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Treści chronię prawem autorskim, kosztorys ważny 6 miesięcy 

 

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ  

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

1.1. DANE PRZED KONSERWACJĄ: 

WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK: Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa w Tursku, Tursk 69-

200 Sulęcin, kościół filialny Parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie, 69-200 Sulęcin, woj. 

lubuskie 

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): tak   

RODZAJ: wyposażenie ruchome, stolarka, snycerka polichromowana i złocona,  

TEMAT: ołtarz główny 

TECHNIKA ORYGINAŁU:, drewno sosnowe, lipowe, polichromowane i złocone złotem na 

czerwonym pulmencie  

TECHNIKA PRZEMALOWANIA:  olejna, werniksy, szlagmetal na mixtion, brąza, farby 

olejne, temperowe 

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA, KRĄG: INSKRYPCJE: brak 

DATOWANIE: pocz. XVIII w.  

LOKALIZACJA kościół  p.w. św. Stanisława Biskupa w Tursku, Tursk 69-200 Sulęcin 

WYMIARY: 450x250 cm 

INSKRYPCJE: brak 

POCHODZENIE: kościół pobliskim w Żubrowie 

LOKALIZACJA:, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Tursku, Tursk 69-200 Sulęcin 

WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK: kościół filialny Parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie, 69-
200 Sulęcin, woj. lubuskie 
WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): � przeniesiony z kościoła w 

Żubrowie, posadowiony na wtórnej mensie, pozbawiony ambony, drzwi i schodów, 

predelli i uszaków, 3 razy przemalowany w XIX w. i XX w.– ostatnia 1993 r. 
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2.0. HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA  

Ołtarz główny z  kościoła filialnego pw. św. Stanisława w Tursku  

Wstępne opracowanie z zakresu historii sztuki. Katarzyna Kiełczewska 

 

1. Historia i stan badań 

 

Ołtarz główny z kościoła pw. św. Stanisława w Tursku (niem. Tauerzig) to jeden z 

ciekawszych elementów stanowiących wyposażenie niewielkiej świątyni znajdującej się w 

miejscowości zlokalizowanej ok. 5,5 km na południe od Sulęcina, w powiecie sulęcińskim. 

Zabytek ten jest także jednym z licznych przykładów dzieł poreformacyjnych, które dotrwały 

do naszych czasów, będąc świadectwem przemian historycznych i religijnych na ziemiach 

naszego regionu. 

 

Kościół w Tursku posadowiony jest w centrum wsi, przy drodze wojewódzkiej nr 138. 

Teren przykościelny (dawny cmentarz) jest ogrodzony, porośnięty trawą i kilkoma drzewami. 

Historyczne przekazy o Tursku są bardzo skromne. Osada ma średniowieczną metrykę. 

„Turczic” wzmiankowany został po raz pierwszy 24 grudnia 1350 r. w dokumencie Ludwika 

Rzymskiego, potwierdzającym własność zakonu joannitów w tej wsi1. W rękach komandorii 

łagowskiej wieś pozostawała aż do 1810 r., do czasów sekularyzacji zakonu, a później w 

ramach domeny państwowej. Na przełomie XIX i XX w. dobra turskie liczyły 1210,7 ha. W 

spisach wskazano, że 1801 roku miejscowość liczyła 167 mieszkańców, w 1895 r. – 278, a 

1939 r. – 223 osoby. W 2 poł. XIX wieku miejscowość została rozbudowana. Nowe zagrody 

były niewielkie i powstawały na istniejącym planie owalnicy o osi wschód-zachód. Powstała 

wówczas także cegielnia, a w części północno-zachodniej urządzono nowy cmentarz. 

 Dzieje kościół w Tursku sięgają średniowiecza. Wzmianki o własności kościelnej we wsi 

pochodzą z  lat 1350 i 1461. W 1404 roku zanotowano, iż opłaty na rzecz biskupstwa 

wynosiły 6 kop, a rok później 2 kopy. Świątynia podlegała parafii w Sulęcinie i na jej rzecz 

wnosiła opłaty w wysokości 4 talentów rocznie 2. W opracowaniu Kubacha poświęconym 

zabytkom tego terenu znajduje się krótki opis starej świątyni rozebranej w XIX wieku. Była 

to budowla murowana,  sklepiona  z 6 oknami i wieżą od zachodu. W 1795 roku stan wieży 

 
1 Rep. 9 Ritterorden: Rep. 9B Johanniterordenskommende Lagow (Bestand) [w] Brandenburgisches 

Landeshauptarchiv,  https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ dostęp dn.12.06.2022r. 
2 H. Kubach, Die Kunstdenkmaler des Kreises Oststernberg, Stuttgart 1960, s. 241 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/GB5XJKGSF2I23EJVABK4XWCVWHCWYNML
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/GB5XJKGSF2I23EJVABK4XWCVWHCWYNML
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
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był bardzo zły. Elementami wyposażenia kościoła był ołtarz ozdobiony snycerką i obrazami 

oraz 2 dzwony: jeden z  przełomu XIV/XV i drugi z ok. 1600r 3. W 2 połowie XIX wieku 

podjęto decyzję o rozbiórce starego kościoła wskutek fatalnego stanu technicznego. W 1862 r. 

„na wioskowym błoniu” wzniesiono nową świątynię lokując ją w miejscu starej, jako 

budowlę w stylu eklektycznym łączącym elementy neoromańskie z neogotyckimi (il.1). Jest 

przykładem typowej dla 3 ćw. XIX wieku niewielkiej świątyni wiejskiej o wyważonych 

proporcjach i starannym detalu.  Kościół został wzniesiony na planie prostokąta, z półkolistą 

absydą od wschodu i wieżą na rzucie kwadratu od zachodu. Wymurowany z kamienia i cegły.  

Korpus nawowy nakrywa dach dwuspadowy z poszyciem z dachówki ceramicznej, a wieżę 

wieńczy strzelista iglica z pinaklami.  Wnętrze jednonawowe przekryte drewnianym stropem, 

a wnętrze absydy z murowanym sklepieniem. Apsyda otwarta do nawy szeroką arkadą. W 

części zachodniej znajduje się empora muzyczna. 

