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Od dłuższego czasu trw a ją  prace konserw atorskie przy późnorenesansow ym  
pałacu zbudowanym  w latach 1585—95, przebudow anym  w okresie późnego b a 
roku i neogotyku. P rzew iduje się realizację  pełnego program u prac konserw ato r
skich i rem ontow o-budow lanych z przeznaczeniem  budynku na liceum ogólno
kształcące. W ykonawcą jest Oddział K rakow ski PKZ. Z aktualizow ana dokum entacja 
historyczna opracowana przez m gr A. F ischingera wnosi nowe w nioski w zakresie 
pierw otnego układu osi kom unikacyjnych pałacu. Posłuży ona za podstaw ę do r e 
wizji dotychczasowych założeń projektow ych w tym  zakresie. Obecnie główny n a 
cisk położono na stopniową konserw ację fasad, przy czym w ram ach porządkow a
nia ich charak te ru  stylowego przy ję to  kom prom isow ą zasadę, w yrażającą się w  dą
żeniu do wydobycia pierwotnego, późnorenesansow ego charak te ru  budowli, przy 
jednoczesnym  pozostaw ieniu elem entów  neogotyckich, jako re lik tu  restau rac ji ipa- 
łacu w okresie rom antyzm u. W ubiegłym  roku  w ykonano i częściowo uzupełniono 
kam ieniarkę elew acji wschodniej i zachodniej w południowej części pałacu. 
P race te dotyczyły częściowej rek o n stru k c ji gzym su wieńczącego, boniow ania oraz 
obram ień okiennych. Ustalono, że pochodząca z okresu  rom antyzm u kam ieniarka 
okienna 2 p ię tra  z bocznych części pałacu przeniesiona zostanie do okien ryzalitu  
środkowego, który zachow uje zwieńczenie neogotyckie. Do okien 2 p ię tra  w  obu 
częściach pałacu w prow adza się kam ien iarkę neu tra lną , naw iązującą w charak terze 
do profilów  renesansow ych (ryc. 3). .

Zam ek Ossolińskich z 2 ćw. X V II w., zniszczony podczas najazdu szwedzkiego 
w  1655—57 r., od końca XVIII w. ;W ru in ie . Od roku 19Θ1 trw a ją  iprace konserw a
torskie prowadzone przez Oddział K rakow ski PKZ na podstaw ie p ro jek tu  w y
konanego przez Oddział W arszawski PKZ. K onsultan tem  jest d r inż. arch. A. G ru 
szecki. Założeniem ogólnym jest konserw acja i zabezpieczenie całości jako trw ałe j 
ruiny z częściową odbudową budynku b ram y oraz częściową rekonstrukcją  obw a
rowań. Zrealizow ano dotychczas pełną odbudow ę kurtyny  północnej, ustalono po
ziom drogi wałowej oraz wzmocniono częściowo ławki strzeleckie i przedpiersia 
(ryc. 4). M ur konstrukcyjny  w części zrekonstruow anej w ykonano z betonu z zew 
nętrzną okładziną kam ienną (ryc. 5). Na wniosek dr inż. arch. A. Gruszeckiego 
podjęto próbę przespoinow ania m urów . Zastosow ano spoinow anie kam iennych m u 
rów  w licu w celu zm niejszenia możliwości p rzen ikania wód opadowych. P race 
konserw atorskie są w toku.

W roku 1959 rozpoczęto pod kierunkiem  prof. dr J. E. Dutkiewicza badania 
konserw atorskie we w nętrzu  kościoła, w w yniku których odkryto w obrębie p rez
biterium  znaczne fragm enty  dekoracji m alarsk ie j ścian pochodzące z dwóch ok re
sów. Fragm enty  polichrom ii gotyckiej zna jdu ją  się jedynie w dolnej strefie bocz
nych ścian prezbiterium . Na ścianie południow ej zachowało się m alowidło będące 
zapewne częścią tablicy erekcyjnej z przedstaw ieniem  C hrystusa Boleściwego, dwóch 
klęczących postaci z herbam i Topór na tarczach u góry oraz n iezidentyfikow aną 
św iętą (pocz. XV w.). Na ścianie północnej mieści się w układzie dw ustrefow ym  
w kw aterow ych podziałach m alowidło przedstaw iające alegorię siedm iu cnót i sied
m iu grzechów głównych. Na dużych połaciach ściany w schodniej wokół odsłonię
tego okna gotyckiego zachowało się m alow idło renesansow e z końca XVI w. Je st 
to, pokryw ająca dywanowo całą płaszczyznę ściany, dekoracja w  form ie bujnej 
wici roślinnej, w śród k tórej w idnieją m. in tarcze herbow e podtrzym yw ane przez 
rodzajow e postacie gwarków. P race konserw atorsk ie przy  m alow idłach jak  i przy 
późnorenesansowym  wyposażeniu ruchom ym  prezb iterium  są w toku.

Oprócz fryzów  typu  w aw elskiego odkrytych w salach 1 p ię tra  przez Studium  
K onserw acji ASP w  K rakow ie w roku  1954, odsłonięto ostatnio w jednej z sal 
te j sam ej kondygnacji renesansow ą dekorację m alarską ścian, zachow aną we frag 
m entach. Z najdu je się ona w strefie sk lep ien ia pochodzącego z drugiej ćw. XVII w., 
dostępna obecnie z poziomu II piętra. Je s t to dekoracja całościenna skom ponow ana 
do pomieszczenia krytego pierw otnie stropem  drew nianym . Zachow ane fragm enty  
ukazują iluzjonistyczne m otywy arkad  w spartych  na kolum nach oraz widoczne
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