz.
3. Rococo Study. Photo: L. Harewicz.

Vicento Brenna, Szymon Bogumi∏ Zug, Jan Chrystian
Kamsetzer, Chrystian Piotr Aigner. Wed∏ug ich 
projektów powsta∏y m.in. Teatr, Glorietta, Oran-
˝eria, Zameczek Romantyczny, pawilon Biblioteki.
RównoczeÊnie z przebudowà zamku na poczàtku 
lat 80. XVIII w. przeprowadzono szeroko zakrojone
prace przy za∏o˝eniach ogrodowych.

W∏aÊciciele zamku w ¸aƒcucie systematycznie
unowoczeÊniali swà siedzib´, przyk∏adajàc du˝à wa-
g´ do tego, aby ˝ycie w niej by∏o wygodne, wr´cz
luksusowe. Na prze∏omie XIX i XX w. kolejna mo-
dernizacja uczyni∏a z tego wykwintnego zabytku
jednà z najnowoczeÊniejszych siedzib rodowych 
w Europie, jednoczeÊnie chroniàc jej walory histo-
ryczne. Dobudowano do skrzyd∏a zachodniego wie˝´
w typie wawelskiej Kurzej Stopki. Przekszta∏cono
trzy elewacje zewn´trzne w stylu neobarokowym.
We wn´trzach, ukszta∏towanych jeszcze za czasów
ksi´˝nej Lubomirskiej, starano si´ zachowaç dawne
polichromie, boazerie i obicia. W niemal niezmie-
nionym kszta∏cie zachowa∏y si´: Sala Balowa,
Wielka Jadalnia, Salon Vouchera i Apartament
Chiƒski. Pracami kierowali Armand Bouque i Albert
Pio. W zamku wprowadzono elektryczne oÊwietlenie
zasilane z w∏asnej elektrowni, wodociàgi, centralne
ogrzewanie, zainstalowano telefony. 

W 1894 r., równoczeÊnie z modernizacjà zamku,
rozpocz´to przebudow´ parku, który zosta∏ dwukrot-
nie powi´kszony. Powsta∏y wówczas ogrody: W∏oski
i Ró˝any. Po zewn´trznej stronie fosy usytuowano
rozleg∏y park krajobrazowy. Na po∏udnie od parku
wzniesiono budynki Stajni  i Powozowni.

W 1925 r. obiekt zosta∏ wpisany na paƒstwowà
list´ zabytków. 

Wyjàtkowe walory architektoniczne i artystycz-
ne zabytkowego zespo∏u, ró˝norodnoÊç zebranych 
w jednym miejscu obiektów o charakterze reprezen-
tacyjnym i gospodarczym, wspania∏e wn´trza, boga-
te zbiory rzeêby antycznej, sztuki cerkiewnej, my-
Êliwskie, pojazdów konnych, obligujà do specjalnej
troski konserwatorskiej, inwestowania powa˝nych
Êrodków finansowych oraz ogromnego nak∏adu prac
zwiàzanych z w∏aÊciwym utrzymaniem i funkcjo-
nowaniem Zamku-Muzeum. Szczególnie wa˝na 
jest codzienna dba∏oÊç o detale i bezzw∏oczne prze-
prowadzanie niezb´dnych dzia∏aƒ konserwatorskich.

Dzia∏ania konserwatorskie 
po II wojnie Êwiatowej 
Wczesny powojenny okres w historii ¸aƒcuta nie 
by∏ dlaƒ pomyÊlny. W latach 1945-1952 dochodzi∏o
do cz´stych zmian na stanowisku dyrektora, a de-
cyzjà ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki
cz´Êç cennych zbiorów przekazano do Warszawy,
Krakowa, Rzeszowa. By∏y wÊród nich m.in. rzeê-
by, manuskrypty oraz kostiumy z ∏aƒcuckiego 
teatru.

Poczàtkowo skupiono si´ na podstawowych re-
montach budowlanych, chocia˝ w przypadku takie-
go obiektu jak Zamek w ¸aƒcucie trudno jest wy-
raênie oddzieliç prace budowlane od konserwator-
skich. W latach 50. XX w. wymieniono stropy i dach
nad ca∏ym budynkiem zamku, w Oran˝erii, Wozow-
ni, Uje˝d˝alni i Zameczku Romantycznym. Prace
obj´∏y powierzchni´ 3/4 ha. Przystàpiono równie˝ 
do prac konserwatorskich we wn´trzach zamkowych.
Ich wykonawcà by∏y PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków z Warszawy, Lublina, Krakowa i Jaro-
s∏awia.

W tym samym czasie dokonano konserwacji
drzewostanu w parku zamkowym. By∏o to wówczas
przedsi´wzi´cie na ogromnà skal´ i spotka∏o si´ 
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z pozytywnà ocenà Zak∏adu Ochrony Przyrody Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie, który uzna∏ je 
„za najpowa˝niejszy z przeprowadzonych dotych-
czas w Polsce Ludowej zabiegów konserwatorskich”.  

Koniec lat 50. zapisa∏ si´ wykonaniem paru 
znaczàcych dzia∏aƒ konserwatorskich. W 1959 r. wy-
konano konserwacj´ tzw. Pokoi Tureckich, w któ-
rych m.in. zrekonstruowano elementy malowide∏
Êciennych2. W Pokojach Paradnych po∏o˝onych na
pierwszym pi´trze skrzyd∏a wschodniego odrestau-
rowano klasycystyczne malowid∏a z XVIII w. pro-
jektu Franciszka Smuglewicza, zdobiàce cztery 
dwuskrzyd∏owe drzwi3. W paêdzierniku 1959 r. pro-
wadzono konserwacj´ Pokoju Pompejaƒskiego 
i ¸azienki Pompejaƒskiej. Rozpocz´to te˝ prace 
przy malowid∏ach Êciennych Vincenza Brenny 
w Pokojach Chiƒskich, które zosta∏y odkryte pod-
czas zak∏adania przewodów centralnego ogrzewania.
W niewielkim pomieszczeniu na pierwszym pi´trze
zamku, zwanym Lampiarnià, wykonano konserwacj´
malowide∏ Êciennych znajdujàcych si´ pod stropem,

które odkryte zosta∏y w czasie prac remontowych.
Ogó∏em powierzchnia konserwowanych p∏aszczyzn
w tym pomieszczeniu wynios∏a 88,5 m2, z czego
oko∏o 1/4 powierzchni wymaga∏a rekonstrukcji4.  