 Ze starego kościoła przeniesiono elementy wyposażenia (m. in. dzwony, XVI-wieczne 

lichtarze, cynowy talerz), jednak obecnie los tych obiektów pozostaje nieznany. Po II wojnie 

światowej kościół przejęty został przez katolików i przyporządkowany parafii w Sulęcinie 

jako świątynia filialna. Otrzymał wezwanie Stanisława Biskupa w 1951 r.4. Z historycznego 

wystroju i wyposażenia pochodzą neogotyckie ławki oraz empora muzyczna.  

Obecny ołtarz główny został w okresie powojennym przeniesiony z kościoła z 

niedalekiego Żubrowa (niem. Herzogswalde). Jest to budowla powstała  w 1 ćw. XVIII w. w 

miejscu zrujnowanego kościoła z inicjatywy Balthasara Friedricha von Waldow. Kościół 

został założony na planie ośmiobocznym i nakryty dachem mansardowym.  W publikacji 

Kubacha znajdują się rysunki ukazujące przekrój i rzut tego kościoła, w tym ołtarza głównego 

oraz jego opis (il.2)5. Widoczna tam wysoka konstrukcja ołtarza ambonowego wypełniała 

niemal całą wysokość wnętrza. Jej centralną część zajmowała ambona, do której prowadziły 

dwie pary symetrycznie umieszczonych schodów. Po bokach znajdowały się kolumny i 

uszaki, w których osadzono tonda z przedstawieniami Adoracji Dzieciątka i 

Zmartwychwstania. W predelli znajdował się obraz Ostatniej Wieczerzy, a w części górnej – 

Wniebowstąpienia. Całość wieńczyły trzy figurki aniołów 6.  

 
3 j.w. 
4 https://parafia-sulecin.com/parafia-2/ dostęp z dn.12.06.2022 
5 H. Kubach, op.cit. s.85 
6 j.w. 

https://parafia-sulecin.com/parafia-2/
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W dotychczasowej literaturze ani kościół, ani elementy jego wyposażenia nie doczekały 

się większego zainteresowania badaczy. Informacje na ten temat odnaleźć można w różnych 

publikacjach autorów polskich  i niemieckich7.  

 

Opis 
Ołtarz główny ustawiony został we wschodniej części kościoła, w prezbiterium. Jest to 

jednoosiowa, dwukondygnacyjna drewniana konstrukcja architektoniczna dekorowana 

techniką snycerską, polichromowana i złocona.  

Pierwotny ołtarz ambonowy dla potrzeb liturgii katolickiej został przekształcony i 

dostosowany do nowych funkcji. Obecnie ustawiony jest na wtórnej mensie i pozbawiony 

ambony oraz części elementów. 

W części centralnej nastawy znajduje się prostokątna wnęka ujęta przez kolumny o 

korynckich kapitelach i trzonach oplecionych winną latoroślą, które dźwigają elementy 

belkowania wyższej kondygnacji. Pole główne zajmuje współczesny obraz przedstawiający 

św. Stanisława Biskupa. Pierwotnie część tą wypełniała ambona z trójbocznym  koszem,  na 

którym znajdował się wizerunek Ukrzyżowanego8. Powyżej, w górnej kondygnacji znajduje 

się obraz  „Wniebowstąpienie” ujęty przez kolumienki ustawione na kostkowych 

postumentach, o trzonach oplecionych winną latoroślą i korynckich kapitelach, które 

podtrzymują belkowanie. Po bokach  uszaki z liści akantu.  Zwieńczenie zamknięte wtórnym 

łukiem z wstawionym w centrum krzyżem. Całość dopełniają motywy ornamentalne i 

zdobnicze – roślinne i owocowe. 

 

Pierwotna tematyka ołtarza skupiona została na szczególnie ważnym zdarzeniu z 

dziejów chrześcijaństwa związanych z życiem Chrystusa. We „Wniebowstąpieniu” artysta 

przedstawił moment kiedy Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się swoim uczniom. 

Kompozycja obrazu jest dwustrefowa, podzielona na część dolną- ziemską i górną -

niebiańską. Pierwszej przyporządkowani zostali ludzie, a drugą wypełnia Chrystus. 

Przestrzeń obrazu jest dość płytka i wypełniona postaciami oraz elementami 

kompozycji. W centrum pola obrazowego wyobrażony został wierzchołek Góry Oliwnej, 

wokół której skupione zostały postacie uczniów oraz Matki Bożej. Pierwszy plan zajmują 

 
7 m.in. S. Kowalski, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 398, H. Kubach, 

op.cit. s.85, s. 241 
8 Kubach, op.cit. s.85 
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zwrócone ku sobie klęczące postaci Matki Bożej po lewej i św. Jana po prawej stronie. 

Maryja ubrana w niebieską suknię i welon na głowie klęczy ze złożonymi rękoma, ze 

wzniesioną lekko głową i wzrokiem skierowanym ku górze. Święty Jan w narzuconym na 

ramiona czerwonym płaszczu, z rozpostartymi rękoma, z uniesioną głową. Pozostali 

apostołowie przedstawieni w różnych pozach. Ich twarze i gesty  oddają uczucie zadziwienia i 

modlitwy, a wzniesione oczy pełne są uwielbienia. Na lewo od Marii znajduje się sześć 

postaci męskich i na prawo od  św. Jana pięć postaci. Ich sylwetki widoczne są od tyłu, z 

boku i en face. Powyżej apostołów, w górnej części kompozycji widoczny jest obłok i dolna 

część sylwetki Chrystusa ograniczona do stóp, skraju szaty i fragmentu czerwonego płaszcza, 

którego fałdy luźno opadają w dół.  

 

 Ikonografia obrazu Wniebowstąpienie 
Scena Wniebowstąpienia czyli apoteoza Zmartwychwstałego Chrystusa należy do 

popularnych wyobrażeń w kręgu kultury chrześcijańskiej jako kulminacyjny moment historii 

Zbawienia. Pojawia się we wszystkich dziedzinach sztuki sakralnej. Na przestrzeni dziejów 

ewoluowała wraz z rozwojem doktryny chrześcijańskiej, wielokrotnie zmieniał się kanon i 

warianty przedstawienia.  

