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ul. Czartoryskich8, 24-100 Puławy

5. Przynależność administracyjna
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6. Poprzednie nazwy miejscowości
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7. Przynależność administracyjna przed 11 1999

województwluobelskie

gm.

m. Puławy

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa—wieczysty użytkownik
na prawach właściciela —Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
24 100 Puławy, ul. Czartoryskich 8.
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12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut. bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Zespół pałacowy powstał wraz z pałacem Sytuacja: Zespół usytuowany na pd. zach. skraju miasta zajmuje znaczny teren ograniczony: od pn. wsch. ul.
zbudowanym wg proj. Tylmana z Gameren w |. Czartoryskich, od pn. zach. ul. Waryńskiego, Izabeli, i Aignera, sięgając do dolnego odcinka ul. Piłsudskiego,
1671-78 jako willa dla Stanisława Herakliusza schodzącej ku Wiśle u podstawy wzgórza z d. kaplicą dworską p. w. Wniebowzięcia NMP na jego kulminacji.
Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego i Naturalną granicą zespołu od zach. jest krawędź i zbocze skarpy ciągnącej się od kaplicy na zach. krańcu po
jego żony Zofii z Opalińskich, dziedziczki klucza Świątynię Sybilli, na krańcu pd. stojącej w miejscu załamania się krawędzi płaskowyżu ku wsch. Obszar zespołu
konińskowolskiego z wsią Puławy. Wzniesiony na obejmuje również część terenów położonych na pd. zach. i pd. od skarpy : Dolny Ogród, ograniczony murem przy
wysokim, prawym brzegu Wisły, którego skarpę końcowym odcinku ul. 4—goPułku Piechoty i Kępę Sadłowicką (Szydłowiecką) wraz z oddzielającym ją od parku
zajmował tarasowy ogród włoski (istniał już w odcinkiem Łachy, sięgającymaż do drogi i mostu przy Marynkach, stanowiących pd. wsch. granicę całego zespołu.
1677 r.) z półokrągłym basenem na osi u brzegu Od wsch. i pn. wsch. granicę wyznacza ogrodzenie Pałacu Marynki i mur ogrodzenia parku, biegnące wzdłuż pocz.
rzeki. Układ przestrzenny willi był dwoisty - odcinka ul. Kazimierskiej, Gen. Fieldorfa - „Nila” i dolnego odcinka ul. Głębokiej wraz z terenem Górnego Ogrodu,
składał się z prostokątnego korpusu z sienią na osi zaczynającegosię skarpą od wsch. po Al. Królewską od pn. zach. Górny Ogród od założenia parkowego oddzielają
pomiędzy dwoma dwutraktowymi partiami z dwa ciągi muru ogrodzeniowego , rozdzielone biegnącym między nimi górnym odcinkiem ul Głębokiej. Zespół
dostawionym od strony Wisły masywnym quasi- uzupełniają dwie aleje lipowe; Mała i Królewska, biegnące w kierunku pn. wsch., prostopadle do ul. Czartoryskich.
bastionowym tarasem, posadowionym nieco niżej Kompozycja: Główną osią kompozycyjną założenia pałacowego wyznacza oś pałacu, dwóch dziedzińców;
od właściwego korpusu, mieszczącym tylko honorowego i przedniego i czterorzędowejalei lipowej, zw. Królewską, dochodzącejpierwotnie do linii lasu —dziś
ciemny skarbiec (?) i otaczający go korytarz. do ul. Wojska Polskiego, dalej zaś, prosto wytyczonego duktu leśnego, dochodzącego do wsi Osiny ( ok. 10 km od
Stanowił on platformę dla wielobocznej sali i pałacu). Na osi za pałacem stok skarpy zajmował tarasowy ogród. Drugą, poprzeczną oś wytycza ob. ulica
dwóch stojących na skrajnych ryzalitach osobnych Czartoryskich i górny odcinek ul. Głębokiej biegnące w kierunku pd. wsch. - pn. zach. Oba odcinki ulic, obsadzone
gabinetów. Piano nobile było dostępne wprost z niegdyś lipami, podkreślają granicę ścisłego założenia dworskiego, wyznaczoną bezpośrednio fosą z parą kordegard
dziedzińca półkolistymi, paradnymi schodami, zaś i murami ogrodzenia. Równoważnym ramionom tej osi odpowiadały początkowo dwie zbliżone obszarowo, lecz
węższy, trójosiowy belweder drugiego piętra - parą różne funkcjonalnie strefy: gospodarcza, z zabudową folwarczną od strony alei (ul. Czartoryskich) i dużym
wewnętrznych klatek schodowych w tyle sieni. dziedzińcem, sięgającym do krawędzi skarpy, na pn. zach. od zabudowań pałacowych i znajdujący się po
Zapewne w tym okresie wytyczono aleję prowa- przeciwległej stronie ogród, zajmujący zrazu tylko górne plateau. Po przyłączeniu Dzikiej Promenady od strony
dzącą od pałacu do wsi Osiny. W 1687 klucz wsch. i po zaniknięciu zabudowy folwarczku zespół utracił pierwotną, niemal symetryczną równowagę układu,
konińskowolski z Puławami przeszedł na własność zachowując czytelną osiowość założenia. Dzika Promenada obejmuje teren poniżej skarpy brzegowej, począwszy
jedynej córki Zofii i Stanisława Herakliusza od grot ku wsch. oraz całość obniżonegoterenu między Łachą od pd., zboczemplateau od pn. zach., zespołem
Lubomirskich—Elżbiety Sieniawskiej. W 1706r. pałacu Marynki od pd. wsch. i murem ogrodzenia od wsch. i pn., biegnącego wzdłuż dawnych lipowych alei (ob. ul.
willa spalona przez wojska szwedzkie. Obudowa i Gen.Fieldorfa- „Nila” —przedłużenieul. Kazimierskieji dolny odcinekul. Głębokiej).
częściowa przebudowa pałacu prowadzona zrazu Główny korpus pałacu na zamknięciu perspektywy Alei Królewskiej, obejmujący wydłużonymi, załamanymi pod
samodzielnie przez architekta _Sieniawskiej kątem prostym ramionami obszernydziedziniec honorowy z brukowanym podjazdem, otaczającym owalny wielki
Franciszka Antoniego Meyera od 1722 do 1729 r. gazon z prostokątnym basenemw centrum. Gazon przecięty układem ścieżek, z wysokimi drzewami. Końcowy, pn.
pracującego później dla córki Sieniawskich Marii odcinek skrzydła z wewnętrznym dziedzińcem dotyka granicy z dziedzińcem przednim, wyznaczonej prostym
Zofii,
od
1731 r.
księżny
Augustowej ażurowym parkanem z bramą i furkami na osi. Podobny parkan z bramą do parku zamyka wolny od zabudowy,
Czartoryskiej. W 1. 1730-36 przebudowywany końcowy odcinek dziedzińca głównego. Duży, prostokątny dziedziniec przedni zamknięty od frontu obmurowaną
przez Meyera wg proj. Jana Zygmunta Deybla, a suchą fosą z parą kordegard po bokach i murowanym mostkiem na osi. Przy dziedzińcu od strony pn. zach. długa,
ukończony ok. 1740. Wprowadzono wówczas niska oficyna, przedłużona murem sięgającym pn. kordegardy, ze sklepioną bramą prowadzącą do części
pomieszczenia mieszkalne Powiększono alkierze, gospodarczej. Od strony parku wysoki mur oporowy ze skarpami, dotykający wsch. kordegardy, z wybitym
łącząc tylne z korpusem. Nowe zewnętrzne schody przejściem po schodkachdo parku przy granicy dziedzińców. Płyta dziedzińca z dwoma prostokątnymi trawnikami o
otrzymały obszerniejszy prostokątny narys ze wciętych narożnikach,obsadzonymliipami. Na osi głównej droga dojazdowa(asfaltowa) do pałacu, wokół lewego
środkowym,
trawnika

14 Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

16. Przeznaczenie pierwotne

rezydencjonalne

17. Użytkowanie obecne

naukowe i publiczne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje

1972 —odbudowa muru oporowego przy Świątyni Sybilli —rozbiórka resztek zwalonego muru,
budowa betonowej obudowy skarpy „oblicowanie cegłą .
1974 —utwardzenie alejek parku; betonowe krawężniki z wypełnieniem żwirem. Wykonanie
oświetlenia głównych ciągów latarniami elektr.
- _ odbudowa tarasów rampowych: betonowe ścianki z drenami, oblicowanie cegłą

dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)

„gotycką”,

Ogólny stanzespołunależy określićjako zły, dotyczy to w szczególnoścjiego
obrzeży —Dzikiej Promenady,okolic dolnego ogrodu i całego nadbrzeżaŁachy.

wykonanie nawierzchni żwirowej.

