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1. ZAKRES DOKUMENTACJI 

Niniejsza dokumentacja zawiera programy prac konserwatorskich do wykonania przy elementach 

budynku bramy zamkowej w Głogówku. Jest uzupełnieniem projektu budowlanego. W przypadku 

konfliktu pomiędzy zapisami projektu i programu prac wyjaśnienie należy wspólnie do kierownika prac 

konserwatorskich oraz inspektora nadzoru. Kwestie sporne rozstrzygać przy udziale przedstawicieli 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Na fotografiach podano tylko przykłady niektórych elementów. Zakres występowania (ilość 

elementów, rodzaj, miejsce) należy określać na bieżąco, w trakcie prac konserwatorsko-

remontowych. 

2. OPIS OBIEKTU I WYKAZ ELEMENTÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM PRAC 

Szczegółowy opis obiektu zawiera projekt budowlany. 

Programem prac konserwatorskich objęto poniższe elementy: 

- KRATY METALOWE 

- METALOWE ZAWIASY BRAMY ORAZ INNE ELEMENTY Z METALU, NP. PRZY OKNACH 

- METALOWE DRZWI W PRZEJEŹDZIE 

- KAMIENNE DETALE (KLUCZE W PRZEJŚCIU, KARTUSZ HERBOWY) 

- DREWNIANY STROP 

- ELEMENTY STOLARKI (OKNA, OKIENNICE) 

- SZTUKATERIE Z ZAPRAWY (GZYMSY I WOLUTY) 

- SZKŁO WITRAŻOWE W OKNACH 

Należy pamiętać, że obiekt przeszedł wiele remontów i duża część detali pochodzi z czasów 

powojennych. Do niniejszej dokumentacji dołączono zdjęcia pochodzące sprzed II wojny światowej 

oraz z okresu powojennego dokumentujące niektóre zmiany. Jednak pomimo współczesnej 

proweniencji, ze względu na pewną wartość historyczną, warto ratować także ślady powojennej 

konserwacji i restauracji obiektu. Podczas realizacji prac należy mieć na uwadze zapisy zawarte w 

rozdziale 1.  
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2.1. KRATY METALOWE 

W niektórych otworach okiennych elewacji osadzono żelazne kraty (fot. 1). Są pomalowane co 

uniemożliwia precyzyjne określenie stanu zachowania. Miejscowe odkrywki pozwoliły na stwierdzenie 

występowania kilku warstw farby oraz nawarstwień korozyjnych na metalu. Wstępne rozpoznanie 

stwierdza obecność krat w dwóch oknach elewacji zachodniej i trzech elewacji wschodniej budynku 

głównego oraz w dwóch oknach południowej elewacji i jednym oknie północnej elewacji przybudówki. 

Zakres demontażu krat żelaznych określa projekt budowlany wraz z dodatkowymi uwagami 

dotyczącymi procedur zawartymi w rozdziale 1 niniejszej dokumentacji konserwatorskiej. Do krat 

pozostających w elewacjach należy zastosować zapisy zawarte w rozdziale 3.1. PROGRAM PRAC 

KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z ŻELAZA I STOPÓW ŻELAZA. Prace poprzedzić badaniami 

stratygraficznymi. 

2.2. METALOWE ZAWIASY BRAMY ORAZ INNE ELEMENTY Z METALU 

W przejeździe bramnym zachowały się dawne zawiasy wykonane z żelaza (fot. 02). Do elementów 

opisanych w niniejszym rozdziale należy zaliczyć też żelazne elementy okuciowe oraz zawiasy 

znajdujące się przy stolarce okiennej (fot. 3-4). Wszystkie detale pokrywają wtórne farby oraz 

nawarstwienia korozyjne. 

Zakres demontażu elementów żelaznych określa projekt budowlany wraz z dodatkowymi uwagami 

dotyczącymi procedur zawartymi w rozdziale 1 niniejszej dokumentacji konserwatorskiej. Do detali 

pozostających w elewacjach należy zastosować zapisy zawarte w rozdziale 3.1. PROGRAM PRAC 

KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z ŻELAZA I STOPÓW ŻELAZA. Prace poprzedzić badaniami 

stratygraficznymi. 

2.3. METALOWE DRZWI W PRZEJEŹDZIE 

W przejeździe bramnym zachowały się drzwi metalowe (fot. 5-6). Są wtórnie pomalowane farbą, w 

niektórych miejscach widać nawarstwienia korozyjne na metalu. Drzwi należy poddać pracom 

konserwatorskim wg zapisów rozdziału 3.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z 

ŻELAZA I STOPÓW ŻELAZA. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy wykonać dokładne badania 

stratygraficzne elementu. 

2.4. KAMIENNE DETALE 

W elewacje wmurowano trzy detale kamienne, prawdopodobnie z piaskowca. Ostateczne określenie 

materiału kamiennego możliwe będzie po oczyszczeniu, w trakcie prac konserwatorskich. 
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Zidentyfikowane elementy to dwa zworniki nad przejściem bramnym oraz kartusz herbowy (herb 

Głogówka) z elewacji północnej (fot. 7-9). 

