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ODKRYCIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 
W  KOŚCIELE PARAFIALNYM W OSTRZESZOWIE

I ZASTOSOWANIE POLIOCTANU WINYLU DO ICH KONSERWACJI

W kościele parafialnym w Ostrzeszowie (woj. poznańskie), w czasie 
prac remontowo-budowlanych, prowadzonych w 1953 r., w wyniku 
osuszania murów, na północnej ścianie nawy zaczęły się osypywać war
stwy pobiał, ujawniając fragmenty starych dekoracji malarskich1. Prze
prowadzona ekspertyza dała podstawę do podjęcia na szerszą skalę prac 
zmierzających do odsłonięcia malowideł w całym kościele2.

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej w Ostrzeszowie 
istniał już w XIII w 3. Obecny kościół pod tym samym wezwaniem, wie
lokrotnie przebudowywany, pochodzi z XIV w. Składa się z prostokątnej 
nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, zakrystii i dwóch nowszych 
przybudówek. Prace prowadzone w kościele przy odkrywaniu i konser
wacji malowideł ściennych dały sposobność do przebadania murów, tyn
ków i pobiał, co wraz z odsłoniętymi detalami architektonicznymi po

1 Niniejsze zagadnienie było tematem przewodu kwalifikacyjnego na etat adiunk
ta, przeprowadzonego w Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie w 1966 r. Część
artykułu dotycząca stosowania polioctanu winylu w konserwacji malowideł ścien
nych była konsultowana z doc. drem W. Domasłowskim, za co na tym miejscu pragnę
serdecznie podziękować.

* Prace badawcze, odkrycie i konserwację dekoracji malarskich w kościele pa
rafialnym w Ostrzeszowie wykonał, na zlecenie Wojew. Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu, zespół konserwatorów Pracowni Malarstwa Przedsiębiorstwa Państwo
wego Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ) w Toruniu, pod kierunkiem autorki
artykułu, w  latach 1955—1959.

8 J. K o r y t k o w s k i ,  Brevis descripto historico geopraphica ecclesiarum ar- 
chidieecesis Gnesnensis et Poznaniesis, Gniezno 1888; M. P e r l i ń s k i ,  Wspomnie
nia o mieScie Ostrzeszowie, bliższej i dalszej jego okolicy, Ostrzeszów 1920; Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce, V (1958), s. 17; E. M a r x e n - W o l s k a ,  Sprawozdanie 
z prac odkrywczo-konserwacyjnych nad malowidłami ściennymi w kościele parafial
nym w Ostrzeszowie, [w:] Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 
Poznań 1962, s. 325.
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zwoliło na odczytanie nieznanych dotąd kolejnych zmian, jakim budowla 
podlegała. W wyniku przeprowadzonych badań można było stwierdzić, że 
zarówno prezbiterium z zakrystią jak i nawa pochodzą z XIV w.4 Pier
wotnie posiadały sklepienia krzyżowo-żebrowe, w nawie wsparte zapewne 
na jednym słupie. W zachodniej ścianie nawy znajdowały się dwa koliste 
okna. Ściana południowa nawy miała dwa okna ostrołuczne, natomiast 
ściana północna nie posiadała okien, a tylko ostrołuczną blendę w części 
wschodniej. Do zakrystii prowadziło z kościoła wejście o portalu ostro- 
łukowym. Nad zakrystią znajdowało się pomieszczenie z otworami do 
wnętrza prezbiterium. Wejście do pomieszczenia nad zakrystią prowadzi
ło z zewnątrz od strony zachodniej.

Z końcem X V  w. nastąpiła katastrofa, która przyczyniła się do cał
kowitej zmiany wyglądu świątyni. W nawie runęło sklepienie, a i w prez
biterium i zakrystii powstały duże szkody. Przy odbudowie na przełomie 
XV/XVI w. powstały następujące zmiany. W nawie założono płaski strop, 
różny od dzisiejszego. Koliste okna w zachodniej ścianie zamurowano, 
a przepruto jedno okno ostrołuczne po stronie południowej, dziś zamuro
wane. Zamurowano blendy w szczycie ściany zachodniej. Zakrystię prze- 
sklepiono sklepieniem kolebkowym. Zamurowano otwory z pomieszcze
nia nad zakrystią do wnętrza kościoła oraz otwór wejściowy do tego po
mieszczenia. W nawie i prezbiterium otynkowano na nowo ściany. Stare 
tynki zachowały się tylko w polach i pachach sklepiennych prezbiterium, 
na lizenach i obrzeżeniach ścian pod sklepieniem, a także na ścianie pół
nocno-wschodniej i w podłuczu tęczy. Następne zmiany powstały w latach 
1621— 1623 w czasie odbudowy po pożarze5. Z tego okresu pochodzi 
obecny strop kolebkowy. W tym też czasie zamurowano blendę w ścianie 
północnej i przepruto w tej ścianie dwa okna, zamykając je łukiem od
cinkowym. Również w pozostałych oknach zastąpiono ostry łuk łukiem 
odcinkowym. Po 1940 r. przywrócono oknom gotycki wykrój, różny od 
pierwotnego.

D e k o r a c j e  m a l a r s k i e .  W czasie prac konserwacyjnych od
słonięto z pod warstw pobiał na ścianach kościoła dekoracje malarskie, 
pochodzące z różnych okresów (rys. 1, 2, 3). Najstarsze fragmenty malo
wideł, pochodzące z XIV w., zachowały się w prezbiterium, przede wszyst
kim w częściach konstrukcyjnych. Żebra i krawędzie lizen pierwotnie nie 
były tynkowane, tynk pokrywał ściany i pola sklepienne, środkowe partie 
lizen i glify okienne. Żebra i boczne partie lizen były malowane kolo
rem czerwonym bezpośrednio na cegle i na tym malowano białe spoiny. 
W glifach okiennych, w okolach ścian i w podłuczu tęczy od strony 
prezbiterium biegną obramienia w postaci malowanych na tynku cegieł. 
U spływu żeber występuje imitowany jasnym kolorem rodzaj kamiennego

4 W Katalogu Zabytków..., s. 11, mowa jest, że tylko prezbiterium i zakrystia 
pochodzą z XIV w. (1337), zaś nawa z XV.

* Ibid.





