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Ekspertyza konserwatorska wnętrza kościoła Bożego Ciała w Krakowie  

przy ul. Bożego Ciała 26. 
 
Przedmiot prac:  
II etap -  wykonanie badań konserwatorskich oraz inwentaryzacji wnętrza kościoła : 
 1. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej 
 
Inwestor: Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa 
       Kraków, ul. Bracka 13. 
 
Wykonawca prac: Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych  Krakowie.  

 
Zespół wykonawców: 
 
            prof. Ireneusz Płuska  - koordynator prac  

mgr Barbara Budziaszek, mgr Janusz Sarkowicz  –  badania stratygrafii nawarstwień, 

ocena stanu zachowania i wytyczne do prac konserwatorskich na podstawie 

wykonanego rozpoznania. 

            Dr hab. Tomasz Węcławowicz, mgr Joanna Daranowska- Łukaszewicz -   

            problematyka historyczno – artystyczna i kalendarium   

dr Maria Rogóż, mgr inż. Barbara Leszczyńska, mgr Małgorzata Walczak - analizy 

fizyko – chemiczne i badania laboratoryjne technologii wykonania obiektów. 

Mgr inż. Jacek Węcławowicz – fotogrametria 

 
Czas trwania prac: maj – czerwiec 2010 r. 
 
Zakres prac: Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie, badania konserwatorskie  

i laboratoryjne wraz z ich dokumentacją dotyczące  architektury, dekoracji  
i wyposażenia Kaplicy Loretańskiej  .  

 
- Zawartość dokumentacji: Opracowanie pisemne dokumentacji badań 
uzupełnione dokumentacją fotograficzną oraz inwentaryzacją fotogrametryczną 
 z naniesieniem zabytkowego wyposażenia, w 2 egzemplarzach. 

 
 

 

 



 2

 
Wstęp. 
 
           Prace badawcze i inwentaryzacyjne w kościele Bożego Ciała w Krakowie rozpoczęto 

w związku planowanymi kompleksowymi działami konserwatorskimi, dążącymi do 

zatrzymania procesów niszczących oraz estetycznego uporządkowania wnętrza i jego 

wyposażenia. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, analiz historycznych 

i rozpoznania konserwatorskiego dadzą podstawy do sformułowania wytycznych 

konserwatorskich, umożliwiających prawidłowe opracowanie programów dla planowanych  

w kolejnych latach realizacji. Wykonana zostanie także inwentaryzacja fotogrametryczna 

wnętrza i wyposażenia. 

Pierwszy etap prac zrealizowano w roku 2009. Dotyczył on  prezbiterium kościoła  

i pomieszczeń do niego przyległych.  

W drugim etapie prac wykonane zostaną kompleksowe badania laboratoryjne, 

konserwatorskie i historyczne w nawach i kaplicach kościoła.  

 Poniższe opracowanie dotyczy tylko Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej - ze 

względu na konieczność rozpoczęcia prac konserwatorskich, w tej Kaplicy, w roku 2010.  

Po zakończeniu drugiego etapu prac wytyczne te zostaną  dołączone do całego opracowania. 

Zgodnie z zamówieniem opracowanie zawiera : 
 

- pełne zebranie danych historycznych 

- rozpoznanie stanu zachowania z próbą ustalenia pierwotnej kolorystyki 

elementów wyposażenia 

- wytyczne konserwatorskie 

- inwentaryzację fotogrametryczną z naniesieniem zabytkowego wyposażenia 
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Joanna Daranowska-Łukaszewska 
 
ul. Paulińska 6 m. 7 
31-65 Kraków 
 
 
 
 

WYSTRÓJ 
KAPLICY MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE 
 

 

Historia 

 Kaplica znajduje się w przyziemiu wieży przylegającej do zachodniego krańca  

północnej nawy bocznej kościoła.  Pierwotna kaplica w tym miejscu urządzona była  

w l. 1467-77, staraniem prepozyta  ks. Jakuba z Wadowic, i została zniszczona razem  

z wieżą przez pożar w r. 15561. Kolejną  urządzono w przyziemiu wieży odbudowanej  

w l. 1556-58, za prepozytury i staraniem Stanislawa Niedzieli2. Obecny wystrój pochodzi  

z w. XVII, XVIII, XIX i XX.  Brak przekazów o pierwotnym, jeszcze gotyckim, a także  

o szesnastowiecznym wystroju wnętrza tej kaplicy.  Najdawniejsza wzmianka dotycząca jej  

nowożytnej historii pochodzi z kroniki zapoczątkowanej przez Stefana Ranathowicza, który 

zanotował, że w r.  1670 „Martinus Goleński, rajca kazimierski, ozdobił kaplicę Lorecką  

w kościele naszym formami i ołtarza pomalowaniem, i sukienkę srebrną dał Najś. Pannie,  

i inszemi obrazami”3. Ten dosyć lakoniczny zapis nie daje podstaw by aranżację ścian  

i sklepienia kaplicy oraz prowadzący do niej portal jednoznacznie uznać za fundację 

Golińskiego.  

Późniejsze informacje o dziejach wyposażenia kaplicy są zupełnie szczątkowe. Jego wygląd 

można odtworzyć jedynie na podstawie schematycznych zapisów w kilku inwentarzach 

klasztornych i sporadycznych wzmianek w innych źródłach. Kroniki klasztorne  

                                                 
1 Katalog Zabytków Sztuki w Polsc e IV, Miasto Kraków cz. 4, Kazimierz i Stradom, Kościoły i klasztory 1, 

Warszawa 1987 s.50 

2 Ranathowicz S., Casimiriae civitatis…. origo…., Bibl. Jagiellońska  rkps. 3742, k. 21; 

3 tamże, k. 144-5. O Goleńskim wiadomo skąd inąd, że już w r. 1664  razem z żoną Anną  ofiarował kościołowi 

Bożego Ciała 200 florenów, a w r.  1667 pochowano tę  jego żonę pod kaplicą loretańską , por. Polski Slownik 

Biograficzny t. *, Wrocław- Kraków- Warszawa 1959-60. 
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w konwencie Bożego Ciała prowadzono jedynie okazjonalnie i bardzo pobieżnie, dla wielu 

okresów bardzo długich i ważnych w dziejach kaplicy Loretańskiej, w ogóle brak źródeł 

pisanych.  

 Lakonicznych informacji o wyglądzie kaplicy Loretańskiej dostarczają wizytacja 

biskupa Załuskiego z r. 1728 i trzy kolejne inwentarze kościoła z w. XIX.  W wizytacji 

zanotowano, że kaplica jest sklepiona, a sklepienie ma malowane, oraz, że ołtarz jest w niej 

drewniany, częściowo złocony, z drewnianą figurką Matki Boskiej  i murowaną mensą, 

niekonsekrowany. Z tego krótkiego zapisu wynika również, że było wtedy w kaplicy tylko 

jedno okratowane okno, wychodzące na zachód4.  Kolejny opis kaplicy pochodzi z inwentarza 

spisanego ok. r. 1802 i niewiele różni się od poprzedniego. Do informacji już znanych, można 

jedynie dodać tę, że figurka Matki Boskiej jest pozłocona, a do ołtarza prowadzi jeden stopień 

kamienny5. Nieco więcej informacji o samym ołtarzu w kaplicy Loretańskiej przynosi 

inwentarz z r. 1820, który wymienia w nim już nie figurkę, lecz obraz „w tablaturze”, 

malowany na drewnie i ujęty drewniana ramą [z kontekstu wynika, że tak może być określony 

cały ołtarz], złoconą na „kolorze czerwonym i zielonym”6. Ostatni, najobszerniejszy opis 

zawarto w inwentarzu z r. 18757.  Zawiera on szereg dokładniejszych informacji o dekoracji 

                                                 
4 ABC, odpis Wizytacji bpa Załuskiego z r. 1748,  s. 8. 

3tia Capella versus septentrionem Tituli Bmae mariat Virgs Lauretanae, tota murata, Lavunar muratum pictura 

adornatum, Pavimentum et tectum lateritium habet. Inea Altare ligneum in parte deauratum non consecratum et 

in eius medio Figura BVM de ligno sculpta. Mensam habens Lapideam et Fenestram versus occidentem cum 

cancellis ferreis. 

5 ABC Inwentarz Kościoła Bożego Ciała 1802, s. 8,  

Capella prima. Prima e parte Evangelii in extrema parte ambitus minoris sub invocatione B. Mariae 

Lauretanae. Est murata dealbata: corona ex lapide in summa interna testitudine pictura decorata. In haec sltare 

ligneum coloribus decoratum eum effigie B. Mariae Lauretanae sculpta et deaurata. Ascenditur ad altare per 

unum gradum lapideum. Mensa altaris lapidea. 

6 ABC Inwentarz Kościoła Bożego Ciała 1820 

12ty ołtarz 

w kaplicy Panny Marii Loretański, obraz w tablaturze na drzewie malowany, w ramach rzeźbą snycerską częścią 

odzłoceniem na kolorze czerwonym i zielonym bez żadnych figur Gradus przy mensie kkamienny. Mensa 

murowana. 

