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 Muzeum Pałac w Wilanowie jest instytucją otwartą dla wszystkich grup społecznych, zgodnie 

z dewizą Cunctis patet ingressus (Wstęp wolny dla wszystkich) widniejącą na tablicy wmurowanej 

ok. 1855 r. na progu Galerii Północnej. 

 

 Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 5, poz. 24 ze zm.) 

„muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest 

gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości 

o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 

gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 

oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania 

ze zgromadzonych zbiorów”. 

 

 W nawiązaniu do tej ustawy najważniejszymi zadaniami statutowymi Muzeum Pałacu 

w Wilanowie są: 

 opieka nad rezydencją wilanowską (pałacem, kolekcją muzealną, zabytkowym otoczeniem 

pałacu), która stanowi częśd polskiego dziedzictwa kulturowego, 

 prezentowanie i promowanie wartości zabytkowych i historycznych oraz walorów 

przyrodniczych rezydencji wilanowskiej w celu podniesienia wrażliwości kulturowej 

społeczeostwa, 

 upowszechnianie wiedzy o rezydencji w Wilanowie przez prowadzenie działalności 

wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej (również w przestrzeni wirtualnej) i artystycznej, 

 rewitalizacja obiektów zabytkowych i zasobów przyrodniczych rezydencji wilanowskiej,  

 ochrona i podnoszenie walorów środowiska przyrodniczego wokół rezydencji,  

 kształtowanie środowiska przyrodniczego w odniesieniu do historycznych założeo 

kompozycyjnych i w oparciu o ich relikty, 

 prowadzenie badao naukowych, którymi objęte są zbiory muzealne, wszystkie zabytkowe 

budowle i otoczenie pałacu, 

 wzbogacanie i uzupełnianie kolekcji muzealnej. 

 

 

 

 



Podstawowe założenia strategii Genius loci: 

 Rezydencja wilanowska jest unikatowym założeniem pałacowo-ogrodowym z bogatym 

programem dekoracyjnym odwołującym się do ideałów kultury antycznej i sarmackiej. Składa się 

na nią 47 budowli położonych na terenie parku wilanowskiego i morysioskiego, które (z wyjątkiem 

zburzonej w czasie II wojny światowej Oranżerii) przetrwały do naszych czasów, w całości lub 

częściowo zachowując swoje walory historyczne i zabytkowe. Wewnętrzny układ przestrzenny 

założenia jest wciąż czytelny, zanikają natomiast – w wyniku degradacji środowiska i urbanizacji  

– powiązania kompozycyjne rezydencji z otoczeniem. 

 Genius loci to duch miejsca. Genius loci Muzeum Pałacu w Wilanowie definiowany jest w oparciu 

o dwie uzupełniające się idee: 

 Podtrzymywanie tradycji miejsca: Jan III Sobieski założył w 1677 r. rezydencję wilanowską, 

narzucając jej skonstruowany według własnego pomysłu (i czytelny w znacznym stopniu do 

dziś) program ideowo-artystyczny gloryfikujący osobę monarchy. Koncepcja budowy rezydencji 

zakładała wkomponowanie wielkiej sztuki w pięknie ukształtowane otoczenie przyrodnicze, co 

stanowiło odzwierciedlenie staropolskiego ideału życia ziemiaoskiego. 

 Podtrzymywanie tradycji muzeum: W 1805 r. Stanisław Kostka Potocki, opierając się na 

prywatnych zbiorach, założył w wilanowskim pałacu pierwsze polskie muzeum sztuki otwarte 

dla szerokiej publiczności. Inicjatywa ta wynikała z ideałów oświeceniowych – edukacji 

kulturalnej wszystkich warstw społecznych i patriotyzmu. Twórcy muzeum wilanowskiego, 

udostępniając swoją kolekcję w nowych, zaaranżowanych galeriach muzealnych, starali się 

jednocześnie utrzymad walory historyczne dawnej siedziby królewskiej. 

 Podtrzymanie genius loci oraz idea harmonijnego połączenia kultury i natury to punkt wyjścia dla 

całościowych działao strategicznych Muzeum Pałacu w Wilanowie.  

 Integracja kolekcji muzealnej, pałacu i pozostałych budowli zabytkowych oraz otoczenia 

przyrodniczego stanowi podstawę do konstruowania programów edukacyjnych muzeum. Przy 

użyciu nowoczesnych technik, odpowiadających potrzebom współczesnego odbiorcy, 

kontynuowana jest XIX-wieczna praktyka muzealna: wychowanie przez sztukę i podtrzymywanie 

genius loci. 

 Wiedza o genius loci jest na bieżąco uzupełniana dzięki prowadzonym badaniom naukowym, 

pracom konserwatorskim i odkryciom archeologicznym. Interpretacja wyników tych badao rzutuje 

na konstruowanie programów edukacyjnych. 

 W strategii Muzeum Pałacu w Wilanowie, zgodnie z ideą genius loci, problematyka kulturalna 

i przyrodniczo-ekologiczna zajmują jednakowo ważne miejsca. Zarówno działalnośd edukacyjna, 

jak i konserwatorska obejmują obydwie dziedziny. 

 Utrzymanie genius loci zależy wyłącznie od zasobów ludzkich i finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Główne cele strategiczne Muzeum Pałacu w Wilanowie na lata 2012–2020 prowadzące 

do utrzymania i dalszego badania genius loci: 

 

 Wzmocnienie opieki nad zasobami zabytkowymi, m.in. poprzez: 

 utworzenie nowoczesnej infrastruktury obsługującej ruch turystyczny i działalnośd edukacyjną, 

 utworzenie pełnej, elektronicznej dokumentacji zabytków umożliwiającej efektywne 

zarządzanie wiedzą historyczną i popularyzację tej wiedzy. 

 Reintegracja tożsamości programowo-wizerunkowej muzeum (strategia genius loci) 

ukształtowanej przez Jana III i ugruntowanej przez Stanisława Kostkę Potockiego, m.in. poprzez:  

 utrwalenie w świadomości społecznej ścisłego związku między postacią Jana III, mecenasa 

sztuk i nauk, a rezydencją wilanowską, 

 scalenie kolekcji twórców wilanowskiego muzeum Stanisława Kostki Potockiego i jego rodziny.  

 Popularyzacja wiedzy o czasach króla Jana III i Stanisława Kostki Potockiego oparta 

na nowoczesnych metodach edukacyjnych. 

 Dalszy rozwój wszechstronnej oferty edukacyjnej (opartej na zasobach historycznych 

i przyrodniczych) adresowanej do wszystkich grup wiekowych i widzów indywidualnych (w tym 

również rozbudowa otwartego systemu szkoleo dla niezależnych przewodników i rekomendacja 

najlepszych).  

 

 Oprócz aktualnie prowadzonych projektów badawczych i prac rewaloryzacyjnych we wnętrzach 

rezydencji i ogrodach pałacowych planowane są kolejne inwestycje, m.in.: 

 rearanżacja i rewitalizacja sieci alejek w parku krajobrazowym, 

 rewitalizacja dziedzioca pałacowego, 

 prace konserwatorsko-restauratorskie w Sali Uczt, Antykamerze Królowej, Antykamerze Króla, 

Apartamentach Marszałkowej Lubomirskiej,  

 renowacja i adaptacja pergoli oraz bramy do ogrodów, 

 remont i konserwacja budynku dawnej kuchni królewskiej,  

 remont i konserwacja budynku Pompowni, 

 rekultywacja nabrzeża zbiorników wodnych zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie, 

 dalsze badania archeologiczne na terenie rezydencji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


