Wyjątek stanowią okna kaplicy O-12, znajdujące się w kaplicy od strony dziedzińca, O-08
znajdujące się w kaplicy od strony klasztoru oraz okno O-15 znajdujące się w elewacji
Południowej, nieco na lewo od kaplicy.

Rys. 3. Okno O-08, widok od strony wewnętrznej.
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Okno posiada wymiary 417 x 136 cm, jest oknem sześcioskrzydłowym, skrzydła nie posiadają
wewnętrznych podziałów. Stan stolarki kwalifikuje te okna do remontu konserwatorskiego.
Warto odtworzyć nieźle zachowane elementy okucia. Okno to jest od strony zewnętrznej
zabezpieczone dodatkowym oknem stalowym.

Rys. 4. Okno O-08, widok od strony zewnętrznej.
Na powyższym zdjęciu widać stalową ramę okna oczhronnego o podziałach innych niż
oryginalne okno. Podział ten nawiązuje prawdopodobnie do podziałów okna O-60.
Proponuje się usunięcie go po zakończonych pracach renowacyjnych okna historycznego.
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Rys. 5. Okno O-15, widok od strony zewnętrznej.
Okno to przeznaczone jest do remontu konserwatorskiego.
Należy pamiętać, że dawne okna skrzynkowe były tak osadzone w otworach okiennych, że
oboknia całkowicie lub prawie całkowicie chowały się za węgarkami.
Podczas wymiany okien na nowe należy pamiętać, że na górnych częściach drewnianych
ościeżnic spoczywa czesto ceglne wypełnienie. Przy wymianie ościeżnic należy zadbać o to
aby proces wymiany nie spowodował częściowego zawalenia muru lub utworzenia w nim
pęknięć. Należy także zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie nowych okien w murze.
Dawne okna krosnowe czy skrzynkowe były tak osadzane aby oboknie prawie lub całkowicie
chowało się za węgarkiem.

Rys. 6. Oboknie okna schowane całkowicie za węgarkiem
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Rys. 7. Profile skrzydeł okien drewnianych
Przy tworzeniu nowych okien należy zwrócić uwagę aby profile ramy skrzydła okna a
zwłaszcza szprosów szprosów były takie jak na rys. 7. Ze względow technologicznych profile
skrzydeł okna mogą nieco odbiegać od tych na rysunku, jednak wymiary powinny pozostać
zbliżone do podanych.
Szczegóły dotyczące prac konserwatorskich stanowią odrębne opracowanie i są ujęte w
Programie Prac Konserwatorskich.
Inwentaryzacja stolarki okiennej.
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ZAŁĄCZNIK 2.
Ekspertyza stanu zawilgocenia murów oraz zagrożeń mykologicznych

1. Na czerwono zostały zaznaczone okna do wymiany
2. Na zielono zostały zaznaczone okna do remontu konserwatorskiego
3. Czerwonym wypełnieniem zaznaczono powierzchnie elewacji która
zostanie wykończona tynkiem renowacyjnym. Jej granicę stanowi
linia kapilarnego podciągania wody
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