Sala Balowa, najobszerniejsze pomieszczenie 
w zamku, poddana zosta∏a zabiegom konserwator-
skim w 1961 r. Szczególnego nak∏adu pracy wyma-
ga∏ sufit, ozdobiony iluzjonistycznym malowid∏em
przedstawiajàcym niebosk∏on. Ma on oko∏o 100 m2

powierzchni uj´tej bogatà bordiurà stiukowà i fryzem
u podstawy5. W tym samym roku rozpocz´to kon-
serwacj´ Salonu Zwierciadlanego, stanowiàcego
jedno z pi´kniejszych XVIII-wiecznych wn´trz zam-
kowych6. Du˝a liczba tematów dotyczàcych zarówno
drobniejszych konserwacji, jak i prac budowlanych
oraz remontowych spowodowa∏a, ˝e w 1960 r.
muzeum podj´∏o starania o utworzenie w∏asnej bry-
gady remontowo-konserwatorskiej. Odpowiednio
przeszkoleni pracownicy mogli z du˝à starannoÊcià
realizowaç nie∏atwe bie˝àce zadania remontowo-
konserwatorskie. 

4. Apartamenty Brenny. Fot. L. Harewicz.
4. The Brenna Apartments. Photo: L. Harewicz.
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6. Rzeêba A. Canovy „Henryk Lubomirski” w trakcie konserwacji
(zastosowanie laserowej techniki oczyszczania powierzchni). Fot.
M. Kosior.
6. “Henryk Lubomirski”, a sculpture by A. Canova in the course of
conservation (the application of a laser technique of cleaning the
surface). Photo: M. Kosior.

5. Apartamenty Brenny. Fragment malowid∏a na stropie w trakcie
usuwania przemalowaƒ. Fot. U. Brzozowska-Drozdowicz.
5. The Brenna Apartments. Fragment of the ceiling painting in 
the course of removing the repainting. Photo: U. Brzozowska-
Drozdowicz.

¸aƒcuckie pracownie konserwatorskie
Decyzja o prowadzeniu systematycznych dzia∏aƒ
konserwatorskich i zabezpieczajàcych przy zabyt-
kach znajdujàcych si´ w gestii Muzeum-Zamku 
w ¸aƒcucie poskutkowa∏a powo∏aniem do ˝ycia 
w lipcu 1960 r. Pracowni Konserwacji Zbiorów.
Wk∏ad w jej organizacj´ w najwczeÊniejszym okre-
sie mia∏o wielu wybitnych konserwatorów i muze-
alników, m.in. prof. Leonard Torwirth z Torunia.
Pracownia dzia∏a do dziÊ, to jej zawdzi´cza muzeum
profilaktyk´ konserwatorskà oraz szersze realizacje.
Jednym z jej pierwszych przedsi´wzi´ç by∏a kon-
serwacja rzeêby ze stopu cynku i o∏owiu o wadze 
1,5 tony, przedstawiajàcej Êw. Huberta, która trafi∏a
do muzeum w bardzo z∏ym stanie.

Na przestrzeni wielu lat muzealni konserwato-
rzy i renowatorzy wykonali trudnà do przecenienia
prac´, decydujàcà o przetrwaniu wielkiej liczby dzie∏
sztuki – rzeêb, obrazów, ikon, zabytkowych ksiàg 
czy przedmiotów rzemios∏a artystycznego. Na nich
do dzisiaj spoczywa odpowiedzialnoÊç za stan za-
chowania zamku i jego wyposa˝enia. Kierownikami
tego dzia∏u muzeum byli: Maria Cichorzewska-
Drabik, Ewa Soƒska, S∏awomir Jakubowski, a obec-
nie jest Urszula Brzozowska-Drozdowicz.  

Jednym z impulsów, który przys∏u˝y∏ si´ pow-
staniu zamkowej Pracowni Konserwacji Dzie∏ 
Sztuki, by∏o zlokalizowanie w 1961 r. przy muzeum
Wojewódzkiej Sk∏adnicy Zabytków Ruchomych.
Mia∏a ona na celu zabezpieczenie wyposa˝enia 

ruchomego pochodzàcego z opuszczonych po 1947 r.
cerkwi, po∏o˝onych w dawnym województwie rze-
szowskim. Trafi∏o do niej oko∏o 7500 zabytków.
Z czasem sk∏adnica przekszta∏cona zosta∏a w Dzia∏
Sztuki Cerkiewnej i wzbogacona zakupami muze-
aliów. Dzisiaj jest on najwi´kszym zbiorem sztuki cer-
kiewnej w Polsce. Pracami dzia∏u kierowali kolejno:
Barbara Tondos, Zofia Szcz´k i Jaros∏aw Giemza.

Zakres i uwarunkowania dzia∏aƒ 
konserwatorskich w latach 50. i 60.
XX w.
Prace remontowo-budowlane prowadzone na terenie
zamku w latach 50. i 60. XX wieku by∏y pierwszymi
zakrojonymi na tak szerokà skal´ od czasu przebu-
dowy w XIX w. W czasie ich prowadzenia natrafio-
no w 1961 r. na polichromi´ na belkach stropowych
w Galerii Rzeêb. Po usuni´ciu pod∏ogi w pomiesz-
czeniach pierwszego pi´tra okaza∏o si´, ˝e wi´kszoÊç
belek d∏ugoÊci 4,5 m pokrywa polichromia z XVII w.
o motywach geometrycznych. W kilku miejscach
przechodzi∏a ona na Êcian´, tworzàc fryz. Od spodu
belki zdobi∏ ornament roÊlinny. 

