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GOTYCKI O¸TARZ Z DOBIEGNIEWA 
HISTORIA, STAN ZACHOWANIA, KONSERWACJA

realizacje
konserwator dzieł sztuki
Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Fragment rzeêby Dzieciàtka podczas usuwa-
nia zabrudzeƒ powierzchniowych. Wszystkie
fot. autora.
1. Fragment of the sculpture of the Infant in 
the course of cleaning the surface. All photos: 
author.

Gotycki o∏tarz g∏ówny w prezbi-
terium niewielkiego koÊcio∏a pw.

Êw. Józefa w Dobiegniewie (woj. lu-
buskie) ma form´ tryptyku. Sk∏ada si´
z gotyckiej szafy o∏tarzowej ze skrzy-
d∏ami oraz póênorenesansowych pre-
delli i zwieƒczenia (il. 2). 

W szafie o∏tarzowej umieszczona
jest rzeêba Marii z Dzieciàtkiem (Im-
maculata – postaç z Dzieciàtkiem na
r´ku i nogà wspartà na pó∏ksi´˝ycu).
Jej t∏o stanowi b∏´kitna mandorla 
ze z∏otymi gwiazdkami obwiedziona
wieƒcem malowanych kwiatów. W kwa-
terach bocznych, na z∏oconych i gra-
werowanych t∏ach, eksponowane sà
postaci Êwi´tych i grupa rzeêbiarska
ZaÊni´cie Marii (il. 3). Kwatery w par-
tiach górnych skrzyde∏ zdobià rzeê-
bione dekoracje – maswerkowa oraz
roÊlinna. Na prawym skrzydle o∏tarza
znajdowa∏a si´ odr´cznie wykonana
z∏otà farbà inskrypcja w j´zyku pol-
skim (il. 4). By∏ to nast´pujàcy frag-
ment Bogurodzicy: „Bogu Rodzica
Dziewica Bogiem s∏awiena Maryja 
u Twego Syna Gospodzina, Matko
zwolena Maryja, ziÊci nam spuÊci nam
Kyrie eleison”.
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O∏tarz nie zachowa∏ jednorodnego charakteru.
Sk∏ada si´ z elementów powsta∏ych przynajmniej 
w trzech ró˝nych okresach. Do najwczeÊniejszych,
gotyckich, zaliczyç nale˝y szaf´ z rzeêbà Marii 
z Dzieciàtkiem oraz skrzyd∏a boczne z pozosta∏oÊ-
ciami malowide∏ na rewersach oraz rzeêbami: Êw.
Jerzego, Êw. Jana Chrzciciela, jednej ze Êwi´tych
niewiast oraz grupy ZaÊni´cia Marii. Zwieƒczenie
oraz predella pochodzà z okresu póênego renesan-
su. Pozosta∏e rzeêby niewiast oraz wszystkie a˝u-
rowe dekoracje w górnych partiach kwater wpro-
wadzone zosta∏y podczas gruntownej renowacji o∏-
tarza, przeprowadzonej w 1. po∏. XX w. Wówczas
wykonane zosta∏y tak˝e nowe z∏ocenia t∏a oraz
polichromia na elementach gotyckich (szafa,

Predell´ dekorujà ornament okuciowy i kabo-
szony. Dodatkowo przecinajà jà hermowe lizeny.
W jej centralnej partii wyst´powa∏a prawdopodob-
nie, dziÊ niezachowana, malowana scena Ostatniej
wieczerzy. Zwieƒczenie tak˝e dekorujà lizeny, po-
mi´dzy którymi wyst´pujà pó∏koliste p∏yciny.

Historia i budowa o∏tarza

Cz´Êç gotycka o∏tarza zosta∏a ufundowana przez
rodzin´ von Wedel dla koÊcio∏a w Ostrowitem (gm.
Dobiegniew). Po 1945 r. o∏tarz zosta∏ przeniesiony
do koÊcio∏a parafialnego pw. Chrystusa Króla 
w Dobiegniewie, a nast´pnie w latach 80. XX w. do
koÊcio∏a pw. Êw. Józefa w tej samej miejscowoÊci.

2. O∏tarz z Do-
biegniewa, stan
przed konser-
wacjà.
2. Altar from
Dobiegn iew,
state prior to
conservation.
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3. Dolna kwatera lewego
skrzyd∏a, grupa rzeêbiarska
ZaÊni´cie Marii.
3. Lower quarter of the left
wings, The Dormition of
Mary – a sculpture.

4. Dolna kwatera prawego skrzyd∏a z wtórnie wykonanà in-
skrypcjà. 
4. Lower quarter of the right wing with a secondary in-
scription.

