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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. WSTĘP 

NAZWA OBIEKTU: kościół.    

CZAS POWSTANIA: 1332, XVI w. 

LOKALIZACJA:                                                                                         

- ulica: Mazurska, 

- miejscowość: 11 – 200 Bartoszyce, 

- gmina: Bartoszyce, 

- powiat: bartoszycki, 

- województwo: warmińsko – mazurskie. 

 

DZIAŁKA NR EW: - 

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW: A-213 z 12.03.1957 
  

JEDNOSTKA ZAMAWIAJĄCA: Kuria Metropolitarna Archidiecezji Warmińskiej,  
                                                      ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn 

WYKONAWCA: mgr Korneliusz Kuczykowski  

                            ul Bema 20/50, 87-100 Toruń  

  

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: program prac konserwatorskich i restauratorskich na 

elewacjach zewnętrznych. 

PODSTAWA OPRACOWANIA:  

- wizja lokalna (wrzesień 2014, marzec 2016);  

- literatura;  

- Badania konserwatorskie elewacji zewnętrznych kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty  

    i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach, Toruń 2016.  
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2. RYS HISTORYCZNY 

Bartoszyce (dawniej Rosenthal, Barsztyn; niem. Bartenstein). Miasto powstało w pobliżu 

strażnicy krzyżackiej wzniesionej na miejscu dawnej osady plemienia Bartów ok. 1240 r.  

Po zajęciu grodu pruskiego wybudowano drewnianą warownię otoczoną wałami ziemnymi, 

będącą jednym z pierwszych przyczółków Zakonu w głębi ziemi Prusów. W czasie trzech 

kolejnych dekad zamek był kilkakrotnie tracony, zdobywany i podnoszony ze zniszczeń. 

Ostatecznie spłonął podczas krzyżackiego oblężenia w 1273 r. i został odbudowany jako 

murowany. Administracyjnie i gospodarczo miał status komornictwa; potem prokuratorii, 

siedziby urzędnika zakonnego średniego szczebla (der Pfleger) pod zwierzchnictwem 

komtura w Bałdze. Pierwsza lokacja miasta (pod nazwą Rosenthal) miała miejsce w 1326 r.; 

przywilej lokacyjny wydał komtur Bałgi Dietrich von Altenburg. Fundacja miasta na lewym 

brzegu Łyny nie odpowiadała jednak pierwszym mieszkańcom. Wkrótce dokonano relokacji 

w bezpieczniejszym miejscu na prawym brzegu rzeki. 

Nowy przywilej lokacyjny z 17 lutego 1332 r. wydał wielki mistrz Zakonu, książę brunszwicki 

Ludvig von Braunschweig. Od początku miastu przeznaczono poważną rolę gospodarczą  

i rozplanowano na rozległym obszarze przekraczającym wielkość innych miast Prus, za 

wyjątkiem ośrodków hanzeatyckich: Torunia, Królewca, Gdańska, Elbląga i Braniewa. 

Rozwijało się szybko dzięki dogodnemu położeniu w pobliżu spławnej Łyny i szlaków 

handlowych wiodących z Królewca do miast warmińskich. W 1359 r. zaszła potrzeba 

poszerzenia granic miejskich; w ciągu następnych kilkudziesięciu lat poza murami powstały 

dwa przedmieścia, Nowe Miasto i Przedmieście Lidzbarskie. Groźba napadów litewskich 

wymusiła budowę obwarowań miejskich. Początkowo były to umocnienia ziemne zastąpione 

murami obronnymi tuż przed 1359 r. i rozbudowanymi w 1411 r. W XIV wymieniane są już 

trzy bramy: Królewiecka, Sąteczeńska (Młyńska) i Lidzbarska. 

Jedną z pierwszych inwestycji miejskich była budowa okazałej fary. Gotycki kościół p.w.  

Św. Jana Ewangelisty wybudowano prawdopodobnie ok. 1332 r., chociaż pierwsza wzmianka 

pochodzi z 1345 r. Początkowo (w 2 ćw. XIV w.) wzniesiono niskie, dwu przęsłowe 

prezbiterium; w latach (1360 – 1380) dobudowano 3 – przęsłowy, pseudobazylikowy korpus 

z wieżą zachodnią, flankowaną kaplicami. Wnętrze nakryto stropem drewnianym; ściany 
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boczne na piętrze nawy głównej przepruto przeźroczami empor, ponadto wykonano emporę 

nad zakrystią oraz kaplicę południową, otwartą do wnętrza prezbiterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartoszyce, plan miasta  
wg. stanu z koń. XVII w., 
(rekonstrukcja). 

 

Korpus świątyni pozostał bez zmian do końca XIV w., potem bryła zmieniała się kilkakrotnie 

na skutek dalszej rozbudowy. W 1406 r. wzniesiono kaplicę Św. Marii Dziewicy; z 1414 r. 

pochodzi pierwsza wzmianka o kaplicy Św. Anny. W 1 ćw. XV w. wnętrza zakrystii, naw 

bocznych i przyległych kaplic nakryto sklepieniami. Przed 1487 r. podwyższono nawę główną 

i nakryto sklepieniami gwiaździstymi; założono sklepienia kruchty wieży i kaplic 

przywieżowych; w latach (1519 – 1521) wybudowano kaplicę fundowaną przez biskupa 

warmińskiego. Ostatecznie świątynia zyskała formę trójnawowej bazyliki o znacznie niższych 

nawach bocznych oddzielonych ostrołukowymi arkadami, z trójbocznie zamkniętym 

prezbiterium, tej samej wysokości i szerokości co nawa główna oraz masywną czworoboczną 

wieżą od zachodu. 
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Bartoszyce; miedzioryt z dzieła 
Ch. Chartkocha, Alt und neues 
Preussen (1684). Za murami 
miejskimi dominująca bryła 
kościoła Św. Jana Ewangelisty.  

 

W 1624 r. do części wschodniej kaplicy biskupiej dobudowano kolejną, ufundowaną przez 

bartoszyckiego lekarza Adama Retinga. W XVII w. zbudowano sygnaturkę. W 1732 r. 

podwyższono i zwieńczono hełmem wieżę kościoła. W XIX w. wybudowano kruchty przy obu 

nawach bocznych oraz ściany kaplic po stornie południowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Św. Jana Ewangelisty 
i M.B. Częstchowskiej; widok 
ogólny od strony pd. – wsch. 
(ok. 1960). 

W 1945 r. kościół uległ znacznym zniszczeniom. Uszkodzone zostały przede wszystkim dach  

i sklepienia nawy głównej; wnętrza i wyposażenie zostały zdewastowane. W latach (1956 – 

1958) przeprowadzono odbudowę zakończoną ponowną konsekracją; w latach (1968 – 

1981) wykonano kolejne remonty murów zewnętrznych, dachów i wnętrza. W 2014 r. 

przeprowadzono remont konstrukcji i wymianę pokrycia dachu nawy północnej wraz  
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z pracami konserwatorsko – restauratorskimi obejmującymi architektoniczne elementy 

wieńczące ścian szczytowych oraz elewacje kruchty północnej. 

 

3. OPIS FORMALNY OBIEKTU 

3.1. LOKALIZACJA 

Kościół zlokalizowany w północno – wschodniej części Starego Miasta w Bartoszycach;  

w obrębie regularnej, czworobocznej działki ograniczonej ul. Mazurską od północy, ul. Ofiar 

Oświęcimia od południa, ul. Plac Wolności od strony wschodniej i zachodniej. Po stronie 

północnej znajduje się plebania z sąsiednim placem parkingowym, przyległe do dawnych 

murów miejskich; po stronie zachodniej Dom Parafialny i sąsiedni budynek mieszkalny;  

po stronie południowej szeregowa zabudowa mieszkalno – usługowa; od wschodu rozległy 

skwer zamknięty blokiem mieszkalnym. 

 

3.2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA  

3.2.1. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA 

Mury; posadowione na fundamentach z głazów narzutowych; wzniesione z cegły 

ceramicznej pełnej formowanej ręcznie w układzie gotyckim; obszerne fragmenty 

przelicowane cegłą w układzie blokowym, z miejscowym wykorzystaniem zendrówki. 

