
WYTYCZNE DO KONTYNUACJI PRAC KONSERWATORSKICH W ORATORIUM 

 

Kontynuacja prac wg Programu prac konserwatorskich oraz prace dodatkowe, konieczne do 

wykonania ze względu na przerwę w pracach oraz przechowywanie rozmontowanego ołtarza w 

prowizorycznych warunkach: 

 

Dębowa nastawa ołtarzowa z Oratorium Księży Filipinów w Tarnowie: 

1. Ponowne oczyszczenie powierzchni ołtarza z wszelkich luźnych i stałych zabrudzeń – 

odkurzenie i dokładne umycie (chemicznie); 

2. Doimpregnowanie wyjątkowo osłabionych fragmentów drewna ołtarza (np. Paraloidem B-72 

w ksylenie z dodatkiem środka biobójczego); 

3. Miejscowe oczyszczenie powierzchni ołtarza z resztek impregnatu – chemicznie, np. 

acetonem; 

4. Sklejenie rozklejonych elementów ołtarza przy użyciu profesjonalnych, najlepiej naturalnych 

klejów; 

5. Podklejenie i ustabilizowanie forniru na nastawie ołtarzowej; 

6. Wypełnienie ubytków drewna kitem drewnopodobnym (np. Aralditem 360 HV) lub 

odtworzenie odpowiednio dobranym gatunkowo i wysezonowanym drewnem zniszczonych 

fragmentów ołtarza; 

7. Mechaniczne opracowanie kitów i uzupełnień zgodnie z formą i fakturą oryginału; 

8. Rekonstrukcja dębowego stopnia ołtarza; 

9. Warstwowe założenie kitów klejowo-kredowych w miejscach ubytków zaprawy pod złocenia 

i opracowanie ich powierzchni (kolorystyka kitów musi być idealnie dopasowana 

do oryginału); 

10. Założenie pulmentów w miejscach ubytków złoceń (kolorystyka pulmentu musi być idealnie 

dopasowana do oryginału); 

11. Uzupełnienie ubytków złota – tylko złotem w proszku*. Należy absolutnie zachować 

oryginalne złocenia i odpowiednio dobrać próbę złota w proszku do ich kolorystyki;  

(*Uprzedni Główny Wykonawca prac budowlanychnnie zabezpieczył ołtarza, powodując jego 

ogromne zabrudzenie pyłem cementowo-wapiennym, co spowodowało w wielu miejscach 

przetarcie lub całkowite wytarcie złota, które było uprzednio w dobrym stanie i miało być 

uzupełniane jedynie proszkiem złota, obecnie zaś będzie musiało być odtworzone płatkowo!) 

12. Wypolerowanie złota agatami – wszystkie złocenia w obiekcie wykonano na poler; 



13. Zaizolowanie kitów drewnopodobnych i uzupełnień drewna pod punktowanie; 

14. Wykonanie retuszu scalającego kitów drewnopodobnych i uzupełnień drewna; 

15. Zabezpieczenie powierzchni ołtarza pastą woskową. 

16. Transport i montaż wszystkich elementów ołtarza w Kaplicy. 

17. Wprawienie portatylu dostarczonego przez Kongregację św. Filipa Neri. 

18. Dodatkowo wykonanie projektu aranżacji głównego przedstawienia ołtarza. 

19. Dodatkowo poddanie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej gipsowej, pełnowymiarowej 

figury Chrystusa, pierwotnie przeznaczonej do ołtarza. 

20. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - fotograficznej i opisowej wszystkich elementów 

ołtarza. 

 

 

Prace przy polichromii powinny ponownie rozpocząć się po całkowitym zakończeniu brudzących 

prac w Oratorium. Przed konserwacją należy również wykonać sprawną wentylację tego 

pomieszczenia, gdyż jej brak powodujący zaburzenia cyrkulacji powietrza, jest jednym 

z podstawowych czynników niszczących polichromię. 

1. Wykonanie nowego drewnianego, dwupoziomowego rusztowania stojakowego 

zaścielającego całą powierzchnie prezbiterium ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznego 

polichromowanego łuku, wchodzącego w obszar sali Oratorium (drewniane rusztowanie pozwoli 

lepiej dostosować się do formy niedużego prezbiterium ze sklepieniem żaglowym, będzie 

wygodniejsze); 

2. Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej obecnego stanu 

zachowania malowideł. 

3. Ponowne dokładne odczyszczenie i odkurzenie malowideł z luźnych naleciałości 

(przedłużające się, niedokończone, brudzące prace murarskie i tynkarskie w Oratorium spowodowały 

konieczność wielokrotnego powtarzania tej czynności). 