5. Napis umieszczony na odwrociu szafy o∏tarzowej, informu-
jàcy o przeprowadzonej w latach 1928-1930 renowacji o∏tarza.
5. Inscription on the reverse of the altar, informing about its
renovation in 1928-1930.

warsztat odnawiania dzie∏ sztuki prof. M. Rutsch-
manna i Paula Thola. Potwierdza to zapis goty-
kiem, wykonany odr´cznie czarnà farbà na odwro-
ciu szafy o∏tarzowej (il. 5). G∏osi on: „Dieser Altar
und dieses Kirchlein wurden wieder hergestellt von
der Werkstatt für Denkmalpflege Prof. M. Rutsch-
mann u. Paul Thol in den Jahren 1928 u. 1930 
L. Serber F. Voigt” (Ten o∏tarz i koÊció∏ek zosta∏y
ponownie wykonane przez warsztat ochrony zabyt-
ków prof. M. Rutschmanna i Paula Thola w latach
1928-1930. L. Serber F. Voigt). Wówczas to rzeê-
by i partie t∏a otrzyma∏y nowe z∏ocenia. W partiach
tych przed za∏o˝eniem gruntu i po∏o˝eniem z∏oceƒ

skrzyd∏a, rzeêby) i póênorenesansowych (zwieƒ-
czenie, predella).

Po zdemontowaniu o∏tarza w sierpniu 2006 r.,
w celu przewiezienia go do pracowni konserwator-
skiej, okaza∏o si´, ˝e na przylegajàcych do Êciany
rewersach skrzyde∏ wyst´pujà fragmenty oryginal-
nej polichromii. By∏y to malowid∏a przedstawiajàce
prawdopodobnie sceny z ˝ycia Êwi´tych. Wykonane
zosta∏y w technice temperowej i olejnej na bia∏ej
kredowo-klejowej zaprawie. Nie stwierdzono pozo-
sta∏oÊci z∏oceƒ. Zachowane szczàtkowo malowid∏a
nale˝y uznaç za oryginalne. Wtórna polichromia
wykonana zosta∏a w latach 1928-1930 przez
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7. Fragment szafy o∏tarzowej, widoczny z∏y stan zachowania
drewna listew przytrzymujàcych a˝urowy ornament. 
7. Fragment of the altar, with visible unsatisfactory state of the
preservation of the wooden strips upholding the latticework
ornament.

na drewno przyklejono bawe∏niano-lniane p∏ótno.
Nowa polichromia powsta∏a w technice tempero-
wej, ale przede wszystkim olejnej na bia∏ej kre-
dowo-klejowej zaprawie. Do z∏ocenia i srebrzenia
zosta∏o u˝yte z∏oto i srebro p∏atkowe po∏o˝one na
czerwonym bolusie oraz na mikstion.

Kolejna renowacja o∏tarza mia∏a miejsce w 1952 r.,
o czym informuje m.in. odr´czny napis o∏ówkiem 
o nast´pujàcej treÊci: „Zosta∏ przewieziony i odno-
wiony 21. IX. 1952”. Polega∏a ona na miejscowym
przemalowaniu karnacji i szat rzeêb, warstwy ma-
larskiej szafy (b∏´kitne t∏o oraz listwy boczne) 
i skrzyde∏ o∏tarza (listwy boczne). Z okresu ostat-
niej renowacji pochodzà równie˝ przemalowania
podstaw rzeêb i ubytków z∏oceƒ partii t∏a oraz
rzeêb z∏otolem. Wtedy zapewne powsta∏y tak˝e
ludowe motywy kwiatowe na predelli oraz „oko
opatrznoÊci” na szczycie zwieƒczenia.

Najciekawsza pod wzgl´dem rzeêbiarskim jest
postaç Marii z Dzieciàtkiem. Przypisywana jest
ona warsztatowi lubeckiemu z kr´gu Klausa Berga,
choç bli˝sza analiza dzie∏a pozwala zauwa˝aç i in-
ne analogie, m.in. z kr´giem Lorenza Luchsper-
gera czy Michaela Pachera. W∏aÊciwa i pe∏na iden-
tyfikacja warsztatu jest w tym przypadku niestety
utrudniona ze wzgl´du na wtórnà polichromi´ rzeêb.

Stan zachowania 
i przyczyny zniszczeƒ

Przed rozpocz´ciem prac konserwatorskich doko-
nano oceny stanu zachowania o∏tarza. Stwierdzono
wyst´powanie zniszczeƒ we wtórnej polichromii,
rozleg∏ych p´cherzy w partii z∏oconego i malowa-
nego na b∏´kitno t∏a (szafa o∏tarzowa) oraz osypy-
wania oryginalnej warstwy malarskiej na rewer-
sach skrzyde∏. Za bezpoÊrednià ich przyczyn´ uz-
nano niew∏aÊciwe warunki eksponowania obiektu,
nara˝onego na gwa∏towne, niekontrolowane zmia-
ny wilgotnoÊci i temperatury. Szczególnie niebez-
pieczny wydaje si´ okres letni, kiedy nast´puje
przesuszenie wilgotnego w innych porach roku, 
a zw∏aszcza jesienià, wn´trza koÊcio∏a. Wp∏yw na
stan zachowania o∏tarza wywiera równie˝ jego
bezpoÊredni kontakt ze Êcianà koÊcio∏a. 

6. Fragment oryginalnego malowid∏a zachowanego na odwro-
ciu skrzyde∏.
6. Fragment of the original paintings preserved on the reverse
of the wings.
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8. Fragment szafy o∏tarzowej, widoczne ubytki z∏oceƒ.  
8. Fragment of the altar, visible gaps of the gilding.

