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Przedmiotem opracowania jest zespół nadświetli witrażowych
okien piętra, detali witrażowych stolarki otworowej wewn.
1. IDENTYFIKACJA

Budynek neogotycki wzniesiony w latach 1844-1845
Okna piętra budynku to 20 okien typu francuskiego (okna skrzynkowe).
Zastosowane tu zapewne jako nowość konstrukcyjna.
Bowiem zaczęto stosować je ok. połowy XIXw.
Sąto konstrukcje złożone dwudzielne, pięciopodziałowe ze ślemieniem, i nadprożem
do osadzenia łukowatego /nadświetla/ szklonego w żeliwnej armaturze.
Lub jak w oknach oz I-VI w szprosach diagonalnych, drewnianych.
3 okna kaplicy stanowią przejście od parteru do piętra. Posiadają wtórne oszklenia
z nieudolnym naśladowaniem malatury witrażowej, wykonane zwykłą emalią olejną.
Cała stolarka otworowa obiektu wykonana jest z dębiny.
18 okien jest ustawionych w 9 parach, przedzielonych filarkiem szer. ok. 0.5 m
Wewnętrzna wnęka okienna ma wspólną wybudowę ramowo-płycinową.
2 okna nVII i sVII występują jako pojedyńcze ale ich wybudowa wnęki jest identycznej
konstrukcji.
Skrzydła podślemienia z dwoma szprosami poziomymi, zamykane na przymyk za pomocą
zawrotnicy (fr. szpanioletu). Nadślemię stanowią dwa lufciki zamykane jw.
Nadświetla posadowione na nadprożu w formie łuku ostrego, obniżonego. W oknach sI-sVII,
oraz nI-nVII. mają wbydowaną armaturę z odlewu żeliwnego wpuszczonego w konstrukcję ramy
i zespolone na 4 wkręty gzymkowane. Szklenie od stony zewnętrznej na kit kredowo-pokostowy.
Zamykane na 4 zakrętki jednoskrzydełkowe.
Nadświetla okien ozI-ozVI mają pionowy, drewniany słupek i po dwa szprosy diagonalne.
Szklenie bezbarwne od zewnątrz, jw. Nadświetla te są wtórne, wykonane z sosny.
Wszystkie w/w okna skrzynkowe miały od wewnątrz dodatkowe ramy tzw. dubeltowe /zimowe/
Z uproszczonym schematem szczeblin w formie maswerkowej.
Okna wielkiego salonu /refektarza/ to trzy obiekty pfI-pfIII. Są one podobnie podzielone jak reszta okien budynku jednak są o wiele wyższe. Dwudzielne, pięciopodziałowe ze ślemieniem,
i nadprożem do osadzenia łukowatego nadświetla z uproszczonym schematem szczeblin
w formie maswerkowej. Okna ustawione po trzy, przedzielone od zewnątrz murownym na 2.5
cegły filarkiem. Od wewnątrz połączone wspólną wybudową ramowo-płycinową wnęki okiennej.
Konstrukcja okienna krosnowa, pojedyńcza. Posadowienie okien jest niższe niż innych i przy
swoich rozmiarach oraz umieszczeniu centralnie na trzech ścianach sprawiają wrażenie
pałacowych porte fenetrów.
Wykończenie powierzchni wewnętrznych wszystkich okien było identyczne. Klasyczna politura
rubinowa. Powierzchnie zewnętrzne obecnie wymalowane na biało. Jednak wiadomo, że w XIXw.
popularne w malowaniu stolarki otworowej były żócienie, jasne brązy, szroniebieskie, seledynowe,
zielonkawe. Moda na malowanie na bialo zapanowała dopiero w drugiej połowie XIXw. 1