W zamku prowadzone by∏y równie˝ próby 
adaptacji obiektu do funkcji, jakie mia∏ teraz pe∏niç.
W 1961 r. dokonano zmian w obr´bie dziedziƒca
wewn´trznego, m.in. utworzono basen wg projektu
prof. in˝. arch. Gerarda Cio∏ka oraz ustawiono rzeê-
b´ z bia∏ego marmuru „Kobieta z dzieckiem” d∏uta
Mieczys∏awa Lubelskiego. 
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Nie zawsze prace na terenie zamku przebiega∏y
sprawnie, czego przyczynà w wi´kszoÊci przypad-
ków by∏y k∏opoty finansowe. Brak funduszy na wy-
p∏aty czy zakup materia∏ów powodowa∏y wstrzy-
manie prac remontowych czy konserwatorskich. 
W 1962 r. przerwano ledwie rozpocz´te prace przy
boazerii w Sypialni Damskiej, wykonanej w techni-
ce chipolin, z powodu wi´kszych ni˝ zak∏adane 
nak∏adów pracy, a zw∏aszcza Êrodków finansowych.
Prace przy boazerii podj´te zosta∏y ponownie dopiero
po 10 latach7. Nie powrócono jednak do oryginalnej
techniki, zapewne ze wzgl´du na jej pracoch∏onnoÊç. 

Konserwacja reprezentacyjnych
pomieszczeƒ z XVIII w.
Pokoje Paradne na pierwszym pi´trze, a zw∏aszcza
Salon Rokokowy, Sypialnia Marsza∏kowej, Salon
Bouchera to najbardziej okaza∏e i najpi´kniejsze
XVIII-wieczne wn´trza zamkowe. Technika chipolin,
w której zosta∏y wykoƒczone znajdujàce si´ w nich
boazerie, by∏a odtwarzana i utrwalana, nawet wte-
dy, gdy zrezygnowano z niej w innych wn´trzach.

By∏o to zapewne spowodowane rangà i urodà tych
pomieszczeƒ, pewnà rol´ odgrywa∏a tak˝e pami´ç 
o ich projektantach i wykonawcach. Pomieszczeƒ
tych nie dotkn´∏a XIX-wieczna przebudowa.
Pozostawiono je bez zmian prawdopodobnie dlatego,
˝e w tym czasie s∏u˝y∏y za sk∏adziki mebli. Takie
przeznaczenie uchroni∏o przed zniszczeniem orygi-
nalnà boazeri´ i jej wykoƒczenia. 

Technika chipolin by∏a w XVIII w. stosowana
we wn´trzach paradnych, przy malowaniu o∏tarzy 
i wykaƒczaniu ozdobnych elementów. Podr´cznik ma-
larza z XVIII w., autorstwa Watena, tak jà charakte-
ryzowa∏: „Robota pod lakier, którà nazwano Szypo-
len/Chipolin, bez wàtpienia mo˝e byç arcydzie∏em
tego rodzaju malowania. Nic wspanialszego do Salo-
nu, do Pokoju, jak obicie z drzewa, czyli futrowanie,
tym sposobem pomalowane. Mo˝na stawiaç przed
oczyma z przepychem najbogatszych i najkosztow-
niejszych upi´kszeƒ. Jako˝ istotnie takie malowid∏o
ma ÊwietnoÊç i ˝ywoÊç porcelany. Jego odblask ma to
do siebie, ˝e kolory nie zmieniajà si´ bynajmniej, ˝e
dobrze odbijajà Êwiat∏o i swoim udzia∏em czynià
kolor jaÊniejszym. A˝e ∏atwiejsze do wyg∏adzania,

7. Teatr. Fot. Z. ˚yburtowicz. 
7. Theatre. Photo: Z. ˚yburtowicz.

przeto nabierajà wi´cej ˝ywoÊci, nie utracajàc po-
∏ysku, a zostajàc ciàgle jednostajnie, zawsze je mo˝na
widzieç w jednostajnej Êwiat∏oÊci… Jest przytem
korzyÊcià, ˝e nie daje ˝adnego odoru, ˝e dozwala
mieç rozkosz mieszkaç natychmiast po ukoƒczeniu
tej roboty, ˝e konserwuje si´ jego pi´knoÊç i jego
Êwie˝oÊç z rzeczy polakierowania, które zabezpiecza
od uszkodzenia robactwem i od wilgoci, jaka
mog∏aby zepsuç”. 

Tak w∏aÊnie zosta∏y wykonane ∏aƒcuckie wn´-
trza w XVIII w., jeszcze za ˝ycia ksi´˝nej El˝biety
Lubomirskiej. Bogato rzeêbiona boazeria Salonu Ro-
kokowego, zwanego te˝ Zwierciadlanym, przywie-
ziona zosta∏a prawdopodobnie z Niemiec. Tak za-
chwyci∏a ksi´˝n´, ˝e choç styl rokokowy powoli wy-
chodzi∏ z mody, postanowi∏a jedno z wn´trz prze-
znaczyç na Salon Rokokowy. Pi´knie rzeêbiona, z∏o-
cona snycerka salonu zachwyca swoim wyglàdem.
Sypialnia Marsza∏kowej i Salon Vouchera powsta-
∏y w latach 80. i 90. XVIII w. w stylu klasycystycz-
nym, wg projektu Szymona Bogumi∏a Zuga i Jana
Chrystiana Kamsetzera. Drewniane boazerie pokry-
te zosta∏y warstwà malarskà w technice chipolin 
i z∏ocone z∏otem polerowanym na czerwonym
bolusie.

Technik´ t´ zastosowano równie˝ w pracach 
konserwatorskich rozpocz´tych w 1993 r.8 Usuni´to
warstwy przemalowaƒ klejowych i uzupe∏niono
p´kni´cia widoczne na ca∏ej powierzchni boazerii. 
W trakcie prac odnaleziono w Sypialni i Salonie
Bouchera fragmenty z∏oceƒ. Prace konserwatorskie
trwa∏y trzy lata. Powrócono do oryginalnej techniki,
chocia˝ niektóre materia∏y ze wzgl´du na wspó∏cze-
sne wymogi sanitarne musia∏y zostaç zastàpione od-
powiednikami. Na przyk∏ad biel o∏owiowà zastàpiono
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bielà tytanowà, która jednak nie dawa∏a odpowied-
niej si∏y krycia i tak pi´knego koloru. ˚ywic´ san-
darakowà zastàpiono damarà, a zamiast kleju r´ka-
wiczkowego u˝yto kleju króliczego. Wszelkie czyn-
noÊci, takie jak: gruntowanie, wyg∏adzanie gruntów,
malowanie, przeklejanie powierzchni, kilkakrotne
przecieranie farby wykonano zgodnie z XVIII-wiecz-
nymi przepisami. Efekt okaza∏ si´ zadowalajàcy 
i wynagrodzi∏ miesiàce mozolnej pracy. Tak˝e z∏oce-
nia zosta∏y wykonane dawnà technikà, która przy-
wróci∏a im pierwotny wyglàd. Powierzchnia z∏oceƒ
wynios∏a ponad 80 m2.