7 ABC Inwentarz kościoła 1875 s. 42 
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stiukowej sklepienia oraz wiadomość, że kaplica ma już dwa okna – dawne, okratowane od 

zachodu, oraz zaszklone, ale nie okratowane, od wschodu. W opisie ołtarza pojawia się 

powtórnie informacja o obrazie „w tablaturze” i pobieżne określenie jego kolorystyki8. 

Zasadniczo są to wszystkie wzmianki archiwalne  odnoszące się do kaplicy Loretańskiej i jej 

wyposażenia. Pośrednio dowiadujemy się także, że w r. 1850, za burzliwej prepozytury 

Remigiusza Miłkowskiego, opisywany wcześniej ołtarz zastąpiono obecnie istniejącym, 

ponieważ t. r. ukazało się drukiem kazanie księdza Jakuba Kulczyckiego  wygłoszone 10. 

grudnia z okazji postawienia nowego ołtarza Matki Boskiej Loretańskiej w kościele Bożego 

Ciała9. W Uwadze poprzedzającej właściwe kazanie napisał Kulczycki: W 15 wieku żyło w 

Krakowie  sześciu mężów, których za Świętych mamy, dlatego  wiek ów szczęśliwym jest 

nazwany: Ś. Jan Kanty, Błogosławiony Szymon z Lipnicy Bernardyn, B. Stanislaw 

Kazimierczyk Kanonik Laterański przy kościele Bożego Ciała, B. Izajasz Boner, Augustianin 

u Ś. Katarzyny, Michał Giedroycz, Kanonik de Poenitentia Beatorum Martyrum u Ś. Marka (u 

nas Markami zwanych) i B. Świętosław, Mansjonarz kościoła NP. Maryi. Prócz Świętosława, 

wszyscy ci  Święci mają swoje ołtarze, na których ciała ich w trumnach są złożone, przy 

których wierni doznali  rozlicznych dobrodziejstw. – Dotąd wspólnego obrazu nie mieli. – W 

roku bieżącym dopiero z uzbieranej oszczędności przez zmarłego kapłana X Wojciecha 

Rysiewicza Kanonikow regularnych lateraneńskich Bożego Ciała, za staraniem Wielebnego I. 

X. Miłkowskiego obecnie Administratora tegoż kościoła, odnowiono kaplicę i w nowo 
                                                                                                                                                         
Do powyż opisanego ogrójca przytyka kaplica pod imieniem Matki Boskiej Loretańskiej, czyli kaplica 

loretanska. Kaplica ta jest pod wieżą czyli dzwonnicą, tak, że 3 ściany jej wystające od muru kościelnego w 

Cmentarz są zarazem dolnemi ścianami wieży, czwarta zaś ściana to jest ściana poludniowa sytanowi zarazem 

ścianę kościoła, czyli, że ściana ta jest wspólną ścianą kościoła kaplicy i wieży, a dalej na s. 44: wchód do niej 

jest z kościoła po gradusie marmurowym: drzwi także nie ma tylko odrzwia ozdobnie sklepione w ksztalcie łuku u 

góry: okien ma 2” jedno od zachodu okratowane  zelazną krata i oszklone i od wschosdu  jedno z szybami w 

żelaznych  szprosach: sklepiona a sklepienie silnie zbudowane i ozdobnie w kwiaty i figurki wykładane, czysto 

wybielona z marmurowa posadzką”  

8 Tamże, s. 64: Ołtarz N. Panny loretańskiej obraz jest w tablaturze i na drzewie malowany w ramach rzeźby 

snycerskiej z odzłoceniem na kolorze czarnym i zielonym bez figur mensę ma murowaną a przed nią jeden 

gradus kamienny….. Ołtarz drewniany. 

9 Kulczycki J., Kazanie miane dnia 10 grudnia 18850 r.w czasie sumy z okazji  nowo wybudowanego ołtarza  i 

poświęcenia go pod tytułem NMP Loretańskiej i Patronów Polskich w kościele Bożego Ciała księży kanoników 

lateraneńskich, Niemieckie Piekaray 1850. 
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wystawionym ołtarzu NMP Loretańskiej, obraz tych Świętych na jej zasuwie umieszczono10. 

Zapewne w powodu konfliktu prepozyta ze zgromadzeniem, co ostatecznie doprowadziło do 

odejścia  Miłkowskiego z  zakonu, brak jakiejkolwiek wzmianki o nowym ołtarzu Matki 

Boskiej Loretańskiej w miejscowych kronikach, a w inwentarzu kościoła z r. 1875 zapis 

odnoszący się do tego ołtarza, powtarza z grubsza informację ze spisanego w r. 1820 

poprzedniego  inwentarza, zupełnie ignorując istotną przecież zmianę.  Na temat późniejszych 

przekształceń wystroju  kaplicy istnieje w klasztorze  jedynie tradycja ustna. Wedle tej 

tradycji, kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczono w ołtarzu w r. 1966,  

w związku obchodzoną wcześniej nowenną z okazji tysiąclecia chrztu Polski. Usunięto wtedy 

z ołtarza obraz zasuwowy Felix saeculum, czyli przedstawienie żyjących w w. XV 

wspomnianych świętych i błogosławionych krakowskich; brak informacji na temat 

znajdującego się pod zasuwą posążka Matki Boskiej Loretańskiej11. Kolejna zmiana 

dotyczyła nowego oszklenia okien i wymalowania na sklepieniu świętych i błogosławionych 

krakowskich podczas odnowienia kaplicy w l. 1981-82.  Do okien wprowadzono wówczas 

jednakowe, pseudogomółkowe oszklenie z niewielkimi witrażami. Wówczas też oddzielono 

kaplicę od nawy kratą.  

 
Opis 

 Kaplica zbudowana na rzucie kwadratu, otwarta szeroką arkadą do południowej nawy 

kościoła, nakryta jest sklepieniem klasztornym. W ścianach zachodniej i wschodniej znajdują 

się duże, zamknięte półkoliście okna w głębokich, rozglifionych wnękach. Ściany podzielone 

są nadwieszonymi w narożnikach pilastrami toskańskimi podtrzymującymi odcinki 

belkowania z wydatnym gzymsem. Na sklepieniu dekoracja stiukowa: wyraźnie 

zaakcentowane szwy, z których każdy ozdobiony silnie plastyczną figurką aniołka i bukietem 

róż w puklowanym wazonie. W trójkątnych polach sklepienia znajdują się koliste medaliony 

ujęte ciężkimi wieńcami z liści laurowych zwieszonymi na draperiach, przewiązanymi 

karbowanymi wstęgami z kokardami. Po bokach medalinów dodatkowo wiązki liści 

palmowych. W medalionach malowane półpostacie świętych  Bronisławy (z widokiem 

klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu), Jadwigi  królowej (z widokiem Collegium Maius 

                                                 
10 Tamże, k. po karcie tytułowej. 

11 Ciekawostką jest, że w prowadzonęj wówczas dosyć szczegółowej kronice klasztornej, w której 

odnotowywano nowe muszle w toaletach, malowanie korytarzy itp., brak jakiejkolwiek wzmianki o  pracach w 

kaplicy Loretańskiej.  
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Akademii Krakowskiej), Stanisława Kazimierczyka i Stanisława bpa. Portal wysmukły, 

zamknięty półkoliście , z pilastrami, na których wspiera się belkowanie z segmentowym 

przyczółkiem. W przyczółku owalny kartusz z pustym polem środkowym. Na przyczółku dwa 

okazałe anioły ujęte w pozycji półleżącej. Pośrodku ponad tympanonem portalu stiukowa 

płaskorzeźba Marii z Dzieciątkiem siedzącej na obłoku spoczywającym na dachu domku 

loretańskiego, unoszonego przez aniołki. 

 Ołtarz z r. 1850 jest neobarokowy. Posiada stosunkowo płaską nastawę z dwiema 

pseudokorynckimi kolumnami podtrzymującymi belkowanie, na którym zwieńczenie 

zamknięte wolutami. W zwieńczeniu gloria z hierogramem Marii, i figurki siedzących 

aniołków. Ponadto większe aniołki usadowione na spływach po bokach nastawy. Ponad 

centralnym polem z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (seryjna kopia malowana na 

desce, z l. 60. w. XX) płaskorzeźbiona korona, wokół ornamenty kwiatowoliściaste. Mensa 

masywna, ujęta dwoma wysuniętymi postumentami. Podzielona na prostokątne pola,  

w których płaskorzeźbione liście akantu i rozety (w polu środkowym ponadto krzyż). Na 

postumentach dekoracja analogiczna. Trzony kolumn, gzymsy, gloria i ornamenty roślinne 

złocone, pozostałe elemety malowane olejno. 

 
Wnioski 

Z zestawienia fragmentarycznych informacji archiwalnych można wysnuć wnioski, że 

nowożytne wyposażenie kaplicy Loretańskiej wielokrotnie ulegało modyfikacjom. Katalog 

Zabytków wiąże dekorację stiukową sklepienia z zapisem Goleńskiego z r. 1670, przyjmując, 

że powstała po tym właśnie roku. Na podstawie analizy stylistycznej (zwłaszcza biorąc pod 

uwagę sposób traktowania medalionów w polach sklepienia) można przyjąć, że pochodzi ona 

raczej z końca w. XVII, co nie wyklucza fundacji Goleńskiego. O pierwotnej polichromii 

sklepienia nic bliższego powiedzieć nie można.  

