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1.  Zakres opracowania 

Opracowanie dotyczy drewnianego wyposażenia stałego Pałacu Biskupiego we Fromborku, 

znajdującego się w obrębie parteru i pierwszego piętra obiektu. Na parterze planowane prace 

obejmują konserwację i rekonstrukcję drzwi oddzielających skrzydło północne i południowe. Na 

pierwszym piętrze prace obejmą: wszystkie parkiety, obie klatki schodowe, drzwi w amfiladowym 

układzie pomieszczeń, drzwi prowadzące na chór kaplicy oraz boazeryjne obudowy (wyłogi) okien. 

Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z estetyzacją wybranych elementów dekoracji 

ściennej. 

 

2.  Zagadnienia historyczne 

Tak zwany Nowy Pałac biskupi został wybudowany w latach 1844-1845 w miejscu dawnych 

kanonii pw. św. Jana Nepomucena i św. Andrzeja Apostoła. Decyzja o budowie związana była z 

przeniesieniem siedziby biskupa do Fromborka. Pałac pełnił tę funkcję przez ponad sto lat, aż do 

momentu ponownej relokacji siedziby. 

 

3. Opis formalny i techniczny 

 

3.1. Obudowy okien 

Ościeżnice okien rozbudowano o wydatne wyłogi (ościeżyny) mające formę prostych 

boazerii płycinowych, pokrywających ściany wokół otworów okiennych oraz wewnętrzne 

powierzchnie ościeży wraz z łukowym podniebiem. Okna parzyste i potrójne spięto dodatkowo od 

góry łukiem odcinkowym. Boazerie ozdobiono bardzo oszczędnie, płytkimi frezami i płaskimi 

profilami. Obudowę wykonano z drewna dębowego1, łączonego z użyciem kleju i drewnianych 

kołków. Drewno zabarwiono z użyciem brązowo-mahoniowej bejcy i zabezpieczono politurą na bazie 

szelaku. 

 

3.2. Drzwi 

Techniczna drzwi jest zbliżona do budowy ościeżyn,  do ich wykonania użyto analogicznych 

materiałów i technik wykończeniowych, w obrębie opisywanego obszaru wyróżnić następujące typy 

drzwi: 

 

Pierwsze piętro 

A- drzwi jednoskrzydłowe, wielopłycinowe z pełną ościeżnicą płycinową i prostokątnym 

szczytem, 

B- drzwi dwuskrzydłowe, wielopłycinowe z pełną ościeżnicą płycinową i prostokątnym 

szczytem, 

C- drzwi dwuskrzydłowe, wielopłycinowe z pełną ościeżnicą płycinową i prostokątnym 

szczytem sięgającym sufitu, 

Wszystkie Drzwi płycinowe posiadają neogotycką dekorację snycerską w postaci 

maswerkowych rozet, czwórliści, arkad i lancetów. Drzwi zwieńczono, również dekorowanym, 

prostokątnym szczytem zamkniętym od góry rozbudowanym, wieloprofilowym gzymsem, 

                                                 
1 Oznaczenie gatunków drewna wykonano na podstawie przekroju standardowego i tablic do oznaczania 
gatunków drewna krajowego. 



 

D- jednoskrzydłowe, ostrołukowe drzwi opierzone drewnianą kratownicą. 

Ostrołukowe skrzydło o konstrukcji deskowej opierzono skośną kratownicą z profilowanych 

listewek. Wewnętrzne pola kratownicy tworzą stojące czwórliście. Skrzydło zawieszono na ozdobnych 

kutych zawiasach. 

 

Parter 

E- drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe z okienkami i nadświetlem. 

Drzwi oddzielają główny korytarz od północnego skrzydła budynku, posiadają dwa skrzydła 

równej szerokości, szklone w górnej części. Nad skrzydłami umieszczono ozdobne nadświetle, które 

od strony północnej ujęto dodatkowo  w prostokątny szczyt. Zarówno okna skrzydeł jak i nadświetle 

wypełniono kolorowym szkłem rżniętym. 

 

Posadzki
2
 

Typologicznie posadzki można podzielić na trzy grupy3:  

A- intarsjowane różnymi gatunkami drewna w pomieszczeniach reprezentacyjnych, 

B- uproszczone, ułożone z płytek dębowych w  pozostałych pomieszczeniach użytkowych,  

C- najprostsze, wykonane z desek dębowych, ułożone w klatkach schodowych i w 

pomieszczeniach przejściowych. 

 

3.4.1. Główna (wschodnia) klatka schodowa 

 Główną klatkę schodową wyposażono w łamane, dwubiegowe schody łączące parter i 

pierwsze piętro. Stopnie, podstopnice i policzki wykonano z drewna dębowego. Stopnie wsparto z 

jednej strony na ścianie a z drugiej na pełnym policzku. Drewniane, profilowane poręcze 

umieszczono na fantazyjnie dekorowanych, metalowych tralkach. W podobnym stylu utrzymano 

płaskorzeźbione, metalowe aplikacje zdobiące policzki schodów. Podstopnice ozdobiono ażurem w 

postaci pojedynczego rzędu czwórliści. Na stopnicach zamocowano uchwyty  przytrzymujące 

chodniki, wykonano je z mosiądzu. 

  

3.4.2. Boczna (południowa) klatka schodowa 

 Boczna klatka schodowa łączy wszystkie piętra za pomocą drewnianych schodów 

zabiegowych, opartych  na ścianie i drewnianych policzkach. Gięta poręcz wspiera się na 

filigranowych, toczonych tralkach. W dolnej części schodów umieszczono pojedyncze skrzydło 

drzwiowe z oknem wypełnionym toczonymi tralkami.  

 

3.5. Lamperia garderoby 

 Ściany pomieszczenia pokrywa olejna polichromia imitująca proste boazerie płycinowe. 

