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  1. ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu 

konserwatorskiego  wraz z kosztorysem wstępnym na planowane 

prace konserwatorskie dla elementów wyposażenia barokowej Auli 

Leopoldina  znajdującej się na Uniwersytecie Wrocławskim we 

Wrocławiu, w Gmachu Głównym Uniwersytetu przy pl. 

Uniwersyteckim 1. 

W związku z planowanym remontem konserwatorskim  wnętrza auli 

dokonano aktualnej oceny stanu zachowania malowideł freskowych, 

rzeźby, elementów snycerskich, obrazów olejnych, sztukaterii oraz 

elementów kamiennych. Wykonano aktualną dokumentację 

fotograficzną stanu zachowania poszczególnych elementów 

wyposażenia auli, opracowanie niniejsze oparto na  

interdyscyplinarnych badaniach obiektu wykonanych w latach 2008-

2009. Zawierają one raport końcowy dotyczący badań obiektu,  

inwentaryzację rysunkową, fotogrametrię, badania techniki 

wykonania  i technologii oraz historii obiektu wykonanych i 

opublikowanych  przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i 

Restauracji dzieł Sztuki.1 

Przeprowadzone wielowątkowe, bardzo szczegółowe badania 

pozwalają wyznaczyć precyzyjnie obszary i materiały użyte w 

poprzednich działaniach konserwatorskich i renowacyjnych w Auli, w 

celu podjęcia ostatecznej decyzji o ich ewentualnym usunięciu, czy 

też korekcie, w przypadku, gdy niemożliwe stanie się ich całkowite 

usunięcie.  

Celem niniejszego opracowania jest przywrócenie wartości 

ekspozycyjnej obiektu, dlatego np. zaproponowane poniżej działania 

konserwatorskie zawierają między innymi propozycje  rekonstrukcji 

malarskich i rzeźbiarskich wykonanych przez artystów znających 

techniki pracy przy freskach barokowych, czy wykonawcy uzupełnień 

stiuków w formie oryginalnej, pod ścisłym nadzorem konserwatorów 

dzieł sztuki.  Zakres rekonstrukcji powinien być  zawarty w 

konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej, a jednocześnie 

                                                           
1
Opracowanie zawarte jest w sześciu tomach zatytułowanych: Aula Leopoldina 

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Delegatura w Krakowie 

Uniwersytet Wrocławski z 2008 i2009 r. 
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dokumentowany w trakcie prac, po uprzedniej akceptacji ich zakresu 

i materiałów użytych. 

  

2. OPIS I HISTORIA OBIEKTU 

 

Aula Leopoldińska – Collegium Maius jest najbardziej 

rozpoznawalnym wnętrzem  zabytkowym Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  Powstała w latach 1728-1733, jako reprezentacyjna 

sala ówczesnej uczelni jezuickiej, zbudowanej na mocy aktu 

fundacyjnego cesarza Leopolda .2 Aula Leopoldina jest usytuowana 

na pierwszym piętrze budynku Gmachu  Głównego Uniwersytetu w 

jego zachodnim skrzydle. Wejście do auli prowadzi przez ozdobny 

portal, ujęty  w profilowane, marmoryzowane obramienie, 

zwieńczony naczółkiem przerwanym kartuszem z inskrypcją: 

AULA/LEOPOL/DINA, który trzymają dwa putta. 

Wnętrze Auli założone jest na planie trapezu zwężającego się w 

kierunku zachodnim i zajmuje całą szerokość traktu. 

Długość wnętrza auli wynosi 37,25 m, szerokość w części 

wschodniej 12,18m, w części zachodniej- 10,25m.  

To świadome zwężenie planu pozwoliło na iluzjonistyczne wydłużenie 

wnętrza Sali. Aula została przykryta pozornym, spłaszczonym 

sklepieniem koszowym z lunetami. Tworzy je drewniana konstrukcja 

złożona z zestawionych ze sobą desek o grubości 2,5 cm, do których 

przymocowane są metalowymi łącznikami maty trzcinowe 

otynkowane zaprawą piaskowo-wapienną. Całość sklepienia 

podwieszona jest pod więzarowy drewniany strop wzmocniony 

stalowymi blachownicami. 

Ściana zachodnia posiada dwoje drzwi, wiodących do pomieszczeń  

pomocniczych. Drzwi  umieszczono symetrycznie. Ściana wschodnia  

posiada  pod emporą muzyczną symetrycznie do drzwi wejściowych 

umieszczono drzwi malowane, iluzyjne z napisem C+M+B  1732. 

Południowa i północna ściany auli posiadają, po każdej  

stronie po dziewięć dużych otworów okiennym, w kształcie 

prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym z uskokiem. 

Regularnie rozmieszczone wysokie, rozglifione wnęki okienne, w 

partii sklepienia zaznaczone lunetami, stanowią główne pionowe 

akcenty wnętrza auli. 

                                                           
2 J. Nykiel, E. Skrzydlak, Frescoes in Aula Leopoldina of the Wroclaw Univercity in the 

light of the latest reserch and conservation opinions Conservation News, Science 

27/2010, Kraków 2010 str. 35 
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            Jedynym poziomym elementem architektonicznej artykulacji 

wnętrza auli jest wsparty na wolutach, gierowany gzyms, który 

obiega salę dookoła, a przerwany został jedynie w partii empory 

muzycznej oraz na odcinkach lunet.3 

Ze względów funkcjonalnych wnętrze Auli Leopoldińskiej zostało  

podzielone na trzy części: dwuprzęsłowe podium usytuowane w  

zachodniej części Sali, audytorium zajmujące pięć przęseł centralnej  

        części auli oraz dwuprzęsłową emporę muzyczną, która została 

zawieszona nad wejściem do auli w jej wschodniej partii. 

Podium zostało wydzielone od audytorium sześciostopniowym 

wyniesieniem, natomiast wspartą na dwóch filarach emporę 

muzyczną od pozostałej części oddziela balustrada o eliptycznej 

wklęsłej linii. 

Podział ten został zaznaczony także w partii sklepienia, gdzie trzy 

funkcjonalne części auli wydzielone zostały wyrobionymi w tynku 

szerokimi gurtami. Podziałowi temu podporządkowano także 

rzeźbiarsko – malarską dekorację wnętrza auli. Podział na trzy strefy 

nawiązuje do tradycyjnych rozwiązań wnętrz sakralnych, tzn. 

podziału przestrzeni na prezbiterium, nawę i emporę. Zasada 

współdziałania architektury, rzeźby i malarstwa obejmowała także 

kolorystykę Auli Leopoldińskiej. Oparta była pierwotnie na 

wzajemnym dopełnianiu się monochromatycznej polichromii rzeźb 

figuralnych i sztukaterii, mebli oraz stolarki z marmoryzowanymi 

elementami architektury i dekoracji ornamentalnej oraz wielobarwną 

powierzchnią obrazów olejnych i malowideł freskowych sklepienia 

oraz glifów okiennych. Wszystkie one pierwotnie podporządkowane 

były zasadzie od cienia do jasności.  

Jasne i chłodne tło podkreślało najważniejsze postaci w każdym z 

trzech wspomnianych podziałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Karlik, Kozieł, Seidel-Kozłowska, Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego  

Studium Historyczne, Wrocław  2008, str. 15 
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3. OCENA STANU ZACHOWANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

AULI LEOPOLDINA, PROPONOWANE POSTĘPOWANIA 

KONSERWATORSKIE 

 

 

I.MALARSTWO MONUMENTALNE SKLEPIENIA I ŚCIAN 

 

1. OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA 

 

Autorem dekoracji malarskiej wnętrza jest malarz pochodzący z 

Moraw Jan Krzysztof Handke. Rozbudowany program 

ikonograficzno-ideowy malowideł zawiera Scenę oddania 

Uniwersytetu w opiekę Boga i świętych- scena nad podium, 

gloryfikację Mądrości Bożej nad audytorium oraz apoteozę Śląska 

nad emporą.4 

Najbogatszą dekorację rzeźbiarsko-malarską uzyskało podium, 

otoczone przyściennymi kolumnami z kompozytowymi kapitelami 

dźwigającymi wydatny przerywany gzyms. 

Ta bogata architektoniczna artykulacja ścian podium nawiązuje do 

formy reprezentacyjnego portyku ściany południowej i północnej  

oraz do trójosiowego  łuku  tryumfalnego ze ściany wschodniej. 

Stanowi rodzaj konstrukcji nośnej dla wyrobionych w białym, 

polerowanym stiuku, licznych rzeźb figuralnych oraz dekoracji 

ornamentalnej. Centralną postacią części wschodniej jest posąg 

cesarza Leopolda I. Siedzący na tronie pod złoconym baldachimem 

władca w zbroi spowitej udrapowanym płaszczem  trzyma berło i 

jabłko – insygnia władzy, na głowie ma wieniec laurowy. Po bokach, 

nieco niżej, na gzymsie dźwiganym przez dwie pary kolumn, 

spoczywają posągi przedstawiające cesarską dewizę: Consilio et 

Industria. Consilium w postaci brodatego starca, Industria jako 

kobieta oparta na pszczelim ulu. 

Symetrycznie z boków podium, przy ścianach ostatniego przęsła auli 

umieszczono posągi synów i kolejnych następców cesarza Leopolda 

I-po stronie południowej- Józefa I, po stronie północnej Karola VI. 

Nad rzeźbą Józefa  znajduje się kartusz z inskrypcją: JO./SEPHO I. 

CAES AUG FEL PRIVILEGIORUM/AUGITORI. W kartuszu nad figurą 

Karola VI znajduje się napis: CA/ROLO VI. CAES AUG FEL FUND. 

SCHOL./ASSERTORI. 

                                                           
4
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str.38 
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Przy ścianach wschodniego przęsła  podium umieszczono dwie loże 

po stronie południowej- kanclerską, po północnej rektorską. Na 

belkowaniu nad lożą widoczne jest putto prezentujące berło 

Uniwersytetu.5 

Malarska dekoracja freskowa ponad podium wypełnia niemal całą 

powierzchnię powyżej linii gzymsu, kompozycyjnie i kolorystycznie 

stanowi kontynuację rzeczywistej architektonicznej artykulacji ścian 

oraz nałożonej nań rzeźbiarskiej dekoracji dolnej strefy podium. Od 

strony wschodniej znajduje się iluzjonistyczna, architektoniczno- 

ornamentalna dekoracja gurtu sklepiennego z motywem unoszonej 

przez anioły i putta purpurowo-błękitnej kotary. W centrum sceny 

znajduje się Madonna z Dzieciątkiem, siedząca na kuli ziemskiej, 

depcząc węża, oplatającego kulę ziemską. Pod kulą ziemską dwaj 

aniołowie prezentują godło Leopoldiny- dwugłowego czarnego orła z 

berłem i mieczem w szponach. Ponad godłem znajduje się 

monogram IHS w złocistej glorii. W scenie z Madonną uczestniczą 

święci – Jan Chrzciciel, św. Leopold, św. Józef, św. Jadwiga, Ignacy 

Loyola, i Franciszek Ksawery- apostoł zakonu, wskazujący na dewizę 

Jezuitów- AD MAIOREM DEI GLORIAM 

 Na przeciwległym krańcu auli znajduje się  dekoracja- rzeźbiarska, 

         będąca przeciwwagą kompozycyjną dla w/w dekoracji.  

