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Na dworze Jana III przebywał 
Daniel Schultz krótko i powrócił do 
rodzinnego Gdańska, gdzie zmarł 
w roku wiktorii wiedeńskiej 1683 r.12) 
Etanowi! on typ malarza-dworaka, 
używanego niekiedy w misjach dy
plom atycznych; jako artysta był też 
Daniel Schultz rzadkim u nas repre
zentantom malarstwa par excellence 
dworskiego. W porównaniu do tego

co pozostało z jego dzieł w Gdańsku, 
jego oeuvre z czasów pobytu na dwo
rze warszawskim trzecli z kolei kró
lów zda.ie się być większej wagi 
i m iary i będzie też niew ątpliw ie  
uzupełnione dziełami jego pędzla, 
które czekają jeszcze na odkrycie 
i przypisanie jego autorstwu.

K) Thieme-Becker o. c.

PAŁAC MARSZAŁKA BIELIŃSKIEGO W  STARYM O TW O CK U

J A N  W IT K IE W IC Z

Pałac w Otwocku od stu mniejwięcej lat pozostawał 
niezamieszkany i opuszczony. W drugiej połowie XIX w. 
i w naszym jeszcze stuleciu niszczał stopniowo, a z opusz
czonych murów wydzierano co bogatsze fragmenty jak 
marmurowe kominki, oddrzwia, kafle dekoracyjne, rzeźby, 
okna, drzwi, belki stropowe it d. To nieprzeciętne dzieło 
przypuszczalnie architekta Józefa Fontany, mimo swe 
walory artystyczne i krajobrazowe w bliskim sąsiedz
twie Warszawy nie wzbudziło zainteresowania powoła
nych czynników w latach międzywojennych. Dopiero 
obecnie władze Polski Ludowej doceniając znaczenie za
chowania dzieł sztuki zajęły się losami pałacu. Naczelna 
Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków prowadzi już od '
dwóch lal podjęte na wielką skalę roboty konserwator
skie, które nie tylko zabezpieczą pałac, ale przywracając 
mu dawną postać i wyposażenie dadzą mu jednocześnie 
przeznaczenie odpowiadające wartości tego cennego za
bytku.

Pałac stoi na w yspie jeziora, u- czesny plan całego założenia był
tworzonego przez zalew y wiślane. w posiadaniu Zakładu Architektury»
W yspa ta pierwotnie, jak się zdaje, Polskiej Politechniki W arszawskiej.
była cyplem w ysuniętym  w jezioro Pozostało jedynie przeźrocze.
i została sztucznie oddzielona od Pierwotne autorstwo pałacu w Ot-
brzegu kanałem, obecnie bardzo gę- wocku W ielkim  pozostaje dotych-
sto zarosłym wodorostami. Park obej- czas sporne. -Mgr Zbigniew R ewski1),
mował nie tylko wyspę, ale zaprojek- ,, D. , , , .. c . , ■ •,, „J 1 ') Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, nr. 4,
tow any był bardzo szeroko. Współ- r. 1934, str. 270.
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S7.  Stary Otwock. Sytuacja pierwotna daw nego pałacu, (rys. Państw. Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury w Warszawie).

jak o  pierwotnych twórców budowy, 
w latach 1(593 do 1703, wym ienia Ce- 
roniego lub Józefa Fontanę, ojca Ja
kuba. Nadm ienia'przytym , że „udział 
Jakuba Fontany może odnosić się do 
przebudów pałacu, jakie m iały m iej
sce w Y-m i YI-iu dziesiątku XVML 
w iek u “. Zdanie to nabiera cech słu 
szności, gdy zestaw im y daty budowy 
pałacu (1093—1703) z datami życia  
i śm ierci Jakuba Fontany (1710— 
1773).

Artykuł niniejszy nie ma na celu 
dociekań historycznych, opartych na 
źródłach archiwalnych, stanowi on 
jed y n ie  sprawozdanie architektonicz- 
no-konserwatorskie z robót przepro

wadzonych w roku 1947, sposobem, 
gospodarczym, oraz w r. 1948 z fun
duszu inw estycyjnego.