Szklenie naświetli okien nI-nVII, sI-sVII
Szklenie ornametowe z jednobarwnym wypełnieniem szkłem francuskim, barwionym w masie.
Zasadnicze ornamety to rytowane szkło powłokowe.
Szkło barwione powłokowo zaczęto produkować w Monachium w 1828 roku. Powstały w 1827 roku
Królewski Instytut Witrażowy uruchomił po roku działalności własną hutę. Zaczęto wytwarzanie
szkła tzw. francuskiego (idealnie przeziernego) barwionego w masie oraz w/w szkło barwione
powłokowo dla celów rytowania metodą grawerską. Szlifowanie ornamentyki czy rysunku odbywało
się za pomocą past ściernych z naturalnego korudu stopniowanej granulacjii nanoszonych na tarcze
miedziane, drewniane, korkowe. Profilowane i dobierane średnicą do rodzaju szlifu.
Rytowanie i trawienie, szkła staje się popularne ok. roku 1870 i dalej w dobie secesji.
Szklenie ornamentowe Nowego Pałacu Biskupiego we Fromborku wydaje się więc w oknach piętra
szkleniem powstałym w okresie budowy obiektu. Natomiast szklenie drzwi parteru gdzie
zastosowano elementy rytowane oraz szkła bezbarwne z ornametami trawione chemicznie.
Świadczy raczej o późniejszych realizacjach. Znane są niemal identyczne szklenia drzwi i okien
w Poznaniu z 1880 roku2
Określając cały zespół szklenia nadświetli pałacu, należy uznać to za grupę unikatową w skali
europejskiej. 14 nadświetli zamocowanych w oknach, oraz 4 zachowane w stanie szczątkowym
(zmagazynowane na terenie folwarku pałacowego. Wyłącznie stosujących technikę rytowania szkła
powłokowego. Zachowanych w 70% jako całość. Jedno nadświetle zachowane w 100% inne od 95 do
50%.

4. STAN ZACHOWANIA
Ogólny stan zachowania całej stolarki okiennej piętra pałacu jest w stanie bardzo złym.
Szczególnie dolne partie ram okiennych i drewnianej wybudowy obokni są silnie zmurszałe,
zagrzybione, posiadają wiele ubytków masy drewna oraz okuć. Miejscami widać ślady dewastacji
i nieudolnych napraw.
Okna są niekompletne, brak części oryginalnych ram skrzydeł zimowych.
Okna ozI-ozVI mają wtórne nadświetla sosnowe ze szczeblinami promieniowymi.
Pierwotnie były tam nadświetla z rytowanym oszkleniem witrażowym podobnie jak w pozostałych
oknach zespołu.
Pozostałości czterech armatur żeliwnych ze szczątkowym oszkleniem witrażowym są
zmagazynowane.
Okna refektarza posiadają w nadślemieniu łukowate kwatery o formie maswerkowej. Żagielki
tych oszkleń są częściowo zachowane. Jest to trawione bądź rytowane szkło bezbarwne w ozdobne
ornamenty roślinne. Jest prawdopodobne, że całe oszklenie tych kwater miało podobny charakter.
Poszukiwania dokumentacji ikonograficznej nie przyniosły jak dotąd rezultatów.
Oszklenie kaplicy stanowią trzy okna czterokwaterowe o zwieńczeniu w łuku obniżonym.
Okna są oszklone szkłem bydowlanym, tzw. surówką ornamentową z wymalowaniami emalią olejną.
Wymalowania te są w stanie złuszczenia. Kompozycja geometryczna w szczycie środkowego okna
hierogram Marii. Kompozycja odstająca stylistycznie i estetycznie od wyposażenia wnętrza.
Nieudolna technologia, nieskuteczna funkcja przegrody bydowlanej. Podobnie jak poprzednio
poszukiwania dokumentacji ikonograficznej oryginalnego przeszklenia nie przyniosły jak dotąd
rezultatów.
Okno ściany południowej to jedno okno ostrołukowe, pierwotnie nieznanej konstrukcji. Prawdopodobnie trójpodziałowe za szprosami żeliwnymi jak w pozostałych oknach. (Brak odniesienia).
Dwa okna świetliki w formie krzyża w murze ceglanym. Od zewnątrz armatura żeliwna. W dolnym
i górnym remieniu krzyża lufciki rozwierane. Od wewnątrz obramowanie drewniane z rozwieranym
skrzydłem całego pionu krzyża.
Cała zachowana konstrukkcja w stanie tragicznym. Okno prawej strony (dawna garderoba) zaadaptowana obecnie na łązienkę. Od lewej strony częściowo zostało zabudowane filarkiem z glazury oddzielającym kabinę prysznicową od reszty pomieszczenia. Konstrukcja wewnętrzna, drewniana, sosnowa.
Stan zachowania bardzo zły. Okna te stanowią niezwykle ciekawe rozwiązanie technologiczne i powinny być bardzo starannie odrestaurowane.
Oszklenia stanowią w większości zbiór przypadkowych szyb z kilku epok, najwięcej jest szklenia
sodowego z lat 50 XX wieku.
Szczegółówy opis stanu zachowania poszczególnych okien piętra.
sI Brak skrzydeł zimowych. Lufciki oryginalne do częściowej rekonstrukcji. Skrzydła w stanie złym.
okucia kompletne. Zdemontowane nadświetle witrażowe.
sII Brak skrzydeł zimowych. Lufciki oryginalne do wymiany-rekonstrukcji. Skrzydła w stanie złym.
okucia niekompletne.
sIII Nadświetle zimowe kompletne, stn średni. Lufciki zimowe oryginalne, brak cz. okuć.
Lufciki zimowe kompletne, stan średni. Skrzydła oryginaln,e w stanie złym. Skrzydła zimowe kompletne, oryginalne, uszkodzone.
sIV Nadświetle zimowe kompletne oryginalne
Prawy lufcik wtórny. Lufciki zimowe kompletne, oryginalne. Skrzydła zimowe niekompletne, oryginalne. Lewe skrzydło do wymiany.Skrzydł zewnętrzne w stanie bardzo złym.
sV Nadświetle zimowe kompletne, stan średni, brak okuć. Lufciki zewn. kompletne oryginalne, stan
zły. Okapniki i dolne ramiaki do wymiany. Lufciki zimowe kompletne, oryginalne stan średni (przerabiane).
sVI Nadświetle zimowe, kompletne, oryginalne. Stan średni. lufciki zewnętrzne do wymiany, brak
okuć w tym zawrotnicy. Skrzydła dolne do wymiany. Lufciki zimowe kompletne, stan dobry.
Skrzydła zimowe oryginalne, stan dobry.