Świadectwa zawarte w Ewangeliach (Mk 16,19; Łk 24,50) są bardzo lakoniczne i nie 

opisują szczegółów tego wydarzenia. Jedynie w Dziejach Apostolskich znajduje się nieco 

bardziej szczegółowa relacja: Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok 

zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, 

dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 

samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba (Dz.1,9-11).  

Mimo tak nikłych przekazów, artyści już od wczesnego chrześcijaństwa podejmowali 

temat Wniebowstąpienia, który rozwija się w różnych odmianach: 

• W IV w. - Chrystus wstępuje do nieba i jest przyjmowany przez Boga Ojca, którego 

obecność symbolizuję ręka wysuwająca się z obłoków  (il.3). 

• Od VI wieku Chrystus otoczony jest mandorlą , którą zazwyczaj unoszą do nieba anioły 

(il.4). 

• Około roku 1000 w przedstawieniach romańskich powstaje typ znikającego w 

chmurach Chrystusa. Często widoczne są tylko nogi lub stopy i odcisk stóp.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hand_Gottes
https://de.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://de.wikipedia.org/wiki/Engel
https://de.wikipedia.org/wiki/Engel
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanesque_art
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To ostatnie przedstawienie było innowacją ikonograficzną sztuki anglosaskiej, która 

rozprzestrzeniła się na kontynent i stała się najbardziej popularną formą w Europie Północnej, 

gdzie przetrwała w prowincjonalnych ośrodkach aż do czasów reformacji. Niekiedy w scenie 

tej wyobrażano na skale dwa ostatnie ślady Chrystusa oraz osoby towarzyszące - apostołów, 

dwóch mężczyzn w bieli i Dziewicę Maryję. 

Sceny Wniebowstąpienia w naturalny sposób dzielą się na dwie strefy, górną część 

niebiańską i dolną część ziemską. Wznoszący się Chrystus może nieść sztandar 

zmartwychwstania lub prawą ręką czynić znak błogosławieństwa.  Błogosławiący gest 

Chrystusa prawą ręką skierowany jest w kierunku grupy ziemskiej pod nim i oznacza, że 

błogosławi on cały Kościół.  W lewej ręce może trzymać Ewangelię lub zwój, oznaczający 

nauczanie i głoszenie.  Od epoki renesansu zrezygnowano z ukazywania towarzyszących Mu 

aniołów. 

W ziemskiej strefie przedstawień Wniebowstąpienia ukazywano nie tylko tych, którzy, jak się 

uważa, byli obecni podczas Wniebowstąpienia, ale cały Kościół.  W niektórych 

przedstawieniach Wniebowstąpienia mogą być obecni zarówno apostoł Paweł, jak i Dziewica 

Maryja. Biorąc pod uwagę, że Paweł nawrócił się na chrześcijaństwo po Wniebowstąpieniu i 

że Nowy Testament nie umieszcza bezpośrednio Maryi Dziewicy podczas Wniebowstąpienia, 

te przedstawienia przedstawiają „Kościół”, a nie konkretne osoby.  W ikonach 

prawosławnych w centrum znajduje się Matka Boska, a Chrystus może być przedstawiony w 

mandorli, podtrzymywany przez anioły.   Na  wielu ikonach Chrystus jest przedstawiany w 

koronie.  Biorąc pod uwagę, że Ewangelie nie wspominają, że Maryja Dziewica była 

świadkiem Wniebowstąpienia, jej obecność w przedstawieniach Wniebowstąpienia z V i VI 

wieku, takich jak te w Ewangeliach Rabbuli, wskazuje na ważną rolę, jaką odegrała w sztuce 

tamtego okresu. Taki typ kompozycji miał stać się typowy na Zachodzie w okresie renesansu. 

 

Na początku XIV wieku Giotto wykorzystał w kompozycji z Kaplicy Scrovegnich w 

Padwie motyw Chrystusa idącego do Boga Ojca. W interpretacji artysty wznoszący się 

Chrystus jest ukazany na białym obłoku. Jego ręce wzniesione są do góry a dłonie Jezusa 

wychodzą poza ramy obrazu. Otaczają Go zastępy anielskie, a  postacie ziemskie 

przedstawione poniżej, w modlitwie i zdumieniu patrzą w górę (il.5). 

W sztuce Europy Północnej temat Wniebowstąpienia w wersji ze znikającym w 

chmurach Chrystusem można zobaczyć w wielu realizacjach –rękopisach, witrażach, 

malarstwie ściennym oraz płaskorzeźbach (il.6, il.7, il.8, il.9).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel
https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostle_Paul
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbula_Gospels
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W polskiej plastyce renesansowej wierne odtworzenie tekstu z Dziejów Apostolskich 

odnaleźć można w ilustracji z „Postylli” Mikołaja Reja. Kompozycja  ukazuje dwa anioły 

przemawiające do tłumu zgromadzonego wokół Góry Oliwnej z odciśniętymi śladami stóp 

Chrystusa. Słuchają ich jednak tylko Matka Boża i klęczący dwaj apostołowie, a pozostali 

świadkowie wydarzenia wpatrują się w niebo, gdzie wśród obłoków widoczny jest fragment 

szaty Zbawiciela (il.10). Podobnym rozwiązaniem posłużył się Jost Amman w drzeworycie 

zamieszczonym w Postylli Większej Jakuba Wujka (il.11). Unoszący się w powietrzu 

aniołowie przemawiają do zgromadzonych wokół Góry Oliwnej świadków, którzy jednak 

wydają się ich nie słuchać, gdyż wszyscy wpatrują się z uwielbieniem w Chrystusa 

znikającego w obłokach 9.   

Typ ikonograficzny ukazujący moment znikania Zbawiciela pośród obłoków z 

widocznymi jedynie stopami i skrajem szaty Zbawiciela, był bardzo popularny w 

Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku.  Przykładem tego oprócz wymienionych powyżej 

ilustracji „Postylli” są:  polichromia z XVI wieku z kościoła pw. św. Jadwigi w 

wielkopolskim Wilkowie Polskim (il.12), rycina z „Rozmyślań” Jana Wuchaliusza (il.13), 

płaskorzeźba Hermana Fischera w zwieńczeniu ołtarza z 1617 r. w kościele filialnym w 

Szydłowcu pod Niemodlinem (woj.opolskie). 

