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Mgr Małgorzata Grocholska 

Konserwator Dzieł Sztuki 

Ul. Wyszyńskiego 20/2 

49-300 Brzeg 

 

Program prac konserwatorskich 

modelu „Panoramy plastycznej dawnego Lwowa”  wykonanej we Lwowie pod kierunkiem 

Janusza Witwickiego w latach 1936 – 1946, z elementami uzupełniającymi 

 

Obiekt będący własnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przechowywany 

w budynku przy ul Szewskiej 37, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

B/2339/550/I-285 

 

Przedmiotem opracowania jest model architektoniczny miasta Lwowa wykonany we Lwowie przez 

zespół pod kierunkiem Janusza Witwickiego – genialnego lwowskiego architekta i historyka 

architektury. Jest to wspaniałe dzieło, na którego obecny kształt wpływ mieli takŜe historycy sztuki, 

architekci, projektanci i modelarze pracujący przy odtwarzaniu wyglądu lwowskich budowli z XVIII 

wieku, planów urbanistycznych i wykonaniu dokumentacji architektonicznej. Po zakończeniu prac, 

co planowano na początek lat 40. XX w., model miał być wystawiany w odpowiednio zaadaptowanej 

Baszcie Prochowej we Lwowie. Po II wojnie światowej „Panoramę” udało się ogromnym kosztem, 

w dramatycznych okolicznościach przewieźć do Polski. Od 1946 do 1994 roku model był 

przechowywany potajemnie w róŜnych instytucjach i muzeach w Warszawie i we Wrocławiu. 

Dopiero po przemianach politycznych w 1989 roku stało się moŜliwe jej eksponowanie. W latach 

90. XX w. przez krótki okres „Panorama” wystawiana była w salach Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

 Ostateczny kształt miasta wykonanego ze sklejki, tektury, kartonu, blachy miedzianej, ołowiu, 

celuloidu, drutu i innych materiałów modelarskich jest dziełem modelarzy pracujących pod 

kierunkiem Witwickiego w latach 1936-1946. 

Panorama jest modelem architektonicznym Lwowa z lat 1772 – 1775 w skali 1:200. 

Elementem uzupełniającym jest namalowane na płótnie naklejonym następnie na sklejkę tło 

zamykające z jednej strony perspektywę „Panoramy”. Wymiary malowidła wynoszą:  

płótno: 22,5 x 590 cm (10 brytów 22,5 x 59 cm ), sklejka: 23 x 591 cm 

Od 2006 roku obiekt jest własnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na mocy postanowienia 

wnuczki Witwickiego Ewy Chrzanowskiej-Parsons. 
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Stan zachowania modelu Panoramy Lwowa 

Panoramę tworzy ok. 350 obiektów architektonicznych (285 modeli budynków i ok. 60 innych 

miniatur) umieszczonych na sześciu segmentach o wym. 120 x 200 cm. Na segmentach odtworzono 

topografię i ukształtowanie terenu miasta oraz umieszczono na stałe część elementów architektury – 

fortyfikacje i niektóre budowle w obrębie murów miejskich.  Poszczególne elementy makiety 

wykonano ze sklejki, tektury, kartonu, blachy miedzianej, ołowiu, celuloidu, drutu i innych 

materiałów modelarskich. Modele zostały pokryte gruntem prawdopodobnie kredowo-klejowym 

i pomalowane farbami wodnymi – gwaszami i olejnymi, pokrytymi następnie rodzajem werniksu. 

„Panorama” trafiła do Ossolineum zdemontowana, przypadkowo umieszczona w pudłach, często 

budynki kładzione były jeden na drugim. W trakcie wieloletniego magazynowania model uległ 

licznym uszkodzeniom mechanicznym, jest bardzo silnie zabrudzony, pokryty w wielu miejscach 

kropelkami farby. Segmenty podstawy posiadają liczne ubytki powierzchni, wykruszenia gruntów, 

pęknięcia. Srebrzysta folia naśladująca wodę jest zmatowiona, pomarszczona, w wielu miejscach 

odspojona od podłoŜa. Bardzo silnie uszkodzone są ruchome elementy – modele budowli w obrębie 

fortyfikacji – ratusz, kościoły, świątynie, klasztory, pałace, kamienice i inne. Występują liczne ubytki 

detali architektonicznych. Widoczne są odstające dachy, ściany, gzymsy, okapy, schody czy kalenice 

kamieniczek i innych budowli. Złamane, pogniecione, spękane, z uszkodzeniami krawędzi są liczne 

kominy i ich osłony. Silne uszkodzenia – zagięcia, zabrudzenia, rozdarcia i ubytki – widoczne są na 

foliach okiennych. Podobny rodzaj uszkodzeń występuje na balustradach, balkonach i poręczach 

wykonanych z pasków celuloidu. Uszkodzeniom mechanicznym uległy teŜ drobne elementy 

rzeźbiarskie znajdujące się na budynkach. 

Jeszcze wyraźniejsze są mechaniczne zniszczenia całego pasa średniowiecznych murów obronnych, 

oraz umocnień bastionowo - ziemnych. Istnieją duŜe braki fragmentów murów – np. tzw. 