Okna przerobione w XIX w., oszklone 1981-2. Portal zapewne z w. XVII, 

nawiązujący w dolnej partii do portalu kaplicy Zwiastowania NM Pannie, przerobiony w w. 

XVIII przez dodanie stiukowej płaskorzeźby w zwieńczeniu. W nim kuta krata z ok. 1982, o 

układzie sieciowym; oka sieci spinane liliami andegaweńskimi. 

Posadzka marmurowa, zapewne z w. XVIII.  

Do r. 1850 w kaplicy znajdował się ołtarz, który pochodził najpewniej z 1. połowy lub 

wczesnych lat 3 ćwierci w. XVII, ten, który ok. r. 1670 został odmalowany kosztem 

Goleńskiego (nie wiadomo, czy było to odnowienie, czy malowanie nowego ołtarza). Ta 

kolorowa (raz czerwona i zielona, a raz czarna i zielona) oraz złocona struktura ołtarzowa 
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dotrwała niechybnie do r. 1850. Znajdowała się w niej wspominana w l. 1748 i 1802  figurka 

Matki Boskiej Loretańskiej, o której brak informacji w inwentarzu z r. 1820, ale 

prawdopodobnie spisywano go, gdy malowana  zasuwa (najpewniej również z wizerunkiem 

Matki Boskiej loretańskiej) była opuszczona. Brak danych o losach tej figurki. 

Prawdopodobnie po rozebraniu ołtarza będzie można uściślić niektóre informacje 

historyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE KONSERWATORSKIE. 
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1. Sklepienie ; 
                     
 1/1/ Stiuki . 

 1/2 Tynki 

 1/3  Polichromia 

 
Datowana na XVII wiek dekoracja stiukowa sklepienia zachowała formę pierwotnej 

kompozycji prawie w całości. Dokładna ocena ewentualnego zakresu uszkodzenia, 

przekształcenia czy uzupełnienia ubytków elementów stiukowych możliwa będzie po 

usunięciu późniejszych nawarstwień. Badania konserwatorskie prowadzone były w kierunku 

wstępnego rozpoznania stanu zachowania dekoracji, zbadanie składu oryginalnej masy 

stiukowej a także odczytania pierwotnej kolorystyki kompozycji. Kompozycja dekoracji 

składa się z elementów stiukowych i malowanych postaci świętych, w czterech tondach. 

Po wykonaniu badań stratygraficznych i chemicznych nawarstwień dekoracji stiukowej 

stwierdzono, że stiuk składa się z pierwotnej warstwy wierzchniej wyprawy i jest to gruba 

biała warstwa stiukowa z nielicznymi wtrąceniami wypełniacza oraz z warstwy zaprawy  

o innej teksturze niż zewnętrzna, zawierającej większą ilością wypełniacza piaskowego. 

Oryginalna zewnętrzna warstwa stiuku jest znacznie uszkodzona – prawdopodobnie przez 

zbyt mocne odczyszczenie mechaniczne przed odnawianiem i pokryciem warstwą 

przemalowania. Na sklepieniu zachowały się dwie warstwy pochodzące z czasów odnawiania 

wnętrza i miejscowe okazjonalne zamalowania. Jak wynika ze wstępnych ustaleń pierwotnie 

dekoracja stiukowa była monochromatyczna w kolorze ciepłej bieli wynikającej 

 z samej technologii stiuku. Nie znaleziono śladów złocenia, być może, że było to złocenie 

wykonane w technice klejowej na pulment,  które łatwo usunąć. Jednakże w miejscach gdzie 

powinno występować nie zachowało się nawet przebarwienie stiuku, więc możliwe, że 

złocenia pierwotnie nie było. Trzy zachowane warstwy monochromatyczne na stiuku 

pochodzą z dwóch okresów – I- go najwcześniej z II poł. XIX w. - to cienka warstwa różowo 

–ugrowa – jasna, nawiązująca kolorystyka do ścian Kaplicy oraz  II – go to stiuki w dwóch 

kolorach; białym i ugrowo – beżowym, XX wieczna widoczna obecnie.  Na powierzchniach 

sklepienia bez dekoracji stiukowej nie zachowała się pierwotna kolorystyka. Najstarsze 

warstwy kolorystyczne pochodzą najwcześniej z XIX wieku. Starsza, biała z błękitnym 

podkreśleniem form wypukłych jest wykona dość starannie. Położona dokładnie, cienką 

warstwą na równych powierzchniach i widoczna obecnie biała z ugrowo – beżowymi 

detalami stiukowymi przechodząca z formy wypukłej stiuku w podkreślające jego 
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obrysowanie. Dodatkowo w eksponowanej obecnie aranżacji kolorystycznej zastosowano 

złocenie w formie cienkich pasków umieszczonych na wypukłych krawędziach dekoracji. 

Na sklepieniu w oprawionych stiukowa wicią czterech owalnych polach namalowano w XX 

wieku przedstawienia; Królowej Jadwigi, św. Bronisławy, biskupa Stanisława i bł. Stanisława 

Kazimierczyka. Zgodnie z wynikami badań są to malowidła olejne namalowane na tynku.  

W wykonanych odkrywkach nie znaleziono wcześniejszej dekoracji, jedynie jaskrawą 

pomarańczowo – czerwona  podmalówkę (?) .  

Opisując stan zachowania sklepienia i obecnej aranżacji kolorystycznej stwierdzić można, że 

wrażenie pozornie dobrego stanu zachowania widzianego z dołu, bez dokładnego oświetlenia 

jest zdecydowanie nieprawdziwe. Główna przyczyną złego odbioru estetycznego oglądanej  

z bliska, dekoracji stiukowej jest bardzo niestaranne wykonanie prac renowacyjnych. Zakres 

tych prac jest, na obecnym etapie wiedzy o obiekcie, trudny do określenia, ale wykonano na 

pewno szereg napraw powierzchniowych stiuku, zacierając zaprawą piaskowo wapienną 

formę i pierwotna fakturę następnie przemalowano dekorację w dość dyskusyjnej kolorystyce 

grubą warstwą farby ( widać fakturę po pędzlu) co jeszcze bardziej zaobliło rysunek 

krawędzi. Ponadto wykonano złocenie w technice olejnej w sposób niedbały (, nierówne 

powierzchnie  zacieki z mikstionu itp.) Także zastosowanie techniki olejnej na tynku do 

namalowania postaci nie była dobra decyzją. Pomimo, że w partiach sklepienia nie widać 

dużego zawilgocenia to jednak na olejnych powierzchniach, pod którymi tynk nie oddycha, 

skrapla się woda, są mokre. Powoduje to zmiany powierzchniowe warstwy malarskiej takie 

jak przebarwienia i wykwity pleśni, ale uszkadza także tynkowe podłoże powodując 

odspajanie i pękanie. Ponadto całość jest silnie zabrudzona, pokryta kurzem i pajęczynami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Ściany ; 



 12

   
2/1. Tynki. 
 

Na podstawie wstępnego rozpoznania konserwatorskiego i wykonanych badań stwierdzić 

można , że tynki w kaplicy zostały wymienione prawdopodobnie w XX wieku    

Obecny stan zachowania tynków na ścianach Kaplicy jest zróżnicowany i zależy od 

wysokości, na jakiej się znajdują. W górnych partiach ścian są w dość dobrym stanie, 

miejscami widoczne są niewielkie spękania i nierówności. Natomiast na dolnych partiach 

ścian – zachodniej, wschodniej i północnej, miejscowo - prawie do 2/3 w ich wysokości 

widoczne jest niszczące działanie wilgoci i soli. Zawilgocone partie tynku odspajają się od 

muru, powstają pęcherze, które w wielu miejscach odpadają. Na powierzchni ściany 

gromadzą się sole widoczne w formie przebarwień i osypujących się wykwitów. Przyczyny 

tak dużego zawilgocenia są złożone wynikają zarówno z podciągania wody gruntowej jak 

 i uszczelnień cementowych występujących w budowli. Także kolejne naprawy polegające na 

nakładaniu nowych warstw przykrywających zawilgocone partie i na uzupełnianiu 

powstałych ubytków a nie na wyeliminowaniu lub zmniejszeniu przyczyn powstawania 

zniszczeć przyczyniły się do obecnego złego stanu. 

 
 2/2. Polichromia. 
 
Z wykonanych badań konserwatorskich wynika, że na ścianach Kaplicy zachowały się trzy 

warstwy monochromii -  najstarsza wapienna  o kolorze jasnego różu powstała najwcześniej 

w drugiej połowie XIX w. W zawilgoconych miejscach na ścianach widoczne są naprawy. 