Centralne miejsce na balustradzie empory muzycznej, zajmuje 

popiersie hrabiego Antona von Schaffgotscha usytuowane na wprost 

tronującego  na podium cesarza Leopolda I.6 

Czoło balustrady, poniżej biustu starosty generalnego Śląska zdobi 

tarcza herbowa hrabiego  z napisem IOANNI/ANTONIO/SRI COM A 

SCHAFFGOTSCH C/AUREI VELLRIS EQUITI., trzymana przez gryfy. 

Na końcu balustrady, nad łączącym lunety sklepieniem gzymsem, 

umieszczono pary puttów ujmujących kartusze z inskrypcjami.  

Empora muzyczna posiada ażurową, złoconą balustradę i oparta jest 

na dwóch filarach i dwóch przyściennych pilastrach, których czoła 

zdobią półfigury brodatych, półnagich atlantów. 

Malarska dekoracja freskowa pokrywa całą powierzchnię sklepienia 

nad emporą, a także pięć plafonów umieszczonych pod emporą.  

Malowidło na sklepieniu łączy się z rzeczywistą architekturą poprzez 

iluzjonistyczne przedstawienie obiegającego z trzech stron emporę 

wysokiego belkowania, nad którym nadbudowano kolejne piętro 

iluzorycznej architektury. 

                                                           
5
 Karlik, Kozieł, Seidel- Grzesińska, ibidem 2008, str.17 

6
 Karlik, Kozieł, Seidel-Grzesińska. Ibidem 2008, str. 18 
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Malowidło wieńczy od strony zachodniej dekoracja gurtu 

sklepiennego z motywem podwiniętej kotary. W centrum plafonu- 

Pallas Atena, tarczą osłania rollwerkowy kartusz z orłem Piastów, 

trzymany przez putta. Po prawej stronie Ateny pojawiają się 

aniołowie, po lewej wzlatujące putto prezentuje prawdopodobnie 

Złotą Bullę Fundacyjną. Nad głową trzyma tacę, na której leżą dwie 

księgi. Podstawę sceny stanowi iluzyjnie przedstawiona architektura. 

Na osi kolumnady, na tronie pod baldachimem  mamy Silesię żeńską 

personifikację Śląska, z dwiema parami putt. Na kartuszu nad 

tronem  umieszczono napis MUNIFICENTIAE INCLYTORUM 

UTRIUSQE SILESIAE STATUUM D.D.D. 

Po bokach znajdują się personifikacje władz śląskich. W lunetach  

okien empory, po obu stronach znajdują się napisy HONORI [ET]  

        FAVORI, u podstaw lunet namalowane są kartusze z orłem śląskim,  

cztery orły na dwóch owalnych tarczach zdobią także ścianę  

wschodnią empor. 

Pod emporą na pięciu plafonach, w stiukowych, ornamentalnych 

ramach jest ukazana orkiestra anielska.  

Na ścianach,  glifach okiennych widnieją pośród dekoracji floralnych, 

malowane w technice en grisaille popiersia sławnych mężów i 

uczonych. Na ścianie pod empora Handke namalował drzwi, 

opatrując je datą 1732. 

 

Stan zachowania poszczególnych elementów oceniono  w listopadzie 

2014 roku. Wykonano dokumentację fotograficzną, obrazującą 

zmiany stanu zachowania w stosunku do materiału 

zarejestrowanego w 2008 roku.7 Stan elementów konstrukcyjnych 

zweryfikowano także w oparciu o materiały z badań opublikowane w 

2010 r.8 

 

1. TECHNIKA WYKONANIA 

 

Dekoracja freskowa Auli znajduje się na zróżnicowanych podłożach- 

drewnianym - strop i mineralnym - pionowe płaszczyzny 

architektoniczne. 

                                                           
7
 Raport końcowy MIK i RDS ASP w Warszawie ASP w Krakowie zawiera w T.IV oraz T. IV a – opracowanie    

   dotyczące malarstwa monumentalnego sklepienia i ścian Auli, w T.V- opracowanie dotyczące rzeźby i  
   sztukaterii, posadzki kamiennej oraz elementów snycerskich, w T. VI badania technologiczne i  
   konserwatorskie  ław rektorskich, ławek oraz parapetu empory muzyczne, Warszawa –Kraków 2009j 
8
J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010, str. 35-50 
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        Strop zbudowany jest z belek z litego drewna sosnowego, 

łączonych na styk i ułożonych jedna przy drugiej, w kierunku 

krótszym rozpiętości Sali. Nie posiada podsiębitki, bowiem materiał 

zbrojeniowy i nośny dla tynku czyli źdźbła trzciny, ułożone w 

kratownicę, przymocowane są za pomocą drutu i kutych gwoździ  

kowalskich bezpośrednio do dyli drewnianych.9 

         Podłożem dla malowidła  na ścianach jest mur z cegły 

ceramicznej ułożonej w wątek kowadełkowy. Wyraźne rozbieżności 

podłoża wpłynęły na stan zachowania,  wyprawy wapienno – 

piaskowej, w formie odkształceń na sklepieniu.  

Także osadzenie tynków wraz z tzw. koszem trzcinowo- drutowym 

mogło być jedną z przyczyn deformacji płata tynku i braku 

konsolidacji tynku z podłożem. Przypuszczalnie te odkształcenia 

mogły powstać już w pierwszym stuleciu istnienia auli, z powodu 

zmian objętościowych drewna.  

Dyle jak i inne materiały do budowy stropów nigdy nie były 

sezonowane.  

Bezpośrednio nad Aulą znajdowała się sala teatralna (Audytorium 

Comicum- dziś Sala Balcera) - jej eksploatacja mogła wprowadzać 

drgania pionowe. Tynki podlegają niezmiennie, pomimo zabiegów 

przedłużających ich trwałość, mechanizmowi zróżnicowanej 

współpracy dwóch odmiennych materii i - podłoży-  drewnianego i 

tynku. 

Obecnie, zagrożeniem dla stabilności struktury tynku mogą być 

nawet czasowe mikro-drgania i mikro-wstrząsy. Pomimo licznych 

wzmocnień i korekt konstrukcyjnych zjawisko to nadal występuje i 

pogłębia się. 

Tynki auli są klasycznym, wapienno-piaskowym  tynkiem 

osiemnastowiecznym. Składają się z obrzutki-narzutu o strukturze 

gruboziarnistej, warstwy wyrównawczej na ścianach i 

podtrzymującej  zbrojenie z drutu i trzciny. Występuje tu tradycyjny 

system zapraw arricciato - intonaco. 

W partii sklepienia, w oświetleniu bocznym dają się wyraźnie 

zauważyć odkształcenia i odspojenia płata tynku od stropu. 

W badaniach MIK i RDS wykazano, iż tynki Auli mają wyraźną 

przewagę wypełniacza nad spoiwem. Grubość tynku  waha się w 

przedziale od 3,5 do 5cm, na ścianach 2,5 cm. 

                                                           
9
 J. Nykiel, E. Skrzydlak, ibidem 2010,  str. 38 
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Wypełniaczem w zaprawie jest głównie piasek kwarcowy, 

pochodzenia rzecznego. Występują także składniki organiczne- 

węgiel drzewny, popiół. Spoiwem jest  węglan wapnia. 

Spoiwo wapienne o charakterze hydraulicznym do zapraw 

podkładowych mógł być spowodowany chęcią zapewnienia 

mocniejszego i bardziej stabilnego podłoża pod malowidło na 

powierzchni wielkiego sklepienia oraz znalezieniem optymalnego 

rozwiązania dla umocowania zaprawy na nietypowym podłożu, jakim 

jest strop z dyli drewnianych (nie mineralny). 

Popiół i węgiel drzewny w reakcji z wapnem tworzą związki typu 

hydraulicznego o wysokiej odporności. 

Wykończenie powierzchni tynku Auli Leopoldyna jest przykładem 

szorstkiego opracowania warstwy intonaco, charakterystycznego dla 

fresku barokowego. 

Technika J.K. Handkego odbiega od klasycznej techniki buon fresco 

czy fresco secco. Warstwę świeżego(wilgotnego) intonaco artysta 

wykorzystywał do wykonania podmalowania, aranżując 

kolorystycznie duże partie malowidła. Warstwa podmalowania ma 

czystą, intensywną barwę możliwą do uzyskania tylko w technice 

buon fresco. Na tym etapie malarz zaczynał już wstępne 

modelowanie. Podmalowanie ugrem występuje miejscowo  

(wazony z kwiatami, kapitele, kartusze). Są to fragmenty 

wykończane żółtą ochrą i umbrą. Pozostałe elementy dekoracji są 

barwnym rozwinięciem kolorystyki ustalonej w warstwie 

podmalowania. Ostateczną warstwę malarską artysta wykonywał już 

na pół lub całkowicie wyschniętym tynku, używając jako spoiwa 

wapna z dodatkiem kazeiny.10 

              Malowanie wapnem ogranicza paletę barwną malarza do 

pigmentów odpornych na alkalia, ale doświadczony twórca jakim był 

J.K. Handke potrafił uzyskać pożądane efekty w dowolnych kolorach 

przez umiejętne mieszanie barwników, podmalowania i laserunki. 

W zdobniczych detalach architektonicznych i ornamentach 

roccaileowych wprowadził złocenia, złotem dukatowym.  

               Handke w dekoracji Auli korzystał z klasycznych pigmentów palety  

               freskowej takich jak ochry żółte i czerwone, umbry, czernie roślinne i  

               ziemie zielone. Używał często smalty, która ponieważ jest pigmentem o  

               niskiej sile krycia była  kładziona w stosunkowo grubej warstwie, zawsze   

               z przewagą wodorotlenku wapnia. 

                                                           
10

 Conservation News, 27/ 2010, str. 42 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
Uniwersytet Wrocławski 

 

11 
 

 

 
 

 

 

RENOWACJE MALOWIDEŁ: 

 

 Data 1788/CG Heinrich Fecit, umieszczona na księdze leżącej 

u stóp personifikacji Poezji jest datą i potwierdzeniem 
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autorstwa  pierwszej, wykonanej już  w  II połowie XVIII 

wieku odnowy malowidła. Wg Nykiela i Skrzydlak obszar 

ingerencji ograniczył się do uzupełnień karnacji i szat aniołów 

w centralnej części sklepienia nad audytorium, spoiwem 

użytym do przygotowania farb  był klej. 

 W latach 1908-1910 kolejną konserwację barokowej dekoracji 

Auli wykonał Józef Langer, w jego zbiorach znajdują się  

zachowane fotografie obrazujące stan zachowania malowidła 

przed rozpoczęciem prac w 1910 roku. Porównanie jego 

dokumentacji fotograficznej z istniejącymi archiwalnymi 

zdjęciami  auli z 1893 r. pozwala określić miejsca ingerencji 

Langera.  

Używał on  spoiwa z kazeiny wapiennej, stosując paletę 

złożoną z bieli ołowiowej, czerwonej ochry,  czerniejącego 

vermillionu, czerwieni marsowej, sztucznej ultramaryny i 

czerni organicznej. 

Prace Langera ograniczyły się do faset sklepienia oraz na 

płaszczyznach glifów okiennych i ścian. Były to uzupełnienia 

lokalne i przemalowania, zgodnie z wcześniej przyjętym 

dokładnie sprecyzowanym programem konserwatorskim, 

wykluczającym zbędne przemalowania. 