9. Fragment dolnej kwatery skrzyd∏a prawego, widoczne prze-
malowania z∏otolem ubytków z∏oceƒ w partii t∏a, pochodzàce 
z 1952 r.
9. Fragment of the lower quarter of the right wing, visible
repainting with zlotol (executed in 1952) of gaps of the gilding
in the background.

Pierwotne warstwy technologiczne. Nale˝à do
nich drewno z szafy, skrzyde∏, predelli i zwieƒcze-
nia oraz zachowane szczàtkowo zaprawa i war-
stwa malarska na rewersach skrzyde∏ o∏tarza 
(il. 6). Nie jest mo˝liwa ocena warstw oryginalnych
na rzeêbach, przys∏ania je bowiem wtórna po-
lichromia.
Drewno. Jego stan zachowania uznano za dobry.
Nie wyst´powa∏y Êlady aktywnego ˝erowania owa-
dów. Zaobserwowano jedynie niewielkie, pojedyn-
cze p´kni´cia oraz ubytki o charakterze mecha-
nicznym g∏ównie przy kraw´dziach szafy i skrzy-
de∏. W rzeêbach wyst´powa∏y tylko drobne ubytki,
takie jak m.in. brak fragmentów palców w grupie
ZaÊni´cia Marii, elementów korony i szaty Marii
oraz elementów korony Êwi´tej niewiasty.
Zaprawa i warstwa malarska. By∏y bardzo zabru-
dzone. Wykazywa∏y du˝à tendencj´ do osypywania
si´ i odspajania, co zwiàzane by∏o z ich s∏abà przy-
czepnoÊcià do pod∏o˝a. Brak spójnoÊci i tzw. pud-
rowanie warstw by∏o nast´pstwem rozk∏adu spoi-
wa spowodowanego jego zawilgoceniem i atakiem
mikroorganizmów.

Warstwy technologiczne pochodzàce z grun-
townej renowacji przeprowadzonej w latach
1928-1930. Problemem by∏o przede wszystkim
silne zabrudzenie powierzchni warstwy malarskiej
oraz z∏y stan zachowania póêniejszych warstw
przemalowaƒ, które bardzo sciemnia∏y i wykazy-
wa∏y sk∏onnoÊç do ∏uszczenia si´ i odspajania.
Zaobserwowano równie˝ niebezpiecznà, cz´sto
spotykanà w malarstwie tablicowym tendencj´ do
powstawania p´cherzy w partiach t∏a mi´dzy
pod∏o˝em a naklejonym na nie p∏ótnem, na które

naniesiono grunt. Zjawisko to powstaje, gdy obiekt
jest przechowywany w nieodpowiednich warun-
kach klimatycznych, które sprawiajà, ˝e deska 
i przeklejone, zagruntowane p∏ótno „pracujà” od-
miennie. 
Drewno. Stan zachowania rzeêb trzech niewiast oce-
niono jako bardzo dobry. Widoczne by∏y jedynie
pojedyncze ubytki fragmentów koron Êwi´tych
niewiast. Natomiast struktura drewna a˝urowych
dekoracji oraz cz´Êci listew skrzyde∏ o∏tarza zosta∏a
silnie zniszczona przez owady (il. 7).
Zaprawa. Stwierdzono drobne i nieliczne ubytki
zaprawy wraz z warstwà malarskà. Najwi´ksze
wystàpi∏y w partiach z∏oconych t∏a, w obszarze ist-
niejàcych odspojeƒ (p´cherzy) p∏ótna z gruntem 
i warstwà z∏oceƒ od drewnianego pod∏o˝a. W miej-
scach tych powsta∏y g∏´bokie sp´kania zaprawy
kredowo-klejowej.
Z∏ocenia. Ich stan zachowania uznano za dobry.
Wystàpi∏y jednak znaczne zabrudzenia oraz zama-
lowania z∏otolem w miejscach ubytków (il. 8, 9).
Widoczne by∏y równie˝ miejsca przetarç partii z∏o-
conych.
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10. Predella, stan przed konserwacjà, widoczne zachlapania
bia∏à farbà, powsta∏e podczas malowania wn´trza koÊcio∏a.  
10. Predella, state prior to conservation, visible splashes of
white paint – the effect of painting the church interior. 

11. Fragment szafy o∏tarzowej, widoczne ubytki polichromii
wykonanej w latach 1928-1930 oraz uzupe∏nienia wykonane
w 1952 r.
11. Fragment of the altar, visible gaps in the polychrome exe-
cuted in 1928-1930 and supplements from 1952.

i skrzyde∏) pomalowana w odmiennym, ugrowym
kolorze (il. 11). Widoczne by∏y równie˝ przemalo-
wania ubytków polichromii rzeêb oraz ich podstaw.
Warstwy wtórne. Ich stan zachowania by∏ dobry,
pociemnia∏y jedynie kolorystycznie. Wystàpi∏y
znaczne zabrudzenia. Uzupe∏nienia partii z∏oceƒ
wykonane z∏otolem silnie skorodowa∏y.