W chwili obecnej elementy są pomalowane wtórnie farbą. Przed podjęciem jakichkolwiek działań 

należy wykonać dokładne badania stratygraficzne elementów. Detale należy poddać pracom 

konserwatorskim wg zapisów rozdziału 3.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z 

PIASKOWCA. 

2.5. DREWNIANY STROP 

W przejeździe zachował się drewniany strop (fot. 10-16). Nie stwierdzono obecności polichromii. 

Drewno jest zabrudzone. Widoczne spękania i drobne uszkodzenia mechaniczne. Stan elementu należy 

ocenić pod względem konstrukcyjnym. Zakres ewentualnych działań budowlanych opisuje projekt 

budowlany. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o wykonaniu prac konserwatorskich do pozostawionych 

elementów należy zastosować opisany w rozdziale 3.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – 

ELEMENTY Z DREWNA. 

2.6. ELEMENTY STOLARKI 

Elementy stolarki okiennej (ramy okienne i okiennice – fot. 17-18) należy ocenić pod względem 

ewentualnej wymiany elementów konstrukcyjnych niemożliwych do zachowania ze względu na inne 

przepisy dotyczące okien. W razie istnienia zatwierdzonych przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zapisów w projekcie budowlanym mówiących o wymianie okna – 

zrealizować te zapisy i wymienić opisane okna. Bezwzględnie należy jednak poddać konserwacji dwie 

okiennice z południowej elewacji przybudówki. Dla elementów drewnianych zrealizować prace 

opisane w rozdziale 3.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z DREWNA. 

Postępowanie z metalowymi dodatkami określa rozdział 2.2. METALOWE ZAWIASY BRAMY ORAZ 

INNE ELEMENTY Z METALU. Na elementach drewnianych należy wykonać badania stratygraficzne. 

2.7. SZTUKATERIE Z ZAPRAWY 

Na elewacjach widzimy dekoracje w postaci profilowanych gzymsów podokapowych, gzymsów 

międzykondygnacyjnych szczytów oraz bocznych listew i spływów na tychże szczytach (fot. 19-31). 

Elementy są zniekształcone przez pokrywające powierzchnię zaprawy i farby. Widać liczne, drobne 

ubytki oraz ślady nieudolnie prowadzonych napraw. Na detalach należy przeprowadzić badania 

stratygraficzne. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac rekonstrukcyjnych należy określić 

prawidłowy, pierwotny profil każdego elementu. Następnie należy zrealizować zapisy rozdziału 3.4. 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – DETALE ARCHITEKTONICZNE Z ZAPRAWY. 
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2.8. SZKŁO WITRAŻOWE W OKNACH 

W kilku oknach bramy znajdują się szkła witrażowe (fot. 17). Należy je delikatnie umyć. Elementy 

pęknięte zdemontować, skleić i osadzić w pierwotnym miejscu. Jako priorytetowe traktować w tym 

przypadku zrealizowanie zapisów projektu budowlanego zatwierdzonego przez Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH 

3.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z ŻELAZA I STOPÓW ŻELAZA 

1. Usunięcie wtórnych przemalowań - metody chemiczne wspomagane mechanicznym 

doczyszczaniem (rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników, pasty do usuwania powłok, 

delikatne środki zmydlające). 

2. Doczyszczenie z resztek wtórnych przemalowań - metody mechaniczne (stalowe szczotki druciane, 

metoda strumieniowo-ścierna). Dobrać metodę na podstawie prób. Podczas zabiegu nie wolno 

uszkodzić metalowego podłoża. 

3. Oczyszczenie elementów z nawarstwień korozyjnych - metody mechaniczne opisane w punkcie 2 lub 

chemiczne (np. roztwory kwasu ortofosforowego). 

4. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą antykorozyjną dobraną na podstawie dostępnych badań 

dotyczących skuteczności. 

5. Malowanie - kolor ustalić na podstawie badań stratygraficznych lub (w przypadku braku danych) 

zgodnie z projektem budowlanym. Przed malowaniem wykonać próby kolorystyczne i uzyskać zgodę 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach komisji konserwatorskiej. Na podstawie badań 

stratygraficznych określić technologiczny układ warstw (grunt, farba). 

3.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z PIASKOWCA 

3.2.1. Prace wstępne 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie badań stratygraficznych.  

3. W przypadku znalezienia polichromii – dostosować metody czyszczenia do rodzaju i zakresu 

występowania farb. Polichromię zabezpieczyć przed zniszczeniem na czas wykonywania zabiegów na 

podłożu kamiennym. 

3.2.2. Prace konserwatorskie 

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. 
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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. Ewentualne 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 - strukturalnie. 

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 się złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie (np. 

tarcza herbowa) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania odkrycie 

reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów 

archiwalnych). 

3.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEMENTY Z DREWNA 

3.3.1. Prace wstępne 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 
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2. Wykonanie badań stratygraficznych. 

3. Rozmontowanie poszczególnych obiektów na elementy w celu dokładnego rozpoznania stanu 

elementów konstrukcyjnych. Po tym etapie należy zwołać komisję w celu określenia dalszego 

postępowania. 

