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Maria Lubryczyƒska
realizacje

konserwator dzieł sztuki
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

DREWNIANY KOÂCIÓ¸ PW. ÂW. STANIS¸AWA BISKUPA 
W BOGUSZYCACH K. RAWY MAZOWIECKIEJ. ZAKO¡CZENIE

PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH 
PRZY POLICHROMOWANYCH STROPACH

KoÊció∏ parafialny pw. Êw. Stanis∏awa biskupa
zosta∏ zbudowany, wyposa˝ony w polichromie

i o∏tarze w 1558 r. Pod koniec XX w. cenny za-
bytek znajdowa∏ si´ w katastrofalnym stanie. Na
skutek destrukcji spowodowanej nieszczelnoÊcià
dachu oraz trwa∏ego przemieszczenia elementów
konstrukcyjnych budowla zagro˝ona by∏a zawale-
niem, a malowid∏a – ca∏kowitym zniszczeniem. 

W paêdzierniku 2006 r., po zamontowaniu 
w Êwiàtyni polichromowanego stropu nawy g∏ów-
nej, zosta∏y zakoƒczone trwajàce z przerwami dzie-
wi´ç lat, dzia∏ania konserwatorskie obejmujàce ca-
∏oÊç dekoracji malarskiej pu∏apu oraz komplekso-
we, wieloetapowe prace remontowe przy architek-
turze koÊcio∏a1. PisaliÊmy o nich w „Ochronie Za-
bytków” nr 3 z 2006 r. 

1. KoÊció∏ pw. Êw. Stanis∏awa biskupa w Boguszycach, widok od strony po∏udniowo-zachodniej. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.
1. Church of St. Stanis∏aw the Bishop in Boguszyce, view from the south-west. State after conservation. Photo: R. Stasiuk.
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4. Wn´trze koÊcio∏a, widok na chór muzyczny.
Fragmenty pierwotnego parapetu chóru muzycz-
nego przymocowane do tralek. Stan po konser-
wacji. Fot. autorka.
4. Church interior, view of the choir. Fragments of
the original choir pulpit affixed to banisters. State
after conservation. Photo: author.

Po zdj´ciu polichromowanych desek
sta∏a si´ mo˝liwa rekompozycja niepra-
wid∏owo z∏o˝onego pu∏apu. Dotyczy∏o to
przede wszystkim uprzednio demonto-
wanych stropów naw. Podczas prac re-
montowych w nawie g∏ównej odwrócono
Êrodkowy rzàd polichromowanych desek,
a w pó∏nocnej prawdopodobnie zamienio-
no kolejnoÊç segmentów. Po raz pierwszy
w d∏ugiej historii obiektu zosta∏ zatrzy-
many post´pujàcy proces niszczenia cen-
nego zabytku, a tak˝e sta∏o si´ mo˝liwe wy-
konanie pe∏nego zakresu dzia∏aƒ konser-
watorskich i restauratorskich. Rozciàgni´te
w czasie realizacje pozwoli∏y na ocen´
skutecznoÊci wykonanych prac. Nie za-
uwa˝ono nowych z∏uszczeƒ i odspojeƒ
polichromii, a tak˝e zmian kolorystycz-
nych retuszy i rekonstrukcji. 

Wnikliwa analiza ca∏oÊci malowide∏
umo˝liwi∏a dokonanie cennych spostrze-
˝eƒ dotyczàcych pierwotnego uk∏adu
stropu nawy g∏ównej. Po przewiezieniu
zdemontowanych desek do pracowni
konserwatorskiej zauwa˝ono na ka˝dej 
z nich, pokrytej pierwotnà polichromià,
numery wykonane sangwinà (il. 9 ), na-
niesione przez cieÊli demontujàcych strop
na poczàtku XX w. Przed konserwacjà,
przy nieprawid∏owym z∏o˝eniu pu∏apu,
numery te zmniejsza∏y si´ w tym samym
kierunku, co oznacza∏o, ˝e zosta∏y
umieszczone ju˝ po odwróceniu segmen-
tu Êrodkowego, podczas przeprowadza-
nych wczeÊniej remontów koÊcio∏a2.  

