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Kruchta/Zakrystia – część wschodnia koscioła 

Lokalizacja: wieś Łęguty, gm. Gietrzwałd, woj. Warmińsko-Mazurskie 

Budynek kościoła zlokalizowany jest w Łęgutach, dz nr 4/4, gmina Gietrzwałd. Na 

niniejszej działce wokół kościoła znajduje się cmentarz. Działka porośnięta jest 

zielenią. Obiekt zlokalizowany jest na wzniesieniu względem drogi, usytuowany 

kalenicą równolegle do niniejszej drogi. Analizowana kruchta zlokalizowana jest 

od strony wschodniej budynku kościoła. 

Zamawiający: ks. Proboszcz Wojciech Płoszek, PEA w Ostródzie 

Cel opracowania: 

Program prac konserwatorsko-restauratorskich  na podstawie 

przeprowadzonych badań konserwatorskich wnętrza i elewacji zakrystii. 

Kruchta /zakrystia wymiary:  

Powierzchnia wewnętrzna kruchty: ok. 15,22 m2 

Wymiary wewnętrzne kruchty: ok. 4,40 x 3,46 m 

Wymiary zewnętrzne kruchty: ok. 5,39 x 5,10 m 

Wysokość kruchty od posadzki do otynkowanego zwornika: 2,39 m  

Kubatura wewnętrzna kruchty: ok. 36,4 m3 

Kąt nachylenia istniejącego dachu: ok. 49˚ 
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WSTĘP 

Wizję lokalną obiektu przeprowadzałam regularnie kilka lat  od 2013 roku. Od 

czasu kiedy Parafię objął ks. Wojciech Płoszek stan zachowania terenu wokół 

kościoła uległ poprawie. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu: 

dokonano korekty szaty roślinnej polegającej na przycięciu gałęzi-konarów drzew, 

które stwarzały realne zagrożenie dla kruchty kościoła; skoszono trawę, dzięki 

czemu mocniej wyeksponowały się stare krzyże i bardziej uczytelniły się miejsca 

pochówku oraz mała wolnostojąca dzwonnica wraz z aleją starych lip po środku 

cmentarza na osi płn-płd. 

Te niezbędne i robiące dobre 

wrażenie prace porządkowe są 

jednak niewystarczające. 

Kościół jest w złym stanie 

konstrukcyjnym. Kruchta, w 

której mieści się zakrystia w 

każdej chwili może się zawalić, 

bowiem po wzmocnieniu i 

podbiciu fundamentów, ściany i sklepienie nie pracują już na  „ściskanie”. Pierwsze 

tego objawy zaobserwowano we wrześniu 2018 roku w obecności Inspektorów z 

WUOZ w Olsztynie, kiedy na podłogę osypały się kawałki zaprawy ze sklepienia. 

Obecnie obiekt jest ze względu na swój stan zachowania i zagrożenie budowlane 

bardzo rzadko użytkowany.  
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1.OPIS 

Jest to barokowy kościół  bezwieżowy ceglany. Budowla na rzucie prostokąta o 

wymiarach 31x11 m. Surową fakturę nietynkowanych elewacji ożywiają duże 

okna zamknięte łukiem odcinkowym i narożne lizeny. Od wschodu wznosi się 

prosty trójkątny szczyt, budowla kryta jest trójspadowym dachem. Wejście 

prowadzi przez kruchtę dobudowaną od północy z boku na osi płn-płd, z tyłu (od 

zachodu ) wzniesiono niższą (ogrzewaną) zakrystię z barokowym wolutowym 

szczytem przez którą również można wejść do kościoła. 

zdjęcie przedstawia stan z 2017r.  

