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Pamięci Profesora Stanisława Lorentza  
w  stulecie Jego urodzin

Wojciech Fijałkowski

NATOLIN, JEGO PRZESZŁOŚĆ, REWALORYZACJA I ROZBUDOWA

Analiza historyczno-artystyczna

Jednym z najcenniejszych zabytków kultury arty
stycznej w Polsce, a zarazem największym w Warsza
wie romantycznym założeniem pałacow o-parkow ym  
jest położony w południowej części miasta N ato lin1. 
Historyczne losy tego romantycznego założenia, uk
ształtowanego wśród malowniczych wzniesień i wą-

wozów warszawskiej skarpy, sięgają jeszcze XVIIstule- 
cia. W  ostatniej bowiem jego ćwierci Jan III Sobieski 
tworząc swą podstołeczną rezydencję w W ilanowie tu 
właśnie, na leśnym obszarze wchodzącym w skład dóbr 
królewskich, urządził zwierzyniec zwany w XVIII w. 
Bażantarnią.

Kiedy w 1730 r. użytkownikiem dawnej królew 
skiej majętności został następca Jana III na tronie po l
skim August II Mocny, który dzierżawił dożywotnio 
rozlegle dobra wilanowskie od ich ówczesnych właści
cieli Augusta i M arii Czartoryskich, przekom ponow ał 
dawny zwierzyniec w Bażantarni w duchu barokowych 
założeń francuskich, z promienistym wachlarzem duk
tów  zbiegających się u podnóża królewskiego domu. 
Bezpośrednimi wzorami dla tego rozwiązania był wie- 
lopromienisty układ zwierzyńca w Wersalu oraz na
wiązujący do niego projekt królewskiego zwierzyńca 
Augusta II w warszawskim Ujazdowie. O ile jednak 
w Wersalu królewską siedzibę stanowił okazały pałac 
Ludwika X I\( a w Ujazdowie królewska budow la pa
łacowa z czasów Wazów, zbudowana „in m odo di ca- 
stello”, o tyle w Bażantarni był nią, jak można sądzić, 
drewniany pawilon myśliwski2 zbliżony w swym cha
rakterze do pavillon de Belvedere w położonej w nie
dalekim sąsiedztwie Króliczej Góry (Królikarni). M oc
ny akcent kompozycyjny założenia tworzył usytuow a
ny centralnie krzyżowy dukt.

Po śmierci Augusta II w 1733 r., dobra wilanowskie 
wraz z Bażantarnią wróciły do swych prawowitych

1. Zespół pałacowo-parkowy w  Natolinie doczekał się obszernej 
naukowej monografii pióra prof. Stanisława Lorentza, N ato lin , 
Warszawa 1948, którą wykorzystano w  niniejszym artykule. W ia
domości zawarte w  publikacji prof. Lorentza poszerzone zostały 
w kilkanaście lat później w  rozprawach naukowych jego uczniów: 
prof. Tadeusza S. Jaroszewskiego, autora monografii o Chrystianie 
Piotrze Aignerze (1965), prof. Marka Kwiatkowskiego, monografi- 
sty Szymona Bogumiła Zuga (1971) i dr Bożenny M ajewskiej-M a- 
szkowskiej, autorki dysertacji o mecenacie artystycznym Izabeli 
z Czartoryskich Lubomirskiej (1976).
2. O istnieniu w  Bażantarni małego królewskiego budynku pisze też
H. Skimborowicz i W. Gerson, 'Wilanów. Album w idoków  i pam ią
tek, Warszawa 1877, s. 182, wyciągając jednak błędne wnioski na 
temat okoliczności budowy obecnego pałacyku. Por. także M. Kwiat
kowski, Architektura m ieszkaniowa W arszawy, Warszawa 1989, 
s. 221.
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1. Plan Bażantarni z  ok. 1732 r., fragment planu dóbr królewskich  
w  Wilanowie, Landesam t für Denkmalpflege, Dresden

1. Plan o f  the Pheasantry from about 1732, fragment o f  the plan o f  
the royal estate in Wilanów, Landesamt für Denkmalpflege, Dresden
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2. W idok N atolina z  lotu ptaka. Fot. Z. i M. Siemaszko 