Podobne oznaczenia odkryto na des-
kach z fragmentami personifikacji Grze-
chów G∏ównych, umieszczonych wtórnie
w stropie nawy pó∏nocnej, co by∏o do-
datkowym argumentem za ich pierwot-
nym umiejscowieniem nad chórem mu-
zycznym. Na poczàtku XX w. wymieniono

2. KoÊció∏ pw. Êw. Stanis∏awa biskupa w Boguszycach, widok od strony po-
∏udniowo-wschodniej. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.
2. Church of St. Stanis∏aw the Bishop in Boguszyce, view from the south-east.
State after conservation. Photo: R. Stasiuk.

3. Wn´trze koÊcio∏a, widok na prezbiterium. Poni˝ej desek os∏aniajàcych
Êciàg metalowy widoczna belka t´czowa umieszczona w pierwotnym miejscu
w 1999 r. Fot. R. Stasiuk.
3. Church interior, view of the presbytery. Below the boards protecting the
metal roof beam – a visible rood beam installed in its original place in 1999.
Photo: R. Stasiuk.
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5. Fragmenty stropu z personifikacjami Grzechów G∏ównych tymczasowo umieszczone na Êcianie nawy pó∏nocnej. Stan po kon-
serwacji i cz´Êciowej rekonstrukcji. Fot. R. Stasiuk.
5. Fragments of the ceiling with personifications of the Deadly Sins temporarily placed on the northern nave wall. State after 
conservation and partial reconstruction. Photo: R. Stasiuk.

w nawie g∏ównej kilka belek stropowych3. Usuni´to
wówczas tak˝e bardzo zniszczone elementy pu∏apu
pokryte polichromià oraz segment z malowid∏em
przedstawiajàcym personifikacje Grzechów G∏ów-
nych. Ze Êrodkowego rz´du wyj´to trzy deski, oz-
naczone przedtem numerami 5, 6 i 7. Zastàpiono
je jednà, na której wykonano prymitywnà rekon-
strukcj´ malowid∏a (il. 8 i 9). Spowodowa∏o to za-

burzenie przemiennoÊci rytmu okràg∏ych i oÊmio-
bocznych kasetonów. Zniszczeniu uleg∏y dwa rz´-
dy arabesek i drolerii. 

Na wszystkich wstawkach i ca∏ym segmencie
zachodnim zrekonstruowano wówczas brakujàce
fragmenty malowid∏a. Wykonano je na pobiale
kredowo-klejowej, prawdopodobnie w technice ka-
zeinowej. Autorem dekoracji by∏ twórca ludowy,
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7. Strop nawy g∏ównej, widok w kierunku chóru muzycznego. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.
7. Ceiling of the main nave, view towards the choir. State after conservation. Photo: R. Stasiuk.

6. Strop nawy g∏ównej, widok w kierunku prezbiterium. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.
6. Ceiling of the main nave, view towards the presbytery. State after conservation. Photo: R. Stasiuk.
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realizacje
8. Wyjàtkowo nieudolne
rekonstrukcje malowid-
∏a ze stropu nawy g∏ów-
nej z ok. 1900 r. Stan
przed konserwacjà. Fot.
autorka.
8. Exceptionally inept
reconstruction of the
painting from the main
nave ceiling, about
1900. State prior to
conservation. Photo:
author.

zapewne dzia∏ajàcy na tym terenie. Cechowa∏ jà
naiwny prymitywizm oraz brak wyczucia stylu,
jednak od strony technologicznej zosta∏a wykona-
na poprawnie i zachowa∏a jasny koloryt oraz ˝ywe
barwy. Podczas konserwacji, zrealizowanej w la-
tach 50. ub.w., cz´Êç owych uzupe∏nieƒ zosta∏a 
zastàpiona rekonstrukcjami, wykonanymi zgodnie 
z zasadami obowiàzujàcej ówczeÊnie sztuki konser-
watorskiej. Na skutek wad zastosowanego spoiwa,
którym by∏ polioctan winylu, rekonstrukcje te po-
˝ó∏k∏y i pociemnia∏y4. 

