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KOŚCIÓŁ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W TYKOCINIE. 
Program działań innych przy obiekcie: drzwiach głównych zewnętrznych (od zachodu) oraz 

bocznych do zakrystii (od południa i od wschodu). 
Drzwi drewniane obite żelazną blachą w wejściach głównym i bocznych do kościoła pochodzą z czasów 

budowy świątyni fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego w latach 1748-1750 (datowanie za: 

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Białostocki, pod red. M. Zglińskiego i K. Kolendo-Korczak, IS 

PAN, 2016 r.). Są ważnym elementem architektury kościoła. Szczególnie drzwi główne, umieszczone na 

osi fasady w piaskowcowym obramieniu współtworzą architekturę najbardziej reprezentacyjnej części 

kościoła, mają wpływ na wartość artystyczną obiektu. Nad wejściem umieszczona jest tablica 

fundacyjna. Wszystkie drzwi mają zbliżony wygląd, stanowią swoisty komplet - świadczą 

o konsekwencji w procesie budowy i wystroju kościoła. 

PLAN UMIEJSCOWIENIA DRZWI W KOSCIELE 
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DRZWI GŁÓWNE zachodnie. 

Na osi fasady znajduje się główne wejście do kościoła, prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym. 

Wejście obramowane jest profilowaną opaską z piaskowca. Jest ona elementem zewnętrznym odrzwi 

Drzwi są dwuskrzydłowe drewniane (sosnowe), konstrukcji deskowo-szpungowej, obite blachą. Obicie 

składa się z niewielkich arkuszy blachy żelaznej, na które nałożono, po dwa w każdym skrzydle, pasy 

z żelaza płaskiego, biegnące ukośnie, krzyżujące się, tworzące „X”. Jest to motyw charakterystyczny dla 

obić żelaznych drzwi w XVIII w. Pasy przytwierdzone są nitami o wyokrąglonych łebkach z rozetkami. 

Na skrzyżowaniu pasów umieszczono ozdobne duże rozety z wklęsłych płatków blachy. Listwa 

przymykowa ukształtowana jest w formie półwałka na podkładkach z pasów blachy, z ćwiekami o 

wyokrąglonych łebkach. Klamka w formie esownicy.  

Od strony wnętrza widoczna jest konstrukcja skrzydeł - każde skrzydło wykonane jest z pionowo 

ustawionych desek (po 4 deski) łączonych czterema szpungami. Skrzydła zawieszone są na trzech 

kutych zawiasach pasowych. Drzwi zamykane na zamek z żelaza z listwami mocującymi, ozdobnie 

zakończonymi ślimacznicą i motywami liści z rytem.  Drzwi zamykane są dodatkowo zaporą drewnianą. 

Drzwi były naprawiane. Widoczny jest zwłaszcza ślad po przemieszczeniu zamka. Ostatnia większa 

naprawa miała miejsce w l. 90.XX w. Obecnie widoczne są uszkodzenia z powodu korozji metalu. 

Uszkodzone są arkusze obicia – przez powstałe ubytki woda opadowa dociera do głębszych warstw 

powodując zniszczenie części konstrukcyjnej drewnianej i dalszą korozję.  
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Drzwi główne zachodnie. 
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                                                         Listwy przybite ćwiekami z roztetkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozeta na skrzyżowaniu listew          

        

 

 

 

                                                     Klamka w drzwiach głównych 
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Listwa przymykowa i fragment listwy poprzecznej 
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Fragment obicia skrzydła drzwiowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczenie arkusza blachy. 
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Drzwi główne od strony wnętrza.  
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Widoczne ślady świadczące o przemieszczeniu zamka 

 

 

 

           

Zamek w drzwiach głównych. 
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DRZWI DO ZAKRYSTII – południowe. 

 

Drzwi do przedsionka zakrystii południowej (skarbca) mają konstrukcję i dekorację analogiczną do 

drzwi głównych, lecz odpowiednio skromniejsze. Umieszczone są w prostokątnym otworze 

zamkniętym lukiem odcinkowym. Są osadzone w drewnianych odrzwiach, jednoskrzydłowe, 

drewniane sosnowe, konstrukcji deskowo-szpungowej, obite od strony zewnętrznej blachą żelazną. 