Inne obiekty poddane konserwacji 
w latach 60. i 70. XX w.
Prace konserwatorskie obj´∏y równie˝ unikatowà
kolekcj´ pojazdów konnych. W latach 1967-1969
przeprowadzono konserwacj´ m.in. berlinki, wyko-
nanej przez warszawskà firm´ Petzolg w latach 20.
lub 30. XIX w.9 W ciàgu 35 lat odrestaurowano 
30 pojazdów konnych, wiele o wyjàtkowych walo-
rach zabytkowych i historycznych. By∏y wÊród nich,
karety coupé, landolety, mylordy, breki, viktoria,
plauka, charette, jagdwagen oraz sanie i bryczki.

ARCHITEKTURA

8. Pokój Naro˝ny. Fot. Z. ˚yburtowicz.
8. Corner Room. Photo: Z. ˚yburtowicz.



12

Ka˝dy mijajàcy rok w muzeum oznacza wiele
zrealizowanych dzia∏aƒ konserwatorskich. W 1968 r.
konserwacji poddano rzeêb´ „Dziewczyna zak∏adajàca
wianek”. W 1969 r. g∏ówny zamkowy portal zosta∏
poddany gruntownym zabiegom. W 1970 r. du˝e zna-
czenie mia∏o u∏o˝enie parkietów w Lampiarni i w Ko-
rytarzu Wschodnim. Znaczne Êrodki zaanga˝owano
w podj´te tego roku przeniesienie cz´Êci zbiorów
Sk∏adnicy Zabytków Ruchomych do magazynu w wy-
remontowanym dawnym spichlerzu w Brzózie Stad-
nickiej. W tym samym roku rozpocz´ta zosta∏a mo-
zolna konserwacja unikatowej chiƒskiej tkaniny jed-
wabnej z prze∏omu XVII i XVIII w. zatytu∏owanej
„Wszystkie ptaki sk∏adajà ho∏d cudownemu ptakowi
Feng”. Prace przy niej trwa∏y 4 lata10. Do konserwacji
tkaniny o powierzchni 23 m2 u˝yto jedwabnych nici
specjalnie do tego celu wyprodukowanych w Mila-

nówku. Uroczysty powrót zabytku po konserwacji na
ekspozycj´ uÊwietni∏ koncert muzyczny.

W 1971 r. powo∏ano oddzia∏ muzeum w Prze-
worsku, co wiàza∏o si´ z jednoczesnym podzia∏em
funduszy. Rozpocz´to tam, a tak˝e w Krasiczynie 
i Sieniawie, innych filiach muzeum ∏aƒcuckiego,
dzia∏ania restauratorskie na obszarach parkowych.
Wiàza∏y si´ one z du˝ymi nak∏adami finansowymi.
W parku ∏aƒcuckim wykonywano nowe nasadzenia,
dokonano wielu konserwacji drzewostanu, mi´dzy
innymi zak∏adano plomby w starych drzewach.

Pracownia Konserwacji Zbiorów zosta∏a przenie-
siona do wyremontowanych pomieszczeƒ we wschod-
nim skrzydle Stajni, w których mieÊci si´ do dzisiaj.
W jej ramach pracujà nast´pujàce dzia∏y: tapicer-
ski, konserwacji tkanin, malarski, w którym wyko-
nywane sà równie˝ prace z zakresu poz∏otnictwa. 

9. Wozownia. Hala Zaprz´gowa. Fot. Z. ˚yburtowicz.
9. Carriage house. Harness Room. Photo: Z. ˚yburtowicz.
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Na poczàtku 1977 r., podczas przygotowaƒ do
prac konserwatorskich w Sali pod Zodiakiem, 
dokonano ciekawego odkrycia. Po usuni´ciu przez
pracowników muzeum tkaniny pokrywajàcej Êciany
ujawniono fragmenty malowid∏a przedstawiajàcego
pejza˝ architektoniczny, wykonane w technice en
grisaille. Ponadto po demonta˝u boazerii ukaza∏y 
si´ malowid∏a zdobiàce ca∏à powierzchni´ Êcian
pokoju. Malowid∏o zabezpieczono, a nast´pnie pod-
j´to prace konserwatorskie majàce na celu odtwo-
rzenie wn´trza w jego pierwotnej postaci.

W latach 1977-1979 prowadzono prace w synago-
dze, stanowiàcej jeden z obiektów muzealnych, które
polega∏y na przystosowaniu pomieszczenia do celów
ekspozycyjnych. Odremontowana zosta∏a zniszczona
przez wiosennà wichur´ wschodnia po∏aç dachu.
Poddano konserwacji bogato kryte malowid∏ami
wn´trze. W dzia∏aniach konserwatorskich na terenie
synagogi brali udzia∏ pracownicy zamkowej pracowni
konserwatorskiej. Synagoga ∏aƒcucka jest jednà z pi´k-
niejszych w kraju. Powsta∏a w 1761 r. przy du˝ym
wsparciu ówczesnego w∏aÊciciela ksi´cia Stanis∏awa
Lubomirskiego. Murowana Êwiàtynia przedstawia typ
wschodnich bo˝nic. Usytuowana na planie kwadratu

z architektonicznà bimà poÊrodku ma wyjàtkowo bo-
gate dekoracje. Najstarsze pochodzà z XVIII w. Prace
konserwatorskie obj´∏y swoim zakresem zarówno
malowid∏a Êcienne, jak i polichromowane tablice.
Obecnie synagoga udost´pniana jest zwiedzajàcym. 

Dzia∏ania na rzecz muzeum 
w latach 80. i 90. XX w.
Po dokonaniu remontu budynku dawnej Likierni,
przej´tego przez muzeum w 1984 r., znaczàco po-
prawi∏y si´ warunki pracowni konserwatorskich. Do
nowych pomieszczeƒ przeniesione zosta∏y pracownie
konserwacji metalu i mebli. Górnà cz´Êci budynku
adaptowano na mieszkania dla pracowników. 