 W 1926 roku malarz Fey z Charlottenburga wykonał renowację 

malowideł pod emporą muzyczną, były to retusze i miejscowe 

przemalowania. Zabiegi renowacyjne wykonane zostały w 

technice  tłustej tempery. 

W czasie działań wojennych w 1945 uszkodzeniu uległy ściany, 

zwłaszcza południowa budynku Uniwersyteckiego. W Auli 

powstały liczne ubytki tynku wraz z polichromią i rysy na całej 

powierzchni sklepienia. 

 Powojenne działania konserwatorskie podzielono na dwa 

etapy. Zabiegi zabezpieczające i stabilizujące tynki, zespół pod 

kierownictwem profesora Bohdana Marconiego zabezpieczył 

spękane tynki przy pomocy metalowych wkrętów, miejsca ich 

montażu, oraz zarysowania tynków uzupełniono kitami 

gipsowymi, natomiast rozległe ubytki tynku uzupełniono 

zaprawą wapienno-piaskową. Te uzupełnienia z powodu 

drobnoziarnistej granulacji wypełniacza różnią się od 

oryginalnego, szorstkiego intonaco. 
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Zabiegi zostały zarejestrowane na fotografiach archiwalnych w 

1949 roku, brak dokumentacji opisowej.11Prawdopodobnym 

spoiwem użytym w zabiegach konserwatorskich mogła być 

woda barytowa, którą nasączano  warstwę malarską 

Drugim etapem, trwającym prawie dziesięć lat w (1949-1958) 

była konserwacja estetyczna, wykonana przez profesora 

Antoniego Michalaka, sygnował on swoje prace na powierzchni 

polichromii obok podpisu Heinricha, na książce leżącej u stóp 

Alegorii Poezji. W wypadku większych rekonstrukcji malarskich 

różniących się od pierwowzoru utrwalonego na fotografiach 

archiwalnych, np. obok Alegorii Farmacji - głowę psa 

zastąpiono popiersiem młodzieńca, zamalowano putto 

rozbijające rzeźbę, poniżej Alegorii rzeźby. Technika 

wykonania rekonstrukcji malarskich odbiega od malarstwa 

barokowego, przypominając nieco malarstwo socrealistyczne. 

W swej palecie malarz użył między innymi bieli cynkowej. 

 Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 

1974-1976. Wykonywane wówczas zabiegi konserwatorskie są 

opisane w Dokumentacji konserwatorskiej PP PKZ O/Wrocław: 

utrwalenie warstwy polichromii wykonano polialkoholem 

winylu, rozspojenia tynku konsolidowano polioctanem winylu 

w dyspersji wodnej, retusze warstwy malarskiej wykonano w 

technice wapiennej, uzupełnienie złoceń złotem proszkowym 

na spoiwie z polialkoholu winylu. 

W miejscach uzupełnień ubytków nową zaprawą wapienno-

piaskową wykonano retusze graficzne kreską  (zespół PP PKZ 

we Wrocławiu)  i kropką (PP PKZ w Toruniu). 

Żywica syntetyczna utworzyła rodzaj nieprzepuszczalnej powłoki, 

która zamknęła drogę migracji parze wodnej, a wilgotne 

środowisko spowodowało zarówno reakcje chemiczne wewnątrz 

samej powłoki malarskiej, jak i stało się pożywką dla rozwoju 

mikroorganizmów, co w zestawieniu ze swoistym dysonansem 

retuszy graficznych wykonanych przez różne zespoły decyduje o 

wyglądzie uzupełnień po trzydziestu kilku latach od wykonania 

konserwacji. 

W ocenie autentyczności polichromii wydano sprzeczne opinie. 

                                                           
11

 Fotografie wykonali M. Moraczewska i B. Kupiec 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
Uniwersytet Wrocławski 

 

14 
 

Pierwsza wydana przez konserwatorów PP PKZ O/Wrocław 

kwestionowała zakres autentyzmu barokowej dekoracji 

Handkego. Uważano, iż została ona  gruntownie  przemalowana 

przez C.G. Heinricha w 1788 r. 

W wyniku wielorodzajowych badań, wykonanych przez  

interdyscyplinarny zespół M I Ki R D S w latach 2008-

2009.Rozpoznano dokładnie warstwy malarskie, stwierdzono iż 

malowidło freskowe w Auli Leopoldina jest autorskim dziełem 

Jana Krzysztofa Handkego.  

Jest to malowidło kilkuwarstwowe, charakterystyczne dla 

dekoracji malarskich wykonanych w technice mieszanej. 

Wspomniane powyżej wszystkie działania renowacyjne 

stanowiące kolejne warstwy chronologiczne, wprowadziły w 

strukturę malowidła dodatkowe materiały, różniące się składem 

chemicznym, optyką i kolorystyką, co zasadniczo wpłynęło na 

sposób ich starzenia i wytworzyło dysharmonię z warstwą 

pierwotną.12Zastosowanie kryjących spoiw temperowych, 

emulsyjnych czy syntetycznych spowodowało utratę lekkości 

typowej dla techniki wapiennej. 

Obecność na powierzchni malowidła obszarów o różnych 

własnościach fizykochemicznych wiąże się również z inną 

absorbcją pyłów i smolistego brudu,  osiadających na 

powierzchni – stąd różny stopień zabrudzenia fresku, wpłynęła 

także na wzrost zainfekowania mikrobiologicznego. 

Występująca miejscowo krystalizacja soli na powierzchni warstwy 

malarskiej spowodowała jej nieodwracalne zmiany. 

 

Poniżej przedstawiono stratygrafię obiektu, po przebadaniu 

próbek pobranych w trakcie badań obiektu w 2008r., z różnych 

partii sklepienia i ścian bocznych auli.  

W próbkach pobranych z obiektu wyodrębniono warstwy 

kolejnych ingerencji renowacyjno-konserwatorskich i ich 

stosunek do zachowanej kilkuwarstwowej polichromii Handkego.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Conservation News, ibidem 2010, str.46 
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TABELA NR 1 
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TABELA NR 2
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TABELA NR 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
Uniwersytet Wrocławski 

 

18 
 

TABELA NR 4
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TABELA NR 5
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TABELA NR 6
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2. PRPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

 Oczyszczenie powierzchni malowideł w celu usunięcia spod nawarstwień 

powierzchni autentycznej i przygotowanie jej do dalszych zabiegów 

konserwatorskich. W przypadku malowideł auli, jak wykazano 

nawarstwienia są bardzo zróżnicowane. Stopień związania warstw 

wtórnych z oryginałem jest bardzo mocny, także w miejscach ubytków 

oryginału rekonstrukcje z racji upływu czasu, a przede wszystkim użycia 

materiałów mało zbieżnych z techniką wykonania oryginału powinny być, 

po ustaleniach komisyjnych usunięte. Mając na uwadze poprzednio 

wykonywane konserwacje, działania substancjami chemicznymi, 

oczyszczanie mechaniczne, oraz ich małą skuteczność – niezbyt dokładne 

doczyszczenie do warstwy szorstkiego intonaco, należy rozważyć metody 

alternatywne. 

Proponuje się do oczyszczania wykorzystanie zjawiska ablacji laserowej, 

będącej, przy spełnieniu określonych precyzyjnie warunków zastosowania 

metodą bezpieczną.   

Dzięki   szerokiemu spektrum wykonanych do tej pory badań obiektu, 

mamy zidentyfikowaną budowę i skład  podłoża malowidła, jego skład i 

nawarstwienia proponowane  do usunięcia, po optymalnym dobraniu 

parametrów do  poszczególnych partii malowidła. Zaleca się przywrócenie  

             intonaco w oryginalnej wersji tzn. powierzchni o strukturze  

lekko chropowatej ( szorstkie intonaco  J.K. Handkego) 

Uwzględniając wspomniane wcześniej różnice podłoży pod  

malowidłem freskowym- belki drewniane oraz mur ceglany  

należy uwzględnić to w postępowaniu konserwatorskim  

traktując je jako dwie  zróżnicowane płaszczyzny: 

A. Polichromia na stropie  dylowym 

 Dezynsekcja i impregnacja strukturalna drewna 

 Wymiana zdegradowanych fragmentów drewnianej konstrukcji 

stropu w celu  

 Uzupełnienie konstrukcji zbrojenia tynku (kosz trzcinowo-

druciany) 

 Konsolidacja tynku z podłożem 

 Usunięcie partii rekonstruowanych, zamalowanych i 

retuszowanych, pozostawienie po decyzji komisyjnej jedynie 

partii oryginalnej polichromii 

 Uzupełnienie ubytków zaprawy- wyprawą wapienno- piaskową, 

uwzględniając sposób faktury intonaco Handkego 
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 Rekonstrukcje uzupełniające, punktowania scalające. O formie 

wykonania punktowań powinien zadecydować zespół 

konserwatorów i historyków sztuki, malarzy, stolarzy- 

snycerzy i pozłotników- pracujących pod ścisłym nadzorem 

konserwatorskim 

B. Polichromia na ścianach i w glifach okiennych 

 Konsolidacja tynków z podłożem mineralnym budowli oraz 

warstw tynku. 

 Usunięcie przyczyn zakażenia mikrobiologicznego – pleśnie, 

grzyby 

 Odsalanie fragmentów z wykwitami soli (siarczany magnezu, 

potasu). Zabezpieczenie polichromii przed migracją soli w 

przyszłości 

 Uzupełnienie tynków w miejscach po usunięciu wskazanych 

komisyjnie wypełnień wtórnych, trzeba pamiętać, iż w tej 

przestrzeni należy zweryfikować stan zbrojeń wykonanych z 

drutu i trzciny. Fragmenty poddane korozji wzmocnić ew. 

wymienić, całość zabezpieczyć przed korozja wtórną 

 Uzupełnienie tynków wyprawy wapienno-piaskowej faktura 

szorstka, charakterystyczna dla fresku barokowego, 

uwzględniając lokalne zastosowanie cieniutkiej warstewki 

wykazanej w badaniach np. w partii malowideł nad podium, 

określonej jako intonachino 

 Uzupełnienie partii malowideł – pełna nowa rekonstrukcja- po 

usunięciu poprzednich rekonstrukcji 

 Punktowanie uzupełnionych ubytków zaprawy 

 Scalenie kolorystyczne powierzchni, o formie wykonania tych 

uzupełnień powinna zadecydować komisja – zespół 

interdyscyplinarny 

 Należy zastosować paletę barwną zbliżoną do palety 

Handkego, pigmenty stosowane dla malowideł freskowych 

 Ubytki złoceń – szarfowanych uzupełnić złotem płatkowym i 

proszkowym w systemie instacoll 
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III. A.RZEŹBY 

 

1.OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA 

 

Rzeźby datowane na lata 1731 – 1732, autorem jest Franciszek 

Józef Mangoldt i jego warsztat. Rzeźby zgrupowano w okolicach 

podium rektorskiego oraz empory muzycznej. W centralnej części 

podium rektorskiego pod baldachimem tronuje założyciel 

uniwersytetu, cesarz Leopold I, towarzyszą mu figury Consilio 

(namysł) i Industria (pracowitość) – cnoty polecane studentom. 