4. Wykonanie nowych elementów metodami stolarskimi wg zaleceń projektu budowlanego i komisji 

konserwatorskiej. 

3.3.2. Prace konserwatorskie 

1. Dezynfekcja - preparaty odkażające działające na grzyby, dopuszczone do zastosowania w 

konserwacji zabytków.  

2. Dezynsekcja - preparat owadobójczy, dopuszczony do zastosowania w obiektach zabytkowych 

stosowany metodą natrysku lub gazowanie elementów. 

3. Usunięcie wtórnych przemalowań - metody chemiczne wspomagane mechanicznym 

doczyszczaniem (rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników, pasty do usuwania powłok, 

delikatne środki zmydlające). 

4. Wzmacnianie strukturalne drewna - nasycanie preparatami - roztworami żywic, np. polimetakrylanu 

butylu, kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu lub żywicy epoksydowej z odpowiednim 

zmiękczaczem (roztwór i rodzaj żywicy dobrać zależnie od stopnia destrukcji drewna). 

5. Uzupełnienie ubytków w drewnie (drobne ubytki - szpachle do drewna, duże ubytki - warstwa 

podkładowa z mieszaniny żywicy epoksydowej z odpowiednim zmiękczaczem, z trocinami lub z 

gotowej mieszaniny o odpowiedniej wytrzymałości dopuszczonej do stosowania w drewnie 

zabytkowym, dopuszczalne flekowanie). 

6. Malowanie - kolor ustalić na podstawie badań stratygraficznych lub (w przypadku braku danych) 

zgodnie z projektem budowlanym. Przed malowaniem wykonać próby kolorystyczne i uzyskać zgodę 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach komisji konserwatorskiej. Na podstawie badań 

stratygraficznych określić technologiczny układ warstw (grunt, farba, bejcowanie). 

3.4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – DETALE ARCHITEKTONICZNE Z ZAPRAWY 

3.4.1. Prace wstępne 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Wykonanie badań stratygraficznych. 

3. Ustalenie pierwotnych przekrojów, kształtu profili. 

4. Ewentualna naprawa podłoża obejmująca: 

- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie), 

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

elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek, 
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- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 

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

3.4.2. Prace konserwatorskie  

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 

obranego 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 warstw barwnych - zabezpieczenie i wzmocnienie 

reliktów. 

10. 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).   
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4. ZDJĘCIA OBIEKTÓW 

 

Fot.  1. Przykład kraty – północna elewacja przybudówki 

 

Fot.  2. Przykład elementu żelaznego – jeden z zawiasów bramy 
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Fot.  3. Metalowe elementy przy okiennicy 

 

Fot.  4. Zawias okiennicy 
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Fot.  5. Metalowe drzwi z przejazdu – część górna 
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Fot.  6. Metalowe drzwi z przejazdu – część dolna 
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Fot.  7. Zwornik z elewacji północnej 

 

Fot.  8. Zwornik z elewacji południowej 
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Fot.  9. Kamienny herb 

 

Fot.  10. Przejazd bramny z drewnianym stropem 
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Fot.  11. Drewniany strop 

 

Fot.  12. Drewniany strop 
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Fot.  13. Drewniany strop – przykładowe zniszczenia 

 

Fot.  14. Pęknięcia belek i desek 
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Fot.  15. Drewniany strop – przykładowe zniszczenia 

 

Fot.  16. Drewniany strop – przykładowe zniszczenia 
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Fot.  17. Przykładowe okno 

 

Fot.  18. Drewniana okiennica 
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Fot.  19. Zakres występowania sztukaterii na elewacji południowej 

 

Fot.  20. Zakres występowania sztukaterii na elewacji północnej 
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Fot.  21. Zakres występowania sztukaterii na elewacji wschodniej 

 

Fot.  22. Szczyt południowy 
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Fot.  23. Szczyt północny 

 

Fot.  24. Profil - zbliżenie 
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Fot.  25. Profil - zbliżenie 

 

Fot.  26. Profil - zbliżenie 
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Fot.  27. Profil - zbliżenie 

 

Fot.  28. Profil - zbliżenie 
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Fot.  29. Profil - zbliżenie 

 

Fot.  30. Profil - zbliżenie 
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Fot.  31. Profil - zbliżenie 
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5. ARCHIWALNE FOTOGRAFIE OBIEKTU 

 

Fot.  32. Przedwojenna fotografia obiektu 

 

Fot.  33. Przedwojenna fotografia obiektu 
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Fot.  34. Przedwojenna fotografia obiektu 

 

Fot.  35. Przedwojenna fotografia obiektu 
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Fot.  36. Przedwojenna fotografia obiektu 
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Fot.  37. Przedwojenna fotografia obiektu 



S t r o n a  | 32 

 

 

Fot.  38. Przedwojenna fotografia obiektu 
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Fot.  39. Przedwojenna fotografia obiektu 
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Fot.  40. Zdjęcie powojenne – 1958 r.  

 

Fot.  41. Zdjęcie powojenne – 1964 r. 
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Fot.  42. Zdjęcie powojenne – 1975 r. 
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Fot.  43. Zdjęcie powojenne – 1975 r. 

 

 