Prace konserwatorsko-
-restauratorskie
Prace konserwatorsko-restauratorskie wykonywa-
ne by∏y przez autora artyku∏u od sierpnia do grud-
nia 2006 r. Ich g∏ównym za∏o˝eniem by∏o zacho-
wanie polichromii oraz partii z∏oconych pochodzà-
cych z lat 1928-1930. Odkrywki wykonane na
oryginalnych rzeêbach potwierdzi∏y wyst´powa-
nie w ich zag∏´bieniach Êladowych pozosta∏oÊci
oryginalnej polichromii. Szafa i skrzyd∏a o∏tarza, 
z wyjàtkiem rewersów, pokryte zosta∏y wtórnà po-
lichromià i z∏oceniami prawdopodobnie po ca∏ko-
witym usuni´ciu warstw pierwotnych. Dla póê-
niejszych rzeêb polichromia z koƒca lat 20. ub.w.
stanowi∏a warstw´ oryginalnà. Niezwykle istotnym
zadaniem by∏o równie˝ zabezpieczenie pierwot-
nych malowide∏, zachowanych na rewersach
skrzyde∏. 

Podstawowym zabiegiem, g∏ównie w partii t∏a
szafy i skrzyde∏ o∏tarza, by∏o przywrócenie adhezji
p∏ótna z zaprawà i polichromià do drewnianego
pod∏o˝a. Wybór metody uzale˝niony by∏ od stanu
zachowania zaprawy, warstwy malarskiej oraz
partii z∏oconych. Kierowano si´ równie˝ mo˝liwoÊ-
ciami wprowadzenia spoiwa. Wa˝ne by∏o te˝ usu-
ni´cie licznych zabrudzeƒ powierzchniowych. Po
usuni´ciu warstw wtórnych za konieczne uznano
miejscowà impregnacj´ pod∏o˝a oraz uzupe∏nienie
ubytków zaprawy, z∏oceƒ, srebrzeƒ i warstwy 
malarskiej.

Srebrzenia. Wyst´pujà na zbroi oraz ostrzu mie-
cza Êw. Jerzego i ksi´˝ycu pod stopà Marii. Ich stan
zachowania oceniono jako dobry. Mia∏y miejsce je-
dynie silne zabrudzenia powierzchniowe i frag-
mentaryczne przetarcia. Widoczne by∏y równie˝
pojedyncze, niewielkie ogniska korozji.
Warstwa malarska. Zachowana by∏a dobrze, choç
bardzo zakurzona i zabrudzona. Wykazywa∏a
dobrà przyczepnoÊç do zaprawy. Na powierzchni
wyst´powa∏y liczne zachlapania bia∏à farbà kle-
jowà, powsta∏e prawdopodobnie podczas malowa-
nia wn´trza koÊcio∏a (il. 10). W rzeêbach widoczne
by∏y jej pojedyncze ubytki i drobne przetarcia.
Najwi´ksze zniszczenia dotyczy∏y malowanych partii
szafy i skrzyde∏, w których cz´Êç ubytków zosta∏a
zamalowana, a cz´Êç (wewn´trzne Êciany szafy 
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na. W konserwowanym obiekcie przeprowadzono
próby z takimi spoiwami, jak: kleje glutynowe
(klej rybi i klej króliczy, coletta), klucel G, dysper-
sje wodne ˝ywic akrylowych i spoiwa rozpuszczal-
nikowe. Podczas badaƒ brano pod uwag´ fakt, ˝e
o∏tarz powróci do koÊcio∏a, w którym wyst´pujà nie-
stabilne warunki atmosferyczne. Mo˝e to spowo-
dowaç powstawanie kolejnych odspojeƒ, zw∏aszcza
p∏ótna z zaprawà od deski w partiach t∏a szafy

o∏tarzowej i skrzyde∏, a w konsekwencji koniecz-
noÊç ich ponownego podklejania zastosowanym
wczeÊniej spoiwem.

Do dyspersji wodnych ˝ywic akrylowych o ma-
∏ej czàsteczce i ma∏ej lepkoÊci nale˝à m.in.:
Scopacryl D322, Primal E330, Rhoplex AC-33,
Plextol B 500. Spoiwa te nanosi si´ w niskich st´˝e-
niach, podobnie jak kleje glutynowe, przy u˝yciu
mi´kkich p´dzli lub gàbki. Dyspersje ˝ywic

realizacje

12. Fragment rzeêby Marii podczas zabiegu usuwania za-
brudzeƒ powierzchniowych.
12. Fragment of the sculpture of Mary in the course of clean-
ing the surface.

Postanowiono tak˝e usunàç wtórnie wy-
konane inskrypcje, znajdujàce si´ w dolnej
kwaterze prawego skrzyd∏a oraz w zwieƒcze-
niu. Przed podj´ciem tego typu dzia∏aƒ na-
le˝a∏o jednak okreÊliç stan zachowania pier-
wotnych inskrypcji. W tym celu zdecydowano
si´ wykonaç specjalistyczne zdj´cia w pod-
czerwieni oraz sonda˝owe odkrywki.
Potwierdzi∏y one wyst´powanie pod obecnymi
wczeÊniejszych napisów w j´zyku niemiec-
kim, zachowanych w dobrym stanie.