Rys. 2. Ostrzeszów, kościół parafialny. Rozwinięcie ścian prezbiterium z rozmieszcze
niem malowideł

Dess. 2. Ostrzeszów, église paroissiale, L’extension des parois du choeur avec le
placement des peintures

Rys. 3. Ostrzeszów, kościół parafialny. Legenda 
Dess. 3. Ostrzeszów, église paroissiale. Légende



1. Ostrzeszów, kościół parafialny. De- 2. Ostrzeszów, kościół parafialny. De
koracje malarskie z XIV w. Prezbite- koracje malarskie z XIV w. Prezbite

rium rium, zmiany wprowadzone przez użyt
kownika w 1966 r.
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3. Ostrzeszów, kościół parafialny. Malowidła z XIV w., i z roku 1545, stan po kon
serwacji. Prezbiterium 

3. Ostrzeszów, église paroissiale. Peintures de X IVe siècle et de l ’année 1545, état
après la conservation. Choeur

bloku  z malowanymi czerwienią maszkaronami w miejscach wsporników. 
Malowania te zachowały się bardzo dobrze (fot. 1). Na północno-wschod
niej ścianie prezbiterium, jedynej na której zachowały się partie pier
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wotnego tynku, przetrwał fragment monumentalnej kompozycji figural
nej z postacią św. Krzysztofa. Zachowały się: zarys nimbu i głowa św. 
Krzysztofa oraz głowa, ramiona i prawa, wzniesiona do błogosławieństwa, 
ręka Jezusa, siedzącego na ramieniu świętego. Ponad głową Jezusa wi
doczna korona drzewa, w kol. żółtozielonkawym, którego pień, święty 
trzymał w dłoni. Tło kompozycji jest czerwone z białymi szablonowymi 
rozetkami (fot. 3, 10). W dolnej partii ściany widnieje zachowany frag
ment z fałdami szat św. Krzysztofa. Po odbudowie kościoła w I poł. 
XV w. powstała na ścianach nawy prymitywna figuralna dekoracja ma
larska. Na południowej ścianie zachowały się, malowane manierą konty- 
nuacyjną, nie ujęte w żadne ramy, sceny pasyjne (fot. 4). Cykl rozpo
czyna się z prawej strony na dole „Modlitwą w Ogrójcu” , z której to 
sceny zachował się zarys głowy Chrystusa i złożone do modlitwy ręce, 
kielich na skale oraz głowa jednego z apostołów. Dół kompozycji jest 
zniszczony. W lewo widnieją zachowane fragmenty bardzo zniszczonej 
sceny pojmania oraz zacheuszek. Powyżej biegnie napis: PAULUS VO... 
Wyżej zachowane sceny: „Chrystus przed Piłatem” i „Chrystus przed 
arcykapłanem” . Na ścianie zachodniej nad chórem zachowały się resztki 
malowidła z tego cyklu z rysunkiem dwóch jeźdźców konnych i psów. 
Na północnej ścianie nawy nad boazerią zachował się rysunek głowy 
w koronie. Wszystkie postacie tego cyklu malowane są nieporadnie, kon
turowo na białym tle ściany. Okonturowaną płaszczyznę wypełnia kolor 
z dominantą czerwieni. Postacie siepaczy odziane są w gładkie kaftany
i pasiaste lub dwubarwne nogawice. Na głowach noszą przeważnie duże, 
zróżnicowane kapelusze. Rysy twarzy wykonane są grubą kreską, kary
katuralnie. Kompozycja „Chrystus przed Piłatem” była przysłonięta czę
ściowo późniejszym malowidłem z kompozycją św. Anny. Trzecia z kolei, 
bardzo bogata dekoracja malarska powstała w 1545 r. Na ścianie tęczowej 
po stronie lekcji, znajduje się bardzo dobrze zachowana scena „Modlitwy 
w Ogrójcu” , traktowana linearnie i płaszczyznowo z nieśmiałą próbą mo- 
delunku (fot. 5). Scena ujęta jest w ramę składającą się z cokołu, gra
niastych filarów na profilowanych bazach, zdobionych osiowym orna
mentem roślinnym, zwieńczonych głowicami w kształcie kielichów kwia
tów, dźwigających belkowanie, nad którym widnieje zwieńczenie zło
żone z motywów antropomorficznych i bujnego liścia akantu. Na ścianie 
północnej zachowała się dość dobrze część kompozycji „Droga Krzyżowa” 
(fot. 8), ujętej w podobne ramy jak „Modlitwa w Ogrójcu” . Na ścianie 
południowej znajduje się zachowana gorzej od poprzednich, kompozycja 
„św. Anna Samoczwart” . Nad obramieniem tej kompozycji widnieją trzy 
herby: Zygmunta Starego, Sfforców i Poraj6 (fot. 4), pomiędzy herbami

6 Herb Poraj występuje w Ostrzeszowie na późnorenesansowym kielichu fundo
wanym w 1637 r. przez Benedykta Wielowiejskiego, altarzystę ostrzeszowskiego i na 
monstrancji z I poł. XVIII w., fundowanej przez Benedykta Wrockiego prezydenta 
ostrzeszowskiego.