W tym czasie wyremontowano tak˝e Hal´ 
Zaprz´gowà Wozowni oraz tzw. ma∏à architektur´
drewnianà przy kortach tenisowych. Okres czaso-
wego zamkni´cia dla zwiedzajàcych budynku Wo-
zowni by∏ dogodnym momentem do przeprowadze-
nia konserwacji 65 trofeów myÊliwskich zdobiàcych
Êciany Hali Zaprz´gowej11. Pracownia tapicerska 
poÊwi´ci∏a 3 lata na renowacj´ og∏owi stanowiàcych 
elementy uprz´˝y.  

ARCHITEKTURA

10. Berlinka, 1. çw. XIX w. Fot. M. Kosior. 
10. Berline carriage,  first quarter of the nineteenth century. Photo: M. Kosior.
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W latach 90. XX w. jednym z najwa˝niejszych
zadaƒ by∏ gruntowny remont dachu i wn´trza 
wschodniego skrzyd∏a Stajni, w którym znajdujà si´
pomieszczenia dzia∏u sztuki cerkiewnej. Poddano 
zabezpieczeniu i konserwacji zachowawczej zgroma-
dzone tam obiekty, co wiàza∏o si´ z koniecznoÊcià
czasowego przeniesienia kolekcji do pomieszczeƒ
zast´pczych. Po dwóch latach zabytki wróci∏y na
swoje miejsce, a zwiedzajàcym udost´pniono nowà
ekspozycj´ sta∏à. RównoczeÊnie poddano konser-
wacji i przygotowano do transportu 30 ikon, zapre-
zentowanych nast´pnie podczas mi´dzynarodowej
wystawy sztuki cerkiewnej w Galerii Narodowej 
w Budapeszcie. 

Odrestaurowano tak˝e zespó∏ XVIII-wiecznych
wachlarzy i akwafort z kolekcji Moszyƒskich, zaku-
piony przez muzeum12. Pracownicy muzeum skon-
centrowali dzia∏ania konserwatorskie na wn´trzach
Ubieralni Damskiej i Biblioteki Muzycznej, gdzie
oczyszczone zosta∏y pokrycia mebli i pomalowane
Êciany. Przed ekspozycjà w muzeach W∏och i Sta-
nów Zjednoczonych konserwacji poddano pocho-
dzàcy z XVI w. obraz przedstawiajàcy autoportret
Sofonisby Anguissoli, dzia∏ajàcej w latach 1559-1584
na dworze Filipa II, króla Hiszpanii. 

Prace konserwatorskie obj´∏y równie˝ otocze-
nie zamku. W 1995 r. przeprowadzono konserwacj´
XIX-wiecznej fontanny wykonanej z bia∏ego i sza-
rego marmuru w Ogrodzie Ró˝anym, która stanowi
centralny, ozdobny punkt za∏o˝enia ogrodowego13.
Wykonano w sztucznym marmurze kopie herm do
Ogrodu W∏oskiego. Orygina∏y po konserwacji eks-
ponowane sà we wn´trzach zamkowych. W latach
1996-1997 poddany zosta∏ konserwacji Teatr, 
zaprojektowany przez Chrystiana Piotra Aignera, 
a nast´pnie przebudowany przez znanego wiedeƒ-
skiego architekta Ferdynanda Fellnera. Inauguracj´
odnowionego teatru, która odby∏a si´ 25 wrzeÊnia
1911 r., uÊwietni∏o wystawienie operetki „Pierrot 
qui rit et Pierrot qui pleure”. W teatrze zachowa∏y 
si´ oryginalne dekoracje z poczàtku XX w., stiuki
pokrywajàce Êciany i kolumny, widownia ze z∏o-
conymi gi´tymi krzes∏ami Thoneta, Êcianami i ko-
lumnami pokrytymi stiukami. Renowacji poddano
sztukaterie i marmoryzacje14, a konserwacji kurtyn´
teatralnà15. 

Do wa˝niejszych realizacji lat 90. XX w. zali-
czyç nale˝y równie˝ konserwacj´ Wielkiej Jadalni, 
w której oczyszczono pokryte stiukami Êciany.
W∏aÊnie w tej sali w 1996 r. zasiedli przy wspólnym

11. Fotel z grafikà w zaplecku z Pokoju Tureckiego. Fot. W. Faber.
11. Armchair with a graphic composition on the backrest from the
Turkish Room. Photo: W. Faber.

stole prezydenci 9 paƒstw z Grupy Wyszehradzkiej.
W Apartamentach Brenny konserwacji poddano ca-
∏e wn´trza. Nazw´ swà pokoje te wzi´∏y od nazwi-
ska autora malowide∏, znajdujàcych si´ na Êcianach 
i suficie, w∏oskiego malarza Vincenza Brenny. 
Malowid∏a przedstawiajà dekoracje arabeskowe z mo-
tywami winnej latoroÊli otaczajàcej zamkni´te w kwa-
dratach kompozycje z przedstawieniami zwierzàt na
tle ruin i krajobrazów. Na jednej z kompozycji wid-
nieje sygnatura V. Brenny. P∏ótna z malowid∏ami,
zdj´te ze Êcian, po zabiegach w pracowni konserwa-
torskiej powróci∏y na Êciany apartamentów. W trak-
cie prac na suficie, pod przemalowaniem odkryto
oryginalne malowid∏a, prawdopodobnie wykonane 
przez tego samego autora. Usuni´to warstwy wtórne,
tym samym przywracajàc malowid∏om ich pierwotny
wyglàd16. 