Pałac w Otw’ock-d nie posiadał 
pomiarów inw entaryzacyjnych. W al
bumie H in za2) znajduje się repro
dukcja projektu Sparboriego r. 1850, 
gdzie dach na korpusie głównym  jest 
obniżony, hełmy mają bardzo nie
pewny, jakby prowizoryczny kształt, 
a przedłużenie 2-ch bocznych skrzy
deł stanowią arkady, odpowiadające 
podcieniom po obu stronach ryzalitu  
od południa.

2) J. Hinc, Szkice architektoniczne krajo
wych dziel sztuki, str. 18/19.
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88. Stary Otwock. Widok pałacu nad wodą. (fot. Państw. Pracownia Konserwacji Zabjtków
Architektury w Warszawie).

W r. 1946 został wykonany po
miar, uzupełniony w latach następ
nych. ’

Budynek popadł w ruinę po 
pierwszej wojnie światowej. W nętrze 
bardzo zdewastowali wówczas N iem 
cy, zabierając co było bardziej cen
ne. Dachu na korpusie głównym  pra
wie nie było. Trochę lepiej zachowało 
się wiązanie, pokrycie, oraz stropo
we belki na odm skrzydłach i na ry
zalicie od południa, natomiast po
między piętram i pozostały niektóre 
belki, częściowo nawet zdrowe.

W narożnikach, gdzie dawniej by
ły  rynny, długotrwałe zacieki spowo

dowały pęknięcia murów, zm ursze
nie cegły, porastanie grzybem. Licz
ne pęknięcia murów w ystępow ały  
zwłaszcza w górnych partiach ścian  
zewnętrznych, natom iast w dolnych, 
w piwnicach i wieżach pęknięcia spo
wodowane były  albo bardzo lichym  
gatunkiem cegły  (niedopały), w prze
róbkach z różnych czasów, albo tam, 
gdzie robiono podkopy oraz przebi
cia murów w poszukiwaniu „skar
bów“.

Freski znajdujące się na 1-ym pię
trze w dwóch salach korpusu głów
nego (od wschodu (N i  O), oraz w sali 
skrzydła wschodniego (T), pomimo
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znacznych, m iejscam i, uszkodzeń m e
chanicznych samego tynku, oraz po
mimo kurzu zachowują dość dobrze 
czystość rysunku i świeżość barw. 
W  sali narożnej pierwszego piętra 
północno-wschodniej (N), w idnieją  
ślady po zerwanych płytkach boaze
rii, wysokości około jednego metra.

Z dawnych kominków pozostały, 
przeważnie tylko czeluści palenisk. 
W szystko co przedstawiało jakąś 
wartość, a dało się zabrać, przepadło. 
W dawnej sali jadalnej, na parterze 
w środku pałacu (B) .tkw i jeszcze 
górna płyta piaskowca oraz kominek 
z marmuru kieleckiego przeniesiony

do starej oficyny po drugiej stronie 
jeziora. W sa li pierwszego piętra (N), 
w głównej klatce schodowej (H) na 
parterze i na pierwszym  piętrze bar
dzo uszkodzone trzy kominki wyko
nane techniką narzutową w zapra
wie wapiennej, częściowo gipsowej. 
Takiż kominek znajduje się w izbie 
na drugim piętrze nad salą (N).

N iezależnie od tych resztek ko
minków, jest w miasteczku Karczew  
(3 kilom etry) kapliczka przydrożna 
przeniesiona z pałacu, której ramę 
przy otworze w ejściow ym  stanowi, 
być może, dawna oprawa kominka. 
Oprawa ta jest majolikowa, a nie jak
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89. Stary Otwock. Rzut nvyzie-r iu  z o Ik m m y m i piwnicami oficyn, (rys. Państw. Pracownia 
K onserwacji Zabytków Architektury w Warszawie).
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90. Stary Otwock. Rzut pierwszego piętra, 
(rys. Państw. Pracownia Konserwacji Archi* 

tektury w Warszawie).

podaje Dr Bohdziewicz 3) — marmu
rowa.