Kruchta /zakrystia wymiary: ok. 5,10 x 5,39 m. Zakrystia ma mury nadziemia 

wykonane z cegły pełnej, cokół kamienny. Szerokość murów 82 cm i 99 cm. Od 

zewnątrz mury nie są otynkowane. przykryta jest sklepieniem ceglanym 

krzyżowo-żebrowym. Konstrukcja więźby jest drewniana. Stanowią ją krokwie z 

nabitymi elementami poniżej jętki, jętka, belka stropowa i płatew na wysokości 
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jętki. Dach dwuspadowy, o kącie nachylenia ok. 49˚. Dach kryty pełnym 

deskowaniem i dachówką ceramiczna w kolorze czerwonym. Ponad dach 

wyprowadzony jest komin, który jest elementem wtórym zabytkowej konstrukcji. 

Drzwi wykonane są w 

konstrukcji drewnianej 

złożonej z dwóch części. 

Drzwi z wykończeniem 

górnym łukowym, 

otwierane na zewnątrz. 

Część zewnętrzna – 

elementy desek bite pod 

katem 45˚ - stanowią 

dekorację drewnianą 

drzwi. Od strony 

wewnętrznej występują 

dodatkowe elementy  

Zdjęcie z 2019 r.  

drewniane – wzmocnienia, w miejscu montażu dekoracyjnych zawiasów 

stalowych, zlokalizowanych od strony zewnętrznej drzwi. 

Schody wtórne wykonane są z betonu, 3-stopniowe. Okno wykonane jest w 

konstrukcji drewnianej złożonej z dwóch głównych części.  

Okno jest otwierane do wewnątrz, ma górne wykończenie łukowe. Jedno 

skrzydło okna ma podział szprosami na trzy pola. Od zewnątrz zamontowana jest 

szyba. Od zewnątrz wykonane jest fugowanie. Okno ma zawiasy metalowe oraz 
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wzmocnienia metalowe z płaskowników stalowych zamocowane w narożnikach 

po stronie wewnętrznej okna. Okno jest malowane. 

 

 

2.HISTORIA* 

Kościół leży w niewielkiej wsi Łęguty, w gminie Gietrzwałd. W tym miejscu na 

pograniczu Warmii i Mazur istniała już ona w 1352 r., od XVI w. do początku wieku 

XVIII należała do szlacheckiego rodu von Borck i znajdowała się na terenach, na 

których osadzano ludność polskojęzyczną. Pierwszy drewniany kościół w 

Łęgutach, wzmiankowany w 1591 r., ufundował Antoni von Borck. Duszpasterzem 

był ks. Martin Aurifaber, późniejszy diakon (wikariusz) w Morągu, ale potem 

administrację na stałe połączono z Łuktą.  

Obecny barokowy kościół murowany powstał z fundacji kolejnego dziedzica, 

Fryderyka Ludwika von der Groeben, w latach 1737-1738 i został poświęcony 2 

czerwca tego roku. Jest bezwieżową ceglaną budowlą na rzucie prostokąta o 

wymiarach 31x11 m. Surową fakturę nietynkowanych elewacji ożywiają duże 

okna zamknięte łukiem odcinkowym i narożne lizeny. Z przodu wznosi się prosty 

trójkątny szczyt, budowla kryta jest trójspadowym dachem. Wejście prowadzi 
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przez kruchtę dobudowaną z boku, z tyłu wzniesiono niższą (ogrzewaną) zakrystię 

z barokowym wolutowym szczytem. Obok kościoła wznosi się metalowa 

konstrukcja niskiej ażurowej dzwonnicy, na której zachował się dzwon z 1805 r.. 

Na cmentarzu otaczającym świątynię zachowały się liczne stare i nowsze groby, w 

tym kwatery rodu Groebenów i ich następców – rodu Stein von Kamienski, 

wywodzącego się ze szlachty polskiej.  

O ile z zewnątrz kościół ma formę niezwykle skromną, wnętrze takie nie jest. Kryje 

je strop ozdobiony biało-żółtym ornamentem cęgowym. Z obu krótszych boków 

wnętrza wznoszą się drewniane empory. Ołtarz ma popularną w tamtym czasie 

formę architektonicznego retabulum kazalnicowego, którego rozbudowane 

belkowanie wspiera się na czterech kolumnach pokrytych marmoryzacją. W 

predelli między stołem ołtarzowym a koszem ambony umieszczono barokowy 

obraz ukazujący Ostatnią Wieczerzę, który odnowił w 1746 r. niejaki C. E. Ulrich. 