Obecnie, oprócz du˝ego zakresu prac technicz-
nych polegajàcych na transferze ok. 30 proc. desek
na nowe pod∏o˝e, podstawowy problem konserwa-
torski stanowi∏a rekonstrukcja znacznych partii
dekoracji malarskiej. Wtórne uzupe∏nienia poli-
chromii, znajdujàce si´ na bocznych fragmentach
stropu, pozwala∏y na rozsuni´cie segmentu Êrod-
kowego. W miejscu tym umieszczono trzy deski, co
umo˝liwi∏o przywrócenie prawid∏owej przemien-
noÊci okràg∏ych i oÊmiobocznych kasetonów.
Realne sta∏o si´ wówczas zrekonstruowanie uci´-
tych do po∏owy grotesek oraz postaci dosiadajà-
cych zwierzàt. Dzia∏ania te poprzedzi∏y pog∏´bione

9. Zachowany dolny fragment przed-
stawienia ze stropu nawy g∏ównej.
Stan przed konserwacjà. Fot. autorka.
9. Preserved lower fragment of the
depiction from the main nave ceil-
ing. State prior to conservation.
Photo: author.

10. Artysta-konserwator Ma∏gorzata
Ujma przy pracy nad rekonstrukcjà
brakujàcego fragmentu przedstawie-
nia. Fot. R. Stasiuk.
10. Ma∏gorzata Ujma, artist-conser-
vator, reconstructing a missing 
fragment of the depiction. Photo: 
R. Stasiuk.

badania ikonograficzne i stylistyczne, których ce-
lem by∏o ustalenie pierwotnej formy przedstawieƒ.
By∏o to trudne zadanie, poniewa˝ na dekoracji
malarskiej stropu nie by∏o dwóch podobnych kom-
pozycji figuralnych. Przy odtwarzaniu uci´tych do
po∏owy przedstawieƒ dzieci wykorzystano odryso-
wane na kalce putta znajdujàce si´ na innych
cz´Êciach polichromii pu∏apu oraz pierwotnym
parapecie chóru muzycznego (il. 10, 11, 12). 



Rekonstrukcja tak du˝ych fragmentów malo-
wid∏a jest zagadnieniem z dziedziny etyki konser-
watorskiej. Na podj´te decyzje zasadniczy wp∏yw
mia∏y sakralny charakter budowli oraz fakt, ˝e przed
konserwacjà ca∏oÊç polichromii scalona by∏a rekon-
strukcjami. Ponadto pozostawienie g∏adkich lub
pokrytych bia∏à zaprawà desek sta∏oby si´ elemen-
tem obcym i dominujàcym w dekoracji malarskiej,
co niewàtpliwie zak∏óci∏oby jej odbiór estetyczny.

Segment Êrodkowy zosta∏ odwrócony i zesta-
wiony prawid∏owo z pierwszym rz´dem desek po-
krytych polichromià. Przywrócono w ten sposób na
ca∏ym stropie pierwotny uk∏ad Êwiate∏ i cieni 
w zag∏´bieniach iluzjonistycznych kasetonów,
zgodnie z zasadà Êwiat∏a padajàcego z po∏udniowej
strony. Jedynie w po∏udniowej cz´Êci pu∏apu, na
granicy segmentów wschodniego i Êrodkowego,
wyst´puje obecnie niewielkie przesuni´cie u∏o˝onej
pasowo kompozycji okràg∏ych i oÊmiobocznych

kasetonów. Jednak znajdujàce si´ na stykach seg-
mentów oryginalne arabeski sk∏adajà si´ z dwóch
odr´bnych fragmentów. Uzyskanie pe∏nej, harmo-
nijnej kompozycji wszystkich elementów dekoracji
malarskiej nie jest mo˝liwe, o czym przekonano si´
po wczeÊniejszym wykonaniu symulacji kompute-
rowej rekompozycji malowide∏ stropu. 

Opracowano jà dla dwóch wariantów: rozwià-
zania powtarzajàcego zastany przed konserwacjà
uk∏ad segmentów, z uwzgl´dnieniem odwrócenia
Êrodkowego rz´du, oraz umieszczenia ich w odwrot-
nej kolejnoÊci. W obu ustawieniach pojawia∏y si´
na granicach segmentów niewielkie przesuni´cia
pod∏u˝nych pasów ∏àczàcych kasetony, jednak 
w zrealizowanym projekcie rekompozycji stropu
by∏y one znacznie mniejsze i ∏atwiejsze do sko-
rygowania. 