Przebieg prac konserwatorskich

O∏tarz przed rozmontowaniem zosta∏ delikat-
nie odkurzony i zabezpieczony bibu∏kà ja-
poƒskà, a nast´pnie przewieziony do pracow-
ni, gdzie usuni´to zabezpieczenia, delikatnie
nawil˝ajàc bibu∏k´. Zabieg ten musia∏ byç
wykonywany niezwykle ostro˝nie ze wzgl´du
na odspojenia polichromii od pod∏o˝a.
Przeprowadzono dezynfekcj´ i dezynsekcj´
przy u˝yciu Êrodka Xiren oraz usuni´to za-
brudzenia powierzchniowe z odwrocia szafy,
predelli i zwieƒczenia. Pozosta∏e partie o∏ta-
rza poddano jedynie wst´pnemu oczyszcze-
niu, bowiem w∏aÊciwe mog∏o byç wykonane
dopiero po podklejeniu odspojenia warstwy
malarskiej z zaprawà do pod∏o˝a oraz p∏ótna
do drewna.

Wybór i uzasadnienie metody. Przywrócenie
pierwotnej spójnoÊci warstw wymaga∏o wpro-
wadzenia spoiwa poprzez szczeliny sp´kaƒ 
i ubytki warstwy malarskiej. W takich przy-
padkach stosuje si´ Êrodki wià˝àce o nie-
znacznej koncentracji, ma∏ej lepkoÊci i do-
brych w∏asnoÊciach penetrujàcych. Prowadzo-
ne od lat badania potwierdzajà, ˝e w tego
typu zabiegach najbardziej skuteczne sà roz-
twory klejów glutynowych, charakteryzujà-
cych si´ dodatkowo du˝à elastycznoÊcià.
Nale˝à do nich klej rybi, klej króliczy, ˝elaty-
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13. Fragment szafy o∏tarzowej podczas usuwania warstw prze-
malowaƒ.   
13. Fragment of the altar in the course of removing the over-
paitning layers.

14. Dolna kwatera prawego skrzyd∏a, widoczne pierwotne
napisy pod wtórnà inskrypcjà, zdj´cie w IR.
14. Lower quarter of the right wing, visible original inscrip-
tions under the secondary inscription, photo in infrared.

przez bibu∏k´ japoƒskà. Po naniesieniu kleju za-
obserwowano na powierzchni nierównomierne
wch∏anianie spoiwa. Miejsca, w które klej wniknà∏
ca∏kowicie, powtórnie przesycono. Nadmiar spoiwa
usuni´to przed jego ˝elowaniem. Zabieg nanosze-
nia kleju powtórzono, pami´tajàc, ˝e nie jest wska-
zane nadmierne przesycanie warstw. 

Poddanà konserwacji powierzchni´, w celu
zwi´kszenia penetracji kleju i zasi´gu jego wnika-
nia, zwil˝ono 40% alkoholem etylowym, co po-
przedzi∏y próby na wra˝liwoÊç warstwy malarskiej
na dzia∏anie alkoholu. Zabieg ten u∏atwi∏ przeni-
kanie spoiwa przez kapilary wyst´pujàce w struk-
turze warstwy malarskiej i zaprawie. Po naniesie-
niu warstw kleju, jeszcze przed jego ˝elowaniem,
powierzchni´ delikatnie przeprasowano kauterem
ogrzanym do temp. ok. 50°C przez bibu∏´ filtracyj-
nà. Zastosowanie temperatury mia∏o na wzgl´dzie
nie tylko zwi´kszenie wnikania wprowadzonego
kleju, ale równie˝ przyspieszenie odparowywania
wilgoci, co zapobiega nadmiernemu p´cznieniu za-
prawy oraz zawilgoceniu pod∏o˝a. 

Po tym zabiegu miejsca najwi´kszych odspojeƒ
obcià˝ono na ok. 12 godz. woreczkami piasku u∏o-
˝onymi na bibule filtracyjnej. Nast´pnie powierzch-
ni´ delikatnie przemyto ciep∏à wodà w celu
usuni´cia z niej oraz ze szczelin sp´kaƒ pozo-
sta∏oÊci wprowadzonego kleju. Miejsca te natych-
miast osuszono. Zabieg ten zastosowano Êwiado-
mie, aby w razie pojawienia si´ w przysz∏oÊci od-
spojeƒ mo˝liwe by∏o ponowne wprowadzenie spoi-
wa. Pozostawione na powierzchni resztki kleju
stajà si´ bowiem cz´sto przyczynà ∏uszczenia si´ 
i odspajania warstwy malarskiej. Ze wzgl´du na

akrylowych wykazujà tendencj´ do tworzenia b∏on, 
a du˝a miejscowa koncentracja spoiwa wp∏ywa
niekorzystnie na przepuszczalnoÊç pary wodnej.
U˝ycie zatem tego typu Êrodków utrudnia∏oby
przewidywane ponowne zabiegi konserwatorskie. 