Trwajàce dwa lata prace konserwatorskie w Sa-
lonie Naro˝nym obj´∏y Êciany w formie fasety, sufit
oraz meble. Salon Naro˝ny powsta∏ w latach 80. 
XIX w. w stylu neorokokowym. Dzisiejszy wyglàd
zawdzi´cza on architektom Armandowi Bague 
i Albertowi Pio oraz francuskim sztukatorom. Na
srebrzystoszarym tle Êcian, fasety i sufitu wykona-
no sztukaterie w postaci wijàcych si´ barwnych 
girland kwiatowych w kolorach zieleni, b∏´kitu 
i ró˝u. Te same motywy dekoracji i barwy powtórzo-
no na meblach i piecu. Wi´ksza cz´Êç mebli zosta∏a
wykonana wspó∏czeÊnie na podstawie orygina∏ów 
z okresu rokoka. W trakcie konserwacji na dwóch fo-
telach odkryto starsze warstwy malarskie i z∏ocenia17.
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Wspó∏czesne przedsi´wzi´cia 
konserwatorskie
W 2001 r. rozpocz´∏y si´ prace remontowo-konser-
watorskie w nale˝àcym do muzeum budynku kasyna,
poprzedzone badaniami m.in. na obecnoÊç malar-
stwa. Badania te wykona∏ zespó∏ muzealnych konser-
watorów. Kontynuowano prace remontowe elewacji
budynku Stajni.

Dokonano równie˝ kompleksowego przeglàdu po-
nad 50. zabytkowych zegarów, pochodzàcych z okre-
su od XVII do XIX w.18 Konserwacji poddane zosta∏y
marmurowe wazy na MoÊcie Po∏udniowym19. Do
najwa˝niejszych zadaƒ kolejnego roku zaliczono
przygotowanie dokumentacji budowlano-konserwa-
torskich fortyfikacji oraz prace konserwatorskie na
terenie parku. 

Zabiegom konserwatorskim poddano 23 ikony ze
zbiorów Dzia∏u Sztuki Cerkiewnej, które nast´pnie
od listopada 2002 r. do maja 2003 r. prezentowane
by∏y na wystawie „Luz de Oriente” w muzeach
Santiago de Compostela, Walencji, Barcelony i Sa-
ragossy, w ramach cyklu imprez Roku Polskiego 
w Hiszpanii. Wystaw´ przygotowa∏y wspólnie:
Muzeum-Zamek w ¸aƒcucie, Muzeum Okr´gowe 
w Nowym Sàczu i Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku.  

Do istotnych przedsi´wzi´ç obecnej dekady na-
le˝y równie˝ konserwacja jedynej w Polsce marmu-
rowej rzeêby d∏uta wybitnego rzeêbiarza klasycysty
Antonio Canovy, przedstawiajàcej m∏odego Henryka
Lubomirskiego, ukochanego siostrzeƒca ksi´˝nej Lu-
bomirskiej. Zastosowano metod´ nieinwazyjnego
oczyszczania przy u˝yciu promieni lasera, techniki
od niedawna stosowanej w konserwacji20. Umo˝liwia
ona usuwanie bardzo cienkiej warstwy, np. brudu, bez
naruszenia warstwy orygina∏u. Zabiegi konserwa-
torskie obj´∏y równie˝ kamienne rzeêby21, metalowe
ogrodzenia Ogrodu Ró˝anego i parku wewn´trzne-
go22. W Zameczku Romantycznym oczyszczono Êcia-
ny i wypunktowano ubytki w malowid∏ach pokrywa-
jàcych Êciany klatki schodowej. Poddano konser-
wacji pod∏ogi i schody prowadzàce do pomieszczeƒ
na pi´trze. Usuni´to stare pow∏oki woskowe, zabez-
pieczono powierzchni´ odpowiednimi pow∏okami
bejc, lakierów i wosków, uzupe∏niono ubytki drewna.
Âciany w poszczególnych salach zosta∏y przebadane,
a nast´pnie przywrócono im historyczne barwy.

Ukoƒczone zosta∏y prace w zamkowych kory-
tarzach Bia∏ym oraz prowadzàcym do Apartamentów
Brenny. Dawnà ÊwietnoÊç odzyska∏y meble z Po-
koju Tureckiego23. Zabiegi konserwatorskie obj´∏y
zarówno ich konstrukcj´ drewnianà, jak i aplikowa-
ne na meblach grafiki. 

ARCHITEKTURA

12. Ikona, Spas w Si∏ach, pocz. XVI w. Stan przed konserwacjà.
Fot. w podczerwieni J. Giemza.
12. Icon, Our Saviour in Powers, early sixteenth century. State prior
to conservation. Photo:infrared, J. Giemza.

13. Ikona, Spas w Si∏ach. Stan po konserwacji. Fot. M. Kosior.
13. Icon, Our Saviour in Powers. State after conservation. Photo:
M. Kosior.
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Budynek Wozowni uzyska∏ wyremontowany
dach, zakoƒczono te˝ konserwacj´ elewacji Stajni
oraz po∏udniowej elewacji Oran˝erii, która polega∏a
na impregnacji i rekonstrukcji tynków oraz po∏o˝e-
niu nowej farby w jej dolnej cz´Êci. Wiele prac 
zrealizowanych zosta∏o w Ogrodzie Ró˝anym,
w którym przywrócone zosta∏y dawne elementy wy-
stroju24, wymieniono kraw´˝niki okalajàce trawni-
ki, a schodom przywrócono przedwojenny wyglàd.
Przeprowadzono konserwacj´ marmurowej rzeêby
„Dziewczynka zak∏adajàca wianek”, eksponowanej
przez ostatnie lata w Ogrodzie Zimowym. Kopia
rzeêby, wykonana w sztucznym marmurze, stan´∏a –
jak na poczàtku XX w. – w Ogrodzie Ró˝anym,
orygina∏ zaÊ we wn´trzach zamkowych. W ogrodzie
ustawiono równie˝ kopi´ marmurowego rzymskiego
sarkofagu, pe∏niàcego funkcj´ ˝ardiniery25. Jego ory-
gina∏ znajduje si´ w Galerii Rzeêb. Renowacji pod-
dano tak˝e metalowe wazy stojàce przed zachodnià
elewacjà Oran˝erii26.

Naturalny urok ∏aƒcuckiego zespo∏u zabytko-
wego podkreÊlajà park i ogrody, odtworzone mo˝-
liwie wiernie na podstawie zachowanych dokumen-
tów oraz zdj´ç z okresu przedwojennego. 

Konserwacja zabytków sakralnego
dziedzictwa kulturowego
Prace konserwatorskie i analiza technologiczna za-
bytków jest istotnym elementem mi´dzynarodowego
programu badawczego: „Polsko-ukraiƒskie studia na
rzecz opracowania sakralnego dziedzictwa kulturo-
wego”, zainicjowanego i koordynowanego od 1995 r.
przez Dzia∏ Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku
w ¸aƒcucie, a od 4 lat realizowanego ze Êrodków
funduszu PHARE. Poszerzony on zosta∏ o wybrane
zagadnienia dotyczàce sztuki cerkiewnej na obszarze
S∏owacji, W´gier i krajów ba∏kaƒskich. 