Rozmalowanie wykonano na tynku a w jego skład wchodzą ciemnobrązowe „ramy” i żółto-ugrowego 

pola płycin. Część dekoracji wykonano na płycie pilśniowej, zlokalizowanej na ścianie wschodniej, 

pomiędzy drzwiami do schowka i łazienki. 

 

 

                                                 
2 Posadzki wykonano w większości z drewna dębowego, intarsjowane elementy posadzek wykonano z drewna 
drzew liściastych: klon, orzech. 
3 Rozmieszczenie posadzek wraz z oceną stanu zachowania zestawiono w tabeli nr 1.  



4.  Cel oraz założenia konserwacji i restauracji 

Celem prac konserwatorskich jest przywrócenie obiektowi walorów estetycznych i 

użytkowych oraz zabezpieczenie go przed dalszą degradacją. Zadania te zrealizowane zostaną  

poprzez usunięcie  ze  struktury oraz otoczenia obiektu materiałów i rozwiązań  szkodliwych dla 

substancji zabytkowej, wymianę uszkodzonych elementów oraz naniesienie na ich powierzchnię 

powłok dekoracyjno-ochronnych. 

 

5.  Stan zachowania i przyczyny zniszczeń  

 Niniejsze opracowanie obejmuje pokaźny zbiór elementów o zróżnicowanej konstrukcji, 

funkcji i stopniu zachowania. W celu zapewnienia czytelności i syntetyczności opracowania, 

poszczególne grupy opisano w ujęciu całościowym, nie pomijając jednak specyfiki indywidualnych 

elementów. Zaznaczyć należy, że większość z opisywanych zniszczeń powstało podczas 

zwykłej/codziennej eksploatacji pomieszczeń. W trakcie inspekcji nie stwierdzono objawów 

porażenia biologicznego opisywanych elementów ani śladów przedłużającego się zawilgocenia, 

wynikających z defektów technicznych budynku. Nie mniej, w programie zawarto opis postępowania 

dotyczącego zwalczania w/w problemów.  

 

5.1. Obudowy okien, ościeżyny  (fot. 1-3) 

Wszystkie boazerie są zachowane w całości i kompletne.  Typowe uszkodzenia są niewielkie, 

zlokalizowane na krawędziach listew wykończeniowych i brzegach płyt (fot.4,5). Uszkodzenia mają 

charakter mechaniczny i  powstały najprawdopodobniej podczas prac związanych ze stolarką 

okienną, wymagających rozstawiania rusztowań lub drabin. Dekoracyjno-ochronna warstwa politury 

jest lokalnie zużyta, starta i złuszczone. Zachowana politura jest miejscowo spęcherzona i 

zmatowiała. Najobszerniejsze zniszczenia politury znajdują się na górnych powierzchniach 

parapetów, w ich centralnej części. Uszkodzeniom powłok dekoracyjnych towarzyszą wytarcia 

drewna. Odsłonięty materiał drewniany jest poszarzały w wyniku długotrwałej insolacji. Parapety 

znaczą też zaplamienia i zacieki, które przypisywać można zarówno działaniu wody opadowej jak i 

ekspozycji roślin doniczkowych (fot.6). 

 

5.2. Drzwi (fot.7-11) 

Ogólny stan zachowanie skrzydeł i ościeżnic jest bardzo zbliżony do ościeżyn okien. 

Pomniejsze ubytki mają charakter mechaniczny i zlokalizowane są typowo na krawędziach ościeży i 

skrzydeł (fot.12). Część ościeżnic jest zdekompletowana, w „kredensie” i „salonie kominkowym” 

zdemontowane zostały dekoracyjne szczyty ościeżnic (fot.13).  Jeden ze szczytów złożony został 

tymczasowo w „salonie Papieża Grzegorza” (fot.14). Wszystkie skrzydła posiadają nieoryginalne 

klamki oraz szyldy, które tworzą razem dość eklektyczną kolekcję. Typowym ubytkiem są braki 

ozdobnych nakrętek/nypli zawiasów (fot.15,16).  W kilku skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych brakuje 

elementów snycerki. Część z rozet usunięto w całości, najprawdopodobniej intencjonalnie, pozostałe 

- zdekompletowane, padły zapewne ofiarą  wandalizmu („kredens” i „salon niebieski”) (fot.17). Do 

typowych ubytków należą też braki listew dekoracyjnych i przylgowych (fot.18). Część z 

wcześniejszych napraw/flekowań wykonanych w okolicach szyldów i gniazd zamków jest miejscowo 

rozklejona/rozluźniona. Politury są poprzecierane w obszarach narażonych na wzmożony kontakt z 

dłońmi i zmatowiałe. 

Drzwi na chór zachowane są bardzo dobrze, jedynym poważniejszym ubytkiem jest 

uszkodzenie dekoracji snycerskiej w dolnej części skrzydła (fot.19). Zastrzeżenia budzi dość niska 



estetyka wykończenia ościeżnicy. Ościeżnicę wraz z okuciami „ozdobiono” bliżej nieokreślonym 

środkiem pozłotniczym (złotol), podczas gdy zawias po stronie skrzydła pokrywa całkiem ciekawa 

patyna naturalna, z wysokim udziałem malachitu (fot.20). Powłoka zabezpieczająca skrzydło i 

ościeżnicę zachowana jest dobrze, najprawdopodobniej została odświeżona stosunkowo niedawno. 

Drzwi na parterze pokrywa jasnobrązowa, wtórna monochromia. Cześć z ozdobnych szybek, 

otaczających elementy ze szkła rżniętego, została wymieniona na gładkie szkło białe (fot.21). 