Zakrystia, kruchta północna oraz aneks klatki schodowej na wschodnim krańcu nawy 

północnej zbudowane z cegły maszynowej, również w układzie blokowym. Budulec spojony 

zaprawą pisakowo – wapienną. Mury prezbiterium opięte wysokimi szkarpami; przy wieży,  

w obrębie korpusu i aneksów bocznych niższymi, w narożach ustawionymi diagonalnie. 

Elewacje nietynkowane; wsparte na cokole ceglanym; po stronie południowej oblicowanym 

ciosami kamiennymi.  

Portale i otwory drzwiowe; zamknięte łukiem ostrym. Ościeża portalu kruchty wieżowej  

z profilowanych kształtek ceramicznych; w kruchcie południowej z kształtek o ćwierć-

kolistym narożniku. Ościeża otworów drzwiowych zakrystii, nawy północnej i kruchty 

północnej wydzielone podwójnym uskokiem z cegieł. Otwory okienne w prezbiterium  
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i korpusie nawowym zamknięte łukiem ostrym. Ościeża nieznacznie rozglifione, otynkowane; 

w zakrystii, nawie północnej i kruchcie północnej wydzielone podwójnym uskokiem z cegieł. 

W części wschodniej nawy północnej otwory zamknięte łukiem pełnym; o nieznacznie 

rozglifionych, tynkowanych ościeżach oraz profilowanych ościeżach ceramicznych. Parapety 

osadzone na skos, ceramiczne. Otwory okienne w wieży ostrołukowe i odcinkowe, 

pojedynczy prostokątny; ościeża proste. Przeźrocza dzwonnicy zamknięte odcinkowo; 

ościeża wydzielone uskokiem z cegieł. W zachodniej klatce schodowej małe, prostokątne 

przeźrocza.  

Sklepienia; we wnętrzu nawy głównej i kaplic przywieżowych gwiaździste o czterech 

czteroramiennych gwiazdach w przęśle, z kolistymi zwornikami; w nawach bocznych, 

kaplicach południowych, pomieszczeniach nad zakrystiami oraz kruchtach sklepienia 

gwiaździste, o czteroramiennych gwiazdach, z kolistymi zwornikami; w pomieszczeniu przy 

zakrystii sklepienie kolebkowe; w pomieszczeniach przy prezbiterium strop płaski,  

z podsufitką; w kondygnacjach wieżowych stropy belkowe.  

Konstrukcje dachów; drewniane. Nad nawą główną więźba wieszarowa, ze stolcem 

wiszącym, o trzech poziomach jętek, stężona podłużnie zastrzałami; nad nawami bocznymi 

stolcowo – płatwiowa, z zastrzałami i kleszczami; nad kruchtą północną krokwiowo – 

jętkowa; ostatnia kondygnacja wieży w konstrukcji słupowo – ryglowej, stężona 

skrzyżowanymi zastrzałami.  

Pokrycie połaci dachów; z dachówki ceramicznej; nad nawą główną typu mnich – mniszka; 

nad nawami bocznymi holenderki; na wieży karpiówki. Hełm wieży pokryty blachą 

miedzianą; sygnaturka blachą ocynkowaną. Parapety otworów okiennych, ceramiczne 

nakrywy na uskokach przypór i sterczynach szczytów również opierzone blachą.  

3.2.2. STOLARKA ELEWACYJNA 

Drzwi; drewniane; w kruchcie wieżowej powtarzające kształt otworu, ościeżnicowe  

z nadświetlem dzielonym diagonalnymi szczeblinami; dwuskrzydłowe, konstrukcji ramowo - 

płycinowej, awers opierzony „w jodełkę”; zawieszone na kutych, dekoracyjnych zawiasach 

tarczowych. Drzwi do kruchty północnej powtarzające kształt otworu, krosnowe; 

dwuskrzydłowe, konstrukcji ramowo – płycinowej, awers opierzony listwami; zawieszone na 

zawiasach kątowych oraz krzyżowych. Drzwi do klatki schodowej w nawie północnej 
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powtarzające kształt otworu, krosnowe; jednoskrzydłowe, ramowe; zawieszone na 

zawiasach pasowych. Drzwi zakrystii powtarzające kształt otworu, krosnowe z nadświetlem 

dzielonym diagonalnymi szczeblinami; jednoskrzydłowe, ramowe, awers opierzony  

„w jodełkę”. Drzwi kruchty południowej powtarzające kształt otworu; ościeżnicowe  

z nadświetlem dzielonym szczeblinami diagonalnymi; potrójne, ujęte we wspólną ściankę 

parawanową; w części środkowej dwuskrzydłowe, bo bokach jednoskrzydłowe; ramowo – 

płycinowe; awersy opierzone „w jodełkę”; zawieszone na zawiasach kątowych. 

Okna; w obrębie prezbiterium, nawy głównej i częściowo naw bocznych, stalowe 

powtarzające kształty otworów. Ostrołukowe, stałe, o podziałach imitujących maswerk,  

w części dolnej dwudzielne, zakończone ostrołukowymi lancetami z czwórliściem w okręgu  

i drobnymi podziałami rombowymi, w strefie rozetowej większy okrąg z czwórliściem. 

Pozostałe okna drewniane, krosnowe, powtarzające kształty otworów. W elewacji 

wschodniej nawy północnej okna ostrołukowe, stałe; imitujące maswerk, w części dolnej 

dwudzielne, zakończone ostrołukowymi lancetami, dzielone skrzyżowanymi szczeblinami 

diagonalnymi, z okręgiem w strefie rozetowej oraz okna stałe, jednodzielne, trójpoziomowe, 

kwatery dolne dzielone skrzyżowanymi szczeblinami diagonalnymi. W części wschodniej 

elewacji północnej nawy północnej okna zamknięte ćwierćkoliście, jednodzielne, 

dwupoziomowe, dzielone skrzyżowanymi szczeblinami diagonalnymi oraz zamknięte łukowo, 

jednopoziomowe, dwudzielne. Okna w elewacjach zachodnich naw bocznych stałe, 

ostrołukowe, jednodzielne, trójpoziomowe, kwatery dolne dzielone skrzyżowanymi 

szczeblinami diagonalnymi, góra z ostrołukowymi lancetami ze szczeblin wygiętych 

odcinkowo. Okno zakrystii jednodzielne, dwupoziomowe, dzielone skrzyżowanymi 

szczeblinami diagonalnymi. Okna wieży prostokątne, dzielone skrzyżowanymi szczeblinami 

diagonalnymi oraz ostrołukowe, jednodzielne, trójpoziomowe.               

 

3.3. RZUT I BRYŁA 

Kościół orientowany; na osi przesuniętej w kierunkach północny – wschód, południowy – 

zachód. Wzniesiony na planie trójnawowym; wnętrze podzielone podłużnie ostrołukowymi 

arkadami międzynawowymi na dwóch rzędach masywnych, czterobocznych filarów. Korpus 

trójprzęsłowy; przęsła na planie prostokątnym, zbliżonym do kwadratu;. Nawa główna 
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zakończona niewyodrębnionym, trójprzęsłowym i zamkniętym trójbocznie prezbiterium;  

od zachodu wieża z kruchtą na planie prostokąta i przyległą, cylindryczną klatką schodową. 

Przęsła prezbiterium i nawy głównej na planie prostokątnym; w nawach bocznych 

przechodzące w prostokąty stojące. Nawa południowa czteroprzęsłowa; z otwartą kaplicą po 

stronie wschodniej oraz przęsłem zachodnim na rzucie kwadratu; na osi prostokątna kruchta 

boczna ujęta nieco mniejszymi, otwartymi do nawy kaplicami; na krańcu wschodnim, przy 

murze prezbiterium, dwa nieduże pomieszczenia na planie kwadratu. Nawa północna  

z wyodrębnioną, prostokątną kruchtą na osi; po stronie wschodniej, przy ścianie 

prezbiterium kwadratowa zakrystia ze skarbczykiem na piętrze; na krańcu prostokątna klatka 

schodowa. Kruchta wieżowa flankowana dwiema prostokątnymi kaplicami otwartymi do 

wnętrza naw bocznych. Bryła bazylikowa, zwarta; z dominującą nawą główną i równie 

wysokim, oszkarpowanym prezbiterium, nakrytymi wspólnym dachem dwuspadowym 

przechodzącym na krańcu wschodnim w trójspadowy; w kalenicy ośmioboczna sygnaturka.  