2. Bird’s-eye view  o f  Natolin. Photo: Z. and M. Siemaszko

3. Holendernia, mai. W. Kasprzycki, Muzeum Narodowe w  Warszawie 

3. Dutch Dairy, painting by W. Kasprzycki, National Museum in Warsaw
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właścicieli, którzy przez lata nie wykazywali większego 
zainteresowania królewskim zwierzyńcem. Dopiero pół 
wieku później, gdy August Czartoryski dożył sędzi
wych lat, zdecydował się na urządzenie w Bażantarni 
zacisznej, wiejskiej rezydencji, „aby jak najkorzystniej 
użyć tego miejsca pełnego przyjemności, dotychczas 
zupełnie zaniedbywanego”7,. Ośrodkiem  rezydencji 
miał stać się wzniesiony na miejscu pawilonu myśliw
skiego Augusta II książęcy „maison de plaisace” w for
mie niewielkiego, neoklasycznego pałacyku z póło
twartym salonem kolumnowym od strony parku.

Projekt pałacyku, przypom inającego Świątynię 
Przyjaźni w Carskim Siole autorstw a Giacom o Qua-

3. S. B. Zug, Ogrody w  Warszawie i okolicach opisane..., Kalendarz 
Powszechny na rok przestępny 1848, Warszawa 1848, s. 11.



rengiego, sporządził w 1780 r. jeden z czołowych ar
chitektów W ieku Oświecenia w Polsce — Szymon Bo
gumił Zug. Z  salonu otw artego rozpościerał się w idok 
na położony w dole las łęgowy, oddzielony od skarpy 
wstęgą strum ienia i sadzawką ze zbiegającym się tu 
dawnym wachlarzem  alei widokowych.

Po śmierci ks. Czartoryskiego prace przy urządzaniu 
i dekoracji Bażantarni kontynuow ała jego córka ks. 
Izabela Lubomirska, zlecając m.in. dekorację malarską 
ścian i sufitów w nętrz pałacowych sprowadzonem u do 
Polski z Rzymu Vincenzo Brennie.

W  końcu XVIII w. sukcesorem dóbr wilanowskich 
został zięć Izabeli Lubomirskiej — Stanisław Kostka 
Potocki. Bliższe zainteresowanie Potockiego Bażantar
nią nastąpiło jednak dopiero po ślubie jego syna Alek
sandra z Anną Tyszkiewiczówną w 1805 r., kiedy po 
siadłość tę przeznaczono na letnią siedzibę m łodego 
małżeństwa. W krótce też zm ieniono nazwę Bażantarni 
na N atolin, na cześć urodzonej w 1807 r. ich córki 
Natalii.

Działalności Stanisława Kostki Potockiego sekundo
wała wiernie synowa Anna, darząca N atolin szczegól
nym umiłowaniem. ,JVloja m iłość własna i ambicje — 
pisała w swym pam iętniku — skupiały się na N ato li
nie, na tym  m ałym  arcydziele według mego mniemania  
godnym  nieśmiertelności. Kiedy brakowało nam pie
niędzy, sprzedawałam biżuterię, by kupow ać m arm ury  
i brązy do N atolina4. O ile Anna, uzdolniona rysow- 
niczka, malarka i miłośniczka rzeczy pięknych, a także 
pianistka ogrodow a, podjęła głównie dzieło wyposa
żenia pałacyku w odpow iednie dzieła sztuki i ozdoby 
artystyczne oraz przekształcenia dotychczasowego lasu 
w krajobrazowy park angielski, o tyle Potocki parający 
się z wielkim znawstwem architekturą, historią sztuki 
i kolekcjonerstwem, był przede wszystkim inicjatorem 
szeregu przedsięwzięć architektoniczno-dekoracyjnych. 
Zaprzyjaźniony z Potockim architekt warszawski 
Chrystian Piotr Aigner dokonał wraz z nim w latach 
1806-1808 przebudow y pałacyku, a następnie u tw o
rzył, na samym skraju skarpy, wielki pałacowy taras 
w idokowy z am fiteatrem , wsparty na ogrom nych ar
kadach. Wraz z przebudow ą wnętrz pałacowych pod 
kątem utw orzenia odpowiednich apartam entów  mie
szkalnych dla Aleksandra i Anny Potockich, w spółpra
cujący stale z Aignerem sztukator Wirgiliusz Bauman 
wykonał stosowne dekoracje plastyczne zdobiące po 
dziś dzień Salę Jadalną, Salon M arm urow y i Gabinet 
Mozaikowy oraz otwarty Salon Kolumnowy. Prace ar
chitektoniczne prow adzone wówczas w N atolinie ob
jęły także niedalekie sąsiedztwo pałacyku i oddalone 
od niego rejony górnego i dolnego parku. W  latach 
1806-1812 zbudow ano bowiem neoklasyczną oficynę 
dworską z aneksem kuchennym i oranżerią oraz budy
nek stajni i wozowni. W  mieszkalnej części oficyny 
Aleksandra Potocka urządziła m.in. Pokoiki Wiejskie