Skrzydła są nieco zniekształcone, bądź opuściły się na zawiasach co utrudnia ich domykanie. Farba 

pokrywająca stolarkę jest miejscowo spękana – spękania powtarzają przebieg połączeń stolarskich. 

Drobne ubytki zlokalizowane są głównie na krawędziach skrzydeł, w dekoracji płycin (fot.22), na 

ślemieniu (fot.23) i na „szprosach” okien. 

 

5.3. Posadzki drewniane wraz z cokołami 

Stan zachowania parkietów jest bardzo zróżnicowany, uzależniony w dużej mierze od 

lokalizacji i techniki wykonania. Do wspólnych uszkodzeń charakterystycznych dla omawianego 

obiektu należą ubytki oraz rozluźnienie wątku, zlokalizowane w pobliżu przepustów rur centralnego 

ogrzewania (fot.24). Powszechne są także przetarcia lakieru i wytarcie materiału na przebiegu 

głównych szlaków komunikacyjnych. Do częstych uszkodzeń należą ubytki małych centralnych 

kostek posadzek w „garderobie” i „bibliotece” (fot.25) oraz ubytki elementów intarsji w „refektarzu” 

„saloniku” itd. 

 Najlepiej zachowane są parkiety w pomieszczeniach „refektarza”, „saloniku” , „bibliotece” 

oraz „kredensie”, wykonane w postaci wieloelementowej mozaiki. Sporadyczne ubytki 

zlokalizowane są głównie w okolicach bordiur i pod oknami. Drewno parkietu jest odkształcone i 

skurczone, szczeliny mają szerokość do kilu milimetrów (fot.26).   

W dużo gorszym stanie zachowane są posadzki „salonu papieża Grzegorza”,„garderoby”, 

„gabinetu” i „kominkowego”(fot.27) Drewno parkietu jest silnie skurczone i odkształcone w wyniku 

nieodwracalnych zmian reologicznych. Poszczególne elementy składowe utraciły swoje pierwotne 

wymiary i proporcje. W posadzkach złożonych z trójkątów („gabinet” i „salon papieża Grzegorza) 

szpary pomiędzy poszczególnymi elementami przybrały kształt klina o szerokości od kilku 

milimetrów do ponad centymetra (fot.28). W „garderobie” parkiet jest miejscami wypiętrzony i 

odspojony od podłoża a zamki płytek wyraźnie straciły swoją funkcję (fot.29). 

 Wysoki, nawiązujący w swej formie do ościeży cokół parkietu został 
zdekompletowany w kilku pomieszczeniach: „gabinet”, „niebieski”, „biblioteka”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab.1. Rozmieszczenie i stan zachowania posadzek 

pomieszczenie układ elementów intarsje stan zachowania nr fot. 
refektarz szachownica w rąb bordiury i 

rozeta 
Dostateczny 30 

salonik płytka kwadratowa bordiury Dostateczny 31 

przejście nad 
kaplicą 

deska - Dostateczny 32 

główna klatka 
schodowa 

deska - Dostateczny 33 

boczna klatka 
schodowa 

deska - Dostateczny 34 

salon pap. 
Grzegorza  

płytka trójkątna bordiury Zły 35 

gabinet płytka trójkątna bordiury Bardzo zły – do przełożenia 36 

garderoba płytka kwadratowa w 
rąb 

- Bardzo zły – do przełożenia 29 

narożny płytka kwadratowa - Dostateczny 37 

biblioteka płytka w rąb z kostką - Dostateczny 38 

kominkowy płytka kwadratowa - Zły 27 

salon niebieski płytka kwadratowa bordiury Dostateczny 39 

kredens płytka kwadratowa bordiury Dostateczny 40 

 
5.4.1. Schody główne 

Elementy głównej klatki schodowej zachowane są w oryginale, jednak z licznymi ubytkami w 

obrębie metalowej balustrady. Brakuje trzech tralek w całości, siedemnaście z pozostałych jest 

poważnie uszkodzonych – połamanych i powyginanych (fot.41,42). Tralki pokryto powłoką olejną, 

która w zamierzeniu miała najprawdopodobniej imitować malachitową patynę, występującą na 

stopach miedzi. Monochromia zachowana jest nadzwyczaj dobrze, chociaż jest już w znacznym 

stopniu zabrudzona. Tralki nie noszą śladów przemalowywania, powłoka leży bezpośrednio na 

metalu. Aktualną estetykę uznać można, w związku z tym, za wyraz oryginalnej koncepcji. Drewno 

poręczy, stopnic, podstopnic oraz podestu półpiętra zachowane jest bardzo dobrze. Podobnie jak w 

pozostałych elementach drewnianego wyposażenia pałacu, zużyte najbardziej są powłoki 

dekoracyjno-ochronne.  Lakier i drewno są dość silnie powycierane w obszarach wzmożonego ruchu, 

powłoka ochronna jest miejscowo zmatowiona a odsłonięte drewno poszarzałe (fot.43). Zużycie 

stopnic w części centralnej nie przekracza 5mm. Spękania materiału stopnic i podestu występują 

sporadycznie, i mają niewielką szerokość – do 3mm. Najniższa stopnica posiada uszkodzoną krawędź 

na długości około 15cm (fot.44). Chociaż sama konstrukcja schodów sprawia wrażenie bardzo 

stabilnej, to podczas użytkowania wyraźnie słyszalne są dzwoniące dźwięki, których źródłem są 

obluzowane tralki. 

 

5.4.2. Schody boczne 

Boczna klatka schodowa jest mocno zaniedbana, oryginalne tralki zachowały się tylko 

fragmentarycznie w ilości kilku sztuk, zlokalizowanych u samego szczytu schodów (fot.45). Zarówno 

stopnie, podstopnice, jak i policzki oraz poręcze schodów pokryto powłoką olejną w wyjątkowo 

nieatrakcyjnych kolorach. Materiał schodów wydaje się być zachowany całkiem dobrze, z wyjątkiem 

stopnic, które wykazują już dość wysokie (około 1cm) zużycie w części centralnej (fot.46). 