Stąd widzimy, w naturalnych odkrywkach, dodatkowa warstwę zacierki zaprawą podbarwiana 

na róż nawiązujący do uszkodzonej warstwy. Następne dwie białe warstwy, o spoiwie 

klejowym, położone są na cienkiej zacierce piaskowo- wapiennej. Miała ona, zapewne na celu 

wyrównanie, zwłaszcza w dolnych partiach zniszczonych powierzchni tynku. Jednocześnie 

przemalowując ściany, na ciepły biały kolor, udekorowano dodatkowo wnętrze wprowadzając 

elementy złocenia. W nawiązaniu do sklepienia pozłocono, szlagmetalem na mikstion, 

gzymsy i inne poziom podziały ścian. Podobnie jak na sklepienie jakość wykonania - 

techniczna i estetyczna zarówno malowania jak i złocenia jest zła. Farba została położona na 

nierównych powierzchniach i niedbale wyprofilowanych gzymsach, także złocenie wykonane 

jest na niestarannie wyprowadzonych profilach. Na fragmentach zawilgoconej i zasolonej 

ściany warstwy malarskie są zniszczone. Widoczne są przebarwienia, łuszczenie  

i osypywanie a także duże ubytki, do zaprawy a miejscami do kamiennego wątku muru.  
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3. Obiekty kamienne i naśladujące kamień ; 
 
 
3/1. Posadzka. 
 
 Kamienną posadzkę w kaplicy ,  do stopnia przed strefą ołtarzową ułożono w szachownicę  

z dwóch rodzajów płyt marmurowych - czarny marmur dębnicki  i marmur biały.( XVIII w. ?) 

Przed ołtarzem poziom posadzki podnosi się poprzez dodanie szerokiego stopnia  

wykonanego z jasno szarych płyt marmurowych.( XX w.)  

Stara posadzka jest w złym stanie struktura kamienia w wielu miejscach utraciła właściwe dla 

marmurów parametry wytrzymałościowych. W zależności od miejsca można zauważyć 

mniejsze czy większe ubytki i uszkodzenia osłabionego kamienia, głównie przy 

zawilgoconych patiach ścian. Miejscowo ubytki są zacementowane lub ubytki posztukowane 

kawałkami innych płytek.  

Ponadto na skutek długotrwałego użytkowania (szczególnie w miejscach wzmożonego 

chodzenia) nastąpiło znaczne starcie oraz wyoblenie powierzchni kamienia. Ślady 

użytkowania widać szczególnie przy wejściu. Nowe płyty marmurowego podestu są  

w dobrym stanie technicznym ale ich kolor, użylenie i sposób ułożenia jest całkowicie 

odmienny od estetyki XVII wiecznej Kaplicy.  

 
3/2 Portal w wejściu do Kaplicy.12  
 
Portal w swej obecnej formie powstał w zapewne w czasie, kiedy aranżowano wnętrze na 

Kaplicę Loretańską. Zapewne zbudowano go wykorzystując już istniejący portal, o czym 

świadczy niejednorodna forma scalona gładką wyprawą nawiązującą do stiuku i kamienia. 

Techniczny stan zachowania obiektu jest dobry, estetyczny wymaga interwencji. W dolnych 

partiach, nieco zawilgoconych widać uszkodzenia mechaniczne: zarysowania, ubicia  

i wykruszenia. Jasna powierzchnia podatna jest na zabrudzenie spowodowane użytkowaniem 

co widać zwłaszcza na wewnętrznych płaszczyznach pilastrów. Dekoracyjne zwieńczenie, 

 w które wkomponowany jest temat domku loretańskiego, podobnie jak stiuki na sklepieniu 

jest złocone szlagmentalem na mikstion a jego plastyka zniekształcona warstwami cienkiej 

zacierki i  przemalowaniem.  

 

                                                 
12 Portal nie jest obecnie obiektem kamiennym ale przypuszczalnie zawiera stare elementy kamienne pozostałe  
z portalu wcześniejszego przysłonięte tynkiem lub obmurowane,dlatego opisany jest w tym punkcie. W takcie 
prowadzonych prac konserwatorskich będzie można zweryfikować i uściślić dane dotyczące budowy portalu.  
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4. Obiekty drewniane ; 
 
  4/1. Ołtarz główny, polichromowany, złocony. 
 
Ołtarz drewniany z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej to obiekt trudny do 

jednoznacznego określenia  stylu i czasu w jakim powstał. Wygląda jakby ktoś odnowił stary 

ołtarz stosując mało szlachetne techniki. Ale po wstępnym rozpoznaniu stwierdzić można , że 

struktura ołtarza zbudowana została w XIX wieku. Także dekoracja snycerska to jakby zestaw  

różnych wzorów niejednorodnych stylowo, zestawionych ze sobą  na potrzeby ozdobienia 

tego ołtarza. Często efekt taki uzyskiwano budując tak zwane składaki – ołtarze 

skomponowane ze starych struktur i przypadkowo dopasowanych elementów dekoracyjnej 

snycerki. Jednak po zbadaniu dostępnych fragmentów okazało się, że są one – XIX wieczne. 

Możliwe jednak, że w całym obiekcie wykorzystano jakieś elementy oryginalne XVIII, ale 

nie będzie to miało istotnego wpływu na prace konserwatorskie. 

Pomimo, że warstwy technologiczne na obiekcie są XIX i XX wieczne to ich stan zachowania  

jest zły. Przede wszystkim drewno jest w znacznym stopniu czynnie zaatakowane przez 

drewnojady, przez co niewątpliwie osłabione. Polichromia struktury ołtarza to jedna warstwa 

olejna położona na podmalówce. Złocenia wykonane są w dwóch technikach – na kilku 

gzymsach  pod  zniszczonym złoceniem szlagmetalem w technice olejnej zachowały się 

resztki złocenia, złotem na pulment. ( to mogą być starsze fragmenty ponownie 

wykorzystane). Zamiast srebra zastosowano aluminium również położone na mikstion. 

Polichromia i złocenia na rzeźbach aniołów i glorii w zwieńczeniu wykonane analogicznie jak 

na całym ołtarzu. Jedna warstwa olejna na podmalówce, szlagmetal i aluminium położone na 

mikstion. Podsumowując zniszczeniu ulega drewno czyli najważniejszy materiał tego obiektu. 

Natomiast  technologia i jakość wykonania polichromii , złoceń i srebrzeń powoduje ,że 

ołtarz, który ma stanowić oprawę dla tak ważnego przedstawienia jakim jest wizerunek Matki 

Boskiej Częstochowskiej , jest jakby sztuczną , tymczasową  dekoracją . Dodatkowo efekt ten 

podkreśla źle dobrany marmur na nowym podeście przy ołtarzu. 
 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej  –   obraz jest XX wieczny  jego stan zachowania 

jest dobry. 

 
4/2.  Ławki  
 
 Ławki w Kaplicy są prawdopodonie przeniesione z jakiegoś innego, raczej suchego 

pomieszczenia, w którym panowały dobre, warunki dla rozwoju drewnojadow. Znaczne partie 
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drewna w ławkach są maksymalnie osłabione przez drewnojady, które przypuszczalnie z tych 

ławek przeniosły się na ołtarz. Wystarczy lekko trącić i kawałki całkowicie zjedzonej 

struktury odpada.    

 

5. Obiekty metalowe; 
 

                                 
  5/1 – krata w wejściu do Kaplicy   
 
Krata wykonana prawdopodobnie w latach 60 –tych XX wieku w związku z powstaniem 

Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, jej stan zachowania jest dobry.  

 
  5/ 2 – okna  
                                             
Okna witrażowe - XX w., z podwójnym szkleniem w bardzo dobrym stanie, nie wymagają 

działań konserwatorskich. 

 

 WYTYCZNE KONSERWATORSKIE. 
 
1. Sklepienie ; 
 
 1/1/ Stiuki.  
 
Stan zachowania dekoracji stiukowej wymaga fachowych działań konserwatorskich, 

prowadzących do przywrócenia im pierwotnego charakteru. Przede wszystkim należy usunąć 

wszystkie późniejsze nawarstwienia – uzupełnienia, przemalowania i złocenia. Wykonane są 

one może zgodnie z technologią stosowaną wczasach, w których powstały ale poprzez złą 

jakość zniekształcają  formę i fałszują , zamierzony  przez  twórcę dekoracji, efekt .   

Odsłonięcie pierwotnych warstw pozwoli na korektę wstępnej oceny stanu zachowania  

i umożliwi dokładne odczytanie pierwotnej kolorystyki dekoracji stiukowej. Ponieważ już 

obecnie wiemy, że są partie na których nie zachowały się oryginalne warstwy, proponuje się 

wykonanie projektu aranżacji w oparciu o analogie, we współpracy z historykiem sztuki. 

Do rekonstrukcji i uzupełnień należy zastosować technikę i technologię oryginału. Do 

wzmocnienia struktury tynku i masy stiukowej niezbędne jest zastosowanie środków  

i technologii o parlamentach stosowanych w konserwacji dzieł sztuki. Ewentualne złocenia 

powinny być wykonane zlotem płatkowym. 
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1/2 Polichromia. 
 