4. Ostrzeszów, kościół parafialny. Malowidła z początku XVI w. i z roku 1545, stan 
po konserwacji. Nawa, ściana południowa

4. Ostrzeszów, église paroissiale. Peintures du commencement de XVIe siècle et 
de 1545, état après la conservation. Nef, paroi sud



5. Ostrzeszów, kościół parafialny. Malowidła z 1545 r., stan po konserwacji. Nawa,
ściana wschodnia

5. Ostrzeszów, église paroissiale. Peintures de 1545, état après la conservation. Nef,
paroi de l ’est



6. Ostrzeszów, kościół parafialny. Malowidła z 1545 r. i z 1584 r. Nawa, ściana północna
6. Ostrzeszów, église paroissiale. Peintures de 1545 et de 1584. Nef, paroi de nord
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zaś z lewej maleńki kartusz prostokątny ze śladami daty — 1545 z pra
wej większy kartusz ze śladami liter. Poniżej „Ogrójca” na ścianie tęczo
wej znajdował się kartusz z częściowo czytelną datą 1545 i tekstem:

Z tego samego czasu pochodzi baldachim z kotarą na półn.-wsch. ścia
nie prezbiterium, który zapewne stanowił dekorację nad tronem (fot. 10) 
oraz bogata dekoracja o motywach roślinnych na sklepieniu zakrystii 
fot. 7). Podobny ornament pokrywał także dolną partię ścian prezbite
rium. Następna, czwarta z kolei dekoracja została ufundowana w 1584 r. 
przez Sebastiana Garncarza, mieszczanina ostrzeszowskiego. Należą do 
niej: na ścianie tęczowej „Sąd Ostateczny” z Chrystusem w mandorli, 
w otoczeniu klęczących aniołów. Poniżej postacie 12 apostołów i niżej 
po stronie prawej, wyobrażenie lewiatana z postaciami diabłów i potę
pieńców (fot. 8). Na ścianie północnej we wschodnim narożniku, kilku
metrowej wysokości postać św. Krzysztofa, częściowo zniszczona prze- 
pruciem okna. W prawo od postaci świętego duży kartusz w ozdobnych 
ramach.

ROKU PAŃSKIEGO 1584 
SIÓDMEGO DNIA PAŹDZIERNIKA 
SŁAWNY SEBASTIAN GARNCZARZ 

MIESZCZANIN Z OSRZESZOWA THE FIGU 
RY DAŁ WIMALOWACZ KOSTEM SZWIM...

Na tej samej ścianie, w lewo od okna ponad kompozycją „Drogi Krzy
żowej” widnieje przedstawienie Chrystusa Bolesnego z symbolami męki, 
ujęte w bogato dekorowaną archiwoltę. Graficznie traktowane kompo
zycje figuralne tych malowideł występują w otoczeniu stylizowanego 
ornamentu roślinnego, geometrycznego i antropomorficznego wypełnia
jącego szczelnie białą płaszczyznę ściany. Górna partia sceny „Sąd Osta
teczny” jest przysłonięta częściowo obecnym stropem. W połowie XVIII w. 
na wszystkich ścianach nawy i prezbiterium powstały nowe malowidła. 
Są to stacje drogi krzyżowej w dekoracyjnych, rokokowych ramach. 
Z cyklu zachowało się ich tylko sześć, a mianowicie: I, II, III, XI, XII, 
XIII (fot. 9). W XIX w. powstała jeszcze jedna dekoracja wnętrza o po
działach architektonicznych, z której zachowały się tylko nikłe ślady. 
Z lepiej zachowanych fragmentów, pozostały na płd. ścianie prezbiterium 
dwie bazy kolumn w kolorze żółtym. Dla wykonania tych malowań zbito 
wystający ceglany gzyms portalu do zakrystii i zamurowano górną część 
otworu.



fl. Ostrzeszów, kościół parafialny. Ornament na sklepieniu. Zakrystia
7. Ostrzeszów, église paroissiale. Ornement sur la voûte. Sacristie
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8. Ostrzeszów, kościół parafialny. Fragment „Sądu Ostatecznego” z 1584. Nawa,
ściana wschodnia

8. Ostrzeszów, église paroissiale. Fragment du „Jugement dernier” de 1584. Nef,
paroi de l ’est

BADANIA TECHNOLOGICZNE TYNKÓW I WARSTW MALARSKICH7

Tynk, pobiały, pigmenty z XIV w. (prezb. ściana wschodnia): Tynk 
dość porowaty, zawierający nieliczne okruchy ceramiczne oraz dużą do
mieszkę cząsteczek ciętych włókien elementarnych lnu i drobne cząsteczki

7 Badania technologiczne wykonał doc. dr Z. Brochwicz, kierownik Zakładu 
Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu.

12 — Zabytkoznaw stw o
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9. Ostrzeszów, kościół parafialny. Fragment malowideł z 1584 r. i z XVIII w. Nawa,
ściana północna

9. Ostrzeszów, église paroissiale. Fragment de la peinture de 1584 et de XVIIIe siècle.
Nef, paroi de nord
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tkanki drzewnej. Grubość tynku 6— 8 mm. Cienka pobiała wapienna o za
barwieniu białym bez żadnych dodatków organicznych.

P i g m e n t y :
czerwień żelazowa F2O3, 
niebieski pigment miedziowy 
ultramaryna naturalna 
czerń z winorośli.

S p o i w o  b i a ł k o w e .  Tynk, pobiały i pigmenty z XVI w. (nawa, 
ściany płn. i płd.): Tynk porowaty z nielicznymi okruchami ceramiczny
mi. Dodatków organicznych nie stwierdzono. Grubość 6,8 mm.

Dwie warstwy pobiały wapiennej, pierwsza, leżąca bezpośrednio na 
tynku, bardzo cienka o zabarwieniu białym bez żadnych dodatków orga
nicznych. Druga, dość gruba, również o zabarwieniu białym bez żadnych 
dodatków organicznych.

P i g m e n t y  w malowidłach z I poł. XVI w. (nawa, ściany, płn., 
płd., wsch.):

czerwień żelazowa Fe2C>3; 
czerń z winorośli; 
spoiwo białkowe.