sVII Nadświetle zimowe kompletne, oryginalne. skrzydła zimowe i lufciki wtórne (sosna) destrukt.
Prawy lufcik zewnętrzny wtórny. Okucia niekompletne. Ogólny stan okna bardzo zły.
nI i nII Okna klatki schodowej. Jednoramowe, bez konstrukcji zamocowania okien zimowych. Stan ogólny zły.
nIII Nadświetle zimowe kompletne, stan średni. Lufciki oryginalne, brak cz. okuć. Lufciki zimowe kompletne,
stan średni.Skrzydła dolne zewn. stan zły. Skrzydłą zimowe kompletne, oryginalne, uszkodzone.
nIV Nadświetle zimowe oryginalne kompletne. Lufciki zimowe, kompletne, oryginalne. Skrzydła zimowe niekompletne. Lewe skrzydło do wymiany.
nV Nadświetle zimowe oryginalne, kompletne. Stan średni. Skrzydła dolne zewn, stan zły. Lufciki zewn. kompletne, oryginalne. Stan średni. Lufciki zimowe i skrzydła kompletne, oryginalne. Zdemontowane nadświetle
witrażowe.
nVI Nadświetle zimowe kompletne, oryginalne. Stan średni. Lufciki i skrzydłaoryginalne.
Lufciki zimowe kompletne, oryginalne stan średni. Skrzydła zimowe, stan średni. Oryginalne.
Zdemontowane nadświetle witrażowe.
n VII Nadświetle zimowe zdemontowane, zmagazynowane. Lufciki i skrzydła kompletne, oryginalne. Stan zły.
Lufciki i skrztdłą zimowe, kompletne, oryginalne. Stan średni.
oz I Okno krosnowe, jednoramowe. Nadświetle nieoryginalne (sosna) Dolne skrzydła wtórne.
oz II Okno krosnowe, jednoramowe. Nadświetle nieoryginalne (sosna) Dolne skrzydła i ramiaki futryny w
stanie bardzo złym.
oz III - oz VI. W 4 oknach pokoju kredensowego brak szkrzydeł zimowych. Nadświetla wtórne ze szprosami
promieniowymi (sosna). ozIII i ozIV Stan skrzydeł i lufcików w stanie złym. W oknie ozV prawy lufcik i
prawe skrzydło wtórne Lewe skrzydło do wymiany.
pf I - III okna refektarza. Okna ościeżnicowe, jednoramowe, bez konstrukcji zamocowania okien zimowych.
Wszystkie okna wymagają wymiany dolnych części ramiaków skrzydeł, okapników. Oraz wymiany dolnych
ramiaków ościeżnic. Stan ogólny bardzo zły. Prawe skrzydło pfIII okna C do wymiany.
Z tej inwentaryzacji wynika, że okna ozIII -ozVI pierwotnie były wypoasażone w nadświetla w oszkleniu witrażowym i ich pozostałości są obecnie zabezpieczone i zmagazynowane. Okna ozI i ozII oraz nI i nII podobnie
jak okna refektarza były pierwotnie jednoramowe.