Zastosowanie spoiw rozpuszczalnikowych, ta-
kich jak Plexisol P550 w toluenie lub ksylenie,
mimo du˝ej p∏ynnoÊci tego typu kleju i jego dobrej
zdolnoÊci penetracji, równie˝ odrzucono. Wykazujà
one bowiem zdolnoÊç migracji ku powierzchni, 
co prowadzi do powstawania b∏ony w górnych 
partiach podklejanych warstw uniemo˝liwiajàcej
w∏aÊciwe przesycenie spoiwem warstw po∏o˝onych
g∏´biej. 

Zaletà zarówno dyspersji wodnych ˝ywic akry-
lowych, jak i spoiw rozpuszczalnikowych jest ich
elastycznoÊç oraz ma∏a podatnoÊç na ataki mikro-
organizmów. Majà je równie˝ niektóre kleje natu-
ralne. Du˝a odpornoÊç na mikroorganizmy kleju ry-
biego (karuk) potwierdzi∏y badania przeprowadzo-
ne w Zak∏adzie Konserwacji Malarstwa i Rzeêby
Polichromowanej UMK w Toruniu1. Podczas pro-
cesu starzenia b∏ony kleju odznaczajà si´ nadal du-
˝à elastycznoÊcià, pojawiajà si´ w nich jedynie nie-
znaczne sp´kania. Klej rybi uznano za najbardziej
odpowiedni do konserwacji o∏tarza z Dobiegniewa.

Podklejanie odspojeƒ. Dokonano go przy u˝yciu
kleju rybiego, stosujàc tzw. metod´ rosyjskà. Klej
4-5% naniesiono na ciep∏o bezpoÊrednio na po-
wierzchni´ warstwy malarskiej mi´kkim p´dzlem.
Brak luênych fragmentów warstwy malarskiej
wyeliminowa∏ koniecznoÊç wprowadzania spoiwa
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znacznà higroskopijnoÊç klejów glutynowych i ich
podatnoÊç na ataki mikroorganizmów w warun-
kach podwy˝szonej wilgotnoÊci, jakie wyst´pujà 
w dobiegniewskim koÊciele, do zastosowanego 
kleju dodano antyseptyk.

Oczyszczenie powierzchni. Po podklejeniu od-
spojeƒ i „po∏o˝eniu” p´cherzy mo˝na ju˝ by∏o
przystàpiç do w∏aÊciwego oczyszczania o∏tarza 
z zanieczyszczeƒ powierzchniowych. Zabrudzenia
z lica usuni´to tamponami waty nasàczonymi s∏a-
bymi roztworami detergentów w mieszaninie 
z benzynà lakowà oraz pianà mydlanà (il. 1, 12).
W partiach z∏oceƒ do oczyszczania z zabrudzeƒ
u˝yto syntetycznej ˝ó∏ci wo∏owej. 

Usuwanie przemalowaƒ. Po podklejeniu odspo-
jeƒ i usuni´ciu zabrudzeƒ powierzchniowych
przystàpiono do usuwania przemalowaƒ pocho-
dzàcych z 1952 r. Po wykonaniu wielu prób, za
najbardziej skutecznà w tym przypadku uznano
mieszanin´ acetonu, alkoholu etylowego i benzyny
lakowej (1:1:1). Pocierajàc zwil˝onymi nià tam-
ponami waty powierzchni´, przemalowania usu-
ni´to (il. 13). Miejsca te nast´pnie przemyto ben-
zynà lakowà. Partie karnacji doczyszczono roz-
tworem Condratu 2000 (Brsciani, W∏ochy), 
a miejsca jego u˝ycia zneutralizowano wodà, którà
zwil˝ono wat´. Do usuwania przemalowaƒ w par-
tiach z∏oceƒ wykonanych z∏otolem u˝yto ˝eli roz-
puszczalnikowych, które zosta∏y po∏o˝one grubà
warstwà za pomocà p´dzla, a nast´pnie usuni´te
skalpelem wraz z warstwà przemalowania. Po za-
biegu miejsca te przemyto tamponami waty nasà-
czonymi mieszaninà acetonu z benzynà lakowà.

Inskrypcje. Podczas prac pojawi∏a si´ koniecznoÊç
podj´cia decyzji dotyczàcej pozostawienia lub usu-
ni´cia wtórnie wykonanych inskrypcji i ods∏oni´cia
znajdujàcych si´ pod nimi napisów w j´zyku nie-
mieckim. Wyst´powa∏y one w dolnej kwaterze pra-
wego skrzyd∏a oraz w partii zwieƒczenia i zosta∏y
Êwiadomie zamalowane po II wojnie Êwiatowej 
i zastàpione napisem polskim. Decyzj´ o usuni´ciu
warstw wtórnych poprzedzi∏o, jak ju˝ to zosta∏o
wspomniane, wykonanie zdj´ç w podczerwieni 
(il. 14) oraz miejscowych odkrywek, co mia∏o na
celu ustalenie stanu zachowania warstw znajdujà-
cych si´ pod warstwà wierzchnià. 