P i g m e n t y  w malowidłach z 1545 r. i 1584 r.: 
czerwień żelazowa Fe2 0 3 ; 
minia Pb3C>4;
zielony pigment miedziowy; 
ultramaryna naturalna; 
ugier jasny.

Malowidła z XVIII w. wykonane na niestarannie przygotowanym pod
łożu, zawierającym od 1— 5 warstw starych, niedoczyszczonych pobiał. 
Spoiwo białkowe. (Prezbiterium ściana płd.) Dekoracja prezbiterium 
z podziałami architektonicznymi z XIX w. wykonana była w technice 
wapiennej.

PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH

Odsłonięte mechanicznie spod 2— 6 warstw pobiał malowidła wyka
zywały bardzo różny stan zachowania. Od bardzo dobrze zachowanych, jak 
„Modlitwa w Ogrójcu” z 1545 r., do zupełnie zniszczonych. Najczęściej 
występującym zniszczeniem powierzchni malarskiej były przetarcia me
chaniczne na skutek oczyszczania ścian przed kolejnymi malowaniami, 
(„W ogrójcu” i „Niesienie Krzyża” były przysłonięte ołtarzami) lub, jak 
w górnej partii ściany tęczowej, rozmyte spływającą wodą deszczową 
z uszkodzonego dachu. Najgorszy stan wykazywały malowidła z XVIII w., 
wykonane na niestarannie przygotowanym podłożu. Warstwa malar
ska łuszczyła się, zwijała i osypywała, ponadto występowały liczne prze
tarcia mechaniczne. Na skutek dużego zawilgocenia murów kościoła wy
stępowały liczne odspojenia tynku od podłoża oraz jego wykruszenia. Do



10. Ostrzeszów, kościół parafialny. Prezbiterium po konserwacji
10. Ostrzeszów, église paroissiale. Le choeur après la conservation



Odkrycie malowideł ściennych 181

związania tynku z podłożem stosowano zastrzyki z polioctanu winylu 
w dyspersji wodnej, a do utrwalania łuszczących się i miejscami pudru
jących warstw barwnych stosowano mieszaninę polioctanu winylu w dys
persji wodnej z alkoholem poliwinylowym w stosunku 4 : 1 (na wagę 
suchych żywic), w stężeniu 1%. Przed utrwaleniem, malowidła doczysz
czono pędzlami włosowymi, szczeciowymi i ugniecionym miększem chle
bowym. Brakujące partie tynków wypełniono zaprawą wapienno-piasko- 
wą. Łaty nowego tynku i kity pokryto pobiałą wapienną podbarwioną 
do koloru tła. Dla uczytelnienia kompozycji wszystkie fragmenty malo
widła z wyjątkiem dat i tekstów pisanych, wypunktowano pigmentami 
utartymi z alkoholem poliwinylowym, metodą poziomego kreskowania. 
Na łatach nowego tynku w miejscach nie nasuwających wątpliwości, dla 
scalenia kompozycji wykonano rekonstrukcje barwne, oddzielając je od 
oryginału białą obwódką. Inaczej postąpiono z górną partią XIV-wiecznej 
kompozycji ze św. Krzysztofem. Dla uzyskania czytelności zachowanego 
na eksponowanej ścianie prezbiterium, zaledwie fragmentu monumen
talnej niegdyś kompozycji i wyodrębnieniu go od XVI-wiecznej partii 
tynku z baldachimem zachodziła konieczność założenia kolorem większej 
płaszczyzny ściany. Na starych łatach tynkowych wykonano szerokimi, 
poziomymi kreskami schematyczną rekonstrukcję czerwonego tła z bia
łymi rozetkami i szaro-żółto-zielonej korony drzewa, trzymanego przez 
św. Krzysztofa (fot. 10). W uszkodzonej części baldachimu widoczny jest 
wskazujący palec prawej dłoni św. Krzysztofa, obejmującej pień drzewa. 
Dekorację żeber i detalu architektonicznego w prezbiterium, z motywem 
malowanych czerwonym kolorem cegieł z jasnymi spoinami, wyretuszo- 
wano plamą. Na południowej ścianie prezbiterium, poniżej III Stacji, 
zachowano i utrwalono bazy kolumn pochodzące z XIX-wiecznej deko
racji malarskiej. Wreszcie dla uporządkowania całości wnętrza pozbawio
ne malowideł partie ścian pokryto kolorem w tonacji, ciepłoszarej, ko
respondującej z tłem malowideł, wprowadzając nieznaczne różnice tonalne 
między prezbiterium a nawą (fot. 10). W polach sklepiennych prezbite
rium zastosowano ten sam kolor jaśniejszy w walorze.

ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
WE WNĘTRZU KOŚCIOŁA W LATACH 1961—1966