5. TECHNIKA i TECHNOLOGIA Szklenia nadświetli okien nI-nVII, sI-sVII
Szklenie ornametowe z jednobarwnym wypełnieniem szkłem francuskim, barwionym w masie.
Zasadnicze ornamety to rytowane szkło powłokowe. Montowane stroną rytowaną na zewnątrz.
Płaskie szkło barwione powłokowo zaczęto produkować w Monachium w 1828 roku. Powstały w
1827 roku Królewski Instytut Witrażowy uruchomił po roku działalności własną hutę. Zaczęto wytwarzanie szkła tzw. francuskiego (idealnie przeziernego) barwionego w masie, do tej pory sprowadzanego, oraz w/w szkło barwione powłokowo dla celów rytowania metodą grawerską.2
Wraz z powstaniem produkcji w 1863 roku w Birmingham szkła antycznego /dmuchanego/ barwionego w masie. A zaraz po tym katedralnego prawie całkowicie zaprzestano w witrażu sakralnym
wykorzystywania całkowicie przeziernych szkieł francuskich już w latach 70 i 80 XIXw.
Szlifowanie ornamentyki czy rysunku odbywało się za pomocą past ściernych z naturalnego korudu
stopniowanej granulacjii nanoszonych na tarcze miedziane mocowane na wymiennych wrzecionach
warsztatu rytowniczego /rytownicy/. Profilowane i dobierane średnicą do rodzaju szlifu. Podstawowe rodzaje żłobin to; klinowe punktowe jak, ziarna, listki, płatki. Klinowe liniowe proste, eliptyczne,
łukowe. Klinowe klasyczne, maczugowe, kolebkowe. Żłobiny obłe jak; oliwki, pseudooliwki, jamki
Polerowanie np. oliwek i jamek /w przypadku rytów fomborskich/ tarczami drewnianymi,
korkowymi i filcowymi z pastami proszków polerskich; szlamu piaskowego, ziemia okrzemkowa,
pumeks, hematyt.
Polerowanie powierzchni metodą chemiczną, to działanie na szkło mieszaniną kwasów, fluorowodorowego i siarkowego zależnie od rodzaju szkła /skład chemiczny/ w różnych proporcjach.
np. HF 40% 2 cz. H2SO4 98% 3 cz. H2O 1 cz.
Coprawda rytowanie /niem. Friesecken/ i trawienie, szkła staje się popularne ok. roku 1870 i dalej
w dobie secesji. Znane są niemal identyczne szklenia drzwi i okien w Poznaniu z 1880 roku3
Jednak wiadomo, że w okresie budowy pałacu we Fromborku rytowanie było już znane...
To szklenie ornamentowe Nowego Pałacu Biskupiego we Fromborku wydaje się więc w oknach
piętra szkleniem powstałym już w okresie budowy obiektu. Także szklenie drzwi parteru gdzie
zastosowano elementy rytowane oraz szkła bezbarwne z ornametami trawione /matowane/
chemicznie. Wydają się być z tego samego warsztatu i czasu.
Trawienie dekoracyjne będące niejako chemiczną metodą rytowania dekoracji w szkle.
Odbywało się przy pomocy past trawiących nanoszonych na szkło naczęściej metodą szablonową4
Na terenie Warmii rytowane szkła barwione powłokowo zinwentaryzowano w Bisztynku5. Nowych
Włókach kościele filjalnym m. Sętal. Wiadomo też na podstawie zachowanych pozostałosci że podobne oszklenie (ale znacznie skromniejsze z rytowanym ornamentem tylko w partii bordiur) w tym
zbliżonym czasie (lata 1857-1861) co okna w nowym pałacu biskupim wprowadzono do kościoła
ewangelickiego we Fromborku.
Określając cały zespół szklenia nadświetli pałacu, należy uznać to za grupę unikatową w skali kraju.
14 nadświetli okien wyłącznie stosujących technikę rytowania szkła powłokowego. Sama klasa szlifu
jest tu najwyższego rzędu. Precyzja i dokładność zadziwia, przy obiekcie oglądanym ze znacznej
odległości nie pozwolono sobie na najmniejsze uproszczenia.
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6. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Celem prac jest przywrócenie stolarce okiennej piętra pałacu pierwotnej formy estetycznej,
użytkowej i skutecznej funkcji przegrody budowlanej.
Rekonstrukcja i naprawy elementów w stanie destrukcji.
Rekonstrukcje brakujących kwater lub kwater wykonanych nieprawidłowo.
Rekonstrukcje brakujących kwater okien zimowych dla polepszenia warunków termicznych
budynku.
Konserwacje i rekonstrukcjie oszkleń witrażowych, skompletowanie par okien wg. pierwotnego
złożenia (okna w parach miały identyczne wzory kolorystyczne).
Rekonstrukcje brakujących dekorów rytowanych w szkle barwionym powłokowo.
Platerowanie metodą witrażową dekorów szkłem 3 mm od strony zewnętrznej, w celu wzmocniania i zabezpieczenia szczególnie elementów klejonych.
Rekonstrukcje wszystkich brakujących okuć; zawiasy, zawrotnice, zakrętki, odboje, kątowniki,
narożniki. Zgodnie z oryginalnymi wzorami.
Oszklenie okien zewnętrznych szkłem antycznym P1 prod. Huty Szkła Jasło. Grubość 2-4 mm.
Lub spiekanym szkłem typu float niwelującym efekt lustrzenia na elewacji budynku.
Grubść 3 lub 4 mm.
Oszklenie okien zimowych szkłem typu Float 3 mm.
Impregnacja i wymalowania strony zewnętrznej do ustalenia. Impregnacja i wymalowania strony
wewnętrznej oraz skrzydeł i nadświeti zimowych techniką lakierowo żywiczną.