Od zachodu przysadzista wieża dzwonna nakryta dachem namiotowym; zwieńczona 

ośmiobocznym, baniastym hełmem zakończonym iglicą. 

 

Kościół parafialny pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; rzut przyziemia. 
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3.4. KOMPOZYCJA I WYSTRÓJ ARCHITEKTONICZNY 

Kompozycja elewacji zewnętrznych, pomimo wielokrotnej rozbudowy i licznych 

przekształceń jest wyjątkowo jednorodna. Wystrój opracowano skromnie, operując  

bardzo ograniczonym repertuarem detali architektonicznych, podkreślając przez to 

monumentalność skubizowanej bryły kościoła. Niewielkie partie murów w obrębie elewacji  

naw bocznych przyozdobione są regularnie rozmieszczoną zendrówką. Prezbiterium 

rozczłonkowano wysokimi, dwuuskokowymi szkarpami. Elementami kontrastującymi  

z gładkim, ceglanym licem są jasne, otynkowane powierzchnie ościeży otworów okiennych, 

blend oraz fryzy pasowe zamykające obszerne prostokątne płyciny rozmieszczone  

w wysokich partiach wieży. Kolejny wyróżniający się element dekoratywny stanowi 

ostrołukowy portal kruchty wieżowej, o uskokowych, bogato rozprofilowanych ościeżach  

i archiwolcie z kształtek ceramicznych. Zdecydowanie bardziej uproszczone ościeża portalu 

kruchty południowej ukształtowano uskokowo, poprzez multiplikację profili  

z ćwierćkolistych kształtek ceramicznych. Większość elewacji wsparto optycznie na 

uproszczonym cokole ceglanym, wydzielonym gzymsem z fazowanych cegieł wymurowanych  

w tzw. „rolkę leżącą”. Elewacje prezbiterium przedzielono gzymsem kapnikowym  

z wysuniętej warstwy cegieł. Podobny gzyms ogranicza od dołu sięgający zwieńczenia fryz 

ceramiczny. Zamknięcie elewacji prezbiterium i korpusu nawowego tworzą uskokowe 

gzymsy, uformowane z wysuniętych warstw cegieł i kształtek ceramicznych. Elewacje wieży 

zakończono wydatnym, profilowanym gzymsem drewnianym. Dekoracyjne zwieńczenia 

elewacji na krańcach naw bocznych stanowią rozczłonkowane blendami półszczyty 

sterczynowe.    

 

3.5. ELEWACJE 

3.4.1. PREZBITERIUM 

Elewacja wschodnia; ceglana; dwukondygnacyjna; trójboczna, symetryczna. Naroża ujęte 

wysokimi, dwuuskokowymi przyporami. W przyziemiu, na osi prostokątna blenda zamknięta 

potrójną arkadą. Wyżej otwór okienny przesklepiony łukiem ostrym; ościeża nieznacznie 

rozglifione, otynkowane. Na osiach bocznych analogiczne, lecz wyższe otwory okienne.  

Nad nimi ograniczone przyporami odcinki tynkowanego fryzu pasowego w formie płyciny 
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zagłębionej nieznacznie w licu elewacji. Kondygnacja II wydzielona obiegającym wielobok, 

ceramicznym gzymsem kapnikowym, z wysuniętej warstwy cegieł o zaoblonej krawędzi;  

na przyporach zdwojonym. Na osiach ostrołukowe otwory okienne; ościeża ukształtowane, 

jak w kondygnacji I. U góry ceramiczny fryz podokapowy ograniczony gzymsami z wysuniętej 

warstwy cegieł. Elewacja zamknięta profilowanym gzymsem ceramicznym.       

Elewacja północna; ceglana; dwukondygnacyjna; trójosiowa, niesymetryczna; styczna  

z elewacją nawy głównej, wydzielona jedynie pionowym uskokiem muru. Rozczłonkowana 

trzema wysokimi przyporami. W kondygnacji I, po stronie wschodniej smukły otwór okienny 

zamknięty łukiem ostrym; ościeża rozglifione, otynkowane. Wyżej, ograniczony przyporami 

odcinek fryzu w formie tynkowanej płyciny. Kondygnacja II wydzielona ceramicznym 

gzymsem kapnikowym z wysuniętej warstwy cegieł o zaoblonej krawędzi, zdwojonym na 

przyporach; po stronie zachodniej stycznym z kalenicą jednospadowego dachu nawy 

bocznej, przesłaniającej dolną część elewacji. Na osi, pomiędzy zakończeniami przypór, 

ostrołukowy otwór okienny, analogiczny jak w kondygnacji I. Osie boczne bez przeźroczy.  

U góry ceramiczny fryz podokapowy, ograniczony gzymsami z wysuniętej warstwy cegieł. 

Całość zamknięta profilowanym gzymsem ceramicznym. 

Elewacja południowa; ceglana; dwukondygnacyjna; trójosiowa, niesymetryczna; styczna  

z elewacją nawy głównej, wydzielona pionowym uskokiem muru. Rozczłonkowana trzema 

wysokimi przyporami. Kondygnacja I przesłonięta w większości prostokątnym aneksem 

zakrystii. Na osi fragment ostrołukowej, tynkowanej blendy. Po stronie wschodniej podobnie 

ukształtowany fragment otworu okiennego. Wyżej, ograniczone przyporami odcinki  

fryzu w formie tynkowanej płyciny. Kondygnacja II wydzielona ceramicznym gzymsem 

kapnikowym z wysuniętej warstwy cegieł o zaoblonej krawędzi, zdwojonym na przyporach; 

po stronie zachodniej stycznym z kalenicą jednospadowego dachu nawy bocznej, 

przesłaniającej dolną część elewacji. Na osiach ostrołukowe otwory okienne; ościeża 

rozglifione, otynkowane. Na skraju zachodnim dodatkowo zegar słoneczny w formie 

tynkowanej płyciny z profilowaną opaską. U góry ceramiczny fryz podokapowy, ograniczony 

gzymsami z wysuniętej warstwy cegieł. Całość zamknięta wydatnym, profilowanym gzymsem 

ceramicznym. 
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3.4.2. NAWA GŁÓWNA 

Elewacja północna i południowa; analogiczne; ceglane; dwukondygnacyjne, dolne części 

przesłonięte w całości murami i dachem nawy bocznej; w kondygnacji II dziesięcioosiowe, 

symetryczne; styczne z elewacją prezbiterium, wydzielone pionowym uskokiem muru.  

Na osiach trzy pary bliźniaczych otworów okiennych zamkniętych łukiem ostrym;  

ościeża proste, otynkowane, krawędzie fazowane. Pary przeźroczy ujęte ostrołukowymi, 

tynkowanymi blendami. Elewacje zamknięte ceramicznym fryzem podokapowym  

i wydatnym, profilowanym gzymsem ceramicznym.   

3.4.3. NAWA PÓŁNOCNA 

Elewacja północna; ceglana, wsparta na cokole; jedynie na pojedynczej osi w części 

wschodniej dwukondygnacyjna; całość sześcioosiowa, niesymetryczna; dwudzielna,  

z prostokątną kruchtą zewnętrzną na trzeciej osi zachodniej. Narożnik zachodni wspary 

ustawioną diagonalnie, dwuuskokową przyporą. Na skraju wschodnim otwór drzwiowy 

zamknięty łukiem ostrym; ościeża wydzielone pojedynczym uskokiem z cegieł. Na dalszych 

osiach części wschodniej zróżnicowane otwory okienne. Pierwsze dwa rozmieszczone 

pionowo. Otwór w przyziemiu zamknięty półkoliście; ościeża rozglifione, otynkowane. Wyżej 

biforium ujęte dużą, zamkniętą półkoliście wnęką; ościeża rozglifione, z profilowanych 

kształtek ceramicznych. Na pozostałej osi w obrębie części wschodniej oraz dwóch osiach 

części zachodniej smukłe otwory okienne zamknięte ostrołukowo; ościeża rozglifione, 

otynkowane. Elewacja zakończona prostą, drewnianą maskownicą skrywającą końcówki 

krokwi. 