W zwieƒczeniu, pod wtórnie namalowanym
kielichem z hostià, ods∏oni´to odr´cznà, pisanà go-
tykiem inskrypcj´ (il. 15), wykonanà z∏otà farbà:

15. Fragment zwieƒczenia w trakcie ods∏aniania pierwotnej in-
skrypcji w j´zyku niemieckim.
15. Inscription in German, uncovered in the crowning. 

„Ehre bei Gott in der Höhe” (Chwa∏a Bogu na
wysokoÊci). W dolnej kwaterze prawego skrzyd∏a
pod fragmentem tekstu Bogurodzicy ods∏oni´to
inskrypcj´ – fragment Listu Êw. Jana do Rzymian,
równie˝ pisanà gotykiem i wykonanà z∏otà farbà
(il. 16), o treÊci: „So halten wir es nun, daß der

16. Dolna kwatera prawego skrzyd∏a podczas usuwania
wtórnej inskrypcji i ods∏aniania pierwotnego napisu.
16. Lower quarter of the right wing in the course of removing
the secondary inscription and revealing the original one.
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Mensach gerecht werde ohne des Gesetzes Werke
allein durch den Glauben. RÖMER III V. 28”
(Uwa˝amy bowiem, ˝e cz∏owiek bywa usprawie-
dliwiony przez wiar´2).

Impregnacja drewna. Po ods∏oni´ciu pierwot-
nych napisów przeprowadzono zabieg struktural-
nej impregnacji drewna poprzez wstrzykiwanie
impregnatu w otwory pozostawione przez owady
oraz p´dzlowanie i podciàganie kapilarne impreg-
natu. Do impregnacji u˝yto 10% roztworu Para-
loidu B-72 w toluenie. 

Uzupe∏nianie ubytków i rekonstrukcje.
Przystàpiono do uzupe∏niania ubytków drewna
oraz wykonania rekonstrukcji brakujàcych frag-
mentów rzeêb i dekoracji a˝urowej skrzyde∏ o∏ta-
rza. Do tego celu u˝yty zosta∏ dwusk∏adnikowy
barwiony kit epoksydowy. Uzupe∏nienia ubytków
zaprawy wykonano modyfikowanym kitem akry-
lowym oraz zaprawà kredowo-klejowà. Do opra-
cowania powierzchni zastosowano papiery Êcierne
o ró˝nej granulacji. Do rzeêbienia u˝yto ostrza
skalpela oraz ig∏y preparacyjnej i d∏utek rzeêbiar-
skich. Miejsca, w których za∏o˝ono zapraw´, 
przeklejone zosta∏y 10% klejem króliczym na
goràco. 

Uzupe∏nienia z∏oceƒ i srebrzeƒ wykonano
zgodnie z technikà orygina∏u na czerwonym bo-
lusie z∏otem p∏atkowym oraz z∏otem i srebrem
proszkowym. P∏atki z∏ota k∏adziono na 40% wódk´
i polerowano agatem. Aby uzyskaç efekt zbli˝ony
do orygina∏u, z∏ocenia przetarto watà stalowà 
i przeklejono klejem króliczym. Drobne przetarcia
z∏oceƒ punktowano z∏otem muszelkowym oraz
proszkowym z dodatkiem gumy arabskiej (deko-
racje a˝urowe). Srebrzenia uzupe∏niono poprzez
retuszowanie kropkà srebrem proszkowym zmie-
szanym z 4% roztworem PAW i podbarwianym

akwarelà. Po wyschni´ciu miejsca te wypolero-
wano szmatkà. Partie srebrzeƒ zabezpieczono 10%
roztworem Paraloidu B-44 w toluenie. 

Uzupe∏nienia warstwy malarskiej wykonano
imitatorsko oraz kreskà przy u˝yciu farb ˝ywicz-
nych RestaurArte oraz farb akrylowych firmy
Rowney. Nast´pnie naniesiono zabezpieczajàcà
warstw´ mikrowosku, który po wyschni´ciu wypo-
lerowano szmatkà flanelowà do uzyskania delikat-
nego po∏ysku.

Po zakoƒczeniu prac konserwatorskich o∏tarz
powróci∏ do koÊcio∏a w Dobiegniewie (il. 17). Na
zakoƒczenie nale˝y dodaç, ˝e planowane jest wy-
konanie nowego tabernakulum, które powinno byç
umieszczone na Êcianie obok o∏tarza. Zapropono-
wano równie˝, by poÊrodku predelli, w miejscu, 
w którym niegdyÊ znajdowa∏ si´ obraz przedsta-
wiajàcy Ostatnià wieczerz´, umieÊciç kopi´
wspomnianego obrazu utrzymanà w stylistyce
epoki, z której pochodzi predella i zwieƒczenie
o∏tarza.

1. Zob.: B. Kobusiƒska, Kleje glutynowe stosowane w kon-
serwacji, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 
dr Bogumi∏y Rouby w Zak∏adzie Konserwacji Malarstwa 
i Rzeêby Polichromowanej UMK w Toruniu, Toruƒ 1997,
mpis, s. 82-89. 