1975 - 82 —Remont Świątyni Sybilli (zob. karta obiektu.)
1975 —89 - Remont pałacu (zob. karta obiektu.)
1980 - remont Domku Chińskiego (zob. karta obiektu.)
1981 —konserwacja sarkofagu Czartoryskich (zob. wkładka )
1982 - konserwacja Zdroju koło Domku Gotyckiego,
- konserwacja rzeźby —Tankred i Klorynda (ob. oryginał wDomku Chinskim).
1983 - Remont pn. kordegardy pałacowej (zob. karta obiektu.)
1984 —Remont kordegardy wsch.
- Remont i konserwacja Łuku Rzymskiego (zob. karta obiektu.)
1985 —87 - Remont murów przy ul. Głębokiej
- _ Remont fosy z mostkiem (zob. wkładka )
1985 —89—Remont grot w wapiennym klifie skarpy (zob. wkładka )
1987 —Utwardzenie alejek parku przez stabilizację żwiru cementem
1988 —Remont kapitalny Domu Gotyckiego (zob. karta obiektu.).

- Budowa nowych chodników na dziedzińcuprzednim i honorowym
- Remont ogrodzenia dziedzińca honorowego z bramami.
- _ Konserwacja kamiennych pachołków wokół gazonu dziedzińca głównego.
1990 —Utwardzenie alejek i obejścia przy Domku Gotyckim oraz placyku i zejścia przy
Świątyni Sybilli
1992 - Remont muru ogrodzenia przy ul Czartoryskich.
1994 —97 —Rekonstrukcja kształtu skarpy w okolicach grot, z korekcją duktu alejek.
Zabezpieczenie skarpy matą sekudrame przed erozją .

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Na wkładkach.
Stan zespołu wymaga podjęcia kompleksowej rewaloryzacji całego założenia, co
jest jednoznacznez przyjęciem spójnej koncepcji dla całego układu i stosownejdo
tego rekompozycji parku.
WwREZ
-

-

perspektywie należy dążyć do:
przywrócenie układu dróżek w parku z okresu Czartoryskich
_ przywrócenie dawnej postaci Głębokiej Drodze,
likwidacji betonowej kładki nad jezdnią w wykopie,
_ zastąpieniajej tunelem ziemnym, ,
_ przywrócenie dawnej formy PasażuAngielskiego,
_ uformowaniebocznegodziedzińcawg stanuz I poł. XIX w.

21. Akta archiwalne

(rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Korespondencja Sieniawskiej, inwentarze pałacu XVIII w, Muz. Narod. w Krakowie,
Arch. Czartoryskich

Tabela użytków i powinności włościan w dobrach kluczy końskowolskiegoi
puławskiego 1832. sygn. 550 , Biblioteka H. Łopacińskiego w Lublinie
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Karta po wypełnieniu
22. Bibliografia
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26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska

|

|

wypełniających)

Bohdziewicz P., Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej,1700-1729, Lublin 1961
Gajewski J., Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław. Działalność Jana Eliasza Hoffmana i jego
warsztatu ...,Dzieje Lubelszczyzny.
Jaroszewski T. St., Kowalczyk J., Artyści wPuławach w XVIII (w świetle ksiąg metrykalnychparafii
Włostowice), „Biuletyn Historii Sztuki”, XX1I,1959, nr 2
Jaroszewski T., Chrystian Piotr Aigner 1756 —1841, Warszawa 1965

Kutyłowska I., Wodociąg i wodne urządzenia ogrodowe z XVII w. w Puławach. brw. (1989)
Kseniak M., Rezydencja Książąt Czartoryskich w Puławach, wyd. 2., Lublin 1998
Mossakowski S., Pałac Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w Puławach, „BHS”, t. 28, 1966, s. 3
Tenże, Ty/man z Gamerem, architekt polskiego baroku, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973

Tenże, Pałac 2003
Puławy. Teka konserwatorska, z. 5, praca zb. pod red. St. Lorenza, Warszawa 1962, Warszawa 1962

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Plany założenia z XVIII w., projekty lub szkice projektowe, Muz. Narod. w Krakowie,
Zb. Czartoryskich
J. Z. Vogel, zespół akwarel —Zb. Graf. Bibl. Uniw. Warszawskiego
Album z widokami Puław —Muz. Narod. w Warszawie
Plan Freyera (1839 r.), WAP w Lublinie
A. Lerue, A/bum Lubelskie, Warszawa 1958-59, z. I - II

Album de vuesde I'Institut Alexandra....de Novo Alexandre, dessinć...parMme Czernof, 27. Załączniki
Litographiećpar Armand Cassagne(wyd. Paris brw.) w pos. Bibl. H. Łopacińskiegow
wkładka nr 1 - 24
Lublinie i biblioteki JUNG w Puławach

ODZ, wzór 1975 r

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 4.

1. Miejscowość

PUŁAWY

4. Obiekt (nazwajak w karcie)

5.

Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

2. Gmina

MIASTO PUŁAWY

ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY

Gd. pkUI2, 15.

3._ Województwo
lubelskię
|
zryzalitowanym arkadowym portykiem z tarasem. Po obu stronach dziedzińca honorowego wzniesiono dwie bliźniacze, wolno stojące oficyny (kuchenną i gościnną), na jego środku duży basen z
fontanną. Przed dziedzińcem przednim wybudowano dwie kordegardy flankujące suchą fosę z mostkiem na osi. Oba dziedzińce przedzielono ozdobnym parkanem z paradną bramą. Część

gospodarcząz zespołemdrewnianych oficyn i budynków gospodarczychzabudowanychwokół prostokątnegopodwórza wzniesiono od strony pn.-zach. (kwartał ob. ulic Czartoryskich,
Waryńskiego i Izabeli). Ogród, znacznie powiększony od strony pd. wsch., oparto na geometrycznymschemacie ogrodów francuskich (Deybel mł.?), zakładając go na trzech sztucznie
spiętrzonych poziomach —na najwyższym, za murem (oporowym) dziedzińca przedniego, urządzono rodzaj ogrodowego teatru z półkolistym basenem, adaptując starsze założenie na skarpie za

pałacem. Całość otoczono parkanami i murem. Dodano też niewielki fragment tzw. Dzikiej Promenady (nie ogrodzony). Między 1760 a 1770 r. wzniesiono dwie kolejne oficyny na granicy

dziedzińców, zaś na najniższej platformie górnego ogrodu powstał owalny pawilon, w zach. narożniku nowego ogrodzeniadolnego ogrodu - pawilon sześcioboczny(Domek Chiński), powyżej, w
miejscu wąwozu - SchodyAngielskie. W strukturę ogrodu włączono tarasy rampowe, pochodzącebyć możejeszcze z XVII w. Znaczniepowiększony został teren Dzikiej Promenady (Mikler ?) aż
do parowu ciągnącegosię po stronie pd.-wsch.od drogi kazimierskiej do Łachy, na którym zbudowanosłupową,wieloboczną altanę (ambonę?)i koło pd. naroża prostokątną oranżerię (?) z
wytyczonymi od nich promieniście duktami. Cały teren nowego ogrodu otoczono murem. Pod koniec lat siedemdziesiątych Puławy popadły w zaniedbanie. W 1782 r. odziedziczył je ks. Adam
Kazimierz Czartoryski, dokąd na stałe sprowadził się wraz z dworem w 1784 r. W 1785 r. rozpoczęto remont pałacu (Joachim Hempel), a w 1. 1788-91 r. podjęto rozbudowę wsch. alkierza w
ramach planowanej przebudowy frontu pałacu (Chrystian P. Aigner). Prace przy rozbudowie pn. alkierza przerwano z powodu działań wojennych. Po pn. stronie wąwozu zw. Głęboką Drogą
zbudowano klasycystyczną oranżerię —Domek Grecki (1788), obok którego wzniesiono kamienna cysternę zw. Studnią Pana (1792 r.). W 1. 1791-1794 na pd.-wsch. od Dzikiej Promenady
wybudowany został wg planów Aignera klasycystyczny Pałac Marynki z murowaną oranżerią. Ponad Głęboką Drogą, dwustronnie obudowanym murem oporowym, przerzucono łukowy mostek,