W szystkie okna, drzwi zewnętrz
ne i por tnie m iały obramienia z p ia
skowca pińczowskiego. Brakuje dużo 
węgarków od dołu, zwłaszcza na 
l-szym  piętrze gdzie okna są do sa
mej podłogi i m iały ozdobną balu
stradę. Przy rabunku m usiały być te 
kraty wyrwane z kamieniem.

Cały parter, oraz piwnice pełne 
b yły  gruzu i ziemi. Podczas odgru
zowywania znaleziono wewnątrz: 
ułam ki holenderskich płytek okła
dzinowych, kafli piecowych o cha
rakterze gdańskim z X VIII w., iden
tycznych z odnajdywanym i w K azi
mierzu Dolnym, parę obtłuczonych  
bloków czarnego i szarego marmuru, 
polerowanego, profilowanego pocho
dzącego zapewne z dawnych węga- 
rów drzwi. Że niektóre odrzwia m u
sia ły  być kamienne wnosić można 
z pozostałych po nich śladach w oś
cieżach.

Stropów nigdzie już nie było, więc 
niewiadomo jakie były plafony. N i
kłe fragm enty faset w ytyczają ich

szerokość i bogactwo, nie dają jed
nak pełnej możności ich odtworze
nia. W nieco większym  stopniu za
chowały się dekoracje sztukatorskie 
ścian, zwłaszcza w sali (L) na 1-szym  
piętrze nad sienią główną. S a la  ta  
jest nieco w yższa (80 cm) od reszty  
sal tego p iętra (parter: 4 m. 1-sze 
piętro — 3,36 m). Zachowały się tu 
ramy sup raportów nad oknami 
i drzwiami. Bardzo bogate nisze m u- 
szlowe na rzeźby figuralne, stano
wiące jedną związaną organicznie ca
łość z niszam i (teraz rzeźb niema)» 
Ponad lukiem, wejściowym  do sali ba
lowej (Al) są rzeźby figuralne n ie
mal 3/4 naturalnej wielkości. P atrząc  
z dołu na ściany pomiędzy prześwi
tami belek pułapowych w ydaw ało  
się, że ściany pokryte są zieloną ple
śnią, jaka w ystępuje po zaw ilgoco
nych tynkach. Zestawienie białych  
sztukaterii z zielonym  tłem ścian  
było tak ciekawe, że nasm vala się  
m yśl nadania przy robotach wykoń
czeniowych podobnego tła zielonego. 
Po obejrzeniu z bliska okazało się,, 
że mniemana pleśń jest w rzeczywi
stości tłuczonym i ziarnkami butel
kowego, zielonego szkła, w tłoczonego  
w zaprawę tynkową ściauy. Prze
św ity  zaprawy po oczyszczeniu i u
zupełnieniu mogą dać bardzo cieka
wy efekt, zw łaszcza przy św ietle  
sztucznym (sala ma okna od półno
cy). Dekoracja sztuka torska tej sali 
różni się wyraźnie w charakterze  
kompozycji, oraz technicznego w y 
konania od inycli sal i klatki schodo
wej. N ie mogę dotychczas z powodów  
technicznych (dobrego dostępu) za-

3) B o h d z iew icz , Późnobarokowy kościół 
w Karczewie, Biul. Hist. Sztuki i Kultury* 
grudzień 1947, nr. 3—4, str. 280, ryc. 98.
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nalizować porównawczo szu kat er ii 
i musiałem odłożyć badania do roku 
bieżącego. Z dużą dozą pewności 
można jednak już twierdzić, iż sztu
katerie sal (NOP) kkitki schodowej 
(H) są późniejsze od sali (L), również 
rzeźby na tym panonie frontowym  
różnią się w charakterze i wykona
niu nawret widziane z dołu, oraz są 
zani eczysaczo ne poi)iałą.