4. M émoires de la Ctesse Potocka (17 4 4 -1 8 2 0 ), publies par Casimir
Stryieński, V éd., Paris 1897, s. 87.

4. Pomnik N atalii z  Potockich Sanguszkowej, rekonstrukcja pierw o
tnego wyglądu zabytku  z  geniuszami śmierci na zwieńczeniu muru. 
Rys. K. Kw iatkowski

4. Statue o f  N atalia Sanguszkowa ne'e Potocka, reconstruction o f  the 
original appearance o f  the object with genii o f  death on the copestone 
o f  the wall. Drawing: K. Kw iatkowski

S. M ost mauretański, widok frontalny części środkowej. Proj. H. Mar
coni, fragment rysunku, Archiwum G łówne Akt Dawnych w  Warsza
wie (AGAD)

S. Moorish bridge, frontal view o f  the central part. Project: H. Marconi, 
fragment o f  drawing, Main Archive o f  O ld  Acts in Warsaw (further 
as: AGAD)

6. Świątynia dorycka, fasada. Proj. H. Marconi. AGAD  

6. Doric tem ple, façade. Project: H. Marconi, AGAD

7. Akwedukt rzymski. Proj. H. Marconi, fragment rysunku, AGAD  

7. Roman aqueduct. Project: H. Marconi, fragment o f  drawing, AGAD
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z malowidłami Adama Byczkowskiego o motywach 
roślinno-kwiatowych, nawiązującymi do dekoracji po- 
lichromicznej Villi Liwii w Prima Porta pod Rzymem. 
W 1823 r. przy wjeździe do N atolina od zachodu 
i północy wzniósł Aigner dwa empirowe domki dozor
ców. Aigner współuczestniczył również wcześniej w p ro 
jektowaniu romantycznej, gotycko-klasycystycznej 
holenderni, wystawionej w latach 1812-1814 stara
niem Anny Potockiej u podnóża pałacyku, na terenie 
dolnego parku. Dla wybudowania holenderni, mającej 
wraz z urządzonym przy niej dziedzińcem gospodar

czym stwarzać wrażenie wiejskiej zagrody, wykarczo- 
wana została odpow iednia ilość drzew i krzewów. 
Dzięki tem u poza uzyskaniem terenu pod zabudowę 
otw orzony został również w idok na holendernię z ta 
rasu pałacowego. N a w prost holendernii wystawiona 
została niewielka neogotycka kapliczka, a w pobliżu 
pałacyku m onum ent w kształcie tzw. sarkofagu N ero 
na, inspirowany zapewne jego nowożytną odm ianą — 
grobowcem Rousseau na wyspie elizejskiej w parku 
Ermenoyille.