Obicie wykonane jest z niewielkich arkuszy prostokątnych lub kwadratowych połączonych nitami. Na 

arkusze nałożone są dwa pasy z żelaza biegnące przez całą wysokość skrzydła, na ukos, krzyżując się 

tworzą „X”. Przytwierdzone są nitami z rozetkami z blachy. Pośrodku, w miejscu skrzyżowania pasów 

– większą rozetą. Tuż pod krawędzią górną skrzydła wykonane jest prostokątne okienko (prostokąt 

leżący) w ramiakach drewnianych ze szczebliną pionową. Ramiaki o profilowanych krawędziach, 

łączone na kołki drewniane, szczebliny o bokach sfazowanych (od strony wnętrza) oprawiane na kit 

szklarski (niezachowany). Klamka, pochwyt i szyldy zamku kute, przy klamce proste, pozostałe w formie 

płaskich rozet lub z owalnym półkolistym od dołu i góry, obramowaniem na nitach. Skrzydło otwiera 

się do wnętrza. 

Od strony wnętrza – widoczne jest połączenie konstrukcyjne deski z dwoma szpungami. Skrzydło 

zawieszone jest na trzech kutych zawiasach pasowych (w jednym brakuje haka). Zawiasy przybite 

ćwiekami, ozdobione są na krawędziach ukośnym rytem. Okienko wypełnia miejsce między dwoma 

szpungami. Zamek kuty z klamką w formie grzybka. 

 

.  

     Elewacja południowa 

aneksu – drzwi do 

przedsionka zakrystii – 

skarbca w pierwszej osi 

od zach. 
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Drzwi do przedsionka zakrystii-skarbca od południa. 
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Fragment drzwi południowych z obiciem blachą żelazną. 

Rozeta na skrzyżowaniu pasów. 
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Rozetka na pasie poprzecznym drzwi oraz szyld zamka (poniżej). 
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Drzwi południowe od strony przedsionka. 
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Zamek skrzynkowy kuty z klamką w formie grzybka. 
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DRZWI ZAKRYSTII wschodnie. 

DRZWI DO ZAKRYSTII – południowe. 

Drzwi do zakrystii północnej pełniącej tę funkcję do pocz. XX w., mają konstrukcję i dekorację 

analogiczną do drzwi zakrystii południowej. Umieszczone są w elewacji wschodniej w prostokątnym 

otworze zamkniętym lukiem odcinkowym.  Podobnie, są jednoskrzydłowe, drewniane (prawdomównie 

sosnowe), konstrukcji deskowo-szpungowej, obite od strony zewnętrznej blachą żelazną. Obicie 

wykonane jest z niewielkich prostokątnych arkuszy blachy żelaznej połączonych nitami. Płaszczyzna 

arkuszy jest charakterystycznie pofałdowana. Na arkusze nałożone są dwa pasy z żelaza biegnące przez 

całą wysokość skrzydła, na ukos, krzyżujące się w formie „X” oraz trzeci poziomy. Przytwierdzone są 

nitami, w ukośnych pasach - nitami z rozetkami z blachy. Pośrodku, w miejscu skrzyżowania pasów, 

przytwierdzono dużą rozetę. Skrzydło obramowane jest listwą z ćwiekami. W odróżnieniu od wyżej 

opisanych drzwi bocznych zakrystii południowej, skrzydło zawieszone jest od strony zewnętrznej na 

dwóch kutych hakach i zawiasach pasowych, z zawinięciem na zakończeniu. Nie posiadają drewnianych 

odrzwi i otwierają się na zewnątrz (drzwi lewe). Klamka jest kuta w formie esownicy zakończonej 

grzybkiem. Skrzydło otwiera się do wnętrza. 

