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P R O J E K T REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU
POD BLACHĄ
W ZESPOLE ZAMKU KRÓLEWSKIEGO
W WARSZAWIE

Projekt Remont i przebudowa pałacu
Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa od 2004 r.
Celem remontu zabytkowego pałacu
Pod Blachą, jednego z najbardziej zagrożonych obiektów należących do Zamku
Królewskiego w Warszawie, jest przywrócenie jego funkcji w zakresie ekspozycji
i upowszechniania oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Wyremontowany
pałac Pod Blachą stworzy warunki do rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej
Zamku Królewskiego, co będzie miało
istotny wpływ na podniesienie konkurencyjności miasta stołecznego Warszawy
na europejskim rynku kultury i turystyki.
Zamek Królewski, stojąc na straży narodowego dziedzictwa kulturowego,
w sposób efektywny realizuje program
rewitalizacji pałacu Pod Blachą. Pozwoli
to na udostępnienie szerszym kręgom
społecznym ważnego obiektu polskiego
dziedzictwa narodowego, wpisanego razem ze Starym Miastem na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
W 2007 r. w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy strukturalnych, zawartej pomiędzy
Zamkiem Królewskim a Wojewodą Mazowieckim (umowa dofinansowania
Nr Z/2.14/I/1.4/553/04/U/148/05 z dnia
20 września 2005 r.), zakończono wykonywanie komory maszynowni pod
dziedzińcem pałacu Pod Blachą wraz

z kanałem instalacyjnym łączącym pomieszczenia techniczne komory z piwnicami skrzydła południowego Zamku
Królewskiego i podłączono w jeden system większość instalacji Zamku i pałacu
Pod Blachą. Dotyczy to przede wszystkim systemów centralnego ogrzewania
i energetyki, a także tzw. instalacji niskoprądowych, tzn. telefonów i tras sieci
komputerowej oraz systemów przeciwpożarowych i strzeżenia obiektu. W komorze technicznej znalazły też miejsce
centralna sterownia i maszynownia klimatyzacyjna dla wyremontowanego pałacu Pod Blachą, a także liczne pomieszczenia magazynowe.
Zrewitalizowano wszystkie wnętrza pałacu, przystosowując je do funkcji muzealno-wystawowych (poziomy „0" i „+1"),
funkcji dydaktycznych (poziom „-1"),
a także funkcji biurowych, socjalnych,
magazynowych i w przyszłości gastronomicznych (kawiarnia w wyremontowanych w następnym etapie prac wnętrzach tzw. Apartamentu Ogrodzkiego
w skrzydle północnym pałacu na poziomie „0"). Na przygotowanym w przestrzeni dawnego nieużytkowego poddasza
obszarze poziomu „+2" wygospodarowano wiele pomieszczeń socjalnych dla
straży zamkowej i zespołu pomocy muzealnych (szatnie, pokoje śniadań, węzły sanitarne z umywalniami i pomieszczenia
magazynowe). Przeprowadzono remont
i przystosowano do późniejszej eksploatacji kilka pomieszczeń podziemnych
pałacu Pod Blachą, w tym przede wszystkim tzw. Lożę masońską i amfiladę piwnic pod dziedzińcem głównym.
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Przywrócono ponadto dawną świetność elewacjom, nadając im barwę i wygląd zgodny z przekazami historycznymi.
Oczyszczono i naprawiono wszystkie
elementy rzeźbiarskie na elewacjach
oraz kamieniarkę stanowiącą wystrój
elewacji, w tym szczególnie dokładnie
wyremontowano balustradę tarasu Biblioteki Królewskiej. Naprawiono też
pokrycie dachowe z blachy miedzianej
na korpusie głównym pałacu oraz w całości wymieniono pokrycie na skrzydłach południowym i północnym oraz
na Bibliotece Królewskiej, ponadto na
dachu Biblioteki ułożono nową nawierzchnię z desek modrzewiowych,
przywracając jej wygląd z okresu międzywojennego. W całym pałacu założono
także wszystkie nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej (parapety, rynny i rury spustowe, obłożenie gzymsów,
kominów i nadokienników).

a także zrewitalizowano schody zewnętrzne, prowadzące z poziomu placu Zamkowego na dziedziniec pałacu i w rejonie
skrzydła południowego pałacu z poziomu
„0" i „-1" w stronę ulicy Grodzkiej, oraz
rozpoczęto uporządkowywanie otoczenia pałacu.
Wykonano i sprawdzono działanie
wszystkich instalacji wewnętrznych pałacu Pod Blachą oraz wszystkich nowych
i wyremontowanych starych przyłączy
„mediów" do budynku.
Opis przebiegu realizacji projektu
od czasu jego rozpoczęcia zamieszczany jest w kolejnych wydaniach „Kroniki Zamkowej", począwszy od numeru
1-2/49-50/2005.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec pierwszego kwartału
2008 r. Stan zaawansowania prac w ramach realizacji projektu na koniec 2007 r.
osiągnął 87,94%. Do zrealizowania projektu w I kwartale 2008 r. pozostało
12,06% zakresu projektu.

Wyremontowano dziedziniec pałacowy, z całkowitą wymianą kostki granitowej i bazaltowej na całej powierzchni,
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