Elewacja wschodnia: ceglana, wsparta na cokole; styczna z elewacją prezbiterium.  

jednokondygnacyjna, trójosiowa, w części dolnej symetryczna. Na osi smukły otwór okienny 

zamknięty ostrołukowo; ościeża wydzielone uskokiem z cegieł. Po obu stronach równie 

wysokie blendy o analogicznie ukształtowanych ościeżach. Elewacja zwieńczona trójkątnym 

półszczytem; jednostrefowym; siedmioosiowym. Powierzchnia szczytu rozczłonkowana 

lizenami przechodzącymi w czworoboczne sterczyny zakończone dwuspadowymi nakrywami. 

W części środkowej szczytu ostrołukowy otwór okienny; ościeża wydzielone uskokiem  

z cegieł. Po bokach ostrołukowe blendy. 
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Elewacja zachodnia: ceglana, wsparta na cokole; styczna z elewacją boczną wieży.  

jednokondygnacyjna; jednoosiowa, niesymetryczna. Na osi otwór okienny zamknięty łukiem 

ostrym; ościeża rozglifione, otynkowane. Elewacja zwieńczona trójkątnym półszczytem;  

jednostrefowym; siedmioosiowym. Powierzchnia szczytu rozczłonkowana lizenami 

przechodzącymi w czworoboczne sterczyny zakończone jednospadowymi nakrywami.  

Na osiach pośrednich ostrołukowe blendy. 

3.4.4. NAWA POŁUDNIOWA 

Elewacja południowa; ceglana; jednokondygnacyjna; siedmioosiowa, symetryczna; 

trójdzielna, poprzedzona szerokim, wspólnym aneksem kruchty i kaplic bocznych; na 

zakończeniu zachodnim niewielka, prostokątna zakrystia. Część środkowa wsparta na cokole 

kamiennym; ujęta jednouskokowymi, diagonalnymi przyporami. Na osi duży profilowany 

portal zamknięty ostrołukową archiwoltą; flankowany niewielkimi blendami zamkniętymi 

łukiem ostrym; ościeża portalu trójuskokowe, z kształtek ceramicznych o ćwierćkolistym 

profilu; blendy z podobnie zaobloną krawędzią zewnętrzną. Całość ujęta niszą  

o schodkowym obrysie. Na dalszych osiach bocznych ostrołukowe otwory okienne; ościeża 

rozglifione, otynkowane. Mury boczne aneksu z niewielkimi prostokątnymi przeźroczami. 

Skrajne części elewacji, w obrębie właściwej nawy bocznej, wsparte na niskim cokole 

ceglanym. Narożnik członu zachodniego wsparty ustawioną diagonalnie, jednouskokową 

przyporą; na styku z murem kaplicy dwuuskokowa przypora na wysokim cokole kamiennym. 

Na osiach obu części skrajnych ostrołukowe otwory okienne; ościeża rozglifione, 

otynkowane. Elewacja zamknięta profilowanym gzymsem ceramicznym. 

Elewacja wschodnia; ceglana, wsparta na niskim cokole; jednokondygnacyjna, jednoosiowa, 

niesymetryczna; styczna z elewacją nawy głównej; przesłonięta częściowo zakrystią.  

U góry niewielkie prostokątne przeźrocze. Elewacja zakończona uproszczonym, trójkątnym 

półszczytem. 

Elewacja zachodnia; ceglana, wsparta na cokole; jednokondygnacyjna; jednoosiowa, 

niesymetryczna; styczna z boczną elewacją wieży; narożu, przy wieży poprzedzona 

cylindryczną, dwukondygnacyjną klatką schodową z niewielkimi, prostokątnymi 

przeźroczami. Narożnik południowy wsparty ustawioną diagonalnie, jednouskokową 

przyporą. Na osi otwór okienny zamknięty łukiem ostrym; ościeża rozglifione, otynkowane. 
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Elewacja zwieńczona trójkątnym półszczytem; jednostrefowym; siedmioosiowym. 

Powierzchnia szczytu rozczłonkowana lizenami przechodzącymi w czworoboczne sterczyny 

zakończone jednospadowymi nakrywami. Na osiach pośrednich ostrołukowe blendy. 

3.4.5. ZAKRYSTIA 

Elewacja południowa;  ceglana; jednokondygnacyjna; dwuosiowa, niesymetryczna; styczna  

z elewacją szczytową nawy bocznej. Po stronie zachodniej otwór drzwiowy zamknięty łukiem 

ostrym; ościeża wydzielone pojedynczym uskokiem z cegieł. Na stronie wschodniej 

ostrołukowy otwór okienny o podobnie ukształtowanych ościeżach. Elewacja zamknięta 

gzymsem z wysuniętej warstwy cegieł. 

Elewacja wschodnia; ceglana; jednokondygnacyjna; dwuosiowa, symetryczna. Na osiach 

bliźniacze, tynkowane blendy zamknięte ostrołukowo. Wyżej gzyms z wysuniętej warstwy 

cegieł, wydzielający niewielki szczyt sterczynowy ukształtowany w formie krenelażu.  

3.4.6. WIEŻA 

Elewacja zachodnia; ceglana; pięciokondygnacyjna; trójosiowa, symetryczna. Część dolna 

ujęta masywnymi, jednouskokowymi szkarpami. Na osi ostrołukowy portal, o mocno 

rozglifionych, profilowanych ościeżach. Po obu stronach prostokątne blendy obwiedzione 

profilem z kształtek ceramicznych; wnętrza zamknięte łukiem odcinkowym. Kondygnacja II 

wydzielona fryzem ceramicznym ograniczonym gzymsami z wysuniętej warstwy cegieł. Na 

osi blenda zamknięta odcinkowo; wewnątrz prostokątny otwór okienny. W kondygnacji III, 

na osi tynkowana blenda zamknięta łukiem ostrym; wewnątrz ostrołukowy otwór okienny. 

Na osiach bocznych podobne, lecz wyższe blendy bez otworów. Kondygnacja IV wydzielona 

tynkowanymi fryzami pasowymi, ograniczonymi gzymsami z wysuniętej warstwy cegieł.  

Na osiach wysokie, zajmujące pełną wysokość piętra prostokątne, otynkowane płyciny;  

u podstawy skrajnych niewielkie przeźrocza zamknięte łukiem odcinkowym. W kondygnacji  

V wysokie blendy zamknięte łukiem odcinkowym; skrajne z podobnymi, węższymi 

przeźroczami. Elewacja zamknięta wydatnym, profilowanym gzymsem podokapowym. 

Elewacja północna i południowa; analogiczne; ceglane; pięciokondygnacyjne; trójosiowe, 

symetryczne. Kondygnacje I - II przesłonięte prawie w całości murami i dachami naw 

bocznych. Kondygnacje III - V ukształtowane podobnie, jak w elewacji zachodniej; bez 
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przeźroczy w obrębie wysokich, prostokątnych blend kondygnacji IV; w miejscu blendy na osi 

kondygnacji V wysokie biforium zamknięte odcinkowo, o ościeżach wydzielonych uskokiem  

z cegieł. Elewacja zamknięta wydatnym, profilowanym gzymsem podokapowym. 

Elewacja wschodnia; ceglana; ograniczona do dwóch ostatnich kondygnacji, przesłonięta 

dachem nawy głównej; dwuosiowa, symetryczna. Kondygnacja IV wydzielona tynkowanymi 

fryzami pasowymi, ograniczonymi gzymsami z wysuniętej warstwy cegieł. W kondygnacji V 

dwa wysokie przeźrocza zamknięte odcinkowo; ościeża wydzielone uskokiem z cegieł. 

Elewacja zamknięta wydatnym, profilowanym gzymsem podokapowym. 

 

4. OPIS STANU ZACHOWANIA 

W konstrukcji architektonicznej poszczególnych elewacji można wyróżnić liczne elementy 

wtórne, stanowiące pozostałości nowożytnych przekształceń, jak i późniejszych remontów.  

W XIX w. obszerne fragmenty murów przelicowano cegłą ułożoną w wątku blokowym.  

