
Znajdujemy się w kościele położonym 
w centrum miasta, zamykającym, zgodnie ze 
średniowiecznym układem, wschodni bok lo-
kacyjnego rynku. Kościół otoczony murem, ze 
wschodnią bramą wychodzącą na pałac i za-
chodnią dzwonnicą-bramą zapraszającą wier-
nych. W końcu XVII w. kościół kompozycyjnie 
niezmiennie połączony był z pałacem najpierw 
Szczuków, a później Potockich. Ostatecznie 
wspaniałe wieże bramne dwóch skrzydeł pa-
łacu zostały ustawione na osi podłużnej ko-
ścioła i otwierają widok na prezbiterium.

Na przełomie XV i XVI w. rodzina 
Kazanowskich, dzierżawców dóbr królewskich 
położonych w obrębie obecnego Radzynia 
Podlaskiego, wzniosła drewniany kościół 
pw. Zwiastowania NMP. Przez pewien czas za 
sprawą Jana Kazanowskiego, który przeszedł na 
kalwinizm, kościół przekazany został na zbór 
kalwiński (katolicy odzyskali go w 1583). Do 
tego kościoła na początku XVI w. dobudowa-
no kaplicę Bractwa Różańcowego staraniem 
nowych dzierżawców – rodziny Mniszchów. 
Miała ona pełnić funkcję mauzoleum rodziny 
Mniszchów i tam też wniesiono wspaniały na-
grobek manierystyczny upamiętniający Zofię 
i Mikołaja Mniszchów, dzieło nieustępujące na-
grobnym pomnikom królów na Wawelu. Dalszy 
etap rozwoju kościoła odbył się również za 
sprawą fundacji rodziny Mniszchów. Z inicja-
tywy Zofii z Działyńskich Mniszchowej posta-
wiono kościół, który ukończono w 1641 roku. 
Nie bez znaczenia była przeszłość kalwińska 
rodziny, bo właśnie tę plamę chciała zmazać 
Zofia, fundując wspaniałą świątynię. Powstał 
nowy murowany kościół w miejsce drewnia-
nego, połączony z istniejącą już wcześniej mu-
rowaną kaplicą Bractwa Różańcowego. Pewną 

asymetryczność wynikającą z tych etapów bu-
dowy widać na planie kościoła i dotyczy ona 
różnic grubości murów. W rezultacie uzyska-
no bryłę spójną, o jednonawowym układzie, 
gdzie nawa oddzielona jest od prezbiterium 
łukiem tęczowym. Chór muzyczny od strony 
zachodniej na całej szerokości nawy wspiera-
ją trzy arkady. Świątynia nakryta jest sklepie-
niem kolebkowym z lunetami znajdującymi się 
nad wysokimi oknami półkoliście zamknię-
tymi od góry.

Po prawej i lewej stronie nawy przylega-
ją dwie kaplice i dwie zakrystie na wysokości 

Konserwacja sztukaterii 
w kościele Świętej Trójcy 
w Radzyniu Podlaskim
Sztukatorzy – koledzy sprzed 400 lat

Elewacja zachodnia, 
widok ogólny. 

Fot. Wiktor Rózga

Kościół Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, „perła renesansu w powiecie 
radzyńskim”, uwieńczony jest dekoracją sztukatorską w stylu renesansu lubelskiego. 
Ściany i sklepienie są dziewiczym terenem pod względem konserwatorskim. Przypadła 
nam w udziale pierwsza profesjonalna konserwacja od początku budowy kościoła. 
Przypadła nam w udziale pierwsza profesjonalna konserwacja od początku budowy 
kościoła. Jesteśmy podekscytowani, kiedy firma z nami współpracująca (Jarosław 
Skwarek z Łukowa) stawia rusztowania. Dbamy o ten zapał od 25 lat, bo on gwarantuje, 
że nie czas jest ważny, tylko to dzieło, które nam powierzono.
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Nawa główna, fragment 
listwy z rozetą, etap 

po usunięciu warstw 
przemalowań. Widoczne 

spękania, ubytki 
struktury zaprawy. 

Fot. Zofia Kamińska

Nawa główna, fragment 
kapitela, etap 
po usunięciu warstw 
przemalowań. Widoczne 
zachowane fragmenty 
karnacji i sposobu 
malowania twarzy. 
Omyłkowo naniesiony 
kolor brwi powyżej brwi 
wyrzeźbionych. 
Fot. Zofia Kamińska

prezbiterium. Zgodnie z potrydencką zasa-
dą komponowania bryły świątyni in modum 
curtis – została zrealizowana forma na planie 
krzyża łacińskiego. Pomimo że kaplice bocz-
ne budowane były w różnych okresach, two-
rzą wspólnie pseudotransept, dając finalnie 
układ krzyża łacińskiego. Nawa podzielona 
jest na trzy przęsła płaskimi kompozytowymi 
pilastrami, nad którymi znajdują się odcinki 
belkowania. Pilastry stanowią wizualną pod-
porę dla gęstej siatki sztukaterii.