G∏ównymi partnerami muzeum w realizacji 
projektu sà: Narodowy Konserwatorski OÊrodek

14. Wn´trze Synagogi.
Fot. M. Kosior.
14. Synagogue interior.
Photo: M. Kosior.
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Naukowo-Badawczy Ukrainy oraz Muzeum Naro-
dowe we Lwowie, lwowskie muzeum „Studion” 
o.o. studytów, Instytut Chemii i Techniki Jàdrowej 
w Warszawie, Instytut Fizyki Uniwersytetu w Salo-
nikach. W pracach biorà równie˝ udzia∏ naukowcy ze
S∏owacji, W´gier i Kanady. Równolegle do dzia∏aƒ 
majàcych na celu analiz´ historycznà i stylizacyjnà
zjawiska prowadzone sà prace wykorzystujàce naj-
nowsze metody badawcze z zakresu fizyki, chemii 
i biologii, m.in. w celu dokonania precyzyjnej atry-
bucji, datowania i rozpoznania materialnej struktury
malarstwa tablicowego i Êciennego oraz opracowa-
nia nowych, nieinwazyjnych metod konserwacji za-
bytków (m.in. biologicznych). Wykonywana przy
u˝yciu reaktora atomowego analiza pierwiastków 
Êladowych w pigmentach pozwala np. na wskazanie 
i weryfikacj´ proweniencji warsztatowej obrazu. 
W obszarze zainteresowaƒ pozostaje tak˝e analiza
zapraw-gruntów i spoiw malarskich. Wykonywana
jest archiwizacja i podstawowe opracowanie w zakre-
sie fotografii specjalistycznej – IR, UV, RTG oraz
rozwijana dendrochronologiczna metoda datowania
malarstwa tablicowego. Uwag´ skupiamy zarazem na
problematyce w∏aÊciwych fizycznych warunków prze-
chowywania i eksponowania zabytków. Wypracowane
metody znalaz∏y zastosowanie w naszej praktyce 

muzealnej. Wymianie doÊwiadczeƒ sprzyjajà corocz-
ne mi´dzynarodowe konferencje odbywajàce si´ 
w ¸aƒcucie27.

W okresie powojennym w pracach konserwator-
skich prowadzonych na terenie Muzeum-Zamku 
w ¸aƒcucie uczestniczy∏o ponad 80 specjalistów ró˝-
nych dziedzin nauki, konserwatorów dzie∏ sztuki, 
historyków sztuki, pracowników technicznych, któ-
rzy przyczynili si´ do efektownych odkryç i dokonaƒ.
Wynikiem ich wspó∏pracy jest obecny stan zabytko-
wego zespo∏u pa∏acowo-parkowego, a tak˝e to, ˝e
¸aƒcut jest nie tylko cennà placówkà badawczà,
miejscem wielu wa˝nych wydarzeƒ kulturalnych 
i naukowych, ale przede wszystkim atrakcjà turys-
tycznà na Êwiatowà skal´.

ARCHITEKTURA

1. Opracowanie zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumentów ar-
chiwalnych Muzeum-Zamku w ¸aƒcucie. Traktuje przede wszyst-
kim o dzia∏aniach podejmowanych w odniesieniu do zabytkowej
struktury zespo∏u pa∏acowego, dlatego nie uwzgl´dniono w nim
typowych inwestycji budowlanych, szeroko zakrojonych prac re-
montowo-adaptacyjnych i instalacyjnych, jakich wiele zrealizowa-
no szczególnie w ostatnim okresie. 

2. Prace przeprowadzi∏ zespó∏ konserwatorów z krakowskiego od-
dzia∏u PP Pracownie Konserwacji Zabytków pod kierunkiem kon-
serwatora dzie∏ sztuki Bronis∏awa Dàbka. Rekonstrukcj´ malowi-
de∏ wykonali Franciszek i Tadeusz Niemcowie, mistrzowie ma-
larscy z ¸aƒcuta. Konserwacji malowid∏a zdobiàcego drzwi ∏àczàce
Sypialni´ Tureckà z ∏azienkà (tempera na p∏ótnie) podjà∏ si´ kon-
serwator dzie∏ sztuki W∏adys∏aw Âlesiƒski. 

3. Prace przeprowadzili konserwatorzy: Józef Boles∏awski i W∏a-
dys∏aw Âlesiƒski z Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie. 

4. Prace wykonywa∏ zespó∏ pod kierunkiem dr. W∏adys∏awa
Âlesiƒskiego i nadzorem prof. Józefa E. Dutkiewicza.

5. Prace przy malowidle wykonywa∏ zespó∏ pod kierunkiem dr.
W∏adys∏awa Âlesiƒskiego i nadzorem prof. Józefa E. Dutkiewicza.
Stiukami zaj´li si´ konserwatorzy-sztukatorzy z Warszawy pod kie-
runkiem in˝. Kazimierza Petery.

6. W pracach uczestniczyli konserwatorzy z Pracowni Konserwacji
Zabytków w Krakowie pod kierunkiem Jacka èróbka.

7. Prace prowadzi∏ zespó∏ z Rzeszowa pod kierunkiem J. Hajdasa.

8. Prace wykona∏ zespó∏ z Warszawy pod kierunkiem konserwato-
ra dzie∏ sztuki Urszuli Brzozowskiej-Drozdowicz.

9. Warsztat Powoêniczy M. Bogajewicza z Pniew, z którym wspó∏-
praca trwa∏a przez wiele lat.

10. Prace prowadzi∏a w muzealnej pracowni konserwator Jadwiga
Kotz. 

11. Prace wykona∏ Jacek Moczyd∏owski.

12. Prace wykona∏ konserwator dzie∏ sztuki Wies∏aw Faber.

13. Prace wykonywali konserwatorzy dzie∏ sztuki z Warszawy,

Piotr Grzegorz Màdrach i Zenon Sadecki.