W zbliżonym okresie bryłę kościoła rozbudowano o dodatkowe aneksy; kruchtę północną, 

człon klatki schodowej na zakończeniu wschodnim nawy północnej oraz nową zakrystię, 

umieszczoną przy południowym murze prezbiterium. Miejscowe nieregularności wątków 

murarskich wskazują również na pewne zmiany kształtu ościeży i zamurowania otworów 

okiennych wprowadzone w obrębie wcześniej wzniesionych części budowli. Ponadto 

stwierdzono redukcję przypór wspierających mury strony północnej; częściową  

w obrębie prezbiterium, całkowitą w nawie bocznej. Przemurowane współcześnie kapniki 

przypór i parapety otworów okiennych opierzono blachą stalową, inne wykończono wylewką 

cementową. Powierzchnie murów z XIX/XX w. charakteryzują się wyraźnie odmiennym 

opracowaniem zapraw w spoinach murów, najczęściej opatrzonych biegnącym przez środek, 

półkolistym wałeczkiem, jak na wschodniej elewacji nawy północnej. Kształt ten był 

najwidoczniej powielany podczas ostatnich napraw i uzupełnień lica, wykonywanych  

z zastosowaniem zapraw wapienno - cementowych. Neogotycki detal architektoniczny 

ograniczono do bardzo uproszczonych form, skomponowanych na ogół z ćwierćkoliście 

zaoblonych kształtek ceramicznych lub jedynie wysuniętych cegieł. Korona elewacji 

prezbiterium i nawy głównej została w całości przemurowana, równocześnie wykończona 

wysokim fryzem ceramicznym oraz gzymsem podokapowym uformowanym z takichże 
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elementów. Górne partie murów wieży noszą rozległe ślady nowożytnej przebudowy. 

Zachowany zbiór zabytkowej stolarki elewacyjnej stanowią w większości okna i drzwi  

z XIX/XX w., zapewne niejednokrotnie przebudowane i naprawiane. Drzwi kruchty 

południowej, kruchty północnej oraz zakrystii są współczesne, nawiązują jedynie do form 

historyzujących. Pierwotne wypełnienia otworów okiennych nie zachowały się. W większości 

tworzą je metalowe oraz drewniane okna neogotyckie. Z technicznego punktu widzenia stan 

zachowania elewacji poszczególnych członów budowli można określić, jako średni lub zły. 

Głównym powodem zniszczeń są przede wszystkim lata zaniedbań oraz stopniowa 

degradacja murów postępująca od czasu zakończenia powojennej odbudowy w połowie lat 

60 ubiegłego wieku. W okresie późniejszym obiekt nie został poddany żadnym 

poważniejszym pracom remontowym. Dokonano jedynie wielu doraźnych napraw.  

Obecnie można zauważyć, że prace te prowadzono pospiesznie, w sposób  niewłaściwy 

technologicznie, przy użyciu nieodpowiednich materiałów, co odbiło się również bardzo 

negatywnie na estetyce zabytku. 

Lico ceglane; w obrębie poszczególnych elewacji jest silnie zabrudzone, wykazuje  

liczne uszkodzenia spowodowane długotrwałym oddziałaniem niszczących czynników 

atmosferycznych. W obrębie każdej z elewacji widoczne są wyraźne ubytki cegieł  

i historycznych spoinowań, ponadto nierzadko rozległe ślady napraw w postaci miejscowych 

zacierek oraz przemurowań. Zachowane zaprawy historyczne są zazwyczaj zwietrzałe lub 

silnie wypłukane, kruszą się i osypują. Wtórne uzupełnienia wykonano najczęściej z zapraw 

wapienno – cementowych i opracowano dużo mniej starannie. Na fryzie i gzymsie 

podokapowym nawy głównej oraz obszernych fragmentach lica w obrębie przyziemia 

kształtowane są na wzór zachowanych opracowań XIX– wiecznych, przybierając formę 

charakterystycznego półwałka. Szczelne i sztywne zaprawy wypełniające spoiny oraz zawarte 

w nich sole rozpuszczalne w wodzie, migrujące wraz z wilgocią do wnętrza murów powodują 

miejscowe spękania i ubytki warstwy licowej cegieł. Mury w obrębie strefy cokołowej  

i niższych partii przyziemia uległy silnemu zawilgoceniu z powodu niedostatecznego 

odprowadzenia wód opadowych, dodatkowo za sprawą fragmentów betonowej opaski 

ograniczającej odparowywanie wilgoci z gruntu. W pasie muru cokołowego widoczna jest 

silna dezintegracja zapraw, głębokie spękania powierzchni budulca, w skrajnych przypadkach 

ubytki całych cegieł. Zniszczone fragmenty warstwy licowej zostały wzmocnione lub 
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przemurowane przy użyciu twardej i nazbyt szczelnej zaprawy cementowej. Długotrwałe 

działanie wody oraz wprowadzenie dużej ilości zapraw o nieodpowiednich właściwościach 

fizyko – mechanicznych powoduje odspojenia, stopniowe rozluźnienie i ostateczny rozpad 

struktury muru. Wskazane uszkodzenia nasilają się u podstawy niektórych przypór i mogą już 

w niedalekiej przyszłości zagrażać stabilności tych elementów. Podwyższona wilgotność, 

stosunkowo słabe nasłonecznienie elewacji strony północnej oraz zacienionych załamań 

murów na styku poszczególnych członów budowli stwarzają wyjątkowo dogodne warunki dla 

rozwoju mikroorganizmów roślinnych. Ciemne przebarwienia lica i szczególnie intensywny 

wzrost glonów zaobserwowano w okolicach wylewów rur spustowych rynien, jak również 

znacznie wyższych partiach elewacji, na powierzchniach gzymsów kapnikowych 

prezbiterium, ceramicznych nakrywach przypór, parapetach otworów okiennych korpusu 

nawowego oraz wieży. W kilku miejscach uwidoczniły się również poważniejsze uszkodzenia 

o charakterze konstrukcyjnym. Szczególnie niepokojące wydają się odspojenia skutkujące 

wybrzuszeniem korony muru występującym niemal na całej długości elewacji głównej  

nawy północnej. Tak znaczne odkształcenie zwieńczenia związane jest najpewniej  

z przemieszczeniem namurnicy pod naporem ciężaru dachu, wymaga pilnego wzmocnienia  

i przywrócenia odpowiedniej statyki muru. Większe pionowe i ukośne rysy konstrukcyjne 

występują w okolicy nadproży otworów okiennych części prezbiterialnej. Wyraźne spękania 

zaobserwowano także poniżej parapetów otworów okiennych, większości zwieńczeń  

i uskoków przypór. Miejsca te wzmocniono na ogół prowizorycznie zaprawą cementową.  

Na niektórych odcinkach gzymsów kapnikowych i wieńczących nagminne występują ubytki 

zapraw, miejscowe braki cegieł lub kształtek ceramicznych. Bardzo złe wrażenie estetyczne 

pogłębiają pozostawione bez ładu elementy instalacji elektrycznej oraz inne elementy 

metalowe, uchwyty flagowe etc. Powierzchnie elementów poziomych, gzymsów, parapetów 

blend i otworów okiennych zanieczyszczone są przeważnie ptasimi odchodami.  

Wyprawy tynkarskie; występujące na powierzchniach ościeży otworów okiennych, fryzów, 

we wnętrzach blend, płycin pokryte są warstwami wtórnych zapraw i przemalowań. 

Widoczne odspojenia tynków, nierówności i miejscowe „łaty” świadczą o znaczącej ilości 

wykonanych uzupełnień. Właściwy stan zachowania, zakres występowania historycznych 

tynków i ewentualnych opracowań malarskich oraz ich przyczepność do podłoża są obecnie 

trudne do określenia z powodu ograniczonego dostępu do wyższych partii elewacji korpusu 
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oraz wieży. Powierzchnia tynków jest na ogół zatarta gładko i wykończona białą farbą 

elewacyjną. Intensywne, ciemne przebarwienia i towarzyszące im złuszczenia powłoki 

malarskiej w polach fryzów oraz dużych prostokątnych płycin elewacji wieżowych  

wskazują wyraźnie na silne zawilgocenie, zniszczenia zapraw i porażenie czynnikami 

mikrobiologicznymi. Na powierzchniach blend oraz glifów okiennych stwierdzono miejscowe 

zarysowania i odspojenia. W głębokich, wklęsłych profilach portalu kruchty zachodniej 

występują fragmenty silnie zdezintegrowanych cienkich zacierek oraz pobiał wapiennych. 