 

 



5.5. Lamperia garderoby 

 Polichromia imitująca boazerie zachowała się dobrze, głównym mankamentem jest 

pęknięcie przebiegające na styku podłoża mineralnego i organicznego we wschodniej części 

pomieszczenia. Część z dekoracji umieszczono z nieznanego powodu na płycie pilśniowej, która 

pracując pod wpływem zmian wilgotności powoduje powstawanie pęknięć. Pozostałe części 

dekoracji noszą ślady lokalnych przetarć i zabrudzeń (fot.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Program prac konserwatorskich 
 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i omawianego wyposażenia, wszelkie prace o 

charakterze remontowy podporządkować należy zasadom postępowania konserwatorskiego.  Ze 

względu na ewidentny deficyt konserwatorów wykształconych pod kątem konserwacji stolarki 

zabytkowej, dopuszcza się wykonanie poniższych prac przez osoby nie posiadające wspomnianego 

wykształcenia. Pod warunkiem, że posiadają odpowiednie, udokumentowane doświadczenie i będą 

pracowały pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. 

Wszystkie konserwowane elementy należy wstępnie oczyścić w celu precyzyjnej oceny stanu 

zachowania i uściślenia postępowania konserwatorskiego. O ile elementy poziome o znacznym 

stopniu zużycia czyli posadzki i stopnice wystarczy odkurzyć, to pozostałe elementy należy dokładnie 

oczyścić aby uniknąć usuwania dobrze zachowanych politur. Warto zauważyć, że w stolarce 

historycznej o charakterze zabytkowym nie ma konieczności wypełniania/maskowania wszystkich 

uszkodzeń. Należy wykonać naprawy niezbędne z konstrukcyjnego punktu widzenia oraz te mające 

największy wpływ na estetyczny odbiór obiektu. Ewentualne ogniska porażenia biologicznego, 

wykryte podczas rozbiórki elementów stolarki należy traktować indywidualnie. Obszary porażone 

przez owady-techniczne szkodniki drewna, dezynfekować preparatami zawierającymi permetrynę 

np.: Hylotox Q. Obszary noszące ślady porażenia przez grzyby domowe lub pleśniowe zdezynfekować 

i zabezpieczyć środkami na bazie czwartorzędowych soli amoniowych np.: Boramon C80 firmy Altax. 

Obszary osłabione, niepodlegające wymianie wzmocnić roztworem żywicy akrylowej Paraloid B72 w 

toluenie. Stężenie roztworu (5-20%) dobrać uwzględniając stopień zniszczenia drewna. 

 
6.1. Boazerie okien 

 

-Oczyścić wstępnie powierzchnię drewna w celu oceny stanu zachowania materiału i powłok 

wykończeniowych. 

Oczyszczanie przeprowadzić w sposób minimalizujący pęcznienie/zawilgocenia drewna. 

Proces rozpocząć od metod najmniej szkodliwych – oczyszczanie na sucho. Stopniowo wprowadzać 

można doczyszczanie z użyciem rozpuszczalników niepolarnych i łagodnych detergentów. 

 

-Usunąć elementy stolarskie nie nadające się do naprawy. 

Usunąć należy fragmenty drewna o znacznie i głęboko zniszczonej, elementy rozszczypane, 

poluzowane, lub źle dobrane fleki. Gniazda pod fleki lub uzupełnienia wycinać należy ostrym i 

precyzyjnym dłutem,  planując już na tym etapie rozmieszczenie połączeń w możliwie dyskretny i 

geometryczny sposób. 

 

-Usunąć złuszczone, zmatowione lub spęcherzone obszary politury. 

Jeżeli występuje możliwość/konieczność usunięcia starej politury tylko z części obiektu, 

granicę zabiegu należy ukryć w naturalnych załamaniach płaszczyzn. Nie usuwać politury częściowo z 

elementów o jednorodnej powierzchni. Ostateczną decyzję o pozostawieniu części politury lub 

usunięciu jej w całości podjąć należy po wykonaniu prób miejscowej rekonstrukcji politury i ocenie 

estetyki w/w zabiegu. Politurę usunąć za pomocą metod chemicznych preparatami na bazie 

rozpuszczalników i związków zmydlających np.: Scansol, Remosol itp. 

 

 



-Fleki wykonać z sezonowanego drewna i wkleić z użyciem dyspersji polioctanu winylu. 

Do wykonania większych uzupełnień zaleca się użycie dobrze wysezonowanego drewna 

dębowego o usłojeniu zbliżonym do lokalnego rysunku słoi oryginału. Fleki spasować na styk i wkleić 

z użyciem klei dyspersyjnych np.: Wikol lub Vinavil. Powierzchnia fleka powinna wystawać 

nieznacznie ponad powierzchnię otoczenia w celu późniejszego opracowania. 

 

-Drobne uzupełnienia o charakterze powierzchniowym wykonać na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do wykonania napraw powierzchniowych użyć można mas na bazie żywic poliestrowych 

(Sintolegno) lub epoksydowych (AralditeSV/HV36).  

 

-Uzupełnienia z żywic sztucznych, fleki oraz powierzchnie z których usunięto warstwy dekoracyjne 

wyszlifować. 

Zaleca się ręczne opracowanie powierzchni uzupełnień i fleków z użyciem dłut, cyklin i 

papierów ściernych. Ostateczne przygotowanie powierzchni drewna i kitów przeprowadzić za 

pomocą szlifowania drobnymi papierami ściernymi, prowadzonymi  wzdłuż włókien. Uzupełnienia 

scalić kolorystycznie z otaczającym drewnem z użyciem bejcy lub farb akrylowych. 