Analiza obrazu ołtarzowego z Turska wskazują, że autor czerpał inspiracje przede 

wszystkim ze sztuki Europy Północnej, zwłaszcza niemieckiej. Poniżej dzieła, które wykazują 

wiele analogii pod względem rozwiązań formalnych i kompozycyjnych z turskim 

Wniebowstąpieniem.  

Najstarsza z prezentowanych kompozycji to ilustracja Hansa Schaufeleina ze 

Speculum passionis domini nostri Ihesu christi  z 1507roku (il.14). Rycina  ta mogła posłużyć 

jako bezpośredni wzór dla  obrazu z Turska. Porównanie obu wykazuje wiele analogii m.in. w 

upozowaniu i gestykulacji postaci. Wyjątkiem jest pierwszoplanowa postać klęczącego 

apostoła. U Schaufeleina jest to brodaty, starszy mężczyzna, natomiast na obrazie w Tursku – 

młody mężczyzna bez zarostu. 

Schaufelein tworzył pod wpływem Alberta Dürera. W cyklu Małej Pasji (1509-1511) 

znajduje się drzeworyt ukazujący Wniebowstąpienie (il.15) gdzie  zaobserwować można 

pewne rozwiązania kompozycyjne, które pojawią się na obrazie z Turska, takie jak skupienie 

 
9 H. Podgórska, Zmartwychwstanie Chrystusa w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1997, s.75 
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postaci wokół centralnego punktu – Góry Oliwnej, nad którą unosi się Chrystus widoczny 

jedynie w dolnej partii sylwetki . Istotna różnica polega na tym, iż Matka Boża została tu 

ukazana w pozycji stojącej. W zbiorach nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. 

znajduje się inna, niedatowana kompozycja Dürera podejmująca ten temat (il.16) z 

pierwszoplanowymi klęczącymi postaciami Matki Bożej i apostoła. 

Kompozycja z Turska powtarza w głównych partiach rozwiązania zastosowane przez 

Hansa Wechtlina w drzeworycie z 1508 roku (il.17), m.in. dwustrefowość kompozycji, 

świadkowie zdarzenia skupieni wokół Góry Oliwnej, klęczące postaci Marii i apostoła na 

pierwszym planie. Występują też jednak istotne różnice dotyczące ilości apostołów, pejzażu 

w tle.  Podobnie jest u Albrechta Altdorfera w drzeworycie z cyklu „Upadek i zbawienie 

ludzkości…” z 1513 roku (il.18) czy obrazie Hansa Kulmbacha z tego samego czasu (il.19). 

Obraz ten powstał jako jedno ze skrzydeł poliptyku ołtarzowego, którego główna część 

przedstawiała koronację Maryi. Obecnie poszczególne części dzieła są rozproszone 

w różnych muzeach. Autor, niemiecki artysta Hans Süss von Kulmbach (ok. 1480–1522), 

uczeń Albrechta Dürera, był związany z Polską. W latach 1509–1511 i 1514–1515 pracował 

w Krakowie. Postaci świadków Wniebowstąpienia zostały ciasno stłoczone na niewielkiej 

przestrzeni. Wszyscy wpatrują się w niebo, słuchając Jego ostatnich poleceń, a Chrystus 

unosząc się do nieba, już po chwili znajdował się w innej, pozaziemskiej rzeczywistości. 

Kolejne przedstawienie tematu autorstwa Mattheisa Stöberla (il.20) jest wyraźnie 

podobne do drzeworytu Hansa Schaufeleina. Tempera na desce z ok.1513-1519 r. obecnie w 

zbiorach muzeum w Norymberdze, reprezentuje tradycyjne ujęcie tematu oraz wiele 

elementów zbieżnych z obrazem z Turska. Pojawia się tu charakterystyczne postacie 

apostołów, m.in. apostoła z rozłożonymi rękami na pierwszym planie, apostoła ze 

skrzyżowanymi na piersiach rękami po lewej stronie kompozycji.  Malarz z Turska dość 

wiernie odwzorował  kompozycję, co może świadczyć o tym, że dysponował dokładnym 

wzorem graficznym.  

    

Proweniencja 
 

Problem autorstwa ołtarza i obrazu Wniebowstąpienie pozostaje sprawą otwartą. 

Znaczne przeobrażenie nastawy, które spowodowały znaczne zubożenie i utratę pierwotnej 

formy artystycznej, utrudniają próby atrybucji dzieła. Ponadto, biorąc pod uwagę  praktykę 
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warsztatową, posługiwanie się  grafikami, wydawnictwami które służyły jako źródło wzorów 

kompozycyjnych i ikonograficznych kwestia ta wydaje się dość złożona.  

Obecnie stwierdzić można, że obraz wykazują cechy pokrewieństwa z dziełami z 

terenu Niemiec, Dolnego Śląska oraz zabytkami z regionu, m.in. ołtarzem w Miłowicach 

(powiat oleśnicki) z 1689r. (il.21), ołtarzem i amboną z kościoła w pobliskich Lubniewicach z 

końca XVII wieku (il.22, il.23). Znacznie obecnie przekształcony pierwotny ołtarz ambonowy 

znajdował się także w kościele w Trzebulach (powiat krośnieński) (il.24,25) oraz kościele w 

Drogominie (powiat sulęciński) (il.26). 

 Na taką proweniencję i czas powstania w 1 ćw. XVIII wieku wskazują  rozwiązania 

formalne zastosowane w ołtarzu, takie jak struktura nastawy czy repertuar pojawiających się 

tam ornamentów oraz fakty historyczne, tzn. czas ukończenia budowy kościoła w Żubrowie. 

Pod względem formalnym sama struktura pierwotnej nastawy posługiwała się 

schematem architektonicznym ołtarza ambonowego, który zaczął pojawiać się od końca XVII 

wieku zarówno jako nowe fundacje, jak i wtórne wtłaczane ambony z nowe konstrukcje 

scalane z istniejącymi obiektami w nowe formy. Po 1700 roku ołtarze ambonowe stały się 

popularne na obszarze nadbałtyckim10.  