Szczątki podobnych opracowań zauważalne są również we wnętrzach prostokątnych nisz  

po obu stronach portalu.  

Detale architektoniczne; przetrwały w bardzo zróżnicowanym stanie. W obrębie 

profilowanych ościeży portalu kruchty wieżowej wykonano znaczną ilość miejscowych, 

nieestetycznych uzupełnień cementowych. Pomimo zaistniałych ubytków struktura samych 

kształtek jest wyjątkowo spójna i twarda. Osłonięte okapem dachu pasy gzymsów 

wieńczących prezbiterium i elewacji nawy głównej wydają się być również dobrze 

zachowane, nie wykazują wyraźnych oznak uszkodzeń. Gzyms wieńczący elewacji nawy 

północnej rozebrano. Optyczne zakończenie korony muru stanowi obecnie drewniana 

maskownica skrywająca końcówki belek krokwi. W części prezbiterialnej pozostały znaczne 

fragmenty średniowiecznego gzymsu kapnikowego. Na jego powierzchni widoczne są ciemne 

przebarwienia, ubytki zapraw, spękania i złuszczenia kształtek, skutkujące zniekształceniem 

profili. Stosunkowo dobrze prezentują się profilowane ościeża biforium na wschodniej 

stronie elewacji nawy północnej, są jednak mocno zabrudzone i miejscowo zachlapane 

zaprawą. Filarek środkowy oraz część archiwolty pokryto czerwoną farbą z wymalowaną 

siatką spoin. Zdecydowanie najgorzej wygląda stan gzymsów cokołowych. W obrębie „rolki” 

występują głębokie spękania, ubytki całych kształtek oraz wielokrotne uzupełnienia  

z zaprawy cementowej, podobne zaobserwowano w obrębie szczytów zachodnich naw 

bocznych i zwieńczeniu zakrystii. 

Stolarka elewacyjna; uległa znaczącym uszkodzeniom. Elementy konstrukcyjne i szczebliny  

okien metalowych są mocno skorodowane. Tylko nieliczne zachowały większe fragmenty 

historycznej kompozycji witrażowej złożonej z jednobarwnych szybek. Większość kwater 

wypełniono wtórnie szkłem białym. Ponadto zaobserwowano spękania i ubytki kitu 

odpowiadające za miejscowe braki szklenia. Powierzchnia elementów konstrukcyjnych okien 
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drewnianych od strony zewnętrznej jest mocno zabrudzona, pokryta spękaną warstwą farby 

olejnej. Brak odpowiedniej powłoki ochronnej, działanie wilgoci i zmienne warunki 

atmosferyczne doprowadziły do daleko posuniętej destrukcji drewna. Największe zniszczenia 

występują w miejscach najbardziej narażonych na zamakanie, głównie dolnych partiach 

ramiaków oraz listwach kapnikowych, w bezpośredniej bliskości parapetów okiennych. 

Wskazane elementy są zazwyczaj zbutwiałe, spękane i wypaczone. Niektóre części 

konstrukcji wzmocniono prowizorycznie przy pomocy wtórnych elementów metalowych, 

wkrętów, gwoździ etc. Duża część okuć uległa wymianie, większość zachowanych pokryta 

jest produktami korozji. Historyczne szklenie okien drewnianych nie zachowało się. Kwatery 

wypełniono zazwyczaj szkłem białym, pozostałe uzupełniono w dość przypadkowy sposób 

szkłem fakturalnym. Podobnie źle prezentuje się stan techniczny drewnianych żaluzji 

akustycznych zamontowanych w przezroczach dzwonnych ostatniej kondygnacji wieżowej. 

Dolne części tych elementów są przeważnie bardzo zniszczone i zdekompletowane. Dużo 

lepiej przedstawia się kondycja stolarki drzwiowej. Niemal wszystkie drzwi były poddawane 

bieżącym naprawom i wielokrotnie malowane. Ich konstrukcja wydaje się dostatecznie 

stabilna i nie wykazuje znaczących odkształceń. Na powierzchniach skrzydeł i odrzwi 

występują stosunkowe niewielkie uszkodzenia mechaniczne i otarcia spowodowane 

codziennym użytkowaniem.  

Elementy metalowe; przede wszystkim kotwy rozmieszczone w obrębie ceramicznego fryzu 

elewacji nawy głównej są wyraźnie skorodowane. Produkty korozji zmywane wodą 

deszczową tworzą ciemno-rdzawe zacieki na ceglanym licu elewacji. Obecny stan opierzeń  

i obróbek blacharskich, choć spełniają jeszcze częściowo swoje podstawowe zadanie, nie 

koresponduje dobrze z zabytkowym charakterem obiektu. Arkusze blachy zabezpieczające 

powierzchnię parapetów otworów okiennych i kapniki przypór są mocno pogięte  

i zdeformowane, przytwierdzone prowizorycznie do muru przy pomocy gwoździ oplecionych 

drutem stalowym. 
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II. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

1. CEL PRAC 

Wysoka wartość historyczna i artystyczna obiektu oraz pogłębiający się zły stan 

techniczny nakazują niezwłoczne podjęcie prac konserwatorsko – restauratorskich. 

Podstawowym celem planowanych działań jest powstrzymanie procesów niszczenia 

dawnej substancji budowlanej, możliwie trwałe wzmocnienie i zabezpieczenie 

nadwątlonej struktury murów, zachowanych elementów wystroju oraz wyposażenia.  

 

2. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 

Od czasu powstania kościół ulegał wielokrotnie przeobrażeniom w konsekwencji 

rozbudowy pierwotnego programu architektonicznego i związanych z tym zmian 

stylowych, zniszczeń, wreszcie zdecydowanie bliższych współczesności prac 

restauratorskich oraz licznych robót zrealizowanych w ramach ostatniej, powojennej 

odbudowy. Widoczne ślady tych przekształceń stały się materialnym świadectwem 

bogatych dziejów zabytku, jako takie powinny zostać utrwalone i właściwie 

wyeksponowane, dlatego realizowane zabiegi powinny być mieć charakter możliwie 

najbardziej zachowawczy i odwracalny, ukierunkowany na poszanowanie zaistniałych 

nawarstwień oraz wszelkich oryginalnych materiałów, cegieł, zapraw, kształtek 

ceramicznych, tynków, pobiał, warstw malarskich etc. Jednocześnie należy usunąć 

zdecydowanie wtórne i nieodpowiednie technologicznie fragmenty przyczyniające się do 

destrukcji historycznej struktury. Zakres ewentualnych rekonstrukcji należy ograniczyć  

do niezbędnego minimum. Nowowprowadzane elementy powinny odpowiadać 

właściwościom historycznego budulca, jednocześnie harmonizować z ukształtowaną na 

przestrzeni wieków kompozycją architektoniczną w sposób umożliwiający ich łatwe 

wskazanie i rozróżnienie. Ze względu na znaczną liczbę przekształceń oraz wynikające  

z tego komplikacje tyczące się wzajemnego układu komponentów zabytkowej tkanki 
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architektonicznej wszelkie prace powinny być prowadzone przez osobę doświadczoną, 

posiadającą fachową wiedzę i niezbędne kompetencje zawodowe.       

 

3. TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

3.1. ELEWACJE 

3.1.1. BADANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE 

  po rozstawieniu rusztowań i uzyskaniu dogodnego dostępu do wszystkich elewacji 

należy dokonać oceny stanu technicznego miejsc obecnie słabo widocznych;  

przede wszystkim zwieńczeń przypór części prezbiterialnej, parapetów i gzymsów 

w najwyższych partiach elewacji wieżowych,  

  podobnie ocenić właściwy stan zachowania wypraw tynkarskich oraz warstw 

malarskich występujących w wewnętrznych polach blend i fryzów, 

 sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania, 

 dokonać wstępnej identyfikacji i klasyfikacji materiałów charakterystycznych dla 

poszczególnych faz budowy obiektu. 