Nie zagłębiając się w spory specjalistów 
od epoki renesansu i manieryzmu, przyjmuje-
my za istniejący oryginalny styl renesansu lu-
belskiego, chociaż być może jest pewną nad-
interpretacją sama nazwa stanowiąca wyraz 
patriotyzmu lokalnego w szerszym rozumie-
niu. Liczne przykłady podobnych realizacji są 
z pewnością wynikiem prężnie działającego 
warsztatu Jana Wolffa i jego uczniów oraz na-
śladowców. Według Jerzego Kowalczyka Wolff 
nie był samodzielnym twórcą, a przypuszcza 
się, że był on jedynie wykonawcą projektów 
zamojskiego burgrabiego Jana Jaroszewicza, 
który faktycznie miałby być właściwym auto-
rem koncepcji architektonicznych wszystkich 
budowli dekorowanych przez Wolffa, również 

tych nieleżących na terenie ordynacji. Teza 
o nadrzędnej roli Jaroszewicza została przyję-
ta przez późniejszych badaczy, mimo że wska-
zywano na brak jej oparcia w źródłach. Nie 
można wykluczyć, że sztukator prowadzący 
warsztat, cegielnię, wykonujący wiele zadań 
współpracował z architektem lub wręcz realizo-
wał cudze projekty. Wyraźnie widać, że każdy 
z kościołów różni się zdecydowanie, pomimo 
wspólnych detali dekoracyjnych, koncepcją, 
intensywnością dekoracji i ich kompozycją.

Przyjmując miarę współczesną do tego 
zagadnienia, jeśli jakaś forma dekoracji się 
spodobała i byli inwestorzy, był to wystar-
czający powód, żeby bardzo szybko się roz-
przestrzeniała, zwłaszcza w najbliższym oto-
czeniu. Widać wyraźnie jedynie, że w swoim 
czasie Jan Wolff i jego zespół stworzył wiele 
fantastycznych realizacji w podobnym stylu 
aż do momentu, kiedy twórca odszedł, a mo-
da się zmieniła. Promieniowanie stylu wiązać 
można z koligacjami rodzinnymi fundatorów 
i odległościami nie większymi niż kilka dni 
drogi konno. Jeśli przyjrzeć się mapie, trudno 
nie oprzeć się wrażeniu, że odległość jedne-
go kościoła od drugiego miała zapewne zna-
czenie. Znacznie łatwiej prowadzić kolejne 
prace, kiedy przetransportowanie materiałów 
i ludzi nie jest kłopotliwe lub gdy prace moż-
na prowadzić i kontrolować w dwóch miej-
scach w tym samym czasie. Ma to duże zna-
czenie finansowe i logistyczne. Sygnowany 
przez Jana Wolffa kościół w Czemiernikach 
i kościół w Radzyniu Podlaskim oddalone są 
od siebie o niespełna kilkanaście kilometrów. 
Stanowi to dodatkowy argument potwier-
dzający autorstwo jednego twórcy dla oby-
dwu kościołów. Na podstawie daty sygnatury 
w Czemiernikach i czasu realizacji możemy 
stwierdzić, że kościół w Radzyniu Podlaskim 
dekorowany był nieco później.

Schemat dekoracji sztukatorskiej jest 
analogiczny jak w Turobinie, Leszniowie czy 
w Czemiernikach: na osi umieszczono ciąg 
pól wypełnionych hierogramami, a w nawie – 
herbami Ślepowron, Jastrzębiec, Nałęcz i Prus. 
Na osiach wszystkie pola są połączone gęstą 
siecią listew, której oka wypełniają plakiety 
przedstawiające główki aniołków, jednakże 
w nawie zastosowano inne wzory niż w pre-
zbiterium. Na żaglastym sklepieniu kaplicy 
płn., wokół okrągłego pola w centrum, roz-
mieszczono na przemian sześcioboczne pola 
z rozetami i czworolistne – z herbami: Pilawa, 
Ogończyk, Dąbrowa i Nałęcz.

