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ZABYTKI SZTUKI, RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO I TECHNIKI

ELEMENTY ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIE
MIŃSK MAZOWIECKI 

Pałac

Autor elem entów  sztukator- 
skich wystroju elewacji i klatki 
schodowej oraz kominka niezna
ny, elementy sztukatorskie gipso
we, 1 poł. XIX w., kominek z pia
skowca, 2 poł. XVIII w. Prace 
konserwatorskie przeprowadzo
no w 1. 1983-1987.

Wystrój sztukatorski

Powierzchnie oczyszczono me
chanicznie z przemalowań. Podk
lejono i uzupełniono ubytki w za
prawie gipsowej z dodatkiem po
lioctanu winylu. Dorobiono i wkle
jono brakujące elementy z częścio
wym wyciągnięciem profili przy 
pomocy szablonu. W ypełniono 
spoiny i wyretuszowano drobne 
ubytki. Całość scalono faktural- 
nie gruntem Gesso.

Kominek

Zdemontowano wszystkie ele
menty. Wykonano odkrywki son
dażowe. Usunięto przemalowania 
olejne przy pomocy pasty Remo- 
sol AM, warstwy klejowe usunię

to mechanicznie, warstwę poko
stu uszczelniającego przypowierz
chniową warstwę kamienia zmyd- 
lono wodorotlenkiem sodu. Do
czyszczono powierzchnie 5% kwa
sem fluorowodorowym Przepro
wadzono zabiegi odsalające. Uzu
pełniono ubytki kitem na bazie 
żywicy epoksydowej EP-5 i kru
szywa z piaskowca. Całość zaim
pregnowano powierzchniowo roz
tworem Silaku M - l l  w toluenie. 
Wmurowano w pierwotne miejsce.

Wykonawca: PP PKZ O/Lublin 
— kier. zespołu R. Konkolewski.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków, Wydział Kultu
ry i Sztuki UM w Mińsku M azo
wieckim.

WĘGRÓW

Kościół (poreformacki) 
parafialny p.w. św. św. Antoniego 
z Padwy i Piotra z Alkantary

Wystrój rzeźbiarski fasady

Posągi: Chrystus Serafin, św. 
Antoni z Padwy, św. Piotr z Alkan
tary.

Portal wejścia głównego.

Tablica erekcyjna nad wejściem 
głównym.

Dwa wazony.
Wystrój rzeźbiarski fasady wy

konany został prawdopodobnie 
przez warsztat Andrzeja Schlüte- 
ra ok. 1706 r., szary piaskowiec.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Elementy rzeźbiarskie 
oczyszczono wstępnie i umyto 
detergentem  ulegającym biode
gradacji z zastosowaniem agrega
tu Stihl. Oczyszczono mechanicz
nie silnie szczerniałe powierzch
nie, a w przypadku wazonów i ta
blicy erekcyjnej wielokrotne w ar
stwy farb olejnych. Zniszczono 
glony i przebarwienia kilkakrot
nym wytrawianiem kwasem fluo
rowodorowym. Przeprowadzono 
zabiegi odsolen ia a następnie 
hydrofobizacji Ahydrosilem Z su
per. Uzupełniono ubytki oraz bra
kujące elementy, a w przypadku 
jednego wazonu dokonano re
konstrukcji w 70%. W zmocnio
no posadowienie obiektów.

Wykonawca: A. Gołębiewska- 
-Patejuk, K. Patejuk.

Inwestor: Generalny Konserwa
tor Zabytków, Wojewoda Siedlecki.

CEGŁÓW

Kościół parafialny
p.w. św. św. Jana Chrzciciela
i Andrzeja

Belka tęczowa z rzeźbami

Drewniane rzeźby, polichro
mowane. Krucyfiks poł. XVII w., 
Matka Boska Bolesna ok. 1510 r., 
Św. Jan ok. 1510 r.,

Rzeźby oczyszczono mechani
cznie oraz roztworem „Lunapeksu” 
neutralizując go benzyną lakową. 
Łuszczące się partie polichromii 
podklejono 6% żelatyną. Ubytki 
warstwy malarskiej uzupełniono 
kitem kredowo-klejowym i wy
punktow ano farbą tem perow ą, 
zabezpieczono pastą woskową.

Belkę tęczową nasycono Anto- 
xem, a potem wielokrotnie roz-

RZEŹBA
tworem osolanu w toulenie w ce
lu utwardzenia drewna. Ubytki 
farby uzupełniono farbami olej
nymi, a całość powierzchni belki 
pokryto pastą woskową. Pod bel
ką, na jej zakończenie z obu stron 
podłożono stalowe, zabezpieczo
ne antykorozyjnie płaskowniki, któ
re wsunięto w mur. Na zewnątrz 
połączono płaskowniki z belką 
obejmami za pomocą śrub.

Wykonawca: Krzysztof Miller. 
Inwestor: Parafia.

DOBRE

Muzeum Konstantego Laszczki

Rzeźba Wiosna

Gipsowa figura z 1 ćw. XX w. 
autorstwa Konstantego Laszczki, 
postać dziewczęca.

Konserwację przeprowadzono 
w 1975 r. Figurę oczyszczono 
mechanicznie, odtworzono pra
wą rękę z girlandą kwiatów, wy
modelowano i uzupełniono bra
kujące fragmenty szaty oraz sze
reg licznych drobnych ubytków 
na całej powierzchni. Wykonano 
drewnianą podstawę i wzmocnio
no sposób osadzenia ruchomego 
popiersia. Całą powierzchnię po
kryto warstwą wosku.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków w Siedlcach.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (Józef M urgrabia, Zofia 
Zarkadas).
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Dawny szpital z kaplicą 
p.w. św. Józefa, obecnie 
Dom Pomocy Społecznej

Figura Chrystusa Frasobliwego

1 poł. XVI w., autor nieznany, 
drewno polichromowane.

Konserwację przerow adzono 
w 1995 r. Dokonano dezynsekcji 
obiektu i usunięto kilka kolejnych 
warstw przemalowań farbą olej
ną. Podklejono warstwy oryginalnej 
polichromii głęboko penetrującym 
preparatem  Lucaide. U sunięto 
wszystkie kity gipsowe oraz mate
riał zabezpieczający dół cokołu. 
Utwardzono drewno paraloidem В 
72 rozpuszczonym  w toluenie. 
Uzupełniono ubytki drewna wiór
kami z paraloidem В 72 w tolue
nie i z tej samej masy zrekonstuo- 
wano brakujące fragmenty stóp

MIENIA (gm. Mrozy) oraz cokołu. Położono kity kre- 
dowo-klejowe oraz warstwę wer
niksu. Punktowano temperą a na
stępnie wykończono farbami olej
nymi firmy Maimeri. Położono 
werniks końcowy.

Wykonawca: E. Marcinkowska. 
R zeczoznaw cy: E. L innert, 

M. Banasz.
Inwestor: Dom Pomocy Społe

cznej św. Józefa w Mieni.

MOKOBODY

Kościół parafialny 
p.w. św. Jadwigi

Figury ewangelistów Sw. Jana 
i 5w. Łukasza z ołtarza głównego

2 poł. XVIII w., Maciej Pole- 
jowski, rzeźby pełne w drewnie, 
malowane.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Z rzeźb zdjęto dwie 
warstwy farby olejnej przy użyciu

Niwiski — figura M atki Boskiej z  zamknięcia osi głównej założenia dworskiego: a — przed 
konserwacją; b — po konserwacji. Fot. R. Gazda, 1996 r.

Skansolu. Zarówno warstwy far
by jak i grunt nie były oryginalne,
0 czym świadczyły sztancowane 
gwoździe znajdujące się pod grun
tem. Po zdjęciu polichromii pod
klejono brzegi ubytków klejem 
kostnym . N ie k tó re  e lem en ty  
przyklejono na klej Wikol zmiesza
ny z pyłem drewnianym. Drobne 
ubytki kończyn postaci wykona
no z żywicy poliestrowej. Uzupeł
niono ubytki gruntu szpachlówką 
akrylową Stuccolini produkcji 
greckiej. Pomalowano figury far
bą akrylową. Na elementach atry
butów położono szlakmetal. Po
wierzchnie nie malowane zabez
pieczono Antoxem В.

Wykonawca: J. Suchwałko.
Iwestor: Generalny Konserwa

tor Zabytków.

NIWISKI (gm. Mokobody)

Założenie dworskie — rzeźba 
usytuowana na zamknięciu osi 
widokowej

Figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej

Autor nieznany, XVIII w., rzeź
ba z wapienia.

Konserwację wykonano w 1996 r. 
Usunięto nawarstwienia farby wa
piennej oraz szlichty cementowej 
z powierzchni. Zdezynfekowano
1 usunięto nawarstwienia organi
czne preparatem Neodesogen. Od- 
solono budulec kamienny metodą 
kom presów  topowanych wodą 
destylowaną. Sklejono zachowa
ne luzem fragmenty figury. Zasto
sowano konstrukcje stabilizujące 
z drutu miedzianego i użyto masy 
klejącej epoksynowej z wypełnia
czem z wapienia. Zrekonstruo
wano niezachowane elementy fi
gury. Drobne ubytki uzupełniono 
w sztucznym kamieniu na bazie 
preparatu Adhezil K l-Super po 
zabiegu wzmacniającym strukturę 
budulca kamiennego preparatem 
k rzem oorgan icznym  Funkosil 
300 firmy Remmers. Zahydrofo- 
bizow ano struk turaln ie rzeźbę 
preparatem  krzemoorganicznym 
SNL z dodatkiem powstrzymują
cym rozwój m ikroorganizm ów 
firmy Remmers.

Wykonawca: R. Gazda.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.
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Figura przydrożna Trójca Sw.

Autor nieznany, XVII w., rzeź
ba drewniana, polichromowana.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r. Oczyszczono rzeźbę 
i zdjęto przemalowania używając 
dwumetyloformamidu oraz alko
holu, neutralizując terpentyną bal
samiczną. Strukturę drewna utwar
dzono Paraloidem В 72 w ksyle
nie. Sklejono pęknięcia drewna 
oraz wstawiono fleki używając 
kleju Ponal-Super 3. Dorobiono 
brakujące elementy snycerki. Po
lichrom ię uzupełniono farbami 
firmy Maimeri ze spoiwem Para
loidem В 72 w toluenie. Pozłoco
no postać ukrzyżowanego Chry
stusa umieszczonego na piersi Bo
ga Ojca. Całą powierzchnię rzeź
by zabezpieczono Paraloidem В 72 
w toluenie.

Wykonawca: K. Kudelski.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wójt Gminy Sienni

ca, Parafia w Siennicy, Wojewó
dzki Konserwator Zabytków.

SIEDLCE

Kuria Biskupia

Figura Matki Boskiej 
z  Dzieciątkiem

XV w., rzeźba drewniana, poli
chromowana.

Konserwację przeprowadzono 
w latach 1977-1979. Oczyszczo
no z nawarstwień brudu, wykona
no dezynsekcję w komorze próż
niowej gazem „Rotanex” i impre
gnację roztworem paraloidu. Łu
szczącą polichromię zabezpieczo
no przez podklejenie jej do pod
łoża emulsją polioctanu winylu. 
Wykonano próby usuwania prze- 
malowań i wierzchnią warstwę 
zdjęto chemicznie stosując dime
tyloformamid oraz stężony amo
niak, spodnie warstwy usunięto 
mechanicznie. Otwory po owa
dach wypełniono drewnianymi ko
łeczkami, a większe masą troci- 
nowo-paraloidową, uzupełniono 
większe fragmenty ubytków drew
nem lipowym. Wykonano zapra
wy gruntem kredowo-klejowym, 
zapunktowano w technice akwa- 
relowo-żywicznej i zapastowano.

POGORZEL (gm. Siennica) Zelazny pręt zabezpieczono od 
odwrocia woskiem mikrokrysta
licznym.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków w Siedlcach.

Ratusz

Posąg Atlasa

XX w., blacha miedziana.
Konserwację przeprowadzono 

w 1986 r. Umyto powierzchnię 
z zastosowaniem agregatu „Adal” . 
Usunięto chemicznie produkty ko
rozji miedzi i umyto wodą z za
stosowaniem środka „Adal”. Przy
mocowano górną część kuli do 
wewnętrznego płaskownika za po
mocą śrub mosiężnych. Zaszpa- 
chlowano szczeliny i szpary kitem

Siedlce, Kuria Biskupia — „Matka Boska 
z Dzieciątkiem ” po konserwacji. Fot. P. M a
st a/erz, 1979 r.

epoksydowym  z napełnieniem  
krzemionkowym, wysuszono cie
płym powietrzem z nagrzewnicy. 
Po wyrównaniu i oszlifowaniu ki
towych uszczelnień naniesiono 
grunt miniowo-epoksydowy, a na
stępnie powleczono powierzchnię 
kuli farbą złotopodobną. Całą po
wierzchnię posągu powleczono 
woskowym preparatem antykoro
zyjnym.

Wykonawca: PP PKZ O/Lublin.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków w Siedlcach.

SKRZESZEW (gm. Repki)

Kościół parafialny 
p.w. św. Stanisława bpa

Figura Matki Boskiej z niszy 
w elewacji wsch.

Autor nieznany, 2 poł. XVIII w., 
rzeźba drewniana, pokryta wars
twą licową imitująca kamień.

Konserwację prowadzono w 1. 
1997-1998. Oczyszczono powie
rzchnię z brudu, kurzu i zanieczy
szczeń organicznych. Usunięto 
wtórne warstwy zaprawy wapien
no-piaskowej. Zniszczono pleśnie 
i grzyby 1% Lechenicide w eta
nolu i Xylamonem 105. Wzmoc
niono konstrukcję rzeźby poprzez 
przyklejenie nowej podstawy kle
jem epoksydowym Araldit. Wzmoc
niono strukturę drewna nasącza
jąc wielokrotnie Paraloidem w to
luenie o różnych stężeniach. Uzu
pełniono szczelinowe rozwarstwie
nia w miękkich partiach tkanki 
żywicą akrylową pod ciśnieniem 
firmy Interkem Sp. z o.o. Prace kon
tynuowano w latach następnych.

Wykonawca: P Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 
J. Prosnak.

Inwestor: Parafia, Generalny 
Konserwator Zabytków.

STERDYŃ

Kapliczka przydrożna 
(przypałacowa)

Figura Sw. Floriana

Pocz. XIX w., autor nieznany, 
rzeźba drewniana, polichromowana.

Konserwację przeprowadzono 
1996 r. Rzeźbę zdemontowano
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i umieszczono w komorze próż
niowej w celu wytrucia drewnoja- 
dów gazem Rotanox. Oczyszczo
no rzeźbę i zdjęto przemalowania

używając dwumetyloformamidu 
oraz alkoholu, neutralizując ter
pentyną balsamiczną. Oryginalną 
polichrom ię podklejano klejem

Ponal-S uper 3 firm y H enkel. 
Sklejono pęknięcia drewna oraz 
wstawiono fleki. Użyto kleju Po- 
nal Super 3. Mniejsze pęknięcia 
i ubytki wypełniono kitem drzew
nym z niewielką ilością kitu akry
lowego i kleju Ponal-Super 3. 
Dorobiono brakujące elementy 
snycerki, wykonano nową pod
stawę. Polichromię uzupełniono 
farbami firmy Maimeri ze spoi
wem Paraloidem В 72 w toluenie. 
Całą powierzchnię rzeźby zawer- 
niksowano.

Wykonawca: B. Wołosz.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

WYSZKÓW (gm. Liw)

Kapliczka przydrożna

Figura Św. Floriana

XVIII w., autor nieznany, rzeź
ba drewniana, polichromowana.

Konserwację przeprowadzono 
1997 r. Zdem ontowano rzeźbę 
i umieszczono w komorze próż
niowej w celu wytrucia drewnoja- 
dów gazem Rotanox. Oczyszczo
no rzeźbę i zdjęto powłoki olejne 
za pomocą preparatów do usuwa
nia powłok olejnych, m.in. Dyna
mitem firmy Bresciani. Oryginal
ną polichromie podklejano przy 
pomocy żywicy akrylowej. Usu
nięto kity i sklejono pęknięcia 
drew na oraz w staw iono fleki. 
Użyto kleju Ponal-Super 3 firmy 
Henkel.

M niejsze pęknięcia i ubytki 
w ype łn iono  kitem  drzew nym  
z niewielką ilością kitu akrylowe
go i kleju Ponal-Super 3. Posma
rowano preparatem Lechenicide 
246 a następnie nasączono Para
loidem В 72 w alkoholu. Uzupeł
niono brakujące palce w obu dło
niach, części butów oraz podsta
wę. Polichromię i srebrzenia od
tworzono na podstawie zacho
wanych śladów. Użyto farb fir
my Maimeri z Paraloidem В 72. 
Całą powierzchnię rzeźby zawer- 
niksowano.

Wykonawca: B. Wołosz.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

Sterdyń, figura św. Floriana z kapliczki przydrożnej : a — stan w trakcie konserwacji; b — 
stan po konserwacji. For. B. Wołosz, 1996 r.