większy most arkadowy wzniesiono nad granicznym niegdyś parowem Dzikiej Promenadyw pobliżu PałacuMarynki. W okresie Insurekcji Kościuszkowskiej zarówno pałac jak i ogród doznał
znacznych zniszczeń. Remont i kontynuacja rozbudowy pałacu trwały do 1799 r.- wówczas ukończono ćwierćkolisty kryty łącznik-galerię między korpusem pałacu i pd. oficyną, mieszczący
neogotycką oranżerię z toskańskim portykiem, rozebrano(?) natomiastwsch. oficynę. Od 1796zniszczonyprzez Rosjan ogród francuski zaczętogruntowniej przekształcaćw krajobrazowy park
angielski (wg koncepcji /zabeli Czartoryskiej ogrodnik Jakub Savage), powiązany widokowo z doliną Wisły. Trzy główne części dawnegoogrodu złączono w jeden organizm, likwidując
wewnętrzne parkany i wznosząc nowe obiekty: Świątynię Sybilli (1798-1803)B
, ramę Rzymską- na miejscu dawnej barokowej bramy do parku (ok. 1800 r.), Teatr Grecki, Domek Gotycki
(przebudowany z pawilonu barokowego- ukończony 1809 r.), oraz wykuto i urządzonogroty w wapiennymzboczu skarpy. W ich pobliżu powstały małe pawilony : Domek Rybaka i Domek
Pustelnika. Ok. 1801 r. na Dzikiej Promenadzieustawiono sprowadzonyz Włoch marmurowy sarkofag(M. Laboureur) poświęcony Augustowi i Marii Zofii Czartoryskim, zaś na skarpie przy
dziedzińcu bocznym zbudowany został klasycystyczny Domek Żółty (Aigner?), sameschody uległy skróceniu (dołem) i przekształceniu w pasaż o gotycyzujących cechach (łuki rozporowe). W 1.
1800 —1803powstała klasycystyczna,wzorowana na rzymskim Panteonie, kaplica p.w. WniebowzięciaNMP. (proj. Aignera) usytuowanana zach. skraju wyniesienia. Rozpoczęto też dobudowę
biblioteki do pn. ramienia. Przed 1800 r. zniszczoną(?) drewnianąoficynę przy bocznym dziedzińcu zastąpionomurowaną.Po konfiskacie majątku przez władze carskie (1832 r.) Czartoryskim
udało się wywieźć do Podzamczaczęśćrzeźb parkowych i sarkofag. Wbudynkachpałacowychumieszczonyzostał Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien, zw. też Maryjskim, dla którego
potrzeb zaadaptowano budynki pałacowe przebudowując całe założenie w 1. 1840 —43wg. proj. Józefa Góreckiego. Schody główne przeniesiono do pn. części frontowego traktu, podwyższając
cały front o drugie piętro - zewnętrzneschody przekształconow taras.Korpus połączono z oficynami piętrowymi skrzydłami, nadająccałości rzut wydłużonej, prostokątnej podkowy o nierównych
ramionach. Obniżono też i scalono dachy . Ok. 1844 Salę Złotą przebudowano na neogotycką kaplicę katolicką (proj. Jerzy Vólck). Zapewne w tym okresie dróżkę biegnącą od pałacu ku
Świątyni Sybilli obsadzono lipami, przekształcając ją w aleję, być może to samo dotyczyło tzw. alei gotyckiej, nie widniejących na tzw. planie Freyera z ok. 1839 r. W 1858 r. w kaplicy
pałacowej wybuchł pożar —spłonęły dach i stropy nad tylną częścią korpusu. W 1. 1858-59 podjęto przebudowę wg proj. Juliana Ankiewicza. Likwidacji uległ taras widokowy od strony Wisły
przez przesunięcie ścian zewnętrznych do krawędzi dawnego tarasu, z jednoczesnym usunięciem drugiego piętra nad powiększoną kaplicą (Sala Gotycka). Przed r. 1860 przy obu bocznych

parkanach dziedzińca przedniego dostawiono długie oficyny gospodarcze(widoczne na planie Puław z 1860 r.). W 1. 1861 pałac przeznaczonona siedzibę państwowej uczelni wyższej - Instytutu
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego, po 1863 przemianowanegona Instytut GospodarstwaWiejskiego i Leśnictwa, który, jako placówka szkolno-badawczadotrwał do czasów I wojny światowej.

Wkładkęzałożył:

Roman Zwierzchowski, XII 2003 r.
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W tym okresie park traktowano jako ogród botaniczny, zacierającjego romantycznąkompozycjępoprzez nowe nasadzeniaegzotycznychokazów. Częśćpawilonów parkowych uległa
całkowitemu zniszczeniu (Domek Rybaka, Pustelnika, budynki na Mokradkach i na Kępie). Niewielkiej przebudowie poddano Pałac Marynki, wprowadzając we wnętrzu wtórne podziały i
zastępując kopułę sali okrągłej sufitem. W 1897 r. na terenie parku przy murze dziedzińca przedniego wzniesiono wieżę ciśnień, zastępując nią dawny murowany rezerwuar wody „dla
fontann”, znajdujący się w tej części parku. W czasie działań wojennych pałac został nieznacznie zniszczony. W 1. 1917 - 1939 mieścił się wnim Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa
Wiejskiego, który kontynuował działalność również w czasie II wojny pod zarządem niemieckim. Ok. 1920 rozebrano rozpadającą się oranżerię przy Domku Greckim i stojącą nieopodal

Studnię Pana —wyjęte z niej kamiennekonsoleużyto na nogi ławy przy Domku Gotyckim(ob. wDomku Chińskim). Jednocześniepodejmowanopróby (Stanisław Goliński) uporządkowania
parku —wydobytym z grot rumoszemuczytelniano w zboczu widownię Teatru Greckiego.Zapewnejeszcze przed 1939r. podjazd przed pałacemwybrukowano klinkierem. W 1944 r. pd.
skrzydło pałacu uległo częściowemu spaleniu, spalona i rozebranazostała oficyna przy murze parku. Powojennemu remontowi pałacu towarzyszyły wysiłki wskrzeszenia historycznego
wyglądu parku, prowadzone wg wytycznych Gerarda Ciołka. W 1947 r. częśćwywiezionych przez Czartoryskichruchomych obiektów (rzeźby ogrodowe, sarkofag) wróciła do parku. W 1949
w Domku Gotyckim i Świątyni Sybilli rozpoczęło działalność Muzeum PTTK. W 1950 r. instytut przeszedł reorganizację zmieniając nazwę na Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
W r. 1958 podjęto generalny remont Domku Chińskiego, zaś w 1965 r. do Domku Greckiego dobudowano budynek biblioteki publicznej, kubaturą i usytuowaniem nawiązujący do dawnej

oranżerii. W 1. 1967-68 poprowadzono wykopem przelotową drogę przez wysuniętą wsch. częśćparku, łącząc oba proste odcinki ulicy Głębokiej, przekształcając jednocześnie właściwą
Głęboką Drogę w rodzaj pasażu z nawierzchnią w postaci kamienno-brukowych terenowych schodów. Nad jezdnią przerzucono wygiętą łukowo betonową kładkę. W 1. 1972 —89 na terenie
parku prowadzone były sukcesywnieprace remontowe i konserwatorskieobejmująceniemal wszystkie stałe elementyparku. Mimo to park ulega postępującej degradacji na skutek burz i
wichur nawiedzających Puławy w 1. 1949, 1956, 1962 , 1965, 1981, 1997 i 2001. przekształcającją w aleję, być może to samo dotyczyło tzw. alei gotyckiej, nie widniejących na tzw. płanie
Freyera z ok. 1839 r.