Z czasem wiele warsztatów stosujących 
zbliżone techniki doprowadziło do ujedno-
licenia stosowanych form. Porównując je ze 
sobą, trudno jednoznacznie zdefiniować au-
tora. W badaniach nad architekturą 1. poł. 
XVII w. wiele kwestii można rozstrzygnąć 

Kaplica M.B. Różańcowej, 
stan przed konserwacją 
2021 r. 
Fot. Zofia Kamińska

Nawa główna, plakieta 
z uskrzydloną głową 

anioła, etap po usunięciu 
warstw przemalowań. 

Widoczne pozostałości 
czerwieni 

na powierzchni włosów. 
Plakieta występująca 
w innych kościołach 

takich jak: Czemierniki; 
Leszniów; Szczebrzeszyn, 

kościół Franciszkanów; 
Uchanie; Zamość, 

kamienice Rynek 10, 24 
i 28. Fot. Zofia Kamińska
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jedynie poprzez szczegółową analizę styli-
styczną, uwzględniającą również drugorzęd-
ne elementy dekoracyjne, m.in. kolorystykę. 
Dla renesansu lubelskiego najbardziej charak-
terystyczne są bardzo oryginalne w dziejach 
historii sztuki plakiety, towarzyszące listwom 
sklepiennym, odciskane za pomocą drewnia-
nych sztanc. Występują one w ogromnej licz-
bie odmian, które różnią się od siebie jedy-
nie drobnymi szczegółami. Wykonywane na 
podstawie wzorów graficznych nie były ide-
alne i każda z nich nosiła znamiona talentu, 
biegłości i doświadczenia snycerza, który je 
wykonywał. Dokładne porównanie tych drob-
nych motywów ornamentalnych nie było moż-
liwe bez wykonania odpowiedniej liczby fo-
tografii i ich komputerowej obróbki. Sztanc 
do odciskania elementów sztukaterii używa-
no już w XVI w. w Turyngii, Saksonii i innych 
krajach niemieckich. Takie formy musiały być 
bardzo drogie, więc używano ich wielokrotnie 
w różnych dekoracjach. Dlatego powtórzenie 
plakiety odbitej z tej samej sztancy w różnych 
dekoracjach sztukatorskich przemawia za ich 
wspólnym autorstwem.

Taka dekoracja sklepienna szybko stała 
się bardzo popularnym elementem wystroju 
budynków. Ponieważ technika jej wykonania 
nie wymagała od twórców wysokich umiejęt-
ności, nie zatrudniano w tym celu wykwali-
fikowanych sztukatorów. Autorami dekoracji 
sklepiennych złożonych z listew i plakiet byli 
więc z reguły członkowie warsztatów mura-
torskich, którzy działali w systemach cecho-
wych i musieli czuwać nad realizacją zadań – 
od projektu po szczegóły wykonania zdobień. 
Można przypuszczać, że drewniane formy słu-
żące do odciskania plakiet należały do jedne-
go warsztatu i były wykonywane przez jego 
członków. Według badaczy twórczości Wolffa, 
charakterystyczne dla jego dzieł są nie tylko 
towarzyszące dekoracjom plakiety, ale także 
sposób ich kształtowania. Większość stoso-
wanych przez Wolffa form, mimo dość dużej 
różnorodności motywów, została prawdopo-
dobnie wykonana tą samą ręką. Styl rzeźbia-
rza wykonującego je jest rozpoznawalny w for-
mie twarzy, formowania piór skrzydeł i pukli 
włosów. W Radzyniu występuje plakieta, która 

była zastosowana w wielu innych kościołach 
będących dziełem Jana Wolffa.

Ta jedna z najlepiej zachowanych plakiet 
ma niemalże idealnie zachowaną powierzch-
nię oryginalną i wyraźnie widać sposób wy-
ciskania zaprawy. Na powierzchni pozyty-
wu tworzy się cienka warstwa wapna, która 
nie wymaga już dalszej obróbki. Gładź, jaką 
uzyskuje się przy odpowiedniej konsysten-
cji zaprawy, pozwalała uzyskać ostre krawę-
dzie formy rzeźbiarskiej, co wymagało duże-
go doświadczenia wykonujących te prace. Nie 
wszystkie się udawały i jest to wypadkowa ilo-
ści osób, która musiała zajmować się dekora-
cją na tak dużej powierzchni. Dodatkowo ła-
two zaobserwować, że w kościele w Radzyniu 
pracowały co najmniej trzy zespoły lub pra-
ce prowadzone były w pewnych odstępach 
czasu, a sztance, które zastosowano, różnią 
się od siebie wielkością i uszczegółowieniem 
formy. W kaplicy M.B. Różańcowej listwy są 
średniej wielkości, z kuleczkami w motywie 
perełkowym, formy są dokładniej odciśnięte 
i przeważnie zachowują gładką powierzch-
nię. W kimationie w miejsce kulek czy łezek 
naprzemiennie stosowano trójkąty. Te różni-
ce znajdujemy również w kolorystyce. Złoty 
ugier włosów i uskrzydlonych główek anioł-
ków z kaplicy zmienia się w płomienno czer-
wone loczki w nawie głównej i prezbiterium. 
Dalsza analiza po zakończonych pracach przy-
niesie zapewne znacznie więcej wniosków, 
które uzupełnią naszą wiedzę o działalności 
sztukatorów tamtych czasów.