Wyszków, figura św. Floriana z przydrożnej kapliczki — po konserwacji. Fot. B. Wołosz, 
1997 r.
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ZWOŁA PODUCHOWNA  
(gm. Miastków Kościelny)

Kościół parafialny p.w. św. Anny

Rzeźba Chrustusa Frasobliwego

XVIII/XIX w., nieznanego au
tora, rzeźba drewniana, polichro
mowana.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Usunięto gwoździe, od- 
klejono odspojoną częściowo now-

KŁOCZEW

Kościół parafialny 
p.w. św. Jana Chrzciciela

Polichromie ścienne z przedsta
wieniami: Św. Judy Tadeusza,
Św. Tomasza i Św. Mateusza

Autor nieznany, 2 poł. XVII w.
Konserwację przeprowadzono 

w 1993 r. Oczyszczono powierz
chnie malowideł z kurzu i brudu 
za pomocą pędzla a także masy na 
bazie chleba. Usunięto stare łaty, 
kity gipsowe oraz kity wapienno
-piaskow e. Usunięto przemalo
wania wodą z detergentem. Wy
konano zastrzyki ciśnieniow e 
i grawitacyjne z POW w dyspersji 
wodnej 15%. Warstwę malarską 
utrwalono alkoholowym roztwo
rem drobnokrystalicznego 5% 
POW nasączając w ielokrotnie. 
Założono kity w apienno-piasko
we. Wykonano retusz naśladow
czy używając jako spoiwa żółtka 
jaja kurzego w wodzie.

Wykonawca: A. Zelechowska- 
-Stoń, S. Stoń.

Inwestor: Parafia.

KORCZEW

Pałac

Polichromie ścian i stropu 
Saloniku Pompejańskiego

Sygn. Adam Byczkowski, 1809 r.
Konserwację prowadzono w 1. 

1997-1998. Oczyszczono powie
rzchnię ścian i stropu z nawarst
wień brudu przy użyciu gumek 
chlebowych i gąbek, skalpela oraz 
chemicznie 2% roztworem wod-

szą podstawę. Wszystkie elementy 
sklejono stosując klej Wikol, więk
sze spoiny wypełniono mieszani
ną kleju i pyłu drewnianego. Do
datkowo połączono poszczególne 
elementy kołkami drewnianymi, 
klejonymi także na Wikol. Resztki 
zachowanych przemalowań usu
nięto stosując preparat do zdej
mowania powłok olejnych Skan- 
sol usiłując ustalić przy tym stra
tygrafię i określić warstwę pier-

MALARSTWO ŚCIENNE
nym preparatu Contrad 2000. O d
grzybiono oraz zlikwidowano za
solenia i zawilgocenia. Podklejo
no odspojone od tynku warstwy 
sztablatury gipsowej wykonując 
iniekcje 2-3%  dyspersją wodną 
kleju Primal AC 33. Zlikwidowa
no pęknięcia w tynku oraz wypeł
niono ubytki w tynku zaprawą 
w a p ie n n o -p iask o w ą  a ubytki 
w sztablaturze gipsem i prepara
tem Italstucco. Zdjęto malowidła 
wraz z tynkiem ze stropu w celu 
wykonania trensferu. Prace kon
tynuowano w latach następnych.

Polichromie belek stropowych 
w holu

Wykonane przez Krystynę Os
trowską i M ariana Walentynowi
cza w latach 20. XX w.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Zachowane ślady farby 
oryginalnej podklejono przy uży
ciu 3% dyspersji wodnej Primalu 
AC 33. Powierzchnie belek oczy
szczono z brudu, wypunktowano 
i wykonano rekonstrukcję deko
racji malarskiej. Dla odpowied
niego efektu wizualnego malowa
no gwaszem i akwarelą, rysunek 
podkreślono pigmentami ze spoi
wem z polioctanu winylu. Polichro
mię zabezpieczono w erniksem  
z 3% Paraloidu B-72 w Toluenie.

Wykonawca: M. Stankiewicz, 
B. Wolosz.

Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 
J. Prosnak.

Inwestor: Generalny Konserwa
tor Zabytków.

wotną. Następnie wszystkie ubyt
ki uzupełniono szpachlówkę akry
lową Stuccolini produkcji greckiej 
i zeszlifowano papierem ściernym. 
Polichromię wykonano artystycz
nymi farbami olejnymi dopasowu
jąc kolory do zachowanych orygi
nałów.

Wykonawca: J. Suchwałko.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

MARIAŃSKIE PORZECZE 
(Goźlin) (gm. Wilga)

Kościół parafialny 
p.w. MB Bolesnej

Polichromie na stropie i ścianach

Dzieło Jana Niezabitowskiego 
i jego warsztatu, z końca XVIII w., 
wykonane tem perą na drewnie 
i częściowo na rozpiętym na ścia
nach płótnie.

Polichromia wykonana w tech
nice temperowej, z użyciem kolo
rów szarych, szaroniebieskich, 
o liw kow ych, brunatnoczerw o- 
nych i żółtych, na cienkiej zapra
wie kredowej kładzionej bezpo
średnio na drewnie i częściowo 
na naklejonym na ściany grubym 
p łó tn ie . P rzedstaw ia iluzjoni- 
styczną architekturą murowaną 
i jej wystrój. Ściśle związana z ar
chitekturą budowli, stanowi jej 
istotne retuszujące uzupełnienie.

Na ścianach bocznych nawy 
g łów nej n am alo w an o  m ocno 
podcienione łęki iluzyjnych em
por z malowanymi półkolistymi 
oknami. Nad każdą emporą ok
no, w namalowanym obramieniu 
i obok iluzyjna owalna rama z wi
zerunkiem ewangelisty. Na ścia
nce oddzielającej nawę od kruch- 
ty, z prawej i lewej strony wejścia 
głównego, iluzyjne okna ujęte ilu- 
zyjnymi kolumnami podpierają
cymi takież belkowanie, nad któ
rym płaska balustrada tralkowa 
z polichromią sugerującą trójwy
miarowość. W nawach bocznych 
malowane portale i obramienia 
okien, a pod nimi girlandy.
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Mariańskie Porzecze, kościół parafialny p.w. MB Bolesnej — prezbiterium, ściana ołtarzowa 
po konserwacji. Fot. A. Stasiak, 1986 r.

W transepcie z prawej i lewej 
na ścianach  zachodn ich , pod 
okrągłymi oknami, w architekto
nicznej iluzyjnej oprawie dekoro
wanej girlandami i festonami, ilu- 
zyjne balkony z arkadowymi przej
ściami. Niżej iluzyjne nisze, na 
ścianie z prawej — z figurą św. 
Józefa z Dzieciątkiem, a na ścia
nie z lewej — figurą św. Dyzmy. 
Na ścianach szczytowych transep- 
tu, analogiczne z prawej i lewej, 
absydialnie zamknięte iluzyjne ka
plice, a w każdej iluzyjny ołtarz. 
Na ścianie północnej ołtarz NMP, 
a na południowej ołtarz Ukrzyżo
wania. Na ścianach wschodnich 
transeptu iluzyjne obszerne nisze

w boniow anych obram ieniach, 
a w nich również iluzyjne ołtarze. 
Na ścianie z lewej ołtarz św. M ar
cina z figurami ojców kościoła 
św. Augustynem i św. Grzegorzem 
oraz w zwieńczeniu w owalnej 
ramie — św. Rochem. Na ścianie 
prawej ołtarz św. Antoniego z fi
gurami św. Ambrożego i św. H ie
ronima, a w zwieńczeniu w owal
nej ramie — św. Jana Nepomuce
na. Retabule architektoniczne po
dobnie jak poprzednie założone 
w iluzyjnie wypukłej formie. Na 
gierowanych cokołach ustawione 
z prawej i lewej parami korynckie 
kolumny od zewnątrz i pilaster 
od wewnątrz, dźwigające wydat

ne belkowanie gierowane, które 
nad częścią środkową z obrazem 
w namalowanej prostokątnej ra
mie tworzy rodzaj kolistego skle
pienia — baldachimu. Całość wień
czą przysiadające anioły, trzyma
jące owalną ramę, oraz płonące 
znicze w formie pucharów na prze
dłużeniu osi kolumn. W prezbite
rium ściany wypełnia iluzyjny ko- 
ryncki portyk kolumnowy z try
umfalną bramą zamkniętą nieco 
spłaszczonym  półkolistym  łu 
kiem, na ścianie szczytowej na 
osi, w której w glorii obraz Nie
pokalanej. Na wysokim cokole, 
w którym wkomponowane wej
ścia do zakrystii i skarbca, dwa 
rzędy kolumn podpierają belko
wanie, na którym attyka dzielona 
odpowiednio pilasterkami na osi 
kolumn, zwieńczonymi płonący
mi zniczami. Nad portalem kartu
sze z monogramem Marii. M ię
dzy kolumnami na konsolach pa
rami Apostołowie a pod nimi lwy 
trzymające w pyskach banderole 
z artykułami składu apostolskie
go. Po bokach portalu na ścianie 
szczytowej między kolum nam i 
z lewej św. M ichał A rchanioł 
a z prawej Archanioł Gabriel.

W polach attyki alegorie sześ
ciu wezwań z litanii loretańskiej 
Virgo Prudentissima, Virgo Vene- 
randa, Virgo Pracdicanda, Virgo 
Potens, Virgo Clemens, Virgo Fide
lis. Całość dopełniają putta w par
tii attyki oraz girlandy, festony 
i rozety.

Na stropie w prezbiterium ot
warte iluzyjne niebo z Trójcą Sw. 
wśród obłoków. Strop nad tran- 
septem i nawami podzielony na 
pola. N a skrzyżow aniu nawy 
i transeptu nad iluzyjnym belko
waniem otwarte niebo i na środ
ku herb marianów — mistyczna 
gwiazda dziesięciu cnót Marii.

Nad nawą główną koncentry
cznie wokół centralnie umieszczo
nej rozety dekoracje ornamental
ne roślinne, geometryczne i gro
teski. Podobnie nad ramionami 
transeptu i nad nawami boczny
mi, niby-iluzyjne sztukaterie.

Prace konserw atorskie prze
prowadzono w 1. 1980-1993.
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Mariańskie Porzecze, kościół parafialny p.w. MB Bolesnej — prezbiterium, ściana po konser
wacji. Fot. A Stasiak, 1986 r.

Malowidło na drewnie

O czyszczono m echanicznie 
polichromię z kurzu i zabrudzeń 
miękkim i pędzlam i. Podklejo
no złuszczenia i utrwalono zagro
żone wykruszeniem partie malo
widła polioctanem winylu w dys
persji wodnej nawilżając uprzed
nio powierzchnię alkoholem ety
lowym. Większe odstające łuski 
podklejono przy pomocy rozpy
lacza, a w miejscach mniej odspo
jonych przy pomocy pędzla lub 
strzykawki dociskając tamponami 
oraz przeprasow ując miękkim 
wałkiem kauczukowym poprzez 
estrafol. Następnie usuwano za
solenia zakładając kompresy z wo
dy z octem. Oczyszczono polichro
mię z pokrywających ją prawie na 
całej powierzchni przemalowań 
tem perowych stosując roztw ór 
wodny amoniaku w zależności od 
grubości wtórnej warstwy w stę
żeniu 10%, 20%, 25%. Po oczy
szczeniu powierzchnię przemy
wano wodą. W trakcie oczyszcza
nia ujawniły się ślady dawnych 
napraw podłoża w postaci drew
nianych fleków, białe kity zacho
dzące na oryginał, szpachlówka 
oraz tłuste zacieki spowodowane 
ksylamitem użytym do utwardze
nia drewna podczas wcześniejszych 
prac rem ontowo-budowlanych. 
Po nieudanej próbie usunięcia za
cieków alkoholem etylowym, po
zostawiono je do przepunktowa- 
nia. Mechanicznie, przy pomocy 
noży i skalpeli usunięto stare kity 
i szpachlówki ze szczelin między 
balami w ścianach i między des
kami na stropie. Miejscami utwar
dzono struktury belek i desek przez 
wstrzyknięcie paraloidu w ksyle
nie, natomiast uszkodzone przez 
owady zmurszałe partie desek nie 
pokryte oryginalnym malowid
łem usunięto mechanicznie aż do 
względnie zdrowej powierzchni 
drew na, następnie naniesiono 
pędzlem substancję impregnującą 
(paraloid w ksylenie) wyrównano 
powierzchnię trocinami nasączo
nymi paraloidem  i w staw iono 
drewniane uzupełnienia. W więk
sze ubytki wklejono fleki na epi- 
diam, pęknięcia desek uzupełnio
no szpanami przyklejonymi kle
jem skórnym. Ponieważ oryginal

na polichrom ia znajdowała się 
w wielu miejscach na spróchnia
łym drewnie, konieczne było wy
cięcie malowidła na cienkiej war
stwie podłoża, wybranie zmursza
łej partii, utwardzenie, wstawie
nie fleków i wklejenie z pow ro
tem drewna z warstwą malarską. 
W miejsca drobniejszych uszkodzeń 
wstawiono kity trocinowo-klejo- 
we i przeszlifow ano papierem  
ściernym. Ubytki zaprawy wypeł
niono kitami z zabarwionej pig
mentami masy kredowo-klejowej. 
Uzupełniono ubytki warstwy ma
larskiej wykonując retusz kreską 
wzdłuż słojów drewna w technice 
tempery jajowej. W kilku miej
scach, gdzie oryginalna warstwa 
malarska zachowała się w niewiel

kim stopniu punktowanie miało 
charakter lokalnej rekonstrukcji. 
Błyszczące partie polichromii na 
skutek wcześniejszego zalania ksy
lamitem, zmatowiono pastą wo
skową z dodatkiem terpentyny.

Malowidło na płótnie

Lico płótna oczyszczono po
wierzchniowo z kurzu i zabru
dzeń mechanicznie oraz przetarto 
słabym roztworem amoniaku. Po
nieważ płótno było w wielu miej
scach bardzo pofałdowane i nie 
przylegało do powierzchni drew
nianej ściany, usunięto stare gwoź
dzie naciągając odpow iednio , 
przymocowano płótno nowymi 
g w oździam i m iedzianym i po 
uprzednim zabezpieczeniu malo
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Mariańskie Porzecze, kościół parafialny p.w. MB Bolesnej — prezbiterium, fragment ściany 
północnej po konserwacji. Fot. A Stasiak, 1986 r.

widła. W niektórych partiach, 
gdzie samo naciąganie nie dało 
rezultatu, stosowano boczne cię
cia. Liczne rozdarcia płótna, dziu
ry po starych gwoździach i więk
sze braki płótna uzupełniono płó
ciennym i ła tam i g run tu jąc  je 
uprzednio i przyklejano od od- 
wrocia na styk. Złuszczone frag
menty malowidła zabezpieczono 
przy pomocy polioctanu winylu 
w dyspersji wodnej. Oczyszczono 
zasadniczo z przemalowań i licz
nych zacieków działając wodnym 
roztworem amoniaku. Przemalo
wania olejne z wtórnym złoceniem 
brązem usuwano mechanicznie 
po zwilżeniu roztworem amonia

ku. W niektórych partiach — 
z uwagi na słabo zachowaną war
stwę malarską — nie do końca 
zdjęto przemalowania. Ubytki za
prawy uzupełniono kładąc kity 
kredowo-klejowe, które podko- 
lorowano temperą. Ubytki war
stw y m alarsk ie j u zu p e łn io n o  
w technice tempery jajowej.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. H. Rudniew- 
ska), Spółdzielnia Pracy Artystów 
K onserw atorów  w W arszawie 
(kier. zesp. M aria Petrowa, Ewa 
Roznerska-Swierczewska, M iro
sław Świerczewski, prace stolar
skie — Jarosław Iwański.

Inwestor Wojewódzki Konser
wator Zabytków w Siedlcach.

STERDYŃ

Pałac

Polichromie sali sklepionej 
na parterze

Adam Byczkowski (?), pocz. 
XIX w., wykonane techniką kaze
inową na sztabłaturze w apienno- 
-gipsowej.

K o n se rw ac ję  p ro w a d z o n o  
w 1998 r. Wykonano konsolidac
ję warstw  tynku na sklepieniu 
i ścianach przy użyciu kazeiny 
wapiennej. Podklejono łuszczące 
się warstwy malarskie. Oczyszczo
no mechanicznie i chemicznie po
wierzchnię malowidła. Wzmocnio
no strukturę malowidła poprzez 
naniesienie Paraloidu w alkoho
lu. Zlikwidowano zarodniki grzy
bów i pleśni preparatem grzybo
bójczym . U zupełn iono  ubytki 
tynku i pobiały. Zdjęto przemalo
wania klejowe. Zapunktow ano 
jedną ścianę farbą na polialkoho
lu winylu. Prace kontynuowano 
w latach następnych. .

Wykonawca: J. Suchwałko.
Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 

J. Prosnak.
Inwestor: Generalny Konser

wator Zabytków.

WĘGRÓW

Kościół parafialny 
p.w. Wniebowzięcia NMP 
i św. św. Piotra i Pawła

Fresk

M ichał Anioł Palloni, 1707
1708.

Konserwację prowadzono w 1. 
1995-1997. W ykonano zdjęcia 
w ultrafiolecie i w podczerwieni 
z różnych odległości. Wstępnie 
oczyszczono powierzchnię malo
widła gumą. Wykonano próbki 
chemiczne pigmentów i spoiw. 
Dla porównania struktury malo
widła wykonano też próbki che
m iczne m alow ideł Palloniego 
z warszawskiego kościoła na Bie
lanach . W ykonano odkryw ki. 
Oczyszczono na mokro i sucho. 
Zdjęto pociemniałe przemalowa
nia kazeinowe, olejne i tem pero
we mechanicznie przy użyciu skal-

201



pela. Założono kity wapienno
-piaskowe na większych powierz
chniach oraz drobne masą Ital- 
stucco. W ypunktowano metodą 
retuszy naśladow czych kreską 
i kropką farbami firmy Le France

— Burgeois, używając jako spoi
wa roztworu 8% polialkoholu wi
nylu.