Ażurowy baldachim ambony wieńczy figura pelikana – symbol Chrystusa, jeszcze 

o średniowiecznym rodowodzie (zob. artykuł ks. Wojciecha Płoszka na temat w 

Ewangeliku Ostródzkim nr 2/2014). Za nim, w zwieńczeniu ołtarza, namalowano 

herb Groebenów. Obok ołtarza ustawiono chrzcielnicę. Nietypowe jest 

amfiteatralne ustawienie ławek, stopniowo obniżających się w stronę ołtarza. Na 

ścianie wisi duży obraz z wyobrażeniem Ukrzyżowania i skrzydła malowanego 

nowożytnego tryptyku. W końcu XIX w. jako wartościowe elementy wyposażenia 

wymieniano dwa gotyckie piętnastowieczne lichtarze wspierające się na lwach, 

kielichy komunijne – pozłacany z 1688 r. oraz dwa cynowe, w tym ufundowany 

przez Mateusza Czerwonkę (MateusScerwonka) w 1680 r. Złoconą patenę 

komunijną fundowała Helena Dorota von Borck w 1689 r., a mosiężną misę 

chrzcielną Eufrozyna von Borck w roku 1685. Na ścianach umieszczono tablice 

epitafijne upamiętniające Jana Dietricha von Borck zmarłego w 1701 r. oraz 

fundatora kościoła, zmarłego w 1787 r. Przetrwały ponadto tablice 
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upamiętniające parafian poległych w armii pruskiej podczas wojen w XIX w. i I 

wojny światowej. Na emporze muzycznej naprzeciwko ołtarza wznosi się 

konstrukcja pozbawionego piszczałek prospektu organowego, co przypomina o 

trudnych czasach, gdy w 1945 r. po przejściu frontu w świątyni miano urządzić 

stajnię wojskową. Dzięki heroicznej postawie wiernych, kościół nie tylko powrócił 

do kultu, ale pozostał ewangelicki mimo prób przejęcia przez inne wyznania.  

Przed stanem katastrofalnym (rok 2016) był także udostępniany katolickiej 

większości mieszkańców wsi i okolic jako filia parafii w Biesalu.  

 

 

 

*we fragmentach skorzystano z uprzejmości udostępnienia tekstu ks. Wojciecha Płoszka.  

Cytowany jest także prof. Jerzy Domasłowski 
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3.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY 

ZNISZCZEŃ 

Stan techniczny kruchty wschodniej 

jest awaryjny. Spękania sklepienia 

przechodzące na ściany zewnętrzne o 

szerokim rozwarciu i  wykruszającej się 

zaprawie i cegle. W obrębie siatki 

spękań odpada również tynk. Spękania biegnące wzdłuż sklepień oraz na styku 

kolebki ze ścianami obwodowymi. Spękania w obrębie ściany północnej i 

południowej oraz naroży szczytu wieńczącego ścianę wschodnią. Z sufitu 

wewnątrz odpada tynk. Rozległe zawilgocenie  narożnika południowo-

wschodniego skutkujące rozwojem glonów na wewnętrznej powierzchni ściany 

sugeruje trwałe przesiąkanie wody deszczowej  przez rozszczelnione poszycie 

dachu lub uszkodzenia obróbek na styku połaci dachu i szczytu prowadzące do 

destrukcji elementów konstrukcji więźby dachu kruchty co doprowadziło do 

rozprężenia ścian. 

Zły stan techniczny ogniomurów i szczytnic zachodnich. Rozległe ubytki spoin i 

pojedynczych cegieł prowadzące do osłabienia  jednorodności konstrukcji 

murowej  tych elementów budynku co grozi powiększaniem się ubytków i  finalnie 

destrukcją tych elementów. 

