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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH  

PRZY TRZECH FERETRONACH Z KOŚCIOŁA  

P. W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE 

 
 

1. Rokokowy feretron z przedstawieniem św. Józefa i Matki Boskiej Chełmińskiej -
 II poł. XVII w., drewniana złocona i polichromowana obudowa, dwa obrazy olejne na 
podłożu płóciennym naklejonym na deskę, srebrna koszulka. 
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2. Neobarokowy feretron z przedstawieniem Matki Boskiej Różańcowej – poł. XIX w., 
drewniana złocona, srebrzona z laserunkiem, dwa obrazy olejne na blasze. 
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3. Ludowy feretron z przedstawieniem Ukrzyżowania i Matki Boskiej Częstochowskiej – 

poł. XIX w., drewniana złocona obudowa, dwa obrazy na podobraziu płóciennym. 
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Program prac konserwatorskich 
 

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej, ilustrującej stan 
zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich. 

2. Wstępne podklejenie i zabezpieczenie na czas transportu odspojonych 
fragmentów złoceń i polichromii wraz z zaprawą. 

3. Przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. 
4. Demontaż obiektów. 

Drewniane obudowy: 

5. Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych. 
6. Wykonanie szczegółowych odkrywek warstw malarskich i złoceń. 
7. Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji obiektu przy zastosowaniu ciekłych 

preparatów biobójczych. 
8. Usunięcie przemalowań oraz wtórnych złoceń chemicznie i mechanicznie. 
9. Usunięcie nawarstwień w postaci gwoździ i śrub. 
10. Impregnacja uszkodzonych przez żerowanie owadów fragmentów drewna 

roztworem kopolimeru akrylowego. 
11. Naprawa węzłów konstrukcyjnych w podzespołach stolarskich (sklejanie 

połączeń, uzupełnianie brakujących złączy, zaprawianie spękań drewna i szpar). 
12. Uzupełnienie brakującej dekoracji stolarskiej, snycerki i elementów rzeźbiarskich, 

wykonane w drewnie i z użyciem kitów na bazie żywicy epoksydowej. 
13. Uzupełnienie ubytków zaprawy. 
14. W partiach złoconych i srebrzonych przygotowanie podłoża pod złocenia. 
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń złotem płatkowym oraz proszkowym w technice 

oryginału. 
16. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej akrylowym werniksem 

retuszerskim 
17. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej i laserunków farbami żywicznymi.  
18. Zabezpieczenie polichromii akrylowym werniksem końcowym. 

Obrazy na płótnie: 

19. Podklejenie łusek na obrazach. 
20. Oczyszczenie obrazów z zabrudzeń powierzchniowych. 
21. Odklejenie płótna od deski. 
22. Usuniecie pożółkłego werniksu i ewentualnych wtórnych warstw malarskich 

z obrazów. 
23. Uzupełnienie ubytków płótna. 
24. Konsolidacja warstwy malarskiej i zaprawy na obrazach. 
25. Uzupełnienie ubytków zaprawy na obrazach emulsyjnym kitem wiedeńskim 

w kolorze oryginału oraz opracowanie faktury kitów. 
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26. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej obrazów akrylowym werniksem 
retuszerskim. 

27. Wykonanie uzupełnień warstwy malarskiej obrazów farbami wodnymi 
i żywicznymi. 

28. Założenie akrylowego werniksu końcowego. 

Obrazy na blasze: 

29. Oczyszczenie obrazów z zabrudzeń powierzchniowych. 
30. Usuniecie pożółkłego werniksu i ewentualnych wtórnych warstw malarskich z 

obrazów. 
31. Uzupełnienie ubytków zaprawy na obrazach kitem w kolorze oryginału. 
32. Zabezpieczenie metalu na odwrociu. 
33. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej obrazów akrylowym werniksem 

retuszerskim. 
34. Wykonanie uzupełnień warstwy malarskiej obrazów farbami wodnymi 

i żywicznymi. 
35. Założenie akrylowego werniksu końcowego. 

 
36. Montaż obiektów. 

Srebrna koszulka: 

37. Oczyszczanie z produktów korozji. 
38. Zabezpieczenie powierzchni metalu. 
39. Umieszczenie srebrnej koszulki w gablocie.
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Krótki stan zachowania 

 
Ubytki dekoracji snycerskiej, złamania elementów dekoracyjnych,  

rozklejenie i rozchwianie konstrukcji feretronów. Wtórne zaprawy i pozłoty. 

 

 
Spękania, odspojenia i ubytki zaprawy wraz warstwą pozłotniczą i polichromii, 

 zarysowania, przetarcia pozłoty i polichromii na drewnianych obudowach.
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Obrazy: 

Deformacja płótna przyklejonego do deski, odspojenia i pęcherze. Spękania zaprawy z 
daszkowato uniesionymi brzegami, odspojenia i ubytki. Ubytki warstwy malarskiej 
zarysowania i przetarcia. Pożółkły werniks. Lokalne retusze i przemalowania. Skorodowana 
srebrna koszulka. 
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Obmiar prac 

Pozycja w cenniku 

Powierzchnia 

Rokokowy 
feretron 

z przedstawienie
m św. Józefa i 
Matki Boskiej 
Chełmińskiej - 
II poł. XVII w. 

Neobarokowy 
feretron z 

przedstawieniem 
Matki Boskiej 
Różańcowej – 
poł. XIX w. 

Ludowy  
feretron z 

przedstawieniem 
Ukrzyżowania i 
Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
– poł. XIX w., 

Razem 

elementy złocone relief 
głęboki 315 dm2 75 dm2 0 dm2 390 dm2 

elementy złocone relief 
płaski 0 dm2 130 dm2 150 dm2 280 dm2 

elementy 
marmoryzowane relief 
płaski 

85 dm2 0 dm2 0 dm2 85 dm2 

obrazy olejne na podłożu 
płóciennym o 
powierzchni poniżej 150 
dm2 

115 dm2 0 dm2 60 dm2 175 dm2 

obrazy olejne na podłożu 
blaszanym o powierzchni 
poniżej 150 dm2 

0 dm2 98 dm2 0 dm2 98 dm2 

elementy płaskie, 
konstrukcyjne 0 dm2 70 dm2 52 dm2 122 dm2 

srebrna koszulka 30 dm2 0 dm2 0 dm2 30 dm2 

 