8. Plan Natolina z  poi. XIX w. z  naniesioną przez autora numeracją obiektów  architektonicznych z  XVIII i XIX w.: 1 —  pałac; 2 —  oficyna; 
3 —  budynek stajni i w ozow ni; 4  —  dom  ogrodnika; 5  —  m onum ent w  formie sarkofagu Nerona; 6 —  dom ki dozorców; 7 —  m ost mauretański 
i pom nik Natalii; 8 —  akwedukt rzymski; 9 —  holendernia; 10 —  kapliczka; 11 —  św iątynia dorycka; 12 — gajówka; 13 —  brama mauretańska. 
Kolor czerwony —  drogi istniejące, kolor żó łty  —  drogi do odtworzenia

8. Plan o f  Natolin from the mid-nineteenth century, w ith numbers o f  architectonic objects from the eighteenth and nineteenth century, marked  
by the author: 1 —  palace; 2 —  outbuilding; 3 —  stable and carriage house; 4 —  gardener’s house; 5 —  m onum ent in the form o f  a sarcophagus 
o f  Nero; 6 —  cottages o f  caretakers; 7 —  Moorish bridge and statue o f  Natalia; 8 —  Roman aqueduct; 9 —  Dutch dairy; 10 —  shrine; 11 —  
Doric temple; 12 —  keeper’s house; 13 —  Moorish gate. Red colour —  existing roads, yellow  colour —  roads to be reconstructed
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Działalność ogrodow a Anny Potockiej, pobudzona 
wskazówkami zawartymi w popularnej wówczas książ
ce Izabeli Czartoryskiej M yśli różne o sposobie zakła
dania ogrodów5, przyniosła wprowadzenie w parku 
natolińskim licznych klombów i krzewów, które zatar
ły późnobarokowy jeszcze układ promienistych alei, 
zachowując jedynie poprzeczną drogę krzyżowego 
duktu. Romantyczny zespól dróg ograniczony został 
do jednej wielkiej obwodnicy, która biegnąc poprzez 
wąwozy łączyła park dolny z parkiem  górnym, pała
cykiem i zabudowaniami gospodarczymi. Pomysły 
ogrodowe Anny Potockiej realizował „odziedziczony” 
przez nią po Izabeli Lubomirskiej i Stanisławie Kostce 
Potockim nadworny ogrodnik wilanowski Karol Bar
tel, który już w końcu XVIII w. prowadził prace ogro
dowe w rezydencji księżnej w M okotow ie, by potem 
do końca życia związać się na stale z W ilanowem.

W  latach 1821-1845 inicjatorem dalszych zmian 
w N atolinie był rozwiedziony z Anną — Aleksander 
Potocki. W tedy to powstały budowle i ozdoby parko
we stanowiące istotny dorobek artystyczny N atolina 
i niezbędne uzupełnienie jego walorów  kompozycyj
nych. Na terenie górnego parku wystawiony został 
wówczas inspirowany kam ienną ławą z parku w Bom- 
arzo pom nik z sarkofagiem córki Aleksandra Potockie
go — ks. Natalii Sanguszkowej (il. 4) i powiązany 
z nim kompozycyjnie most m auretański nad wąwozem 
(il. 5), przez który biegła droga od tarasu pałacowego. 
W  dalszym etapie urządzania parku natolińskiego sta
nęła w jego północnej, dolnej części świątynia dorycka 
(il. 6 ) nawiązująca do świątyni Posejdona w Paestum, 
zaś w południowej części ruina rzymskiego akweduktu 
z cegły i łamanego granitu (il. 7), będąca swobodną 
transpozycją akweduktu Klaudiusza przy Via Appia 
N uova w Rzymie. We wschodniej partii na głównej osi 
założenia wzniesiona została m auretańska brama i ga
jówka. Architektem projektującym  te budowle był 
czynny przez szereg lat w służbie Potockich, przybyły 
do Polski z Rzymu H enryk M arconi. Autorem zaś 
rzeźby Natalii opartej na szkicu A ntonio Canovy do 
posągu Dirce — jego uczeń Ludwik Kauffmann.