 

Ołtarz główny z kościoła w Tursku, z obrazem  Wniebowstapienie, stanowi nie tylko 

ciekawy element wystroju świątyni, ale również jest przykładem kompozycji i ornamentyki 

charakterystycznej dla początku XVIII w. Pod względem artystycznym być może zabytek ten 

nie stanowi wybitnego osiągnięcia. Trzeba jednak pamiętać, że kościół protestancki 

przykładając szczególna uwagę do treści przedstawień, nie zawsze w jednakowym stopniu 

dbał o ich poziom. Liczyło się przede wszystkim przekazanie treści katechetycznych. 

 Osobną kwestią wartą podniesienia pozostaje sprawa inwazyjnej praktyki 

adaptacyjnej , jaka dotknęła w okresie powojennym większość wyposażeń kościołów 

poprotestanckich11. Problem przeprowadzanych na masową skalę powojennych modyfikacji 

stanowi istotne zagadnienie konserwatorskie warte przeanalizowania na terenie województwa 

lubuskiego. 

 

 

 
10 M. Wisłocki,  Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684, Szczecin 2005, s.95 

 
11 uwagę na problem zwraca J. Raczkowski w artykule Dawny „ołtarz ambonowy” w kościele pw. Matki Boskiej 

Różańcowej w Boguszynach w kontekście ostatnich prac konserwatorskich (w:) Acta Universitatis Nicolai 

Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Toruń 2011, s. 533 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 11 
 

 

Spis ilustracji 

1. Kościół w Tursku ok. 1917 r. 

2. Przekrój i rzut kościoła w Żubrowie 

3. Wniebowstąpienie, płycina z kości słoniowej IV w., Monachium        

4. Wniebowstąpienie Jezusa, Ewangeliarz Rabuli, miniatura, VI wiek 

5. Giotto, Wniebowstąpienie, Kaplica Scrovegni, Padwa, 1305r. 

6. R. Schopf, Wniebowstąpienie, Rękopis, Biblioteka Uniwersytecka, Bazylea 1405-

1407 

7. Witraż, Katedra, Wiedeń XIV w. 

8. Wniebowstąpienie, kościół św. Piotra i Pawła, Berghofen, ok.1400 r. 

9. Wit Stwosz, fragment grupy Pozdrowienie Anielskie, scena Wniebowstąpienia, 

kościół św. Wawrzyńca, Norymberga, 1515-1517 

10. Wniebowstąpienie, drzeworyt [w] Mikołaj Rej, Postylla polska, 1557r. 

11. Jost Amman (warsztat), Wniebowstąpienie [w] J. Wujek, Postilla catholica 

12. Wniebowstąpienie, kościół pw. św. Jadwigi, Wilkowo Polskie, XVI w. 

13. Wniebowstąpienie [w] Rozmyślania, Jan Leopolita Wuchaliusz, koniec XVI w. 

14. Hans Schaufelein, Wniebowstąpienie [w] Speculum passionis domini nostri Ihesu 

Christi, 1507 r. 

15. Albert Dürer, Wniebowstąpienie [w] Mała Pasja, 1509-1511 

16. Albert Dürer, Wniebowstąpienie 

17. Hans Wechtlin, Wniebowstąpienie, 1508 r. 

18. Albrecht Altdorfer, Wniebowstąpienie, 1513 r. 

19. Hans Kulmbach, Wniebowstąpienie, 1513 r. 

20. Matthias Stöberl, Wniebowstąpienie, ok.1513-1519 r. 

21.  Miłowice (pow.oleśnicki), kościół św. Antoniego, ołtarz główny, 1689r. 

22. Lubniewice, kościół MB Różańcowej, ołtarz, koniec XVII wieku 

23. Lubniewice, kościół MB Różańcowej, ambona, koniec XVII wieku 

24. Trzebule, kościół, ołtarz ambonowy, stan przed1945 r. 

25. Trzebule, kościół, ołtarz, stan obecny 

26. Drogomin, kościół św. Wojciecha, ołtarz główny, koniec XVII w. 

 

 

 

 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 12 
 

 

Bibliografia 

 

T. Dziubecki, Ikonografia męki Chrystusa w polskim malarstwie nowożytnym, Warszawa 

1994 

J. Harasimowicz, Typy i programy śląskich ołtarzy wieku reformacji (w:) Roczniki Sztuki 

Śląskiej t.XII, Wrocław 1979 

J. Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji 1520-1650, Wrocław 1986 

J. Harasimowicz,  Reformacja luterańska na Śląsku. Ideologia-liturgia-sztuka, (w:) Rocznik 

lubuski, t. 14, Zielona Góra 1986 

J. Harasimowicz, Sztuka reformacji na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu. Stan i 

perspektywy badań, (w:) Biuletyn Historii Sztuki, R.LIV, 1992, nr 3, Warszawa 1992 

S. Kowalski, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010  

H. Kubach, Die Kunstdenkmaler des Kreises Oststernberg, Stuttgart 1960 

H. Podgórska, Zmartwychwstanie Chrystusa w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1997 

J. Raczkowski, Dawny „ołtarz ambonowy” w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w 

Boguszynach w kontekście ostatnich prac konserwatorskich (w:) Acta Universitatis Nicolai 

Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Toruń 2011 

B.Skaziński, Cuda powiatu sulęcińskiego, Sulęcin 2013 

M. Wisłocki,  Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684, Szczecin 2005 

 

Opracowania:  

K. Kalita-Skwirzyńska, Tursk, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie. Kościół filialny pw. św. 

Stanisława Bp. Program prac konserwatorskich, Szczecin 1996 

W. Witek (oprac.), karta inwentaryzacyjna kościoła pw. św. Stanisława w Tursku, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 13 
 

 

Ilustracje 

       
 il.1 Kościół w Tursku ok. 1917r.                                            il.2 Przekrój i rzut kościoła w Żubrowie 
 

             

il.3 Wniebowstąpienie, płycina z kości słoniowej IV w.         il.4 Wniebowstąpienie, Ewangeliarz Rabuli, miniatura, VI w. 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 14 
 

 

 

 

il.5  Giotto, Wniebowstąpienie, Kaplica Scrovegni, Padwa, 1305r. 