Wykonawca: A. Gołębiewska- 
-Patejuk, K. Patejuk, J. Suchwałko.

Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 
J. Prosnak.

Konsultant: M. Karpowicz. 
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków, Generalny Kon
serwator Zabytków.

GARWOLIN 

Kaplica cmentarna

Obraz Ukrzyżowanie Chrystusa

XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono

w 1988 r. Podklejono na brze
gach ubytki warstwy malarskiej 
za pomocą PVA-Binder. Usunięto 
stare dublujące płótno i zdublo
wano nowym płótnem za pomocą 
masy woskowo-żywicznej (60% 
wosku pszczelego, 30% żywicy 
damarowej, 10% terpentyny we
neckiej). Ubytki warstwy m alar
skiej uzupełniono kitem kredo- 
w o-k le jow ym , usun ięto  stary  
werniks oraz przemalowania i re
tusze za pomocą mieszanki spiry
tusu i toluenu. Położono warstwę 
werniksu pośredniego damaro- 
wego, wykonano retusze w tech
nice olejno-żywicznej i założono 
werniks końcowy damarowy.

Wykonawca: Spółdzielnia Pra
cy Artystów Konserwatorów „Ars 
Antiqua” (Renata i Piotr Lisowscy).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Obraz Madonna różańcowa 
adorowana przez świętych 
dominikańskich

XIX w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono

w 1988 r. Podklejono brzegi ubyt
ków i rozpojeń za pomocą PVA- 
-Binder, sklejono rozdarcia p łó t
na za pomocą M orilithu DOS, 
uzupełniono ubytki kitem kredo- 
wo-klejowym, zdublowano no
wym płótnem  na masę wosko- 
wo-żywiczną, usunięto stary wer
niks za pomocą mieszanki spiry
tusu i toluenu, opracowano po
wierzchnię kitów i położono wer
niks pośredni damarowy, wyko
nano retusze w technice olej
no-żywicznej i położono końco
wą warstwę werniksu.

MALARSTWO SZTALUGOWE
Wykonawca: Spółdzielnia Pra

cy Artystów Konserwatorów „Ars 
Antiqua” (Renata i Piotr Lisowscy).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

KOŻUCHÓWEK (gm. Bielany)

Kościół parafialny 
p.w. św. Wawrzyńca

Obraz Matka Boska 
ze św. Augustynem

Autor nieznany, XVIII w., obraz 
m alow any techn iką olejną na 
płótnie pokrytym zaprawą kredo- 
wo-klejową, przybitym do deski. 
Postacie przykryte metalowymi 
sukienkam i — widoczne tylko 
twarze i ręce.

Konserwację przeprowadzono 
w 1993 r. Po przebadaniu obiek
tu i wykonaniu prób oczyszczenia 
i usuwania werniksu zdjęto obraz 
z deski. Następnie płótno podda
no zabiegom dezynfekcyjnym a na
stępnie wyprostowano złamania 
i sfalowania pod przyciskiem. Po 
wyprostowniu i oczyszczeniu od- 
wrocia obraz zdublowano na ma
sę woskową na nowe płótno i przy
bito do krawędzi deski. Po oczy
szczeniu malowidła, usunięciu za
bieleń uzupełn iono  ubytki po 
gwoździach i innych mechanicz
nych uszkodzeniach. Obraz za- 
punktowano i zawerniksowano.

W ykonawca: M. O rthw ein , 
B. Kamińska.

Inwestor: Parafia.

MARIAŃSKIE PORZECZE 
(Goźlin) (gm. Wilga)

Kościół parafialny 
p.w. MB Bolesnej

Obraz Matka Boska 
z  Dzieciątkiem

2 poł. XVIII w., olej na płótnie. 
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Po zdjęciu obrazu

z krosna oczyszczono mechanicz
nie i wyprostowano lico. Następ
nie zabezpieczono bibułką japoń
ską na masę woskową. Zdublo
wano na masę woskowo-żywicz- 
ną, nadm iar masy dublażowej 
usunięto za pomocą benzyny ap
tecznej. Stary werniks usunięto 
alkoholem etylowym neutralizo
wanym terpentyną, w niektórych 
miejscach mechanicznie skalpe
lem, a także stosowano tzw. mie
szankę ruską (etanol, alkohol izo
propylowy, dwumetyloformamid, 
ksylen, chlorek etylu), dwumeta- 
loformamid, octan etylu, mydeł
ko am oniakalne, neutralizując 
działanie rozpuszczalników ter
pentyną. Uzupełniono ubytki ki
tami kredowo-klejowymi, a po 
ich przeszlifowaniu zawernikso
wano. Nabito na nowe krosna. 
Zapunktowano i wykonano retu
sze w technice olejno-żywicznej, 
przew erniksow ano w erniksem  
damarowym. Oprawiono w no
we ramy.

Wykonawca: PP PKZ O/Warsza
wa (kier. zesp. Halina Rudniewska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Obraz Św. Walenty

Poł. XIX w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Po zdjęciu obrazu 
z krosna oczyszczono mechanicz
nie i wyprostowano lico. Następ
nie zabezpieczono bibułką japoń
ską na masę woskową. Zdublo
wano na masę woskowo-żywicz- 
ną, nadm iar masy dublażow ej 
usunięto za pomocą benzyny ap
tecznej. Stary werniks usunięto 
alkoholem etylowym neutralizo
wanym terpentyną, w niektórych 
miejscach mechanicznie skalpe
lem, a także stosowano mieszan
kę ruską, dwum etaloform am id, 
octan etylu, mydełko amoniakal-
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Mariańskie Porzecze, kościół oo. marianów p.w. M atki Boskiej Bolesnej — „Matka Boska 
z Dzieciątkiem” po konserwacji. Fot. A. Juszczak, 1982 r. ■

ne, neutralizując działanie rozpu
szczalników terpentyną. Uzupeł
n io n o  u b y tk i k itam i k red o - 
wo-klejowymi, a po ich przeszli- 
fowaniu zawerniksowano. Nabi
to na nowe krosna. Zapunktowa- 
no i dokonano retuszy w technice 
olejno-żywicznej, przewernikso- 
wano werniksem  damarowym. 
Oprawiono w nowe ramy.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Halina Rud- 
niewska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Obraz Ukrzyżowanie Chrystusa

2 poł. XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1988-1989. Powierzchnię 
obrazu oczyszczono z brudu i ku
rzu, wyrównano płótno i usunię
to szew. Zdublow ano na masę 
woskowo-żywiczną. Lico oczy
szczono mydełkiem konserwator
skim, usunięto werniks alkoho
lem etylowym wraz z terpentyną. 
W miejscach o mniejszym prze
grzaniu częściowo zregenerowa
no warstwę malarską kompresa
mi z wody amonikalnej i alkoho
lu etylowego. Zakitowano ubytki 
w technice kredow o-klejow ej, 
wklejono łatę i zawerniksowano 
powierzchnię. Wykonano retusz 
w technice żywicznej i ponownie 
obraz zawerniksowano wernik
sem matowym. Obraz przytwier
dzono miedzianymi gwoździami 
do drewnianej ściany ołtarza.

Wykonawca: Spółdzielnia Pra
cy Artystów Konserwatorów w War
szawie (Maria Petrowa, Dorota 
Żemła)

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem

XVII w., olej na płótnie, obraz 
ze srebrnymi koszulkami.

Konserwację przeprowadzono 
w 1986 r. Oczyszczono powierz
chownie, zdjęto części metalowe 
i tkaniny. Pobrano próbki ze zło
conych nimbów i gwiazdek oraz 
z karnacji. Z aklejono  dw om a 
warstwami bibuły japońskiej na 
pastę woskową i oderwano obraz 
od podłoża drewnianego. Zdjęto 
łaty, dublaż i oczyszczono odwro

cie. Przy nasączaniu masą dubla- 
żową oryginalnego płótna wo
skiem pszczelim, damarą i ter
pentyną wenecką wklejono lnia
ne nitki w miejscach ubytków. 
Obraz zdublowano na masę wo
skowo-żywiczną. Przemalowania 
usunięto mechanicznie skalpela
mi po rozmiękczeniu alkoholem. 
Wklejono łaty płótna, a ubytki 
gruntu wypełniono kitem kredo- 
wo-klejowym  i pokryto cienką 
warstwą szelaku. Obraz zawernik
sowano werniksem mastyksowym. 
Zapunktowano techniką olejno- 
-żyw iczną (farby W insor, N e
wton odsączone), pokryto pastą 
woskową i wypolerowano.

Koszulkę oczyszczono z zabru
dzeń i rdzy, poreperowano części 
rozdarte i wyprostowano. Wszyst
kie części połączono w jedną ca
łość na piaskowniku mosiężnym, 
na którym naklejono bawełnianą 
taśmę mającą chronić obraz przed 
ewentualnym zarysowaniem.

Wykonawca: Izabela Malczew
ska i Barbara Pawłowska.

Inwestor: Parafia.

Obraz Najświętsza Maria Panna 
Niepokalanie Poczęta

Koniec XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1983-1984. Oczyszczono po
wierzchniowo lico z kurzu i bru
du. Spęcherzone miejsca warstwy
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Mariańskie Porzecze — kościół oo. marianów p.w. M atki Boskiej Bolesnej — „Madonna 
z Dzieciątkiem”: a — lico obrazu po konserwacji; b — srebrna koszulka (zmontowana w  
całości na mosiężnej konstrukcji i eksponowana na desce, na której był poprzednio przybity 
obraz i koszulka). Fot. A. Stasiak, 1986 r.

malarskiej nakłuwano i przepra- 
sowano na wosk. Lico zabezpie
czono bibułkami japońskimi przyk
lejonymi na pastę woskową. Brud
ne odwrocie oczyszczono mecha
nicznie elektroluksem, mokrymi 
szmatkami i pędzlami, a także skal
pelami i nożami, następnie wy
prostowano obraz na mokro pod 
przyciskami. Zdublowano ręcz
nie na nowe płótno na masę wo
skową. W dolnej części (pod pół
księżycem) wprasowano od stro
ny lica na masę woskową nowe 
gruntowane łaty. Lico oczyszczo
no z nadmiaru masy dublażowej 
i z bibułek japońskich, oraz usu
nięto wosk. Warstwę starego wer
niksu, retuszy i przemalowań usu
nięto za pomocą alkoholu i ter
pentyny doczyszczając mechani
cznie skalpelami. Ubytki zaprawy 
uzupełniono masą kredowo-kle- 
jową a następnie wyszlifowano 
i zaszelakowano. Obraz nabito na 
nowe krosna z klinami z dębiny, 
na powierzchnię lica położono 
warstwę werniksu mastyksowego 
z terpentyną. Punktowanie wyko
nano w technice olejno-żywicznej 
z laserunkami. Wykonano częścio
wą rekonstrukcję w partiach twa
rzy aniołków oraz zrekonstruo
wano w miejscu wklejenia łat 
w dolnej części. Zawerniksowano 
werniksem mastyksowym, zabez
pieczono powierzchnię lica pastą 
woskową i wypolerowano.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Izabela Malcze
wska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Portret ks. Stanisława 
Papczyńskiego

1 poł. XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Obraz zdjęto z krosien, 
wyprostowano, oczyszczono od
wrocie i lico, następnie zabezpie
czono bibułką japońską na masę 
woskową. Zdublowano na masę

Mariańskie Porzecze, kościół oo. marianów  
p.w. M atki Boskiej Bolesnej, portret ks. 
Stanisława Papczyńskiego po konserwacji. 
Fot. A. Juszczak, 1982 r.

woskowo-żywiczną. Oczyszczo
no lico z nadmiaru masy dublażo
wej za pomocą benzyny aptecz
nej. Usunięto stary werniks alko
holem etylowym neutralizow a
nym terpentyną, stosowano także 
mieszankę ruską, dwumetylofor- 
mamid, octan etylu, mydełko amo
niakalne. Ubytki zaprawy uzupeł
nione kitami kredowo-klejowymi. 
Nabito na nowe krosna i przypra- 
sowano. Punktowanie i retuszo
wanie wykonano w technice olej
no-żywicznej, następnie przewer- 
niksowano werniksem damaro- 
wym. Oprawiono w nowe ramy.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Halina Rudnie- 
wska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Portret zakonnika mariańskiego

2 poł. XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Obraz zdjęto z krosien, 
wyprostowano oczyszczono od
wrocie i lico, zabezpieczono bi
bułką japońską na masę wosko
wą. Zdublowano na masę wosko
wo-żywiczną. Oczyszczono lico 
z nadmiaru masy dublażowej za 
pomocą benzyny aptecznej. Usu
nięto stary werniks alkoholem 
etylowym neutralizowanym ter
pentyną, w niektórych miejscach 
mechanicznie skalpelem, stoso
w ano także m ieszankę ruską, 
dwumetyloformamid, octan ety
lu, mydełko amoniakalne, w nie
których miejscach produkt fir
my MERCK-Schuchardt o wzo
rze ChHsOi-Metoxy-ethanol, Met- 
hyl-glycol przerywając jego dzia
łanie olejem lnianym. Ubytki za
prawy uzupełniono kitami kredo
wo-klejowymi. Nabito na nowe 
krosna i przyprasowano krawę
dzie. Punktowanie i retuszowanie 
wykonano w technice olejno-ży
wicznej, następnie przewernikso- 
wano werniksem  dam arowym . 
Oprawiono w nowe ramy.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Halina Rud- 
niewska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.
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Portret M. Szelaskowskiego

Pocz. XIX w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Podklejono pęcherze 
na krawędziach, zdjęto z krosien, 
wyprostowano, oczyszczono od
wrocie i lico, zabezpieczono bi
bułką japońską na masę wosko
wą. Zdublowano na masę wosko- 
wo-żywiczną. Nadmiar masy du
blażowej usunięto za pomocą ben
zyny aptecznej. Stary werniks usu
nięto alkoholem etylowym neu
tralizowanym terpentyną, stoso
wano także m ieszankę ruską, 
dwumetyloformamid, octan ety
lu, mydełko amoniakalne. Ubytki 
zaprawy uzupełniono kitami kre- 
dowo-klejowymi. Nabito na no
we krosna, przyprasowano kra
wędzie. Punktowanie i retuszo
wanie wykonano w technice olej
no-żywicznej, następnie przewer- 
niksowano werniksem damaro- 
wym. Oprawiono w nowe ramy.

Wykonawca: PP PKZ O/Warsza
wa (kier. zesp. Halina Rudniewska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

MOKOBODY

Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi

Obraz Matka Boska z Dzieciąt
kiem —  Budzieszyńska

XVII w., tem pera na desce 
modrzewiowej.

Konserwację przeprowadzono 
w 1987 r. Zdjęto z obrazu meta
lowe okłady oraz tkaninę, pobra
no próbki laboratoryjne, oczysz
czono srebrny okład z korozji, 
brudu i zabezpieczono. Pękniętą 
deskę sklejono w górnej i dolnej 
partii, uzupełniono ubytki drew
na flekami drewnianymi i kitem 
trocinow o-klejow ym . Usunięto 
zabezpieczenia z lica, stary wer
niks oraz retusze z twarzy, rąk 
i szat, a także przemalowań z tła 
obrazu w dolnej partii za pomocą 
mieszanki spirytusu i toluenu. Po
łożono warstwę werniksu masty
ksowego, wykonano retusze w te
chnice olejno-żywicznej, oraz po
kryto lico i odwrocie pastą w o
skową i wyfroterowano.

Wykonawca: Katarzyna Iwa
nicka.

Inwestor: Parafia.

. te

Mariańskie Porzecze, kościół oo. marianów  
p.w. Matki Boskiej Bolesnej, portret M. Sze
laskowskiego po konserwacji. Fot. A. Jusz
czak, 1982 r.

NIWISKI (gm. Mokobody)

Kościół parafialny 
p.w. Wniebowzięcia NMP

Obraz Św. Stanisław 
z Piotrowinem

Autor nieznany, 1 poł. XVIII w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1996-1997. Wstępnie oczysz
czono lico oraz odwrocie i zabez
pieczono bibułką japońską przyk
lejoną na Beva 371 firmy Adam 
Chem ical Comp. USA. Zdjęto 
płótno z krosna, oczyszczono me
chanicznie odwrocie i wykonano 
dezynfekcję 1,5% roztworem wod

nym Preventolu R80 firmy Bres- 
ciani. Podklejono spękania prepa
ratem Hydrogrunt 750 i podpra- 
sowano kauterem przez melineks 
podniesione łuski. Usunięto zżół
knięty werniks stosując izopropa- 
nol i 10% wodę amoniakalną. 
Sklejono rozdarcia i wklejono ła
tki używając stężonego roztworu 
10-25% POW w toluenie. Wypro
stowano i zaimpregnowano wraz 
ze zgrzaniem wszystkie warstwy 
na stole niskociśnieniowym przy 
użyciu preparatu Plexisol 550. 
Uzupełniono ubytki zaprawy ki
tem emulsyjnym. Położono wer
niks pośredni damarowy. Wyko
nano retusz ubytków warstwy ma
larskiej farbami firm Windsor
-Newton, Talens, Le France et Bur- 
geois. Zawerniksowano wernik
sem półmatowym w sprayu Win
dsor-Newton.