Od strony wnętrza – pierwotna konstrukcja deskowa z dwoma szpungami z ćwiekami – jest 

wzmocniona poprzez nałożenie dodatkowego odeskowania. Między szpungi wstawiono osiem, 

pionowych, wąskich desek o profilowanych krawędziach. Nad szpungami dodatkowe deski ułożone są 

poziomo. To opierzenie deskowe przycięte jest do formy otworu wejścia w ten sposób, że tworzy 

przylgę. Zamek kuty z klamką w formie esownicy z grzybkiem.  

 

 

 

Drzwi w elewacji wschodniej prowadzące do zakrystii północnej. 
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Drzwi do zakrystii północnej okute blachą żelazną. 
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Rozeta na skrzyżowaniu listew obicia zewnętrznego drzwi. 

 

Fragment arkuszy blachy i pasów napbitych na drzwiach od zewnątrz. 
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Klamka w formie  grzybka. 

Fragment drzwi i zawiasa 
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Konstrukcja skrzydła drzwi: deska z obiciem arkuszami blachy i pasami na obrzeżach od zewnątrz. 
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Drzwi od strony wnętrza. Pierwotna konstrukcja została wzmocniona dodatkową warstwą desek. 
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Widoczne krawędzie pierwotnej konstrukcji drzwi – deski i deski wtórnego wzmocnienia. 

 

 

Zamek skrzynkowy z klamką od strony wnętrza. 
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CEL ORAZ ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ INNYCH PRZY OBIEKCIE 

Głównym zadaniem działań jest przywrócenie zabytkowym drzwiom pierwotnej funkcji 

z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem zabytkowej struktury drewna, metalu i historycznej 

wartości zabytku. Drewno powinno być zakonserwowane i wzmocnione strukturalnie. Dopuszcza się 

możliwość, zastąpienia bardzo zniszczonych elementów nie spełniające swej funkcji konstrukcyjnej 

nowymi. 

Należy przeprowadzić zabiegi dezynfekcję i dezynsekcję, impregnację wzmacniającą strukturalnie, 

uzupełnienie ubytków w drewnie oraz wykonanie warstw zabezpieczających powierzchnię przed 

wpływem atmosferycznych czynników niszczących. Należy także odsłonić pierwotną warstwę 

monochromii leżącą na powierzchni drzwi od wewnętrznej strony i poddać ją konserwacji. 

W przypadku drzwi wschodnich należy po demontażu dodanych wtórnie pleców wykonać 

konserwację pierwotnej konstrukcji i po jej wzmocnieniu pozostawić od wewnętrznej strony bez 

zakrywania wtórnymi deskami. 

Wszystkie elementy okuciowe w stolarce należy poddać kompleksowej konserwacji, a następnie 

zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Brakujące okucia i ćwieki powinny być 

zrekonstruowane zgodnie ze wzorem zachowanych fragmentów. Dopuszcza się uzupełnienie i 

wymianę najbardziej zniszczonych elementów blach szczególnie w partii przyziemia. 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ PRZY OBIEKCIE 

 

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH ZACHODNICH 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania zabytkowych drzwi in situ. 

2. Demontaż i przewiezienie obiektu do pracowni konserwatorskiej. 

3. Rozpoznanie budowy technologicznej i przegląd poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

oraz stolarskich pod kątem stanu zachowania oraz rodzaju opracowania powierzchni. 

4. Demontaż okuć stalowych. 

5. Fragmentaryczny demontaż blach w partii przyziemia 

6. Oczyszczenie okuć z rdzy i zanieczyszczeń – chemicznie i mechanicznie wełna stalowa 000. 

7. Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów okuć i ćwieków. 

8. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich okuć. 

9. Pomalowanie elementów żelaznych farbą ochronną – Farba do metalu - utworzenie powłoki 

estetycznej z efektem sznytu kowalskiego i widocznego grafitu naturalnego. Właściwości: 

− tiksotropowa o konsystencji  gęstego żelu, 

− rozpuszczalnikowa-(rozpuszczalnik ksylenowy), 

− na bazie żywicy alkidowej, 

− zawiera dodatki  mieszanek naturalnych grafitów, 

− zawiera dodatki  pyłów szlachetnych metali, 

− efekt stali kutej kowalskiej. 