 

il.6 R. Schopf, Wniebowstąpienie, Rękopis, Biblioteka Uniwersytecka, Bazylea 1405-1407 

 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 15 
 

 

 il.7 witraż Wniebowstąpienie, katedra, Wiedeń, XIV w. 

 

il.8 Wniebowstąpienie, kościół św. Piotra i Pawła, Berghofen, ok.1400 r. 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 16 
 

 

 

il.9 Wit Stwosz, fragment grupy Pozdrowienie Anielskie, scena Wniebowstąpienia, kościół św. Wawrzyńca, Norymberga, 

1515-1517  

 
il.10 Wniebowstąpienie, drzeworyt [w] Mikołaj Rej, Postylla polska, 1557r. 

 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 17 
 

 

 
il.11 Jost Amman (warsztat), Wniebowstąpienie [w] J. Wujek, Postilla catholica 

 

 

il.12 Wniebowstąpienie, kościół pw. św. Jadwigi, Wilkowo Polskie, XVI w. 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 18 
 

 

 

il.13 Wniebowstąpienie [w] Rozmyślania, Jan Leopolita Wuchaliusz, koniec XVI w. 

 

il.14 Hans Schaufelein, Wniebowstąpienie [w] Speculum passionis domini nostri Ihesu Christi, 1507 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 19 
 

 

 

il.15 Albert Dürer, Wniebowstąpienie [w] Mała Pasja, 1509-1511 

 il.16 Albert Dürer, Wniebowstąpienie 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 20 
 

 

 il.17 Hans Wechtlin, Wniebowstąpienie, 1508 r. 

 il.18 Albrecht Altdorfer, Wniebowstąpienie, 1513 r. 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 21 
 

 

 il.19 Hans Kulmbach, Wniebowstąpienie, 1513 r. 



 TURSK kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, ołtarz główny 

 

str. 22 
 

 

  

il.20 Matthias Stöberl, Wniebowstąpienie, 1513-1519 r. 

  

il.21 Miłowice (pow.oleśnicki), kościół św. Antoniego, ołtarz główny 1689r. 
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il.22 Lubniewice, kościół MB Różańcowej ołtarz główny, koniec XVII wieku 
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il.24 Trzebule, kościół, ołtarz ambonowy, stan przed1945 r. 

 

il.25 Trzebule, kościół, ołtarz, stan obecny 
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il.26. Drogomin, kościół św. Wojciecha, ołtarz główny, koniec XVII w. 

3.0. OPIS TECHNIKI WYKONANIA I STANU ZACHOWANIA 

Ołtarz wykonany został z drewna iglastego z dekoracją rzeźbiarską i snycerską z 

drewna liściastego. Opracowanie malarskie i  złocone zostały opracowane na cienkiej  

zaprawie klejowo kredowej, polichromia ołtarza olejna, czarno-zielona ze złoconymi 

partiami na mat bezpośrednio na czarnej farbie na wytrawę olejną (?) i poler na 

czerwonym pulmencie. Zielona farba położona na warstwie białej farby na czarnej.  

Przemalowany cztery razy w XIX i XX w. Szczegółowy układ i charakter warstw 

opracowano podstawie badań stratygraficznych. Poszczególne elementy zawierają  od 6-

12 warstw technologicznych i 3 warstwy chronologiczne. Odnalezione m miejscu 

kamienia w mensie inskrypcje pochodzą z 1817 – data  przeniesienia ołtarza do kościoła 

w Tursku, 1849, 1956 roku. Stan ołtarza techniczne zły. Atak drewnojadów. Zachowana 

polichromia w ok. 60 % złocenia w ok 30%. Prowizoryczna adaptacja estetyczna. 

Elementy wtórne – krzyż w zwieńczeniu (wcześniej figurki), obraz „św. Stanisław” 

naklejony na płytę pilśniową, mensa polichromowana pierwotnie na kolor jasno zielony 

ze złoconymi profilami, Monogram IHS, liczne drewniane drobne wstawki w konstrukcji 
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szafy ołtarzowej. Brak dużych uszaków, ambony – zmiana proporcji, nienaturalne 

wydłużenie kompozycji ołtarza. 
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4.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA. UKŁAD WARSTW. 

BADANIA STARTYGRAFICZNE 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nr 

warstwy 

Górny gzyms 

1. Drewno 

2. Biała zaprawa 

3. Czarna farba 

4. Złoto płatkowe 

5. Różowa farba - zaprawa 

6. Ugrowa, rozbielona farba 

7. Jasno-szara farba 

8. Złota farba 

Nr 

warstwy 

Elementy płaskie 

1. Drewno 

2. Biała zaprawa 

3. Czarna  farba 

4. Różowa farba-zaprawa 

5. Ugrowa, rozbielona farba 

6. Jasno szara farba 

Nr 

warstwy 

Małe kolumny ze zwieńczenia 

1. Drewno 

2. Zielona farba 

3. Czerwony podkład pod złocenia 

4. Złoto płatkowe 

5. Różowa farba 

6. Jasno-szara farba 

7. Złota farba 

Nr 

warstwy 

Fragment górnego, lewego uszaka 

1. Drewno 

2. Biała zaprawa 

3. Czerwony podkład pod złocenia 
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4. Złocenie płatkowe 

5. Biała zaprawa 

7. Różowa farba 

8. Zielona farba 

9. Ciemno-szara farba 

10. Jasno-szara farba 

11. Złota farba 

Nr 

warstwy 

Fragment górnego uszaka (bok) 

1. Drewno 

2. Zaprawa biała 

3. Czarna farba 

4. Różowa farba 

5. Ciemno-szara farba 

6. Jasno-szara farba 

Nr 

warstwy 

 Fragment głowicy małej kolumny 

1. Drewno 

2. Zaprawa biała 

3. Czarna farba 

4. Czerwony podkład pod złocenia 

5. Złoto płatkowe 

6. Różowa farba 

7. Kremowa farba 

8. Szara farba 

9. Złota farba 

Nr 

warstwy 

Baza kolumny małej ze zwieńczenia 

1. Drewno 

2. Biała zaprawa 

3. Czarna farba 

4. Różowa farba 

5. Biała farba 

6. Ciemno-szara farba 

7. Jasno-szara farba 
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4.1. TABELE STRATYGRAFICZNE. 

OŁTARZ. PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC 

 

N
r 

w
a

rs
tw

y
 

Oznaczenie graficzne warstwy Charakterystyka warstwy 

F
a

za
 

ch
ro

n
o

lo
g

ic
zn

a
 

D
a

to
w

a
n

ie
 

1 
 

 
Drewno I XVII w. 