Wykonawca: A. Bogusz-Gazda.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

PAPROTNIA

Kościół parafialny 
p.w. św. Bartłomieja

Obraz Święta Rodzina

Autor nieznany, XVII w., obraz 
malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1996 r. Wstępnie oczyszczono 
lico oraz odwrocie i zabezpieczo
no bibułką japońską. Zdjęto płót
no z krosien, usunięto rozłożony

Paprotnia, kościół p.w. św. Bartłomieja — „Święta Rodzina”: a — w trakcie konserwacji; 
b — po konserwacji. Fot. M. Stankiewicz, 1996 r.
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werniks stosując alkohol metylo
wy, neutralizując go terpentyną 
balsamiczną, użyto też mydełka 
Contrad 2000, doczyszczono me
chanicznie. Usunięto stare kity 
i rozległe przemalowania używa
jąc Remlaku oraz dwumetylofor- 
mamidu neutralizowanego terpen
tyną balsamiczną. Założono kity

Pruszyn, kościół p.w. św. Mikołaja bpa — „ 
K. Kudelski, 1997 r.

Pruszyn, kościół p.w. św. Mikołaja bpa — 
K. Kudelski, 1997 r.

kredowo-klejowe. Na odwrociu 
wprasowano pasy płótna szklane
go na brzegach, całość przepraso- 
wano. Po zawerniksowaniu lica 
obrazu werniksem damarowym 
retuszerskim wykonano estetycz
ne uzupełnienia kolorystyczne 
pigmentami ze spoiwem 3% Para
loidu B72 w ksylenie, na podma-

Ostateczny” przed i po konserwacji. Fot.

Rodzina” przed i po konserwacji. Fot.

lówce wykonanej gwaszem. Za
werniksowano werniksem mato
wym Bresciani.

Wykonawca: M. Stankiewicz.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Generalny Konser

wator Zabytków.

PRUSZYN (gm. Siedlce)

Kościół parafialny 
p.w. św. Mikołaja bpa

Obraz Sąd Ostateczny

Autor nieznany, XVII/XVIII w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Zabezpieczono lico ob
razu bibułką japońską. Oczysz
czono odwrocie obrazu i usunię
to końcówki zszytych fragmen
tów podobrazia. Zdublowano na 
stole próżniowym  przy użyciu 
masy dublażowej o składzie: 60% 
węza pszczela, 30% żywica dama- 
rowa, 10% terpentyna wenecka. 
W dublowano łatki w miejscach 
ubytków podobrazia płóciennego. 
Oczyszczono lico z brudu przy 
użyciu mydełka amoniakalnego 
i terpentyny weneckiej a następ
nie z werniksu przy użyciu ter
pentyny balsamicznej, alkoholu 
etylowego z acetonem. Uzupeł
niono ubytki gruntu szpachlówką 
akrylow ą Stuccolini produkcji 
greckiej. Naciągnięto płótno na 
nowe krosno. Pokryto uzupełnie
nia gruntu  roztw orem  szelaku 
i podłożono kolor akwarelami 
firmy W indsor-Newton. Położo
no werniks izolujący i wykonano 
retusze oraz rekonstrukcje przy 
użyciu farb olejnych firm W ind
sor-N ew ton , Talens. Położono 
werniks końcowy, pastę woskową 
i wyfroterowano.

Wykonawca: K. Kudelski.
Rzeczoznawca : R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

Obraz Święta Rodzina

Autor nieznany, XVIII w., ob
raz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Zabezpieczono lico ob
razu bibułką japońską. Usunięto 
płótno dublażowe z odwrocia ob
razu oryginalnego. Oczyszczono 
odwrocie z pozostałości klajstru 
dublażowego. Nasączono odw ro
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cie obrazu preparatem grzybo- 
i pleśniobójczym Boracol 10 Rh 
firmy Beckers. Zdublowano na 
stole próżniow ym  przy użyciu 
masy dublażowej o składzie: 60% 
węza pszczela, 30% żywica dama- 
rowa, 10% terpentyna wenecka. 
W dublowano łatki w miejscach 
ubytków podobrazia płóciennego. 
Oczyszczono lico z brudu przy uży
ciu mydełka amoniakalnego i ter
pentyny balsamicznej a następnie 
z werniksu i przemalowań przy 
użyciu terpentyny balsamicznej, 
alkoholu  ety low ego, acetonu. 
Uzupełniono ubytki gruntu szpa- 
chlówką akrylową Stuccolini pro
dukcji greckiej. Naciągnięto płót
no na nowe krosno. Pokryto uzu
pełnienia gruntu roztworem sze
laku i podłożono kolor akwarela
mi firmy W indsor-Newton. Poło
żono werniks izolujący i wykona
no retusze oraz rekonstrukcje 
przy użyciu farb olejnych firm 
Windsor-Newton, Talens. Położo
no werniks końcowy mastyksowy, 
pastę woskową i wyfroterowano.

Wykonawca: K. Kudelski.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

PUSTELNIK (gm. Poświętne)

Kościół parafialny 
p.w. św. Katarzyny

Obraz Matka Boska 
z  Dzieciątkiem  — Piekarska

Prawdopodobnie warsztat kra
kowski, XV/XVI w. (?), tempera 
na desce.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1983-1985. Wykonano ba
dania fizyko-chemiczne, dendro
logiczne oraz fotografie w świetle 
analitycznym IR, UX X. Wyjęto 
obraz z ram, zabezpieczono łu
szczące się partie malowidła z za
prawą za pomocą coletty i bibułki 
japońskiej. Po wykonaniu próbek 
i odkryw ek u su n ię to  kolejno 
przem alowania i warstwy póź
niejsze: retusz olejny — mieszani
ną metanolu z terpentyną, laseru
nek — acetonem, złocone nimby
— acetonem  z chloroform em , 
przemalowania olejne — dwume- 
tyloform am idem , kity kredowe
— na mokro i sucho skalpelem, 
przem alow ania tem perow e —

rozmiękczono dwumetyloforma- 
midem i doczyszczono m echa
nicznie skalpelem. Podczas usu
wania warstw wtórnych podkle
jano systematycznie łuszczące się 
miejsca klejem rybim (ok. 5%) na 
ciepło. Następnie rozmontowano 
p o d o b raz ie , za im pregnow ano  
deski 15% roztworem Paraloidu 
В 72 w ksylenie z acetonem, usu
nięto farbę z odwrocia desek, 
sklejono deski na styk przy użyciu 
kleju skórnego, zam ontow ano 
spągi, w klejono w zm ocnienia 
w formie jaskółczych ogonów, 
ubytki drewna uzupełniono kita
mi trocinowymi na bazie Paraloi
du В 72 w acetonie. Ubytki zapra
wy od strony lica uzupełniono ki
tem kredowo-klejowym, wyko
nano złocenie tła złotem strąco
nym spolerowanym na całej po

wierzchni. Całość malowidła za- 
werniksowano werniksem dama- 
rowym. Wykonano scalenie kolo
rystyczne metodą naśladowczą sto
sując retusz wielowarstwowy i uży
wając pigmentów w proszku ze 
spoiwem temperowym jajowym. 
Obraz zawerniksowano wernik
sem matowym damarowym-wo- 
skowym.

Wykonawca: Małgorzata Schu- 
ster-Gawłowska, Marian Paciorek. 

Inwestor: Parafia.

SAWICE RUSKIE (gm. Repki)

Kościół parafialny 
p.w. św. Jerzego

Obraz 5w. Jerzy

1544 r., płótno, olej, rama zło
cona szlagmetalem.

Sawice Ruskie, kościół parafialny p.w. św. Jerzego — „Sw. Jerzy” po konserwacji. Fot. C. 
Ostas, 1984 r.
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Siedlce, Kuria Biskupia — „Trójca Święta” po konserwacji. Fot. K. Kowalska, 1979 r.

Konserwację przeprowadzono 
w 1984 r. Przytwierdzono frag
menty polichromii i złoceń na 
12% POW w dyspersji wodnej. 
Oczyszczono pow ierzchow nie, 
wyciągnięto gwoździki i szpilki, 
odjęto sukienkę, szory końskie, 
hełm i dzidę. Zaklejono sfalowa
ne lico bibułkami japońskimi na 
pastę woskową, odcięto płótno 
od deski i wyprasowano. Zdublo
wano na masę woskową i wklejo
no łatki, usunięto etanolem dwu
warstwowe przemalowania olej
ne oraz laserowane srebrzenia. 
Ubytki uzupełniono masą kredo- 
wo-klejową i przeprasowano li
ca. Punktowanie i częściową re
konstrukcję w dolnej partii obra
zu wykonano w technice żywicz
nej, położono werniks końcowy. 
Do sukienki, hełmu i dzidy przy
twierdzono odstające łuski w dys
persji wodnej. Oczyszczono poli
chromie i partie złocone z brudu, 
utwardzono kartoniki przez nasy
cenie gorącym klejem stolarskim 
15% z dodatkiem NaF, oraz wy
konano płytę gipsową z pozyty
wowym reliefem . Polichrom ię 
wypunktowano w technice żywi
cznej, złocenie uzupełniono tym
czasowo pastą Goldfinger na ben
zynie lakowej.

Ramę oczyszczono, ubytki uzu
pełniono przez nakładanie grun- 
ciku kredowo-klejowego. Prze- 
szlifowano, przezlocono szlagme- 
talem na mat i poler, listki z masy 
formierskiej brązem w szelaku.

W ykonawca: „Ars A ntiqua” 
z Warszawy (Anna Komorowska- 
-Sławiec i Hanna Markowska).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

SEROKOMLA

Kościół parafialny 
p.w. św. Stanisława bpa

Obraz Matka Boska 
z Dzieciątkiem

Autor nieznany, 2 poł. XVIII w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r. Zabezpieczono lico ob
razu bibułką japońską na pastę 
woskową. Oczyszczono odwrocie 
obrazu. Z dublow ano na stole 
próżniowym przy użyciu masy

dublażowej o składzie: 70% węza 
pszczela, 20% żywica damarowa, 
10% terpentyna wenecka. Wdu- 
blowano łatki w miejscach- ubyt
ków podobrazia  p łóciennego . 
Oczyszczono lico obrazu z brudu 
przy użyciu mydełka amoniakal
nego, wody destylowanej i 20% 
wody amoniakalnej oraz terpen
tyny balsamicznej. Oczyszczono 
lico obrazu z werniksu i przema- 
lowań przy użyciu terpentyny 
balsamicznej, alkoholu etylowe
go, acetonu. Uzupełniono ubytki 
g run tu  szpachlów ką akrylow ą 
Stuccolini produkcji greckiej. N a
ciągnięto płótno na nowe krosno. 
Pokryto uzupełnienia gruntu roz
tworem szelaku w alkoholu ety
lowym i podłożono kolor akwa
relami firmy W indsor-Newton. 
Położono werniks izolujący i wy
konano retusze oraz rekonstruk
cje przy użyciu farb olejnych fir

my W indsor-Newton, Talens. Po
łożono werniks końcowy.

Wykonawca: K. Kudelski.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

SIEDLCE 

Kuria Biskupia

Obraz Trójca Sw.

1 poł. XVI w., tempera na de
sce, złocenie laserunki olejne.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1977-1979. Pęcherze i łuski 
p rzy tw ierdzono emulsją POW 
w dyspersji wodnej. Po zabezpie
czeniu lica trzema warstwami bi
bułki japońskiej na pastę wosko
wą wykonano dezynsekcję w ko
morze próżniowej. Wyprostowa
no deski, wyszpanowano listew
kami i uzupełniono ubytki, zaim
pregnowano roztworem żywicy 
Areolit w ksylenie. Usunięto prze-
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malowania, uzupełniono ubytki 
zaprawy kitem kredowo-klejowym 
i wypunktowano w technice olej- 
no-żywicznej, a w partii złoceń tła 
złotem w proszku. Po wyschnię
ciu obraz zapastowano, a odwro
cie przewoskowano na ciepło.

Wykonano nową profilowaną 
i bejcowaną na ciemno ramę.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (Jadwiga Wardzyńska i Bro
nisława Szwalgin).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

SKÓRZEC

Kościół parafialny 
p.w. Nawrócenia św. Pawła

Obraz NMP Niepokalanie 
Poczęta, z ramą

Koniec XVIII w. olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1986. Obraz zabezpie
czono od strony lica bibułką ja
pońską klejoną na pastę wosko
wą. Z odwrocia usunięto łatę ze 
sk le jk i, o ra z  w y m o n to w an o  
z krosien i rozdublowano. Oczy
szczono mechanicznie odwrocie 
z klajstru. Wykonano ręczne du
blowanie na masę woskowo-ży- 
wiczną. Lico oczyszczono z nad
miaru wosku i bibułek japońskich 
benzyną apteczną, wyprostowano 
m etodą prasowania na gorąco.
Ubytki płótną uzupełniono łatka
mi z zagruntowanego płótna lnia
nego. Stary werniks usunięto al
koholem etylowym neutralizowa
nym terpentyną i doczyszczono 
mechanicznie skalpelem. Ubytki 
p o d ło ża  u z u p e łn io n o  k itam i 
z masy kredowo-klejowej z do
mieszką terpentyny weneckiej. Po 
zaizolow aniu  kitów  szelakiem 
rozcieńczonym alkoholem etylo
wym uzupełnienia o większej po
wierzchni pokryto masą wosko
wą. Pow tórnie przeprasow ano 
płótno. Powierzchnię kitów za
barwiono akwarelą z dodatkiem 
żółci wołowej. Płótno nabito na 
nowe krosna. Pokryto lico malo
widła werniksem mastyksowym, 
a następnie wykonano punkto
wanie ubytków warstwy malar
skiej w technice olejno—żywicz- Skórzec, kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła — „NMP Niepokalanie Poczęta” po
nej. Po wyschnięciu powierzchnię konserwacji. Fot. A. Ołclak, 1986 r.
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m alow idła zapastow ano pastą 
woskową i wypolerowano.

Z ramy usunięto wtórne war
stwy gruntu i przemalowania do 
powierzchni surowego drewna 
oraz podklejono na polioctan wi
nylu w dyspersji wodnej możliwe 
do zachowania partie oryginalne.

Oczyszczanie prowadzono meto
dą chemiczną — stosując amo
niak, mieszankę alkoholu etylo
wego, amoniaku i acetonu, a tak
że mechanicznie przy użyciu skal
peli i noży szewskich. Rozmonto
wano ramę na pojedyncze ele
menty, w narożniki spodniej czę

ści wpuszczono kotwy żelazne, 
które zostały wklejone na żywicę 
i przytwierdzone do drewna mo
siężnymi śrubami. Ubytki drewna 
w częściach k onstrukcy jnych  
i profilach zostały uzupełnione 
metodą flekowania i szpanowa
nia przy zastosowaniu kleju sto
larskiego i żywicy epoksydowej 
w miejscach o osłabionej struktu
rze drewna. Następnie spodnią 
część ram zespolono z górną po
przez sklejenie powierzchni żywi
cą epoksydową oraz połączenie 
wkrętami mosiężnymi. Wykona
no rekonstrukcją niezachowanych 
fragmentów ornamentu. Po wy
konaniu prac montażowych wy
równano powierzchnię odwrocia 
i zaimpregnowano drewno para
loidem w toluenie. Powierzchnię 
przeznaczoną do złocenia przek- 
lejono wielokrotnie klejem sto
larskim. Położono sześć warstw 
gruntów kredowo-klejowych z do
datkiem pokostu. Po oszlifowa
niu, przeznaczoną pod złocenia 
powierzchnię kilkakrotnie zasze- 
lakowano i pokryto mikstionem. 
W ykonano złocenie szlagmeta- 
lem w płatkach na mat i zabezpie
czono warstwą szelaku.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Izabela Malcze
wska — obraz, rama — Dariusz 
Gajewski).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Portret Krzysztofa Cieszkowskiego

Koniec XVIII w. olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1985 r. Obraz oczyszczono po
wierzchownie z brudu. Zbadano 
w świetle wzbudzonym prom ie
niowaniem pozafioletowym oraz 
przez monitor telewizyjny z ka
merą czułą na promieniowanie 
podczerwone. Zdjęto z krosna 
i oczyszczono powierzchnię ma
lowidła terpentyną i alkoholem 
etylowym. Lico zabezpieczono bi
bułką japońską przyklejoną na 
pastę woskową i usunięto stary 
dublaż. Rozprostowano płótno 
i wykonano dublowanie na stole 
próżniowym. Lico oczyszczono 
benzyną z b ib u łk i japońsk iej 
i wosku, a następnie usunięto 
warstwę rozłożonego werniksu
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alkoholem etylowym, przerywa
jąc terpentyną. Przemalowania 
zdejmowano metodą chemiczną 
stospjąc tzw. mieszankę ruską, 
przerywając terpentyną. Oczy
szczenie chemiczne uzupełniono 
doczyszczeniem mechanicznym. 
Ubytki warstwy zaprawy wypeł
niono masą kredow o-klejow ą, 
a następnie dodatkowo wpraso- 
wano masę woskową w kity wy
konane na obrzeżach. Płótno na
bito na nowe krosna z klinami 
i zaw erniksow ano lico obrazu 
werniksem mastyksowym. Wyko
nano punk tow an ie  m alow idła 
w technice olejno-żywicznej me
todą retuszu naśladowczego, lico 
pokryto pastą woskową i wypole
rowano.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Iwona Stefań- 
ska-Miciak).