Nieco niżej dwie postaci odtrącone przez władcę: alegorie przywar – 

Discordia (waśń) i Stultitia (głupota). Po bokach na tle kolumn 

posągi synów i następców Leopolda I – gwarantów rozwoju 

uniwersytetu; po lewej (południowej) stronie Józefa I, po prawej 

(północnej) stronie Karola VI. Putta siedzące na belkowaniu nad 

głowami cesarzy symbolizują : nad postacią Józefa I Amore (miłość) 

i Timore (bojaźń Bożą), nad postacią Karola VI – Constantia 

(stałość) i Fortitudine (męstwo). Podium zamykają loże - od 

południa rektora, od północy kanclerza. Loże flankują hermy w 

postaciach starców symbolizujących nad lożą rektorską prawa boskie 

i ludzkie oraz sprawiedliwość, nad lożą kanclerską pokój i naukę. 

Dodatkowo nad lożami geniusze z atrybutami władzy rektorskiej – 

berłem i kanclerskiej – wieńcem laurowym, płaszczem i biretem.   

Na balustradzie empory muzycznej twarzą w twarz z tronującym 

fundatorem znajduje się popiersie starosty generalnego - 

najważniejszego urzędnika cesarskiego na Śląsku Jana Antoniego  

Schafgotscha. Empora wsparta jest na czterech filarach od frontu 

ozdobionych hermowymi figurami atlantów. Na odcinku belkowania 

pod łukiem oddzielającym sklepienia empory i dalszej części auli, 

znajdują się pary putt trzymające kartusze, zawierające tonda z 

sentencjami. Ramy kartuszy zdobią po bokach rogi obfitości i każde 

z putt jedną rękę  trzyma  na rogu, druga z tyłu kartusza, dłoń 

niewidoczna. Dodatkowo dwa putta znajdują się na belkowaniu 

portalu na klatce schodowej, prowadzącego do auli. Putta te również 

trzymają kartusz.  Wszystkie rzeźby obecnie są kompletne, postać 

Industrii pozbawiona jest berła, w postaci starca trzymającego 

symbole praw boskich i ludzkich (trójkąt i księga) brak jest na 

trójkącie oka opatrzności. Niektóre partie rzeźb zostały 

zrekonstruowane w czasie późniejszych konserwacji. Liczne 
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rekonstrukcje występują w postaciach cesarzy Józefa I i Karola VI, 

zwłaszcza w dolnych partiach rzeźb, często narażonych na 

zniszczenia mechaniczne ze względu na usytuowanie. Wiele z tych 

uzupełnień jest czytelnych jak fragmenty stopy Józefa I, fragmenty 

chorągwi, luf armatnich i kartusza leżących u jego stóp. Liczne partie 

uzupełnione imitatorsko ze sztucznym scaleniem kolorystyki i 

połysku, w związku z czym tylko przy oglądzie z bardzo bliskiego 

dystansu rekonstrukcje są czytelne; i tak np.; duży ubytek w partii 

lufy armatniej przy figurze Józefa I, duże ubytki beczki przy stopach 

Karola VI, palce wyciągniętych dłoni obu cesarzy zostały 

uzupełnione, prawdopodobnie w zaprawie gipsowej lub gipsowo – 

wapiennej i podmalowane na kolor otoczenia oraz wykończone 

lakierem, imitującym połysk oryginału. Putto na emporze muzycznej 

po stronie północnej od wschodu jest w całości zrekonstruowane w 

zaprawie gipsowej. Rekonstrukcja jest dobrze czytelna zwłaszcza z 

niewielkiego dystansu, nie tylko z powodu zastosowania innej 

technologii, innej faktury oraz koloru powierzchni ale również z 

powodu różnicy w opracowaniu rzeźbiarskim, widocznym zwłaszcza 

w detalach: fryzura putta, niewystudiowana i przypadkowa 

architektura draperii, niechlujne łączenia elementów. To ostatnie 

dotyczy zresztą większości uzupełnień: w zagłębieniach reliefu brak 

precyzyjnego opracowania formy, podobnie w miejscach mało 

widocznych z dołu (np.: zagłębienia szat postaci Discordii). Bardzo 

niezręczne rzeźbiarsko ale również pod względem scalenia z 

otoczeniem jest uzupełnienie dłoni putta Timore, trzymającej miecz. 

Pozostałe rekonstrukcje zlewają się z otoczeniem i w zasadzie nie są 

czytelne. Większość uzupełnień pochodzi z  powojennych 

konserwacji – zwłaszcza z przełomu lat czterdziestych i 

pięćdziesiątych (rekonstrukcja putta na emporze) oraz lat 

siedemdziesiątych – tu uzupełnienia drobnych ubytków zwłaszcza w 

dolnych partiach rzeźb cesarzy. Część uzupełnień wykonano doraźnie 

w ostatnich latach (po 2010 r.) np.: uzupełnienia palców dłoni 

cesarzy czy rozległe uzupełnienie w dolnych partiach panoplii u stóp 

cesarza Karola VI (fragmenty kotwicy, księgi i głowicy drzewca 

sztandaru). W opracowaniu „Raport Końcowy Prac Badawczych Aula 

Leopoldina” w tomie V. s. 17 do 23 wymieniono większość 

rekonstrukcji, wykonanych podczas kolejnych konserwacji auli. 

Powierzchnia rzeźb jest przyszarzała wskutek zabrudzeń. Ponadto 

występują liczne przetarcia zewnętrznej warstwy stiuku, w których 

widoczne są bardziej przyszarzałe i o grubszej strukturze spodnie 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
Uniwersytet Wrocławski 

 

34 
 

warstwy. Szczególnie brudny jest cokół pod popiersiem 

Schafgotscha, ponadto powierzchnia niedopracowana pod względem 

formy, niedoszlifowana, po bokach krzywizny na profilu; 

prawdopodobnie w dużym stopniu rekonstruowana. Konserwacja 

przeprowadzana in situ bez demontażu snycerki ze względu na 

trudności w swobodnym dostępie do powierzchni została 

przeprowadzona dość pobieżnie. We wszystkich rzeźbach widoczne  

są liczne spękania powierzchni; niektóre powstałe  naturalnie 

podczas wiązania materiału – mikropęknięcia skurczowe, ale dużo 

groźniejsze spękania powstały wskutek drgań oraz wskutek  korozji 

metalowego zbrojenia wewnątrz rzeźb. Na styku  rzeźb i elementów 

do których przylegają, w miejscach niewidocznych lub mało 

widocznych na tylnych powierzchniach  występują liczne szczeliny i 

dziury, przez które do wnętrza narzutu dostaje się kurz, wilgoć, 

zarodniki grzybów itd. co może wpływać na kondycję struktury. W 

niewielu miejscach na powierzchni widoczne pozostałości powłok 

woskowych. Podczas  kolejnych konserwacji prawdopodobnie 

zrezygnowano z woskowania powierzchni białych stiuków co 

spowodowało wniknięcie brudu w głąb struktury materiału. Na 

powierzchni putt w partii portalu na klatce schodowej znajdują się 

ściemniałe  powłoki lakierów, które zupełnie zmieniły charakter 

powierzchni, ponadto wnikając w strukturę materiału 

prawdopodobnie spowodowały trwale przebarwienie powierzchni. 

Wszystkie złocenia w partiach rzeźb (atrybuty, tron Leopolda I, 

łańcuch na szyi starosty Schafgotscha) przezłocone są szlagmetalem 

na mixtion. 

 

 

2.TECHNIKA WYKONANIA 

 

Oryginalna technika wykonania to narzut z zaprawy wapienno – 

piaskowej na zbrojeniu z elementów stalowych: płaskowników, drutu 

itd. Powierzchnia narzutu wykończona jest zaprawą gipsową z 

dodatkami kruszywa marmurowego. W spodniej warstwie narzutu 

(przez badaczy nazywanej warstwą rdzeniową) znajdowały się duże 

okruchy węgla drzewnego; dodatek węgla do zapraw w rzeźbach 

wykonywanych z narzutu był dość popularny. Węgiel drzewny po 

nasyceniu wodą dość długo wysycha, poprawia zatem retencję wody 

w zaprawie i wpływa korzystnie na jej prawidłowe wiązanie. 
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Wierzchnia warstwa narzutu to głównie gips z dodatkiem mączki 

marmurowej. W warstwach pochodzących z późniejszych napraw 

znajdowano również dodatki organiczne białkowe, prawdopodobnie 

były to roztwory żelatynowe bądź glutynowe, opóźniające wiązanie 

gipsu. Natomiast w warstwach oryginalnych prawdopodobnie 

stosowano gipsy wysoko palone, o dłuższym czasie wiązania, stąd 

brak dodatków organicznych. Dodatek mączki marmurowej ułatwiał 

obróbkę i późniejsze polerowanie powierzchni. Niektóre 

rekonstrukcje w całości wykonane są z zaprawy gipsowej, 

prawdopodobnie częściowo jako odlew. Takim przykładem jest putto 

z północnej strony galerii muzycznej. Rzeźba jest częściowo 

odlewem, częściowo wykonana z narzutu o czym świadczą ślady 

obróbki powierzchni w postaci skrobanych drobnorowkowym 

skrobakiem partii draperii,  szlifowanych partii odlewu, gdzie 

widoczne są pęcherze powietrza w masie gipsowej itp. ślady obróbki. 

W innych, prawdopodobnie dość często stosowanych technologiach 

uzupełnień rekonstrukcje wykonywano z narzutu w zaprawie 

gipsowej lub gipsowo - wapiennej z dodatkiem mączki marmurowej 

a następnie powierzchnię po oszlifowaniu malowano farbami 

olejnymi lub dyspersyjnymi i lakierami scalającymi połysk z 

otoczeniem. Te uzupełnienia są obecnie najmniej czytelne, natomiast 

trudno ocenić je jako prawidłowe pod względem konserwatorskim. 

Oryginalnie stiuki po wyszlifowaniu powierzchni do połysku były 

zabezpieczane pastami woskowymi i polerowane, co oprócz 

szlachetnego wyglądu i wyrównania połysku zabezpieczało również 

powierzchnię przed zbyt szybkim brudzeniem się i  nadawało jej 

własności hydrofobowe. Podczas ostatnich konserwacji 

prawdopodobnie zrezygnowano z tego pożytecznego zabiegu; wyniki 

badań nie wskazują na obecność warstwy woskowej na powierzchni. 
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3.PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

1. Powierzchnię rzeźb oczyścić dokładnie z kurzu i luźnych 

zabrudzeń. Następnie dokładnie rozpoznać partie wtórnie 

uzupełnienie i sukcesywnie usunąć te, które wykonano w sposób 

nieprawidłowy- zarówno pod względem technologicznym jak i formy 

rzeźbiarskiej (np.: dłoń Timore - putta trzymającego miecz po 

stronie południowej). 

2. Usunąć z powierzchni zapraw pozostałości wosków oraz 

przemalowania farbami olejnymi i akrylowymi. 
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3. Ustabilizować partie, które popękały i nastąpiło przesunięcie 

w płaszczyźnie; demontaż, konserwacja podłoża (wzmocnienie 

struktury zaprawy, jeśli odsłonią  się elementy zbrojenia 

zabezpieczenie antykorozyjne itd.), ponowne wklejenie fragmentów 

rzeźb. 

4. Podkleić spękania skurczowe i pozostałe spękania, w 

miejscach, gdzie nie obserwuje się przesunięć w płaszczyźnie 

powierzchni. Zabieg wykonać przez iniekcje, preparat do iniekcji 

dobrać w zależności od charakteru spękań np. oparty na 

modyfikowanym tetraetoksysilanie lub na kopolimerach żywic 

akrylowych i polioctanu winylu. 