c.d. pkt. 13.
|
objazd z parkingiem przy oficynie. Górna część parku, ujęta od pn. zach. ogrodzeniami obu dziedzińców i ścianami pałacu, od pn. wsch. wysokim parkanem — murem oporowym, biegnącym
wzdłuż górnego odcinka ul. Głębokiej, krawędzią skarpy od pd. wsch. (Dzikiej Promenady) i ukośniebiegnącejkrawędzi skarpy wzdłuż Łachy (od pd.) z czterema obwodowymi dróżkami
biegnącymi przy jej granicach. Wnętrze podzielone dwiema głównymi alejkami; pierwsza, łącząca bramę przy dziedzińcu z Domkiem Gotyckim, usytuowanym bliżej pd. wsch. krańca, oddziela

nieco podwyższony teren parku z wieżą ciśnień w pn. kącie od nieco niżej położonej, płaskiej części w pd. zach. częściplateau, przedzielonej drugą, równoległą do pierwszej, z resztkami alei
lipowej, prowadzącej od skrzydła pałacu do placyku przed Świątynią Sybilli, stojącej w miejscu schodzeniasię krawędzi dwóch skarp. Pd. krawędź placyku z murem oporowym, na którym
dwie kamienne ławy z metalową barierą, skąd widok poprzez okno widokowe na dolinę Wisły w kierunku Parchatki i Kazimierza. Z placyku prosta aleja zw. gotycką, przechodząca w pobliżu

Domku Gotyckiego w kier. Domku Greckiego, usytuowanegoza Głęboką Drogą, z widokiem najego portyk. Nieopodal Domku Gotyckiego kamienny blok Zdroju i odlew rzeźby Tankred i
Klorynda. Od pd. wsch. szerokie zejście po zboczu skarpy płaskimi, terenowymi schodami do Dzikiej Promenady o swobodnym dukcie ścieżek, prowadzonych między niewielkimi pagórkami.
W zboczu skarpy czytelne zagłębienie po Teatrze Greckim, poniżej na niewielkim wyniesieniu Sarkofag Czartoryskich, otoczony metalowym płotkiem. W części pd. wsch. na dróżce do

Marynek murowany mostek na parowem. W skrajnej, pd. wsch. części zespołuPałac Marynki, usytuowanyna niewysokiej, tarasowouformowanej, nadbrzeżnejskarpie, prostopadle do Łachy.
Na osi pałacu okrągły dziedziniec, z kolistym podjazdem i gazonem,otoczony murem z bramą flankowanąfurtkami na osi głównej, dwiema furtkami przy pałacu i parą furtek na osi
prostopadłej. Przy dziedzińcu od wsch. murowana oficyna. W wąskiej strefie nadbrzeżnejprzy skarpie na odcinku od Świątyni Sybilli do pałacu ścieżka wzdłuż brzegu, łączącaDziką
Promenadą z terenemd. Dolnego Ogrodu. W odsłoniętymfragmencieskalnegozboczawejściedo grot, wykutych w skalewapiennej,drugie wejście wyżej, przy ścieżceprowadzonej
równoległą półką w zboczu, ok. 40 m. bliżej pałacu. Między grotami a odsłoniętym zboczemskarpypałacu żarasyrampowe , schodząceszerokimi zakosami z górnej platformy parku ku dolnej
dróżce, obudowane murkami oporowymi. Na osi skarpy pałacowej drugie okno widokowe na dolinę Wisły i przeciwległy brzeg (Górę Puławską). W skrajnej, zach. części dolnego parku
Domek Chiński i tzw. Dolny Ogród z poletkami doświadczalnymi i zabudowaniami instytutu, zamknięty murem, dochodzącym w pobliże Łachy, przechodzącej na tym odcinku w kanał. Na pn.
wsch. osi Domku Chińskiego(Altany) PasażAngielski —obudowanymurami oporowymi d. wąwóz,prowadzącyna górną platformę obszernegod. dziedzińcabocznego(zw. też Małym
Parkiem), rozciągającego się-po pn. zach. stronie pałacu.
Od pn. wsch. teren dziedzińca zamknięty długim budynkiem d. oficyny mieszkalnej (?), połączonej z pałacem odcinkiem muru ze sklepioną bramą i budynkiem łącznika, z krytym przejazdem

na podwórze gospodarcze, prostopadłego do pałacowego skrzydła. Od pn. zach. dziedziniec zamyka fragment muru ze sklepioną bramą przylegający do narożnika oficyny, dalej garaż i

ogrodzenie z siatki, dochodzącedo krawędzi skarpy.Na podwyższonymgrzbiecie skarpyDomekŻółty z jednobiegowymi schodamiterenowymina osi od strony dziedzińca.Na osi
poprzecznej Domku w stronę pn. zach. wybiega szczątkowo zachowana czterorzędowa aleja lipowa, ciągnąca się wzdłuż krawędzi skarpy do końca wzgórza z rotundą kaplicy dworskiej p.w.

NMP na jego zakończeniu (dolny odcinek ul. Piłsudskiego). Ciąg alei przecięty ogrodzeniem i budynkiem garażowym po drugiej stronie płotu. Od pn. wsch. za oficyną obniżony teren d.
folwarku z luźno rozrzuconymi budynkami instytutu, na osi bramy wewnętrznadroga, biegnącawzdłuż szczątkowegomuru, na przedłużeniu której jednorzędowa aleja lipowa (Aleja Mała). W
podwórzu gospodarczym przy murze dziedzińca przedniego ciąg piętrowych komórek, brama na dziedziniec i ściana kordegardy, od strony ulicy Czartoryskich mur ogrodzenia, przy nim oraz
przy murze od strony drogi wewnętrznej wiaty magazynowe.

|
|
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Środkowa częśćpałacu z gazonemna dziedzińcuhonorowy.

Pn. zach. skrzydło pałacuw widoku z tarasuna portyku.

Pd. wsch. skrzydło pałacuw widoku z tarasuna portyku.
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Pałacod strony Łachy.
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3. Widok od strony Domku Chińskiegona PasażAngielski i pałac.
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Otoczenie Domku Chi ńskiego w widoku na zach..

PosadowienieŚwiątyni Sybilli.
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Skarpaw parku z grotami i Swiątynią Sybilli.

Świątynia Sybilli wwidoku z Dzikiej Promenady.
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Sarkofag Czartoryskich w Dzikiej Promenadzie.

2. Zagłębieniew zboczu skarpy po TeatrzeGreckim od strony wsch.

3. Świątynia Sybilli w widoku od strony Domku Gotyckiego.
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Domek Gotycki i ŚwiątyniaSybilli .

Wieża ciśnień przy murze parkowym w widoku
z dziedzińcaprzedniego .

OtoczenieDomku Gotyckiego ze Zdrojem.

Mury przy Głębokiej Drodze, zmostkiem
i widocznym w głębi Domkiem Greckim
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Dziedziniec boczny (Mały Park) w widoku ku pd. zach..

2. Dziedziniecboczny w widoku na oficyny pałacowe(kier. na wsch.).

3. Zespół oficyn gospodarczychna pn. od pn. zach. skrzydła pałacu.
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w zespolepałacowo-parkowym

Tekst, zdjęcia.