Podczas przeprowadzonej w dniu 14 IX 1966 r. kontroli stanu zacho
wania malowideł w kościele parafialnym w Ostrzeszowie, stwierdzono, 
że użytkownik przeprowadził w kilka lat po zakończeniu prac konserwa
cyjnych ponowne malowanie wnętrza, wprowadzając samowolnie daleko 
idące zmiany. W wyniku tej ingerencji zostały zniszczone niektóre ele
menty pierwotnych dekoracji malarskich jak i koncepcja konserwatorska 
autorki, której celem było zharmonizowanie ze sobą i jak najlepsze ekspo
nowanie fragmentarycznie zachowanych, różniących się stylowo malo
wideł. Szczególnie smutnym jest fakt bezceremonialnego zamalowania
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części odsłoniętych i z pietyzmem konserwowanych malowideł, przy 
równoczesnym wprowadzeniu nowych motywów. Jednym z bardzo istot
nych elementów czternastowiecznej koncepcji dekoracji malarskiej prez
biterium, integralnie związanej z architekturą, było imitowanie, wspiera
jących ceglane żebra, bloków kamienia, których jasny kolor stanowił tło 
dla malowanych czerwienią maszkaronów-wsporników. Niezrozumienie 
przez użytkownika tych założeń, przy kompletnym braku poszanowania 
dla zabytkowej substancji, doprowadziło w konsekwencji, w czasie czy
nienia przedmilenijnych porządków, do zniszczenia oryginalnej dekoracji 
Wszystkie elementy architektoniczne z motywem malowanej cegły 
w prezbiterium, odsłonięte w czasie konserwacji, zostały przemalowane 
czerwonym kolorem z zaznaczeniem spoin kolorem białym, przy czym 
żebra podkreślono z każdej strony, dwoma pasami w kolorze brunatnym. 
W ten sam sposób pomalowano także odcinki żeber u ich spływu, pier
wotnie w kolorze ciepłoszarym, imitującym kamień i zamalowano nie
które maszkarony. Pozostałe w połączeniu z czerwienią żeber, obmalowa- 
ne nowym kolorem, zatraciły czytelność i sens (fot. 1, 2). Ciepłoszary ton 
tła ścian i wysklepków, scalający wnętrze przy zachowaniu odrębności 
poszczególnych malowań, został zmieniony. I tak: na północno-wschodniej 
ścianie prezbiterium, jako tło dla malowanej zielenią kotary z XVI w. 
i ciemnoczerwonej plamy czternastowiecznej kompozycji, wprowadzono 
kolor intensywnie żółty. Wschodnią ścianę prezbiterium pomalowano 
ciemno-brunatnym kolorem, przy równoczesnym zasłonięciu okna, co 
przyczyniło się do zupełnego zaciemnienia prezbiterium. Pozostałe ściany 
prezbiterium i nawy oraz wysklepki sklepienia w prezbiterium pomalo
wano kolorem, różniącym się znacznie od poprzedniego. Na południowej 
ścianie prezbiterium zamalowano, zachowane w formie dokumentu, frag
menty XIX-wiecznej dekoracji malarskiej. Zamalowano cienie rzucane na 
ścianę od malowanych rokajowych ram stacji, co wpłynęło na zmianę 
plastyki i wyrazu artystycznego. W nawie na ścianie tęczowej, poniżej 
„Modlitwy w Ogrójcu” , zamalowano kartusz z datą 1545 i nazwiskiem 
fundatora. Na ścianie północnej, w kompozycji „Niesienie krzyża” z 1545 r. 
zamalowano biegnący na występie muru w środku kompozycji ornament 
roślinny, tworzący górną ramę obrazu, ponadto wymalowano pasy pod
kreślające występ muru, co spowodowało rozerwanie kompozycji, spotę
gowane zawieszeniem w tym miejscu konsoli z rzeźbioną postacią. De
korację krawędzi podłucza tęczy, z 1584 r., zamalowano i zastąpiono ma
lowanym rzędem cegieł. Na zachodniej ścianie zamalowano odsłonięte 
i eksponowane ceglane obramienie okna z XIV w. oraz zaszalowano wnę
kę pozostałą po oknie z okresu pierwszej przebudowy. Na podłuczu tęczy 
i w glifach okiennych oraz na stropie w nawie wymalowano dekoracje 
ornamentalne, które swoją agresywnością zakłócają harmonię wnętrza. 
Wokół starych malowideł wprowadzono szerokie (5— 8 cm) nie mające 
żadnego uzasadnienia obramienia. Wszystkie wymienione zamalowania,
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przemalowania i nowo wprowadzone elementy malarskie, zostały wyko
nane przez użytkownika na własną rękę. Powstałe straty z punktu wi
dzenia wartości historycznej i artystycznej, zabytkowej dekoracji ko
ścioła w Ostrzeszowie są niepowetowane8.

OCENA PRZYDATNOŚCI POLIOCTANU WINYLU 
DO KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Polioctan winylu, termoplastyczny polimer otrzymywany przez poli
meryzację octanu winylu (CH2 =  CHO-CO-CH3) został opatentowany 
w 1912 r. w Niemczech przez Klatta. Przed rokiem 1935 tylko sporadycz
nie znalazł zastosowanie w malarstwie i konserwacji. W 1932 r. Stout 
i Gettens opublikowali użycie polioctanu winylu do transferu orientalnych 
malowideł ściennych. W 1935 r. Ives i Clark, dając szczegółowe wskazówki 
stosowania polioctanu winylu jako spoiwa w pracach malarskich, a Get
tens omówieniem stosowania polioctanu winylu do konserwacji, zapocząt
kowują stosowanie tego tworzywa na szerszą skalę 9. Po drugiej wojnie 
światowej polioctan winylu znalazł szerokie zastosowanie w technikach 
malarskich 10 i w konserwacji obiektów zabytkowych n, jako spoiwo, do 
wytwarzania powłok ochronnych, jako środek impregnacyjny (wzmacnia
jący) oraz adhezyjny. W konserwacji malarstwa ściennego znalazł zasto
sowanie głównie przy przenoszeniu malowideł na nowe podłoża, do wią
zania tynku z murem, wzmacniania tynków, a także do utrwalania 
warstwy malarskiej12. Torraca i Mora w swoich badaniach nad materia
łami do utrwalania powierzchni malowideł ściennych określają polioctan

8 O wartości malowideł i ich walorach artystycznych, o dokumentacji histo
rycznej języka polskiego z 1584 r. autorka wygłosiła kilka prelekcji w kościele oraz 
na posiedzeniu Koła przyjaciół Ostrzeszowa, a także w audycji radiowęzła. Prelekcje 
te spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, które w  dyskusjach po 
prelekcji wyrażało pełne zrozumienie dla założeń zrealizowanej ekspozycji.