5.  Uzupełnić ubytki oraz zrekonstruować większe partie rzeźb, 

gdzie poprzednie rekonstrukcje były wykonane bez odpowiedniej 

staranności i wyczucia formy. Zaprawę do uzupełnień 

powierzchniowych dobrać pod względem własności fizycznych do 

otoczenia; tak, żeby nie była zbyt mocna w stosunku do oryginału, 

nie różniła się pod względem możliwości wypolerowania i pod 

względem koloru. W grubszych partiach ubytków i rekonstrukcji 

stosować narzut z zaprawy wapienno – piaskowej z ew. niewielkim 

dodatkiem gipsu, zaprawy powierzchniowe wszędzie były zaprawami 

gipsowymi, do powierzchniowych uzupełnień należy zatem 

zastosować również zaprawy gipsowe np. na bazie gipsu 

modelowego uzyskanego z wypalenia kamienia gipsowego, z 

dodatkiem mączki marmurowej i  zastosowaniem opóźniaczy 

organicznych wiązania np. kleju glutynowego, mydeł woskowych itd., 

ew. dodatkiem pigmentów mineralnych. 

6. Rozważyć – czy zrekonstruowane w latach pięćdziesiątych 

putto na emporze pozostawić i wykonać tylko korekty powierzchni, 

czy zdemontować i wykonać rekonstrukcję w narzucie z zaprawy 

wapiennej z wykończeniem gipsowym powierzchni – tak jak 

pozostałe rzeźby. W przypadku decyzji o  pozostawieniu rzeźby 

korekty muszą dotyczyć nie tylko faktury powierzchni, ale również 

tzw. architektury fałd draperii, ukształtowania fryzury putta itd., 

dlatego rekonstrukcja wydaje się właściwszą opcją. Ogólne 

dyspozycje rzeźby są prawidłowe i takie należałoby powtórzyć, 

natomiast detale wymagają starannego dopracowania i wyrzeźbienia 

formy. 

7. Powierzchnię rzeźb należy wyszlifować w miejscach uzupełnianych, 

w trakcie szlifowania wykonać korektę uzupełnień, gdzie nie 
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dopracowano formy w zagłębieniach reliefu i  na stykach rzeźb z 

powierzchniami malowanych tynków bądź stiuków. Po wyszlifowaniu 

uzupełnień całą powierzchnię dopolerować do uzyskania  połysku. 

8.Wykończyć powierzchnię rzeźb powłoką wosku 

mikrokrystalicznego, wgrzanego w strukturę stiuku i 

wypolerowanego do połysku. Ze względu na wykończenie gipsowe 

należy używać wosków o temperaturze topnienia nie wyższej niż 70 

– 80 o C. Przed woskowaniem zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

woskiem powierzchnie przeznaczone do złoceń. 

9. Wykonać złocenia w partiach pierwotnie złoconych (atrybuty, 

łańcuch na szyi hrabiego Schaffgotscha). Można zastosować 

współczesne technologie np. instacoll system, złocenia złotem 

płatkowym23 3/4 karata. 

 

 

III. B. SZTUKATERIE 

 

1. OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA 

 

Sztukaterie w Auli Leopoldinie powstały podobnie jak pozostałe elementy 

wystroju ok. roku 1731. Autorem był Jan Antoni Schatzel. Poza bazami 

pilastrów i kolumn większość sztukaterii zlokalizowana jest u podstawy 

pozornego sklepienia auli w okolicach belkowania oraz w lunetach nad 

glifami okiennymi. Wyjątkiem jest strop  empory muzycznej, podzielony 

na przęsła z dekoracją o zadrobnionych formach (ornament wstęgowo – 

cęgowy połączony z liśćmi akantu, przepleciony z listwami zakończonymi 

wolutowo,  także rozety akantowe i stylizowane dzwonki) skontrastowaną 

z profilowanymi zdobnymi ramami, wewnątrz których umieszczono 

kompozycje malarskie.   Sztukaterie w obrębie belkowań, w partii podium 

rektorskiego składają się z kapiteli kolumn i pilastrów  oraz dekoracji na 

fryzie belkowania. Dekoracja belkowania w formie przeplatających się 

taśm z wolutowymi zakończeniami, stylizowanych polnych dzwonków i liści 

akantu. Nad gzymsem odcinków belkowania nad rzeźbami cesarzy na 

północnej i południowej ścianie, przy rzeźbach pary putt znajdują się 

owalne kartusze z malowanymi sentencjami, dedykowanymi cesarzom. Na 

ścianie zachodniej odcinki belkowania po bokach grupy rzeźb z tronującym 

centralnie cesarzem Leopoldem znajdują się duże kartusze z dedykacjami 

dla cesarza Leopolda. Ramy sztukatorskie kartuszy są bardzo mięsiste, 



Program prac konserwatorskich - renowacja Auli Leopoldina, 
Uniwersytet Wrocławski 

 

40 
 

składają się z mocno rozczłonkowanych motywów  wolutowych u dołu i u 

góry kartuszy,, wolutowych uszaków, motywów kampanuli, liści akantu 

itp. motywów charakterystycznych dla stylu regencji.   W bocznych 

lunetach nad oknami  podobnie jak w dalszych częściach auli znajdują się 

na łukowym pionowym odcinku ściany trapezowe ramy, obwodzące pola  z 

malowanymi  napisami. Na granicy ściany i sklepienia znajduje się rodzaj 

stiukowego gzymsu zwieńczonego wykonanym w sztukaterii naczółkiem. 

Wszystkie wymienione sztukaterie w części podium rektorskiego są białe, 

niektóre fragmenty ornamentu podkreślone złoceniem. W całości złocone 

kapitele i bazy kolumn oraz ornament w partiach fryzu belkowania. 

Dodatkowe, również w całości złocone elementy występują w części 

centralnej sklepienia nad głową cesarza Leopolda: frędzle i naczółek 

baldachimu oraz rozeta tworząca rodzaj aureoli tuż nad głową cesarza. 

Dekoracyjne elementy wykonane ze stiuku jak wspornik pod belkowaniem, 

pod kompozycją z cesarzem Leopoldem oraz dwa wazony ujmujące 

zachodnią ścianę po bokach, umieszczone na skraju gzymsu belkowania 

zdobione są elementami sztukatorskimi, częściowo złoconymi. W części 

auli zwanej audytorium dekoracja  sztukatorska ogranicza się do odcinków 

ścian  nad  oknami i naczółków w lunetach – analogicznie jak na podium 

rektorskim. Filary międzyokienne oddziela od sklepienia mocno 

wyładowany, gierowany stiukowy gzyms, wsparty na dwóch wolutowych 

konsolach. Nad zewnętrznymi odcinkami gzymsu umieszczono dwa 

naczółki. Środkowe osie audytorium  mają naczółki i dekoracje nad 

oknami częściowo złocone, ujmujące je po bokach dekoracje pozbawione 

są złoceń. Występują również różnice w formie rzeźbiarskiej, ale wszystkie 

kompozycje zbudowano na tej samej zasadzie: naczółki wpisują się w 

formę trójkąta, wszystkie zwieńczone są  rodzajem stylizowanego wazonu. 

Środkowe złocone kompozycje wzbogacone o symetryczne kwiatowe 

girlandy.  Na filarze, na granicy galerii muzycznej i audytorium, dekoracja 

sztukatorska powiązana integralnie z rzeźbami putt i podobnie jak w części 

podium rektorskiego – w formie ramy kartusza. Na sklepieniu w centralnej  

części, przylegającej do ściany wschodniej, duży kartusz z malowaną 

sentencją. Pod chórem muzycznym poza sztukateriami na suficie 

występują dekoracje na ścianie w postaci  wsporników w formie 

stylizowanych muszli oraz w formie kartusza pod popiersiem hrabiego 

Schaffgotscha. W portalu prowadzącym do auli dekoracja sztukatorska to 

dwa wolutowe imposty między opaską portalu a belkowaniem i duży 

kartusz, trzymany przez putta, z malowanym napisem „ Aula 

Leopoldinum”. 

Najlepiej zachowane są sztukaterie na suficie galerii; ze względu na 
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ekspozycję na wysokości oczu zwiedzających aulę, uczestników 

uroczystości, koncertów itd., sztukaterie maja wygładzone powierzchnie i 

stosunkowo mało zabrudzeń na powierzchni. Styki z malowanymi 

płaszczyznami opracowano starannie. Występują liczne pęknięcia 

elementów, prawdopodobnie spowodowane pracą drewnianej konstrukcji 

stropu. Czytelne są również łączenia listew, których część zapewne 

wykonano metodą odlewniczą. Ponieważ powierzchnię pokrywa powłoka 

farby szwy i spękania są prawie niewidoczne. W kilku miejscach czytelne 

niestaranne wtórne uzupełnienia. Powłoka farby nałożona starannie,  bez 

widocznych śladów pędzla czy wałka. W badaniach obiektu nie 

uwzględniono stratygrafii w tym obszarze. Najgorszy stan wykazują 

sztukaterie na galerii muzycznej: kartusze, trzymane przez putta i 

sztukaterie w lunetach i na łukowych odcinkach ścian nad glifami 

okiennymi. Widoczne  liczne spękania, częściowo powstałe wskutek drgań  

podłoża, niektóre to przeniesione spękania konstrukcyjne sklepienia. 

Bardzo niestaranne wtórne uzupełnienia, w większości w zagłębieniach 

reliefu powierzchnia  niedopracowana, występują ślady narzędzi, 

nierówności powierzchni, dziury itp. Miejscami również na powierzchni 

widoczny brak wystudiowania formy w uzupełnieniach. Na powierzchni 

ślady rozprowadzania pędzlem zapraw naprawczych. Powierzchnie pod 

złocenia nie są dostatecznie wygładzone, a w miejscach, gdzie nałożono 

grunty gipsowe grunty i pulmentowe podkłady warstwy te spękały i w 

większości są bardzo słabo związane z podłożem. Fatalny stan sztukaterii 

w partii baldachimu nad postacią cesarza Leopolda. Pozłota na frędzlach 

spękana i w dużym stopniu odspojona wraz z warstwami podkładowymi od 

podłoża. Ubytki pozłoty podmalowane ugrowa farbą. Uzupełnienia frędzli 

niestaranne, zacierające formę rzeźbiarską. W partii kapiteli dużo 

niedopracowanych uzupełnień, ginących w masie złoconych powierzchni. 

Najwięcej ubytków z racji miejsca ekspozycji znajduje się na bazach 

kolumn i pilastrów. Złocenia w dużym stopniu przetarte. Na pozostałych 

sztukateriach obserwuje się zabrudzenie powierzchni, zarówno 

utrwalonym brudem jak luźnym kurzem. Ponadto występują liczne 

spękania, zarówno skurczowe jak i większe, powstałe wskutek drgań 

podłoża bądź pracy konstrukcji gmachu. Złocenia wszędzie zostały wtórnie 

przezłocone szlagmetalem w płatkach, położonym na mixtion. Obecnie są 

już w dużym stopniu przebarwione, zoksydowane i ściemniałe. Wtórnie 

uzupełniano końcówki liści, miejscami krawędzie ornamentu. 