LUBELSKIE

Autorzy, historia obiektu: Przebicg murów i płotów ogrodzeniapuławskiego parku dokumentujenajwcześniejszyznany plan założenia autorstwa J. Z. Dceyblamł. z 1760
r. Ówczesny park obejmował jedynie górny obszar dzisiejszego parku: od strony dzisiejszej ul. Głębokiej zamknięty wysokim murem, z istniejącym do dziś ryzalitem w
pobliżu wsch. kordegardy, z wejściem lub bramką przy wąwozie zw. Głęboką Drogą. Od pd. wsch. otoczony murem lub płotem biegnącym prosto wzdłuż skarpy w kierunku
Wisły (ob. Łachy), zakręcającymwzdłuż krawędzi skarpy wiślanej ku pałacowi. Teren Dzikiej Promenady,oraz skarpa wraz z pasem nadbrzeżnymz tarasami rampowymi
włącznie pozostawaławówczas poza ogrodzeniem.Dolna część ogrodu poniżej pałacu (ogród włoski”), powstała w najstarszej,jeszcze siedemnastowiecznefjazie założenia
pałacowego,ogrodzonabyła parkanem, schodzącympo skarpie ku brzegowi tuż za tarasami rampowymi, biegnącym dalej wzdłuż nadbrzeżnejalejki i wspinającym się ku
pałacowi na wys. ob. Domku Chińskiego. Płoty otaczały oba dwupoziomoweogródek przy bokach pałacu. takim sam płot oddzielał dziedziniechonorowy od ogrodu i
dziedzińca bocznegona odcinku między pałacem a parą oficyn, oraz wyznaczał granicę między dziedzińcemhonorowym a przednim. Ogrodzenieboków frontowej części
dziedzińca głównego i dziedzińca przedniegostanowił lity mur —pełniący jednocześnierolę muru oporowego ze względu na znaczną różnicę poziomów między najwyższą.
pn. partią ogrodu, dziedzińcem przednim i najniżej położonym terenem dziedzińca gospodarczegoz folwarkiem. Frontową granicę założenia pałacowego wyznaczała sucha
() fosa z kordegardamiw obu skrajnych narożachdziedzińca.Oddalonenieco od głównegozałożeniadwa ogrody fruktowe: Dolny i Górny posiadaływłasne ogrodzeniaw
postaci murowanych parkanów. Do 1770 r. park powiększono o Dziką Promenadę,otaczając ją murem od strony nowej alei lipowej z bramą gospodarczą lub przepustem na
jej załamaniu (ob. zakręt ul. Głębokiej i Gen. Fieldorfa-Nila). Granicę pd. wsch. wyznaczał parów schodzący ku Wiśle. Od strony zach. rolę wewnętrznego ogrodzenia
pelniły Schody Angielskie, połączone bezpośredniodołem z ogrodzeniemogrodu włoskiego. górą - z powiększonym nieco ogródkiem przy pałacu. Wzniesiony wówczas
sześcioboczny pawilon (Domek Chiński) stał się narożnym elementem ogrodzenia ogrodu włoskiego. Zamknięto również obszerny teren dziedzińca bocznego murem z
dwiema bramami od strony pn. zach., łącząc narożnik długiej oficyny z płotem od strony pd. zach., dochodzącymdo SchodówAngielskich. Barokową bramę w pn. wsch.
murze zastąpiła klasycystyczna Brama Rzymska. Na przełomie XVIII i XIX w. w ramach całkowitej przebudowy ogrodu francuskiego na park angielski (wg koncepcji ks.
Izabeli Czartoryskiej) usunięto wewnętrzne podziały w parku, zachowując obrys murów zewnętrznych, powiększonych o mury wzdłuż wąwozu Głębokiej Drogi 1
dodatkowy. wsch. odcinek Dzikiej Promenady dochodzący do ogrodzenia dziedzińca przed Pałacem Marynki, połączono wspólnym murem dolny fragment parku z
inkorporowanym Dolnym Ogrodem. Pierwotnie wszystkie, z wyjątkiem Głębokiej Drogi, odcinki murów pokrywały tynki. W drugiej pol. XIX w., najpewniej ok. 1858 r.
dwie bramy w ogrodzeniudziedzińcabocznegozostały przebudowane—nadanoim arkadową formę. W I. 1967 —68w trakcie prac przy nowej przelotowej trasie przez wsch.
część parku wyburzono część ogrodzenia przed i za Głęboką Drogą - boki wykopu umocniono betonowymi ścianami oporowymi, oblicowanymi rustyką z piaskowca. łącząc
je ze starym murem. W r. 1983 zawalił się dolny fragment muru przy ul. Głębokicj, odbudowanyw tym samum roku z betonu z oblicowaniem go od ulicy cegłą klinkierową.
W 1. 1985-87r. kolejne fragmenty murów przy ul Głębokiej poddanezostały naprawom,w 1992 wyremontowanoodcinek muru przy uł. Czartoryskich.
Materiał i technika: Mur z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej, fragmentami z betonu lanego, jednostronnie oblicowany cegłą klinkicrową. odcinek przy ujściu kanału
burzowego mur ustawiony na żelbetonowej ławie fundamentowej. Miejscami dwustronnie tynkowany.
Sytuacja i rzut: Ogrodzeniezespołupałacowo-parkowego,usytuowanegona pd. zach. skraju miasta, zwewnętrznymmurem wzdłuż linii granicznejparku z dziedzińcem
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przednim, od płotu między dziedzińcamido wsch. kordegardy.Ogrodzeniezewnętrzne,którego prosty odcinek, zaczynającysię przy wsch. kordegardzie,biegnie prosto w
kierunku pd. wsch. wzdłuż pd. zach. strony górnegoodcinka ul. Głębokiej, z obszernym,prostokątnymwystępemmuru w rodzaju ryzalitu, zakończonymurowanąbramą do
parku w formie imitacji ruiny łuku tryumfalnego. Krótki prostopadły fragment muru dawnego ogrodzenia urwany nad wykopem nowej drogi, na przedłużeniu
górnego odcinka ul Głębokiej. Ceglane mury oporowe wygiętego łukowo odcinka starej Głębokiej Drogi odcięte od dawnego ciągu ogrodzenia szerokim wykopem nowej
drogi, łączącym górny i dolny fragment ulicy Głębokiej, obudowanegoz dwóch stron nowymi murami oporowymi. Środkowy odcinek ul. Głębokiej z odcinkiem muru do
zakrętu ulicy Gen. Fieldorfa-„Nila”. W miejscuzmiany kierunku mur przerwanyna odcinku ok. 2 m. Prosty odcinekmuru wzdłuż całej ul. Gen. Fieldorfa - „Nila”, na wys.
zakrętu ulic Zielonej i Kazimierskiej załamany w kierunku pd. wzdłuż osi ul. Zielonej i promienia kolistego ogrodzeniawokół dziedzińca pałacu Marynki, przytyka do jego
muru. Drugi, krótki fragment ogrodzeniawzdłuż ul. Czartoryskich, od pn. kordegardydo wjazdu na teren d. dziedzińcagospodarczegoz załamanympo skosienarożnikiem,
dalej zachowany fragment muru wzdłuż drogi dojazdowej, zakończonejmurowaną arkadową bramą. Druga brama na zamknięciu ul. Izabeli z krótkim odcinkiem muru
dochodzącymdo zach. narożnika oficyny, zamykającejod pn. wsch. d. dziedziniec boczny. Zachowany fragment muru Dolnego Ogrodu na końcowym odcinku ul. 4—go
Pułku do kanału odpływowego Łachy. Teren Górnego Ogrodu z zachowanymnarożnym, pd. fragmentemmuru ogrodzenia,biegnącegow części wzdłuż końcowego,
górnegoodcinka ul. Głębokiej, prostopadły fragment rozdziela teren dawnegogrodu od skrajnej części parku z oranżerią (Domkiem Greckim).
Elewacje: W większej części pozbawionetynków, tynkowany odcinek przy ul. Czartoryskich, znacznepozostałościtynków na ostatnim odcinku w pobliżu Marynek. Mury
oporowe nowego odcinka ulicy z oblicówką w formie prostokątnych,rustykowanychpłyt o nieregularnymukładzie. W przerwie muru na styku ulic Głębokiej i Fieldorfa
stałe zamknięcie z poziomych desek.W odsłoniętych fragmentachmuru włączone w jego strukturę elementykamieniarki. W murze widoczny zamurowany otwór d. furty o
łuku odcinkowym.Korona murów na całej ich długości przykryta nachylonączapąz cegieł.
Postulaty konserwatorskie: Należy przeprowadzić remont odcinka muru na odcinku ul. Fieldorfa - ogrodzenie pałacu Marynki. Należy doprowadzić do usunięcia
konteneraWC sprzedmuru w bezpośrednimpobliżu pałacu Marynki.
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Mur z ryzalitem w pocz. odcinku ul. Głębokiej.

Ogrodzeniew końcu górnego odcinka ul. Głębokiej
z widocznaBramą Rzymskąi kładką nad wykopem.
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1. Przerwany mur ogrodzenia przez nową trasę.

2. Mury oporowe Głębokiej Drogi
3. Przerwa w ogrodzeniu przy zakręciew ul. Gen. Fieldorfa.
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Zdjęcia,plan ogrodzenia.
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1. Mur ogrodzenia wzdłuż ul . Gen. Fieldorfa.