W  ostatnim okresie swego życia Aleksander Potocki 
dokonał również szeregu znaczniejszych zmian we 
wnętrzach pałacowych, gdy w latach 1842-1845 pod
jęty został na jego zlecenie generalny rem ont pałacu 
i towarzyszących mu budynków. Jedną z najtrwalszych 
i najciekawszych realizacji stało się urządzenie tzw. 
Pokoików Etruskich na I piętrze pałacyku, zaprojekto
wanych na miejscu dawnego apartam entu mieszkalne
go Anny Potockiej, zapewne przez działającego wtedy 
w Natolinie Franciszka M arię Lanciego6.

5 . 1. Czartoryska, M yśli różne o sposobie zakładania ogrodów, W roc
law 1807.
6. D o takiego wniosku upoważniają m.in. znajdujące się niegdyś 
w  zbiorach wilanowskich (przechowywane obecnie w  Gabinecie 
Rysunków Muzeum N arodow ego w  Warszawie) plany pałacyku 
w  N atolinie autorstwa F. M. Lanciego.

9. Plafon V. Brenny w  Salonie O tw artym  pałacyku, odsłonięty pod
czas restauracji w  1945 r. Fot. Z. i M. Siemaszko

9. Plafond by  V. Brenna in the Open Salon o f  the palace, uncovered 
during restoration in 1945. Photo: Z. and  M. Siemaszko

Degradacja zabytku i pierwsze działania 
konserwatorskie

Wraz ze śmiercią Aleksandra Potockiego skończył 
się okres rozwoju Natolina. Za rządów jego syna Au
gusta, a następnie synowej Aleksandry, zespół pałaco- 
w o-parkow y w Natolinie począł popadać w ruinę. Pa
łac i park użytkowany był tylko doraźnie, czasem na 
pewne okresy przeznaczony na zamieszkanie krew
nych właścicieli. Budynki i ozdoby parkowe nie były 
konserwowane, a gdy na skutek tego ulegać poczęły 
procesowi rozkładu — rozbierano je i usuwano. W ten 
sposób w 2 poi. XIX w. zniknął wystrój rzeźbiarski 
z pom nika Natalii Sanguszkowej i z attyki pałacyku 
oraz rozebrana została altana chińska i kapliczka go
tycka. Nie lepiej przedstawiała się sytuacja Natolina 
w 1 poi. XX stulecia, gdy należał on do rodziny Bra- 
nickich7. M im o że jego nowi właściciele podejmowali 
różnego rodzaju działania rem ontowe i konserw ator
skie, a w 1916 r. oddali N atolin w dwudziestoletnie

7. Sytuacja Natolina w  2 poi. XIX w. i 1 poi. XX  w. przedstawiona 
została na podstawie informacji opublikowanych przez S. Lorentza, 
op. cit., s. 2 9 1 -3 0 2  oraz przez T. S. Jaroszewskiego i W. Baraniew- 
skiego, Pałace i dw ory w  okolicach W arszawy, Warszawa 1992, 
s. 108.
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10. Fragment plafonu  V. Brenny w  Gabinecie M ozaikowym  pałacyku, odsłonięty w  1994 r. Fot. T. Żółtow ska-H uszcza

10. Fragment o f  the plafond by  V. Brenna in the Mosaic Study o f  the palace, uncovered in 1994. Photo: T. Żółtowska-H uszcza

użytkowanie Helenie z Radziwiłłów Potockiej, to jed
nak poniósł on dalsze straty. Największa z nich miała 
miejsce w połowie lat dwudziestych, gdy chylącej się 
ku ruinie holenderni nie starano się uratować, lecz 
przeznaczono ją do całkowitej rozbiórki, zubożając 
w ten sposób romantyczne założenie architektonicz- 
no-parkow e Natolina.

Również ostatnia wojna światowa nie oszczędziła 
zabytkowego N atolina. W  czasie Powstania Warszaw
skiego 1944 r. i po jego upadku, wojska okupacyjne 
rozmyślnie zdewastowały i rozgrabiły pałacyk. Prawie 
całkowitemu zniszczeniu uległa boazeria Pokoju Etru
skiego i część boazerii kominkowej w Gabinecie M o
zaikowym, którą połam ano i spalono. Poważnie zde
wastowane zostały m arm urowe kominki z ich wystro
jem rzeźbiarskim i wieńczące je zwierciadła. Szczegól
nie barbarzyńsko potraktow any został przez okupan
tów  pom nik Natalii Sanguszkowej, który posłużył za 
cel strzelającym do niego żołnierzom. Podobny los 
spotkał rzeźbę Junony w Salonie O twartym . Bolesne 
ciosy spadły także na zabytkowy park natoliński, który

przeorano wzdłuż i wszerz rowami strzeleckimi ni
szcząc przy tym dużą część jego historycznego staro- 
drzewia.