Niedopracowane są styki ornamentu ze ścianą lub ze stiukami. Poza tym 

występują nieliczne drobne ubytki na krawędziach. Niektóre z ubytków w 

partii złoceń odsłaniają biały podkład. Ogólnie odnosi się wrażenie, że 
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sztukaterie są kompletne i poza nieestetycznymi złoceniami w dobrym 

stanie. Po dokładniejszych oględzinach widać liczne spękania i 

niedopracowania powierzchni, które giną w zadrobnionych formach i w 

natłoku dekoracji. Sztukaterie w partii portalu wejściowego, podobnie jak 

rzeźby putt zostały nasycone lakierem (szelak ?). Lakier ściemniał i 

obecnie wszystkie elementy z białego stiuku mają odcień ugrowo – 

beżowy, a złocenia w ich obrębie stapiają się z tłem. Muszla na 

zwieńczeniu kartusza ma prawdopodobnie zredukowaną formę (brak 

odniesień w historycznych formach muszli). 

 

 

2. TECHNIKA WYKONANIA 

 

Oryginalne sztukaterie wykonano metodami narzutowymi w 

dwuwarstwowym narzucie, podobnie jak rzeźby: spodni narzut z 

zaprawy wapienno – piaskowej, prawdopodobnie z niewielkim 

dodatkiem gipsu, prawdopodobnie również w grubszych warstwach z 

dodatkiem kawałków węgla drzewnego (retencja wody w zaprawie); 

wierzchnia warstwa z zaprawy gipsowej z niewielkim dodatkiem  

mączki marmurowej. Prawdopodobnie stosowano domieszki gipsów 

wysoko palonych w celu przedłużenia czasu wiązania. W 

uzupełnieniach w zaprawie gipsowej występowały dodatki kleju 

glutynowego, stosowanego zapewne do przedłużenia czasu 

wiązania. Zapewne też część sztukaterii, zwłaszcza w partiach 

płaskich, nakładanych ornamentów była wykonywana metodami 

odlewniczymi w gipsie i przyklejana na zaprawę gipsową do podłoża. 

Pierwotnie złocenia wykonywano na podkładzie pulmentowym, 

prawdopodobnie częściowo na mat, częściowo na poler, zwłaszcza w 

partiach kapiteli w celu wydobycia plastyczności. Z powodu 

niestabilnych warunków wilgotności w auli, złocenia uległy 

zniszczeniu. Wtórne złocenia wykonane są po wyrównaniu 

powierzchni gipsowym gruntem na podkładzie czerwonym (pulment 

lub barwiony lakier izolujący podłoże – w badaniach oprócz 

określenia koloru nie ma wzmianki na temat charakteru warstwy) 

szlagmetalem na mat - mixtion olejny. 
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3. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

1. Oczyścić powierzchnię sztukaterii z luźnego brudu i kurzu. 

2. Oczyścić powierzchnię z pozostałych   zabrudzeń i wtórnych 

powłok. Usunąć wszystkie pozłoty ze szlagmetalu (wspomaganie 

chemiczne i czyszczenie mechaniczne). Ze względu na sąsiedztwo 

malowideł wyklucza się oczyszczanie parą wodną i in. metody 

wspomagania metodami fizycznymi (suchy lód, metody tzw. mokre 

itd.), można na wydzielonych obszarach stosować ablację laserową. 

3. Usunąć źle wykonane uzupełnienia. 

4. Podkleić iniekcyjnie spękania i ew. miejscowo wzmocnić spodnie 

warstwy sztukaterii. Stosować do wzmocnień i podklejania 

kompatybilne preparaty np. w obrębie jednego obiektu przy 

wzmocnieniu struktury zaprawy tetraetoksysilanem do podklejania 

stosować  np. uelastyczniony tetraetoksysilan (do sztukaterii z 

mikroszczelinami) lub wzmocnienie struktury wodą wapienną lub 

wodorotlenkiem baru (lub ich mieszanką) i podklejenie szczelin 

roztworami POV lub kopolimerami POV i żywic akrylowych itd. 

5. Uzupełnić ubytki modyfikowanymi zaprawami gipsowo – 

wapiennymi lub modyfikowanymi gipsowymi; skład dobrać po 

wykonaniu prób (zaprawy nie powinny mieć wyższych parametrów 

własności mechanicznych niż otoczenie uzupełnień oraz zbliżoną 

strukturę i kolor). 

6. Dopracować niestarannie  wykonane styki sztukaterii ze ścianą i z 

barwnymi  stiukami, uszczelnić wszystkie otwory na stykach i w 

zagłębieniach reliefu (zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej i 
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osadzaniem się kurzu wewnątrz struktury elementów) . 

7. Wyszlifować starannie powierzchnie uzupełnień i powierzchnie 

pod złocenia. 

8. Wykonać izolacje pod złocenia oraz wyzłocić elementy. Złocenia 

na poler można wykonać w  systemie  instacoll, złocenia matowe na 

mixtion akrylowy lub olejny. W obszarze baz pilastrów i kolumn 

stosować złocenia na mixtion olejny z zabezpieczeniem pozłoty 

przed ścieraniem dobrej jakości lakierem położonym na warstwę 

izolująca szelaku. W górnych partiach pozłota nie wymaga 

zabezpieczania, chyba, że będzie potrzeba spatynowania złota. W 

podkładach  izolacyjnych pod złocenia wskazane jest zastosowanie 

czerwonej barwy. 

9. Ostateczne wykończenie powierzchni sztukaterii będzie zależeć 

od wyników badań konserwatorskich wykonanych w trakcie prac. 

Jeśli pierwotnie sztukaterie wykonane w technice białego stiuku 

miały powierzchnie matowe należy je pomalować (podobnie jak 

sztukaterie na suficie galerii muzycznej) , jeśli natomiast były 

wykończone w tzw. jedwabistym połysku, powinny być po 

wyrównaniu koloru i wyszlifowaniu powierzchni do połysku - 

zabezpieczone woskiem, podobnie jak rzeźby. 

 

III. C. OKŁADZINY Z MARMORYZACJI STIUKOWEJ BARWNEJ 

 

1. OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA 

 

Marmoryzacje wykonane ze stiuku znajdują się na na wszystkich 

elementach architektonicznych auli. W części podium rektorskiego są 

to trzony kolumn i pilastrów oraz belkowanie, dźwigane przez te 

podpory. Ponadto profilowane opaski wokół otworów drzwi na ścianie 

zachodniej oraz ramy czterech naczółków na łukowym odcinku ścian 

północnej i południowej nad oknami. Występują również drobne 

marmoryzowane ozdobne elementy jak dwa wazony na skraju 

belkowania na ścianie zachodniej oraz kroksztyna podtrzymująca 

centralną, łukową część gzymsu pod figurą cesarza Leopolda. Loże 

kanclerska i rektorska  na granicy podium i audytorium również 

ujęte są podporami pilastrowymi, z rzeźbionymi atlantami, 

dźwigającymi belkowanie. Pilastry u dołu i w tle atlantów są 

marmoryzowane, podobnie jak belkowanie powyżej. W partii 

audytorium w marmoryzacji wykonano pary kroksztyn na filarach 
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międzyokiennych i wsparty na nich gzyms oraz łukowe gzymsy na 

granicy lunet sklepiennych i odcinków ścian. W partii chóru 

muzycznego – trzony filarów i dolne części hermowych podpór 

poniżej rzeźb oraz dolną partię gzymsu balustrady galerii, 

podtrzymywanej przez filary. W pierwszej lunecie sklepienia (bliżej 

audytorium) gzyms analogicznie jak w pozostałych. Zewnętrzny 

portal wraz z odcinkami gzymsu też jest obłożony marmoryzacją. 

Marmoryzacje są zróżnicowane kolorystycznie. I tak na kolumnach i 

frontowych pilastrach przy atlantach marmoryzacje mają barwę 

różową do blado ugrowej. Pilastry w tłach są błękitno szare, w 

jasnym odcieniu. Belkowania w przyszarzonym wiśniowym odcieniu 

z niewielkimi brązowymi wtrętami. Gzymsy w lunetach sklepienia i 

ramy naczółków w lunetach w partii podium są w ciemnym odcieniu 

szarozielonym. Wszystkie portale w dwubarwnej marmoryzacji o 

skontrastowanych kolorach – przełamanej czerwieni i błękitu z 

fioletowymi wyraźnymi plamami. Detale jak kroksztyny pod 

gzymsami w marmoryzacji szarozielonej (tak jak gzymsy w 

lunetach), również wazony na skrajach zachodniej ściany – 

szarozielone. 

Marmoryzacje uległy poważnym spękaniom. Oprócz 

charakterystycznych dla tego typu okładzin spękań skurczowych 

występują szerokie pęknięcia spowodowane pracą konstrukcji. W 

wypadku gzymsów na granicy lunet i ścian są to przeważnie poziome 

pęknięcia, tworzące czasem dość szerokie szczeliny. Na podporach – 

kolumnach, pilastrach i filarach występują liczne drobne zniszczenia 

mechaniczne, większość uzupełnionych, często barwionymi 

szpachlówkami i podmalowanych olejno na kolor otoczenia. Na 

granicy drewnianych elementów i marmoryzacji (balustrada – styk 

drewnianego gzymsu z marmoryzowanym i loże rektorska i 

kanclerska – styk pilastra z parapetami lóż), wskutek odmiennej 

pracy materiałów również powstały 

pęknięcia i szczeliny. Drastyczne spękania pionowe na granicy belki 

poziomej i ościeża od strony północnej  powstały w portalu 

głównym.  Ponadto gzyms pod puttem od strony południowej 

również jest pęknięty w pionie. Ponieważ portal pod stiukami 

wykonany jest z kamienia pęknięcia mają zapewne związek z pracą 

konstrukcji portalu i budynku. Przy portalu pęknięty stiuk zapewne 

odspoił się od kamienia, ponieważ widoczne jest wyraźne 

przesunięcie płaszczyzn po obu stronach szczeliny.   Na portalu 

północnym na ścianie zachodniej  występuje  pęknięcie pionowe na 
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granicy  poziomej i pionowej płaszczyzny, które zresztą kontynuuje 

się na ścianie powyżej. Przyczyną tego  pęknięcia również jest praca 

konstrukcji, być może naprężenia powstające w obrębie stropu 

drewnianego powyżej pozornego sklepienia.  Na belce poziomej 

portalu duży ubytek dolnej krawędzi, uzupełniony zaprawą gipsową i  

pomalowany  farbami olejnymi w sposób imitujący marmoryzację. 

Lokalnie występują odspojenia marmoryzacji od podłoża. 

Powierzchnia na większości elementów jest brudna, zakurzona, 

miejscami widoczne smugi zmatowiałego wosku (parafiny?). W 

zagłębieniach częste zabielenia powierzchni. W partii galerii 

muzycznej stiukowe gzymsy pod puttami silnie odbarwione, 

miejscami górna krawędź pływa nierówną linią, co świadczyłoby o jej 

nieudolnym uzupełnianiu. W tak dużym stopniu zabrudzenia 

powierzchni  wtórne uzupełnienia, podmalowane powierzchniowo na 

kolor stiuku stały się nieczytelne. 