2 
 

 
Biała zaprawa   

3 
 

 
Czarna farba 

  

4 

 

 
Zielona farba 

5 
 

 
Czerwony podkład pod złocenia 

6 

 

 
Złoto 

7 
 

Różowa farba 

II XIX w. 

8 

 
Kremowa farba 

9 
 

Jasno-szara farba 

II XIX w. 

10 

 
Złota farba 

11 
 

 
Niebieska farba III XX w. 

 

OBRAZ ZE ZWIEŃCZENIA. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 

 

N
r 

w
a

rs
tw

y
 

Oznaczenie graficzne warstwy Charakterystyka warstwy 

F
a

za
 

ch
ro

n
o

lo
g

ic
zn

a
 

D
a

to
w

a
n

ie
 

1 
 

 
Drewno I XVII w. 

2 
 

 
Biała zaprawa 

  3 

 

 
Farba olejna 

4 
 

 
Werniks 

5 

 

 
Przemalowania 

II XX w.? 

6 
 

 
Werniks 
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Wyciąg z dokumentacji mgr …z 1996 r. kiedy na terenie plebani znajdował się 

jeszcze  zachowany uszak 

 

5.0. STAN ZACHOWANIA IPRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

Ołtarz jest niekompletny, zniszczony wskutek przeróbek i użytkowania. W ostatnich 

latach zaginęły zachowane w wcześniej jeden niekompletny uszak oraz część ambony. 

Na całej powierzchni zarówno płaskich jak i dekoracjach rzeźbiarskich. Wielokrotnie 

przemalowywany. Struktura podłoża zaatakowana prze drewnojady. Powierzchnie 

polichromowanych szafy ołtarzowej i kolumn a także powierzchnie złocone wtórnie 

brązą – farbą na bazie proszku mosiądzu i spoiw żywicznych posiadają znaczne 

nierówności, były wielokrotnie kitowane, malowane. Obraz ze zwieńczenia w złym 

stanie. Liczne drobne odspojenia, pociemniały werniks i przemalowania. Obraz 

współczesny św. Stanisława również w złym stanie, liczne wyłuszczenia, 

przemalowania, odspojenia. 
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6.0.WNIOSKI  KONSERWATORSKIE 

Celem prac jest konserwacja i restauracja ołtarza poprzez, prace konserwatorskie 

polegające na oczyszczeniu, także z przemalowań, wzmocnieniu struktury poprzez 

impregnację, konsolidację materiałów oraz prace restauratorskie przywrócenie 

wartości estetycznych poprzez odsłonięcie warstw oryginalnych, uzupełnienie ubytków 

zaprawy,  polichromii, złoceń. Wszystkie prace poprzedzone zostaną badaniami z 

zakresu historii, historii sztuki, badań techniki, badań konserwatorskich – badania 

stratygraficzne w celu rozpoznania układy i ilości warstw technologicznych i 

chronologicznych. Ołtarz wtórnie umieszczony we wnętrzu tego kościoła ogołocony z 

pierwotnych elementów wskutek dostosowania do miejsca. Konserwacja i restauracja 

dotyczyć będzie stanu zastanego obiektu. Rekomenduje się nową aranżację poprzez 

zmianę dekoracji głównego pola ołtarzowego – zmiana XX w. obrazu na inny lub 

wykonanie wnęki i ustawienie rzeźby. Ponadto, w miarę możliwości finansowych Parafii 

powinno rozważyć rekonstrukcję brakujących uszaków oraz wykonanie tabernakulum 

w stylistyce epoki i innych elementów ołtarza aby poprawić estetyczne walory zabytku. 

  

7.0.PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKI, RESTAURATORSKICH 
Szafa ołtarzowa, dekoracja ornamentalna i rzeźbiarska 

1. Wykonanie zdjęć dokumentujących aktualny stan zachowania. 

2. Montaż rusztowania. 

3. Zabezpieczenie i demontaż ornamentów i innych elementów dekoracji ołtarza. 

4. Zabezpieczenie i demontaż elementów. 

5. Zabezpieczenie elementów ołtarza na czas transportu do pracowni (miejscowa 

konsolidacja warstwy malarskiej– bibułka japońska oraz MC, folia bąbelkowa, kartony, 

liny mocujące). 

6. Klimatyzowanie w warunkach pracowni.  

7. Usunięcie zabezpieczeń. 

8. Wykonanie zdjęć poszczególnych elementów ilustrujących aktualny stan zachowania w 

pracowni. 

9. Analiza techniki wykonania i stanu zachowania. 

10. Wykonanie badań stratygraficznych, pobranie próbek do badań. 

11. Interpretacja wyników badań. 

12. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji metodą chemiczną poprzez pędzlowanie (Perxil). 

13. Konsolidacja miejsc spękanych, odspojonych połączona z prasowaniem uniesionych 

miejsc (żywica akrylowa Primal AC 33). 

14. Próby na usunięcie wtórnych warstw (metody mechaniczne oraz chemiczne – 

kompozycje rozpuszczalników, dopuszczone do prac zmywacze powłok komercyjne – 

skansol, remosol). 

15. Usunięcie przemalowań według ustalonej metody. 

16. Impregnacja – wzmocnienie struktury osłabionego podłoża drewnianego w miejscach 

zniszczonych, w miarę konieczności żywicą akrylową (paraloid B-72 w ksylenie). 

17. Usunięcie nadmiaru impregnatu (chemicznie –aceton). 
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18. Wykonanie uzupełnień ubytków podłoża kitem trocinowym, żywicą epoksydową 

Araldite HV 36, oraz snycersko w zależności od rozległości ubytku. 

