
CHRZCIELNICA z kościoła Matki Bożej Różańcowej w Jamnie-Koszalinie
z 1683 roku, sygnowana – FK.P., wpisana do rejestru zabytków: 186/B poz. 2 z dn. 28.05.1986

Zgodnie z  widoczną na chrzcielnicy inskrypcją (na dole płyciny 
z  postacią Prudentii), obiekt powstał w  1683 r. Takie datowanie 
zabytku potwierdzają zastosowane formy architektoniczne, 
obecne w sztuce pomorskiej przez całe XVII-ste stulecie. W XIX w. 
w  wyniku pożaru obiekt uległ uszkodzeniu. W  ramach naprawy 
wykonano nową stopę ozdobiona ząbkami. Prawdopodobnie 
w  dwudziestoleciu wojennym chrzcielnica poddana została 
kolejnym pracom restauratorskim. Już po drugiej wojnie światowej 
przemalowano cały zabytek, zasłaniając przy okazji niemiecką 
inskrypcję na nakrywie. Brakującą gałkę w zwieńczeniu zastąpiono 
rzeźbionym wazonem z kwiatami, pochodzącym z lampy wiszącej 
we wnętrzu kościoła (detal widoczny na przedwojennych zdjęciach). 

Chrzcielnica 
stan przed konserwacją

Fragment płyciny z Prudencją, 
widoczna sygnatura: 1683 FK.P.

Odsłonięty w trakcie konserwacji napis w języku niemieckim, na pokrywie 
chrzcielnicy: Lasser die Kindlein zu mir kommen, und wehret ihnen nicht 
den solcher ist das Reich Gottes Marri, 10,v.14.  – cytat z Biblii, z Ewangelii wg 
św.  Marka: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem należy królestwo Boże”. 



Wnętrze kościoła w Jamnie, przed 1939, źródło: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
nr neg. MNS AFoto 14627, widoczne pierwotne opracowanie dekoracji zwieńczenia pokrywy.

Wnętrze kościoła w Jamnie, przed 1931, źródło: Bilder aus Ostpommern, Berlin 1931.
Widać dekoracyjny elemnt na lampie użyty wtórnie do zwieńczenia pokrywy chrzcielnicy.

CHRZCIELNICA NA ZDJĘCIACH ARCHIWALNYCH



IKONOGRAFIA CHRZCIELNICY
Umieszczone na chrzcielnicy personifikacje cnót, były przypomnieniem darów Ducha Świętego 
otrzymywanych dzięki sakramentowi chrztu, zgodnie ze słowami św. Piotra: „ochrzcij się każdy z Was 
w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego” (Dz. 2,38). 

Spes – Nadzieja Fides – Wiara Justicia – Sprawiedliwość Charitas – Miłość Fortitudo – Męstwo Prudentia – Roztropność Temperantia – Wstrzemięźliwość Śmierć



STAN ZACHOWANIA CHRZCIELNICY 
PRZED PRACAMI KONSERWATORSKIMI

Przyczyną złego  stanu zachowania obiektu jest:
•	 czynnik biologiczny –  drewnojady, żerujące miejscowo, zwłaszcza 

w miękkim drewnie spowodowały jego osłabienie i degradację.
•	 warstwy przemalowań, zwłaszcza pierwsza trwale związała 

się ze   zniszczoną i osłabioną warstwą pierwotną, dodatkowo 
wpływając na jej zły stan zachowania

•	 niestabilne warunki klimatycznych w  jakich przebywał obiekt 
spowodowały pracę i spękania drewna, co spowodowało 
odspojenie się warstw malarskich.

•	 urazy mechaniczne, na które obiekt ustawiony w kościele 
w bezpośrednim zasięgu wiernych, był narażony.

I.

III.

II.

Odkrywka na płycinie ukazująca 3 opracowania malarskie z zaznaczonym układem chronologicznym:
I. najstarsze opracowanie niebieskie;
II. pierwsza warstwa wtórna, marmoryzacja na szaroniebieskim tle;
III. druga warstwa wtórna, trzecia chronologicznie – szaroniebieska.

Zły stan zachowania warstw malarskich przed konserwacją – zabrudzenie 
powierzchni, liczne ubytki polichromii, spękania, przetarcia i zarysowania.

I.
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III.

Przekrój przez warstwy malarskie



CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI CHRZCIELNICY
Podstawowym celem prac konserwatorskich przy chrzcielnicy z Jamna jest powstrzymanie procesów destrukcyjnych i przywrócenie walorów 
estetycznych. Na podstawie badań konserwatorskich i technologicznych, przywrócony został w miarę możliwości pierwotny wygląd zabytku.

Pokrywa chrzcielnicy, stan po oczyszczeniu.

Pokrywa chrzcielnicy, stan przed konserwacją. Pokrywa chrzcielnicy, stan po uzupełnieniu ubytków zaprawy.

Pokrywa chrzcielnicy, stan po konserwacji.



PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH

Chrzcielnicę zabezpieczono i przewieziono do pracowni konserwatorskiej. 
Wykonano zdjęcia stanu zachowania obiektu. Następnie przeprowadzono 
badania konserwatorskie polegające na analizie techniki wykonania elementów 
oraz warstw pierwotnych i wtórnych, a także dokładnym opisaniu stanu 
zachowania i przyczyn zniszczeń. Wykonano nieinwazyjne badania oraz pobrano 
próbki do szczegółowej analizy pigmentów.

Wykonano odkrywki w celu ustalenia sasięgu występowania kolejnych warstw 
chronologicznych. Na podstawie zebranych informacji opracowano szczegółowy 
program prac konserwatorskich. 

Wykonano próby usuwania przemalowań metodą mechaniczną (skalpele) 
i  metodą chemiczną (kompozycje rozpuszczalników, preparaty do usuwania 
starych farb i  lakierów), a następnie przy użyciu najlepszej metody usunięto 
część przemalowań. Rozmontowano chrzcielnicę na poszczególne elementy. 
Osłabione strukturalnie fragmenty drewna zaimpregnowano poprzez nasączanie 
roztworem żywicy syntetycznej. Sklejono pęknięcia i poluzowane fragmenty 
drewna, wzmocniono konstrukcję chrzcielnicy. Wykonano rekonstrukcję 
brakujących elementów. Usunięto wtórny kwiaton ze zwieńczenia i na podstawie 
zdjęć archiwalnych zrekonstruowano jego pierwoty wygląd.

Podklejono pierwotne grunty o osłabionej adhezji. Uzupełniono ubytki gruntu 
gruntem kredowo-kolejowym. Zmontowano elementy chrzcielnicy (podstawę, 
nogę, korpus i pokrywę). Wykonano uzupełnienia pulmentu i złoceń – złotem 
płatkowym dukatowym oraz srebrzeń – srebrem w  proszku.  Powierzchnie 
srebrzone zabezpieczono. Wykonano uzupełnienia polichromii retuszem 
naśladowczym. Powierzchnię farby zabezpieczono werniksem i  woskiem 
konserwatorskim. Na  zakończenie prac wykonano dokumentację opisową 
i fotograficzną i przewieziono obiekt do kościoła.

2016 rok
wykonawca prac – mgr Przemysła Gorek, konserwator dzieł sztuki Chrzcielnica 

stan po konserwacji.


