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CZĘŚĆ I . PORTALE  
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A. PORTAL Z ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO - 

DZIEDZINIEC GÓRNY 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja południowa skrzydła północnego dziedzińca 

górnego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. W 

kamieniu osadzono metalowe płomienie oraz elementy lwów (np. języki i ogony). Prawdopodobnie 

były złocone. Część dekoracji tła tympanonu wykonano jako płaskorzeźbę w narzucie z zaprawy. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież. Dolna i górna część portalu 

ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz zalewa obiekt od 

góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. W dolnej i górnej części rozwijają sie 

mikroorganizmy: głównie glony i grzyby. Widać liczne ubytki i pęknięcia. Powierzchnie piaskowca 

pokrywa brud i nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe, wtórne farby oraz niezbyt 

estetyczne uzupełnienia. W kamieniu zachowały się liczne, korodujące trzpienie metalowe.  

Elementy metalowe stanowiące elementy oryginalnej kompozycji zachowały się szczątkowo i 
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są mocno skorodowane. Płaskorzeźba z narzutu została niemal całkowicie zniszczona. Brakuje 

lwów podtrzymujących pierwotnie kartusz herbowy. Stan zachowania obrazuje dokumentacja 

fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Demontaż luźnych elementów portalu. 

3. Montaż poddanych wcześniej konserwacji elementów pomnika. Skorodowane, stare kotwy 

montażowe należy zastąpić nowymi, ze stali nierdzewnej. 

4. Rekonstrukcja lwów ze zwieńczenia portalu. Figury należy odkuć w piaskowcu. Formę 

rzeźbiarską i materiał należy ustalić komisyjnie. Zrekonstruować należy też metalowe 

elementy - języki i ogony. 

5. Rekonstrukcja z zaprawy (w narzucie lub jako odlew) tła tympanonu. Ze względu na 

niekompletną dokumentację zdjęciową brakujące elementy należy uzgodnić pod względem 

formy z WKZ. 

6. Rekonstrukcja z metalu brakujących płomieni przy kulach ze zwieńczenia portalu. Elementy 

należy pozłocić. Zachowane elementy poddać konserwacji i pozłocić. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do 

wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 

otoczenia, np. kamienia czy inny). 
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5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w 

okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się 

doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób 

bezpieczny dla powierzchni obiektu.  

6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z 

podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po 

przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 

10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części. 

12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z. 

15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 

16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie 

(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie 

projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac 

konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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MATERIAŁY DIO REKONSTRUKCJI 
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LEW Z BLIŹNIACZEGO PORTALU ZE SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO 



Projekt konserwatorski                                                                                                                                                                                                    Zamek w Głogówku 

17 

 

 
 

FOTOGRAFIA ARCHIWALNA WYKONANA PRZED DEWASTACJĄ OBIEKTU 
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B. PORTAL Z ELEWACJI WSCHODNIEJ SKRZYDŁA ZACHODNIEGO - 

DZIEDZINIEC GÓRNY 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja wschodnia skrzydła zachodniego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. W 

kamiennych kulach osadzono metalowe płomienie. Prawdopodobnie były złocone. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać liczne uszkodzenia mechaniczne. Dolna i górna część ulega 

cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Rzeźba wykazuje znaczny stopień destrukcji. W dolnej części rozwijają sie mikroorganizmy: 

głównie glony i grzyby. Widać liczne ubytki i pęknięcia. Powierzchnie piaskowca pokrywa brud i 

nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe, wtórne farby oraz niezbyt estetyczne uzupełnienia. 

W kamieniu zachowały się liczne, korodujące trzpienie metalowe. Brakuje metalowych płomieni 

osadzonych w kulach oraz figury z centralnej części portalu. Stan zachowania obrazuje 

dokumentacja fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Demontaż luźnych elementów portalu. 

3. Montaż poddanych wcześniej konserwacji elementów pomnika. Skorodowane, stare kotwy 

montażowe należy zastąpić nowymi, ze stali nierdzewnej. 

4. Rekonstrukcja brakującej figury ze zwieńczenia portalu. Figurę należy odkuć w piaskowcu. 

Formę rzeźbiarską i materiał należy ustalić komisyjnie. 

5. Rekonstrukcja z metalu płomieni przy kulach ze zwieńczenia portalu. Elementy należy 

pozłocić. Dopuszcza sie wymianę zachowanego elementu. 

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do 

wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 

otoczenia, np. kamienia czy inny). 

5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w 

okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się 

doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób 

bezpieczny dla powierzchni obiektu.  
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6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z 

podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po 

przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 

10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części. 

12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z. 