S ala  balowa na pierwszym  piętrze 
różni się od innych tym, że nie. po
siada śladów sztukatorskich podzia
łów i dekoracja ścian. Na jeszcze oca
lałych, częściowo tynkach widać ja 
kiś n ik ły podział m alarski o m oty
wach architektonicznych, który ocze
kuje na dokładniejsze odczytanie.

Sala (R) na pierwszym  piętrze 
miała ściany pokryte materią, której 
drobne strzępy jeszcze gdzieniegdzie 
się trzymają. Od przylegającej do tej 
sali głównej klatki schodowej dzie
liła  ściana rozworowa (pruski niur). 
Drzewo tej ściany zupełnie spróch
niało. Po rozebraniu okazało się, że 
dawniej była w tym m iejscu ściana 
z pełnego muru (l i pół cegły), ale w i
docznie chciano ulżyć podczas prze
róbek niżej położonemu sklepieniu.

W głównym  korpusie sień oraz 
izby na parterze A, C, D, G, nie u jaw 
niają żadnych fresków ani dekora
cji, jedynie w dużej sali jadalnej (13) 
jest podział m alowany na pola zie- 
lonkawo-pawie, a na nich ślady du
żych wazonów.

Izba (G) ma w ścianie kanały, s łu 
żące do rozprowadzenia ciepła na p ię
tra (rodzaj centralnego ogrzewania). 
Dwa paleniska znajdują się od stro
ny sieni głównej, po obu jej rogach, 
przylegających do dużych przewo
dów dymowych.

Piwnice mieszczą się pod całym  
głównym korpusem, oraz pod skrzy
dłem zachodnim, w szystkie są prze- 
sklepione beczkowymi sklepieniam i, 
za wyjąkiem  środkowej pod salą ja
dalną, która nie była sklepiona. Obie 
piwnice pod wschodnią częścią kor
pusu głównego były dawniej głębsze, 
gdyż drzwi pomiędzy nimi tylko  
górną częścią otworu i tkwiącym i 
w nim krosnami, w ystają ponad o
becny ogólny poziom piwnic. Próby 
dokopania się do dawnego poziomu 
tych piwnic m usiały być przerwane 
z powodu wody, która się pokazała 
po pogłębieniu o jeden metr. Próby 
te będą powtórzone w letnich su
chych miesiącach.

Sklepienia w piw nicy pod poko
jem G okazały się zupełnie rozsypu
jące się, wskutek długotrwałych za
cieków oraz bardzo lichej cegły. Już 
dawniej próbowano wzmocnić te 
sklepienie, murując pod nim pasy, 
ale i one rozsypywały się. Sklepienie  
zostało rozebrane i wykonane nowe. 
Za wyjątkiem  śladów sklepień na

91. Siary. Otwock. Pałac, widck od południa 
(fot. Państw . Pracownia Konserwacji Zabyt

ków Architektury w Warszawie).

127



92. Stary Otwock. P a łac ,  widok od płd.-wsch. (fot. Państw . P r a c o w n ia  K o n serw ac j i  Z ab ytkó w
Architektury w  W arszaw ie) .



Jakiej wysokości były wieże i ja 
kie m iały pierwotnie hełm y trudno 
powiedzieć bowiem w górnej ezęśoi 
architektura oraz okna nie mają żad
nego związku z pałacem, pozatym  
gzym sy są z drzewa i same hełm y 
wykonane całkiem prowizorycznie. 
Ściany górnego piętra wież mają 
grubość zaledwie jednej cegły i bar
dzo licho budowane, w przeciwień
stw ie do dolnych murów.

Cała budowla, we w szystkich  
swych częściach, nawet wieżach, nie 
ma ciągłych  posad, a jest zbudowana 
na arkach, których stopy są w łaści
wymi fundamentami nośnymi. B ar
dzo być może, że te posady są fun
dowane na palach i rusztach, pogrą
żonych już w wodzie.