Właśnie odsłoniliśmy powierzchnię, któ-
ra widziała światło dzienne prawie 400 lat te-
mu. Jeszcze widać włosy z pędzla, ślad palca 

Balustrada chóru, etap 
po usunięciu warstw 

przemalowań. Widoczne 
pozostałości zieleni 

(fot. po lewej)

Nawa główna, etap 
po usunięciu warstw 

przemalowań. Widoczne 
pozostałości czerwieni 

(fot. po prawej)

Kaplica M.B. Różańcowej, 
plakieta z rozetą, etap 

rekonstrukcji polichromii. 
Fot. Zofia Kamińska

Nawa główna, plakieta 
z rozetą, etap 

rekonstrukcji polichromii. 
Fot. Zofia Kamińska

Nawa główna, plakieta 
z rozetą, etap 

rekonstrukcji polichromii. 
Fot. Zofia Kamińska
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odciśnięty w zaprawie, wygładzoną krawędź 
formy rzeźbiarskiej, brud i zakopcenia od świec. 
Konserwator musi się zastanowić i przeżyć to, 
co zobaczył. Musi zdecydować, co dalej.

Jesteśmy świadkami, często pierwszymi, 
którzy widzą dzieło w jego dawnej, pierwotnej 
postaci. Na nas spoczywa odpowiedzialność 
i wybór najlepszej drogi do przekazania tej war-
tości innym. Ślady warstw malarskich, drobi-
ny pigmentów zachowane w załomach formy, 
jakiś zaciek zrobiony przez czeladnika, błąd 

w malowaniu, który budzi wątpliwości, zmia-
ny kolorów, pod wpływem sugestii inwestora.

Naszym zadaniem była pełna konserwa-
cja sztukaterii oraz rekonstrukcja polichromii. 
O ile wielu badaczy, historyków sztuki pokło-
niło się nad formą sztukaterii i architekturą 
kościoła, to o polichromii wiemy niewiele. 
Przynajmniej do czasu, gdy zostaną podjęte 
prace konserwatorskie połączone z badania-
mi. Większość przewidzianych działań kon-
serwatorskich, takich jak wzmacnianie struk-
tury zapraw preparatami krzemianowymi, 
uzupełnianie ubytków w zaprawach mineral-
nych opartych na wapnie i dobranym kruszy-
wie, przebiegała bez niespodzianek. Trudność 
stanowiła jedynie ogromna, rozwinięta po-
wierzchnia do uzupełnienia i poziom rekon-
strukcji. Filozofia prowadzonych prac opiera-
ła się na zachowaniu umiaru w ingerencjach. 
Zabiegi, które nie są widoczne, zastosowano 
w pełnym wymiarze w celu osiągnięcia właści-
wej trwałości struktury zabytkowej. Dotyczy 
to impregnacji wzmacniającej i niezbędnego 
kotwienia kołkami z włókna szklanego, więk-
szych lub mniejszych uzupełnień bez „wycią-
gania formy”, z zachowaniem „ducha czasu”.

Drugi etap, który decyduje o właściwym 
odbiorze dzieła, to kolorystyka i sposób pokry-
cia polichromią sztukaterii. Analiza pigmentów 
została wykonana wielokrotnie z wielu stref 
obiektu, a próbki pobierano z różnych miejsc, 
aby potwierdzić pierwotnie użyty materiał.

Stan odsłoniętych polichromii można 
określić jako szczątkowo zachowany. W wie-
lu miejscach ilość pozostałego pigmentu była 
dostrzegalna tylko w powiększeniu. Wykonane 
prace remontowe po dwóch poważnych po-
żarach kościoła niestety usunęły pozostało-
ści polichromii.