19. Opracowanie powierzchni kitów (materiały ścierne). 

20. Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy  (tradycyjna zaprawa klejowo-kredowa w 

dużych ubytkach oraz kit akrylowy – stucolex, w małych). 

21. Opracowanie powierzchni kitów (materiały ścierne). 

22. Wyrównanie chłonności kitów (werniks akrylowy Paraloid B-72). 

23. Położenie werniksu retuszerskiego (jak wyżej). 

24. Uzupełnienia braków polichromii (farby akrylowe, wysokiej jakości firmy Schmincke). 

25. Położenie werniksu końcowego (werniks w spray, satynowy firmy Schmincke). 

26. Wykonanie uzupełnień i  rekonstrukcji złoceń -bolus firmy Schmincke, klej skórny firmy 

Kremer, techniki tradycyjne/techniki syntetyczne wg prób). 

27. Zabezpieczenie elementów na czas transportu do kościoła (folia bąbelkowa, kartony, liny 

mocujące). 

28. Klimatyzowanie w warunkach panujących w kościele (powolne odsłanianie przez kilka 

dni). 

29. Usunięcie zabezpieczeń. 

OBRAZY 
 

1.     Wykonanie zdjęć dokumentujących aktualny stan zachowania. 
2.     Demontaż obrazów z ołtarza. 
4.    Zabezpieczenie obrazu na czas transportu (zabezpieczenie niestabilnej warstwy 

malarskiej na czas transportu – bibułka japońska, MC, folia bąbelkowa, 
unieruchomienie). 

6.     Transport do pracowni. 
7.     Usunięcie zabezpieczeń. 
8.     Zdjęcie obrazu z krosien malarskich. 
9.     Relaksacja płócien. 
11.  Prostowanie płótna. 
12.  Zabezpieczenie lica bibułką japońską do zabiegu oczyszczania odwrocia obrazu. 
13.  Oczyszczenie odwrocia obrazu z łatek, spoiwa i brudu (mechanicznie miękkie 

gumki, pędzelki). 
14.  Przeprowadzenie zabiegi dezynfekcji (1% roztwór Aspetiny w alkoholu) – 2 tyg. pod 

przykryciem, powtórzenie zabiegu po dwóch tygodniach.  
15.  Wstępne oczyszczenie lica obrazu z brudu (luźny brud – miękkie pędzle, detergent 

niejonowy ). 
16.  Konsolidacja warstwy malarskiej  (spoiwo akrylowe Plextol B-500, Primal AC330). 
17.  Wykonanie prób na usunięcie przemalowań (chemicznie, mieszaniny 

rozpuszczalników – próby). 
18.  Usunięcie przemalowań (chemicznie, mieszaniny rozpuszczalników – próby). 
19.  Reperacja lokalne podobrazia płóciennego (łatki z nowego płótna o zbliżonej 

grubości i splocie do oryginału, dekatyzowane, przeklejone, spoiwo akrylowe POW, 
Primal AC33). 

20.  Uzupełnienia ubytków warstwy zaprawy (kit barwiony na bazie POW – Modustuc). 
21.  Opracowanie powierzchni kitów (papier ścierny o różnej gradacji ziarna, korek 

naturalny). 
22.  Dublaż obrazu - w razie takiej konieczności (nowe płótno syntetyczne dobrane 

grubością i splotem do oryginału, spoiwo Beva 371). 
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23.  Usunięcie nadmiaru masy dublażowe z powierzchni lica (chemicznie – benzyna 
lakowa). 

24.  Wykonanie nowych krosien malarskich (w razie takiej konieczności). 
25.  Nabicie obrazu na krosna malarskie (mosiężne gwoździe, przekładki z papieru 

bezkwasowego ). 
26.  Położenie werniksu retuszerskiego (werniks akrylowy, Paraloid B-72, technika 

pędzlowania). 
27.  Uzupełnienia ubytków  warstwy malarskiej  (farby akrylowe wysokiej trwałości – 

Schmincke, Primacryl).  
28.  Położenie werniksu końcowego (werniks akrylowy końcowy Schmincke, spray). 
29.  Zabezpieczenie obrazu na czas transportu do kościoła(folia bąbelkowa, 

unieruchomienie).  
30. Postawienie rusztowań. 
31. Montaż elementów ołtarza. 
32. Wykonanie zdjęć do dokumentacji konserwatorskiej. 
 
ARANŻACJA KONSERWATORSKA - PROJEKT 

1. Aranżacja pola głównego w celu poprawienia proporcji ołtarza i estetycznego odbioru 

ołtarza wcześniej ambonowego – utrata funkcji, brak ambony i uszaków. 

2. Rekonstrukcja uszaków – II etap prac w zależności od możliwości finansowych parafii. 

3. Wymiana obrazu z wizerunkiem św. Stanisława, wykonanie ramy wokół  obrazu. 

4. Wykonanie niszy na prezentacje rzeźby „M. Boskiej Tronującej” – poprawa proporcji 

ołtarza – zmniejszenie wertykalnej dominanty po brakującej ambonie. 

5. Zmiana kolorystyki wtórnej mensy – dostosowanie do oryginalnej kolorystyki ołtarza, 

kolor czarny. 

6. Zmiana monogramu IHS – wersja bardziej historyczna. 

  
Wymiana XX w. obrazu „św. Stanisław” na inny znajdujący się w kościele o wyższej 
jakości artystycznej i gamie kolorystycznej w kontekście odsłoniętych oryginalnych 

warstw historycznych 
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Profil ramy wokół obrazu – analogiczny do profilu obramienia obrazu  

ze zwieńczenia 
 

 
Projekt aranżacji pola głównego 
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Neoromańska rzeźba „Matka Boska Tronująca” 

 

 
 

 
Wymiana XX w. monogramu IHS na mensie na wzór historyczny. Dodanie profili 

wokół płycin. Scalenie kolorystyczne z warstwą pierwotną ołtarza – czarno-zielona  
z elementami złoconymi 
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ZDJĘCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OŁTARZA W TRAKCIE PRAC –  

PO OCZYSZCZENIU Z PRZEMALOWAŃ 
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