15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 

16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie 

(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie 

projektowania (odkrycie reliktów podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych 

materiałów archiwalnych). 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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C. PORTAL Z ELEWACJI PÓŁNOCNEJ SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO - 

DZIEDZINIEC GÓRNY 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja północna skrzydła południowego dziedzińca 

górnego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. W 

kamieniu osadzono metalowe płomienie oraz elementy lwów (np. języki i ogony). Prawdopodobnie 

były złocone. Część dekoracji tła tympanonu wykonano jako płaskorzeźbę w narzucie z zaprawy. 

Portal jest (poza drobnymi szczegółami, np. tarcza herbowa) lustrzanym odbiciem portalu z 

przeciwległej elewacji. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież. Dolna i górna część portalu 

ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz zalewa obiekt od 

góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. W wyniku kradzieży utracił obie kolumny, jedną 

strefę bazową oraz lwa. W dolnej i górnej części rozwijają sie mikroorganizmy: głównie glony i 

grzyby. Widać liczne ubytki i pęknięcia. Powierzchnię piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. 
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Widać też mleczko cementowe, wtórne farby oraz niezbyt estetyczne uzupełnienia. W kamieniu 

zachowały się liczne, korodujące trzpienie metalowe.  

Elementy metalowe stanowiące elementy oryginalnej kompozycji zachowały się szczątkowo i 

są mocno skorodowane. Płaskorzeźba z narzutu została całkowicie zniszczona. Stan zachowania 

obrazuje dokumentacja fotograficzna: 
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ODSPOJENIE ZACHOWANEJ BAZY 

3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 
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2. Demontaż luźnych elementów portalu. Szczególna uwagę należy zwrócić na zachowaną, 

odspojoną bazę. Podczas montażu należy ją stabilnie osadzić w pierwotnym położeniu. 

3. Montaż poddanych wcześniej konserwacji elementów pomnika. Skorodowane, stare kotwy 

montażowe należy zastąpić nowymi, ze stali nierdzewnej. 

4. Rekonstrukcja lwa ze zwieńczenia portalu. Figurę należy odkuć w piaskowcu. Formę 

rzeźbiarską i materiał należy ustalić komisyjnie. Zrekonstruować należy też metalowe 

elementy - języki i ogony. Rekonstrukcje brakujących łap oraz pyska drugiego lwa można 

wykonać w sztucznym kamieniu. 

5. Rekonstrukcja brakujących kolumn wraz z ukradzioną strefą bazową. Elementy należy 

zrekonstruować w piaskowcu. 

6. Rekonstrukcja z zaprawy (w narzucie lub jako odlew) tła tympanonu. Ze względu na 

niekompletną dokumentację zdjęciową brakujące elementy należy uzgodnić pod względem 

formy z WKZ. 

7. Rekonstrukcja z metalu płomieni przy kulach ze zwieńczenia portalu. Elementy należy 

pozłocić. 

8. Podczas prac rekonstrukcyjnych nalezy wykorzystać wzory z bliźniaczego portalu 

opisanego w części A. PORTAL Z ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SKRZYDŁA 

PÓŁNOCNEGO - DZIEDZINIEC GÓRNY 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do 

wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 

otoczenia, np. kamienia czy inny). 

5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w 

okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się 

doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób 

bezpieczny dla powierzchni obiektu.  
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6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z 

podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po 

przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 

10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części. 

12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z. 

15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 

16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie 

(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie 

projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac 

konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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D. PORTAL Z ELEWACJI ZACHODNIEJ SKRZYDŁA WSCHODNIEGO - 

DZIEDZINIEC DOLNY 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja zachodnia skrzydła wschodniego dziedzińca dolnego 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Zwieńczone łukiem obramienie odkute wraz z kluczem w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy 

blokami - zaprawa wapienna. Bloki osadzone w murze, dodatkowo wzmocnione żelaznymi 

kotwami. Zwieńczenie wykonano z zaprawy lub techniką łączącą kamień naturalny i sztuczny. Od 

góry gzymsowanie naczółka chronią dwie warstwy dachówki karpiówki. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady. 

Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń 

należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież. Woda jest podciągana głównie z gruntu.  

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. W wyniku kradzieży utracił dużą część 

obramienia. W kamieniu i w elementach sztukatorskich widać liczne ubytki i pęknięcia. 

Powierzchnię piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe, wtórne 

farby oraz niezbyt estetyczne uzupełnienia. W kamieniu zachowały się liczne, korodujące trzpienie 

metalowe. Uszkodzeniu uległa część ochronnej warstwy z dachówki. Te, które pozostały są w 

bardzo złym stanie. 