4.  Możliwie dokładne, kilkukrotne nasycenie całej powierzchni malowideł i tynków 

profesjonalnym środkiem biobójczym w odpowiednim stężeniu (w przeprowadzonych testach na 

materiale biologicznym pobranym z obiektu, skuteczność wykazuje: Preventol D-80 lub Biotin). W 

obiekcie zaobserwowano wysoką aktywność różnorodnych kolonii grzybów. Prace należy wykonać 

stosując odpowiednie środki ostrożności.  

5.  Kondensacyjne osuszanie zawilgoconych tynków Kaplicy.  

6.  Miejscowe podklejanie odspajających się i łuszczących partii malowideł (zabieg został 

wykonany na całej powierzchni malowideł, jednak należy uwzględnić konieczność jego miejscowego 

powtórzenia ze względu na przerwanie ciągu technologicznego prac konserwatorskich). 



6. Skonsolidowanie, utrwalenie pudrujących się fragmentów warstwy malarskiej bez tworzenia 

nieprzepuszczalnej błony, nowoczesnymi preparatami konserwatorskimi na bazie nanowapna 

(np. wapnem nanocząsteczkowym Nanorestore, Calosil) (zabieg został wykonany na całej powierzchni 

malowideł i dodatkowo odsłoniętych tynków, jednak należy uwzględnić konieczność jego 

miejscowego powtórzenia ze względu na  przerwanie ciągu technologicznego prac 

konserwatorskich). 

7. Usunięcie wszystkich pozostałych przemalowań z obrębu malowideł (chemicznie, 

mechanicznie) – kontynuacja ze względu na dużo obszerniejszy zakres niż wstępnie oszacowany. 

(Oględziny obiektu przed konserwacją, przy ogromnym zabrudzeniu obiektu wskazywały na ok. 5% 

przemalowanie powierzchni. W trakcie prac okazało się, że przemalowane są całe dolne partie ścian, 

jak również znaczna część powierzchni malowideł. Są to przemalowania i retusze pochodzące co 

najmniej z trzech różnych okresów: olejne oraz emulsyjne. W toku dalszych prac i coraz 

dokładniejszego oczyszczania malowideł okazało się, że przemalowania realnie obejmują aż 50% 

powierzchni polichromii, w wielu miejscach zmieniając nawet kompozycję malowideł. Po kolejnych 

próbach chemicznego usuwania przemalowań, gdzieniegdzie można było zastosować tą metodę, 

niemniej jednak nadal usuwano przemalowania głównie mechanicznie, milimetr po milimetrze. 

Zabieg musi być nadal przeprowadzany bardzo uważnie, aby nie uszkodzić warstwy malowidła. 

Pozostało do odsłaniania ok. 10 m2 powierzchni malowidła). 

8. Impregnacja, utwardzenie drewnianych listew prowadnicy rolety (in situ), np. (np. Paraloidem 

B-72 w ksylenie z dodatkiem środka biobójczego ze względu na obecność drewnojadów). 

9. Wykonanie odsoleń powierzchni malowideł i odsłoniętych tynków w miejscach wykwitów 

(kilkakrotne powtórzenie procesu przy zastosowaniu kompresów z ligniny, żywic jonowymiennych, 

itp.). Dodatkowo: liczne wysolenia muszą być usuwane z powierzchni malowideł najpierw 

mechanicznie na sucho, specjalistycznymi gumkami. 

 Zabieg ma zostać wykonany jeszcze w obrębie 30% powierzchni malowideł. 

10. Wypełnienie odspojeń, „kieszeni” wewnątrz tynków oraz pęknięć w obrębie struktury ściany 

przez wykonanie iniekcji profesjonalnymi preparatami na bazie wapna i krzemianów (np.  PLM-AL, 

PLM-M). Absolutnie nie wolno zastosować tu żywic syntetycznych. 

Zabieg należy kontynuować na 50% powierzchni malowideł. 

(W obrębie struktury obiektu występują zarówno odspojenia pomiędzy warstwami tynków, jak i 

pęknięcia w obrębie struktury ścian spowodowane przede wszystkim degradacją mocno zasolonej 

zaprawy pomiędzy cegłami. Dodatkową przeszkodę w skutecznym wykonywaniu zastrzyków w 

strukturze muru stanowi obecność nie dokumentowanej wcześniej pionowej dylatacji pomiędzy 

warstwami ścian. Dotychczas wypełniono większość pęknięć w dolnych partiach Kaplicy wraz z 

uzupełnieniami ogromnych ubytków zaprawy spowodowanych wtórnymi przekuciami ścian. W 

wyższych partiach ścian oraz na sklepieniu wciąż diagnozuje się niebezpieczne spękania i odspojenia).  

