
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH  
PRZY ŁAWIE KOLATORSKIEJ Z KOŚCIOŁA  

P. W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIE 
 
 

 
datowanie: 1 poł. XVII wieku 

warsztat: toruński 

technika: drewno sosnowe, polichromowane 

 

  



Program prac konserwatorskich 
1) Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej, ilustrującej stan zachowania przed przystąpieniem 

do prac konserwatorskich. 

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

3) Przewiezieniedo pracowni konserwatorskiej. 

4) Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych. 

5) Wykonanie badań stratygraficznych warstw malarskich (odkrywki, laboratoryjne badania specjalistyczne). 

6) Wykonanie badań dendrochronologicznych drewna w celu dokładnego wydatowania obiektu. 

7) Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji obiektu przy zastosowaniu ciekłych lub gazowych preparatów biobójczych. 

8) Usunięcie niewłaściwie wykonanych napraw stolarskich. 

9) Usunięcie przemalowań oraz kitów zaprawyprzy użyciu metod chemicznychi mechanicznych. 

10) Usunięcie nawarstwień w postaci gwoździ i śrub. 

11) Impregnacja uszkodzonych przez żerowanie owadów fragmentów drewna. 

12) Naprawa węzłów konstrukcyjnych w podzespołach stolarskich (sklejanie połączeń, uzupełnianie brakujących 

złączy, zaprawianie spękań drewna i szpar itd.). 

13) Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych metodami stolarskimi przy zachowaniu pierwotnych rozwiązań 

konstrukcyjnych. 

14) Uzupełnienie ubytków drewna. 

15) Uzupełnienie brakujących profili stolarskich. 

16) Uzupełnienie ubytków gruntu. 

17) Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej akrylowym werniksem retuszerskim. 

18) Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja niezachowanych fragmentów metodą punktowania kreską.  

19) Zabezpieczenie polichromii akrylowym lakierem. 

20) Zabezpieczenie drewna niepolichromowanego środkami naturalnymi. 

21) Przewiezienie do kościoła i montaż. 

22) Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich. 

Obmiar prac 

elementy konstrukcyjne polichromowane  1 405 dm2 

elementy polichromowane relief płytki - fryz 66 dm2 
elementy konstrukcyjne niepolichromowane – 
podłoga, odwrocie 

600 dm2 

 

  



Stan zachowania 
 

    
 

   
 

Zaplecek ławy wykonany w konstrukcji ramowo-płycinowej.  

Widoczne rozklejenia węzłów konstrukcyjnych,  

pęknięcia oraz ubytki dekoracji stolarskiej 
  



 

 

 
 

Rozklejenie pomiędzy siedziskiem ławy a tylną ścianką. Luźne deski podłogi podestu 

oraz ubytki w ściance tylnej. Deformacja tylnej ścianki zaplecka 
  



 

 

 
 

Uszkodzenia wynikające z użytkowania ławy (przetarcia, zarysowania powierzchni, 

ubytki drewna i warstwy malarskiej, wgniecenia itd.) 

  



 
 

 
 

Odkrywki warstwy malarskiej wykonane we wcześniejszych latach. 

Badania wykazały znaczne zniszczenia oryginalnej warstwy malarskiej oraz  

obecność co najmniej 4 warstw wtórnych. 