Wytyczne konserwatorskie dla polichromii sklepienia dotyczą przedstawień postaci  

w tondach ;Królowej Jadwigi, św. Bronisławy, biskupa Stanisława i bł. Stanisława 

Kazimierczyka. Jak potwierdzają badania są to malowidła olejne namalowane na tynku, pod 

którymi nie zdołano odnaleźć innej polichromii ani monochromii. Jeżeli zapadnie decyzja o 

pozostawieniu tych malowideł to należy przeprowadzić konserwacje techniczną, polegającą 

na ; poklejeniu odspojonych miejsc tynku, usunięciu i dezynfekcji pleśni z warstwy 

malarskiej oraz wszystkich powierzchniowych zabrudzeń. Następnie wykonać zabiegi 

estetyczne – uzupełniając niewielkie ubytki zaprawy i scalając warstwę malarską zgodnie 

technologią oryginału. 

Za celowe uważa się wykonanie, w trakcie prac konserwatorskich przy malowidłach , 

większych i głębszych odkrywek niż było to możliwe obecnie, możliwe że pod grubą warstwą 

nowego tynku zachowały się jakieś warstwy wcześniejsze. Decyzje zarówno o pozostawieniu 

jak ewentualnemu usunięciu malowideł powinny być podjęte na komisjach konserwatorskich 

po konsultacjach z szerokim gronem specjalistów.  

 

2. Ściany ; 

 
 2/1. Tynki;   
 
 
Przystępując do prac konserwatorskich przy ścianach należy brać pod uwagę ich stan 

zachowania, ale także przy okazji uporządkować i przeprowadzić wszystkie prace związane  

z interwencją w powierzchnię tynku. Przede wszystkim dotyczy to instalacji oświetlenia  

i nagłośnienia. Powinno się, zatem zdecydować czy obecne instalacje są prawidłowe  

i wytaczające. Jeżeli nie to usunąć i wykonać nowe, zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

zanim przystąpi się do zabiegów przy partiach tynku, które pozostają.  

Zły stan zachowania znacznych partii tynku wynika przede wszystkim z zawilgocenia  

i zasolenia ścian. Dlatego też aby działania konserwatorskie dały pozytywny, długotrwały 

efekt powinny zmierzać do wyeliminowania lub zmniejszenia działania czynnika 

niszczącego. Jak powszechnie wiadomo usunięcie zawilgocenia z grubych murów 

kościelnych jest zabiegiem trudnym obejmującym działania na zewnątrz budowli i trwającym 

dłużej niż remont wnętrza,  a czasami niemożliwym do wykonania. Dlatego też proponuje się 

działanie dwutorowe polegające na równoczesnym prowadzeniu prac w miarę możliwości na 
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zewnątrz i we wnętrzu Kaplicy. Prace na zewnątrz wymagać będą odrębnego 

specjalistycznego opracowania natomiast zabiegi w Kaplicy powinno się wykonać zgodnie z 

rutynowym, sprawdzonym postępowaniem. Powinno się zastosować tynki renowacyjne tzw  

szerokoporowe, które stanowią bardzo dobrze oddychający kompres. Kolejno należy: usnąć 

tynki do wysokości około 1m  powyżej poziomu zawilgocenia, usunąć zaprawę ze spoin na 

głębokość ok. 2 – 3cm, starannie usunąć z powierzchni muru luźne cząstki, zanieczyszczenia, 

kurz, materiały bitumiczne i inne, zmniejszające przyczepność elementy. w razie potrzeby 

wymienić uszkodzone cegły czy kamień Dla poprawy przyczepności i / lub regulacji 

chłonności szczególnie przy murach kamiennych należy wykonać na powierzchni ściany  

częściową obrzutkę  i pozostawić mur do przeschnięcia. Następnie założyć tynki do 

odpowiedniej gruości.  

Ponieważ w wyższych partiach ścian tynki są w dobrym stanie technicznym należy je 

pozostawić. Jednak koniecznym, po usunięciu złocenia, poprawnie opracować i wyprowadzić 

powierzchnię gzymsów. Po wykonaniu wszystkich prac remontowo – konserwatorskich przy 

tynkach, można będzie podjąć decyzję czy wskazanym jest  zastosowanie dodatkowej 

cienkiej warstwy wyrównująco -  scalającej  z tak zwanej „ jedynki” , obecnie powszechnie 

stosowanej.     

 
2/2. Polichromia.  
 
Aranżacja kolorystyczna wnętrza  

Należy usunąć wszystkie nawarstwienia do najstarszej warstwy, która może pochodzić 

najwcześniej z drugiej połowy XIX wieku. Czy pozostawić kolor rozbielonego różu jako 

dominujący kolor ścian czy powtórzyć XX w. złocenia powinno się ustalić po konsultacji  

z historykiem sztuki i po omówieniu i wstępnie na komisji konserwatorskiej. Następnie 

wykonać projekt aranżacji całego wnętrza pamiętając o „pogodzeniu” elementów  

pochodzących z różnego czasu  i o zdecydowanie zróżnicowanej estetyce i jakości 

wykonania. Należy zatem uwzględnić – dekorację stiukową XVII w (?) z  XX wiecznymi 

malowidłami w tondach, skorygować kolorystykę ołtarza oraz poprawić technologię złoceń  

i srebrzeń. Korzystną dla poprawienia estetyki byłaby wymiana płytek wokół ołtarza w celu 

ujednolicenia posadzki. Ponieważ obecnie trudno uzyskać czarny dębnik to obawiam się żeby 

powyższa sugestia nie nasunęła pomysłu wymiany starych płytek na nowe w całej Kaplicy. 

Była by to ogromna strata dla tego wnętrza, z którego usunięto już wiele „starych” elementów 

wyposażenia. 
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3. Obiekty kamienne i naśladujące kamień ; 
 
3/1. Posadzka. 
 
Należy przeprowadzić renowację istniejącej marmurowej, czarno - białej posadzki poprzez 

przeprowadzenie zabiegów konserwacji technicznej i przywróceniem pierwotnych walorów 

estetycznych.  

Zaleca się usunięcie z powierzchni płyt wszelkich nawarstwień i zabrudzeń  (również ze 

szczelin spoin spękań i ubytków) oraz wadliwych uzupełnień.. W ramach prac 

konserwatorskich dopuszcza się przeprowadzenie stopniowego szlifowania i polerowania w 

miejscach zaślepnięcia powierzchni, widocznych zarysowań i zmatowień, w celu uzyskania 

poleru powierzchni w stopniu możliwym do uzyskania Zakłada się uzupełnienie ubytków, 

wyszczerbień i głębokich zarysowań kamienia żywicami poliestrowymi. Należy również 

uzupełnić ubytki spoin. Posadzka nowa – na podeście przy ołtarzu, wymaga odczyszczenia  

i uzupełnienia spoin. Należy rozważyć możliwość usunięcia jej lub wymiany na bardziej 

harmonizującą z charakterem wnętrza.  

 

 3/2. Portal w wejściu do Kaplicy. 
 

Postępowanie konserwatorskie przy portalu to rutynowe czynności obejmujące ; usunięcie 

powierzchniowych zabrudzeń  i wadliwych uzupełnień  a także warstw przemalowania 

powierzchni,  następnie uzupełnienie ubytków i scalenie w technice oryginału. Ten sam 

zakres  prac należy wykonać na zwieńczeniu wieńczeniu portalu. Złocenie powinno być 

wykonane zlotem płatkowym.   

 

4. Obiekty drewniane ; 
 
     4/1. Ołtarz główny, polichromowany, złocony 
 
Prace konserwatorskie przy ołtarzu to na pewno zabiegi impregnacji wzmacniającej strukturę  

drewna a w przypadku elementów nie zaatakowanych przez drewnojady, w celu 

profilaktycznego zabezpieczenia . Proponuje się rozważyć korektę kolorystyki ołtarza,  

w oparciu o konsultacje z historykiem sztuki dotyczącą ołtarzy z przedstawieniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej, ale również z uwzględnieniem kolorystyki całego wnętrza. Należy 

także wszystkie złocenia i srebrzenia wykonać w technice klejowej na pulment, złotem  

i srebrem płatkowym z podziałem na powierzchnie polerowane i matowe.  
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Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest w dobrym stanie należy po odczyszczeniu 

powierzchni z kurzu i brudu, sprawdzić stan zachowania warstwy werniksu i ewentualnie 

powtórzyć werniksowanie.  

 
4/2. Ławki.  
 
Bardzo zły stan zachowania ławek narzuca działanie dwukierunkowe: ze względu na 

użytkowy charakter obiektów elementy o znaczeniu konstrukcyjnym należy wymienić na 

nowe natomiast pozostałe wzmacniać poprzez impregnacje, kitowanie, wstawki  

i wzmocnienia stolarskie. Zakres tych prac określony zostanie po dokładnym rozpoznaniu 

stopnia zniszczenia drewna. 

 
 

5.Obiekty metalowe; 
                                 
 5/1 – krata w wejściu do Kaplicy  - krata nie wymaga zabiegów konserwatorskich , należy 

ją odkurzyć i ewentualnie w dolnych partiach zabezpieczyć pastą z twardego wosku.   

                                             
 5/2 Okna – w  bardzo dobrym stanie nie wymagają zabiegów konserwatorskich. 
 