Elewacje w stanie niedostatecznym. Po konserwacji cokołu i podbiciu 

fundamentów zawilgocenie i porastanie czynnikiem biologicznym np. mech 

przenosi się w wyższe niezabezpieczone jeszcze partie.   

 Zainfekowany fragment cegły  

 



11 
 

BADANIA i PPK – ZAKRYSTIA/KRUCHTA 2019 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W ŁĘGUTACH 
MAGDALENA W. SCHNEIDER dypl. KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI E-MAIL:MVSS@WP.PL TEL.: 0048 663 178 268 

 

zdjęcia przedstawiają zniszczenia murów (biologiczne) wrzesień 2019r. 
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W obrębie elewacji ściany południowej kruchty/zakrystii widoczna destrukcja 

globularna cegieł wywołana najprawdopodobniej działaniem bakterii 

nitryfikacyjnych. Stanowi to zagrożenie dla pozostałych partii elewacji jako źródło 

infekcji.  W obrębie elewacji północnej liczne ogniska rozwoju glonów i porostów. 

Ubytki spoin i  cegieł  równomiernie w obrębie wszystkich elewacji  stanowią 

zagrożenie penetracją wody opadowej w głąb struktury muru i tym samym 

sukcesywnym powiększaniem zakresu zniszczeń substancji zabytkowej. Dach 

zakrystii/kruchty tymczasowo zabezpieczono wg zaleceń konserwatora i wskazań 

konstruktora folia zabezpieczającą. 

Poszycie całości dachu rozszczelnione w skutek ubytków zaprawy spajającej 

dachówki co prowadzi do przemieszczania się dachówek względem siebie w 

skutek działania wiatru. 

Więźba dachowa kruchty jest oryginalna i zachowana w lepszym stanie niż więźba 

nad głównym korpusem która jest wtórna i uległa destrukcji. Dotyczy to głównie  

deskowania, końcówek krokwi tj. elementów narażonych na zamakanie ściekającą 

wodą deszczową dostającą się do wnętrza przez nieszczelności pokrycia 

dachowego. W obrębie elementów podwalin, murłat i płatwi oraz konstrukcji 

stropu  (legary) widoczne miejsca porażenia ksylofagami. Lokalnie silna destrukcja 

drewna sięgająca w głąb profilu danego elementu. 
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Stan techniczny sklepienia i ściany szczytowej kruchty wschodniej jest przed 

awaryjny. Grozi zawaleniem i stanowi zagrożenie dla ludzi. Stan zachowania 

pozostałych partii obiektu oraz jego składowych budzi poważne zaniepokojenie ze 

względu na postępujące powiększanie się zakresu oddziaływania czynników 

destrukcyjnych i tym samym destrukcji oryginalnej substancji zabytku.  Po 

konserwacji, podbiciu, wzmocnieniu  partii fundamentów i konserwacji i 

restauracji cokołu destrukcja przenosi się na wyższe partie. Od strony północnej 

zaobserwowano wzmożony przyrost porastania murów czynnikiem biologicznym 

tj. mech. Całość konstrukcji jest w stanie katastrofalnym i wymaga dokładnej 

restauracji jeśli ma być używana a jej piekna forma zachowana dla przyszłych 

pokoleń. 
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Zdjęcie przedstawia stan murów kruchty/zakrystii po konserwacji cokołu w 2018r. 

  

Prace prowadzone przy tym kościele w przeszłości ograniczały się jedynie do 

działań o charakterze lokalnym. Polegały na interwencjach doraźnych, 

nielikwidujących przyczyn zniszczeń.  W sposób nieodpowiedni lub niewłaściwie 

użytymi zaprawami naprawiano  spękania w murach i ubytki w ścianach oraz 

‘’łatano’’ przyziemie – szczeliny między kamieniami wypełniano 

nieprofesjonalnie. W żaden sposób nie rozwiązało to problemów zawilgocenia 
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murów, osuwania się podłoża pod kościołem i odprowadzenia wody opadowej z 

poziomu wokół niego.   