2. Zamurowana furtka w murze na odcinku ul. Fieldorfa.
3. Końcowy fragment muru parku, na styku z ogrodzeniem
pałacu Marynki.
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Elementyarchitektonicznew murze ogrodzenia
w pobliżu pałacu Marynki.

Mur z bramąi furtkami od strony ul. Izabeli.
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Teksrtz,utf,otografsiay,tuacja.

4. Województwo LUBELSKIE...

Autorzy, historia obiektu, określenie stylu: Most nad fosą, na drodze prowadzącejna dziedziniec przedni, na osi założenia pałacowegoistniał co najmniej od ok. 1740 r., co poświadczają
trzy znane plany Puław z drugiej poł. XVIII w. Nie ma pewności, czy był on od początku konstrukcją murowaną. Most w obecnejformie wzniesiony został najprawdopodobniejw drugiej
poł. XIX w, najpewniej ok. 1858 r. wzwiązku z zasadnicząprzebudową pałacu. W 1985 r. most poddano remontowi i niewielkiej przebudowie, polegającej na poszerzeniu przez dodanie
wąskich chodników po obu stronach jezdni. Oparto je na dodatkowej obudowie żelbetowej wzmacniającej boki mostku, osłaniając ją licówką z cegły klinkierowej, powtarzającej układ
cegieł. Wymieniono stare kamienne słupki wraz z żeliwną balustradą, zastępującją nową, spawanąo zmienionym rysunku. Chodniki i czapy skrajnych murków wykonano z płyt piaskowca.
Sytuacja: Most wzniesiony na środku fosy, tworzącej front dziedzińca przedniego i wyznaczającejbezpośredniągranicę zespołu pałacowegoprzy ob. ul. Czartoryskich, na głównej osi
założeniapałacowego,biegnącejz pn. wsch. na pd. zach.,
Materiał i konstrukcja: Zbudowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, w formie jednoprzęsłowej arkady o podwyższonym łuku pełnym, z przyczółkami opartymi o boki murowaną
obudowę boków fosy. Boki arkady wzmocnione płaszczem żelbetowym z oblicowaniem z cegły. Słupki balustrady z gruboziarnistego piaskowca. Bariery z giętych i spawanych
kształtowników.Nawierzchnia z asfaltowa.
Rzut: Na rzucie prostokąta. Środkową część zajmuje jezdnia, z wąskimi chodnikami po bokach, ujętymi niskimi murkami
policzkowymi. Na ich końcach cztery słupki balustrady, okwadratowej podstawie.

Elewacje: Masywnaarkada,z nisko sklepionymłukiem, podkreślonymrodzajemarchiwolty o promienistymukładzie cegieł
z wysuniętym nieco kluczem na środku archiwolty. Na łukiem prosty pas krajnika z wysuniętych nieco cegieł, ułożonych
pionowo główkami. Powyżej fryz z cegieł w układzie wozówkowym, zakończony okapem czapy. Słupki ozdobione dwoma
pionowymi wcięciami na czterechbokach, zakończoneczapami z daszkiemw kształcie piramidki. Balustrady ażurowe,
z przęsełkami o motywie pseudomaswerków.
Postulaty konserwatorskie: -
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Tekst, sytuacja.