11. Warstwowe wykonanie kitów wapienno-piaskowych wypełniających szczeliny i ubytki 

zaprawy. W dolnych partiach należy zastosować tynki solochłonne. 



(Pozostała do wykonania ostatnia, cienka warstwa kitów (wapienno-piaskowa), która musi idealnie 

odwzorować powierzchnię oryginału). 

12. Osadzenie w kitach popękanych i obluzowanych fragmentów oryginału.  

(Nieprzewidziane programem, dodatkowe, bezpowrotne zniszczenia substancji zabytkowej powstały 

przy brutalnym wyrwaniu ze ściany kutej barierki odgradzającej Kaplicę od Oratorium. Siłowe 

działanie spowodowało zniszczenie fragmentów tynków, na których pod przemalowaniami istniały 

zabytkowe malowidła. Udało się odzyskać część zniszczonych tynków, które należy w odpowiednim 

miejscu wkleić na ścianie). 

13. Uzupełnienie ubytków cienkiej warstwy pobiały z dokładnym odtworzeniem faktury oryginału 

(wykonać czystym, minimum 12-letnim wapnem dołowanym, barwionym pigmentami mineralnymi, 

odpowiednimi do technik wapiennych). 

14. Zaizolowanie kitów, pobiał środkami pokrewnymi technice wapiennej (np. wapnem 

nanocząsteczkowym Nanorestore lub Calosil). 

15. Wykonanie retuszy scalających, idealnie naśladowczych do oryginału – pigmentami 

odpowiednimi dla technik mineralnych, np. ze spoiwem Paraloidu B-72 lub w technice Keima. 

16.  Wykonanie rekonstrukcji malowideł w miejscach dużych ubytków oryginału, w tym 

zaaranżowanie przestrzeni nowopowstałej wnęki po otworze drzwiowym – pigmentami 

odpowiednimi do technik mineralnych, np. ze spoiwem Paraloidu B-72 lub w technice Keima. 

(Dodatkowy otwór drzwiowy został wtórnie przekuty w ścianie, co spowodowało całkowite 

zniszczenie malowideł w tym miejscu. Planuje się, po poprawieniu, wyprostowaniu zamurowania 

ściany i nałożeniu tynków, pozostawić wnękę, którą należy opracować malarsko, bezpośrednio 

dostosowując się do polichromii Kaplicy). 

16.  Ewentualne zabezpieczenie powierzchni malowidła profesjonalnym preparatem 

krzemianowym, paroprzepuszczalnym, dostosowanym do techniki oryginalnych malowideł. 

17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej całości przeprowadzonych prac konserwatorskich: 

fotograficznej, rysunkowej i opisowej. 

 

Dodatkowe, niezbędne prace do wykonania w Kaplicy: 

1. Wykonanie instalacji niskoprądowej i nagłośnienia w Kaplicy. 

2. Wykonanie instalacji elektrycznej. 

3. Montaż oświetlenia w Kaplicy, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia witraży. 

4. Wykonanie wentylacji Kaplicy, z włączeniem jej do ogólnej wentylacji Oratorium. 

5. Konserwacja witraży, czyszczenie, zabezpieczenie, uzupełnienie ubytków (w obecnym stanie 

prace należy przeprowadzić in situ). 

6. Czyszczenie, konserwacja i uzupełnienie zabytkowej posadzki w Kaplicy. 

7. Czyszczenie i konserwacja kamiennego stopnia i cokołu. 



8. Poprawne zamurowanie jednego otworu drzwiowego w kaplicy i wykończenie go 

warstwowymi tynkami renowacyjnymi, szerokoporowymi, a następnie położenie na nich 

pobiały wapiennej, barwionej pod kolor oryginalnej pigmentami mineralnymi właściwymi dla 

technik wapiennych. 

9. Konserwacja kutej barierki: rekonstrukcja ubytków, piaskowanie, malowanie, rekonstrukcja 

drewnianego pochwytu. 

10. Montaż barierki na pierwotnym miejscu. 

11. Montaż nowych drzwi do Kaplicy. 

12. W trakcie prac w Oratorium odkryto oryginalne ceramiczne palmetowe kapitele zdobiące 

pilastry przy drzwiach wejściowych do Oratorium. Należy wykonać ich pełną, profesjonalną 

konserwację techniczno-estetyczną wraz z ceramiczną rekonstrukcją ubytków formy. 