„wycieczki” z bramką w zespole bramy krakowskiej, fragmentów muru przy baszcie szlacheckiej 

oraz mostku w zespole bramy halickiej.  

Uszkodzenia mechaniczne związane są bardzo często z ukruszeniami, odłamaniami fragmentów 

murów, uszkodzeniami warstwy gruntów i warstwy malarskiej elementów makiety. Panorama 

Lwowa posiada liczne ubytki wykonanego przez modelarzy drzewostanu i szaty roślinnej. 

Zasadnicze szkody dotyczą takŜe braku powstałych w okresie wojennym budowli. Wg posiadanego 

wykazu są to:  

1/ naroŜny budynku przy ul. Ruskiej /róg Blacharskiej 

2/ dwa numery na rogu Ruskiej, po drugiej stronie cerkwi Wołoskiej 

3/ budynek Na Podwalu  , przy cerkwi Wołoskiej  

4/ budynek Przy ulicy Grodzickich przed ul. Ormiańską 

5/ budynek nr 34 przy ul Boimów i jednocześnie nr 37 przy Sobieskiego 
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6/ budynek naroŜny przy ul Boimów nr 28 i 30  i Serbskiej 

7/ budynek przy ul. Boimów 4 

8/ budynek naroŜny przy ul. Halickiej 6 i Boimów 

9/ budynek naroŜny przy ul Halicckiej 8 i Boimów 4 

10/ budynek ul Boimów 56 ? 

11 budynki przy ul Ormiańskiej nr 13 i nr 9 

12/ budynki przy ul Skarbkowskiej nr 4, nr 6 , nr 8  i nr 10 

13/ brak 3 budynków przy murze w zespole Bernardyńskim  

14/ brak wieŜy przy kościele Franciszkanów 

15/ brak  kaplicy Trzech  Świętych przy katedrze Wołoskiej  

Zachowało się natomiast sporo budynków, które otaczały kościół Marii Panny ŚnieŜnej oraz kościół 

Karmelitów Bosych.  

Jednym z najwaŜniejszych elementów Panoramy był wykonany we Lwowie kościół Dominikanów 

którego powojenne losy są nieznane. 

 

Stan zachowania tła do makiety 

Malowidło stanowiące tło Panoramy wykonane jest w technice olejnej na zagruntowanym płótnie 

naklejonym na sklejkę, wzdłuŜ górnej krawędzi przyklejono pasek papieru (wys. 1 cm) z ręcznie 

wykonanymi podpisami.  

Na powierzchni obiektu widoczne jest zakurzenie i zabrudzenie połączone z deformacją sklejki, na 

którą naklejone jest płótno. Obiekt przez wiele lat był zwinięty w obręcz, co spowodowało 

utrwalenie zniekształceń sklejki. DuŜe zabrudzenia szczególnie widoczne są na, patrząc od lewej, 5, 

8, 9 i 10 brycie. Dodatkowo w dolnym fragmencie 5 brytu występują spękania warstwy malarskiej 

oraz silne przetarcia. Do powstania zniszczeń częściowo mogły przyczynić się zacieki widoczne na 

sklejce od odwrocia. Na licu pionowy zaciek widoczny jest po prawej stronie 8 brytu. W jaśniejszych 

partiach obrazu występują szarawe przebarwienia. Prawa krawędź płótna odklejona jest od sklejki, 

wystaje poza nią i jest zagięta na szerokość 3 cm. Występują tam przetarcia i spękania warstwy 

malarskiej. Płótno jest w poziomie przecięte w odległości 1 cm od górnej krawędzi. WzdłuŜ niej 

naklejono równieŜ pasek papieru z ręcznie wykonanymi podpisami, obecnie zachowany 

fragmentarycznie, z deformacjami i zabrudzeniami. Na sklejce znajdują się spękania i rozwarstwienia 

oraz ubytki jednej z jej warstw widoczne od odwrocia (największy na 8 brycie: 23 x 41 cm, na 10 

brycie: 23 x 9 cm). Na górnej i dolnej krawędzi znajdują się skorodowane gwoździe. 
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ZałoŜenia konserwatorskie 

Celem konserwacji będzie w pierwszej kolejności zinwentaryzowanie wszystkich budynków, 

z podaniem ich identyfikacji, autora rekonstrukcji architektonicznej, wykonawcy modelu i daty jego 

wykonania. Dla najbardziej zniszczonych elementów dodany zostanie opis stanu ich zachowania. 

Następnym zadaniem będzie przeprowadzenie konserwacji zabezpieczającej makiety, rekonstrukcji 

brakujących budynków wg planów wykonanych przez zespół Witwickiego, z kulminacyjnym etapem 

prac –odtworzeniem kościoła Dominikanów. Program prac obejmuje teŜ kompleksową konserwację 

tła „Panoramy”, a jednym z waŜniejszych jej elementów będzie ustabilizowanie podłoŜa przez 

wykonanie odpowiedniego stelaŜu. 

 

Proponowane postępowanie konserwatorskie 

 

Konserwacja zabezpieczająca „Panoramy” obejmować będzie następujące prace: 

 

1. Dezynfekcję ruchomych elementów makiety umieszczonych w pudłach wykonanych 

specjalnie do ich przechowywania, w komorze fumigacyjnej przy pomocy tlenku etylenu. 