9 R. J. G e t t e n s ,  G. L. S t o u t ,  Painting Materials — A Short Encyklopaedia, 
Nev York 1966, s. 74; G. L. S t o u t ,  R. J. G e t t e n s ,  Transport des Fresques 
Orientales sur de Nouveaux Supports, Mouseion XVII—XVIII, 1932, s. 107—112; 
E. I v e s ,  W. J. C l a r k ,  The Use of Polymerized Vinyl Acetate as an Artist’s 
Medium, Technical Studies, IV, 1935, s. 36—41; R. J. G e t t e n s ,  Polimerized Vinyl 
Acetate and Related Compounds in the Restoration of Obiects of Art, Technical 
Studies, IV, 1935, s. 15—27.

10 Paint Technology Manuals, Part Three, Convertible Coatings, London 1966, 
s. 253 i n.; H, W uIf ,  Grosse Farbwarenkunde, Koln 1963.

11 W. D o m a s ł o w s k i ,  Własności żywic sztucznych oraz ich zastosowanie do
prac konserwatorskich, Materiały Zachodniopomorskie, IV, 1960, s. 582; R. B i
l i ń s k i ,  Ocena przydatności niektórych tworzyw winylowych do konserwacji za
bytków, Ochrona Zabytków, XIV, 1961, s. 81; Synthetic Materials Used in the Conser
vation of Cultural Property, Rome 1963; R. H. M a r i j n i s s e n, Degradation, Con
servation et Restauration De l’Oeuvre d’Art, t. 1, 2, Bruxelles 1967.

14 P. M o r a ,  G. U r b a n  i, G. T o r r a c a ,  Nuovi supporti per affreschi staccati, 
[w;] Bollettino dell’Istituto Centrale del Restaure, Roma 1965, s. 23—69.
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winylu jako spełniający wymagane warunki1S. W Pradze bardzo dużo 
uwagi poświęcono zastosowaniu tworzyw sztucznych do konserwacji ma
lowideł ściennych. Przeprowadzone szczegółowe badania dały pozytywny 
wynik w ocenie polioctanu winylu stosowanego w dyspersjach wod
n ych14. Kostrov i Sheinina stwierdzają, że mimo stosunkowo niedużej 
odporności polioctanu winylu na wpływy atmosferyczne i na atak mikro
flory, obiekty malarstwa ściennego utrwalone tym tworzywem po okresie 
dziesięciu lat przebywania w środowisku o dużej wilgotności nie wyka
zały żadnych zmian15. Denninger ocenia negatywnie stosowanie poli
octanu winylu jako spoiwa w pracach konserwacyjnych, przedkładając 
kazeinę jako środek bardziej wypróbowany. Zwraca uwagę na żółknięcie 
błon polioctanu winylu, co przypisuje obecności nieodpornych na dzia
łanie światła zmiękczaczy oraz stwierdza fakt odszczepiania przez poli
mer kwasu octowego 16. Jest to wypadek odosobniony, gdyż zarówno ba
dacze polioctanu winylu, jak i konserwatorzy stosujący go od wielu lat, 
nie zaobserwowali tak ujemnego zjawiska w przypadku, jeżeli stosowany 
polimer posiadał odpowiednie właściwości, tzn. do jego polimeryzacji sto
sowano czyste monomery nie zawierające wolnego kwasu octowego i al
dehydu octowego oraz niestabilnych zmiękczaczy. Z punktu widzenia kon
serwatorskiego stosowanie zmiękczaczy przemysłowych, które po pew
nym czasie ulegają żółknięciu, wypaczaniu i ulatnianiu, jest niecelowe. 
Dlatego też konserwator powinien mieć możliwość zamówienia dyspersji 
polioctanu winylu o określonych własnościach, a więc polimerów czystych 
zawierających mało substancji ubocznych, takich jak środki emulgujące, 
stabilizujące (koloidy ochronne) itp.

W pracach konserwacyjnych w kościele parafialnym w Ostrzeszowie, 
do związania tynku z podłożem, zastosowano po raz pierwszy w dniu 
18 IX 1956 r. zastrzyki z przygotowanego przez W. Domasłowskiego po
lioctanu winylu, uzyskanego na drodze polimeryzacji w dyspersji wodnej 
chemicznie czystego octanu winylu w obecności alkoholu poliwinylowego

18 G. T o r r a c a ,  P. M o r a ,  Fissativi per Pitture Murali, Bollettino dell’ Istituto 
Centrale del Restauro, Roma 1965, s. 109.

14 J. Z e l i n g e r ,  R. O n d r a c e k ,  O. P e c h o w a ,  J. B l a z e j, A. S l a d e k ,  
Prispevek k otazce konservace maleb a omitek dispersom sintetickićh pryskryc, 
Zpravy Pamatkove Póce, nr 5—6, Praha 1958, s. 147.

15 P. I. Ko s t r o v, E. G. S h e i n i n a ,  Restauration of Monumental Painting on 
Loess Plastersusing Synthetic Resins, Studies in Conservation, VI, 1961, s. 90. Pro
blemem podatności polioctanu winylu w  dyspersji wodnej na atak drobnoustrojów 
zajmowała się Giacobini. W wyniku badań stwierdziła, że polioctan winylu jest 
atakowany głównie przez grzyby, w  szczególności aspergillus fumigatus. Do wzrostu 
jednak potrzeba współdziałania innych drobnoustrojów. C. G i a c o b i n i ,  Sviluppo 
di microorganizmi su un adesivo sintetico, Bolletino dell’Istituto Centrale del Re
stauro, nr 33, Roma 1958, s. 19.