14. Prace wykona∏ konserwator Piotr Dziurawiec.  

15. Prace wykona∏y konserwatorki z Warszawy, Joanna Nowak 

i Tamara Przygoƒska.

16. Prace wykona∏ zespó∏ pod kierunkiem Urszuli Brzozowskiej-

Drozdowicz.

17. Prace wykona∏ zespó∏ p. Boby-Dygi z Krakowa i zespó∏ z War-

szawy pod kierunkiem Urszuli Dàbrowskiej.

18. Prace wykona∏ zegarmistrz Juliusz Sikora z Warszawy. 

19. Prace wykona∏ konserwator Piotr Grzegorz Màdrach.

20. Prace wykona∏ konserwator prof. Andrzej Koss i in˝. J. 

Marczak.

21. Prace wykona∏ konserwator Piotr Grzegorz Màdrach.

22. Prace wykona∏ renowator Grzegorz Haas z ¸aƒcuta. 

23. Prace wykona∏ konserwator Wies∏aw Faber.

24. W. Koza, Ogród Ró˝any w zabytkowym parku w ¸aƒcucie.

Historia i dzieƒ dzisiejszy, „Ochrona Zabytków”, 2005, nr 1, s. 89-

96.

25. Konserwacj´ rzeêb i kopie wykona∏ konserwator Piotr Grze-

gorz Màdrach. 

26. Prace wykona∏ renowator Grzegorz Haas. 

27. Kierownikiem ca∏oÊci projektu jest kustosz Dzia∏u Sztuki Cer-

kiewnej Jaros∏aw Giemza. 

Przypisy

Urszula Brzozowska-Drozdowicz jest absolwentkà war-
szawskiej ASP. Pracowa∏a w PP Pracownie Konserwacji
Zabytków w Warszawie, a nast´pnie jako samodzielny
pracownik. Wykonywa∏a prace konserwatorskie dla wielu
muzeów i koÊcio∏ów w Polsce, S∏owenii, Niemczech,
Chorwacji. Od roku 1992 pracuje w Zamku w ¸aƒcucie.
Obecnie jest kierownikiem Dzia∏u Konserwacji Muzeum-
Zamek w ¸aƒcucie.
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¸aƒcut Castle is one of the most beautiful and best
preserved aristocratic residences in Poland.

Surrounded by an old and picturesque landscape
park, it creates, together with the pavilions and 
outbuildings, an exceptional historical complex of 
particular significance for Polish culture. 

The castle was built in about 1631 according to 
a project by the Italian-born architect Matteo Trapoli.
Subsequent redesigning projects involved, i. a.
Krzysztof Mieroszewski, who specialised in fortifica-
tions and defensive works, and later also Tylman of
Gameren.

The 1780s brought further essential redesign 
ventures which produced interiors featuring the then
fashionable Oriental – Turkish and Chinese – motifs.
The present-day layout and decor of many of the
rooms reflect those schemes. Such acclaimed and 
talented eighteenth-century architects as Vincento
Brenna, Szymon Bogumi∏ Zug, Jan Chrystian
Kamsetzer, and Chrystian Piotr Aigner worked in
¸aƒcut, where their projects were employed for erect-
ing , i. a. the Theatre, the Glorietta, the Orangery and
the Romantic Castle. 

The owners of ¸aƒcut Castle systematically 
modernised their residence, attaching considerable
attention to ensuring comfortable and outright luxuri-
ous living conditions. At the turn of the nineteenth
century their undertakings rendered this sophisticated
object one of the most modern family seats in Europe.  
The modernisation of the castle was accompanied by
plans concerning the park which was doubled; new
gardens: Italian and Rose, were added. A sprawling
landscape park was laid out beyond the moat. The
Stable and the Carriage House were built to the south
of the park.  

In 1925 the object was added to the state list of
historical monuments. 

The necessary repairs conducted during the post-
war period included replacing the vaults and  the roof
over the whole castle building, the Orangery, the
Carriage House, the Menage and the Romantic
Castle. The castle interiors were also conserved. 

The Atelier for the Collection Conservation,
established in 1960, has been busy up to this day and
is responsible for preventive conservation as well as
more extensive realisations relating to the castle.
Conservation was conducted in almost all the castle
interiors, with each passing year bringing numerous
initiatives.   

The Voivodeship Storehouse of Movable
Historical Monuments was opened at the museum in
1961 for the purpose of protecting the outfitting of
Eastern rite churches abandoned after 1947, a total 
of 7 500 historical exhibits. In time, the storehouse
was transformed into a Department of Orthodox
Church Art,  at present  the largest contemporary col-
lection of its sort in Poland.

The museum objects include the Laƒcut syna-
gogue, one of the most magnificent in the country.
Built in 1761, it was a typical example of the Oriental
variant. Brick and situated on the plan of a square
with an architectural bima in the middle, the 
synagogue displays exceptionally lavish decoration,
the oldest going back to the eighteenth century. 
After conservation, the object was opened to the 
public. 

The natural charm of the ¸aƒcut historical com-
plex is accentuated by its park and gardens, recreated
as faithfully as possible upon the basis of preserved
documents and prewar photographs. 

Postwar conservation of the Museum-Castle in
¸aƒcut has involved numerous specialists represent-
ing assorted domains of science, conservators of
works of art, art historians, and members of the tech-
nical staff who have contributed to highly effective
achievements and discoveries. A total of thirty horse-
drawn vehicles, including coupé, landauer, mylord,
break, victoria and jagdwagen carriages, sleighs and
chaises, many featuring unique historical merits, has
been conserved. 

Work on the only marble statue in Poland by
Antonio Canova – a likeness of the young Henryk
Lubomirski – was conducted by applying a non-
invasive cleaning method using laser beams. 

The conservation of eighteenth-century interiors
was based on the  chinolin  technique originally used
for creating them. For many years the museum con-
servators and renovators have carried out a task 
decisive for the survival of a plethora of works of art
– paintings, sculptures, icons, old books or artifacts.
The outcome of their cooperation has assumed the
form of the present-day state of the historical palace-
park complex, enabling ¸aƒcut to become not only an
extremely valuable research centre and the site of
numerous important cultural and scientific events,
but predominantly a tourist attraction on a truly
worldwide scale.

MUZEUM-CASTLE IN ¸A¡CUT
REVIEW OF MORE IMPORTANT CONSERVATION