3.1.2. ZABIEGI WSTEPNE 

 miejsca z widocznymi wzrostem mikroorganizmów roślinnych, jak cokoły, parapety 

blend i otworów okiennych, gzymsy i występujące bezpośrednio pod nimi 

powierzchnie elewacji należy poddać dezynfekcji poprzez impregnację preparatem  

o właściwościach biobójczych. 

3.1.3. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie, przy użyciu tradycyjnych narzędzi, 

młotków, przecinaków i dłut, mając na uwadze zachowanie jak największej ilości 

oryginalnych fragmentów. 

 w pierwszej kolejności należy zdemontować mocno spękane lub obluzowane na 

skutek utraty spoistości zapraw fragmenty gzymsów, parapetów, ceramicznych 

kapników przypór i zwieńczeń szczytów, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu prac, 

 skuć fragmenty opaski betonowej występujące w okolicy murów cokołowych,  
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 zdemontować wtórne opierzenia z blachy ocynkowanej przekrywające ceramiczne 

parapety otworów okiennych, uskoki przypór i zwieńczenia sterczyn etc., 

 usunąć z elewacji wszelkie wtórne elementy metalowe; gwoździe, pręty, haki oraz 

pozostawione fragmenty instalacji elektrycznych, 

 usunąć najbardziej zdezintegrowane zaprawy, silnie spękane i osłabione fragmenty 

cegieł, 

 usunąć wszelkie nieodpowiednie technologicznie nawarstwienia, przede wszystkim 

miejscowe uzupełnienia cegieł, spoin oraz bardziej rozległe przemurowania 

wykonane sztywną zaprawą cementową, 

 dokonać ostrożnej rozbiórki najbardziej odkształconych fragmentów muru  

w strefie podokapowej elewacji północnej nawy bocznej; newralgiczne miejsca należy 

wzmacniać na bieżąco, w trakcie rozbiórki poprzez umiejętne podmurowanie  

i uzupełnienie zapraw, 

 rozebrać, następnie zabezpieczyć przed osunięciem zniszczone podstawy przypór, 

 usunąć wtórne tynki, miejscowe uzupełnienia i najbardziej zdezintegrowane wyprawy 

występujące we wnętrzach blend, fryzów i na ościeżach otworów okiennych. 

3.1.4. PRACE KONSERWATORSKO – RESTAURATORSKIE 

 przed wykonaniem niezbędnych uzupełnień powierzchnie elewacji oczyścić z brudu, 

pozostałości zapraw i mikroorganizmów roślinnych wodą pod ciśnieniem;  

w miejscach występowania grubszych nawarstwień przy zastosowaniu  

mikropiaskarki pneumatycznej i specjalnie dobranego ścierniwa, 

 odsolić partie murów z widocznymi wykwitami metodą migracji soli do rozszerzonego 

środowiska, z zastosowaniem kompresów z wody i waty celulozowej, 

 elementy konstrukcyjne stolarek metalowych, kotwy i ściągi oczyścić mechanicznie  

z produktów korozji przy pomocy szczotek drucianych, 

 zabezpieczyć starannie spękania historycznych wypraw tynkarskich; pustki  

i odspojenia wypełnić zaprawą do iniekcji na bazie wapna hydraulicznego;  

w podobny sposób wzmocnić relikty zacierek oraz pobiał wapiennych występujące  

w obrębie portalu i wnętrzach sąsiednich blend zachodniej kondygnacji wieżowej,  
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 silnie zdezintegrowaną strukturę przeznaczonych do zachowania zapraw tynkarskich 

należy wzmocnić i skonsolidować stosując impregnat na bazie dyspersji 

krzemoorganicznej,  

 zaobserwowane pionowe oraz ukośne spękania murów w okolicach nadproży  

i poniżej parapetów okiennych należy ustabilizować prętami lub kotwami śrubowymi 

ze stali nierdzewnej osadzonymi na klej mineralny, 

 wykryte rozwarstwienia i pustki w murze ceglanym wypełnić cementowo – trasową 

zaprawą iniekcyjną. 

Podczas prac murarskich należy stosować wyłącznie materiały tradycyjne lub dedykowane 

obiektom zabytkowym, o właściwościach fizyko – mechanicznych zbliżonych do oryginalnego 

budulca; cegłę o odpowiednim formacie i fakturze oraz zaprawę piaskowo - wapienną. 

 w pierwszej kolejności należy wzmocnić i przemurować najbardziej newralgiczne 

miejsca; koronę elewacji północnej nawy bocznej, podstawy oraz odspojone kapniki 

przypór, fragmenty gzymsów i parapetów, 

 większe ubytki w licu muru wypełnić poprzez wmurowanie całych cegieł lub fleków 

ceramicznych, zachowując odpowiedni układ budulca, szerokości spoin etc., 

 odtworzyć brakujące fragmenty gzymsów kapnikowych, kordonowych, cokołów,  

parapetów i nakryw ceramicznych, 

 mniejsze uszkodzenia cegieł i kształtek ceramicznych wypełnić gotową, mineralną 

zaprawą wapienno – trasową do reprofilacji ubytków lub przygotowaną 

samodzielnie, na bazie spoiw mineralnych, barwioną w masie; głębsze uszkodzenia 

zazbroić uprzednio drutem aluminiowym, 

 powierzchni uzupełnień należy nadać kształt i fakturę zgodną z oryginałem, 

 ubytki zapraw w spoinach muru wypełnić zaprawą piaskowo – wapienną, barwioną  

w masie pod kolor zachowanych zapraw; spoinom nadać kształt zgodny  

z opracowaniem oryginalnych fragmentów; 

 ubytki wypraw tynkarskich blend, fryzu i ościeży okiennych uzupełnić zaprawą 

wapienną, barwioną w masie i zatartą zgodnie z opracowaniem oryginalnych 

powierzchni, 

 w celu ujednolicenia uzupełnionych powierzchni wykonać scalanie kolorystyczne 

poprzez wykonanie laserunków farbami krzemianowymi, 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ELEWACJI PREZBITERIUM, KORPUSU 
NAWOWEGO, ZAKRYSTII, WIEŻY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA EWANGELISTY I M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ  
W BARTOSZYCACH 
OPRACOWANIE: Korneliusz Kuczykowski • ul. Bema 20/50 • 87-100 Toruń                                            Toruń - Bartoszyce 2016 

25 
 

 powierzchnie metalowych kotew i stolarki okiennej zabezpieczyć matową powłoką 

antykorozyjną, 

 miejsca szczególnie narażone na działanie wód opadowych; kapniki przypór, 

parapety, gzymsy kapnikowe, cokół oraz najbliższe okolice tych elementów 

zaimpregnować preparatem do hydrofobizacji murów, 

 w końcu prac należy zadbać o odpowiednie ukształtowanie spadków terenu  

w najbliższym otoczeniu kościoła zapobiegając nadmiernemu nagromadzeniu wody 

opadowej. 

 

3.2. STOLARKA OKIENNA 

3.2.1. ZABIEGI WSTEPNE 

 na początku prac, w miarę możliwości, zdemontować skrzydła okienne i przewieźć  

do pracowni, 

 usunąć wtórne okucia oraz prowizoryczne metalowe wzmocnienia elementów 

konstrukcyjnych; 

 usunąć wtórne szklenie kwater z szyb fakturalnych, 

 usunąć silnie zniszczone powłoki malarskie metodą termiczną lub chemiczną, przy 

użyciu  preparatu na bazie żywic i tworzyw sztucznych, 

 oczyścić elementy stalowe z produktów korozji; mechanicznie, przy pomocy szczotek 

drucianych lub papieru ściernego, 

  elementy drewniane porażone mikrobiologicznie należy zdezynfekować poprzez 

impregnację preparatem biobójczym. 