2. T∏umaczenie wg Biblii wydanej przez Towarzystwo Biblijne
w Polsce, Warszawa 2004. T∏umaczenie tekstu wg Biblii
Tysiàclecia brzmi: „Sàdzimy bowiem, ˝e cz∏owiek osiàga
usprawiedliwienie przez wiar´, niezale˝nie od pe∏nienia na-
kazów Prawa”. 

Przypisy

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Markowski, konserwa-
tor malarstwa i rzeêby polichromowanej, jest pra-
cownikiem naukowym Zak∏adu Konserwacji Ma-
larstwa i Rzeêby Polichromowanej Instytutu Za-
bytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Ma na swym koncie
liczne artyku∏y w czasopismach i publikacjach
naukowych, poÊwi´cone konserwacji malarstwa
sztalugowego i Êciennego oraz rzeêby polichro-
mowanej. Jest autorem wielu realizacji konserwa-
torskich. Zajmuje si´ g∏ównie zagadnieniami ba-
dawczo-konserwatorskimi malarstwa XIX i XX w.
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17. O∏tarz z Dobiegniewa, stan po konserwacji.
17. Altar from Dobiegniew, state after conservation.



The article discusses the history, construction
and state of preservation of a Gothic altar from

the church of St. Joseph in Dobiegniew (voivode-
ship of Lubusz) as well as the conservation-
restoration carried out from August to December
2006. The altar is composed of a Gothic core with
wings and Late Renaissance predella and crown-
ing. The Gothic part was founded by the von
Wedel family for the church in Ostrowite (com-
mune of Dobiegniew). After 1945 the altar was
transferred to the parish church of Christ the King
in Dobiegniew and then, in the 1980s, to the
church of St. Joseph in the same locality. 

Conducted studies made it possible to ascertain
that the polychrome, which at present covers, the
altar is secondary and had been executed in the
course of the altar's thorough renovation in 1928-
1930. 

The state of the altar's preservation called for
urgent conservation. The painted layer was crum-
bling, and the gilded and painted blue background
featured extensive blisters. The reasons for this
state of things were primarily uncontrolled sudden
changes of the humidity and temperature in the
church interior. 

The chief premise of the conservation-restora-
tion was the preservation of the polychrome and

gilt fragments originating from 1928-1930.  The
uncovered parts of the original carvings confirmed
the occurrence of only traces of the original poly-
chrome. An essential conservation move was the
restoration in the background of the adhesion of
the canvas, with the priming ground and the paint-
ed layer, to the wooden base. Slightly concentrated
binding agents with small viscosity and excellent
penetrating properties are regarded as the most
effective for work of this sort; they include solu-
tions of glutin glues, whose characteristic features
additionally include considerable flexibility.

The conservation of the altar involved the use
of fish glue by applying the so-called Russian
method.  The selection of the binder and the meth-
ods of its introduction depended on the state of the
preservation of the altar and the possibility of
repeating the operation. The altar is displayed in
conditions of unstable humidity and temperature,
a fact, which suggests the assumption, that new
loosenings will appear and that it will be necessary
to once again conserve the monument by resorting
to the earlier applied binder.

The conducted work also involved the removal
of secondary inscriptions in the lower quarter of
the right wing and the altar crowning, thus reveal-
ing the original inscriptions in German.
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THE GOTHIC ALTAR FROM DOBIEGNIEW. 
HISTORY, STATE OF PRESERVATION, CONSERVATION

W „Ochronie Zabytków” nr 4/2006, w artykule autorstwa Paw∏a Filipowicza, Leszka Kajzera i Zbig-
niewa Lechowicza pt. „Póênoromaƒski koÊció∏ pw. Âwi´tej Urszuli i Jedenastu Tysi´cy Dziewic 
w Stroƒsku nad Wartà. Interwencyjne badania architektoniczne w latach 2005-2006”, b∏´dnie zosta∏
zredagowany fragment tekstu na str. 19, lewa kolumna, pierwszy akapit.
Test powinien brzmieç: 

Opisany koÊció∏ odbiega doÊç zasadniczo swym wyglàdem od obrazu stworzonego w Katalogu
zabytków sztuki w Polsce, studium Marii Sulimierskiej-Laube, pracach Zygmunta Âwiechowskiego 
i innych starszych badaczy, prezentujàc model redukowanej bazyliki. Jest on co prawda skromny skalà
budowlanà, ale bogaty addycyjnoÊcià i skomplikowaniem bry∏y. Choç brak na to bezpoÊrednich
przekazów êród∏owych, najbardziej prawdopodobna wydaje si´ nam hipoteza, ˝e powsta∏ on w 2. çwier-
ci XIII w. z inicjatywy wysokiego dostojnika dworu Konrada Mazowieckiego, pe∏niàcego zarazem
dwukrotnie godnoÊç wojewody ∏´czyckiego, comesa MÊciwoja z rodu Pobogów.

Za zaistnia∏à sytuacj´ Redakcja serdecznie przeprasza Autorów i Czytelników.

Sprostowanie