Obraz Sen św. Józefa

Koniec XVIII w., olej na płótnie.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1986-1988. Obraz zabezpie
czono od strony lica bibułką ja
pońską klejoną na pastę wosko
wą, a następnie wymontowano 
z krosien, rozdublowano i oczy
szczono mechanicznie z pozosta
łości klajstru, zdublowano ręcz
nie na masę woskowo-żywiczną. 
Lico oczyszczono z nadmiaru wo
sku i bibułek japońskich benzyną 
ap teczn ą , w y p ro sto w an o  od 
kształcone i sfalowane fragmenty 
podobrazia metodą prasowania 
na gorąco. Ubytki płótna uzupeł
niono od strony awersu łatkami 
z zagruntowanego płótna lniane
go. Oczyszczono malowidło z za
brudzeń, przemalowań i wernik
su za pomocą alkoholu etylowego 
neutralizowanego terpentyną i do
czyszczono mechanicznie. Ubytki 
podłoża uzupełniono kitami z ma
sy kredowo-klejowej z domiesz
ką terpentyny weneckiej.. Powie
rzchnię kitów zabarwiono akwa
relą z dodatkiem żółci wolowej. 
Płótno nabito na nowe krosna. 
Lico malowidła pokryto wernik
sem mastyksowym, a następnie 
wykonano punktowanie ubytków 
warstwy malarskiej w technice

olejo-żywicznej, powierzchnię ma
lowidła zapastowano pastą wo
skową i wypolerowano.

Z ozdobnej ram y usun ięto  
wtórne warstwy gruntu i przema
lowania do powierzchni surowe
go drewna oraz podklejono na po
lioctan winylu w dyspersji wod
nej możliwe do zachowania par
tie oryginalne. Oczyszczanie pro
wadzono metodą chemiczną — 
stosują amoniak, mieszankę alko
holu etylowego, amoniaku i ace
tonu, a także mechanicznie — przy 
użyciu skalpeli i noży szewskich. 
Rozmontowano ramę na pojedyn
cze elementy, w narożniki spod
niej części wpuszczono kotwy że
lazne, które zostały wklejone na 
żywicę i przytwierdzone do drew
na mosiężnymi śrubami. Ubytki 
drewna w częściach konstrukcyj
nych i profilach zostały uzupeł
nione metodą flekowania i szpa
nowania przy zastosowaniu kleju 
stolarskiego i żywicy w miejscach 
o osłabionej strukturze drewna. 
Następnie spodnią część ramy ze
spolono z górną poprzez skleje
nie powierzchni żywicą epoksy
dową oraz połączenie wkrętami 
mosiężnymi. Wykonano rekon
strukcję nie zachowanych frag
mentów ornamentu. Po wykona
niu prac montażowych wyrówna
no powierzchnię odwrocia i za
impregnowano drewno paraloi
dem w toluenie. Powierzchnię 
przeznaczoną do złocenia przek- 
lejono wielokrotnie klejem stolar
skim. Położono sześć warstw grun
tów kredowo-klejowych z doda
tkiem pokostu. Po oszlifowaniu 
przeznaczoną do złocenia powie
rzchnię kilkakrotnie zaszellako- 
wano i pokryto mikstionem. Wy
konano złocenie szlagmetalem 
w płatkach ma mat i zabezpieczo
no warstwą szelaku.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. Izabela Malcze
wska — obraz, rama — Dariusz 
Gajewski).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Kościół parafialny 
p.w. św. Stanisława bpa

Obraz Zdjęcie z krzyża

Autor nieznany (kopia przed
stawienia Rubensa z Eremitażu 
w Petersburgu), poł. XIX w., obraz 
malowany olejem na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz wyjęto z ram, 
zdjęto z krosna i zbezpieczono li
co bibułką japońską i pastą wos
kową. Zdjęto płótno dublujące 
z odwrocia i usunięto łaty. Skal
pelem i przy użyciu Remosolu 
usunięto resztki kitów, które prze
szły z lica. Rozdarcie płótna skle
jono na styk używając kleju dwu
składnikowego Araldite Ciba-Gei- 
gy. Wyprostowano powierzchnię 
płótna poprzez prasowanie. Na 
odwrociu, w miejscach rozdarć 
płótna wprasowano pasy z jedwa
biu. Obraz zdublowano używając 
masy woskowo-żywicznej. Wer
niks i zabrudzenia usunięto che
micznie alkoholem i Remosolem 
przerywając działanie terpentyną. 
Założono kity elastyczne na bazie 
dublującej z wypełniaczem z pig
mentów firmy Talens. Warstwę 
malarską scalono kolorystycznie 
farbami olejnymi firmy Rowney. 
Założono końcowy werniks da
marowy. Odwrocie obrazu prze- 
sm arow ano 1% roztworem  Li- 
chenicide w etanolu.

Wykonawca: E Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraz Matka Boska

Autor nieznany, 2 poł. XIX w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz oczyszczono 
wstępnie i zabezpieczono lico bi
bułką japońską. Oczyszczono me
chanicznie skalpelem i szczotką 
odw rocie. W yprostow ano po 
wierzchnię płótna poprzez praso
wanie. Obraz zdublowano uży
wając masy woskowo-żywicznej. 
Werniks i zabrudzenia usunięto 
chemicznie alkoholem przerywa
jąc działanie terpentyną. Założo

SKRZESZEW (gm. Repki)
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no kity kredowo-klejowe (żelaty
na 8%). Nabito na nowe krosno. 
Warstwę malarską scalono kolo
rystycznie farbami olejnymi firmy 
Rowney. Założono końcowy w er
niks damarowy.

Wykonawca: P Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraz Św. Roch

Autor nieznany, 2 poł. XVIII w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz oczyszczono wstęp
nie i zabezpieczono lico bibułką 
japońską. Oczyszczono mechani
cznie skalpelem i szczotką odw ro
cie. Usunięto odspojoną łatę, wy
cięto skalpelem szef i zeszlifowa- 
no. Pęknięcie płótna sklejono na 
styk używając kleju dwuskładni
kowego Araldite Ciba-Geigy. Wy
prostowano powierzchnię płótna 
poprzez prasowanie. Obraz zdublo
wano używając masy woskow o- 
-żywicznej. Werniks i zabrudzenia 
usunięto chemicznie alkoholem 
przerywając działanie terpentyną. 
Założono kity kredowo-klejowe 
(żelatyna 8%). Nabito na nowe 
krosno. Warstwę malarską scalo
no kolorystycznie farbami olejny
mi firmy Rowney. Założono koń
cowy werniks damarowy. O dw ro
cie obrazu przesmarowano 1% roz
tworem Lichenicide w etanolu.

Wykonawca: P Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraz Sw. Łukasz Ewangelista

Autor nieznany, 2 poł. XIX w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz oczyszczono 
wstępnie i zabezpieczono lico bi
bułką japońską. O czyszczono 
skalpelem i szczotką odwrocie 
płótna. Wyprostowano powierz
chnię płótna poprzez prasowanie. 
Sklejono rozdarcie płótna używa
jąc kleju dwuskładnikowego Aral
dite Ciba-Geigy. Obraz zdublo

wano przy użyciu masy woskowo- 
-żewicznej. Werniks i zabrudze
nia usunięto alkoholem. Założo
no kity kredowo-klejowe (żelaty
na 8%). Nabito na przerobione 
krosno. Warstwę malarską scalo
no kolorystycznie farbami olejny
mi firmy Rowney. Założono koń
cowy werniks damarowy.

Wykonawca: R Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraz Portret P. Obniskiej

Autor nieznany, 1838 r., obraz 
malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz oczyszczono 
wstępnie i zabezpieczono lico bi
bułką japońską. Oczyszczono me
chanicznie odwrocie. W yprosto
wano powierzchnię płótna po
przez prasowanie. Pęknięcie płót
na sklejono na styk używając kle
ju dw uskładnikow ego Araldite 
Ciba-Geigy. Obraz zdublowano 
używając masy woskowo-żywicz- 
nej. Werniks i zabrudzenia usunię
to chemicznie. Założono kity kre
dowo-klejowe (żelatyna 8%). Na
bito na nowe krosno. Założno wer
niks damarowy. Warstwę malar
ską scalono kolorystycznie farba
mi olejnymi firmy Rowney. Zało
żono końcowy werniks damarowy.

Wykonawca: R Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraź Portret Franiciszka 
Obniskiego

Autor nieznany, 2 ćw. XIX w., 
obraz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1995 r. Obraz oczyszczono 
wstępnie i zabezpieczono lico bi
bułką japońską. Oczyszczono od
wrocie mechanicznie. W yprosto
wano powierzchnię płótna po
przez prasowanie. Zeszlifowano 
szef i sklejono rozdarcie płótna 
na styk używając kleju dwuskład
nikowego Araldite Ciba-Geigy. 
Obraz zdublowano używając ma
sy woskowo-żywicznej. Werniks

i zabrudzenia usunięto chemicz
nie. Założono kity kredow o-kle
jowe (żelatyna 8%). Nabito na 
nowe krosno. Założono werniks 
izolujący. Warstwę malarską sca
lono kolorystycznie farbami olej
nymi firmy Rowney. Założono 
końcowy werniks damarowy.

Wykonawca: P Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

WĘGRÓW

Kościół parafialny 
p.w. Wniebowzięcia NMP 
i św. św. Piotra i Pawła

Obraz Chrystys na krzyżu

Autor nieznany, XVII w., obraz 
malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1996 r. Wstępnie oczyszczono 
lico oraz odwrocie i zabezpieczo
no bibułką japońską. Zdjęto płót
no z krosien, usunięto rozłożony 
werniks stosując pastę Remlak oraz 
alkohol metylowy neutralizując ter
pentyną. Usunięto stare kity i do
czyszczono niektóre partie obrazu 
używając dwum etylo-form am i- 
du. Usunięto pociemniałe prze
malowania i założono kity kredo
wo— klejowe. Przeprasowano ca
ły obraz oraz wprasowano pasy 
płótna szklanego na brzegach. Po
łożono werniks, podmalówki na 
kitach i wypunktowano używając 
farb firmy Maimeri oraz Wind
sor-N ew ton . Z aw erniksow ano 
werniksem  matowym na bazie 
wosku mikrokrystalicznego Bres- 
ciani.

Wykonawca: M. Klepacka.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

WODYNIE

Kościół parafialny 
p.w. św. św. Piotra i Pawła

Obrazy: Św. Ignacy Loyola,
Św. A lo jzy Gonzaga, Sw. Fran
ciszek Borgia, Św. Franciszek 
Ksawery, Sw. Stanislaw Kostka

Autor nieznany, XVIII w., obra
zy malowane olejno na blasze mie
dzianej.
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Konserwację przeprowadzono 
w 1996 r. Obrazy wyjęto z cyno
wych ramek. Wyprostowano po
wierzchnię podobrazi. Oczysz
czono z brudu i kurzu. Usunięto 
z lic i odwroci ogniska korozji. 
Usunięto stare werniksy przy uży
ciu alkoholu. Odtłuszczono i za
izolowano miejsca ognisk korozji 
i ubytków warstwy malarskiej. 
Położono cienką warstwę wernik
su damarowego. Zrekonstruowa
no warstwę malarską używając 
farb firmy Rowney. Odwrocia po
kryto wrstwą 4% paraloidu w to
luenie. Położono werniks końco
wy damarowy, półmatowy.

Wykonawca: P Sadlej — „Cro- 
aton” Sp. z o.o. Konserwacja i Re
stauracja Dzieł Sztuki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Obraz Ukrzyżowanie 
ze św. Marią Magdaleną

Autor nieznany, XVIII w., ob
raz malowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Zabezpieczono lico ob
razu bibułką japońską na pastę 
woskową. Oczyszczono odwrocie 
obrazu. Zdublowano na stole próż
niowym przy użyciu masy dubla
żowej o składzie: 70% węza pszcze
la, 20% żywica damarowa, 10% 
terpentyna wenecka. Wdublowa- 
no łatki w miejscach ubytków 
podobrazia płóciennego. Oczysz
czono lico obrazu z brudu przy 
użyciu mydełka amoniakalnego, 
wody destylowanej i wody amonia
kalnej oraz terpentyny balsamicz
nej. Oczyszczono lico obrazu 
z werniksu i przemalowań przy uży
ciu terpentyny balsamicznej, al
koholu etylowego, acetonu. Uzu
pełniono ubytki gruntu szpach- 
lówką akrylową Stuccolini pro
dukcji greckiej. Naciągnięto płót
no na nowe krosno. Pokryto uzu
pełnienia gruntu roztworem sze
laku w alkoholu etylowym i pod

łożono kolor akwarelami firmy 
W indsor-Newton. Położono wer
niks izolujący i wykonano retusze 
oraz rekonstrukcje przy użyciu 
farb olejnych firmy W indsor-N e
wton, Talens. Położono werniks 
końcowy.

Wykonawca: K. Kudelski.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

WOLA GUŁOWSKA 
(gm. Adamów)

Kościół parafialny 
p.w. Nawiedzenia NMP

Obraz Św. Elżbieta Węgierska

Autor nieznany, XVIII w., ma
lowany olejno na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r. Oczyszczono lico oraz 
odwrocie i zabezpieczono bibuł
ką japońską. Zdublowano przy 
użyciu masy woskowo-żywicznej. 
Usunięto rozłożony werniks sto
sując alkohol metylowy neutrali
zując go terpentyną balsamiczną, 
doczyszczono mechanicznie. Usu
nięto stare kity i przemalowania 
używając Remlaku oraz dwume- 
tyloform am idu neutralizowane
go terpentyną balsamiczną. Zało
żono kity kredowo-klejowe. Po 
zaw ern iksow an iu  lica obrazu 
werniksem damarowym retuszer- 
skim wykonano estetyczne uzu
pełnienia kolorystyczne pigmen
tami ze spoiwem 3% Paraloidu 
B72 w ksylenie. Zawerniksowano 
werniksem matowym Bresciani.

Wykonawca: K. Patejuk.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

ZWOŁA PODUCHOWNA  
(gm. Miastków Kościelny)

Kościół parafialny p.w. św. Anny

Obraz Św. Izydor

Autor nieznany, XVII w., obraz 
malowany olejno na płótnie.

Konserwację przerow adzono 
w 1996 r. Obraz zdjęto z krosien

i oczyszczono. Usunięto pociem
niały werniks, brud i przemalo
wania używając dwumetyloforma- 
midu oraz Remlaku neutralizując 
terpentyną balsamiczną. Wzmoc
niono istniejący dublaż. Na brze
gach wprasowano kawałki płótna 
z włókna szklanego z zastosowa
niem M owilithu DMC2. Założo
no kity kredowo-klejowe. Wypun
ktowano gwaszem Meimeri z za
bezpieczeniem werniksem z 2-3%  
paraloidu B-72 w toluenie oraz 
pigmentami Meimeri z 2-3%  pa
raloidem B-72 w toluenie. Za
werniksowano werniksem m ato
wym na bazie wosku mikrokrys
talicznego Bresciani.

Wykonawca: B. Wołosz.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

Obraz Matka Boska 
Niepokalanie Poczęta

Autor nieznany, XVIII w., ob
raz malowany olejno na desce.

Konserwację przerow adzono 
w 1998 r. Obraz wyjęto z ram 
i wstępnie oczyszczono. Usunięto 
metalową klamrę od strony lica, 
a w zamian wklejono na odwro- 
ciu motylkowy zwornik z drew
na. Pęknięcia deski zostały sklejo
ne żywicą epoksydową Epidian 5. 
Usunięto wycieki żywicy na sę
kach wraz z częścią drewna, aby 
zmniejszyć możliwość ponowne
go wypływu. Pociemniały w er
niks zdjęto przy użyciu preparatu 
Contrad. Głębsze ubytki po sę
kach wypełniono szpachlówką na 
bazie żywicy poliestrowej, a płyt
sze w g ru n c ie  k item  k redo- 
wo-klejowym. Nałożono werniks 
firmy Talens i zapunktowano far
bami tejże firmy, używając wer
niksu jako spoiwa. Położono wer
niks końcowy oraz pastę wosko
wą.

Wykonawca: J. Suchwałko.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.
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CEGŁÓW

Kościół parafialny
p.w. św. św. Jana Chrzciciela
i Andrzeja

Ołtarz główny

Część gotycka — tryptyk z rzeź
bami i płaskorzeźbani, Lazarus (?), 
ok. 1510 r., część barokowa — 
szafa ołtarzowa z rzeźbami i deko
racją snycerską. Drewniany, poli
chromowany, złocony i srebrzony.

Konserwację prowadzono w 1. 
1997-1998.