2. Oczyszczanie zabrudzeń, odkurzanie, usuwanie mechanicznie plam po farbach ściennych 

z zastosowaniem miękkich pędzli oraz tamponów zwilŜonych wodą oraz terpentyną. 

3. Usunięcie uszkodzeń mechanicznych: podklejenie oderwanych elementów, uzupełnienie 

brakujących fragmentów, wyprostowanie załamań, zagięć papieru, tektury, celuloidu. 

Sklejenie połamanych elementów ze sklejki i drewna. Zastosowanie klejów róŜnego rodzaju, 

w zaleŜności od materiału: kleje akrylowe, cyjanopan, klej kostny, klajster pszenny itp. 

4. Rekonstrukcja drobnych elementów detalu architektonicznego przy pomocy masy 

papierowej, kartonu, ołowiu, drutu miedzianego i innych często nietypowych materiałów 

dobranych do istniejących oryginalnych fragmentów. Rekonstrukcja szaty roślinnej z drutu 

miedzianego. Zasadą postępowania będzie zastosowanie materiałów naturalnych 

i wykonanie brakujących elementów tradycyjnymi metodami które pozwolą zachować 

charakter moŜliwy do osiągnięcia technikami z lat 30-40. XX wieku. 

5. Uzupełnienia ubytków gruntów, wykruszonych krawędzi oraz pęknięć powierzchni, 

punktowania warstwy malarskiej uzupełnionych fragmentów. Zastosowanie odwracalnego 

kitu akrylowego Tikkurila. 

6. Punktowanie ubytków warstwy malarskiej. Do scalenia kolorystycznego zastosowanie – 

w zaleŜności od rodzaju podłoŜa – farb akwarelowych i olejnych. 
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Następne etapy prac przy Panoramie Lwowa obejmować będą uzupełnienie brakujących detali 

architektonicznych budynków, do których dokumentację przygotował Witwicki ze swoim 

zespołem.  

Do rekonstrukcji kościoła Dominikanów konieczne będzie przygotowanie pełnej dokumentacji 

architektonicznej w oparciu o zachowane w Kijowie plany oraz posiadane rysunki elewacji Jana 

de Witte.  

Osobnym zagadnieniem będzie przygotowanie projektu oświetlenia Panoramy, co było 

przewidziane przez jej autorów. 

 

Konserwacja tła „Panoramy” obejmować będzie następujące prace: 

 

1. Dezynfekcja obiektu w komorze fumigacyjnej przy uŜyciu tlenku etylenu. 

2. Usunięcie skorodowanych gwoździ. 

3. Oczyszczenie powierzchni malowidła od strony lica i odwrocia z luźnych zabrudzeń. 

Zastosowane zostaną tkaniny z mikrowłókien, pędzle, gumki. 

4. Zabezpieczenie fragmentów podpisów wykonanych na papierze. Oczyszczenie ich miękkimi 

gumkami, podklejenie bibułką japońską przy pomocy metylocelulozy co równocześnie 

wzmocni strukturalnie papier. 

5. Podklejenie spękań i przetarć warstwy malarskiej. 

6. Prostowanie odwrocia, sklejenie rozwarstwień sklejki, uzupełnienie brakujących elementów, 

podklejenie odspojonych fragmentów płótna.  

7. Oczyszczenie zabrudzeń lica przedstawienia po wcześniejszym sprawdzeniu skuteczności 

działania róŜnych środków powierzchniowoczynnych min: mydełka konserwatorskiego 

Contrad 2000. 

8. Usunięcie ewentualnych, występujących miejscowo werniksów i przebarwień malowidła. 

9. Uzupełnienie ubytków papierowych podpisów. 

10. Prostowanie końcowe, próba ustabilizowania podłoŜa. W razie konieczności podjęcie decyzji 

o usztywnienie podłoŜa przy pomocy specjalnego stelaŜu. 

11. Werniksowanie. 

12. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej – punktowanie metodą naśladowczą. 

13. Werniksowanie końcowe. 
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Dokumentacja fotograficzna Panoramy Lwowa 
 

 

  
  

Widok ogólny Widok ogólny 
 
 
 

  
  

Brak fragmentu muru Brak tak zwanej „Wycieczki” 
 
 
 
 

  
  

Oderwane barierki Oderwane fragmenty konstrukcji 
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Ubytki gruntu Uszkodzona baszta 
 
 

 
  

Uszkodzenia murów 
 
 
 

 
 

Typy uszkodzeń 
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Dokumentacja fotograficzna tła Panoramy 

 

  
 

Deformacja sklejki  Tło po rozwinięciu 
 

 

  
 

Zabrudzenia, przebarwienia, rozdarcia i ubytki papieru oraz płótna na 2 i 4 brycie płótna 
 

 

  
 

Spękania i przetarcia warstwy malarskiej  
na 5 brycie płótna 

Zniszczenia 10 brytu: silne zabrudzenia, rozdarcia, 
odspojenie płótna od sklejki 

 

 