16 E. D e n n i n g e r ,  Kunststoffdispersionen in Malerei u. Restaurierung, in 
Maltechnik, nr 4, 1960, s. 97.
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jako koloidu ochronnego i mydła jako emulgatora 17. Stężenie alkoholu 
poliwinylowego w stosunku do monomeru wynosiło 2°/o, a mydła 0,2%. 
Jako inicjatora polimeryzacji użyto nadsiarczanu amonowego w ilości 
0,5% w stosunku do monomeru. Zawartość dyspergowanego polimeru wy
nosiła 35%. Dzięki niewielkim ilościom substancji rozpuszczalnych w wo
dzie zastosowany polioctan winylu odznaczał się wyższą odpornością od 
produktów handlowych. Do żywicy nie zastosowano plastyfikatorów, 
dzięki czemu w powłokach nie zachodziły zmiany powodowane ich ulat
nianiem się, czy też wypacaniem. Wskutek niewielkiego stężenia koloidu 
ochronnego dyspersje nie były stabilne i należało je zużyć w ciągu kilku 
dni. Miały natomiast tą zaletę, że w zetknięciu z materiałami porowatymi 
ulegały rozdzieleniu z osadzaniem się fazy stałej na powierzchni tych ma
teriałów. Wytrącająca się żywica dzięki autoadhezji oraz dobrej przyczep
ności do tynku i muru, przyciągała i spajała tynk z podłożem bez ko
nieczności stosowania stempli. Do zastrzyków spajających tynk z podło
żem stosowano dyspersje 15— 30% w zależności od rodzaju pęcherzy. 
W miejscach dużego odkształcenia tynku dla wypełnienia wolnej prze
strzeni, stosowano zastrzyki z dodatkiem kredy jako wypełniacza. Do 
utrwalenia polichromii stosowano mieszaninę polioctanu winylu w dys
persji wodnej z alkoholem poliwinylowym w stosunku 4 : 1 na wagę su
chych żywic. Mieszanina ta odznaczała się dużą stabilnością (duża ilość 
koloidu ochronnego), co umożliwia przenikanie roztworów w pory tynku. 
Tego rodzaju powłoki odznaczają się wyższą odpornością na działanie 
wilgoci niż powłoki uzyskiwane z (czystego) polialkoholu winylowego.

Utrwalacz w postaci 1% roztworów wprowadzano na powierzchnię 
malowidła aparatem natryskowym pod ciśnieniem ok. 4 atmosfer. Pierw
szą kontrolę skuteczności wykonanych w 1956 r. zabiegów przeprowa
dzono po upływie dziesięciu miesięcy, w dniu 25 VII 1957 r. Nie zaobser
wowano żadnych widocznych zmian. Przeprowadzono kontrolę porów
nawczą warstwy malarskiej wystawionej na działanie światła i zasłonię
tej. Natężenie barwne pozostało bez zmian. Nie zaobserwowano łuszczenia

17 W Polsce polioctan winylu został zastosowany do konserwacji malowideł 
ściennych po raz pierwszy w 1956 r. w Ostrzeszowie, w wyniku współpracy Katedry 
Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu z Oddziałem Pracowni Konser
wacji Zabytków w Toruniu. W rok później pracownicy wspomnianej katedry, na 
zaproszenie Wydziału Konserwacji Zabytków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
przeprowadzili próby związania tynków z podłożem w kompozycji ze św. Augusty
nem w krużgankach Augustianów w Krakowie. Do prób stosowano przygotowany 
w  Katedrze polioctan winylu w dyspersji wodnej. Próby te dały wynik pozytywny 
w rezultacie którego zaniechano pierwotnej koncepcji zdejmowania malowidła ze 
ściany i przeniesienia na nowe podłoże. Dalsze prace w krużgankach klasztoru Au
gustianów prowadzone były przez zespół pracowników Wydziału Konserwacji ASP 
w  Krakowie, który stosował polioctan winylu w acetonie. M. S z u s t e r - G a w ł o w -  
s k a, Badania nad zachowaniem polioctanu winylu w konserwowanych zabytkach 
malarstwa ściennego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 11, 
1965, s. 101.
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się ani pudrowania warstwy malarskiej, ani też wykwitów pleśni. Prze
prowadzono badanie przyczepności narzutu do podłoża w miejscach wy
konanych zastrzyków przez opukiwanie. Nie zaobserwowano odspojenia 
tynku od podłoża. Dodatni wynik kontroli dał podstawę do stosowania 
polioctanu winylu do kolejnych prac konserwacyjnych warstwy malar
skiej i tynku w kościele w Ostrzeszowie przy równoczesnej stałej obser
wacji stanu zachowania malowideł.

Prace konserwacyjne zakończono we wrześniu 1959 r. Komisja odbio
ru odbyła się 18 IX 1959 r. W rok po zakończeniu prac, to jest w 1960 r., 
przeprowadzono kontrolę stanu zachowania malowideł. Wynik był bardzo 
dobry. Następną szczegółową kontrolę przeprowadzono w dniu 14 IX 
1966 r. —  po dziesięciu latach od zastosowania do konserwacji malowideł 
polioctanu winylu. W wyniku badań powierzchni malowideł stwierdzono, 
że zarówno narzut, jak i warstwa barwna nie wykazywały żadnych zmian 
strukturalnych. Jednolita powierzchnia nie ujawniała tendencji do pę
kania czy osypywania się. Warstwa malarska dobrze związana nie łusz
czyła się, ani pudrowała. Nie zauważono spękań samej warstwy malo
widła, na powierzchni barwnej nie wystąpiły zaciemnienia ani zabielenia, 
które mogłyby wskazywać na rozwój mikroorganizmów, czy wykrystali
zowanie soli. Malowidła zachowały pełną czytelność, świetlistość i inten
sywność barw z wyjątkiem górnej części ściany tęczowej o pofałdowanej 
powierzchni pokrytej grubą warstwą kurzu. Dla porównania stanu zacho
wania malowideł po konserwacji i w dniu kontroli posłużono się fotogra
mami z archiwum PKZ w Toruniu iz lat 1955— 1959. Wykonano doku
mentację fotograficzną czarnobiałą i kolorową istniejącego stanu. Ponowną 
kontrolę przeprowadzono w październiku 1968 r.