Ta okoliczność sprawiła, że zanie
chałem  drenowania terenu dookoła 
pałacu, aby głowy ewentualnych  
pali i rusztów nie pozbawić wody, co 
m ogłoby spowodować osiadanie i pę
kanie budynku.

Również istnienie arkad kazało 
zaniechać podcinania murów w celu 
podciągnięcia poziomej izolacji od 
w ilgoci. Rozwiązanie tego ostatniego  
zagadnienia pozostaje, jednak, kwe
stią otwartą.

Pod w ysuniętą ścianą ryzalitu po
łudniowego, w piw nicy jest część 
fundam entów z • kamieni polny cli 
większych rozmiarów, także w in 
nych miejscach w ystają z murów  
ceglanych polne kamienie. N ie moż
na jednak twierdzić napewno, że jest 
to szczątek jakiejś pierwotnej bu
dowy.

93. Stary O tw o ck .  Pałac,  stiuki w saii I piętra,
94 .  Stary O tw o ck .  Pałac ,  kom inek w sali B .
95 .  Stary  O tw ock. P ałac ,  tym panon frontonu 
od p ó łn o cy  (fot. Państw. Pracow n ia  K o n s e r 
w a c j i  Zab ytkó w  Architektury w W arszaw ie) .

129



Są w wielu miejscach w całym  
budynku widoczne nie tyle przeróbki 
co łatanina. W szystko to zastępuje 
się przez rzetelną robotę konserwa
torską.

program robót rozpoczętych w r. 
1947, i kontynuowanych w r. 194S, po
legał przede w szystkim  na zabezpie
czeniu od dalszego zniszczenia, ale 
nie w sposób tym czasowy, lecz już 
najzupełniej racjonalny i trwały, tak 
pod względem technicznym, konser
watorskim, jako też użytkowym  na 
przyszłość.

Doraźnie zabezpieczono jedynie 
freski i sztukaterię od zacieków i usz
kodzeń podczas grubszych robót. U 
dało się tego dokonać w zupełności.

Rozpoczęto od wykonania nowych  
zupełnie dachów nad korpusem głów 
nym i skrzydłem  zachodnim. Ponie
waż na obu skrzydłach w ryzalicie  
zachowały się dachy o pochyleniu  
pierwotnym, pod kątem 45 \  w ięc  
i dach główny zaprojektowano o tej 
samej pochyłości. Zastosowano po

96. Stary Otwock. Pałac, rzeźby na jednym 
z okien 1-go piętra, (fot. Państw. Pracownia 
Konserwacji Zabytków Arcbit. w Warszawie.)

krycie dachów holenderką na gon- 
ciki z podlepieniem wapnem z s ier 
ścią bydlęcą oraz przyw iązaniem  
każdej dachówki drutem m iedzia
nym. Zastosowano dachówkę holen- 
derkę, gdyż na gzym sach obu skrzy
deł, przy kominach pozostała jesz
cze taka dachówka.

Na koronie murów założono w ie
niec żelbetonowy, który zastąpił daw
ne drewniane spróchniałe ściągi. 
W ieniec ten łączy się z żelbetonową 
rynną, wyłożoną wewnątrz grubą 
blachą żelazną miniowaną (w braku, 
miedzianej). R ynna ta jest n iew ido
czna z dołu i nie psuje swoim w ido
kiem dolnej krawędzi dachówki n a  
gzym sie. N iestety nie można było  
uniknąć rur spustow ych.

Stropy poddaszne zasklepiono na 
belkach żelaznych system em  K leina  
i takież nad piwnicą, w której m ie
ścić się będzie kotłownia centralnego' 
ogrzewania. O wyborze tego rodzaju 
sklepień zdecydował przydział belek 
żelaznych.