UWAGA! Prawdopodobnie pierwotnie wszystkie postumenty kolumn, 

pilastrów i filarów były wykonane w ciemnym stiuku. Ze względu na 

duże zniszczenia  w tym obszarze naprawy wykonywano w zaprawie 

wapiennej i wapienno – gipsowej, którą następnie malowano na 

kolor brązowy. Obecny stan cokołów jest zły, ze względu na miejsce 

ekspozycji  są one  narażone na zniszczenia mechaniczne, które 

zresztą licznie występują w tym obszarze, głównie na krawędziach. 

Ponieważ barwione są tylko powierzchniowo, każdy ubytek jest 

bardzo dobrze widoczny. Kilka mniejszych ubytków w mniej 

eksponowanych obszarach zostało zamalowanych farbą olejną bez 

uzupełniania. Ogólnie powłoka farby na cokołach jest bardzo 

nieestetyczna, w trakcie konserwacji powinna być przywrócona na 

cokołach warstwa barwionego stiuku. 

 

2. TECHNIKA WYKONANIA 

 

Stiuki zostały wykonane w technice stiuku gipsowego. Na podkładzie 

z zaprawy wapienno – piaskowej nakładano masę stiukową w 

składzie której wyodrębniono ok. 85 % gipsu, 4 do 6 % mączki 

marmurowej i 9 do 11 % pigmentów. Używano najczęściej 

pigmentów ziemnych jako najtrwalszych nawet w niekorzystnych 

środowiskach; ugry, czerwienie żelazowe, umbry, ziemia zielona. W 

jasnobłękitnych stiukach w partii trzonów pilastrów używano do 

barwienia indyga i azurytu. W późniejszych rekonstrukcjach 
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pojawiają się syntetyczne czerwienie żelazowe. Zapewne też w 

rekonstruowanych partiach stiuków błękitnych i zielonych  stosowano 

też już od początku XIX w. znane pigmenty kobaltowe i chromowe. 

W celu opóźnienia wiązania masy stosowano kleje glutynowe, które 

pozwalały również lepiej zagęścić ciasto stiukowe, a w konsekwencji 

uzyskać lepszy połysk w końcowej obróbce. Badania nie wskazują na 

dodatki ałunu i in. związków chemicznych, ale prawdopodobnie je 

stosowano. Technologia stiuku gipsowego w zasadzie pozostaje 

niezmienna; niektórzy wykonawcy dodają wapna do masy stiukowej 

co pozwala wydłużyć czas wiązania, jednak utrudnia później podczas 

obróbki uzyskanie dobrego połysku. W tym wypadku nie stosowano 

dodatków wapna, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że część 

spoiwa gipsowego była gipsami wysoko palonymi (badania tego nie 

precyzują), ponieważ ilość gipsu w masie stiukowej jest bardzo duża. 

Jeśli zastosowano by gipsy szybkowiążące ograniczyłoby to znacznie 

czas obróbki elementów, co przy tak skomplikowanych formach 

gzymsów bardzo utrudniłoby pracę rzemieślnikom; ponadto ilość 

dodatków organicznych byłaby znacznie większa niż wynika to z 

badań. 
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3. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

1. Oczyścić powierzchnię marmoryzacji z brudu i luźnego kurzu. 

2. Usunąć z powierzchni pozostałości starych wosków oraz 

 wtórnych lakierów i powłok farb. 

3. Wykonać wszystkie niezbędne prace stabilizujące konstrukcję 

w obrębie elementów. Wszystkie szerokie spękania należy rozpoznać 

z udziałem konstruktora i skonsultować sposób naprawy. Szczególnie 

wnikliwie rozpoznać przyczyny naprężeń w obrębie głównego portalu 

i wykonać wszystkie niezbędne naprawy konstrukcyjne podłoża w 

tym obszarze. Naprawy konstrukcyjne powinny minimalnie 

ingerować w zabytkowe powierzchnie. 

4. Usunąć wszystkie nieprawidłowo wykonane rekonstrukcje. 

5. Podkleić iniekcyjnie miejsca głuche i odspojone od  podłoża, w 

odspojeniach o większych obszarach założyć wtórne zbrojenia 

najlepiej z tworzywa sztucznego. Kleje dobrać po ustaleniu stanu 

zaprawy spodniej (tzw. rdzeniowej) - jej stopnia związania ew. 

degradacji. 

6. Uzupełnić ubytki w stiukach wraz ze zrekonstruowaniem form 

architektonicznych. Masę stiukową dobrać do otoczenia po 

wykonaniu prób; powinna ona być maksymalnie zbliżona do 

otoczenia. 

7. Opracować powierzchnie uzupełnień, po wyszlifowaniu 

dopolerować również partie oryginalne w miejscach zmatowień. 

8. Założyć na powierzchnię zabezpieczającą warstwę wosku 

mikrokrystalicznego. Pasta woskowa powinna być wgrzana w 

strukturę powierzchniowych  warstw stiuków i po usunięciu 

nadmiarów wypolerowana do połysku. Warstwa pasty na powierzchni 

powinna być jak najcieńsza. Wgrzanie w strukturę nasyca kolor 

marmoryzacji. 
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III. D. POSADZKA KAMIENNA I PRÓG PRZY GŁÓWNYM 

WEJŚCIU DO AULI 

 

1.OPIS OBIEKTU I STANU ZACHOWANIA 

 

Posadzka wykonana z dwóch rodzajów zbitych wapieni 

organogenicznych. Płyty kwadratowe, ułożone w karo. W  

historycznych posadzkach płyty były jednostronnie szlifowane i 

polerowane; strona odwrocia była zwykle łupana i nie miała równej 

powierzchni. Prawdopodobnie posadzka w auli również jest 

zbudowana z takich płyt. Posadzka nie została założona pod 

drewnianymi podłogami podestów ław, bocznych lóż i podium 

rektorskiego. Użyty kamień to wapienie pochodzące ze szwedzkiej 

wyspy Olandii. Występują również uzupełnienia płyt  marmurem 

sławniowickim. Uzupełnienia pochodzą z późniejszych remontów. 

Posadzka została ułożona na zaprawie wapienno – piaskowej, 

wyspoinowana również zaprawą wapienno – piaskową z dodatkami 

hydraulicznym (margle). 

Brzegi płyt mają powykruszane niewielkie fragmenty ziaren, stąd 

linie spoin są nierówne. Wiele płyt zwłaszcza w zachodniej części 

audytorium „klawiszuje” - krawędzie lub narożniki płyt wysunęły się z 

płaszczyzny. Chociaż stopień tego wysunięcia jest niewielki (do 3, 4 

mm) może spowodować potykanie się passantów. W części 

wschodniej tuż przy podeście jedna z jasnych płyt jest w dwóch 

miejscach  pęknięta; pęknięte fragmenty przesunięte w płaszczyźnie. 

Powierzchnia polerowna płyt zabezpieczona jest silnie błyszczącym 

preparatem ochronnym. W miejscach niezabezpieczonych widoczna 

jest całkowita utrata poleru na powierzchni płyt. Wiele płyt ma 

wykruszone fragmenty skały na powierzchniach, utworzyły się 

nieregularne dziurki wypełniły się zbitym brudem tworząc poza 

nierównościami powierzchni nieestetyczne czarnobrunatne plamy. 

Spoiny wskutek zabrudzeń również przybrały brunatny odcień. 

Występują również nieliczne wtórne uzupełnienia, wykonane z 

barwionego betonu, o wykruszonych przeważnie krawędziach. 

Spośród wszystkich mankamentów wypełnione brudem kawerny na 

powierzchni i wysoki połysk posadzki robią najgorsze wrażenie. 

Osobnym elementem jest granitowy próg przy wejściu głównym do 

auli. Rozpoznanie petrograficzne wskazało na duże podobieństwo 

skały do granitu z Arnsdorf w Niemczech. Próg ma wyoblone 
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krawędzie i jest pęknięty przy ościeżu od strony północnej. Pęknięcie 

jest dość szerokie. Ponadto podobnie jak w przypadku posadzki, na 

płaszczyźnie progu powykruszane są liczne kryształy minerałów, a w 

powstałych kawernach zgromadził się brud, tworząc liczne czarne 

plamki na powierzchni.    

 

 

 

1.PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

Rozważyć możliwość przełożenia posadzki i wyrównania jej 

powierzchni. Można zdemontować tylko płyty klawiszujące i 

popękane. Zabiegi jakim powinna być poddana powierzchnia płyt 

posadzki i progu przedstawiono w punktach poniżej. 

1.Oczyścić powierzchnię ze starych past i z brudu zalegającego w 

kawernach. Czyszczenie wykonać przy pomocy rozpuszczalników 

organicznych i detergentów. Nie używać popularnych preparatów 
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chemii gospodarczej, które mają kwaśny odczyn. 

1. Usunąć mechaniczne powierzchniowe warstwy spoin. 

2. Usunąć wtórne uzupełnienia betonowe. 

3. Uzupełnić większe ubytki kitami na spoiwie epoksydowym o 

podwyższonych parametrach światłotrwałości; kity założyć 

imitatorsko, opracować ich powierzchnię nadając szlif zbliżony do 

oryginalnego kamienia. 

4. Popękane płyty i próg skleić po uprzednim rozklejeniu 

elementów i oczyszczeniu styków; uzupełnić ubytki przy spoinie 

klejowej. 

5. Założyć nowe spoiny z zaprawy wapienno – piaskowej z 

dodatkami hydraulicznymi (trass reński, przepalony kaolinit, mączka 

szamotowa itd.). 

6. Zabezpieczyć powierzchnię posadzki odpowiednimi pastami 

woskowymi. Wybrać pasty na twardym wosku nie nadające 

intensywnego połysku lub wręcz pozostawiające matową 

powierzchnię np. pasty na wosku carnauba. Ze względu na 

konieczność bieżącego dość częstego mycia posadzki na wstępne 

zabezpieczenie woskowe można nałożyć któryś z popularnych 

preparatów zabezpieczających antypoślizgowych, który przy bieżącej 

konserwacji będzie zmywany. Powierzchnia nie powinna być 

intensywnie błyszcząca. 

 

III. E. PORTAL PIASKOWCOWY WEJŚCIA NA EMPORĘ 

 

Piaskowcowy portal wykonany ze śląskiego piaskowca ciosowego 

synklinorium północno-sudeckiego. Nazwa złoża jest nieznana, 

prawdopodobnie był to jeden z licznych  lokalnych kamieniołomów. Obiekt 

został oczyszczony, pozostały resztki farb i szpachlówek na krawędziach 

na styku ze ścianą. Przy zamku drzwi został wycięty otwór w ościeżu do 

mocowania zamka. Na powierzchni obserwuje się drobne ubytki 

mechaniczne oraz wykruszenia minerałów przy intensywnych żelazistych 

przeżyleniach.  Poza kosmetycznymi naprawami obiekt nie wymaga 

konserwacji. Należy uporządkować styk portalu i ściany; oczyścić krawędź, 

starannie wykończyć płaszczyznę ściany i precyzyjnie odciąć ją od 

kamienia. Uzupełnić imitatorsko ubytki zwłaszcza mechaniczne na 

krawędziach i ubytek kamienia przy zamku. 
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IV. ELEMENTY SNYCERSKIE 

 

Elementy snycerskie wystroju Auli Leopoldina stanowią  ramy obrazów 

olejnych, złocone i srebrzone dekoracje mebli, balustrada empory  

muzycznej, baldachim nad podium i snycerka kartuszy ozdobnych. 