LUBELSKIE

Autorzy, historia obiektu: Brama wzniesiona na miejscu pierwotnej, paradncj, barokowej bramy na osi ozdobnego ogrodzenia,- frontowcgo elementu dziedzińca
honorowego. Ogrodzenie to widnieje na wszystkich trzech znanych planach założenia pałacowego z XVIII w. brak go natomiast na tzw. planie Frcvera z ok. 1839 r..
ukazującym połączone oba frontowe dziedzińce z wydłużonym podjazdem , przechodzącym na dawny dziedziniec przedni. Zapewne istnicjące obecnie dwa większe
murowane słupy bramy wzniesiono w okresie przebudowy pałacu (1840 — 43) przez Józefa Góreckiego — służyły ponadto jako podstawy dwóm parom puttów.
przeniesionychtu z przebudowywanych wówczas zewnętrznychschodów pałacu. Wykonano też wtedy nowy płot na drewnianych (*) słupkami z cienkimi żelaznymi (”)
sztachetami,dochodzącydo samej bramy z jedną furtką przy prawym słupie. W takiej postaci brama i ogrodzeniedotrwały do lat dwudziestych XX w.. co ilustrują
pocztówki z początku tego wieku. W okresie międzywojennym bramie dodano boczne furki na mniejszych słupkach. dawne skrzydla zastępując spawanymi z
kształtowników. W ramach remontu pałacu ok.. 1980 r. putta z bramy przeniesionopo uprzedniej konserwacji na balustradętarasu nad palacowym portykiem, zastępującje
kamiennymi wazonami, zdjętymi z tejże balustradv. W 1988 r. brama przeszła remont. Otrzymała wówczas m.in. górne płyty cokołowe z piaskowca.
Sytuacja: Brama usytuowana na osi głównej założenia pałacowego,w ogrodzeniu oddzielającym dziedzinicc przedni od honorowego.
Materiał i konstrukcja: Słupy murowane z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowane, cokoły waz z grubej plyty z piaskowca, wazy z piaskowca. pałąk z rurki stalowej.
skrzydła bramy i furtki ze stalowych walcowanych i kutych kształtowników, łączonych techniką spawania, zawieszonena rodzaju biegunów. Obróbki blacharskie gzymsu z
blachy miedzianej.
Rzut i elewacje: Brama dwuskrzydłowa, o dwóch słupach na rzucie kwadratu. o niskich cokolikach, z filungami na czterech bokach o profilowanych brzegach. Zwicńczone
wydatnym gzymsem w typie toskańskiego, z pasem fryzu u dołu. Cokoły wazonów płaskie, o szerokości słupów. Wazony w typie barokowej wazy z puklowaną czarą i słabo
wywiniętym wylewem. Skrzydła bramy prostokątne z bordiurą o motywie przeplecionych rombów z parami wolut w narożnikach. W polu rząd pionowych prętów. Słupy
połączonegórą zwiniętymi spiralnie końcami dwóch wygiętvch pałąków. zamocowanychw płytach cokołowych waz na których zawieszonasześciobocznalatarnia.
Para blisko o połowę mniejszych słupków furtek o analogicznych formach, zwieńczonych kułą. Skrzydła furtek pojedyncze z dwoma pasami przeplecionych rombów po
bokach, z polem wvpełnionvm pionowymi prętami na całą wysokośćskrzydła.
Postulaty konserwatorskie: Do uzupełnieniaubytki w profilowanych listwach filungów. Należy usunąćz bramy tabliczki z nazwami instytucji zlokalizowanych w budynku
pałacu.
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Bramagłówna w widoku od frontu.
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Autorzy, historia obiektu: Brama wzniesiona w miejscu zaznaczonejna trzech znanych planach założenia pałacowego z XVIII w, drugiej oficyny, flankującej od wsch. dziedziniec
honorowy. Tzw. plan Freyera z ok. 1839 r., ukazuje natomiast w tym miejscu ciągłą linię ogrodzenia, odgradzającegooba połączonefrontowe dziedzińce od parku. Nie jest pewne, czy
brama ta wzniesiona została w okresie przebudowy pałacu (1840-43) przez Józefa Góreckiego, czy powstała w okresie późniejszym. Za pierwszym przypuszczeniemprzemawiałby fakt
umieszczenia na jej murowanych słupach dwóch par puttów, analogicznie do bramy głównej, na którą przeniesionoje z przebudowywanychwówczas zewnętrznych schodówpałacu, przeciw
—odmienny detal słupów, mimo widocznego ogólnego podobieństwaobu bram. Wydaje się, że bardziej prawdopodobnajest późniejsza metryka tej bramy —ok. 1860 r. Zapewnejuż w
okresie międzywojennym stare skrzydła bramy i furtki zastąpiono nowymi, spawanymi z kształtowników, identycznymi ze skrzydłami bramy głównej. W trakcie prac remontowych pałacu z
1. 1975 -89 putta z bramy przeniesiono po uprzedniej konserwacji na balustradę tarasu nad pałacowym portykiem, zastępującje kamiennymi wazonami, zdjętymi z tejże balustrady.
Sytuacja: Brama usytuowanaw bocznym ażurowym parkanie, we wsch. częścidziedzińca głównego, niemal na osi alejki, prowadzącejz dziedzińcaw stronę Domku Gotyckiego.
Materiał i konstrukcja: Słupy murowane z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowane, cokoły waz z grubej płyty piaskowca, wazy z piaskowca, skrzydła bramy i furtki ze stalowych
walcowanychi kutych kształtowników, łączonych techniką spawania,zawieszonena rodzaju biegunów. Obróbki blacharskie gzymsu z blachy miedzianej.
Rzut i elewacje: Brama dwuskrzydłowa,o dwóch słupach na rzucie kwadratu, z prostymi filungami na dwóch bokach; frontowym i tylnym. Górne krawędzie filungów załamaneku górze.
Zwieńczone prostym gzymsem popartym listwą o profilu piętki odwróconej. Cokoły wazonów płaskie, o szerokościsłupów. Wazony w typie barokowej wazy z puklowaną czarą i słabo
wywiniętym wylewem. Skrzydła bramy prostokątnez bordiurą o motywie przeplecionychrombów z parami wolut w narożnikach. W polu rząd pionowych prętów.
Prostopadłościennyłupek furtki ustawiony na wysokim cokole parkanu, zakończony załamanym ku dołowi gzymsikiem.z daszkiem. Skrzydło furtki pojedyncze z dwoma pasami
przeplecionychrombów po bokach, z polem wypełnionym pionowymi prętami na całą wysokośćskrzydła.
Postulaty konserwatorskie: -
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Autorzy, historia obiektu, określenie stylu: Tarasy rampowew obecnymkształcie widocznejuż na najstarszymznanymplanie założeniapałacowo-parkowegow Puławach
z 1760 r. Są one jednak poza ogrodzeniemogrodu, co może sugerować,że nie zostały włączone w strukturę nowych francuskich ogrodów Czartoryskich, powstałych po
1740 r. Istnieje zatemmożliwość, że metryka tych tarasów sięgakońca XVII lub początkuXVIII w. (przed 1706 r.). Przed 1770 r. połączonoje (powtórnie?)w jeden układ z
ziemnymi tarasami, uformowanymi na skarpie za pałacem, uzupełniając przeciwległym rampowym zejściem przy SchodachAngielskich. Rewolucyjne zmiany, jakie
przeszedłogród puławski za sprawą Izabeli Czartoryskiejna przełomieXVIII i XIX w., które doprowadziły do likwidacji tarasów na osi pałacu, oszczędziłytarasy rampowe
—być może m.in. ze względu na ceglanąkonstrukcję ich murów oporowych. Stały się one elementemparku angielskiego.Ze względu na stale pogarszającysię stan murów
oporowych w r. 1974 podjęto ich remont, zastępującwiększą część starych murów betonowymi ściankami z oblicówką z „gotyckiej” cegły. Wykonano też izolację i kanały
odprowadzającewody opadowe,które wkrótce okazały się wadliwe. W 1997 r. wyremontowanonawierzchniędróżektarasów.
Sytuacja: Tarasy rampowe zajmują stok środkowej części nadbrzeżnej,wapiennej skarpy na prawej krawędzi pradoliny rzeki Wisły —na pd. od pałacu, w skrajnej, pd. zach.
częściparku przypałacowegon
, a zach.od Świątyni Sybilli i grot.
Materiał i konstrukcja: Rampy wycięte w zboczu wapiennej skarpy, zabezpieczoneod strony skarpy murkami oporowymi; zachowane fragmenty dawnej konstrukcji
murów z dużej pełnej cegły na zaprawie wapiennej, nowe mury ze zbrojonegobetonu, oblicowanegocegłą pełną , nawiązującą wymiarami do cegły starej, spajanązaprawą
cementowąD
. różki z tłucznia, stabilizowanegocementemmiędzykrawężnikamichodnikowymi.Balustradażelazna,spawanaz prętów.
Rzut: Górna część tarasów w układzie symetrycznym zbieżno-rozbieżnymdwóch dróżek o trzech trawersach, dochodzącychdo okrągłego podestu w połowie wysokości
zbocza. Poniżej podestujedna dróżka schodzącapięciomatrawersami od strony zach.
Elewacje: Murki oporowe przy trawersach ścieżeklekko nachylonew stronę zbocza, w kształcie wydłużonych klinów, z trawiastymi, klinowatymi skarpkami nad koronami
murów. Mur za podestem środkowym wysoki, sięgający górnego poziomu skrzyżowania ścieżek, półkoliście wklęsły, z balustradą z pionowych prętów, połączonych górą
poziomym , wygiętym w półkole, mur oporowy skarpki pod podestemod strony zach. ćwierćkolisty. Mur oporowy trzeciego trawersu od dołu wydłużony, ukośnie załamany
ku zach., i powtórnie ku dołowi stoku, dochodzącdo jego podstawy.
Postulaty konserwatorskie: Mury oporowe przy zejściach skorodowane,w znacznej części z wykruszonymi cegłami, o wystających, cementowychfugach. Niezbędny jest
generalnyremontmurów.
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4. Województwo LUBELSKIE...

Autorzy, historia obiektu, określenie stylu: Groty powstały zapewnetuż przed 1800 r., wykute w wapieniu, tworzącym nadbrzeżnąskarpę nieopodal pałacu, w części
przyłączonej do parku już przed 1770 r. w charakterze tzw. Dzikiej Promenady. Być może wcześniej istniało w tym miejscu niewielkie wyrobisko wapienia, jakkolwiek
wydaje się to mało prawdopodobne,ze względu na bliskość pałacu - kamień na budowę sprowadzanonajczęściej z pobliskiej Parchatki. Najpewniej groty te powstały jako
elementprogramowy nowego,preromantycznegoparku angielskiego,którego pierwszy etap tworzenia rozpoczął się w Puławachwraz z budową Domku Greckiego ok. 1788
r. W pełni urządzonegroty wraz z towarzyszącymi im pawilonami: Domkiem Rybaka i Pustelnika, z pełnym wyposażeniem(ołtarz w kaplicy groty, rzeźba Śpiącej Pumy
przed wielkim „oknem? groty, widnieją już na rysunkach J. P. Norblina, przebywającegow Puławach w 1. 1800 -04. Po 1832 r. częśćwyposażenia(puma) wywieziono do.
siedzibyZamoyskichw Podzamczuz,aś groty popadły w zaniedbanie—dopierow 1921r. podjętopróby ich uporządkowaniau,suwającz wnętrzakamiennyrumosz(rękami
jeńców sowieckich). Postępującaerozja zbocza skarpy i spowodowała osłabienie struktury stropów —od lat sześćdziesiątychgroty pozostawały zamknięte (zamurowane
wejścia) do czasu ich wzmocnieniai remontu w 1. 1985 - 89 r. wg koncepcji i pod kier. prof. Z. Strzeleckiego.Osłabionekorozją lico skały zostało pokryte murowattym
opłaszczowaniemz łamanegowapienia. W2003 r. w komorzekaplicy z regionalistaM. Spóz postawił ołtarzyk z kamieni wapiennych,odtworzony w oparciu o zachówańą
ikonografię. Wnętrze obecnieudostępniane.
Sytuacja: Groty wykute w dolnym pasieśrodkowejczęściwapiennej,nadbrzeżnesjkarpy na prawej krawędzi pradoliny rzeki Wisły —na pd. od pałacu,w skrajnej,pd. zach.
częściparku przypałacowegom
, iędzy Świątynią Sybilli od pd. wsch. i tarasami rampowymipo stronieprzeciwnej.
Materiał i konstrukcja: Wykute w górotworze skały wapiennej.Wzmocnieniastropów z belek stalowych, układanychna zewnątrz,z kotwami zamocowanymiw sklepieniu
komory (kaplicy). W korytarzach i mniejszych komorach rozmieszczonearkady wspierające z bloczków betonitowych, związanych cementem.Przedsionki przy dwóch
wejściach murowane, sklepione z łamanych ciosów wapiennych, spojonych zaprawą wapienno-cementowaO
. twierane kraty w wejściach ze spawanych stalowych prętów i
płaskowników.
Rzut: Układ rozgałęzionegokorytarza z trzema wejściami.Od strony pd. wejściepołożonenajniżej prowadzącedo komory z krótkim korytarzemna pd. wsch. rozgałęziony
ku pd. i na pn. Pierwszeodgałęzienieod pd. zach. —zamurowane
dawne wejście, drugie, pd. —krótki ślepy chodnik. Korytarz na pn. wsch. z bocznym wejściem do obszernej,
komory kaplicy, od pn. rozdwojony korytarz wokół dwóch wielkich filarów dochodzącydo załamaniazakończonegozamurowanymotworem „okna”. Za załamaniemprosty
odcinek korytarza do połaczonegodo porzecznegoramienia. Wjego pd. zach. końcu zamurowanewejście, za krótkim przeciwległym ramieniem prosty odcinek korytarza ku
pn. dochodzący do małej komory przy filarze z rozdwojonym obejściem w kierunku zach. Od pd. zach. strony filara krótki zwężający się korytarzyk zakończony
zamurowanymświelikiem,drugi, znaczniedłuższy, idący w gorę korytarz od zach. dochodzącydo górnegowejścia.
Wnętrze: W komorze kaplicznej prostopadłościenny,przyścienny ołtarzyk z drewnianym krzyżem, w górnej, podsklepiennejczęści kaplicy zamurowana luneta. W
korytarzachzachowanewykute w opocepółki na lampki,
Postulaty konserwatorskie: W dalszejperspektywienależyrozważyćmożliwośćpełnejrekonstrukcjipierwotnegoukładu i funkcjonowaniaotworów wejściowychi
oświetleniowychz odtworzeniemotoczeniagrot.
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1. Widok ogólny od strony Łachy skarpy z grotami.
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Komora przy dolnymwejściu
w widoku od wnętrza grot.