Poza malowidłami ściennymi w Ostrzeszowie autorka stosowała dys
persję polioctanu winylu do konserwacji sceny „Sąd Ostateczny” w ko
ściele Sw. Jakuba w Toruniu w 1959 r., do konserwacji malowideł ścien
nych w Oliwie w 1960 r., do związania z podłożem spalonej w pożarze 
i łuszczącej się warstwy malarskiej na sklepieniu kościoła parafialnego 
w Trzemesznie w latach 1963— 1965 i do konserwacji malowideł i tynków 
w kościele filialnym w Modliszowie pow. Wałbrzych w 1966 r. Przepro
wadzone okresowe kontrole we wszystkich wymienionych obiektach wy
kazały bardzo dobry stan zachowania malowideł18.

Stwierdzenie dobrego stanu zachowania malowideł ściennych w Ostrze
szowie po 12 latach od zastosowania do ich konserwacji polioctanu winylu 
w dyspersji wodnej, a także dobry stan zachowania innych wyżej wspo

18 Dokumentacja konserwatorska, Archiwum PKZ w Toruniu. E. W o l s k a ,  
Konserwacja malowideł ściennych z XVI w. w prezbiterium katedry w Oliwie, 
Ochrona Zabytków, XVII, z. 1, 1964, s. 47; J. W o l s k i ,  Konserwacja malowideł 
ściennych zniszczonych przez pożar w kościele w Trzemesznie, Biblioteka Muzealnic
twa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 11, 1965, s. 273. Dokumentacja konserwatorska 
w  Zakładzie Konserwacji Zabytków UMK w Toruniu.
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mnianych obiektów, pozwala na ocenę wymienionego tworzywa jako 
spełniającego warunki wymagane w przypadkach omawianych obiektów. 
Należy zaznaczyć, że konserwacja malowideł ściennych w Ostrzeszowie 
została poprzedzona pracami mającymi na celu osuszenie i odgrzybienie 
bardzo zawilgoconych murów, co stworzyło korzystne warunki ogólne. 
W związku z zamieszczoną na łamach „Ochrony Zabytków” 19 dyskusją 
ż objazdu konserwatorskiego poświęconego konserwacji malowideł ścien
nych, w której to dyskusji zostało poddane krytyce stosowanie polioctanu 
winylu w konserwacji, należałoby przeprowadzić kontrolę innych obiek
tów malarstwa ściennego w Polsce gdzie i w jakich warunkach to two
rzywo zostało zastosowane. Badania powinny uwzględnić jakość użytego 
polimeru (producent), metody jego zastosowania oraz warunki w jakich 
obiekt się znajduje.

Reasumując można stwierdzić, że w przypadku obiektów omawianych 
w artykule, polioctanu winylu zdał całkowicie egzamin, nie wyklucza się 
jednak możliwości uzyskania negatywnych wyników, jeżeli nie zostaną 
spełnione wszystkie warunki poprawnej, kompleksowej konserwacji.

Ewa Marxen-Wolska

DÉCOUVERTE DES PEINTURES MURALES À L’ÉGLISE PAROISSIALE 
D’OSTRZESZOW ET L’APPLICATION DU POLYACÉTATE DE VINYLE DANS

LEUR CONSERVATION

(Résumé)

Entre 1955 et 1959, l’auteur de cet article avec le groupe de conservateurs de l’Ate
lier de la Conservation des Monuments à Toruń a travaillé à la découverte et à la 
conservation des peintures murales gothiques à l ’église d’Ostrzeszôw, district Poznań. 
Ces peintures proviennent des périodes différentes. Dans le choeur les fragments 
des peintures décoratives — du XIVe et du XVIIIe siecle; dans la nef de trois pério
des de XVIe et de XVIIIe siècle. Pour joindre l ’enduit avec le mur on a employé 
le polyacétate de vinyle dans la dispersion d’eau à la concentration 15—30% selon 
la sorte de l ’ampoule préparée à la Chaire de la Technologie et des Techniques de 
Peinture à l ’Université M. Kopernik à Toruń. Pour rendre plus durable la couche 
de peinture on a appliqué le mélange du polyacétate de vinyle dans la dispersion 
d’eau avec l ’alcool de polyvinyle à la proportion 4 :1 pour le poids des résines 
sèches dans les solutions 1%. Pour discerner le fragment de la composition monu
mentale de X IVe siècle avec st. Christophe on a introduit une reconstruction sché
matique du fond de la couronne de l ’arbre sur la place de l’enduit nouveau. La 
reconstruction a été exécutée avec des larges lignes veriticales. Le reste de la peiture 
a été ponctué par des lignes horizontales. Dans les parties qui ne provoquaient pas 
de doute on a exécuté la reconstruction sur les places de l’enduit nouveau et on 
l’a séparée de l’original par une ligne blanche. On a peint d’une couleur uniforme 
unissante l ’intérieur les parties des parois dépourvues de décoration peinte. Entre

19 L. K r z y ż a n o w s k i ,  Dyskusja o konserwacji malowideł ściennych, Ochrona 
Zabytków, XXI, z. 3, 1968, a  67.
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1963—1965 l’usufruitier a réalisé à son compte „l’embellissement” de l ’église en 
détruisant définitivement quelques fragments de vieilles peintures et en introduisant 
de nouveaux motifs qui ont troublé l ’harmonie de l’intérieur. Douze année de con
trôles périodiques de l’état de la conservation de la couche de peinture et de l ’enduit 
après l’application comme traitement du polyacétate de vinyle à Ostrzeszów et autre- 
part où l ’auteur c ’est servi de mêmes matières, ont permis d’apprécier le polyacétate 
de vinyle comme matière ayant subi l ’examen de conservation des peintures murales 
sous condition du choix de polymère convenable et de l ’exécution de l ’ensemble de la 
conservation de l ’objet.