Zastosowane pierwotnie spoiwo wapien-
ne lub kazeinowo-wapienne kładzione cien-
kowarstwowo nie przetrzymało czyszczenia 
szczotkami i wodą oraz szlifowania w prze-
szłości. Szczęśliwie jednak w głębokich zało-
mach formy pozostały niedoczyszczone frag-
menty stanowiące drogowskaz dla dalszych 
prac. Kościół można pod tym względem po-
dzielić na kilka stref – według rozkładu pozo-
stałości pigmentów oraz według sposobu ma-
lowania. Kaplica Matki Boskiej Różańcowej, 
czyli najstarsza część kościoła, miała najwię-
cej zachowanych powierzchni polichromowa-
nych, a w kilku miejscach zachował się większy 
fragment pokazujący sposób nakładania farb.

Dobranie pigmentów, najlepiej o takim 
samym pochodzeniu, nie stanowi obecnie 
większego problemu. Pomijając aspekt ekono-
miczny i dostępność, na rynku można znaleźć 
nawet najbardziej wyszukane pod względem 
kolorystyki i składu mineralnego pigmenty. 
Kolejne zagadnienie stanowi sposób aplikacji 

Nawa główna, rozeta, 
etap rekonstrukcji 

polichromii.  
Fot. Zofia Kamińska

Portal do kaplicy 
bocznej, etap 
rekonstrukcji polichromii. 
Fot. Anna Wasak

Nawa główna, rozeta, 
etap rekonstrukcji 

polichromii. 
Fot. Zofia Kamińska

Stan po konserwacji, 
nawa główna. 
Fot. Wiktor Rózga
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na powierzchni sztukaterii. Doskonale do te-
go zadania nadawały się techniki krzemia-
nowe i takie wybraliśmy ze względu na ich 
charakter najbardziej zbliżony do oryginału. 
Najbardziej przekonująca była możliwość do-
zowania pigmentu i kontrola nad laserunko-
wym charakterem powłok. Było to niezwy-
kle ważne, żeby uzyskać efekt choć trochę 
zbliżony do tego, który przyjęliśmy za pier-
wotny. W przypadku polichromii na sztukate-
riach nie mierzymy się ze szczególnie wysubli-
mowaną techniką malarską. Szczerze można 
się przyznać, że było to malowanie nie naj-
wyższych lotów, wykonywane przez czelad-
ników z powierzonych im farb. Często widać 
błędy w malowaniu i niedoskonałości, liczne 
zacieki i przemalowania. Farby były kładzio-
ne jednolicie, ale rodzaj spoiwa sprawiał, że 
przy dobrym rozcieńczeniu można było uzy-
skać efekt uwypuklenia dzięki transparent-
ności powłok na wypiętrzeniach i cieniowa-
nie – poprzez zbieranie się farby w załomach 
formy rzeźbiarskiej. Technika mineralnych 
farb KEIM, którą wybraliśmy, pozwalała na 
uzyskanie właściwych efektów.

Prace konserwatorskie zakończono w lip-
cu 2022 r. Czuwała nad nimi nasza koleżanka, 
która odeszła, nie zobaczywszy skończonego 
dzieła, historyk sztuki, pracownik urzędu kon-
serwatora, delegatura w Białej Podlaskiej, pa-
rafianka, Dorota Dzięga.

Niezwykłym przywilejem każdego kon-
serwatora zabytków jest mieć tak bliski kon-
takt z dziełem sztuki. Dotykać je, czuć i rozu-
mieć każdą fazę jego powstawania. Podziwiać, 
jak dobrze roztarł wapno murarz kilkaset 
lat temu, czy też dostrzec, że popełnił błąd. 
Podziwiać trwałość tego, co zrobili, pomimo 
że nie mieli tylu fantastycznych maszyn, go-
towych zapraw i gruntów. Mieli coś, czego my 
mamy chyba najmniej – mieli czas! i jeszcze 
kilka zalet cechujących dobrego rzemieślnika 
i artystę. Więź, jaka się tworzy pomiędzy kon-
serwatorem a twórcą dzieła, które mu powie-
rzono, może się równać jedynie z przyjaźnią 
dwóch osób o tym samym fachu.

Zofia Kamińska

konserwator dzieł sztuki
Firma „Sarny-Dwór Zofia Kamińska”

Przy konserwacji zostały wykorzystane na-
stępujące materiały KEIM: Granital, Innostar, 
Romanit-Farbe, Romanit-KSP, Silex-OH 
i Universalputz.
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Sklepienie nawy 
po konserwacji. 

Fot. Wiktor Rózga

Stan po konserwacji, 
nawa główna. 
Fot. Wiktor Rózga

Stan po konserwacji, 
nawa główna, chór. 

Fot. Wiktor Rózga
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