Szafa ołtarzowa. W ykonano 
badania rozpoznawcze i odkryw
ki. Zdemontowano rzeźby z gór
nej kondygnacji oraz ruchome 
elementy ołtarza. Oczyszczono 
wstępnie z brudu i kurzu. Wyko
nano dezynsekcję całego wnętrza 
kościoła wpuszczając gaz bromek 
metylu. Dokonano impregnacji 
drewna używając roztwory Oso- 
lanu KL i Paraloid B-72 w tolue
nie, stosując wielokrotne nasącza
nie od stężenia 10% do 25%. 
Oczyszczono powierzchnie pozłot 
na dekoracyjnych listwach, usu
nięto powłoki pociemniałego sze
laku używając dwumetyloforma- 
mid i octan amylu, działanie ich 
przerwano benzyną lakową. Usu
nięto zniszczone przez drewnoja- 
dy elementy konstrukcyjne i de
koracyjne. Uzupełniane elementy 
mocowano na drewniane kołki 
i śruby nierdzewne oraz wklejano 
używając polioctan winylu DMC 2. 
Wykonano flekowanie ubytków 
i szczelin w konstrukcji ołtarza. 
Drobniejsze ubytki drewna uzu
pełniono kitem drzewnym na ba
zie Paraloidu В 72 oraz kitem po
lioctanowym . W ierzchnią w ar
stwę szafy wielokrotnie przeszli- 
fowano a ubytki uzupełniano ki
tem kredowo-klejowym. Uzupeł
niono kitem kredowo-klejowym 
ubytki zapraw na złoconych li
stwach. Całe powierzchnie szafy 
pokryto warstwą zaprawy kredo- 
w o-k lejow ej na bazie emulsji 
akrylowej Primal AC 33. Pomalo
wano powierzchnię farbami na 
bazie emulsji akrylowej Primal 
AC 33, używając drobnozmielo- 
nych pigmentów firmy Maimeri.

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
Barokowe rzeźby i elementy 

snycerskie. Zdjęte z ołtarza poje
dyncze rzeźby: grupa Boga Ojca 
z aniołkami, dwie rzeźby klęczą
cych aniołków, dwa wazony, czte
ry uszaki, cztery muszle, osiem ko
lumn wstępnie oczyszczono z ku
rzu i brudu. Miejscowo podklejo
no odspajające się warstwy zapra
wy używając 5% kleju króliczego. 
Podklejono osypujące się warstwy 
malarskie używając 5% emulsji po
lioctanu winylu DMC 2. Przepro
w adzono im pregnację drew na 
używając roztworu Osolanu KL 
i Paraloid B-72 w toluenie, stosu
jąc wielokrotne nasączanie od stę
żenia 10% do 25%. Oczyszczono 
z brudu i zdjęto lokalne przema
lowania karnacji. Większe ubytki 
d rew n a u zu p e łn io n o  flekam i 
a mniejsze kitem drzewnym na 
bazie polioctanu winylu DMC 2. 
Uzupełniono ubytki zaprawy ki
tem kredowo-klejowym a warstwę 
polichromii zabezpieczono wernik
sem pośrednim. Wykonano retusz 
naśladowczy warstwy malarskiej 
w technice akwarelowej, wykoń
czanej farbami żywicznymi Restau- 
ro-Maimeri. Polichromowane czę
ści rzeźb pokryto pastą woskową 
i wyfroterowano. Prace kontynu
owano w latach następnych.

Wykonawca: J. Czernichow
ska, P Baranowski — „MERLIN” 
Baranowski i S-ka, Warszawa.

Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 
J. Prosnak.

Konsultant: T. Chrzanowski 
z Krakowa.

Inwestor: Generalny Konserwa
tor Zabytków, Parafia.

KŁOCZEW

Kościół parafialny 
p.w. św. Jana Chrzciciela

Chrzcielnica

Autor nieznany, 3 ćw. XVIII w., 
chrzcielnica drewniana, polichro
mowana, złocona i srebrzona.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Wykonano próbki che
miczne pigmentów i spoiw. Prze
prowadzono dezynsekcję i zdjęto 
kilka warstw przemalowań. Za
impregnowano drewno Paraloi
dem В 72 w toluenie. Oczyszczo

no polichromię preparatem Con- 
trad 2000. Podklejono niestabilną 
warstwę gruntów wraz z pozłota
mi Primalem AC 33. Uzupełniono 
detale snycerskie i wypełniono 
ubytki kitem trocinowym. Pozło
cono i posrebrzono, przy czym 
srebrzenia zbezpieczono wernik
sem z Paraloidu В 72 w toluenie. 
U zupełniono polichrom ię pig
mentami z Paraloidem w toluenie 
i zawerniksowano weriksem ma
towym opartym na wosku mikro
krystalicznym firmy Maimeri.

Wykonawca: M. Stankiewicz.
Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

KORCZEW

Pałac

Wyłogi przyokienne i drzwi 
w Saloniku Pompejariskim

Autor nieznany, pocz. XIX w., 
drewno polichromowane.

Konserwację prowadzono w 1.
1997-1998. Oczyszczono powie
rzchnię z brudu używając terpen
tyny balsamicznej z niewielką ilo
ścią alkoholu. Łuszczącą i osypu
jącą się farbę dekoracji malarskiej 
podklejono klejem z 2-3%  dys
persji wodnej Primalu A 33. Uzu
pełniono szpary i pęknięcia drew
na. Uzupełniono ubytki gruntu po
wierzchni malowanych oraz wy
punktowano ubytki warstwy ma
larskiej farbami konserwatorski
mi firmy Maimeri.

Wykonawca: B. Wołosz.
Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 

J. Prosnak.
Inwestor: Generalny Konser

wator Zabytków.

LIW

Muzeum-Zbrojownia

Makatka perska

XVIII w. jedwab/bawełna.
Konserwację przeprowadzono 

w 1982 r. Rozmontowano tkani
nę, oczyszczono mechanicznie, zba
dano laboratoryjnie, uprano w roz
tworze Prescosolve i sulfapolu, 
pokryto całą powierzchnię siatką 
dublującą, przypikow ano hafty 
do podłoża, zmontowano i pod
szyto płótnem bawełnianym.
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Wykonawca: PP PKZ O/Łódź 
(kier. zesp. Elżbieta Warszawska).

Inwestor: Muzeum-Zbrojownia.

MARIAŃSKIE PORZECZE 
(Goźlin) (gm. Wilga)

Kościół parafialny 
p.w. MB Bolesnej

lluzjonistyczna dekoracja 
obejścia ołtarza głównego

Prawdopodobnie warsztat Jana 
Niezabitowskiego, k. XVTII w., tem
pera na płótnie, olej na płótnie.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1983-1984.

Malowidło zdjęto z konstruk
cjami obejścia, zabezpieczono 
fragmenty lica bibułką japońską 
przyklejoną na masę woskową. 
Przystąpiono do prób zdejmowa
nia werniksu, zabrudzeń i prze- 
m alo w ań  m e to d ą  chem iczną  
i mechaniczną. Przy wykonywa
niu odkrywek używano roztworu 
amoniaku neutralizowanego ter
pentyną, mydełka amoniakalne
go, alkoholu neutralizowanego 
te rp en ty n ą . Pod w arstw ą sza- 
ro-zielonkaw ych przem alowań 
w partii iluzjonistycznej architek
tury obejścia odkryto pierwotny 
kolor — ciepły róż w tonacji wpa
dającej w brąz. W partii bramek 
pod szarozieloną monochromią 
znajduje się warstwa m alarska 
o jasnozielonej barwie. Odkryw
ki na przedstawieniach aniołów 
ujawniły, że oryginalny koloryt 
był znacznie jaśniejszy, żywszy, 
a karnacja w odcieniu chłodniej
szym. Zaprasowano kauterami na 
masę woskową partie polichromii 
najbardziej zagrożone wykrusze
niem. Odwrocie oczyszczono me
chanicznie przed zdublowaniem. 
P rz e m a lo w a n ia  te m p e ro w e  
w partii iluzjonistycznej architek
tury usunięto metodą chemiczną 
działając stężonym amoniakiem, 
zmywając wodą i przemywając ter
pentyną. Olejno-żywiczne prze
malowania na płótnach z wize
runkami aniołów usuwano alko
holem etylowym neutralizow a
nym terpentyną oraz mechanicz
nie skalpelem. Temperowe prze
malowania we fragmencie z ar
chitekturą zdejmowano alkoho
lem z dodatkiem amoniaku, prze

mywając terpentyną, oraz mecha
nicznie. Pofałdowane płótno wy
prostowano na mokro i zdublo
wano na nowe płótno poszczegól
ne fragmenty malowidła na masę 
w oskow ą, a w drobne ubytki 
płótna wklejono łatki. Po zdublo
waniu oczyszczono benzyną ap
teczną, doczyszczając mechanicz
nie. Pozostałe przem alow ania 
usunięto za pomocą am oniaku 
i benzyny, częściowo skalpelem. 
Skalpelem  i nożem  kam aszni- 
czym usunięto  przem alow anie 
z płócien pokrywających drzwicz
ki bramek, odsłaniając spodnią 
w arstw ę w kolorze zielonym . 
Ubytki zaprawy uzupełniono ma
są k re d o w o -k le jo w ą . P łó tn a  
z przedstawieniem aniołów po ki
towaniu pokryto werniksem ma
styksowym, ubytki warstwy ma
larskiej wypunktowano farbami 
o lejno-żyw icznym i. Pozostałe 
płótno punktowano w technice 
tłustej tempery, zrekonstruowano 
kw iatow e gałązki. N ab ito  na 
drewnianą konstrukcję obejścia 
uzupełniając farbą szczeliny. G ór
na krawędź kompozycji została 
wykończona taśmą. Dwie nama
lowane na drewnie wazy z gzym
su uzupełniono nowszym drew
nem, oczyszczono z przemalowa
nia mieszanką amoniaku, alkoho
lu i acetonu z przemyciem wodą 
i wypunktowano w technice tem 
perowej. W części dosztukowanej 
zmyto warstwę malarską do po
w ierzch n i d rew n a , p o ło żo n o  
grunt kredowo-klejowy, wykona
no rekonstrukcję i zmontowano.

Nastawa ołtarzowa

2 poł. XVIII w., drewno rzeź
bione, polichromowane, złocone.

Konserwację przeprowadzono 
w l. 1983-1984.

N ad staw ę  zd e m o n to w a n o , 
miejsca zagrożone odspojeniem 
warstwy malarskiej lub złoceń za
bezpieczono podpuszczając łuski 
alkoholem i podklejając na po
lioctan winylu. Próby zdejmowa
nia zabrudzeń przemalowań wy
kazały, że pod grubą powłoką bia
łej olejnej farby znajdują się ślady 
oryginalnej warstwy malarskiej 
w krem ow o-różow ym  kolorze. 
W płycinach dolnej części (taber

nakulum) odkryto resztki szaro
błękitnej farby, mogącej świad
czyć o występowaniu pierwotnie 
w tych miejscach marmoryzacyji. 
W partiach spływów wolutowych 
uzupełniono ubytki drewna przez 
wstawienie fleków z drewna lipo
wego. Otwory po lampkach wy
pełniono flekami z drewna dębo
wego. W ykonano szpanowanie 
i klejenie pęknięć oraz spoin, po
zostałe uzupełnienia opracowano 
rzeźbiarsko. Zabrudzenia i prze
malowania usunięto przy pomocy 
noży szewskich. Zwieńczenie oł
tarza oczyszczono mechanicznie, 
rozmiękczając amoniakiem i do
cierając do surowego drewna, 
w miejscach większych ubytków 
założono kity z pyłu drzewnego 
i paraloidu, które potem przeszli- 
fowano. Ubytki zaprawy w nasta
wie wypełniono kitami z masy 
kredowo-klejowej, partie z czy
stym drewnem przyklejono i cał
kowicie zagruntowano. Po wy- 
szlifowaniu i szelakowaniu kity 
podbarw iono tem perą jajową. 
Ołtarz pokryto kilkakrotnie war
stwą farby olejnej z terpentyną, 
jako barwnika używano bieli oło
wiowej. W płycinach części dol
nej wykonano rekonstrukcję mar- 
moryzacji, po wyschnięciu pokry
to warstwą werniksu. Elementy 
zwieńczenia pomalowano farbą 
olejną, następnie położono dwu
k ro tn ie  masę zabezpieczającą 
w skład której wchodził: pod
grzany wosk, żywica damarowa, 
terpentyna. Przy nastawie wyko
nano złocenia elementów na po
ler i mat oraz zakonserwowano 
stare złocenia na poler. Profile 
płycin w dolnej części nastawy ze- 
szlifowano do surowego drewna, 
powierzchnię przeklejono, poło
żono warstwę zaprawy kredo
wo-klejowej, na którą po prze- 
szlifowaniu położono pulment, 
pozłocono złotem  płatkow ym  
i w ypolerow ano. U zupełniono 
ubytki zaprawy na gzymsach na
stawy oraz we wnętrzu taberna
kulum masą kredow o-klejow ą, 
przeszlifowano, kity szelakowano, 
położono mikstion i złoto płatko
we. Podobnie postępowano przy 
złoceniu wnęki szafy od strony 
złotej, z tym że powierzchnię ni
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szy przed szelakowaniem przekle- 
jano dwukrotnie klejem kostnym. 
Surową powierzchnię rzeźby Ba
ranka Apokaliptycznego zagrun
tow ano przed posrebrzeniem , 
warstwę srebra utrwalono białym 
szelakiem. Powierzchnię- spływów 
wolutowych oczyszczono chemi
cznie z brudu i stearyny mieszan
ką alkoholowo-octową, w miejsca 
ubytków zaprawy założono kity, 
przeszlifowano, zaszelakowano 
powierzchnię, uzupełniono stary 
pulm ent i złocenia. Powierzch
nię złoceń wypolerowano.

Wykonawca: PP PKZ O/War
szawa (kier. zesp. E. Niemyska, B. 
Jachacz, H. Rudniewska, I. M al
czewska)

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

MOKOBODY

Kościół parafialny 
p.w. św. Jadwigi

Ołtarz główny

Stolarz Golefin, malarz Szymon 
Zień, 2 poł. XIX w., ołtarz drew
niany, polichromowany, pozłacany.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1994-1996. Powierzchnię ołta
rza oczyszczono od tyłu z brudu 
i kurzu. Wymieniono skorodowa
ne deski. Obraz w nastawie za
bezpieczono folią melinex. Drew
no ołtarza nasączono trzykrotnie 
preparatem Xylamon a następnie 
czterokrotnie Paraloidem w tolu
enie, uzyskując stężenia od 5% do 
20%. Wykonano odkrywki na li
cu ołtarza oraz badania laborato
ryjne próbek. Dokonano interpre
tacji wyników badań oraz opraco
wano wnioski. Zdemontowano ru
chome elementy ołtarza. Większe 
ubytki w drewnie i szpary między 
deskami wypełniono kitem z po
lioctanu winylu i pyłu drzewne
go. Usunięto odpadające grunty 
a ubytki uzupełniono szpachlów- 
ką Stuccolini produkcji greckiej. 
Wyszlifowano powierzchnie i po
malowano farbą ftalową. Miejsca 
pod szlagmetal zagruntowano far
bą nitrową a następnie położono 
go na mikstion akrylowy Akrylo 
oro włoski. Zabezpieczenia wy
konano werniksem damarowym. 
Brakujące elementy dekoracji rzeź

biarskiej odlano z żywicy poliestro
wej. Obraz ze zwieńczenia ołtarza 
został oczyszczony, wykitowany 
i zapunktowany farbami firmy Ta
lens. Pokryto go także werniksem 
damarowym.

Wykonawca: R Sadlej, J. Such- 
wałko.

Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 
J. Prosnak.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Ołtarz boczny (lewy)

Pocz. XIX w., ołtarz z adapto
wanymi XVIII-wicznymi elemen
tami, drewniany, polichromowa
ny, pozłacany.

Konserwację przeprowadzono 
w 1994 r. Powierzchnię ołtarza 
oczyszczono od tyłu z brudu i ku
rzu. Wymieniono skorodowane 
deski. Zabezpieczono folią meli
nex obraz w nastawie. Drewno oł
tarza nasączono trzykrotnie pre
paratem  Xylamon, a następnie 
czterokrotnie Paraloidem w tolu
enie, uzyskując stężenia od 5% do 
20%. Wykonano odkrywki na li
cu ołtarza oraz badania laborato
ryjne próbek. Dokonano interpre
tacji wyników badań oraz opraco
wano wnioski.

Wykonawca: R Sadlej.
Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 

J. Prosnak.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

Ołtarz boczny (prawy)

2 poł. XVIII, drewniany, poli
chromowany, pozłacany.

Konserwację przeprowadzono 
w 1994 r. Powierzchnię ołtarza 
oczyszczono od tyłu z brudu i ku
rzu. Wymieniono skorodowane 
deski. Obraz w nastawie zabezpie
czono folią melinex. Drewno oł
tarza nasączono trzykrotnie pre
paratem  Xylamon, a następnie 
wielokrotnie Paraloidem w tolue
nie, uzyskując stężenia od 5% do 
20%. Wykonano odkrywki na li
cu ołtarza oraz badania laborato
ryjne próbek. Dokonano interpre
tacji wyników badań oraz opraco
wano wnioski.