 
 
Podsumowując; Aby efekty kompleksowych prac konserwatorskich w Kaplicy Matki 

Boskiej Częstochowskiej były pozytywne i długotrwałe należy: 

1. Podjąć niezbędne działania likwidujące lub ograniczające zawilgocenie wnętrza. 

2. Po usunięciu przemalowań ze sklepienia i ścian - opracować projekt kolorystycznej 

aranżacji wnętrza z uwzględnieniem elementów wyposażenia –. Projekt ten ma służyć, nie 

tylko jako propozycja uzupełnienia nie zachowanych warstw polichromii, ale powinien być 

próbą rozwiązania estetycznego, pozwalającego na dobry odbiór i podkreślenie rangi Kaplicy, 

poprzez „pogodzenie” różnorodności i jakości wszystkich elementów tworzących to wnętrze.   

3.Równie ważne jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej i nagłośnienia, przed 

uzupełnianiem tynków.   
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METODYKA BADAŃ 
 
 Analizę pigmentów przeprowadzono stosując metody mikroskopowe oraz 
mikrochemiczne. Próbki pigmentów obserwowano pod mikroskopem mineralogicznym 
(Laboval, prod. Carl Zeiss Jena, Niemcy) w świetle spolaryzowanym przechodzącym przy 
powiększeniu do 400 x, określając ich kolor, kształt, homogeniczność, własności optyczne 
kryształów (pleochroizm, współczynnik załamania światła) oraz reakcje chemiczne 
(mikrokrystaloskopowe i kroplowe). 
 
 Analizę spoiw wykonano stosując metodę spektroskopii w podczerwieni. Widma IR 
zarejestrowano na spektrofotometrze FTIR typu Nicolet 380 w zakresie od 4000 do 400 cm-1. 
 
 W celu określenia stratygrafii warstw malarskich wykonano przekroje poprzeczne 
przez zatopienie otrzymanych próbek w żywicy akrylowej i wypolerowanie papierami 
ściernymi. Przekroje te oglądano w świetle odbitym spolaryzowanym pod mikroskopem 
polaryzacyjnym POLMI A produkcji Carl Zeiss Jena w powiększeniach od 50 - 100 x. 
Zdjęcia mikroskopowe (powiększenie 200x) wraz z szlifami dołączono do sprawozdania. 
 
 Analizę chemiczno-technologiczną stiuków wykonano metodą opracowaną 
w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, Italia). 
 Badania prowadzono następująco: próbkę rozdrobnioną po usunięciu nawarstwień 
o masie 2,0 g suszono do stałej masy w temperaturze 105 o C a następnie rozpuszczano w 6M 
HCl w temperaturze pokojowej, podgrzewano i roztwór sączono. Przesączony roztwór 
zadawano roztworem 2M NaOH aż ciecz będzie obojętna dla papierka wskaźnikowego, 
z tych danych obliczano ilość spoiwa wapiennego, czyli węglanu wapnia. 
Pozostałość na sączku przemywano wodą destylowaną oraz całość suszono do stałej masy 
i  obliczano masę osadu, przyjmując że jest to wypełniacz zaprawy (% piasek + 
nierozpuszczalne krzemiany + glinki).  
Przesącz natomiast podzielono na dwie części. W pierwszej części  określona zawartość gipsu 
(CaSO4 2 H2O) w oparciu o reakcję Ca+2 z Ba+2 (BaCl2) oraz określono jego % udział 

w wyjściowym składzie zaprawy. Do drugiej części przesączu dodawano na gorąco stęż. 
HNO3 oraz NH4Cl, osad sączono, suszono i ważono, traktując go jako % zawartość 
dodatków hydraulicznych (% Al2O3 + Fe2O3). 

 Reasumując badania przyjmuje się, że próbka zaprawy jest reprezentatywna dla 
całości obiektu i należy do spoiw mineralnych: wapiennych, wapienno-cementowych lub 
cementowych. 
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Spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji zaprawy rozpuszczalnej w 6M HCl, a więc 
węglanów wapnia i magnezu. 
Wypełniaczem jest płukany piasek kwarcowy, krzemiany wapnia, materiały ilaste (glinki) 
oraz inne kruszywa, a więc związki nierozpuszczalne w kwasie. "Hydrauliczność" zaprawy 
wskazuje orientacyjnie zawartość frakcji zawiesinowej, związanej z obecnością składników 
hydraulicznych, np. glinokrzemianów czy tlenków żelaza.  
Pozostałe domieszki wykrywane są w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, tak jak 
kolor, kształt oraz wielkość ziaren wypełniacza. 
 Z obliczonych zawartości spoiwa i wypełniacza  oblicza się przy założeniach 
podanych wyżej, stosunek wypełniacza i spoiwa wapiennego (węglanu wapnia) użytego do 
wykonania zaprawy. 
 Wyniki analizy są średnią arytmetyczną trzech pomiarów. 
 
 Badania zasolenia  zapraw przeprowadzono stosując tradycyjną metodę suszarkowo-
wagową. Próbki otrzymanych zapraw ekstrahowano metodą ekstrakcji stacjonarnej. 

Na wstępie próbki rozkruszono i odważono w ilości 2 g z dokładnością do 0,001 g 
oraz zadano 20 ml wody destylowanej.  
Po upływie 24 godzin zawiesiny zdekantowano a w przesączach oznaczano obecność 
kationów i anionów stosując metodę płomieniową, kroplową i mikrokrystaloskopową wg. 
załączonego schematu.  
Ponadto oznaczano przybliżoną ilość węglanów rozpuszczonych w wodzie przy użyciu 
wskaźników (indykatorów) porównujących powstałe kolory z odpowiadającym ich stężeniem. 

KATIONY: 
Ca+2 - wykonano reakcję mikrokrystaloskopową z 2n H2SO4 - stwierdzono 
wykrystalizowanie igieł gipsu CaSO4. 

Na + - reakcja płomieniowa - pomarańczowożółte zabarwienie płomienia. 
K+ - wykonano reakcję  mikrokrystaloskopową z 2n (CH3COO)2Cu, 2n PbCl2 i NaNO2 - 
wytrącenie się czarnych sześcianów soli K2PbCu(NO2)6. 

Fe+3 - wykonano reakcję kroplową z 2n K4[Fe(CN)6], potwierdzającą obecność jonów Fe+3 

w badanym roztworze. 
Mg+2  - żółty osad w reakcji z oksychinoliną. 
Al+3 - alizaryna tworzy związek jaskrawoczerwony zwany lakiem glinowym. 

ANIONY: 
CO3-2 - po zadaniu 2n HCl wydziela się gaz CO2. 

SO4-2 - reakcja z 2n BaCl2 - wytrącenie się nierozpuszczalnego białego osadu BaSO4. 

NO3- - reakcja z FeSO4 i stęż. H2SO4  - brązowa obrączka soli zespolomej [Fe(NO)]SO4. 

Cl- - reakcja z 2n AgNO3  - wytrącenie się serowatego osadu AgCl. 
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  Pozostałości znad ekstraktów suszono w suszarce w temp. 105 oC do stałej masy, 
ponownie je ważono i metodą wagową oznaczono procentową zawartość sumaryczną 
wszystkich soli rozpuszczalnych w wodzie.  W tabeli podano tak % zawartość wszystkich soli 
rozpuszczalnych w wodzie jak i % zawartość węglanów. 

Zamieszczone wyniki są średnią arytmetyczną z trzech pomiarów. 
 
 

W Y N I K I 
 

 
Nr 1 – stiuk, próbka pobrana z kostki przy gzymsie 
 
Skład masy stiukowej 
 

Gips CaSO4 
[%] 

Węglan wapnia 
[%] 

Pozostałości 
[%] 

 
92,0 

 
5,0 

 
3,0 

 
 
 

%CaSO4
%CaCO3
%pozost.

 
Wykres ilustrujący skład masy stiukowej 

W N I O S E K :  masa stiukowa zawierająca gips z wtrąceniami ciasta wapiennego i śladami 
wypełniacza piaskowego. 
 
Warstwa masy stiukowej: 
W widmie IR stwierdzono występowanie pasm przy następujących częstościach: 
425, 460, 603, 670, 796, 1004, 1119, 1140, 1622, 1687, 2117, 2245, 3244, 3408 i 3547 cm-1  
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W N I O S E K : masa gipsowa z wtrąceniami węglanu wapnia (ciasto wapienne), 
kwarcu (piasek) oraz spoiwa klejowego (związki białkowe). 