10. Konserwacja klamek i zamków – umycie w benzynie ekstrakcyjnej, oczyszczenie 

rozpuszczalnikami ze starych smarów, regulacja mechanizmu zamku. 

11. Usunięcie fragmentów drewna silnie porażonych grzybem oraz tych, których stan zachowania 

nie rokuje skuteczności zabiegu impregnacji strukturalnej. 

12. Dezynfekcja i dezynsekcja. 
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13. Usunięcie warstw przemalowań ugrowej farby do spodniej farby w kolorze bezowej – 

chemicznie izopropanol + aceton. 

14. Impregnacja strukturalna zabytkowego drewna poprzez pędzlowanie impregnatem - 12% 

i 14% roztwór preparatu w toluenie. 

15. Naprawy stolarskie, sklejenie pękniętych desek - klej poliuretanowy klasy B4. 

16. Wykonanie fleków drewnem dobranym gatunkowo do poszczególnych elementów 

w miejscach ubytków. 

17. Uzupełnienie i rekonstrukcja elementów konstrukcyjnych, takich jak listwy przymykowe, 

stężenia. 

18. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i owadobójcze fragmentów wykonanych z nowego drewna.  

Właściwości: 

− ochrona przed zgnilizną i sinizną,  

− ochrona przed wilgocią, szczególnie na przekroju czołowym drewna,  

− powłoka gruntująca ograniczająca powstawanie plam,  

− szybka skuteczność zwalczania owadów,  

− zabezpieczać przed  atakami nowych owadów,  

− głęboka penetracja drewna. 

19. Zabezpieczenie drewna bezbarwnymi preparatami żywicznymi i antygrzybicznymi. 

20. Opracowanie powierzchni drewna, upodobnienie fleków, bejcowanie. 

21. Retusz pierwotnej warstwy malarskiej - Farby do drewna - do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz – wodorozcieńczalna. Właściwości: 

− silnie krycie, 

− nie łuszcząca się powłoka, 

− powłoka odporna na alkalia, 

− do stosowania również na podłoża mineralne, 

− odporność na wpływ czynników atmosferycznych, 

− produkt niskorozpuszczalnikowy, 

− szybkie schnie,  

− odporność na szorowanie wg DIN 53778. 

22. Położenie cienkiej warstwy impregnatu woskowego na powierzchnię monochromowanego 

drewna – Krem impregnacyjny do drewna w postaci pasty do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz-rozpuszczalnikowy. Właściwości: 

− cienkowarstwowa lazura, 

− pełny efekt przy jednej warstwie, 

− potrójne działanie- impregnat, powłoka gruntująca i lazura, 

− efekt impregnujący- wysycenie drewna-zabezpieczające przed wilgocią, 

− powłoka przepuszczająca parę wodną, 

− powłoka zabezpiecza przed pleśnią, glonami i sinizną, 

− konsystencja kremuc, 

− nie łuszcząca się powłoka. 

23. Montaż okuć i blach. 

24. Przewiezienie obiektów z pracowni konserwatorskiej  do kościoła. 

25. Osadzenie i montaż drzwi, montaż zamków, zawiasów i skobli, regulacja drzwi na zawiasach 
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26. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 

 

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY DRZWIACH DO POŁUDNIOWEJ ZAKRYSTII 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania zabytkowych drzwi in situ. 

2. Demontaż i przewiezienie obiektu do pracowni konserwatorskiej. 

3. Rozpoznanie budowy technologicznej i przegląd poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

oraz stolarskich pod kątem stanu zachowania oraz rodzaju opracowania powierzchni. 

4. Demontaż okuć stalowych. 

5. Naprawy blach w partii przyziemia bez demontażu 

6. Oczyszczenie okuć z rdzy i zanieczyszczeń – chemicznie i mechanicznie wełna stalowa 000. 

7. Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów okuć i ćwieków. 

8. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich okuć. 