 

-Zabezpieczyć powierzchnię drewna politurą. 

Po wykonaniu napraw na  powierzchnię drewna nanieść warstwę dekoracyjno ochronną. Zaleca 

się użycie politury tradycyjnej na bazie alkoholu i szelaku (rubinowego). Ze względu na wysoki koszt i 

czasochłonność prac wykonywanych w technikach tradycyjnych dopuszcza się zastosowanie 

współczesnych materiałów dekoracyjno-ochronnych na bazie żywic akrylowych o ile uzyskany efekt 

estetyczny będzie zbliżony do oryginału. 

 

6.2. Drzwi 

 

-Wykonać niezbędne naprawy w obrębie okuć i mechaniki drzwi. 

Skontrolować i naprawić w razie potrzeby spasowanie oraz mobilność poszczególnych 

skrzydeł i zamków.  

 

-Oczyścić wstępnie powierzchnię drewna w celu oceny stanu zachowania materiału i powłok 

wykończeniowych. 

Oczyszczanie przeprowadzić w sposób minimalizujący pęcznienie/zawilgocenia drewna. 

Proces rozpocząć od metod najmniej szkodliwych – oczyszczanie na sucho. Stopniowo wprowadzać 

można doczyszczanie z użyciem rozpuszczalników niepolarnych  i łagodnych detergentów. 

 

-Usunąć elementy stolarskie nie nadające się do naprawy. 

Usunąć należy fragmenty drewna o znacznie i głęboko zniszczonej powierzchni, elementy 

rozszczypane, poluzowane, lub źle dobrane fleki. Gniazda pod fleki lub uzupełnienia wycinać ostrym i 

precyzyjnym dłutem,  planując już na tym etapie rozmieszczenie połączeń w możliwie dyskretny i 

geometryczny sposób. 

 

 

 



-Usunąć złuszczone, zmatowione lub spęcherzone obszary politury. 

Jeżeli występuje możliwość/konieczność usunięcia starej politury tylko z części obiektu, 

granicę zabiegu należy ukryć w naturalnych załamaniach płaszczyzn. Nie usuwać politury częściowo z 

elementów o jednorodnej powierzchni. Ostateczną decyzję o pozostawieniu części politury lub 

usunięciu jej w całości podjąć należy po wykonaniu prób miejscowej rekonstrukcji politury i ocenie 

estetyki w/w zabiegu. Politurę usunąć za pomocą metod chemicznych preparatami na bazie 

rozpuszczalników i związków zmydlających np.: Scansol, Remosol itp. 

 

-Usunąć złuszczone, zmatowione lub spęcherzone obszary politury. 

Jeżeli występuje możliwość/konieczność usunięcia starej politury tylko z części obiektu, 

granicę zabiegu należy ukryć w naturalnych załamaniach płaszczyzn. Nie usuwać politury częściowo z 

elementów o jednorodnej powierzchni. Ostateczną decyzję o pozostawieniu części politury lub 

usunięciu jej w całości podjąć należy po wykonaniu prób miejscowej rekonstrukcji politury i ocenie 

estetyki w/w zabiegu. Politurę usunąć za pomocą metod chemicznych preparatami na bazie 

rozpuszczalników i związków zmydlających np.: Scansol, Remosol itp. 

 

-Konstrukcję skrzyń brakujących szczytów wykonać z drewna klejonego warstwowo. 

Konstrukcyjne elementy szczytów zaleca się wykonać z drewna klejonego warstwowo, 

okleinowanego obłogiem dębowym. Aplikacje i elementy snycerskie wykonać z drewna pełnego. 

Najbardziej właściwym, z konserwatorskiego punktu widzenia byłoby wykonanie brakujących 

elementów w technice CNC po uprzednim wykonaniu modeli CAD lub zeskanowaniu elementów 

oryginalnych. 

 

-Fleki i rekonstrukcje wykonać z sezonowanego drewna i wkleić z użyciem dyspersji polioctanu 

winylu. 

Do wykonania większych uzupełnień oraz rekonstrukcji brakujących elementów snycerki 

zaleca się użycie dobrze wysezonowanego drewna dębowego o usłojeniu zbliżonym do lokalnego 

rysunku słoi oryginału. Fleki spasować na styk i wkleić z użyciem klei dyspersyjnych np.: Wikol lub 

Vinavil. Powierzchnia fleka powinna wystawać nieznacznie ponad powierzchnię otoczenia w celu 

późniejszego opracowania.  

 

-Drobne uzupełnienia o charakterze powierzchniowym wykonać na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do wykonania napraw powierzchniowych użyć można mas na bazie żywic poliestrowych 

(Sintolegno) lub epoksydowych (AralditeSV/HV36).  

 

-Uzupełnienia z żywic sztucznych, fleki oraz powierzchnie z których usunięto warstwy dekoracyjne 

wyszlifować. 

Zaleca się ręczne opracowanie powierzchni uzupełnień i fleków z użyciem dłut, cyklin i 

papierów ściernych. Ostateczne przygotowanie powierzchni drewna i kitów przeprowadzić za 

pomocą szlifowania drobnymi papierami ściernymi prowadzonymi  wzdłuż włókien. Uzupełnienia 

scalić kolorystycznie z otaczającym drewnem z użyciem bejcy lub farb akrylowych. 

 

 

 



-Zabezpieczyć powierzchnię drewna politurą. 

Po wykonaniu napraw na  powierzchnię drewna nanieść warstwę dekoracyjno ochronną. 

Zaleca się użycie politury tradycyjnej na bazie alkoholu i szelaku (rubinowego). Ze względu na wysoki 

koszt czasochłonność prac wykonywanych w technikach tradycyjnych dopuszcza się zastosowanie 

współczesnych materiałów dekoracyjno-ochronnych na bazie żywic akrylowych o ile uzyskany efekt 

estetyczny będzie zbliżony do oryginału. 