Obiekt jest dość rzadkim zabytkiem i przykładem kościoła dworskiego na terenie 

woj. warmińsko-mazurskiego i z tego względu powinno się przeznaczyć  większe 

środki na jego ratowanie.  

 

Prace dotyczące podbijania fundamentów budynku - kościoła podzielono na 

etapy. Główna bryła budynku na rzucie ma wymiary 31x11 m. W pierwszym etapie 

podbito fundamenty dwóch boków budynku, tj. dłuższego od strony skarpy 31 m 

(od strony drogi) wraz z wejściem głównym do kościoła - kruchtą boczna oraz 

krótszego 11 m  od strony zakrystii. 

stan fundamentów oraz ich poziom w wykonanych wykopach znacznie różnił 

się od siebie.  

Pod zakrystią/kruchtą podpicie jest głębsze niż w innych partiach budynku, 

ponieważ kruchta jako jedyna jest podpiwniczona. Piwnicę zbudowano od strony 

wschodnio-północnej, gdzie umieszczono piec ogrzewający cały kościół.  W 

wykonanych wykopach poniżej poziomu terenu zaobserwowano: 

a) duże głazy ułożone w przeciwnym kierunku do kamieni układanych ponad 

gruntem co tworzy naturalne wiązanie kamieni; występujące kamienie tworzą 

również odsadzkę zwiększając tym samym szerokość fundamentu w części 

podziemnej; 

b) kamienie o połowę mniejsze od kamieni występujących ponad poziomem 

terenu oraz niezwiązane ze sobą brak odsadzki; 

c) w obszarze zakrystii stan fundamentów najgorszy: drobne i luźne kamienie 

fundamentowe brak odsadzki. 
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d) w podbijanych narożnikach występuje odsadzka fundamentowa kamienna.  

Dach kruchty – zakrystii jest dwuspadowy kryty dachówką na pełnym 

deskowaniu.  Poszycie jest w całości dachu rozszczelnione w skutek ubytków 

zaprawy spajającej dachówki co prowadzi do przemieszczania się dachówek 

względem siebie w skutek działania wiatru. Tymczasowo zabezpieczono go wg 

zaleceń WUOZ i wskazań konstruktora folią zabezpieczającą. W każdej chwili 

dach może runąć i trudno będzie wykonać inwentaryzację na podstawie której 

należałoby oprzeć restaurację kruchty.  Przez nieszczelny dach do wnętrza 

sklepienia przedostaje się woda i wilgoć. Od strony wewnętrznej sklepienia 

widać silne zawilgocenie i zagrzybienie siodeł sklepienia i ścian.  

zdjecie z wnętrza kruchty obrazujące zniszczenia 2019r.  
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Sklepienie ulega dalszej degradacji mimo wstępnego zabezpieczenia. Obecnie 

widoczne są nowe spękania. Ubytki tynku są coraz większe. Największe 

pęknięcia mają szerokość 2 cm.  

TECHNIKA WYKONANIA 

Obiekt kruchty jest murowany w technologii tradycyjnej. Elementy nośne to 

ściany zewnętrzne murowane. 

Fundamenty - murowane z kamienia polnego, łamanego. 

Ściany fundamentowe - murowane z kamienia polnego, łamanego.  

Ściany zewnętrzne - z cegły pełnej ceramicznej. 

Stropy kondygnacji nadziemnej – sklepienie krzyżowo-żebrowy na podstawie 

prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 5,39 x 5,10 m. 

Kominy - murowane z cegły ceramicznej pełnej – element nieoryginalny. 

Dach – dwuspadowy, pokryty dachówką o kącie nachylenia ok. 49˚. 
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5. BADANIA KONSERWATORSKIE 

Badania konserwatorskie obejmują wnętrze i elewacje zakrystii. 

a. Badania wilgotności 

 

Cegła od wschodu po prawej stronie od wejścia do kruchty/zakrystii bardzo 

wilgotna i zniszczona. Mimo to na zdjęciu widoczna jest także technika 

wykonania muru. Zaprawa miała za zadanie wyrównać braki w cegle. Widać 
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także „odciśnięte” pseudo fugi i warstwę czerwieni żelazowej na zaprawie, której 

efektem miało być wyrównanie kolorystyczne elewacji. 