Spoiny pomiędzy blokami uległy wykruszeniu. Stan zachowania obrazuje dokumentacja 

fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Zakłada sie rekonstrukcję brakujących elementów obramienia: 
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4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Rekonstrukcja brakujących bloków obramienia wg poniższego wzoru: 

 

Strona A: 

Wstawienie nowych elementów odkutych na wzór zachowanych. Przy rekonstrukcji można 

oprzeć się na zdjęciu archiwalnym, zachowanych elementach oraz na ilustracji z rozdziału 3.0. 

CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI. 

Strona B: 

Wstawienie fleków z piaskowca. Połączenie starego i nowego kamienia należy wypełnić kitem 

imitującym piaskowiec. 
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3. Wykonanie nowego zabezpieczenia z dachówek. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do 

wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 

otoczenia, np. kamienia czy inny). 

5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w 

okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się 

doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób 

bezpieczny dla powierzchni obiektu.  

6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z 

podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po 

przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 

10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części. 

12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 
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dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z. 

15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 

16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie 

(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie 

projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac 

konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). 

 

4.3. Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). 

Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do 

usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie 

(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 
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7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 

wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil 

Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 

11. Dopuszcza sie złocenie elementów sztukatorskich oraz ich malowanie pod warunkiem 

uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów farb lub 

folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie 

preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy 

Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć 

komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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WIDOK PORTALU W LATACH CZTERDZIESTYCH XX WIEKU 
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WIDOK PORTALU W LATACH CZTERDZIESTYCH XX WIEKU 
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E. PORTAL Z ELEWACJI ZACHODNIEJ SKRZYDŁA WSCHODNIEGO - W 

PODCIENIACH 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja zachodnia skrzydła wschodniego, część w 

podcieniach 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Prostokątny portal wykonany w całości z piaskowca. Portal stanowi obecnie obramienie dla 

tynkowanej blendy. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne. Część 

zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń należy 

dodać czynniki mechaniczne.  

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal znajduje się w dość dobrym stanie. W kamieniu widać ubytki, odspojenia warstwy 

przypowierzchniowej i pęknięcia. Powierzchnię piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. Widać 

też mleczko cementowe oraz wtórne farby. Spoiny pomiędzy blokami uległy wykruszeniu. Stan 

zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu.  

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Tynk w blendzie należy wykonać zgodnie z techniką wykorzystaną w pozostałych 

miejscach pokrytych tynkiem płaskim, zgodnie z projektem budowlanym. 

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w okładzie 

ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się doczyszczanie 

metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób bezpieczny dla 

powierzchni obiektu.  

5. Ewentualne usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez 

wybielające okłady z podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór 

metody po przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

6. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

7. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

8. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 
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9. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

10. Klejenie pęknięć. 

11. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

12. Spoinowanie zaprawą wapienną (wapno zwykłe, trasowe lub ich mieszanina) 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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F. PORTAL ZE ŚCIANY POŁUDNIOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ SKRZYDŁA 

WSCHODNIEGO 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA portal ze ściany południowej bramy wjazdowej skrzydła 

wschodniego 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Prostokątny portal wykonany w całości z piaskowca. Portal stanowi obramienie dla wejścia do 

południowej części skrzydła wschodniego. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne. Niewielką 

część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń 

należy dodać nieudolnie wykonywane naprawy.  

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal znajduje się w dość dobrym stanie. W kamieniu widać drobne ubytki i pęknięcia. 

Powierzchnię piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe oraz 

wtórne farby. Spoiny pomiędzy blokami uległy wykruszeniu. Stan zachowania obrazuje 

dokumentacja fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu.  

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Demontaż i całkowite usunięcie kraty wraz ze wszystkimi elementami montażu. 

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w okładzie 

ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się doczyszczanie 

metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób bezpieczny dla 

powierzchni obiektu.  

5. Ewentualne usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez 

wybielające okłady z podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór 

metody po przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

6. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

7. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

8. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 
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9. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

10. Klejenie pęknięć. 

11. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

12. Spoinowanie zaprawą wapienną (wapno zwykłe, trasowe lub ich mieszanina) 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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F. PORTAL ZE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BRAMY WJAZDOWEJ SKRZYDŁA 

WSCHODNIEGO 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA portal ze ściany północnej bramy wjazdowej skrzydła 

wschodniego 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Prostokątny portal wykonany w całości z piaskowca. Portal stanowi obramienie dla wejścia do 

części północnej skrzydła wschodniego. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne. Niewielką 

część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń 

należy dodać nieudolnie wykonywane naprawy.  

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal znajduje się w dość dobrym stanie. W kamieniu widać drobne ubytki i pęknięcia. 