 
 
 
Nr 2 – stiuk, próbka pobrana z dekoracji sklepienia 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka złocenia (imitacji) 
- warstwa żółtawo-brązowa olejna (typu mikstionu) 
- gruba biała warstwa stiukowa z nielicznymi wtrąceniami wypełniacza 
- warstwa zaprawy o innej teksturze niż zewnętrzna stiukowa 
 
 

 
380

 
340

 
300

 
260

 
220

 
180

 
140

 
100

 
60Wavenumber 

(cm-1)  

Absorbance 
(a u )
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Złocenie 
a. Próbka rozpuszcza się w 2M HCl. Wykonano reakcję kroplową z alkoholowym roztworem 
kwasu rubeanowodorowego, potwierdzającą obecność jonów Cu+2. 
W N I O S E K  : folia miedziowa. 
Mikstion 
b. W widmie IR występują pasma przy następujących częstościach: 
465, 595, 665, 720, 1115, 1170, 1375, 1465, 1620, 1735, 2850, 2920 i 2955 cm-1 - 
pochodzących od związków olejnych ze śladami substancji żywicznych. 
W N I O S E K : spoiwo olejno- żywiczne (mikstion). 
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Widmo IR spoiwa mikstionowego 

Próbka stiuku próbki oznaczonej nr 1 pobrana z partii jasnej, nie złoconej 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka jasna z odcieniem ugrowym 
- warstwa jasnoróżowa 
- gruba biała warstwa stiukowa z nielicznymi wtrąceniami wypełniacza 
- warstwa zaprawy o innej teksturze niż zewnętrzna stiukowa (z większą ilością wypełniacza 
piaskowego) 
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Nr 3 – stiuk, próbka pobrana z dekoracji sklepienia 
biało-szary 
a. Pod mikroskopem widoczne małe, okrągłe cząstki bieli, zbite w większe grupy. 
Próbkę zadano 2M HCl i zaobserwowano wydzielanie się gazu CO2. Następnie dodano 2M 
H2SO4 i stwierdzono utworzenie się charakterystycznych igieł CaSO4 - gipsu. 
Wniosek: CaCO3 - biel wapienna. 

b. Pod mikroskopem widoczne cząstki czerni, drobniutkie, zbite w większe grupy, niektóre 
lekko strzępiaste. 
Pigment ulega całkowitemu spaleniu. 
Wniosek: czerń węglowa. 
W N I O S E K : mieszanina bieli wapiennej ze śladami czerni węglowej. 
 
 
Nr 4 – czerwień, próbka pobrana z dekoracji stiukowej 
a. Pod mikroskopem widoczne kryształy w kolorze czerwieni, heterogeniczne, różnych 
kształtów i rozmiarów, dwójłomne. 
Pigment zadano 2M HCl i wykonano reakcję kroplową z 2M K4[Fe(CN)6], potwierdzającą 

obecność jonów Fe+3 w badanym roztworze. 
Wniosek: Fe2O3 - ochry czerwone. 

b. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 3a. 
W N I O S E K : ochry czerwone z wtrąceniami bieli wapiennej. 
 
 
Nr 5 – niebieski, próbka pobrana z dekoracji stiukowej 
a. Pod mikroskopem widoczne małe okrągłe cząstki w kolorze niebieskim, zbite w większe 
grupy, pojedynczo załamujące światło. 
Po zadaniu 2M HCl zaobserwowano wydzielanie się gazu o charakterystycznym zapachu 
H2S siarkowodoru i po podgrzaniu nastąpiło całkowite odbarwienie się pigmentu. 
Wniosek: Na8-10Al6Si6O24S2-4 - ultramaryna sztuczna. 

b. Pod mikroskopem widoczne bardzo drobniutkie białe cząstki, zbite w większe grupy, 
pojedynczo załamujące światło. 
Próbka rozpuszcza się w 2M HCl. Wykonano reakcję mikrokrystaloskopową z 2M 
CH3COOH i 2M (NH4)2[Hg(SCN)4], potwierdzającą obecność jonów Zn+2. 

Wniosek: ZnO - biel cynkowa. 
W N I O S E K : ultramaryna sztuczna z wtrąceniami bieli cynkowej. 
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Nr 6 – malowidło olejne na sklepieniu 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka ciemna (żywica z zatopienia szlifu) 
- warstewka szaro-niebieska 
- warstwa żółtawo-czerwona 
- gruba warstwa biała 
- cieniutka warstewka przeklejenia 
- warstwa bieli ze śladami wtrąceń ziaren piasku 
- gruba warstwa zaprawy wapienno-piaskowej 
 
 

 

 
 

 
 
Pigmenty 
a. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 5b. 
b. Obserwacja i analiza czerni jak w pkt. 3b. 
c. Pod mikroskopem widocznych kilka cząstek małych, okrągłych, błękitnych tak 
homogenicznych w kolorze jak i kształcie, pojedynczo załamujących światło. 
Pigment nie rozpuszcza się ani w kwasach ani w zasadach. Wykonano analizę z perłą 
boraksową, potwierdzającą obecność jonów Co+2. 
Wniosek: CoO Al2O3 - błękit kobaltowy. 

W N I O S E K : mieszanina bieli cynkowej z czernią węglową oraz wtrąceniami błękitu 
kobaltowego. 
 
 



 30

Nr 7 – malowidło olejne na sklepieniu 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstwa niebiesko-zielonkawa 
- warstwa żółtawo-czerwona 
- gruba warstwa biała 
- cieniutka warstewka przeklejenia 
- warstwa bieli  
- warstwa biało-szara ze śladami wtrąceń ziaren piasku 
- warstwa szarej zaprawy  
 

 

 
 
 
 
Pigmenty 
a. Obserwacja i analiza błękitu jak w pkt. 6c. 
b. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 5b. 
c. Pod mikroskopem widoczne cząstki zieleni, średniej wielkości, nieregularne, częściowo 
przezroczyste, dwójłomne. 
Pigment nie rozpuszcza się ani w kwasach ani w zasadach. Wykonano reakcję z perłą 
boraksową, potwierdzającą obecność jonów Cr+3. 
Wniosek: Cr2O3 x H2O - zieleń chromowa. 

W N I O S E K : mieszanina błękitu kobaltowego z bielą cynkową oraz wtrąceniami 
zieleni chromowej. 
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Nr 8 – malowidło olejne na sklepieniu 
niebiesko-zielony (turkusowy) 
a. Obserwacja i analiza błękitu jak w pkt. 6c. 
b. Obserwacja i analiza zieleni jak w pkt. 7c. 
c. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 5b. 
W N I O S E K : mieszanina błękitu kobaltowego z domieszkami zieleni chromowej oraz 
bieli cynkowej.  
 
 
Nr 9 – metal, próbka pobrana z dekoracji gzymsu pilastra na ścianie północnej 
a. Próbkę zadano 2M HCl i wykonano reakcje kroplowe z alkoholowym roztworem kwasu 
rubeanowodorowego, potwierdzającą obecność jonów Cu+2 oraz 2M (NH4)2MoO4 

potwierdzającą obecność jonów Sn-4. 
Ponadto wykonano reakcję mikrokrystaloskopową z 2M (NH4)2[Hg(SCN)4], potwierdzającą 

obecność jonów Cu+2. 
W N I O S E K : imitacja złocenia, czyli stop miedzi z cyną (typu brązu). 
Spoiwo 
b. Analiza spoiwa jak w pkt. 1b. 
W N I O S E K : spoiwo typu mikstionu. 
 
 
Nr 10 – kolor struktury, ołtarz 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstwa jasnougrowa ze śladami różu 
- cienka warstwa przeklejenia 
- warstwa bieli  z wtrąceniami wypełniacza piaskowego 
 
 
Pigmenty 
a. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 5b. 
b. Pod mikroskopem widoczne cząstki w kolorze żółtym, homogeniczne, drobne, zbite 
w większe grupy, pojedynczo załamujące światło. 
Pigment zadano 2M HCl i wykonano reakcję kroplową z 2M K4[Fe(CN)6], potwierdzającą 

obecność jonów Fe+3 w badanym roztworze. 
Wniosek: (Fe2O3 + Al2O3) H2O - żółta żelazowa. 

c. Pod mikroskopem widoczne cząstki w kolorze czerwonym, homogeniczne, drobne, zbite 
w większe grupy, pojedynczo załamujące światło. 
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Pigment zadano 2M HCl i wykonano reakcję kroplową z 2M K4[Fe(CN)6], potwierdzającą 

obecność jonów Fe+3 w badanym roztworze. 
Wniosek: Fe2O3 + Al2O3 - czerwień żelazowa. 

W N I O S E K : mieszanina bieli cynkowej z wtrąceniami syntetycznych pigmentów 
żelazowych żółcieni i czerwieni. 
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Nr 11 – złocenia, ołtarz 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka złocenia (niewidoczna na zdjęciu) 
- cienka warstwa czerwonego pulmentu 
- warstwa białej zaprawy 
 

 

 
 

 
Złocenie 
a. Próbka złota nie czernieje pod działaniem 2M AgNO3 oraz częściowo rozpuszcza się 

w stężonych kwasach i wodzie królewskiej. Po zadaniu próbki folii wodą królewską tj. 
mieszaniną stęż. HCl i HNO3 wziętych w stosunku 3 : 1. Następnie wykonano reakcję 

kroplową z octanem benzydyny. Bibuła zabarwiła się na kolor niebieski, potwierdzając 
obecność Au. 
W N I O S E K : złocenie. 
 