Wykonawca: P Sadlej.
Rzeczoznawcy: R. Bielecki, 

J. Prosnak.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

SKRZESZEW (gmina Repki)

Kościół parafialny 
p.w. św. Stanisława bpa

Organy

Autor nieznany, wykonane częś
ciowo w 1782 r. oraz 1796 r.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r. Zdem ontowano stół 
do gry, aparat dźwiękowy, a na
stępnie wykonano pulpit nutowy, 
ławę organową, szyld registrowy, 
trzy registercugi oraz uzupełnio
no filon z inskrypcją 1782, po
dest pod pedałklawiaturę, włącz
nik aparatu tremolo, garnierunki 
manual klawiatury, przy wiatrow- 
nicach uszczelniono spody i szpun- 
ty, dokonano regulacji sprężyn 
oraz grafitowania szlaif. W drew
nianych piszczałkach doklejono 
forszlaki, dorobiono kilka szpun- 
tów i stroiki cynowe oraz odpo
wiednio trwale ustawiono głosy. 
Prospektowe piszczałki wypolero
wano, wlutowano stroiki, przepro
wadzono prostowanie i lutowanie 
korpusu. Uzupełniono brakujące 
piszczałki w miksturze i intonacji 
oraz wykonano strojenie aparatu 
dźwiękowego. W miechu wyko
nano forowania, oklejenia całko
witego skórą cielęcą, naprawiono 
nożyce i uszczelniono kanały. 
Przy szfie dorobiono filon coko
łu, uzupełniono dekoracje zwień
czenia wież, dorobiono blaty na
krywające szafę od góry. N apra
wiono regulator oraz zainstalo
wano nowy aparat tremolo.

Wykonawca: M. Leśniczuk.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki.

WĘGRÓW

Kościół parafialny 
p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny

Autor nieznany, XVIII w., oł
tarz drew niany, fornierow any, 
częściowo polichromowany i zło
cony, z dekoracją kurdybanową, 
rzeźbiarską i snycerską.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r.

Mensa —  kurdybany. Zdemon
towano z podłoża i oczyszczono
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ich lico i odwrocie za pomocą gu
mek. Usunięto przem alow ania 
z lica używając mydełka marsyl- 
skiego. Sfazowano skórę kurdy- 
banu przy krawędziach. Na ob
rzeża przyklejono paski ze skóry 
owczej garbow anej roślinn ie. 
W zmocniono strukturę skóry po
przez buforowanie 7,5% mlecza
nem potasowym. Dogarbowano 
sumakiem w roztworze w odno- 
-acetonowym . Po przeschnięciu 
skóry w prow adzono od strony 
mizdry natłustkę (4 g olejku ko- 
py.tkowego, 2 g lanoliny, 86 ml 
benzyny lakow ej). Podklejono 
rozdarcia od strony mizdry i wy
konano drugą (wierzchnią) war
stwę krajki ze skóry cielęcej gar
bowanej roślinnie. N aprężono 
kurdyban na nowe podłoże ze 
sklejki i przyklejono na całej po
wierzchni, stosując warstwę izo
lacyjną w postacji fizeliny. War
stwę malarską wzmocniono prze- 
smarowując lico 7% polialkoho
lem. Ubytki warstwy malarskiej 
oraz pęknięcia i rozstępy skóry 
od strony lica uzupełniono kitem 
mieszając czerwoną glinkę bolu- 
sową z 10% PAW i 1% karboksy- 
metylocelulozą. Kity zaizolowa
no werniksem matowym Acrylik 
P ic ture Varnish firm y Talens. 
Ubytki srebra uzupełniono sreb
rem w proszku w polialkoholu. 
Scalenie kolorystyczne wykonano 
fa rbam i akw arelow ym i firm y 
W in s to n -N e w to n . N a fa rb y  
akwarelowe nałożono laserunek 
olejny. Położono werniks akrylo
wy w spraju.

Mensa — marmuryzowane pły- 
ciny. Oczyszczono ich lico i od
wrocie z kurzu i brudu urządze
niem Rainbow a następnie wodą 
destylowaną z dodatkiem 25% amo
niaku. Pęknięcia i rozejścia pomię
dzy deskami a listwami sklejono 
klejem Tytan B. Większe ubytki 
drewna wypełniono żywicą epok
sydową z trocinami. Niewielkie 
ubytki drewna oraz gruntu uzu
pełniono kitem klejowo-kredo- 
wym. Pociemniały wtórny wer
niks usunięto przy użyciu alkoho
lu. Uzupełniono ubytki polichro
mii farbami akwarelowymi firmy 
W inston-Newton oraz tem pero
wymi firmy Talens. Powierzchnię

lica pokryto werniksem mastyk
sowym. Odwrocie nasączono Bo- 
racolem Rh 10.

Mensa —  girlandy. Uzupełnio
no ubytki snycerki, uzupełniono 
ubytki gruntu, oczyszczono oraz 
uzupełniono ubytki pozłoty.

Nadstawa — gloria. Wykona
no dezynsekcję preparatem Cu- 
prinol produkcji angielskiej, a na
stępnie impregnację poprzez wie
lokrotne nasączanie roztworem 
żywicy Paraloid В 52 w toluenie 
(od 5% do 20%). Uzupełniono 
ubytki drew na fornirow anego, 
wstawiono fleki oraz zlikwidowa
no wyszczypania forniru na kan
tach. Przeszlifowano i scalono ko
lorystycznie powierzchnię. Zam 
knięto otwory po owadach mie
szaniną wosku pszczelego i żywi
cy damarowej. Uzupełniono ubyt
ki snycerki. Położono warstwy 
politury na półmat. Z partii zło
conych usunięto wtórne przezło- 
cenia. Uzupełniono ubytki grun
tów oraz pulmentu i pozłocono.

N adstawa — rzeźby: Matka 
Boska i Sw. Jan. Usunięto prze
malowania. Uzupełniono braku
jące elementy figur. Drobne ubyt
ki drewna uzupełniono kitem kle- 
jowo-kredowym. Położono wer
niks izolujący, zrekonstruowano 
warstwę malarską i zawernikso- 
w ano. Użyto farb akrylow ych 
oraz werniksu akrylowgo firmy 
niemieckiej Lucas.

Nadstawa —  cztery putta. Usu
nięto wielokrotne warstwy prze- 
malowań oraz wtórne grunty. Do
robiono brakujące elementy rzeźb. 
Sklejono pęknięcia i uzupełniono 
drobne ubytki kitem klejowo-kre- 
dowym. Położono werniks izolu
jący. Zrekonstruowano warstwę 
malarską i zawerniksowano. Uży
to farb akrylowych oraz wernik
su akrylowego firmy niemieckiej 
Lucas.

Wykonawca: K. Kudelski, J. Ro
dziewicz, D. Gajewski.

Inwestor: Parafia.

ŻELECHÓW

Kościół filialny
p.w. św. Stanisława bpa

Ołtarz główny

Autor nieznany, 2 poł. XVII, 
2 poł. XVIII, 1 ćw. XX w., ołtarz 
drewniany, polichromowany, zło
cony z dekoracją rzeźbiarską i sny
cerską.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1995-1997. Oczyszczono po
wierzchnię ołtarza z brudu, kurzu 
i śladów żerowania drewnojadów. 
Zdemontowano ruchome elemen
ty wystroju ołtarza. Zagazowano 
całe wnętrze kościoła używając 
bromku metylu. W prowadzono 
w drew niane elementy ołtarza 
preparat Xylamon niszczący ple
śnie i grzyby. Wykonano odkryw
ki sondażowe. Dokonano napraw 
powierzchni ołtarza używając po
lioctanu winylu w dyspersji w od
nej. Utwardzono strukturę drew
na poprzez wielokrotne nasącza
nie Paraloidem w toluenie. Uzu
pełniono ubytki drewna i założo
no kity oraz grunty kredowo-kle- 
jowe. D okonano rekonstrukcji 
złoceń szlagmetalem i srebrzeń 
folią alum iniow ą w płatkach. 
Warstwę polichromii zrekonstru- 
owno poprzez punktowanie i re
tusze techniką farb olejnych odsą
czonych.

Obraz Matka Boska 
Częstochowska

Pocz. XX w., płótno naklejone 
na deskę, olej.

Podklejono łuszczącą się w ar
stwę malarską i grunty słabym 
klejem glutynowym. Oczyszczo
no powierzchnię lica z brudu i za
nieczyszczeń chemicznie. Założo
no kity woskowe i werniks izolu
jący. Scalono kolorystycznie war
stwę malarską poprzez punkto
wanie. Położono werniks końco
wy damarowy.

Obraz Św. Stanisław bp

XVIII w., płótno naklejone na 
deskę, olej.

Podklejono łuszczącą się war
stwę malarską i grunty słabym kle
jem glutynowym. Zabezpieczono 
warstwę malarską bibułką japoń
ską na pastę woskową. Zdjęto płót
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no z deski metodą mechaniczną 
i chemiczną. Oczyszczono odwro
cie skalpelem. Wyprostowano płót
no prasując od strony lica i od- 
wrocia. Zdublowano na masę wo- 
skow o-żyw iczną. Oczyszczono 
powierzchnię lica z brudu i zanie
czyszczeń chemicznie. Założono

kity woskowe i werniks izolujący. 
Scalono kolorystycznie warstwę 
malarską poprzez punktowanie. 
Położono werniks końcowy da
marowy. Zamocowano obraz na 
odpowiednio przygotowane za
chowane podłoże drewniane.

Wykonawca: T. Buźniak, P Sad
lej — „C roaton” Sp. z o.o. Kon
serwacja i Restauracja Dzieł Sztu
ki, Wesoła.

Rzeczoznawca: R. Bielecki.
Inwestor: Wojewódzki Konser

wator Zabytków.

DOBRE

Nagrobek braci Czarnowskich

Ok. 1889 r., w formie obelisku
0 czterech ażurowych ścianach, 
żeliwny.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1987-1988. Zapadnięty na
grobek wydobyto z gruntu. Zde
montowano, zespawano pęknię
cia, uzupełniono ubytki, wzmoc
niono konstrukcję od wewnątrz, 
dorobiono uchwyty do zamonto
w an ia  tab licy  in sk ry p cy jn e j. 
Oczyszczono metodą strumienio- 
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
metalizacji cynkiem — strumienio
wo. Zaszpachlow ano szczeliny
1 drobne wżery. Pomalowano far
bą podkładową do metalu i ema
lią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania. Ustawiono na betono
wym fundamencie.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Walentego 
Jaźwińskiego

Z ok. 1870 r., w formie neogo
tyckiej kapliczki, w której umiesz
czono popiersie zmarłego, żeliwny.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1987-1989. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze ele
menty, odlano brakujące frag
menty zwieńczenia, zrekonstruo
wano popiersie zmarłego, pospa- 
wano pęknięcia i wzmocniono 
konstrukcję od wewnątrz kątow
nikami i płaskownikami ze stali. 
Oczyszczono metodą strumienio- 
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
metalizacji cynkiem — strumie-

NACROBKI CMENTARNE
niowo. Po zmontowaniu i usta
wieniu na nowym betonowym  
fundam encie  zaszpach low ano  
szczeliny i drobne wżery. Pomalo
wano farbą podkładową do m eta
lu i emalią chlorokauczukow ą 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak)

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

GARWOLIN

Nagrobek Katarzyny i Antoniego 
Morkiewiczów

Z ok. 1889 r., w formie sarko
fagu zwieńczonego krucyfiksem, 
żeliwny.

Konserwację przeprowadzono 
w 1988 r. Nagrobek zdemonto
wano, zrekonstruowano wieńczą
ce listwy ozdobne, wzmocniono 
konstrukcję od wewnątrz. Oczy
szczono  m e to d ą  s tru m ien io - 
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
m eta lizac ji cynkiem  — s tru 
mieniowo. Zmontowano i usta
wiono na uprzednio wykonanym 
fundam encie, zaszpachlow ano 
szczeliny i drobne wżery. Pomalo
wano farbą podkładową do meta
lu i emalią chlorokauczukow ą 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek ks. Tadeusza 
Gorczyńskiego

Z ok. 1889 r., w formie ażuro
wego krzyża usytuowanego na wie
lostopniowej podstawie, żeliwny.

Konserwację przeprowadzono 
w 1988 r. Nagrobek zdemonto

wano na pojedyncze elementy. 
Uzupełniono ubytki, wzmocnio
no konstrukcję od wewnątrz ką
townikami ze stali. Oczyszczono 
m etodą s tru m ien io w o -śc ie rn ą  
używ ając e lek tro k o ru n d u . Po 
oczyszczeniu poddano metalizacji 
cynkiem — strum ieniow o. Po 
zm ontow aniu  i ustaw ieniu na 
uprzednio wykonanym betono
wym fundamencie zaszpachlowa
no szczeliny i drobne wżery. Po
malowano farbą podkładową do 
metalu i emalią chlorokauczuko
wą ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

KORYTNICA

Ogrodzenie nagrobka Olusi 
Holder-Egger

Pocz. XX w., kute żelazo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1984-1985. Ogrodzenie zde
montowano, uzupełniono braku
jące elementy, oczyszczono meto
dą strum ieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem 
— strum ieniow o. Pomalowano 
farbą pod k ład o w ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek rodziny Sobieskich

Z ok. poł. XIX w., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1984-1985. Nagrobek w po
staci kolumny z krzyżem na coko
le zdemontowano na pojedyncze
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elementy, uzupełniono brakujące 
fragmenty, pospawano pęknięcia, 
konstrukcję wzmocniono od we
wnątrz płaskownikami ze stali, 
oczyszczono metodą strumienio- 
wo-ścierną, używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
metalizacji cynkiem — strumie
niowo. Po zmontowaniu zaszpa- 
chlowano szczeliny, pomalowano 
farbą pod k ład o w ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Korytnica, nagrobek rodziny Sobieskich na 
cmentarzu parafialnym, po konserwacji. 
Fot. C. Ostas, 1985 r.

LIW

Krzyż nagrobny Józefy 
Kościńskiej wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1900 r., wykonany z że
liwa, ogrodzenie z kutego żelaza.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1984-1985. Krzyż oraz ogro
dzenie zdemontowano, uzupełnio
no brakujące elementy, oczyszczo
no metodą strum ieniowo-ścierną

używając elektrokorundu. Po oczy
szczeniu poddano metalizacji cyn
kiem — strumieniowo. Pomalo
wano farbą podkładową do meta
lu i em alią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Józia Kuleszy

Z ok. 1897 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1983-1985. Nagrobek w po
staci figury klęczącego aniołka na 
piaskowcowym cokole zdemon
towano, uzupełniono ubytki, oczy
szczono m e to d ą  s t ru m ie n io 
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
m eta lizac ji cynkiem  — s tru 
m ie n io w o . Z a sz p a c h lo w a n o  
drobne wżery. Pomalowano farbą 
podkładową do metalu i emalią 
chlorokauczukową ogólnego sto
sowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

MIEDZNA

Nagrobek ks. Feliksa Grzymały 
wraz z ogrodzeniem żeliwnym

Z ok. 1871 r.
Konserwację przeprowadzono 

w 1990 r. Krzyż nagrobny i ogro
dzenie zdemontowano, uzupeł
niono ubytki. Oczyszczono meto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem 
— strum ieniow o. Pomalowano 
farbą p odk ładow ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Franciszka Wrzoska 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1872 r., żeliwny.
Konserwację przeprowadzono 

w 1990 r. Krzyż nagrobny i ogro

dzenie zdemontowano, uzupeł
niono ubytki. Oczyszczono meto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem
— strum ieniow o. Pomalowano 
farbą podk ładow ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Weroniki Śpiewak 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1879 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1990 r. Krzyż nagrobny i ogro
dzenie zdemontowano, uzupeł
niono ubytki. Oczyszczono m eto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem
— strum ieniowo. Pomalowano 
farbą podkładow ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

NIWISKI (gm. Mokobody)

Nagrobek Zygmunta 
Popławskiego

Z ok. 1853 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1990 r. Nagrobek zdemonto
wano, wzmocniono konstrukcję, 
zaspawano pęknięcia oraz otwo
ry. Oczyszczono metodą strumie
niowo-ścierną używając elektro
korundu. Po oczyszczeniu podda
no metalizacji cynkiem — stru
m ieniow o. Pom alow ano farbą 
podkładową do metalu i emalią 
chlorokauczukową ogólnego sto
sowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.
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Zespół trzech pomników 
nagrobnych rodziny Suchodol
skich: Leokadii Suchodolskiej, 
po 1870 r.; Januarego Suchodol
skiego, po 1873 r.; Zygmunta 
Suchodolskiego po 1875 r.

Autor nieznany, nagrobki z sza
rego piaskowca.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r. Pomniki umyto wodą 
i oczy szczo n o  m ech an iczn ie  
z mchów. Następnie wielokrotnie 
wytrawiano 6% roztworem kwa
su fluorow odorow ego. Pomnik 
Leokadii Suchodolskiej dodatko
wo przeszlifow ano. Pęknięcia 
sklejono żywicą epoksydową Epi
dian 5. Odsolono stosując okła
dziny z ligniny nasączonej wodą 
destylowaną. Ubytki uzupełniono 
masą — białego cementu, pyłu 
piaskowca z dodatkiem kleju ka
zeinowego — barwioną pigmen
tami. Pomniki nasączono Ahyd- 
rosilem.

Wykonawca: J. Suchwałko.
Inwestor: Wojewoda Siedlecki, 

Wójt Gminy Kotuń.

SIEDLCE

Nagrobek rodziny Wolskich 
z cmentarza centralnego

Warsztat nieznany, ok. 1898 r., 
żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1998 r. Zdemontowano krzyż, 
cokół oraz wielostopniową pod
stawę. Oczyszczono wstępnie z rdzy 
szczotką drucianą. Odlano z żeli
wa brakujące elementy oraz uzu
pełniono ubytki w zachowanych 
fragmentach nagrobka. Wzmoc
niono konstrucję poprzez zamon
towanie uchwytów i wsporników. 
Oczyszczono wszystkie elementy 
metodą strumieniowo-ścierną uży
wając elekrokorundu. Zaszpach- 
lowano drobne wżery i pom alo
wano wszystkie powierzchnie far
bą podkładow ą firmy Beckers, 
a następnie farbą kryjącą również 
firmy Beckers. Zm ontowano na
grobek na cmentarzu, na nowym 
fundamencie betonowym. Zaszpa- 
chlowano szczeliny i dwukrotnie 
pomalowano farbą kryjącą firmy 
Beckers.