9. Pomalowanie elementów żelaznych farbą ochronną Farba do metalu - utworzenie powłoki 

estetycznej z efektem sznytu kowalskiego i widocznego grafitu naturalnego. Właściwości: 

− tiksotropowa o konsystencji  gęstego żelu 

− rozpuszczalnikowa-(rozpuszczalnik ksylenowy), 

− na bazie żywicy alkidowej, 

− zawiera dodatki  mieszanek naturalnych grafitów, 

− zawiera dodatki  pyłów szlachetnych metali, 

− efekt stali kutej kowalskiej. 

10. Konserwacja klamek i zamków – umycie w benzynie ekstrakcyjnej, oczyszczenie 

rozpuszczalnikami ze starych smarów, regulacja mechanizmu zamku. 

11. Usunięcie fragmentów drewna silnie porażonych grzybem oraz tych, których stan zachowania 

nie rokuje skuteczności zabiegu impregnacji strukturalnej. 

12. Demontaż okienka, uzupełnienie szkleń (szkłem ręcznie wykonanym, antycznym, 

„ciągnionym”).  

13. Dezynfekcja i dezynsekcja. 

14. Usunięcie warstw czarnej farby olejnej do spodniej farby w kolorze ciemno brązowej – 

chemicznie izopropanol + aceton. 

15. Impregnacja strukturalna zabytkowego drewna poprzez pędzlowanie impregnatem - 12% 

i 14% roztwór preparatu w toluenie. 

16. Naprawy stolarskie, sklejenie pękniętych desek - klej poliuretanowy klasy B4. 

17. Wykonanie fleków drewnem dobranym gatunkowo do poszczególnych elementów 

w miejscach ubytków. 

18. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i owadobójcze fragmentów wykonanych z nowego drewna. 

Właściwości: 

− ochrona przed zgnilizną i sinizną,  

− ochrona przed wilgocią, szczególnie na przekroju czołowym drewna,  

− powłoka gruntująca ograniczająca powstawanie plam,  

− szybka skuteczność zwalczania owadów,  

− zabezpieczać przed  atakami nowych owadów,  

− głęboka penetracja drewna. 

19. Zabezpieczenie drewna bezbarwnymi preparatami żywicznymi i antygrzybicznymi. 
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20. Opracowanie powierzchni drewna, upodobnienie fleków, bejcowanie. 

21. Retusz pierwotnej warstwy monochromii - Farby do drewna - do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz – wodorozcieńczalna. Właściwości: 

− silnie krycie, 

− nie łuszcząca się powłoka, 

− powłoka odporna na alkalia, 

− do stosowania również na podłoża mineralne, 

− odporność na wpływ czynników atmosferycznych, 

− produkt niskorozpuszczalnikowy, 

− szybkie schnie,  

− odporność na szorowanie wg DIN 53778. 

22. Położenie cienkiej warstwy impregnatu woskowego na powierzchnię monochromowanego 

drewna – Krem impregnacyjny do drewna w postaci pasty do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz-rozpuszczalnikowy. Właściwości: 

− cienkowarstwowa lazura, 

− pełny efekt przy jednej warstwie, 

− potrójne działanie- impregnat, powłoka gruntująca i lazura, 

− efekt impregnujący- wysycenie drewna-zabezpieczające przed wilgocią, 

− powłoka przepuszczająca parę wodną, 

− powłoka zabezpiecza przed pleśnią, glonami i sinizną, 

− konsystencja kremuc, 

− nie łuszcząca się powłoka. 

23. Montaż okuć. 

24. Przewiezienie obiektów z pracowni konserwatorskiej  do kościoła. 

25. Osadzenie i montaż drzwi, montaż zamków, zawiasów i skobli 

26. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 

 

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY DRZWIACH DO PÓŁNOCNEJ ZAKRYSTII 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania zabytkowych drzwi in situ. 

2. Demontaż i przewiezienie obiektu do pracowni konserwatorskiej. 

3. Demontaż wtórnych desek zakrywających wewnętrzną stronę drzwi wschodnich od północnej 

zakrystii. 