W  1945 r. N atolin został upaństwowiony i oddany 
pod opiekę M uzeum  N arodow ego w Warszawie, po 
czym wkrótce stał się rezydencją Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej, a następnie obiektem reprezenta
cyjnym Urzędu Rady Ministrów. W wyniku general
nych prac restauracyjnych prowadzonych pod nadzo
rem profesorów  Stanisława Lorentza i Jana Zachw a
towicza, zlikwidowane zostały skutki w ieloletnich za
niedbań i zniszczeń wojennych, a w  Salonie O tw artym  
odsłonięto i zakonserwowano zamalowany w ubieg
łym stuleciu plafon Brenny (il. 9). Już po kilku latach 
z braku bieżącej konserwacji N atolin zaczął ponow nie 
ulegać procesowi szybko postępującej degradacji. Pro
ces ten objął em pirowe domki dozorców, bramę m au
retańską z gajówką, ceramiczne balustrady mostu 
mauretańskiego i oficyny gospodarcze, nie omijając 
także samego pałacyku z tarasem. Z niewiadomych 
przyczyn zniknął również „grobowiec N eronow y”. Po-
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zbawiona stałej pielęgnacji zieleń parkowa oraz nie- 
konserwowany latami układ dróg i cieków wodnych 
doprowadziły do zatarcia się charakterystycznych ele
m entów kompozycyjnych parku wraz z częścią alejek 
parkowych.

Rewaloryzacja i rozbudowa Natolina

Poważny stan zagrożenia N atolina, zwłaszcza jego 
unikalnych wartości artystycznych, historycznych i kra
jobrazowych, powstrzymany został na szczęście donio
słą decyzją władz państwowych podjętą w 1991 r. o prze
znaczeniu N atolina na siedzibę filii College of Europe 
w Brugii, podobnie jak uczyniono to we W łoszech, 
oddając w użytkowanie Europejskiemu Uniwersyteto
wi malowniczą posiadłość Villa Tolomei we Florencji. 
Inicjatywę i starania o utw orzenie w Natolinie eu ro
pejskiej uczelni podjął min. Jacek Saryusz-Wolski, ów 
czesny pełnom ocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej.

Program wykorzystania N atolina dla potrzeb colle- 
gu przyniósł szeroko zakrojoną rewaloryzację zespołu 
pałacow o-parkow ego. W  pierwszym etapie podjęto 
generalną konserwację pałacu wraz z tarasem, w któ
rym wykonano odpow iednie prace izolacyjne i kon
serwatorskie, przeznaczając pałac dla celów reprezen
tacyjnych. W  ramach tych prac dokonano m.in. odkry
cia i zakonserwowania nieznanego dotąd plafonu 
V Brenny w Gabinecie M ozaikowym (il. 10)s. Pracami 
konserw atorskim i objęto także zabytkowe budynki 
gospodarcze, które zaadaptow ano dla potrzeb dydak
tycznych. Podjęta została również kontynuacja działań 
architektonicznych polegająca na wzniesieniu nowych 
obiektów  o charakterze socjalnym, które sharmonizo- 
wano pod względem skali, wyrazu architektonicznego 
i kompozycji przestrzennej z historycznym układem 
całego założenia pałacow o-parkow ego. Realizacja 
program u pozwoliła na urządzenie w dawnej oficynie 
dworskiej i jej aneksach sali wykładowej, mieszkań 
profesorskich i biur administracji N atolina. W nętrza 
budynku dawnej stajni wykorzystano na aulę, biblio
tekę i salę kom puterow ą. W  starej wozowni znalazły 
się kam eralne salki sem inaryjne9. N a miejscu zniszczo
nej suszarni z lat m iędzywojennych wzniesiony został 
budynek stołów ki10, a w jego sąsiedztwie, już na ob
rzeżu parku, dom akademicki i budynek rek to ra tu 1'.