Powierzchnię piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe oraz 

wtórne farby. Spoiny pomiędzy blokami uległy wykruszeniu. Stan zachowania obrazuje 

dokumentacja fotograficzna: 



Projekt konserwatorski                                                                                                                                                                                                    Zamek w Głogówku 

64 

 

 

 

 

 

 



Projekt konserwatorski                                                                                                                                                                                                    Zamek w Głogówku 

65 

 

 

3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu.  

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

4. Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w okładzie 

ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się doczyszczanie 

metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób bezpieczny dla 

powierzchni obiektu.  

5. Ewentualne usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez 

wybielające okłady z podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór 

metody po przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

6. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

7. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

8. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 
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9. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

10. Klejenie pęknięć. 

11. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

12. Spoinowanie zaprawą wapienną (wapno zwykłe, trasowe lub ich mieszanina) 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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H. PORTAL Z ELEWACJI WSCHODNIEJ SKRZYDŁA WSCHODNIEGO 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU kamienny portal 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja wschodnia skrzydła wschodniego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. Portal 

przebudowany. W strefie pod bazą zachowanej kolumny część murowana z cegieł, tynkowana. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i przebudowę obiektu. Dolna i górna 

część portalu ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz 

zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. W dolnej i górnej części rozwijają sie 

mikroorganizmy: głównie glony i grzyby. Widać liczne ubytki i pęknięcia. Powierzchnię piaskowca 

pokrywa brud i czarne nawarstwienia. Widać też mleczko cementowe, wtórne farby oraz niezbyt 

estetyczne uzupełnienia. W kamieniu zachowały się liczne, korodujące trzpienie metalowe.  

Spoiny są niemal całkowicie zniszczone. Brakuje dwóch kamiennych kul ze zwieńczenia. 

Kolumna uległa obsunięciu i odspoiła się wraz z częścią bazową od ściany. Część kamienia (baza 

kolumny) od strony muru, prawdopodobnie pierwotnie osadzona w murze, obecnie nie przylega 
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nawet do powierzchni ściany i jest odsłonięta. Stan zachowania obrazuje dokumentacja 

fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
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1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Demontaż luźnych elementów portalu. 

3. Montaż poddanych wcześniej konserwacji elementów pomnika. Skorodowane, stare kotwy 

montażowe należy zastąpić nowymi, ze stali nierdzewnej.  

4. Kolumnę należy osadzić w pozycji prawidłowej. Dolne elementy (bazę) trwale osadzić w 

ścianie w prawidłowym położeniu. 

5. Rozebranie i wymurowanie na nowo podstawy pod bazę kolumny. Element nalezy 

otynkować i pomalować zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Rekonstrukcja 2 kul ze zwieńczenia portalu. Kule należy odkuć w piaskowcu. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień. 

3. Usunięcie wtórnych, niewłaściwie wykonanych uzupełnień, zwłaszcza cementowych. 

4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do 

wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 

otoczenia, np. kamienia czy inny). 

5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w 

okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się 

doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób 

bezpieczny dla powierzchni obiektu.  

6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z 

podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po 

przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową. 

7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą 

zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej. 

8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 
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9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 

wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku 

i glinki bentonitowej. 

10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części, podklejenie złuszczeń i odspojeń. 

12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym 

odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako 

wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem 

dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego 

piaskowca 

13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z. 

15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam 

laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami 

gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. 

16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie 

(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie 

projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac 

konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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STAN Z OKOŁO 1910 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1940 ROKU 
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I. PORTAL Z ELEWACJI PÓŁNOCNEJ  SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO - BRAMA 

WJAZDOWA 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU portal z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja północna skrzydła północnego - brama wjazdowa 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy na podkładzie ceglanym. Elementy wystające (bonie, gzymsy) 

wyprowadzono w cegle i pokryto zaprawą.. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i 

górna część portalu ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu 

oraz zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne 

ubytki. Zniszczenia dotyczą zarówno tynków płaskich, jak i elementów sztukatorskich. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i 

nawarstwieniami.  Dachówki zabezpieczające portal przed wodą opadową zostały zniszczone i nie 

spełniają swojej roli. Na portalu widoczne jest duże pęknięcie będące kontynuacją rysy w murze 

nad obiektem. Cegły w dolnej części bazy jednego z pilastrów są luźne i przemieszczone. Niektóre 

elementy zostały wtórnie wykonane z zaprawy cementowej. Stan zachowania obrazuje 
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dokumentacja fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie nowego zabezpieczenia z dachówek na górnej płaszczyźnie gzymsowania ze 

zwieńczenia. 

3. .Stabilizacja pęknięcia zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie), 

- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko 

zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek, 

- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 

mechanicznie. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). 

Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do 

usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie 

(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 
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4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruować na 

podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 

wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil 

Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 

11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod 

warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów 

farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie 

preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy 

Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć 

komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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STAN Z OKOŁO 1930 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1930 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1940 ROKU 
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J. PORTAL Z ELEWACJI PÓŁNOCNEJ  SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU portal z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacja północna skrzydła północnego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy na podkładzie ceglanym. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i górna 

część portalu ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz 

zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Portal wykazuje znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne 

ubytki. Zniszczenia dotyczą zarówno tynków płaskich, jak i elementów sztukatorskich. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i 

nawarstwieniami.  W miejscu po usuniętych zawiasach wykonano cementowe uzupełnienia. Otwór 

wejściowy zamurowano i pokryto wtórnym tynkiem. Stan zachowania obrazuje dokumentacja 

fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Ewentualna naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł (przemurowanie), 

- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

 

3. Wykonanie w dawnym otworze drzwiowym blendy, lekko cofniętej względem lica ściany 

lub drzwi (wg projektu budowlanego).  

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 

mechanicznie. 

3. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

4. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 
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5. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

6. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno (z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek, np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

7. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile w miejscach ubytków zrekonstruować na 

podstawie zachowanych elementów oryginalnych. 

8. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów.  

9. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod 

warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów 

farb podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). Możliwe 

jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, 

Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. Decyzję o 

sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć komisyjnie, po uzyskaniu 

pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II . SZTUKATERIE  
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A. ELEWACJE KAPLICY (PÓŁNOCNA I ZACHODNIA) OD STRONY DZIEDZIŃCA 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU elementy sztukatorskie z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacje kaplicy od strony dziedzińca dolnego 

 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy na podkładzie ceglanym. Elementy wystające (pilastry, gzymsy) 

wyprowadzono w cegle i pokryto zaprawą. 

Opisywany obiekt to: 

- gzyms wieńczący szczytowa część ściany północnej, 

- obramienie blendy szczytowej części ściany północnej, 

- opaska wokół spływów szczytu ściany północnej, 

- gzyms podokapowy (ściana północna i zachodnia), 

- gzyms międzykondygnacyjny (ściana północna i zachodnia), 

- pilastry I i II kondygnacji (ściana północna i zachodnia), 

- opaski okienne II kondygnacji (ściana północna i zachodnia), 

- opaska okna parteru ściany zachodniej, 

- portal (ujęty dwoma pilastrami) z elewacji północnej. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i górna 

część elewacji ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz 
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zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Obiekt wykazuje znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne 

ubytki. Zniszczenia dotyczą zarówno tynków płaskich, jak i elementów sztukatorskich. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i 

nawarstwieniami.  Dachówki zabezpieczające gzymsy przed wodą opadową zostały zniszczone i 

nie spełniają swojej roli. Niektóre elementy sztukatorskie zostały wtórnie wykonane z zaprawy 

cementowej. Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna: 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie nowego zabezpieczenia z dachówek na górnych płaszczyznach gzymsowania ze 

zwieńczenia wg projektu budowlanego. 

3. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych (np. konstrukcyjnych) wg projektu 

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie. 

4. Wymiana tynków i ich naprawa w zakresie określonym projektem budowlanym. Podczas 

prac budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie elementy sztukatorskie podlegające 

pracom konserwatorskim.  

5. Jeżeli podczas usuwania tynków odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty dekoracji 

malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace należy 

wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego. 

6. Naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie), 

- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko 

zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek, 

- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 
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2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 

mechanicznie. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). 

Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do 

usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie 

(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruować na 

podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 

wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil 

Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 

11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod 

warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów 

farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie 

preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy 
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Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć 

komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 

 

5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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STAN Z OKOŁO 1940 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1940 ROKU 

 



Projekt konserwatorski                                                                                                                                                                                                    Zamek w Głogówku 

109 

 

 
 

STAN Z OKOŁO 1945 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1960 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1960 ROKU 
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B. ELEWACJE KAPLICY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ (ELEWACJE ZACHODNIA, 

WSCHODNIA I POŁUDNIOWA) 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

 

RODZAJ OBIEKTU elementy sztukatorskie z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny 

LOKALIZACJA elewacje kaplicy od strony zewnętrznej 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy na podkładzie ceglanym. Elementy wystające (pilastry, gzymsy) 

wyprowadzono w cegle i pokryto zaprawą. 