4. Rozpoznanie budowy technologicznej i przegląd poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

oraz stolarskich pod kątem stanu zachowania oraz rodzaju opracowania powierzchni. 

5. Demontaż okuć stalowych. 

6. Naprawy blach w partii przyziemia bez demontażu 

7. Oczyszczenie okuć z rdzy i zanieczyszczeń – chemicznie i mechanicznie wełna stalowa 000. 

8. Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów okuć i ćwieków. 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich okuć. 

10. Pomalowanie elementów żelaznych farbą ochronną Farba do metalu - utworzenie powłoki 

estetycznej z efektem sznytu kowalskiego i widocznego grafitu naturalnego. Właściwości: 

− tiksotropowa o konsystencji  gęstego żelu 

− rozpuszczalnikowa-(rozpuszczalnik ksylenowy), 
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− na bazie żywicy alkidowej, 

− zawiera dodatki  mieszanek naturalnych grafitów, 

− zawiera dodatki  pyłów szlachetnych metali, 

− efekt stali kutej kowalskiej. 

11. Konserwacja klamek i zamków – umycie w benzynie ekstrakcyjnej, oczyszczenie 

rozpuszczalnikami ze starych smarów, regulacja mechanizmu zamku. 

12. Usunięcie fragmentów drewna silnie porażonych grzybem oraz tych, których stan zachowania 

nie rokuje skuteczności zabiegu impregnacji strukturalnej. 

13. Wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych drzwi w postaci wklejenia fleków. 

14. Dezynfekcja i dezynsekcja. 

15. Usunięcie warstw czarnej farby olejnej do spodniej farby w kolorze ciemno brązowej – 

chemicznie izopropanol + aceton. 

16. Impregnacja strukturalna zabytkowego drewna poprzez pędzlowanie impregnatem - 12% 

i 14% roztwór preparatu w toluenie. 

17. Naprawy stolarskie, sklejenie pękniętych desek - klej poliuretanowy klasy B4. 

18. Wykonanie fleków drewnem dobranym gatunkowo do poszczególnych elementów 

w miejscach ubytków. 

19. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i owadobójcze fragmentów wykonanych z nowego drewna 

Właściwości: 

− ochrona przed zgnilizną i sinizną,  

− ochrona przed wilgocią, szczególnie na przekroju czołowym drewna,  

− powłoka gruntująca ograniczająca powstawanie plam,  

− szybka skuteczność zwalczania owadów,  

− zabezpieczać przed  atakami nowych owadów,  

− głęboka penetracja drewna. 

20. Zabezpieczenie drewna bezbarwnymi preparatami żywicznymi i antygrzybicznymi. 

21. Opracowanie powierzchni drewna, upodobnienie fleków, bejcowanie. 

22. Retusz pierwotnej warstwy monochromii - Farby do drewna - do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz – wodorozcieńczalna. Właściwości: 

− silnie krycie, 

− nie łuszcząca się powłoka, 

− powłoka odporna na alkalia, 

− do stosowania również na podłoża mineralne, 

− odporność na wpływ czynników atmosferycznych, 

− produkt niskorozpuszczalnikowy, 

− szybkie schnie,  

− odporność na szorowanie wg DIN 53778. 

23. Położenie cienkiej warstwy impregnatu woskowego na powierzchnię monochromowanego 

drewna – Krem impregnacyjny do drewna w postaci pasty do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz-rozpuszczalnikowy. Właściwości: 

− cienkowarstwowa lazura, 

− pełny efekt przy jednej warstwie, 

− potrójne działanie- impregnat, powłoka gruntująca i lazura, 
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− efekt impregnujący- wysycenie drewna-zabezpieczające przed wilgocią, 

− powłoka przepuszczająca parę wodną, 

− powłoka zabezpiecza przed pleśnią, glonami i sinizną, 

− konsystencja kremuc, 

− nie łuszcząca się powłoka. 

24. Montaż okuć. 

25. Przewiezienie obiektów z pracowni konserwatorskiej  do kościoła. 

26. Osadzenie i montaż drzwi, montaż zamków, zawiasów i skobli 

27. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 

 