 

Narożniki zdecydowanie mniej zawilgocone niż pozostałe części murów. 
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 wilgotność ściany ok 92 %. 

Rezultaty badań ilustrują opracowane komputerowo fotografie przekrojów 

poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczając opis 

oraz wyniki w tabelkach. Interpretację pigmentów wykonano na podstawie analiz 

mikrochemicznych oraz wyników badań całych objętości próbek wykonanych 

spektrometrem fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej.  

 

Schemat postępowania badawczego (stratygrafia): 

 

a) badania spektrograficzne XRF warstw malarskich próbek na spektrometrze 

rentgenowskim, 

b) wykonanie naszlifów przekrojów poprzecznych próbek, 

c) wykonanie fotografii barwnych przekrojów poprzecznych próbek, 

d) wykonanie rozmazów wodnych oraz działanie na próbki kwasami i zasadą, 

e) analizy mikrochemiczne pigmentów znajdujących się w poszczególnych 

warstwach malarskich, 
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f) badania klasy związków organicznych występujących w warstwach 

przekrojów poprzecznych, (zmydlanie, wybarwianie w czerni amidowej 

oraz zieleni malachitowej, test na hydroksyprolinę) 

g) opracowanie wyników badań. 

 

Badania wykonał i opracował: 

mgr Adam Cupa, sierpień 2019 r. 
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Warstwa przemalowań i oryginalnej polichromii na łuku wschodnim wejścia do 

kruchty.  
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PRÓBKA A. Łuk nad wejściem do kruchty (wsch. Elewacja) 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

4. Szara  

węglan wapnia CaCO3, związki krzemu Si, związki 

wapnia Ca, związki żelaza Fe,czerwień żelazowa 

Fe2O3, biel cynkowa ZnO, 

węglan wapnia 

3. Biała  węglan wapnia CaCO3, 

węglan wapnia  

stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

2. Ugrowa węglan wapnia CaCO3, ugier, węglan wapnia CaCO3,  

węglan wapnia  

stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

1. Czerwona  czerwień żelazowa Fe2O3, biel cynkowa ZnO, ? 

 

W próbce stwierdzono obecność gipsu CaSO4.  

 

1 

2 

3 

4 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 1: Ca, Fe, Pb, Zn, S.  

 

 
PRÓBKA B - 1. Sklepienie Kruchta  

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Ugrowa    węglan wapnia CaCO3, żółcień żelazowa - ugier,  węglan wapnia  

1. Biała  węglan wapnia CaCO3,  węglan wapnia 

 

W próbce stwierdzono obecność gipsu CaSO4.  
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Stratygrafii awartw na sklepieniu w kruchce/zakrystii. 2019r. 

Widać zabezpieczenie tymczasowe . 
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PRÓBKA C. SKLEPIENIE KRUCHTA 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

3. Szara –ugrowa  
węglan wapnia CaCO3, czerń węglowa, żółcień żelazowa - 

ugier, 
węglan wapnia  

2. Biała  węglan wapnia CaCO3,  węglan wapnia 

1. Biała  
węglan wapnia CaCO3, związki krzemu Si, związki wapnia 

Ca, związki żelaza Fe, 
węglan wapnia 

 

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 1 - 2 a: Ca, Fe, K, Mn, Ti.  