3.2.2. PRACE KONSERWATORSKO – RESTAURATORSKIE 

 przed uzupełnieniem ubytków drewna należy wzmocnić elementy konstrukcyjne, 

połączenia stolarskie i skleić większe spękania, 

 strukturę najbardziej osłabionych fragmentów wzmocnić poprzez impregnację 

gotowymi żywicami chemoutwardzalnymi lub z wykorzystaniem kompozycji 

własnych  Epidianu 5 utwardzanego poliaminoamidami; w miejscach o mniejszym 

stopniu zniszczenia roztworem żywicy akrylowej np. Paraloid B-72, 
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 ubytki uzupełnić metodą stolarską, stosując wysezonowane drewno tego samego 

gatunku lub o zbliżonych właściwościach; mniejsze uszkodzenia uzupełnić za pomocą 

fleków drewnianych; w ostateczności wymienić najbardziej zniszczone elementy, 

ramiaki, szprosy, listwy kapnikowe etc., 

 drobne uszkodzenia i spękania drewna wypełnić masą na bazie gotowych żywic 

chemoutwardzalnych lub kompozycji własnych na bazie wypełniacza drewnianego 

oraz Epidianu 5 utwardzanego poliaminoamidami, 

 powierzchnię uzupełnień należy wyrównać i zeszlifować, 

 elementy drewniane zabezpieczyć środkiem gruntującym; następnie pokryć powloką 

zabezpieczającą odporną na działanie czynników atmosferycznych, 

 na końcu prac uzupełnić ubytki kitu i szklenia. 

3.3. STOLARKA DRZWIOWA 

 mając na uwadze stosunkowo dobry stan zachowania zespołu zewnętrznej stolarki 

drzwiowej oraz całkowicie ahistoryczny charakter niektórych egzemplarzy zaleca się 

wykonanie jedynie zabiegów „kosmetycznych” oraz drobnych napraw podnoszących 

walory estetyczne poprzez likwidację śladów codziennego użytkowania, 

 w przypadku potrzeby naprawy większych uszkodzeń należy zastosować metody 

wskazane w wyżej przedstawionym programie prac konserwatorsko – 

restauratorskich.   
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III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA 

 

 

 

Auror zdjęć: Korneliusz Kuczykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; widok ogólny elewacji od strony 
południowo – wschodniej. 
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2. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; widok ogólny elewacji od strony 
północno – wschodniej. 

 

3. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; cylindryczna klatka schodowa  
w narożu pomiędzy wieżą i elewacją zachodnią nawy południowej. Średniowieczne lico muru z widocznym 
opracowaniem spoin.       
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4. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja wschodnia prezbiterium, 
przyziemie - naroże przypory. Współczesne opracowania spoin wapienno - cementowych, ukształtowane ma 
wzór fragmentów XIX/XX- wiecznych. 

 

5. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja wschodnia prezbiterium, 
przyziemie – naroże blendy. Widoczne wtórne przemurowania lica i kolejne uzupełnienia siatki spoin wykonane 
szarą zaprawą cementową. 
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6. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna nawy północnej, 
strona zachodnia – górna część otworu okiennego. Przemurowania ościeży wykonane cegłą maszynową. 

 

7. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna nawy północnej, 
strona zachodnia. Liczne przemurowania i uzupełnienia lica; widoczny wyraźny pionowy pas nowszego muru  
w miejscu zlikwidowanej przypory. 
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8. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna nawy północnej, 
skraj zachodni. Zachowane fragmenty XIX- wiecznego lica przyozdobione przy użyciu regularnie rozmieszczonych 
zendrówek. 

 

9. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna prezbiterium, 
kondygnacja II. Po obu stronach otworu okiennego widoczne pionowe przemurowania lica ukazujące pierwotne 
wysokości przypór.  
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10. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; ostatnie kondygnacje wschodniej  
i północnej elewacji wieży. Obszerne nowożytne wymurowania korony murów z odcinkowymi nadprożami 
przeźroczy dzwonnicy. 

 

11. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja zachodnia wieży - fryz 
kordonowy i fragmenty lica pomiędzy I i II kondygnacją. Silne zabrudzenia muru; przestrzenie spoin wypełnione 
w większości szarą zaprawą cementową. 
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12. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja wschodnia aneksu klatki 
schodowej na zakończeniu nawy północnej. Widok prezentujący ogólny stan zniszczeń i miejscowe zawilgocenie 
murów.   

 

13. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; przyziemie elewacji wschodniej 
aneksu kaplic bocznych, na styku z elewacją południową nawy południowej. Cementowa opaska w okolicy 
wylewu rury spustowej rynny; zniszczenia spowodowane silnym zawilgoceniem strefy cokołowej.    
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14. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna prezbiterium, 
przyziemie. Zawilgocenie dolnych partii murów z widocznym wzrostem mikroorganizmów roślinnych. 

 

15. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja wschodnia prezbiterium. 
Pionowe spękania muru na osiach, pomiędzy otworami okiennymi I i II kondygnacji.  
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16. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja południowa prezbiterium. 
Rozległe uzupełnienia i miejscowe zacierki  cementowe na powierzchniach przypór. 

 

 

17. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacje wschodnie prezbiterium  
i zakrystii. Utrzymujący się wysoki poziom zawilgocenia murów przyziemia. 
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18. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; szczyt elewacji zachodniej nawy 
południowej i górna kondygnacja klatki schodowej. Głębokie ubytki cegieł i zapraw w zakończeniach sterczyn; 
nieestetyczne, zdeformowane obróbki blacharskie.  

 

19. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja zachodnia wieży. Wyraźne 
spękania struktury muru poniżej kapnika przypory wzmocnione i wypełnione prowizorycznie zaprawą 
cementową. 
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20. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja południowa nawy 
południowej, część zachodnia. Przemurowany parapet otworu okiennego kaplicy przywieżowej wykończony 
wylewką cementową. 

 

21. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; fragment portalu kruchty 
południowej. Wtórne uzupełnienia spoin i ćwierćkolistych kształtek ceramicznych u nasady archiwolty. 
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22. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja południowa aneksu kruchty 
i kaplic bocznych nawy południowej. Głębokie ubytki lica cegieł powyżej cokołu spowodowane oddziaływaniem 
soli rozpuszczalnych w wodzie. 

 

23. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna wieży na 
wysokości fryzu kordonowego III i IV kondygnacji. Silnie zawilgocone, porażone czynnikami mikrobiologicznymi 
gzymsy i wyprawy tynkarskie.  
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24. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja zachodnia wieży, 
przyziemie. Cementowe uzupełnienia na powierzchni profilowanych ościeży portalu kruchty.   

 

25. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja zachodnia wieży, 
przyziemie. Relikty zacierek wapiennych i pobiał we wnętrzu jednej z blend flankujących portal kruchty wieżowej.   



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ELEWACJI PREZBITERIUM, KORPUSU 
NAWOWEGO, ZAKRYSTII, WIEŻY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA EWANGELISTY I M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ  
W BARTOSZYCACH 
OPRACOWANIE: Korneliusz Kuczykowski • ul. Bema 20/50 • 87-100 Toruń                                            Toruń - Bartoszyce 2016 

40 
 

 

26. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja wschodnia prezbiterium, 
przyziemie. Cementowe uzupełnienia ceramicznego parapetu przesłoniętego blachą stalową.   

 

27. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach. Elewacja północna nawy północnej, 
strona wschodnia. Fragmenty profilowanych ościeży biforium pokrytych warstwą barwną z wymalowanym 
układem spoin. 
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28. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; fragment przypory elewacji 
południowej prezbiterium. Widoczne poczerniałe powierzchnie gzymsów kapnikowych, uszkodzenia i wtórne 
uzupełnienia profili.  

 

29. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna prezbiterium. 
Silnie skorodowane elementy metalowych stolarek okiennych. 
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30. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna nawy głównej. 
Wtórne uzupełnienia spoin w obrębie fryzu i gzymsu podokapowego.  

 

31. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja zachodnia nawy północnej. 
Szpecące elewację fragmenty instalacji elektrycznej.  
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32. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja północna nawy głównej. 
Ciemne zacieki poniżej stalowych kotew rozmieszczonych w obrębie fryzu podokapowego. 

 

33. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i M.B. Częstochowskiej w Bartoszycach; elewacja aneksu kaplic bocznych  
i kruchty przy nawie południowej. Uszkodzenia kształtek ceramicznych w obrębie gzymsu podokapowego. 
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