 

1.TECHNIKA WYKONANIA 

Katedra z przedpiersiem, loże rektorska i kanclerska, czy np. ława pod 

emporą zdobione są nakładanymi złoconymi  elementami snycerskimi. 

Elementy snycerskie wykonano z drewna lipowego, złocenia wykonano na 

zaprawie gipsowej, na czerwonym pulmencie, lub na srebrze. Srebrzenia 

zabezpieczono  szelakiem, ocieplając srebro, imitując złocenie.  

W środkowej ławie promotorskiej  występują srebrzenia pokryte 

goldlackami. 

Wysoki zaplecek tylnych siedzisk katedry wieńczą rzeźby dwóch orłów z 

rozpiętą pomiędzy nimi girlandą. Na policzkach ław i na narożach 

przedpiersia znajdują się hermy zakończone wolutami, także złocone na 

pulment.  

Katedra mająca formę sarkofagowej mensy posiada umieszczony na 

środku snycerski kartusz oraz elementy ażurowe.  

Złocenia wykonano na zaprawie gipsowej i na czerwonym pulmencie. 

Srebrzenia - zaprawa także gipsowa, na niej  czerwony pulment, 

srebrzenia zabezpieczone szelakiem.  

Widoczne uzupełnienia srebrzeń i złoceń.  

W partiach polerowanych widoczne są ubytki do drewna - hermy jak i 

snycerka. Elementy usytuowane wyżej- orły i girlanda, zachowane w 

lepszym stanie, choć widać spękania zaprawy.  

 

2.PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

 Demontaż elementów snycerskich 

 Dezynfekcja 

 Impregnacja drewna 

 Uzupełnienie drewna, drewnem sezonowanym w gatunku 

jednorodnym, oraz żywicą syntetyczną 

 Przeklejenie drewna uzupełnionego 

 Położenie warstw zaprawy pod złocenia 

 Pulmenty 

 Złocenie z polerowaniem, srebrzenia na koniec zabezpieczyć 

np. żywicą szelakową 
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BALUSTRADA EMPORY MUZYCZNEJ 

Złocenia j. w., należy pamiętać o uzupełnieniu parapetu- metal  

Jest  ona wykonana z drewna lipowego, ażurowa, złocona i 

polichromowana, skonstruowana w formie  wklęsłej elipsy. Złocenia 

wykonano na zaprawie gipsowej. Są to wg opinii MIK i RDS- złocenia 

wtórne, badania złoceń dekoracji parapetu wykazują grunt kredowy jako 

warstwę pierwotną.  W kartuszu empory np. jako warstwa pierwotna 

występuje zaprawa kredowa a na niej warstwa barwna w kolorze jasnej 

czerwieni. 

Zły stan zachowania balustrady jak i pozostałych elementów polichromii i 

złoceń występujących na emporze muzycznej spowodowany  jest nie tylko 

uszkodzeniem drewna, skutkującym spękaniem i dekonsolidacją zapraw, 

uszkodzeniem warstw barwnych, warstw pozłot, dodatkowo złocenia są 

mocno zabrudzone a ślady wtórnych uzupełnień są bardzo widoczne. 
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V. ELEMENTY DREWNIANE 

 

 

A. KATEDRA, DWURZĘDOWE  ŁAWY PROMOTORSKIE Z 

PRZEDPIERSIEM 

 

1.TECHNIKA WYKONANIA 

 

Wykonane są z drewna sosnowego i dębowego. 

Wysoki zaplecek tylnych siedzisk wieńczą rzeźby dwóch orłów z rozpiętą 

pomiędzy nimi girlandą. Na policzkach ław i na narożach przedpiersia 

znajdują się hermy zakończone wolutami.  

Katedra ma formę sarkofagowej mensy z umieszczonym na środku 

snycerskim kartuszem oraz elementami ażurowymi.  

Stan zachowania drewna jest zły. Pękają deski, są wypaczone zwłaszcza w 

partii przedpiersia. Konstrukcja jest niestabilna. Meble prawdopodobnie 

kilkukrotnie poddawano zabiegom renowacyjnym, usuwając pierwotne 

politury i pasty zabezpieczające. W drewnie występują wtórne elementy 

jak fleki, a nawet wymieniano całe deski i profilowane listwy. Ubytki 

drobne uzupełniano kitami barwionymi, różniącymi się  kolorystycznie. 

Powierzchnie pokryte są lakierami z połyskiem,  niezgodnie z warsztatem 

pierwotnym. Kolorystyka katedry różni się od kolorystyki ław, może to 

wskazywać, iż jest to element nieoryginalny, do którego jedynie 

przymocowano elementy dekoracyjne z odtwarzanego. 
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2.PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

 

 Usunięcie nawarstwień wtórnych 

 Impregnacje lokalne 

 Uzupełnienia ubytków drewna 

 Scalenie kolorystyczne uzupełnień drewna 

 Zabezpieczenie powierzchni złoceń 

 Zabezpieczenie powierzchni drewnianych, politura 
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  B. LOŻE - REKTORSKA I KANCLERSKA 
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1.TECHNIKA WYKONANIA 

 

Posiadają  dekoracje w postaci ornamentów wstęgowo-cęgowych, naroża 

zwieńczone są wolutami. Nad zapleckami umieszczono zwieńczenia, 

zwieńczenie loży rektorskiej  podano renowacji, kładąc grubą warstwę 

zaprawy na srebrzenia kratki regencyjnej. 

Złocenia elementów snycerskich pierwotnie wykonano na czerwonym 

pulmencie, złotem oraz srebrem płatkowym. Srebrzone zostały kratki 

regencyjne, złocone- woluty. Położono na nie laserunki - goldlacki. 

Złocenia są w wielu miejscach przetarte, uwidaczniając warstwę pulmentu, 

a nawet przetarte do zaprawy, zwłaszcza na wypukłych elementach 

zdobień. Drewno jest kruche, łamliwe, mimo wcześniejszych zabiegów 

renowacyjnych, widoczne są otwory wylotowe np. spuszczela. Nie 

stwierdzono aktywnej działalności owadów. W wyniku rozluźnienia 

połączeń stolarskich konstrukcja mebli jest niestabilna, widoczne są 

połączenia stolarskie, a w miejscach powstałych szpar i pęknięć widoczny 

jest brud, powstały ze  spływających past woskowych i innych środków 

zastosowanych w poprzednich konserwacjach. 
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2.PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

Elementy drewniane – postępowanie j. w. 

Elementy snycerskie złocone, srebrzone- należy przywrócić pierwotny 

wygląd zwieńczenia loży rektorskiej. 

 

C.PODIUM I PODEST POD EMPORĄ  D. LOŻE PROFESORSKIE 

 

Należy oczyścić powierzchnie, stopnice i schody podium. Uzupełnić ubytki 

drewna.  

Ponieważ są to elementy wyposażenia Auli, w których istnieją kratki 

wentylacji nawiewnej, należy uzupełnić ubytki kratek nawiewnych, 

metalowych i scalić je kolorystycznie z podobnymi elementami wnętrza. 

Za pilastrami na podium istnieje instalacja elektryczna , prowadzona jak w 

przypadku lóż profesorskich w otulinie ołowianej, Należy zweryfikować 

źródło zasilania i ewentualnie wykorzystać miejsca montażu do 

prowadzenia nowej instalacji oświetleniowej. 

Po uzupełnieniu ubytków drewna płaszczyzny zabezpieczyć substancją 

wytrzymałą na ścieranie, o walorach naturalnych. 

 

W pulpitach lóż profesorskich znajdują się otwory pokryte wewnątrz 

czarną farbą. Jest  to prawdopodobnie pozostałość doświetlania wnętrza 

od strony pulpitów w lożach, wewnątrz widoczna jest instalacja 

elektryczna. Należy rozważyć pozostawienie tego miejscowego 

doświetlania i ewentualnie zaproponować bezpieczne, chłodne źródło 

światła właśnie z tego kierunku.  
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D.ŁAWA ORAZ ŁAWKI POD EMPORĄ I NA EMPORZE 

 

Wykonana z drewna sosnowego, zaplecek dębowy. 
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E. ŁAWKI AUDYTORIUM, POD EMPORĄ MUZYCZNĄ, NA EMPORZE  

 

Należy doczyścić pozostałości politur z wcześniejszych renowacji, 

pozostawione w zagłębieniach trudnodostępnych.  

Uzupełnić ubytki drewna.  

W Auli istnieje bardzo agresywna numeracja i oznaczanie miejsc, 

jest to element wtórny i należy zastanowić się nad ewentualnym 

całkowitym usunięciem tego rodzaju blaszek z wystroju ławek.  

W pierwszych rzędach ławek audytoryjnych istnieją elementy 

składanych pulpitów, także widoczne jest fazowanie powierzchni 

desek pulpitowych.  

Proponuje się przynajmniej w dwóch pierwszych rzędach 

przywrócenie pulpitu składanego oraz ewentualne poprowadzenie 

fazowań, na wzór pierwszych rzędów w deskach pulpitowych 

pozostałych rzędów. 

Po oczyszczeniu i uzupełnieniu drewnem brakujących fragmentów, 

można scalić kolorystycznie wszystkie elementy wystroju 

meblowego auli. 
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F.DRZWI 

 

Istnieją w auli cztery pary drzwi.  

Główne wejście, drzwi oprawione w ramę stalową, pomimo stosunkowo 

niedawno wykonywanych zabiegów renowacyjnych wymagają poprawy 

stanu zachowania. Przyczyną odchylenia od pionu w górnej partii jest 

prawdopodobnie niestabilność konstrukcyjna. Weryfikacji wymaga 

także kolorystyka i rodzaj położonej  kolorowej warstwy 

zabezpieczającej. Zagłębienia kołków, wkrętów są widoczne, a kity 

niestabilne. 

Drzwi na emporę muzyczną wymagają pełnej renowacji ,poczynając od 

usunięcia farby i wymiany zamków. 

Pozostałe dwie pary drzwi należy dopasować kolorystycznie do 

pozostałych. 
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G.STOLARKA OKIENNA  

Należy wymienić śruby mocujące okucia oczyszczone z nawarstwień 

polichromii, w także oczyścić zamalowane elementy metalowe. 

Ponieważ okna mogły posiadać zasłony (jedwabne) należy rozważyć 

ewentualne zastosowanie zasłon w formie blend, czy rolet, 

regulowanych automatycznie, dopasowanych stylistycznie do wnętrza. 
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OBRAZY OLEJNE 

 

 

Nad lożami profesorskimi znajduje się osiem obrazów olejnych –sześć 

kopii i dwa odzyskane po kradzieży z 1997 r, poddane zabiegom 

konserwatorskim. 
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PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

Wszystkie obrazy należy oczyścić, usunąć werniksy, stare uzupełnienia 

zaprawy -w przypadku obrazów oryginalnych, naprężyć i uzupełnić 

ubytki gruntu i warstwy malarskiej. Po wykonaniu uzupełnień, 

zabezpieczyć werniksem retuszerskim warstwę malarską, wykonać 

delikatne punktowania, następnie zabezpieczyć polichromię werniksem 

satynowym. 

Obrazy znajdują się w bogato zdobionych ramach wykonanych z 

drewna lipowego, pokrytych zaprawą . Polichromia ram zwłaszcza w 

dolnych partiach łuszczy się i odspaja od podłoża. Ramy także 

wymagają  pełnej konserwacji i restauracji. 

 

 

 

 