Fragmenty stropu z personifikacjami Grze-
chów G∏ównych zosta∏y tymczasowo umieszczone
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11. Rekonstrukcja brakujàcych fragmentów malowid∏a obejmujàca trzy Êrodkowe deski. Stan po konserwacji. Fot. autorka.
11. Reconstruction of the missing fragments (three central boards) of the painting. State after conservation. Photo: author.



realizacje
12. Fragmenty stro-
pu nawy g∏ównej.
Stan po konserwacji.
Fot. autorka.
12. Fragments of the
main nave ceiling.
State after conserva-
tion. Photo: author.
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na Êcianie pó∏nocnej mi´dzy oknami. Ka˝dà 
z desek przykr´cono do belek kilkoma wkr´tami,
co zapewnia ich ∏atwy demonta˝ w przysz∏oÊci.
Docelowym, najbardziej prawdopodobnym miej-
scem ekspozycji zachowanych fragmentów b´dzie
Êciana zachodnia prezbiterium po uprzednim ro-
zebraniu usytuowanej przy niej zniszczonej ambo-
ny, wykonanej na prze∏omie XIX i XX w. 

Obecnie istotny problem estetyczny we wn´-
trzu koÊcio∏a stanowià dwie belki t´czowe, dolna

odtworzona w pierwotnym miejscu w 1999 r., za-
s∏aniajàca cz´Êciowo o∏tarz g∏ówny i górna sk∏a-
dajàca si´ z desek os∏aniajàcych Êciàg metalowy5. 
Z uwagi na skàpe zasoby materia∏ów êród∏owych
niemo˝liwe jest ustalenie, kiedy zosta∏a wyci´ta
pierwotna belka t´czowa. Mog∏o to mieç miejsce
nawet wkrótce po postawieniu koÊcio∏a. Jednym 
z powodów jej usuni´cia móg∏ byç fakt, ˝e zas∏a-
nia∏a ksi´˝y podczas wyg∏aszania kazaƒ z ambony,
umieszczonej wówczas 45 cm ni˝ej ni˝ obecna. 

13. Fragmenty stropu na-
wy g∏ównej. Stan po kon-
serwacji. Fot. autorka.
13. Fragments of the
main nave ceiling. State
after conservation. Photo:
author.
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W tej sytuacji pilnym zadaniem jest podj´cie kom-
petentnych i przemyÊlanych rozstrzygni´ç dotyczà-
cych przywrócenia rozwiàzania sprzed konserwacji
i zastàpienie nowej belki t´czowej Êciàgiem meta-
lowym, co jest niezb´dne ze wzgl´dów konstruk-
cyjnych, lub demonta˝ desek os∏aniajàcych stary
Êciàg i umieszczenie krucyfiksu w pierwotnym
miejscu.

Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e w wyniku
prac remontowo-konserwatorskich budowla od-

zyska∏a stabilnoÊç konstrukcyjnà, niebezpieczeƒ-
stwo jej zawalenia zosta∏o za˝egnane. Pokrycie da-
chu koÊcio∏a folià paroprzepuszczalnà i podwój-
nym gontem oraz po∏o˝enie pod∏ogi na poddaszu
powinno uchroniç cenny zabytek przed niszcze-
niem. Aby za∏o˝enia te mog∏y byç spe∏nione, nie-
zb´dne sà odpowiednia dba∏oÊç o obiekt oraz prze-
prowadzanie okresowych kontroli stanu zadaszenia,
gdy˝ jego nieszczelnoÊç jest najwi´kszym zagro˝e-
niem dla dekoracji malarskiej pu∏apu. 

14. Fragmenty stropu
nawy g∏ównej. Stan po
konserwacji. Fot. autorka.
14. Fragments of the
main nave ceiling. State
after conservation. Photo:
author.



The instalment of a polychrome ceiling of the
main nave in October 2006 marked the com-

pletion of nine years of conservation, conducted
with intervals and encompassing the whole paint-
ed decoration of the ceiling and complex, multi-
stage repair of the church architecture.

Apart from the considerable range of technical
work, consisting in a transfer onto a new base of
about 30% of boards covered with painted decora-
tions, the fundamental conservation problem was
cleaning the polychrome surface as well as remov-
ing the polyvinyl acetate and pigment retouching,
which had changed the original colour. Another
difficult and complex task involved a reconstruc-
tion of a considerable part of the painted decora-
tion, connected with a recomposition of the im-
properly arranged segments of the main and
northern nave. These undertakings were preceded
by in-depth iconographic and stylistic studies,
whose purpose was to establish the original form of
the depictions. The prolonged realisation made 

it possible to assess the effectiveness of the 
performed work. No new flaking or loosening of
the polychrome was noticed; the same holds true
for colour retouching and reconstruction.   