N ow e obiekty architektoniczne o gabarytach odpo
wiadających istniejącym budynkom  zabytkowym uzy
skały analogiczne z nimi pokrycia dachowe i tynki.

8. Prace te przeprowadziła w  latach 1 9 9 3 -1 9 9 4  konserwator Bar
bara W ołosz z zespołem.
9. Projekty adaptacji tych obiektów  do współczesnych potrzeb uży
tkowych wykonał zespół architektów w  składzie: Przemysław Kra
jewski, Stanisław Sołtyk, Janusz Szweycer i Andrzej Krawczyk. R o
boty budowlano-konserwatorskie i adaptacyjnie zrealizowała Agen
cja Artystyczna A3 z ASP w  Warszawie.
10. Budynek wg projektu arch. Zbigniewa Zagrodzkiego wzniosła  
w latach 1 9 9 3 -1 9 9 4  firma EXBUD-Kielce.
11. Dom akademicki autorstwa arch. Piotra G ocłowskiego i arch. 
M oniki Trochym -Cynko wybudowało PPZ „ECO”, a budynek rek-

11. Brama mauretańska, stan przed konserwacją. Fot. A. Koss 

11. Moorish gate, state prior to conservation. Photo: A. Koss

12. Brama mauretańska, stan po konserwacji. Fot. Z. Siemaszko 

12. Moorish gate, state after conservation. Photo: Z. Siemaszko

7



13. Brama mauretańska: a —  fragment kolum ny z  w idocznym  spod odspojonego tynku trzonem ceramicznym; b —  kolumna, stan przed  
konserwacją; c —  kolumna, stan po konserwacji. Fot. A. Koss

13. Moorish gate: a —  fragment o f  the column w ith  a ceramic shaft visible underneath the disjointed plaster; b —  column, state prior to  
conservation; c —  column, state after conservation. Photo: A. Koss

Adaptacja zabytkowych budynków  gospodarczych 
i oficyny pałacowej połączona została z pełnym re
m ontem  wnętrz i elewacji, izolacją m urów  oraz wy
mianą ceramicznego pokrycia dachowego.

Szeroki zakres prac konserw atorskich objął bramę 
mauretańską, wraz z ceglanym ogrodzeniem (ił. 11-13), 
gdzie spod warstwy tynków położonych przed kilku
dziesięciu laty wydobyto pierw otny koloryt bramy i jej 
ceramicznego wystroju plastycznego, oraz dawną 
kompozycję sgrafitową w formie skośnej szaro-czer- 
wonej szachownicy12. Po ukończeniu prac konserw a
torskich przy bramie rozpoczęte zostaną prace remon- 
tow o-adaptacyjne w sąsiadującej z nią gajówce 
z XIX w. i w empirowym  dom ku dozorcy w północ
nej części parku.

W yjątkowa wartość przyrodnicza i kulturow a parku 
natolińskiego, w którym  znajduje się ponad tysiąc 
drzew o charakterze pom nikowym , w tym zwłaszcza

toratu zaprojektowany przez arch. Jerzego Kuźmienkę firma PEBEX 
z Bełchatowa.
12. Całość prac konserwatorskich zrealizowana została w  1996 r. 
przez zespół pod kierunkiem konserwatora Marka Kossa.

dębów, jesionów i sosen, spowodowała, że jego cała 
dolna ponadstuhektarow a część, mająca wyraźnie le
sisty charakter, uznana została w 1991 r. za rezerw at 
przyrody12. Zgodnie z tą decyzją wszelkie działania 
konserwatorskie związane zostaną z zachowaniem „ze 
względów naukowych i dydaktycznych zróżnicowa
nych zbiorowisk leśnych z licznym i drzewami pom ni
kow ym i oraz bogatej rzeźby t e r e n u Obejmować będą 
one także rem onty zabytkowych budynków  i obiek
tów  tzw. małej architektury oraz dróg, cieków i zbior
ników wodnych, stanowiących naturalne elementy b o 
gatej kompozycji krajobrazowej rezerwatu.