Resztę stropów na wszystkich pię
trach w całym  pałacu wykonano- 
żelbetonowo — jako pł y ty na bel
kach. W płytach wszędzie wypusz
czono od spodu co 50 cm. pręty że
lazne dla podwieszenia plafonów  
i możności wykonania faset. Obsa
dzono także haki na żyrandole.

W szelkie pęknięcia ścian prze- 
eklepień nad otworami przem urowa- 
no z zamianą zlasowanej cegły na 
nową, oraz wszędzie gdzie to było ko 
nieczne obsadzono w murze ściągi 
z belek żelaznych, w wielu miejscach  
na całej długości ścian.

Całe drzewo na wiązanie dachowe 
po odwiązaniu na dole było smaro-
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97. Stary O tw o ck .  Pałac, d eko ra
cje ponad p o rta lem  od południa, 
(fo t.  Państw . Pracow n ia  K o n s e r w a 
cji Z ab ytkó w  Archit.  w W a rs z a w ie  .

wane „Fungusem “ i dopiero wtedy  
wnoszono na górę do składania.

N ajtrudniejszym  zadaniem do 
rozwiązania i wykonania okazało się 
wzmocnienie wież, które już kiedyś 
były  opasywane wewnątrz i zewnątrz 
obręczami z płaskowników, „przy
w iązującym i“ wieże do ścian budyn
ku. W wieżach tych m ieściły  się drew
niane schody, wijące się w elip tycz
nym  wnętrzu spiralnie.

Nowe żelbetonowe schody nie mo
gły  wież obciążyć — na od wrót mu
sia ły  je wzmocnić, spełniając przy 
tym swoje własne zadanie. Rozwią
zane to zostało w ten sposób, że wew
nątrz każdej w ieży wykonano na ca
łej wysokości pancerz żelbetow y gru
bości 10 cm. zw iązany konstrukcyj
nie z żelbetową spiralą schodów.

W ten sposób wieże otrzym ały jak
by kościec i same zw iązały się z nim . 
Później stopnie będą obłożone drze
wem i otrzymają lekką żelazną po
ręcz. Górne piętro wieży zachodniej 
wymagało, jednak poprzedniej ca ł
kowitej przebudowy. Koronę murów  
zakańcza wieniec żelbetowy, łączący 
się z gzymsem i p łytą żelbetonową* 
na której stanie w łaściw y hełm.

Ostatnią czynnością z r. 1948 b y ło  
odkopanie piw nicy i fundamentów  
dawnej oficyny zachodniej, która 
przejściem piw nicznym  łączyła s ię  
ze skrzydłem zachodnim pałacu, a ta
kże w parterze krytą galerią. W o fi
cynie tej według m iejscowych trady
cji m ieściła się kuchnia pałacowa. 
Przy odkopywaniu tych murów n a
trafiliśm y na ciekawą izolację m u-
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*93. Stary Otwock. Drewniany model odbudow y pałacu {wyk. Państw. Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury w Warszawie).

rów  od w ilgoci m ianowicie: mury
z  zewnątrz są otoczone grubą war
stw ą  węgla drzewnego w grubych  
kaw ałkach pomiędzy nimi przestrzeń 
wolna wypełniona m iałem ceglanym  
—  sposób ten spotykałem  kilkakrot
n ie  w swojej praktyce w starych  
«dworach.

Sym etrycznie w tej samej odle
g ło śc i od pałacu, ale od wschodu, był 
wzgórek porosły drzewam i dość du
żym i. Po rozkopaniu tego wzgórka 
okazały  się piwnice, a w łaściw ie pra
wie suteryny drugiej oficyny, znacz
n ie  szerszej z korytarzem przez cały  
środek. Ślady palenisk wskazują, że 
ibyła tam łaźnia od strony północnej.

Znaleźliśm y także pewną ilość pła
skich muszli z przylepioną zaprawą 
wapienną co dowodziłoby, że jakieś 
wnętrze było wyłożone dokoracją 
muszlową.