Pulment 
b. W widmie IR występują pasma przy następujących częstościach: 
410, 750, 1030, 1400, 1670, 2920 i 3430 cm-1 charakterystyczne dla glinokrzemianów 
zawierających tlenki żelaza oraz ślady spoiwa białkowego.. 
W N I O S E K :  pulment ze śladami kleju (spoiwo białkowe). 
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Widmo IR pulmentu ze śladami spoiwa białkowego - kleju 
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Nr 12 – złocenia, ołtarz 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka imitacji złocenia (niewidoczna na zdjęciu) 
- gruba warstwa żółcieni z wtrąceniami m.in. czerwieni, czerni 
- warstwa białej zaprawy 
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Nr 13 – złocenia, ołtarz 
Opis przekroju poprzecznego: 
- warstewka imitacji złocenia (niewidoczna na zdjęciu) 
- cienka warstwa brązowa-szara (olejna) 
- warstwa białej zaprawy 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANALIZA ZASOLENIA 
 
 
Nr 14 – tynk z wierzchnią warstwą różową, ściana północno-wschodnia, pigmenty, sole 
Warstwa różowa 
a. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. 3a. 
b. Obserwacja i analiza czerwieni jak w pkt. 10c. 
W N I O S E K : biel wapienna z wtrąceniami czerwieni żelazowej. 
 
 
 
Nr 15 – tynk, ściana zachodnia, sole 
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Tabela  
przedstawiająca skład ilościowy soli [%] 

 
 

Nr  
Próbki 

 
Sumaryczna ilość 

soli [%] 
 

 
Węglany  

[%] 

 
Sole [%] 

bez węglanów 

 
Nr14 

 

 
2,2 

 
0,4 

 
1,8 

 
Nr 15 

 

 
2,3 

 
0,3 

 
2,0 

 
 

We obydwu badanych próbkach tynków oznaczonych nr 14 do nr 15 stwierdzono 
obecność następujących jonów: 
Kationy: Ca+2, K+, Mg+2, Fe+3 
Aniony:  SO4-2, NO3-, Cl- 

W N I O S E K : siarczany, azotany i chlorki wapnia, potasu, magnezu i  żelaza.  
 
 
 

P O D S U M O W A N I E 
 

 
 Na podstawie przeprowadzonych badań mikrochemicznych, stratygraficznych, 
spektroskopii w podczerwieni pigmentów, spoiw oraz analizy składu chemiczno-
technologicznego stiuku oraz analizy zasolenia próbek pobranych z kaplicy p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej znajdującej się w bazylice Bożego Ciała w Krakowie stwierdzono: 
 
• Występowanie w stiukowej dekoracji malarskiej sklepienia następujących pigmentów 
(próbki od nr 3 do nr 5): 
bieli – wapiennej i cynkowej (nr 5),  
czerwieni - ochry czerwonej,  
błękitu – ultramaryny sztucznej (nr 5) oraz 
czerni – węglowej. 
 Pigmenty takie jak biel wapienna, naturalne pigmenty ziemne typu ochry oraz czerń 
węglowa należą do pigmentów niedatujących, znanych i stosowanych w różnych technikach 
malarskich od starożytności do czasów obecnych. 
 Biel cynkowa została odkryta z końcem XVIII wieku i wprowadzona do palety 
malarskiej w spoiwie olejnym około 1845 roku. 
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 Ultramaryna sztuczna jest pigmentem XIX wiecznym, odkryta w 1826 roku a po 1830 
roku rozpoczęto już jej produkcję na skalę fabryczną. 
 
 Jedynie próbkę oznaczoną nr 5 pobraną z niebieskiej dekoracji stiukowej można 
zadatować najwcześniej na II-gą połowę XIX wieku, w pozostałych próbkach pigmenty są 
niedatujące. 
 
 
• W malowidle olejnym na sklepieniu (próbki nr 6, 7 i 8) zidentyfikowano: 
biel – cynkową, 
błękit - kobaltowy, 
zieleń – chromowa oraz 
czerń – węglowa. 
 Biel cynkowa, jak już wspomniano została wprowadzona do malarstwa w spoiwie 
olejnym około 1845 roku. 
 Błękit kobaltowy po raz pierwszy został otrzymany z końcem XVIII wieku ale jego 
kilka odmian wprowadzono do malarstwa z początkiem XIX wieku. 
 Zieleń chromowa jest pigmentem odkrytym około 1840 roku, występującym w kilku 
odmianach a rozpowszechnionym w malarstwie po roku 1860. 
 
 Reasumując badania chemiczne oraz obserwacje mikroskopowe pobranych 
pigmentów można stwierdzić z punktu widzenia wyłącznie analizy chemicznej, że nie datują 
one jednoznacznie omawianej warstwy malarskiej, ale zacieśniają jej najwcześniejsze 
datowanie na II-gą połowę XIX wieku, ze względu na wykrycie zarówno bieli cynkowej jak i 
zieleni chromowej. 
 
 
• W strukturze ołtarza zanalizowano: 
biel – cynkową, 
żółcień – żelazową oraz  
czerwień – żelazową. 
 Biel cynkowa, jak już wspomniano została wprowadzona do malarstwa w spoiwie 
olejnym około 1845 roku. 
Syntetyczne żółcienie i czerwienie żelazowe zostały odkryte i wprowadzone do palety 
malarskiej w II-giej połowie XIX wieku. 
 
 Analizy wynika, że badana warstwa malarska struktury ołtarza podochodzi z II-giej 
połowy XIX wieku. 
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• W warstwie różowej tynku wykryto: 
biel – wapienną oraz 
czerwień – żelazową. 
 Biel wapienna jest pigmentem niedatującym, natomiast syntetyczne czerwienie 
żelazowe zostały odkryte i wprowadzone do palety malarskiej w II-giej połowie XIX wieku. 
 
 Można zatem stwierdzić, że także ta warstwa malarska na tynku powstała 
najwcześniej w II-giej połowie XIX wieku. 
 
 
• W składzie masy stiukowej (nr 1) wykryto gips z domieszkami ciasta wapiennego oraz 
pozostałości m.in. piasku oraz spoiwa białkowego typu kleju. 
 
 
• Ponadto zanalizowano metal typu miedzi w spoiwie mikstionowym (nr 2), typu brązu 
(miedź z cyną), także w spoiwie mikstionowym (nr 9 – dekoracja gzymsu pilastra na ścianie 
północnej) oraz złoto położone na pulmencie w spoiwie klejowym (nr 11 – ołtarz). 
 W próbkach pobranych ze złocenia ołtarza (nr 12 i 13) na przekrojach poprzecznych 
nie zaobserwowano metalu, jedynie warstwy farby. 
 
 
•  Z analizy zasolenia próbek zapraw tynkowych pobranych ze ściany północno-wschodniej 
(nr 14) i ściany zachodniej (nr 15)  wynika, że zawartość % soli mieści się w granicach 
wynosi się od wartości 1,8 do 2,0 %. 
 Należy nadmienić, że podana wartość soli w próbkach tynków jest pomniejszona o % 
zawartość węglanów, która waha się od 0,3 do 0,5%. 
 

1,7
1,75
1,8

1,85
1,9

1,95
2

2,05

nr 14 nr 15

%soli

 
Wykres ilustrujący skład ilościowy [%] soli 

badanych próbek 
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 Reasumując przeprowadzone badania stopnia zasolenia otrzymanych próbek można 
uznać z podanych danych, że stopień zasolenia badanych tynków kształtuje się jako tzw. 
średnie zasolenie.  
Ilość soli zawarta pomiędzy wartościami 2,0 do 2,5 %  określa się jako średnią, a powyżej 2,5 
% jako dużą. Granicą umowną wysokiego zasolenia uznaje się w literaturze wartość > 3,5 %. 
 Występujące sole w próbkach tynków (pomijając węglany) to przede wszystkim 
siarczany, azotany i chlorki wapnia, potasu, magnezu i żelaza. 
 Zidentyfikowane sole to siarczany i azotany pochodzące głównie z procesów 
zanieczyszczenia powietrza bogatego tak w tlenki siarki jak i tlenki azotu (korozja chemiczna 
materiałów budowlanych), a niektóre azotany pochodzą też z rozkładu substancji 
organicznych przez mikroorganizmy. Chlorki są wprowadzane najczęściej w wyniku 
prowadzonych prac konserwatorskich lub zabiegów czyszczenia obiektu oraz zastosowania 
solanki w okresie zimowym. 
 Węglany natomiast są wprowadzane już do zaprawy w samym procesie 
technologicznym jej wykonywania (dlatego podczas analizy ilościowej je pomijamy).  
 

 
 
 
 

Kraków, kwiecień – maj 2010 r. 
 
 
Badania wykonały: 
 
Przygotowanie szlifów - mgr inż. Barbara Leszczyńska 
Zdjęcia szlifów – mgr Anna Mikołajska 
 
Pozostałe analizy – dr Maria Rogóż 
 
 
 




































































































	3.pdf
	Ekspertyza kon.Kaplica Matki Boskiej Czest. B C
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	(28)
	(29)
	(30)
	(31)
	(32)
	(33)
	(34)
	(35)
	(36)
	(37)
	(38)
	(39)
	(40)
	(41)
	(42)
	(43)
	(44)
	(45)
	(46)
	(47)
	(48)
	(49)