Opisywany obiekt to: 

- dekoracja sztukatorska szczytu - profile, spływy, sterczyny), 

- gzyms podokapowy, 

- tabliczka z datą pod gzymsem podokapowym, 

Rzeźba (Matka Boża z Dzieciątkiem) z niszy na elewacji południowej jest zrobiona z drewna. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Górna część 

elewacji ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda zalewa obiekt od góry. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Obiekt wykazuje znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne 

ubytki. Zniszczenia dotyczą zarówno tynków płaskich, jak i elementów sztukatorskich. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i 

nawarstwieniami.  Dachówki zabezpieczające gzymsy przed wodą opadową zostały częściowo 
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zniszczone i nie spełniają swojej roli. Większość elementów zostało wtórnie wykonanych z 

zaprawy cementowej lub nią pokrytych. Rzeźba z niszy znajduje się w Muzeum w Głogówku. Stan 

zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna: 
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Projekt konserwatorski                                                                                                                                                                                                    Zamek w Głogówku 

116 

 

3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

Jeżeli pod wykonanymi wtórnie elementami sztukatorskimi nie ma oryginalnych dekoracji a 

zaprawy użyte wtórnie nie są zbyt mocne i nieprzepuszczalne (nie wpływają szkodliwie na ceglane 

podłoże), można pozostawić i poddać konserwacji wtórną dekorację szczytu. 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 
 

4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie nowego zabezpieczenia z dachówek na górnych płaszczyznach gzymsowania ze 

zwieńczenia wg projektu budowlanego. 

3. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych (np. konstrukcyjnych) wg projektu 

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie. 

4. Wymiana tynków i ich naprawa w zakresie określonym projektem budowlanym. Podczas 

prac budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie elementy sztukatorskie podlegające 

pracom konserwatorskim.  

5. Jeżeli podczas usuwania tynków odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty dekoracji 

malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace należy 

wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego. 

6. Naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie), 

- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko 

zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek, 

- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

 

7. Wykonanie konserwacji elementów żelaznych wg odrębnego programu. 

8. Wykonanie rekonstrukcji rzeźby Madonny wg oryginału z Muzeum w Głogówku. Technika 

wykonania dowolna, pod warunkiem uzgodnienia z WKZ w Opolu. Zrekonstruowaną 

rzeźbę należy pomalować i zamontować w niszy. 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
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4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 

mechanicznie. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). 

Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do 

usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie 

(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno (z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruować na 

podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 

wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil 

Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 
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11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod 

warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów 

farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie 

preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy 

Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć 

komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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STAN Z OKOŁO 1930 ROKU 
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STAN Z OKOŁO 1940 ROKU 
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STAN OBECNY 

 

 



123 

 

C. OPASKI OKIENNE 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

RODZAJ OBIEKTU elementy sztukatorskie z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny  

LOKALIZACJA elewacje 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy.  

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywane obiekty to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do 

przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i górna 

część elewacji ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz 

zalewa obiekt od góry. Stąd też niszczące działanie na opaski leżące w tych strefach. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Opaski wykazują znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne 

ubytki. Zniszczenia dotyczą zarówno tynków płaskich, jak i elementów sztukatorskich. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i 

nawarstwieniami.  Niektóre elementy zostały wtórnie wykonane z zaprawy cementowej (w całości 

lub częściowo). Można założyć, że duża część opasek to rekonstrukcje powstałe w okresie od XIX 

do XX wieku. Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna. 
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI 

 

Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić 

estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. 

 

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH 

 

Opaski pogrupowano w celu ich klasyfikacji będącej podstawą do prac rekonstrukcyjnych. Nie 

rozdzielano opasek wokół otworów od opasek blend. W opisie posłużono się oznaczeniem ścian wg 

poniższego rysunku. Dla ścian zewnętrznych: północnej, zachodniej i południowej w starej części 

(r8) opracowano dodatkowe oznaczenia (rysunki poniżej) i opisy. Do okien bez opasek należy 

stosować zapisy projektu budowlanego (za wyjątkiem opasek opisanych w niniejszym programie 

jako przeznaczone do rekonstrukcji).  

Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3. 
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ELEWACJE PÓŁNOCNE ZEWNĘTRZNE 
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ELEWACJE ZEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO 
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4.1. Prace towarzyszące 
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych (np. konstrukcyjnych) wg projektu 

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie. Zapisy projektu 

budowlanego dotyczą także postępowania z oknami bez zachowanych opasek i ich śladów. 

3. Wymiana tynków przy opaskach i ich naprawa w zakresie określonym projektem 

budowlanym. Podczas prac budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie elementy 

sztukatorskie podlegające pracom konserwatorskim. Tynki z dekoracją sgraffito poddać 

konserwacji wg odrębnego programu. 

4. Jeżeli podczas usuwania wtórnych zapraw odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty 

dekoracji malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace 

należy wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego. 

5. Naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie), 

- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko 

zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek, 

- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

 

6. Dodatkowe uwagi dla elewacji wewnętrznych (od dziedzińca) oraz dla elewacji wschodniej 

i południowej. 

Należy zrekonstruować wszystkie opaski wokół okien. Do rekonstrukcji stosować wzory 

przedstawione na rysunkach OPASKI OKIENNE OD STRONY DZIEDZIŃCA oraz 

OPASKI ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ ZEWNĘTRZNEJ oraz 

opaski zachowane na danej ścianie. 

 

7. Dodatkowe uwagi dla elewacji północnej zewnętrznej (oznaczenia okien zgodnie z 

rysunkiem ELEWACJE PÓŁNOCNE ZEWNĘTRZNE). 

Otwory okien c1 należy wyrównać do jednakowej wielkości. Obramienia okienne 

zrekonstruować w całości wg zachowanych fragmentów. Zachowane elementy poddać 

konserwacji. 

 

Otwory c2 pozostawić w obecnej formie, bez opasek. 

 

Otwory c3 pozostawić w obecnej formie, bez opasek. Dawny, większy otwór okienny 

zaznaczyć tynkiem płaskim, bez dekoracji sgraffito. 
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Otwory c4 pozostawić w obecnej formie, bez opasek. 

 

Otwory c5 należy wyrównać do jednakowej wielkości. Obramienia w postaci prostego uskoku 

pozostawić. Opaskę (pomiędzy krawędzią otworu okiennego a krawędzią uskoku 

pozostawić bez dekoracji sgraffito. 

 

Otwór c51 pozostawić w obecnej formie, opaskę poddać konserwacji i zrekonstruować w 

pełnym zakresie wg zachowanego oryginału. Płaszczyznę pomiędzy opaską i krawędzią 

wnęki okiennej pozostawić bez dekoracji sgraffito. 

Otwory c6 pozostawić w obecnej formie, bez opasek. 

 

Otwory c7, c8 i c9 pozostawić w obecnej formie, opaskę poddać konserwacji i 

zrekonstruować w pełnym zakresie wg zachowanego oryginału.  

 

Otwory okienne na ścianach wr3, r7 i r8 pozostawić w obecnej formie, opaski poddać 

konserwacji i zrekonstruować w pełnym zakresie wg zachowanego oryginału. 

Płaszczyznę pomiędzy opaską i krawędzią wnęki okiennej pozostawić bez dekoracji 

sgraffito. W przypadku zmniejszonego okna 2 kondygnacji ściany r8 pierwotny otwór 

okienny zaznaczyć cofniętą względem lica muru blendą: 

 
- kolor żółty - przebieg opaski 

- kolor czerwony - obszar blendy 

 

Otwory okienne na 2 kondygnacji ściany r7 otoczyć profilem na wzór okien 2 kondygnacji 

ściany r8. Wykonać jedno obramienie wokół każdej z dwóch par okien. Słupek 

międzyokienny należy lekko cofnąć względem lica ściany. 

 

Wzór dolnego profilu opaski pierwszej kondygnacji ściany r8 znajduje się na ścianie r5 

(zdjęcie poniżej): 
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8. Dodatkowe uwagi dla elewacji z północno-zachodniego narożnika zewnętrznego 

(oznaczenia okien zgodnie z rysunkiem ELEWACJE ZEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO). 

Otwory okien o1 należy wyrównać do jednakowej wielkości. Obramienia okienne 

zrekonstruować zgodnie z obramieniem okiennym z 2 kondygnacji elewacji r8. Opaska 

powinna opierać się o gzyms b (rysunek ELEWACJE ZEWNĘTRZNEGO 

NAROŻNIKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO - fragment oznaczony jako wzór A 

oraz schemat poniżej) 

 
 

Otwory okienne o2 należy powiększyć do pierwotnego wymiaru i kształtu (zwieńczyć łukiem). 

Opaski okienne ujednolicić z blendami p1. Blendy p1 poddać konserwacji i rekonstrukcji. 

Opaski okien o2 i blend p1 powinny oprzeć się o gzyms c. 
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Okna o3 można powiększyć do rozmiaru okien o2 lub pozostawić w istniejącym rozmiarze i 

wkomponować w blendy. Obramienie wykonać zgodnie z wzorem o2 i p1. 

 

Otwory o4 i o5 pozostawić w obecnej formie. Wokół okien o4 zrekonstruować istniejące 

opaski. 

 

9. Na elewacji n1 znajduje się okno z jednym elementem sztukatorskim. Należy poddać go 

konserwacji i zrekonstruować opaskę wg wzoru: opaska okna 1 kondygnacji ściany r8. 