 

-Zrekonstruować okucia. 

Brakujące elementy zawiasów (nyple) zwymiarować i wytoczyć z mosiądzu. Szyldy i klamki 

uzupełnić okuciami nowymi. Bogaty wybór okuć produkcji włoskiej, wykonanych według wzorów 

historycznych posiadają sklepy zaopatrzenia konserwatorskiego np.: Splendor z siedzibą w Toruniu. 

 

6.2.1. Drzwi na chór 

Wszelkie naprawy ostrołukowych drzwi prowadzących na chór należy wykonać zgodnie z 

technologią przyjętą dla pozostałych elementów stolarki drzwiowej. Szpecące złocenie ościeżnicy i 

dolnych połówek zawiasów oczyścić z użyciem preparatu do usuwania powłok malarskich np.: 

Scansol, Remosol, itp. Odsłonięty mosiądz dopatynować do koloru pozostałych elementów. 

Alternatywnie obie połówki doczyścić do surowego metalu i zabezpieczyć bezbarwną powłoką np.: 

Paraloid B44 w Toluenie. 

 

6.2.2. Drzwi do skrzydła północnego i południowego (parter) 

 

-Drewno oczyścić z wtórnych warstw malarskich metodą termiczną. 

Podczas oczyszczania wykonać odkrywki schodkowe w celu ustalenia ewentualnej, 

pierwotnej kolorystyki. 

 

-Drobne ubytki o charakterze powierzchniowym uzupełnić masami na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do wykonania napraw powierzchniowych użyć można mas na bazie żywic 

poliestrowych (Sintolegno) lub epoksydowych (AralditeSV/HV36).  

 

-Drewno pokryć farbami akrylowymi, zgodnie z pierwotna kolorystyką. W przypadku 

braku jednoznacznych warstw historycznych drzwi i ościeżnice wybarwić bejcą do koloru 

brąz/mahoń i zabezpieczyć lakierem na bazie poliuretanów. 

 

-Brakujące szybki wykonane ze szkła piaskowanego zrekonstruować z użyciem techniki 

oryginalnej, szablon do piaskowania odrysować z elementów zachowanych. 

 

-Drzwi do skrzydła południowego wykonać na wzór drzwi do skrzydła północnego, do 

przeszklenia okien i nadświetla można użyć materiałów  współczesnych – szkło białe i 

kolorowe szkło witrażowe. 

 

 

 

 



6.3.  Posadzki wraz z cokołami 

 

 Ze względu na identyczną technikę wykonania cokoły posadzek konserwować należy 

zgodnie z technologią podaną dla drzwi i boazerii.  

Część z posadzek jest silnie rozeschnięta a klepki zdeformowane, parkiety te 

kwalifikują się z założenia do przełożenia lub całkowitej wymiany. Spodziewać się można 

trudności w pozyskaniu wykonawcy, który podejmie się prac w innej technologii i udzieli na 

nie satysfakcjonującej gwarancji. 

 

-Powierzchnię posadzek oczyścić na sucho. 

Posadzkę dokładnie odkurzyć, oczyścić szpary i ubytki, w miejscach ubytków usunąć 

pozostałości zapraw klejących posadzkę do podłoża. 

  

-Wykonać rekonstrukcję klepek oraz elementów  intarsjowanych. 

Fragmenty osadzane w drewnie wkleić z użyciem klejów polioctanowych Wikol lub 

Vinavil. Elementy osadzane pomiędzy „klepkami” kleić bezpośrednio do podłoża za pomocą 

dwuskładnikowego kleju poliuretanowego np.: UZIN MK 92S A+B. Podłoże zaleca się 

zagruntować preparatem obniżającym chłonność np.: PE 420 A/B lub PE 414. Drewno (dąb, 

orzech, sosna) dopasowywać do lokalnego układu słojów. 

 

-Drobne ubytki i szczeliny wypełnić szpachlówką do drewna na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do szpachlowania użyć można past na bazie pyłu drzewnego i spoiw gotowych np.: 

BonaTech Mix&Fill lub innych o podobnych właściwościach. 

 

-Uzupełniony parkiet wyrównać cykliniarką mechaniczną, detale dopracować ręcznie. 

Szlifowanie ograniczyć do zdjęcia starych lakierów i zniwelowania największych 

nierówności. Ze względu na planowane udostępnienie pomieszczeń do zwiedzania posadzki 

powinny być pozbawione uskoków i posiadać równomierną szorstkość na całej powierzchni. 

 

-Posadzki zabezpieczyć olejem lub lakierem poliuretanowym/chemoutwardzalnym. 

Zaleca się użycie materiałów o zwiększonej trwałości, przeznaczonych do obiektów 

użyteczności publicznej np.: lakiery -  Mega, Traffic f-my Bona lub oleje - EX-1 Extreme Finish 

Oil marki HartzLack. Stopień połysku dobrać według pierwotnego wykończenia powierzchni 

w danym pomieszczeniu – satyna/mat. 

 

6.4.1.1. Schody główne, elementy metalowe 

 

-Elementy metalowe oczyścić z użyciem środków powierzchniowo czynnych. 

Zabieg wykonać z użyciem niskostężonych roztworów detergentów i szczotek o 

twardym, polietylenowym włosiu.  

 

-Zrekonstruować brakujące i uszkodzone tralki oraz aplikacje. 

Zaleca się wykonanie tralek w technice odlewu cynkowego na podstawie odcisków 

lub skanów 3D pozyskanych z zachowanych elementów. Preferowana jest zachowanie i 

uzupełnienie  uszkodzonych elementów, jednakże ze względów ekonomicznych i 

technologicznych (problematyczne uzupełnianie odlewów cienkościennych) dopuszcza się 



także wymianę całych elementów. Zrekonstruowane elementy zabezpieczyć farbą olejną lub 

olejno-alkidową w kolorze turkusowym. 