Jednym  z poważniejszych przedsięwzięć będzie 
gruntow na odbudow a dawnej holenderni, której p ro 
jek t14 oparty został na studiach ikonograficznych i a r
chitektonicznych oraz badaniach archeologicznych 
i źródłowych. Ważną kwestią konserw atorską związa
ną z przywróceniem dawnych w alorów  artystycznych

13. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991, M onitor Polski, nr 38, 
poz. 233.
14. Autorem rekonstrukcji holenderni jest arch. Przemysław Kra
jewski.
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i krajobrazowych N atolina będzie powiązanie w ido
kowe i komunikacyjne holenderni z pałacykiem, jak 
również otwarcie w idoku na ukryty dziś w gąszczu 
drzew i krzewów akwedukt rzymski, będący jednym 
z trzech tego typu zabytków w Polsce. Prace konser
watorskie obejmą także most mauretański z pom ni
kiem Natalii i świątynię dorycką.

Dla zapewnienia pełnej realizacji tak pomyślanego 
program u i utrzym ania N atolina na właściwym pozio

mie konserwatorskim  pow ołano specjalny zespół rze
czoznawców opiniujący, konsultujący i nadzorujący 
prawidłowy przebieg wszystkich p rac15. Naukowcom  
ze Szkoły G łównego G ospodarstw a Wiejskiego w War
szawie pow ierzono natom iast opracowanie szczegóło
wych wytycznych ochrony rezerw atu i wynikających 
z nich niezbędnych prac o charakterze konserwator- 
sko-pielęgnacyjnym.

15. Po parokrotnych zmianach personalnych w  komisji rzeczozna- jałkowski i dr arch. Andrzej M isiorowski oraz uczestnicząca doraź-
wców , uformował się ostatecznie w 1995 r. działający dotąd zespół nie w  pracach zespołu mgr Ewa Parandowska.
w osobach: prof. Andrzej Koss (przewodniczący), dr Wojciech Fi-

Natolin, its Past, Revalorisation and Expansion

The Romantic palace-park complex in Natolin, situated 
in the southern part of Warsaw, emerged in place of the royal 
zoological garden of Jan III Sobieski, which dated back to 
the last quarter of the seventeenth century. In 1730, King 
August II the Strong founded on this site a Pheasantry and 
created a radial configuration of roads, modelled on the 
Versailles premise. In 1780-1782, Prince Adam Czartoryski 
built, in accordance with projects by Szymon Bogumil Zug, 
a Classicistic palace with a semi-open vista salon to the side 
of the Vistula escarpment. The interior of the palace was 
embellished by the paintings of Vincenzo Brenna. During 
the first quarter of the nineteenth century, the palace was 
redesigned by Christian Piotr Aigner, who adapted it for the 
purposes of a summer residence of the Potocki family, deco
rated by Empire stucco ornaments. At the same time, the 
Pheasantry became known as Natolin, from the name of 
Natalia, daughter of Count Potocki. The reconstruction of

the palace was accompanied by the erection of an outbuild
ing, a stable and carriage house, Empire-style cottages of the 
caretakers, and a Gothic-Classicistic Dutch dairy. The for
mer zoo was transformed into an English landscape park. In 
1834-1835, additions to the park included a Moorish bridge 
designed by Henryk Marconi, a statue of Natalia Potocka- 
-Sanguszkowa, a Doric temple, a Roman aqueduct and a 
Moorish gate. The end of the nineteenth century marked a 
partial degradation of the historical complex, intensified by 
damage incurred during the second world war. Following 
the nationalisation of Natolin in 1945, the complex became 
the residence of the President of the Republic of Poland and, 
subsequently, the seat of the Council of Ministers. Since 1993 
it houses the College of Europe. The intention of currently 
conducted conservation is to restore the palace-park com
plex to its former splendour and adapt a number of buildings 
for the needs of the College.