Filar z korytarzamiobejściawe wsch.częścigrot
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Komora w częścipd. wsch. z zamurowanymwejściem.
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WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość PUŁAWY

Z

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)
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3.PowPia
UtŁ.AWSKI ......................|..w
.Ze$poplaełacowo-parkowym
4. Województwo BOPEORIE

ZAŁĄCZNIK NR 48.
6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Teksst,ytuacja.

|...

Autorzy, historia obiektu, określenie stylu: Mostek zbudowanynad wąwozemzw. Głęboką Drogą po 1788, przed 1800 r., po wybudowaniuprzez Czartoryskichoranżerii
—Domku Greckiego „nad Mokradkami” i przyłączeniuterenu na pn. wsch. po drugiej Głębokiej Drogi, do parku, przekształcanegoprzez Izabelę Czartoryską ok. 1800 r...
Wiązało się to z jednoczesnym obudowaniem naturalnego wąwozu murami oporowymi, o które oparto arkadę mostu. Pierwotnie most nie posiadał arkadowej furty,
zamykającejdostęp do parku. Ostrołukowa arkada furty została dodananajpewniejw drugiej lub trzeciej dekadzieXIX w., jeszczew okresiepobytu Czartoryskichw
Puławach. Mostek dotrwał do naszychczasówbez większychzmian. Zmienionojedynie metalową barierę, niezbyt dokładniepowtarzającą rysunekpierwotnej.
Sytuacja: Most wzniesiony na osi pn.—pd., w pn. wsch. części parku, w pobliżu Domku Greckiego, nad obudowaną z dwóch stron drogą, łączącą łukiem górny odcinek ul.
Głębokiej z dolnym.
Materiał i konstrukcja: Mostek zbudowanyz cegły pełnej na zaprawie wapiennej,z tynkowany, w formie jednoprzęsłowejarkady o eliptycznym łuku, opartej na wysokich,
płaskich przyczółkach, niemal wtopionych w mury oporowe Głębokiej Drogi. Środkowy podest, schodki i boczne podesty i gzymsy okapowe z grubych płyt piaskowca,
spojonych metalowymi klamrami. Bariery metalowe, spawanez cienkich kształtowników. Arkada furtki z cegły pełnej, tynkowana, krata furtki ze spawanychstalowych
prętów.
Rzut: Na rzucie wydłużonego prostokąta. Górna częśćtrójdzielna, z podwyższonąpartią podestu ze schodkamipo bokach, przechodzącychw dolne podesty. Arkada furtki
na linii muru oporowegood strony parku (pd.).
Elewacje: Środkowa część arkady wyniesiona, nieco ponad korony murów oporowych. Podniesionagórna, prosta krawędź arkady po bokach załamana ku dołowi z
wysuniętym, profilowanym od dołu małym gzymsem. Boki arkady z dekoracją w postaci szerokiej łukowej archiwolty, podzielonej klińcami, chowającymi się w murach
oporowych. Bariery podzielone na kwadratowe lub równoległoboczneprzęsełka z wewnętrznymi, krzyżującymi się podziałami diagonalnym i wpisanym okręgiem:hub
owalem. Arkada furtki o dwóch filarkach, rozszerzającychsię ku dołowi od strony zewnętrznej,sklepionaostrołukowo o wywiniętych nieco na zewnątrz dolnych końcach
łuku, z prostym gzymsikiem okapowym.
Postulaty konserwatorskie: Należy uzupełnić ubytki w kamiennychelementachmostku oraz tynków. Postuluje się wymianę bariery z przywróceniemjej pierwotnego
rysunku, wg wiarygodnychprzekazów ikonograficznych (fotografie z pocz. XX w.).

Wkładkę założył:

Roman Zwierzchowski
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Autorzy, historia obiektu, określenie stylu: Most arkadowy zbudowanynad parowemna ścieżcedo Marynek między 1794 a 1800 r., po wybudowaniu pałacu dla Marii z
CzartoryskichWirtemberskiejna Mokradkachi przyłączeniuterenuna pd. wsch. od granicznegodotychczasparowu, kończącegoDziką Promenadę.Ślady tynku na cegłach
wskazują, że most był tynkowany. Być możejego pierwotną nawierzchnięstanowiły kamiennepłyty. Nie jest również znany pierwotny kształt balustrad, istnieje natomiast
przekaz (Stanisław Goliński), że masywne, murowane słupki z metalowa barierą z rurek postawili Rosjanie jeszcze w XIX w. W końcu lat osiemdziesiątychXX w.
osłabionestare słupki przemurowanolub wymieniono na nowe.
Sytuacja: Most wzniesiony na osi pn. zach. —pd. wsch., w pd. wsch. części parku, w pobliżu pałacu Marynki, nad parowem biegnącymod ogrodzeniaprzy ul. Get.
Fieldorfa-,„„Nilak”u Łasze.
Materiał i konstrukcja: Zbudowany z dużej cegły pełnej na zaprawie wapiennej,w formie szerokiej,jednoprzęsłowea
j rkady o eliptycznymłuku. Masywne przyczółki,
oparte o boki parowu ze sklepionymi, otworami na wylot Słupki balustrady murowane z cegły na zaprawie cementowo— wapiennej. Bariery z pojedynczychrurek,
podpartychna środkuwspornikiemz cieńszejrurki. Nawierzchniaz wylewki cementowej.
Rzut: Na rzucie zbliżonym do wydłużonego silnie prostokąta z łagodnymi krzywiznami rozszerzającychsię końców w partiach przyczółków. Trzy pary wewnętrznych
słupkówbariery na rzucieprostokątnym,pary skrajnychsłupkówna rzucieczworobokuo wygiętychna zewnątrzdłuższychbokach.
Elewacje: Środkowa część arkady nieco wyniesionaponad linie wyznaczoneprostymi, lekko unoszącymisię ku środkowi mostu odcinkami nawierzchni przyczółków.
Środekłuku z wysuniętymku dołowi i na boki kluczem.W przyczółkachokrągłe otwory, zwężającesię nieco ku wnętrzu. Słupki z prostym cokolikiem, zakończonegórą
ściętymostrosłupem.
Postulaty konserwatorskie: Należy otynkowaćarkadęmostu,przeprowadzićbadaniaspecjalistyczne
mostkui leżącychpod nim fragmentówstarychsłupkóww celu
stwierdzeniajednorodnoścliub jej braku obu tych struktur. Wprzypadkunegatywnegowyniku należyopracowaćprojekt rewaloryzacjimostu,z alternatywnym
rozwiązaniemnawierzchni balustrad,lepiej oddającestyl epoki.
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