Dawny majątek został rozparce
lowany. W zabudowaniach dwor
skich po drugiej stronie jeziora, na 
resztówce m ieści się Liceum M elio
racji Rolnych. Dalsze brzegi jeziora  
szerokości 10 m. i samo jezioro nale
żą także do Liceum; są tam jeszcze 
duże drzewa. W yspę z parkiem i pa
łacem nazywaną przez m iejscowych  
ludzi „Rokola“ przejęło M inisterstwo 
K ultury i Sztuki dla swoich celów.
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ment des influences françaises, à savoir 
provençales et d’Aquitaine. II se peut que 
lorsque W. Herman, fondateur de cette 
église, fut envoyé en ambassade à l'abbaye 
de St Gilles, en 1084. des relations artisti
ques se soient établies. D’autre part, c’est 
fur les bords du Rhin que l’on voit le plus 
fouvent cette union du jet central à celui 
de la basilique. Ainsi donc, le problème des 
influences n’est point encore élucidé

LES PORTRAITS DE ROIS DE DANIEL 
SCHULTZ.

L’auteur parle de la conservat'on du 
portrait de Michel Korybut Wiśniowiecki 
exécuté par Daniel Schultz, peintre de 
Gdańsk. Jusqu’en 1936, ce portrait faisait 
partie de la collection de la maison des 
Habsbourg à Vienne, d’où il est revenu en 
un format moindre. Il a été coupé de deux 
côtés: à gauche et en bas, à droite il a été 
replié à l’envers du châssis. La composition 
primitive a donc été déformée, car l’axe 
a été déplacé. Un dilemne se posait: soit 
cacher la partie découverte à droite, soit 
ajouter ce qui avait été coupé et manquait 
à gauche et en bas. C’est à ce dernier point 
que Ton s’est arrêté. Rodolphe Kozłowski 
s’est chargé de cette conservation; il a ajouté 
deux bandes de toile semblables à la toile 
authentique. A gauche il ne s'agissait que 
de menus détails, mais en bas il fallut se 
décider à recomposer les pieds avec leur 
armure et leurs éperons. On a pris pour 
modèle des armures analogues des collections 
de Dresde. Le tableau a beaucoup gagné 
à ces additions et est tout à fait conforme 
à l’intention piimitive du peintre.

LE PALAIS DU MARÉCHAL BIELIŃSKI 
A STARY OTWOCK.

Depuis la première guerre mondiale, 
ce palais, probablement oeuvre de Joseph 
Fontana, au XVII-e s., tombait de plus en 
plus en ruines. On commença, en 1947, par 
donner des toits entièrement neufs. Les 
poutres pourries ont été remplacées par 
une guirlande en ciment armé. Les plafonds 
des galetas et des caves ont été posés sur 
des poutres de fer, du système de Klein. 
Les autres plafonds sont en ciment armé en 
plaques sur poutres. On a introduit dans 
ces plaques des tringles de fer pour soutenir 
les plafonds et pour pouvoir exécuter les 
facettes. Le plus difficile a été de renforcer 
les tours qui avaient des escaliers en spi
rale. On les a remplacés par des escaliers 
en ciment armé. L’étage supérieur de 1» 
tour occidentale exigeait une réfection totale. 
Les toits des tours seront posés sur des 
plaques en ciment armé. Un des travaux 
a été de dégager la cave et les fondations 
de l’ancienne annexe occidentale qu’un 
passage reliait à l'aile occidentale du palais^ 
A une distance égale de l'aile gauche du 
palais, on a déterré un petit monticule qui 
cachait aussi une cave. Le programme des 
travaux n’est point provisoire, mais tout 
à fait rationnel, aussi bien du point de vue 
de la conservation, que de la technique et 
afin que le palais puisse servir à l'avenir. 
On a, pour le moment, assuré les fresques 
et les stut s contre l’humidité et les endomma
gements possibles au cours des gros travaux. 
On s'efforce de reconstruire les détails de 
l’intérieur quant à leur aspect d’après des 
bases réelles.
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