 

6.4.1.2. Schody główne, elementy drewniane (stopnice, podstopnice, podesty). 

 

-Elementy drewniane oczyścić ze starych powłok z użyciem metod chemicznych i 

fizycznych. 

Usunąć wszystkie zniszczone powłoki z użyciem preparatów zmydlających typu 

Scansol i Remosol, odsłonięte drewno przeszlifować wzdłuż włókien. 

 

-Uszkodzoną, najniższą stopnicę wymienić w całości. 

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymianę w/w elementu w całości, 

uszkodzenie powstało w newralgicznym punkcie stopnia i niesie z sobą ryzyko wypadku. 

Naprawa stopnicy metodą flekowania nie gwarantuje wystarczającego stopnia 

bezpieczeństwa. 

 

-Drobne uzupełnienia o charakterze powierzchniowym wykonać na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do wykonania napraw powierzchniowych użyć można mas na bazie żywic 

poliestrowych (Sintolegno f-my Bresciani) lub epoksydowych (AralditeSV/HV36).  

 

-Drewno podbarwić do pierwotnego koloru brąz/mahoń i zabezpieczyć lakierem na bazie 

poliuretanów. 

Poręcze oraz stopnice zabezpieczyć lakierem satynowym o zwiększonej trwałości, 

przeznaczonym do obiektów użyteczności publicznej np.: Mega lub Traffic f-my Bona. 

 

6.4.2. Schody boczne. 

 

-Drewno oczyścić z wtórnych warstw malarskich metodą termiczną. 

Podczas oczyszczania wykonać odkrywki schodkowe w celu ustalenia ewentualnej, 

pierwotnej kolorystyki. 

 

-Brakujące tralki poręczy zrekonstruować z drewna iglastego na wzór zachowanych. 

 

-Drobne ubytki o charakterze powierzchniowym uzupełnić masami na bazie żywic 

chemoutwardzalnych. 

Do wykonania napraw powierzchniowych użyć można mas na bazie żywic 

poliestrowych (Sintolegno) lub epoksydowych (AralditeSV/HV36).  

 

-Drewno pokryć farbami alkilowymi lub olejno alkilowymi, zgodnie z pierwotna 

kolorystyką. W przypadku braku jednoznacznych warstw historycznych schody boczne 

wybarwić bejcą do koloru brąz/mahoń i zabezpieczyć lakierem na bazie poliuretanów. 

Poręcze oraz stopnice zabezpieczyć lakierem satynowym o zwiększonej trwałości, 

przeznaczonym do obiektów użyteczności publicznej np.: Mega lub Traffic f-my Bona. 

 

 

 



6.5. Pozostałe prace i zalecenia. 

 

-Przeprowadzić estetyzację olejnych lamperii imitujących boazerię w „garderobie” 

 Przed podjęciem konserwatorskich niezbędne jest określenie funkcji płyt 

kompozytowej umieszczonej na ścianie wschodniej pomieszczenia. Może zasłaniać ona 

otwór rewizyjny węzła wodnego lub kanalizacyjnego pobliskich pomieszczeń i w takim 

wypadku należy pozostawić ją na miejscu. 

Zaleca się usunięcie fragmentów lamperii wykonanych na płycie pilśniowej wraz z 

podłożem. Lamperię zrekonstruować w technice olejnej na podłożu z tynku mineralnego. 

Drobne ubytki podłoża uzupełnić zaprawką wapienną i scalić kolorystycznie w technice 

olejnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot.1. Frombork, Pałac Biskupi, pokój narożny, obudowa okna pojedynczego – widok ogólny. 
 

 
Fot.2. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, obudowa okna podwójnego – widok ogólny. 



 
Fot.3. Frombork, Pałac Biskupi, refektarz, obudowa okna potrójnego – widok ogólny. 
 

 
Fot.4. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, stan zachowania obudowy okna podwójnego – 
widoczne wyszczerbienie dekoracyjnej listwy wykończeniowej. 
 
 
 
 



 
Fot.5. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, stan zachowania obudowy okna podwójnego – 
widoczne wyszczerbienie na krawędzi obudowy ościeża. 
 

 
Fot.6. Frombork, Pałac Biskupi, refektarz, stan zachowania obudowy okna potrójnego – widoczne zużycie 
powłoki dekoracyjnej parapetu oraz zaplamienia powstałe w wyniku zalania powierzchni przez wodę. 
 
 
 



 
Fot.7. Frombork, Pałac Biskupi, pokój narożny, drzwi jednoskrzydłowe – widok ogólny. 
 

 
Fot.8. Frombork, Pałac Biskupi, salonik, drzwi dwuskrzydłowe – widok ogólny. 
 
 
 



 
Fot.9. Frombork, Pałac Biskupi, garderoba, drzwi dwuskrzydłowe – widok ogólny. 
 

 
Fot.10. Frombork, Pałac Biskupi, chór kaplicy, drzwi jednoskrzydłowe – widok ogólny. 
 
 



 
Fot.11. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi prowadzące do skrzydła północnego. 
 

 
Fot.12. Frombork, Pałac Biskupi, salon niebieski, stan zachowania skrzydła –widoczny ubytek ramy oraz 
zużycie- przetarcia powłoki dekoracyjnej. 
 



 
Fot.13. Frombork, Pałac Biskupi, pokój kominkowy, stan zachowania ościeżnicy – brak prostokątnego szczytu 
wieńczącego ościeżnicę. 
 

 
Fot.14. Frombork, Pałac Biskupi, salon papieża Grzegorza, zdemontowany szczyt ościeżnicy. 
 