Wykonawca: W Rusiniak.

OLEKSIN (gm. Kotuń)

SKRZESZEW (gm. Repki)

Nagrobek Adasia Ochenkow- 
skiego wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1879 r., w formie ozdob
nej kolumny zwieńczonej figurą 
anioła, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek i ogrodzenie 
zd e m o n to w a n o , u zu p e łn io n o  
ubytki, zrekonstruowano braku
jący segment ogrodzenia wyko
nując odlew żeliwny. Oczyszczo
no metodą strumieniowo-ścierną 
używając elektrokorundu. Po oczy
szczeniu poddano metalizacji cyn
kiem — strumieniowo. Po zmon
to w an iu  ustaw iono  nag robek  
i ogrodzenie na betonowych fun
damentach, zaszpachlowano szcze
liny i wżery. Pomalowano farbą 
podkładową do metalu i emalią 
chlorokauczukową ogólnego sto
sowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Mateusza Tomczuka

Z ok. 1907 r., w formie ażuro
wego krzyża z tablicą inskrypcyj- 
ną osadzonego na granitowym 
cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek zdemonto
wano, oczyszczono metodą stru
mieniowo-ścierną używając elek
trokorundu. Po oczyszczeniu pod
dano metalizacji cynkiem — stru
mieniowo. Po osadzeniu w orygi
nalnym cokole pomalowano far
bą podkładową do metalu i ema
lią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Franciszka 
Bronikowskiego

Z ok. 1870 r., w formie krzyża 
stylizującego pień drzewa z tabli
cą inskrypcyjną, osadzonych w pod
stawie z granitowych głazów, że
liwo.

Inwestor: Wojewoda Siedlecki. Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Krzyż i tablicę zdemon
towano i oczyszczono metodą stru
mieniowo-ścierną używając elek
trokorundu. Po oczyszczeniu pod
dano metalizacji cynkiem — stru
mieniowo. Wzmocniono cokół za
prawą cementowo-wapienną, osa
dzono krzyż i tablicę inskrypcyj
ną. Pomalowano farbą podkłado
wą do metalu i emalią chlorokau
czukową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

SOKOŁÓW PODLASKI

Ogrodzenie nagrobka Marii 
z Assmanów

Z ok. 1864 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w latach 1985-1988. Ogrodzenie 
zdem ontow ano na pojedyncze 
elementy, uzupełniono brakujące 
detale wykonując odlewy z żeli
wa i przyspawując. Oczyszczono 
metodą strumieniowo-ścierną uży
wając elektrokorundu. Po oczy
szczeniu pod d an o  m etalizacji 
cynkiem — strumieniowo. Poma
lowano farbą podkładową do me
talu i emalią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania.

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Nagrobek rodziny Hirschmanów 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1904 r., w formie neo
gotyckiej kapliczki, w której umie
szczono figurę Matki Boskiej, że
liwo.

Konserwację przeprowadzono 
w latach 1985-1988. Nagrobek 
zdem ontow ano na pojedyncze 
elementy, uzupełniono brakujące 
detale z elementów odlanych z że
liwa, przykręcając je wkrętami, 
wzmocniono i zespawano detale 
pęknięte jak: tablice, stopnie po
stumentu, postać Matki Boskiej. 
Oczyszczono metodą strumienio
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
metalizacji cynkiem — strumienio-
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wo. Zaszpachlowano szczeliny 
i małe wżery, pomalowano farbą 
podkładową do metalu i emalią 
chlorokauczukową ogólnego sto
sowania.

Wykonawca: Zakład Konserwa
cji Metali PGK w Węgrowie (kier. 
zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Ogrodzenie nagrobka Natalii 
Holder-Egger

Z ok. 1902 r., żelazo kute.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Ogrodzenie zde
montowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono brakujące de
tale w ogrodzeniu ze stali. Oczy
szczono metodą strum ieniow o- 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strumienio
wo. Elementy metalowe pomalo
wano farbą podkładową do meta
lu i emalią chloro-kauczukową 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa, W ła
dysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Marii Laskowskiej 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1889 r. W formie ażuro
wego krzyża, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
m ontowano na pojedyncze ele
menty, uzupełn iono  brakujące 
fragmenty wykonując odlewy że
liwne i przyspawując. Oczyszczo
no metodą strumieniowo-ścierną 
używ ając e lek tro k o ru n d u . Po 
oczyszczeniu poddano metalizacji 
cynkiem — strumieniowo. Poma
lowano farbą podkładową do me
talu i emalią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa, W ła
dysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek rodziny Raczyńskich 
wraz z ogrodzeniem

Z 2 poł. XIX w., w formie ażu
rowego krzyża na kamiennym co
kole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
m ontowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono brakujące de
tale z płaskownika przyspawając 
elektrodami. Oczyszczono m eto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem
— strum ieniowo. Pomalowano 
farbą podk ładow ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa, W ła
dysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Ogrodzenie nagrobka Anny 
Neumark

Z ok. 1886 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Ogrodzenie zde
montowano na pojedyncze elemen
ty, uzupełniono ubytki. Oczysz
czono m etodą stru m ien io w o - 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strumieniowo. 
Pomalowano farbą podkładow ą 
do metalu i emalią chlorokauczu
kową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konserwa
cji Metali PGK w Węgrowie (kier. 
zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek nieznanej osoby

Z 2 poł. XIX w., w formie ażu
rowego krzyża, żelazo kute.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
m ontowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono brakujące de
tale z płaskownika, przyspawając 
elektrodami. Oczyszczono meto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem
— strum ieniow o. Pomalowano 
farbą podk ładow ą do m etalu

i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa, W ła
dysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

STARA WIEŚ (gm. Liw)

Nagrobek ks. Franciszka 
Jabłońskiego

Z ok. 1876 r., w formie krzyża 
na cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1984-1985. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze elemen
ty, uzupełniono ubytki, wzmoc
niono konstrukcję od wewnątrz 
poprzez przyspawanie płaskowni
ków ze stali. Oczyszczono meto
dą strumieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem 
— strum ieniow o. Pomalowano 
farbą podk ładow ą do m etalu 
i emalią chlorokauczukową ogól
nego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Stara Wies, nagrobek ks. Franciszka Jabłoń
skiego na cmentarzu parafialnym, po kon
serwacji. Fot. C. Ostas, 1985 r.
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Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek ks. Tomasza W ięcko
wskiego wraz z ogrodzeniem

Z ok. 4 ćw. XIX w. w formie 
krzyża stylizującego pień drzewa, 
żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1984-1985. Zdemontowano 
krzyż oraz ogrodzenie, uzupełnio
no ubytki. Oczyszczono metodą 
strum ieniow o-ścierną używając 
elektrokorundu. Po oczyszczeniu 
poddano metalizacji cynkiem — 
strumieniowo. Pomalowano far
bą podkładową do metalu i ema
lią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

STERDYŃ

Nagrobek Grzegorza 
Kucharczyka

Z ok. 1884 r. w formie krzyża 
z tablicą inskrypcyjną osadzone
go w granitowym cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek zdemonto
wano, pospawano połamaną ta
blicę inskrypcyjną. Oczyszczono 
m etodą strum ien iow o-śc ie rną  
używ ając e lek tro k o ru n d u . Po 
oczyszczeniu poddano metalizacji 
cynkiem — strumieniowo. Poma
lowano farbą podkładową do me
talu i emalią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania. Zam onto
wano w oryginalnym cokole.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji M etali PGK W ęgrow ie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Karola i Małgorzaty 
Zalewskich

Z ok. 1901 r., w formie figury 
Matki Boskiej osadzonej na ka
miennym cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Figurę Matki Boskiej 
zdemontowano. Oczyszczono me
todą strumieniowo-ścierną uży
wając elektrokorundu. Po oczy
szczeniu oddano metalizacji cyn

kiem — strumieniowo. Zaszpa- 
chlowano drobne wżery, pom alo
wano farbą podkładową do meta
lu i emalią chlorokauczukow ą 
ogólnego stosowania. Osaczono 
w oryginalnym cokole.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

TUCHOW ICZ (gm. Stanin)

Zespół sześciu pomników na
grobnych rodziny Dmochow
skich: Antoniego Dmochowskie
go, ok. 1885 r., szary piaskowiec; 
Wandy z Ponikowskich Dmo
chowskiej, ok. 1888 r., szary pia
skowiec i wapień; Ludwiki 
z Szydłowskich Dmochowskiej, 
ok. 1899 r., szary piaskowiec 
i wapień, sygn. B. S. Lubowiecki, 
Warszawa, Dzika 68; Jana Dmo
chowskiego, ok. 1929 r., szary 
piaskowiec; Anieli Dmochow
skiej, ok. 1882 r., żeliwo; Zofii 
z Kępińskich Ramlau, ok. 1908 r., 
żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1997 r.

Pomniki wykonane z piaskow
ca i wapienia umyto wodą i oczy
szczono mechanicznie z mchów. 
Następnie wielokrotnie wytrawia
no 6% roztworem kwasu fluoro
wodorowego. Powierzchnie z wy
stępującymi wżerami przeszlifowa- 
no. Zrekonstruowano fragmenty 
dłoni i twarzy w figurze Matki 
Boskiej. Pęknięcia sklejono żywi
cą epoksydową Epidian 5. Odso- 
lono stosując okładziny z ligniny 
nasączonej wodą destylowaną. 
Ubytki uzupełn iono  barw ioną 
pigmentami masą z białego ce
mentu i pyłu piaskowca z dodat
kiem kleju kazeinowego. Pomniki 
nasączono Ahydrosilem.

Wykonawca: J. Suchwałko.
Inwestor: M aria Dmochowska 

z rodziną.
Nagrobki w formie krzyży na 

cokołach wykonane z żeliwa zde
montowano i wstępnie oczyszczo
no z korozji szczotką drucianą. 
Zrekonstruowano brakujące ele
menty dekoracyjne. Oczyszczono 
wszystkie elementy metodą stru
mieniowo-ścierną używając elek

tro k o ru n d u . Z aszpach low ano  
płytkie wżery i pomalowano far
bą podkładow ą firmy Beckers. 
Zmontowano nagrobki na cmen
tarzu, na nowym fundamencie be
tonowym. Zaszpachlowano szcze
liny i dwukrotnie pomalowano 
farbą kryjącą firmy Beckers.

Wykonawca: Z. Rychlik.
Inwestor: Maria Dmochowska 

z rodziną.

WĘGRÓW

Nagrobek Władysława 
Bobkowskiego

Z ok. 1901 r., żeliwo, tablica 
inskrypcyjną ze stopu cyny, cynku 
i ołowiu.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
m ontowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono ubytki. Oczy
szczono metodą strum ieniow o- 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strum ienio
wo. Pomalowano farbą podkła
dową do metalu i emalią chloro
kauczukową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Luci Borysiewicz

Z ok. 1893 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
m ontowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono ubytki. Oczy
szczono metodą strum ieniow o- 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strumieniowo. 
Pomalowano farbą podkładow ą 
do metalu i emelią chlorokauczu
kową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Konstancji Czerskiej

Z ok. 1850 r. żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze ele
menty, uzupełniono ubytki. Oczy
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szczono m etodą strum ieniowo- 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strumienio
wo. Pomalowano farbą podkłado
wą do metalu i emalią chlorokau
czukową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
w ator Zabytków.

Nagrobek Marii Racinowskiej 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1904 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w latach 1985-1988. Nagrobek 
zdem ontow ano na pojedyncze 
elementy, uzupełniono ubytki. 
Oczyszczono metodą strumienio
wo-ścierną używając elektroko
rundu. Po oczyszczeniu poddano 
metalizacji cynkiem — strumie
niowo. Pomalowano farbą pod
kładową do metalu i emalią chlo
rokauczukową ogólnego stoso
wania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Bolesławy 
Wojewódzkiej

Z ok. 1884 r., żeliwo
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze elemen
ty, uzupełniono ubytki. Oczysz
czono metodą strumieniowo-ścier
ną używając elektrokorundu. Po 
oczyszczeniu poddano metalizacji 
cynkiem — strumieniowo. Poma
lowano farbą podkładową do me
talu i emalią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Wojcia o nieznanym 
nazwisku

Z ok. 1894 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1. 1985-1988. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze elemen

ty, uzupełniono ubytki. Oczyszczo
no metodą strumieniowo-ścierną 
używając elektrokorundu. Po oczy
szczeniu poddano metalizacji cyn
kiem — strumieniowo. Pomalo
wano farbą podkładową do meta
lu i em alią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Edward Kukwa).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

WIERZBNO

Nagrobek Michała Doberskiego

Z ok. 1895 r., w formie neogo
tyckiej kapliczki, w której umie
szczona figura anioła, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1. 1988-1989. Nagrobek zde
montowano na pojedyncze ele
menty, uzupełn iono  brakujące 
elementy w kapliczce z elemen
tów odlewanych z żeliwa przykrę
cając je wkrętam i, konstrukcję 
wzmocniono od wewnątrz kątow
nikami i zespawano detale pęk
nięte, jak: tablice, stopnie, postać 
anioła. Oczyszczono metodą stru
mieniowo-ścierną używając elek
trokorundu. Po oczyszczeniu pod
dano metalizacji cynkiem — stru
m ieniow o. Pom alow ano farbą 
podkładową do metalu i emalią 
chlorokauczukową ogólnego sto
sowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

WYSZKÓW (gm. Liw)

Nagrobek Jana Chrzanowskiego 
wraz z ogrodzeniem

Z ok. 1867 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1988 r. Nagrobek zdemonto
wano na pojedyncze elementy, 
uzupełniono brakujące elementy 
w ogrodzeniu wykonując odlewy 
żeliwne i odkuwki z płaskownika 
stalowego. Oczyszczono metodą 
strum ieniow o-ścierną używając 
elektrokorundu. Po oczyszczeniu 
poddano metalizacji cynkiem — 
strumieniowo. Pomalowano far
bą podkładową do metalu i ema

lią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Teofila Starusiewicza

Z ok. 1888 r., żeliwo.
Konserwację przeprowadzono 

w 1988 r. Nagrobek zdemontowa
no na pojedyncze elementy, pęk
niętą tablicę zespawano. Oczysz
czono m etodą s tru m ien io w o - 
-ścierną używając elektrokorun
du. Po oczyszczeniu poddano me
talizacji cynkiem — strumieniowo. 
Pomalowano farbą podkładową 
do metalu i emalią chlorokauczu
kową ogólnego stosowania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

ZEMBRÓW (gm. Sabnie)

Nagrobek Elżbiety Koch

Z ok. 1910 r., w formie ażuro
wego krzyża osadzonego na wie
lostopniowym cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek zdemonto
wano, zespawano i wzmocniono 
obejmami ułamany krzyż, uzupeł
niono ubytki tablicy inskrypcyjnej 
oraz cokołu. Oczyszczono metodą 
strum ieniow o-ścierną używając 
elektrokorundu. Po oczyszczeniu 
poddano metalizacji cynkiem — 
strumieniowo. Po zmontowaniu 
zaszpachlowano szczeliny i drob
ne wżery. Pomalowano farbą pod
kładową do metalu i emalią chlo
rokauczukową ogólnego stoso
wania.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier. Władysław Rusiniak)

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Walentyny 
Tacikowskiej

Z pocz. XX w., w formie ażu
rowego krzyża na wielostopnio
wym cokole, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek zdemonto
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wano, pospawano i wzmocniono 
konstrukcję podstawy z tablicą 
inskrypcyjną. Oczyszczono m eto
dą strum ieniowo-ścierną używa
jąc elektrokorundu. Po oczyszcze
niu poddano metalizacji cynkiem 
— strumieniowo. Po zmontowa
niu zaszpachlowano szczeliny, po
malowano farbą podkładową do 
metalu i emalią chlorokauczukową 
ogólnego stosowania, ustawiono na 
uprzednio wykonanym betono
wym fundamencie.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji M etali PGK w Węgrowie 
(kier. zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Nagrobek Ignacego 
Tacikowskiego

Z ok. 1901 r., w formie ażuro
wego krzyża z wielostopniowym 
cokołem osadzonego na ceglanej 
podmurówce, żeliwo.

Konserwację przeprowadzono 
w 1989 r. Nagrobek zdemonto
wano, uzupełniono ubytki tablicy 
inskrypcyjnej za pomocą spawa
nia, wzmocniono cokół od we
wnątrz. Oczyszczono metodą stru
mieniowo-ścierną używając elek

trokorundu. Po oczyszczeniu pod
dano metalizacji cynkiem — stru
mieniowo. Po zmontowaniu za
szpachlowano szczeliny i drobne 
wżery, pomalowano farbą podkła
dową do metalu i emalią chloro
kauczukową ogólnego stosowa
nia. Wzmocniono podmurówkę 
i ustawiono nagrobek.

Wykonawca: Zakład Konser
wacji Metali PGK w Węgrowie 
(kier, zesp. Władysław Rusiniak).

Inwestor: Wojewódzki Konser
wator Zabytków.

Cezary Ostas
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