7. Program konserwatorski
Przed podjęciem prac nastąpi szczegółowa inwentaryzacja na obiekcie, (pomiary, szablony, dokumentacja rysunkowa
opisowa i fotograficzna). Proponowana w punktach kolejność czynności jest standardowa, jednak w zależności od
sytuacji i nie przewidzianego wcześniej przypadku może ulec zmianie. Według zasady, najmniejszej, koniecznej
ingerencji a najlepszego skutku.
A. in situ
1. Demontaż nadświetli witrażowych
2. Zabezpieczenie taśmami samoprzylepnymi kwater a szczególnie miejsc stłuczek
3. Przygotowanie i zabezpieczanie kwater do transportu /przekładki styrodurowe w pionie/
5. Obmiary dla wykonania niezbędnych rekonstrukcji w pracowni stolarskiej,
(brakujące skrzydła okienne, lufciki).
1. Sukcesywny demontaż i oznaczenia kolejności skrzydeł okien i lufcików i przewiezienie do pracowni
4. Zabezpieczenie otworów okiennych na czas prac płytą drewnopochodną.
8. Organizacja na miejscu budowy tymczasowej pracowni stolarskiej.
10. Przeprowadzenie konserwacji i rekonstrukcji poszczególnych futryn.
1. Oczyszczenie mechaniczne zewn. Oczyszczanie chemiczne i mechaniczne str. wewn.
11. Pasowanie i okuwanie zrekonstruowanych ram okiennych.
2. Uzupenianie ubytków, utwardzanie i ew. wymiana skorodowanych elementów.
12. Impregnacja i malowanie futryn. Remmers.
B. w pracowniach.
6. Wykonanie rekonstrukcji.
7. Przygotownie wstępnie obrobionych profili drewnianych do rekonstukcji i uzupełnień futryn.
8. Rekonstrukcje brakujących elementów okuć w kooperacji z pracowniami kowalską i ślusarską.
4. Impregnacja i malowanie ram okiennych po konserwacji oraz po rekonstrukcjach. Remmers.
9. Oszklenia ram okiennych, kitowanie. Szkło antyczne P1 HSJ Jasło.
C. Konserwacja nadświetli witrażowych
1. Wstępne oczyszczenie z kurzu i luźnych zanieczyszczeń,
/miękkie pędzle, specjalistyczne, odkurzacz z regulowaną siłą ciągu wyposażony w mikro ssawki/
2. Wykonanie na stole podświetlanym kartonów poszczególnych kwater
3. Demontaż z armatury żeliwnej elementów szkła i użytków przeznaczonych do klejenia.
4. Oczyszczanie szkła; za pomocą wacików /woda destylowana/ roztwory mydeł niejonowych
7. Wykonanie projektów koniecznych rekonstrukcji elementów oszklenia rytowanego
8. Przygotowanie do klejenia i sklejanie pękających i luźnych fragmentów szkła /Huntsman Araldite 2020/
9. Mechaniczne oczyszczanie odlewów żeliwnych armatur /piaskowanie/, malowanie podkładowe
10. Chemiczne i mechaniczne oczyszczenie ram drewnianych
11. Usunięcie produktów korozji drewna i utwardzanie /paraloid B72, Osolan/
12. Uzupełnienia ew. ubytków drewna.
13. Impregnacja, gruntowanie, malowanie i lakierowanie.
14. Realizacja projektów rekonstrukcji szklanych elementów rytowanych, (szkło Lmaberts) rytowanie na
klasycznych kamieniach szlifierskich na mokro a nie na frezach z posupką diamentową.
Polerowanie oliowek i oczek szlifierskie a nie chemiczne.
15. Montaż armatury do ram drewnianych
16. Montaż użytków szklanych. Przy ew. konieczności wzmocnienia i zabezpieczenia skomplikowanych klejeń
proponuje się dublowanie na sucho szkłem czystym 3 mm od strony wewnętrznej /platerowanie witrażowe/
17. Kitowanie stałym kitem szklarskim.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.
Wybrane przykłady.