 
Fot.15. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, brak nypli zabezpieczających osie zawiasów. 
 

 
Fot.16. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, brak nypli zabezpieczających osie zawiasów. 
 



 
Fot.17. Frombork, Pałac Biskupi, salon niebieski, ubytki dekoracji snycerskiej – rozet. 
 

 
Fot.18. Frombork, Pałac Biskupi, kredens, ubytki dekoracji snycerskiej – listwa ozdobna. 
 



 
Fot.19. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi chóru, widoczny ubytek dekoracji w dolnej części skrzydła. 
 

 
Fot.20. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi chóru, widoczny nieudane złocenie listwy ościeża oraz dolnej części 
zawiasu.   
 
 
 



 
Fot.21. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi prowadzące do skrzydła północnego, stan zachowania przeszklenia,  
widoczne braki elementów wykonanych ze szkła piaskowanego. 
 

 
Fot.22. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi prowadzące do skrzydła północnego, stan zachowania dekoracji płycin, 
widoczne braki ornamentów. 



 
Fot.23. Frombork, Pałac Biskupi, drzwi prowadzące do skrzydła północnego, widoczne drobne ubytki na 
górnych krawędziach skrzydeł oraz na ślemieniu. 
 

 
Fot.24. Frombork, Pałac Biskupi, salon pap. Grzegorza, typowe uszkodzenia parkietu powstałe podczas 
montażu instalacji CO. 



 
Fot.25. Frombork, Pałac Biskupi, biblioteka, stan zachowania parkietu – widoczne przetarcia i zmatowienia 
lakieru oraz ubytki dekoracyjnych kostek łączących płytki. 
 

 
Fot.26. Frombork, Pałac Biskupi, salon niebieski, stan zachowania parkietu – widoczne ubytki intarsji oraz 
szczeliny powstające w wyniku przesuszania drewna w okolicach grzejników. 
 
 
 



 
Fot.27. Frombork, Pałac Biskupi, salon kominkowy, stan zachowania parkietu – widoczne znaczne zużycie 
powłoki zabezpieczające oraz deformacja i zaplamienie powstałe w wyniku zalania posadzki (salon kominkowy 
użytkowany jest jako prowizoryczna suszarnia) 
 

  
Fot.28. Frombork, Pałac Biskupi, gabinet, stan zachowania parkietu – widoczne przetarcia i zmatowienia 
lakieru oraz znaczna deformacja płytek parkietu. Nierównomierny skurcz trójkątnych klepek spowodował 
powstanie szerokich szczelin o kształcie klina. 
 



 
Fot.29. Frombork, Pałac Biskupi, garderoba, stan zachowania parkietu – widoczne wypiętrzenie parkietu oraz 
olbrzymi skurcz elementów uniemożliwiający prawidłowe zamkowanie klepek parkietu. Ozdobne kostki 
wklejane pomiędzy płytki główne wypadły w wyniku pracy drewna.  
 

 
Fot.30. Frombork, Pałac Biskupi, refektarz, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 
 
 



 
Fot.31. Frombork, Pałac Biskupi, salonik widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 

 
Fot.32. Frombork, Pałac Biskupi, pomieszczenie przejściowe nad kaplicą, widok ogólny na stan zachowania 
parkietu. 
 
 
 
 



 
Fot.33. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 

 
Fot.34. Frombork, Pałac Biskupi, boczna klatka schodowa, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 
 
 
 
 



 
Fot.35. Frombork, Pałac Biskupi, salonik pap. Grzegorza, widok ogólny na stan zachowania parkietu – widoczne 
charakterystyczne klinowate szczeliny powstające pomiędzy klepkami o nieprostokątnym kształcie. 
 

 
Fot.36. Frombork, Pałac Biskupi, gabinet, widok ogólny na stan zachowania parkietu – widoczne 
charakterystyczne klinowate szczeliny powstające pomiędzy klepkami o nieprostokątnym kształcie. 
 
 
 



 
Fot.37. Frombork, Pałac Biskupi, pokój narożny, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 

 
Fot.38. Frombork, Pałac Biskupi, biblioteka, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 
 
 
 
 



 
Fot.39. Frombork, Pałac Biskupi, salon niebieski, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 

 
Fot.40. Frombork, Pałac Biskupi, kredens, widok ogólny na stan zachowania parkietu. 
 
 
 
 
 



 
Fot.41. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, widoczne ubytki formy w obrębie ozdobnych 
metalowych tralek poręczy. 
 

 
Fot.42. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, widoczne braki w ciągu tralek poręczy oraz zużycie 
warstwy dekoracyjno-ochronnej parkietu. 
 
  
 



 
Fot.43. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, stan zachowania górnego biegu klatki schodowej – 
widoczne wysokie zużycie powłoki dekoracyjno-ochronnej stopni. Geometria stopnic jest zachowana w 
stopniu pozwalającym na ich dalsze użytkowanie. 
 

 
Fot.44. Frombork, Pałac Biskupi, główna klatka schodowa, stan zachowania dolnego biegu klatki schodowej – 
uszkodzona krawędź stopnicy najniższego stopnia. 
 
 



 
Fot.45. Frombork, Pałac Biskupi, boczna klatka schodowa – stan zachowania, elementy klatki schodowej 
pokryto wtórnie powłoką olejną w kolorze ugrowym, beżowym i jasnobrązowym. 
 

 
Fot.46. Frombork, Pałac Biskupi, boczna klatka schodowa – stan zachowania – widoczne silne zużycie krawędzi 
stopnic oraz braki tralek zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. 
 
 
 



 
Fot.47. Frombork, Pałac Biskupi, garderoba – stan zachowania lamperii – widoczne spękanie na styku tynku i 
płyty pilśniowej. 
 