The realisation of the repair-conservation
meant that the building in question regained its
construction stability and the danger of its collapse
was averted. The process of covering the church
roof with steam-permeable foil and double 
shingles as well as building a floor in the attic
should protect the valuable polychrome ceiling
from damage.    

The conservation was supervised by Maria
Lubryczyƒska and carried out by Krystyna
Sommer, Joanna Czernichowska, Marcin 
Kozarzewski, Ma∏gorzata Pa∏ka-Âlusarczyk,
Ma∏gorzata Oborska, Barbara Kaniewska, El˝bieta
Je˝ewska, Katarzyna Lesiakowska, Ma∏gorzata
Ujma, Magdalena Muc and the author of this 
article. Transfers and repair of the underpaintings
were performed by Jacek Cypel, M, A.
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Pracami konserwatorskimi kierowa∏a Maria
Lubryczyƒska. Brali w nich udzia∏ artyÊci-konser-
watorzy: Krystyna Sommer, Joanna Czernichow-
ska, Marcin Kozarzewski, Ma∏gorzata Pa∏ka-
Âlusarczyk, Ma∏gorzata Oborska, Barbara Kaniew-
ska, El˝bieta Je˝ewska, Katarzyna Lesiakowska,
Ma∏gorzata Ujma, Magdalena Muc oraz autorka.
Transfery i naprawy podobrazi wykona∏ mgr Jacek
Cypel.

1. Prace remontowo-konserwatorskie w latach 1998-1999 
wykonywa∏a firma  in˝. Józefa Hronowskiego z Nowego Sàcza, 
a od roku 2000 firma Stabilator z Gdyni.
2. M. Lubryczyƒska, Problematyka ikonograficzna i konserwa-
torska drewnianego koÊcio∏a w Boguszycach ko∏o Rawy Mazo-
wieckiej, „Ochrona Zabytków”, 2006, nr.3, s. 46-51. Na ca∏ym
polichromowanym stropie rozk∏ad Êwiate∏ i cieni w iluzjoni-
stycznych kasetonach by∏ jednakowy, zgodny z zasadà Êwiat∏a
padajàcego z po∏udniowej strony. Pierwotnie trzy du˝e okna
znajdowa∏y si´ na Êcianie po∏udniowej i jedno na zachodniej
nad chórem muzycznym, pozosta∏e zosta∏y wyci´te w 1870 r.

3. M. Urbanowski, Boguszyce. KoÊció∏ parafialny pw. Âw.
Stanis∏awa bpa. Opracowanie naukowo-historyczne. Cz´Êç I.
Dokumentacja historyczno-architektoniczna, PP Pracownie
Konserwacji Zabytków, Warszawa 1978, mpis, s.7-18.

4. M. Lubryczyƒska, jw. s. 46-47. 

5. Nieos∏oni´ty deskami metalowy Êciàg widoczny jest na ar-
chiwalnych fotografiach  wykonanych  w 1916 r. i w l. 30. (?)
ub.w., ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, nr inw. neg. 5039 B 
i 7607.

Przypisy

Dr hab. Maria Lubryczyƒska, absolwentka wydzia∏ów Ar-
chitektury Wn´trz i Konserwacji Dzie∏ Sztuki Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie, od 1974 r. pracuje na 

Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie. Od 2001 r. kieruje Pra-
cownià Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego
i Rzeêby Polichromowanej. W latach 1999-2005 pe∏ni∏a
funkcj´ prodziekana wydzia∏u. By∏a promotorem przesz∏o
70 prac magisterskich. Przez wiele lat przewodniczy∏a
Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzie∏ Sztuki ZPAP.
Od 1983 r. jest rzeczoznawcà Ministra Kultury w zakresie
konserwacji malarstwa. Ma na swym koncie wa˝ne dokona-
nia konserwatorskie; w ostatnim czasie prowadzi autorski
program konserwatorski w Gabinecie Zwierciadlanym,
Sypialni i Antygabinecie Królowej Pa∏acu w Wilanowie 
w ramach projektu pn. „Restauracja wn´trz pierwszego
w Polsce muzeum sztuki – Muzeum Pa∏ac w Wilanowie”.
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