Przykładowe okno str. zachodniej. Stan zachowania. 2012.

Przykładowe pary okien str. zachodniej

Nadświetle n I

Nadświetle n III

Nadświetle n V komplet elementów rytowanych

Nadświetle n II

Nadświetle n IV

Nadświetle n VI

Nadświetle s II

Nadświetle s IV

Nadświetle s I

Nadświetle sVI

Nadświetle s III

Nadświetle s V

Nadświetle n VII

Nadświetle s VII komplet elementów rytowanych

Podana numeracja wg. oznaczeń rzutu piętra, Jednak okna te były wielokrotnie zamieniane i wstawiane
przypadkowo, ich prawidłowy układ w parach to pary identyczne wzorem i kolorystyką. Na stronach są
ustawione poprawnie parami. Okna nVII i SVII są pojedyńcze.

Elewacja południowa 2016

Stan zachowania dolnych ramiaków i okapników. 2016

Przeciętny stan zachowania dolnych ramiaków i okapników. 2016

Przeciętny stan zachowaniaelementów okien. 2016

Przeciętny stan zachowania dolnych ramiaków, okapników i futryn. 2016

Przeciętny stan zachowania dolnych ramiaków, okapnków i futryn.
Na górze wtórna rama zaatakowana przez drewnojady. 2016

Stan zachowania okienka elewacji południowej. 2016

Stan zachowania okienka elewacji południowej. 2016

Stan zachowania okien refektarza od zewnątrz. 2016

Przykładowy stan zachowania nadświetli w armaturze żeliwnej od zewnątrz. 2012

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

Widoczny fragment
wyłamanego ramiaka
drewnianego.

Stan zachowania czterech zdemontowanych z okien nadświetli witrażowych. 2013