10. Dodatkowe zalecenia dotyczące ściany r6. 

Opaski okienne 2 kondygnacji zrekonstruować wg wzoru: opaska okna 2 kondygnacji ściany 

r8. 

 

Opaski okienne 1 kondygnacji zrekonstruować wg wzoru: opaska okna 1 kondygnacji ściany 

r8. 

 

11. Wszystkie opaski wokół otworów okiennych w wieżach znajdujące się powyżej poziomu 

gzymsu podokapowego należy poddać konserwacji wg programu prac konserwatorskich i 

zachować w obecnym kształcie. 

12. Opaskę wokół balkonu na 1 kondygnacji wieży wr2 poddać konserwacji. Pozostałe okna tej 

wieży pozostawić bez opasek. Obszar wyznaczony opaską i krawędzią otworu pozostawić 

bez rekonstrukcji dekoracji sgraffito. 

13. Opaski na ścianie r5 należy zrekonstruować tylko na 1 kondygnacji. Wzorem jest opaska z 

okna 1 kondygnacji ściany r8. Pozostałe okna, ze względu na dekorację sgraffito, 

pozostawić w obecnej formie, bez rekonstrukcji. 

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy 

 

1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 

mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 

mechanicznie. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). 

Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do 

usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie 

(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 
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4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu 

biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na 

destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym 

dodatkiem piasku i glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 

krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym 

czteroetoksysilan. 

7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 

żywic, wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do 

podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich 

mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 

sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 

kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruować na 

podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 

wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil 

Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 

11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod 

warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów 

farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie 

preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy 

Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć 

komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich. 
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D. GZYMSY 

 

 

 

 

 

 

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY 
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej 

RODZAJ OBIEKTU elementy sztukatorskie z zaprawy 

TEMAT detal architektoniczny  

LOKALIZACJA elewacje 

 

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Całość wykonana z zaprawy na podłożu z cegieł i kształtek ceramicznych. Powierzchniowa 

warstwa większości gzymsów jest wtórna. 

 

2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych. 

 

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Główne czynniki niszczące opisywane obiekty to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady 

atmosferyczne. Woda zalewa obiekty od góry. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w 

wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane 

naprawy oraz przebudowy elewacji. 

 

2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA) 

Gzymsy wykazują znaczny, zróżnicowany zależnie od miejsca, stopień destrukcji. Zaprawy 

są popękane, odspojone. Widać liczne ubytki. Zniszczenia dotyczą też ceramicznego podłoża. 

Powierzchnia zaprawy pokryta jest w wielu miejscach wtórną farbą, mleczkiem cementowym, 

brudem i nawarstwieniami.  Niektóre elementy zostały wtórnie wykonane z zaprawy cementowej 

(w całości lub częściowo). Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna. 

Gzymsy pogrupowano w celu ich klasyfikacji będącej podstawą do prac rekonstrukcyjnych. 

Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3. 

 

Na końcu niniejszej części znajdują się dwie ilustracje ułatwiające klasyfikację poszczególnych 

profili (str. 161 i 162). 
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Gzymsy z elewacji zamku w Głogówku: 

 

 
wr 1 pod częścią ośmiokątną 

 

 
wr 1 pod 2 kondygnacją 

 

 
r4 podokapowy 
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r4 pod 2 piętrem 

 

 
r3 podokapowy 

 

 
r3 pod 2 piętrem 
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r2 podokapowy 

 

 
r2 pod 2 piętrem 

 

 
r1 podokapowy 
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r1 pod 2 piętrem 

 

 
b1 podokapowy 

 

 
b1 pod 2 piętrem 
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b2 podokapowy 

 

 
b2 pod 1 piętrem, profil leżący wyżej 

 

 
b2 pod 1 piętrem, profil leżący niżej 
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b3 podokapowy 

 

 
b4 podokapowy 

 

 
br4 pod 1 piętrem 
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b5 i b6 zwieńczenie ściany 

 

 
b5 i b6 nad 1 piętrem 

 

 
b5 i b6 pod 1 piętrem 
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b8 podokapowy 

 

 
b8 pod 1 piętrem 

 

 
b9 podokapowy 
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b10 podokapowy 

 

 
b10 pod 1 piętrem 

 

 
b11-b13 podokapowy 
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b11-b13 pod 1 piętrem 

 

 
wr3 pod częścią ośmiokątną 
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wr3 pod 2 piętrem 

 

 
wr3 pod 1 piętrem 

 

 
r7 i r8 podokapowy 
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r7 i r8 pod 2 piętrem 

 

 
r7 i r8 pod 1 piętrem 
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wn2 najwyższy gzyms w zachowanej części 

 

 
wn2 pod 2 piętrem 

 

 
wn2 pod 1 piętrem 

 