1 

2 

3 
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PRÓBKA s. Próbka z ramki okiennej w zakrystii 
 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

4. Brązowa  
czerwień żelazowa Fe2O3, czerń węglowa, biel 

cynkowa ZnO,   
olejne (najprawdopodobniej) 

3.  Czerwona  
czerwień żelazowa Fe2O3, biel cynkowa ZnO,  

żółcienie chromowe,  
olejne (najprawdopodobniej) 

2. Czerwona  
czerwień żelazowa Fe2O3, biel cynkowa ZnO,  

biel ołowiowa 2PbCO3·Pb(OH)2,  
olejne  

1. rama drewno  

    

  

 
Okno . kruchta str. południowa 

2 

3 

2 

1 

4 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 8: Zn, Fe, Ca, Ba, Cr, Pb. 
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WNIOSKI Z BADAŃ  

Technika wykonania murów wskazuje na to, że kościół miał być pierwotnie 

tynkowany. Cegła jest różnokolorowa z wyraźnymi brakami materiałowymi. 

Fugowanie miało za zadanie również wyrównać lico cegły i w wielu miejscach 

zachodzi na jej powierzchnię. W fudze/zaprawie opracowano, odciśnięto tzw. 

pseudo fugę o równej szerokości (ok 1cm) i całość elewacji pomalowano 

czerwienią żelazową dla ujednolicenia odbioru wyglądu fasad. Obecnie po kilkuset 

latach pozostały niewielkie ślady po tej warstwie malarskiej. Jednak są na tyle 

wyraźne w wielu miejscach na różnych wysokościach, że nie ma co do tego 

wątpliwości. Badania wilgotnościowe wewnątrz i na zewnątrz kruchty pokazują 

silne zawilgocenie murów. 

Po zrobieniu kilku odkrywek wewnątrz kruchty stwierdzono brak polichromii na 

sklepieniu i jej ścianach. Tynk wnętrza i na suficie pokrywa wtórna pobiała. Nie 

wykluczone występowanie polichromii na łuku zewnętrznym wejścia do kruchty 

(str. wschodnia), gdzie pod przemalowaniami w kolorze białym widać warstwę 

malarską w kolorze ochry i czerwieni żelazowej.  W chwili obecnej po 

wzmocnieniu fundamentów i konserwacji przyziemia i cokołu górne ściany 

zakrystii oraz sklepienie rozstępuje się i wymaga natychmiastowego 

powstrzymania procesów destrukcyjnych profesjonalnymi metodami. Konieczna 

była ekspertyza konstrukcyjna.  

 

 

Panoramiczne zdjęcie wnętrza zakrystii. Zabezpieczenia czasowe. Wejście od wschodu, sklepienie i ściana 

północna. Wrzesień 2019r. 
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BADANIA KONSTRUKCJI WNIOSKI 

Obniżenie się środka sklepienia – zmiana geometrii układu statycznego, na skutek 

przemieszczenia podpór jest przyczyna powstałych pęknięć.  

W sklepieniu nastąpiły następujące uszkodzenie: 

• spłaszczenie środkowego pasma sklepienia, 

• lokalne zmiażdżenie cegieł i złuszczenie tynków w obszarze żeber i siodeł, 

• zarysowania prostopadłe do osi żeber, sięgające w głąb sklepienia, 

• zarysowania kolebek walcowych.  

 

Stan techniczny sklepienia mimo wstępnego zabezpieczenia uległ dalszej 

degradacji i obecnie jest w stanie awaryjnym. Rozpoczęcie prac naprawczych, 

usuwanie tynków, dachu i śmieci może spowodować katastrofę sklepienia. 

Konieczne jest wykonanie inwentaryzacji sklepienia na etapie rozpoczęcia prac w 

celu jego restauracji i umożliwienie ewentualnej rekonstrukcji, gdyby nastąpiła 

katastrofa budowlana. Konieczna jest rekonstrukcja nadproży łukowych oraz 

muru nad nimi. Wykonanie wieńca w celu równomiernego przeniesienia 

obciążenia z nowej więźby dachowej na mur oraz rekonstrukcja gzymsu.    
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6. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne  przy kruchcie/zakrystii 

polegać winny na zachowaniu i ochronie kompozycji, artykulacji elewacji i 

utrzymaniu elementów wystroju. Głównym założeniem i celem prac dotyczących 

elewacji i wnętrza jest przywrócenie obiektowi oryginalnych wysokich walorów 

artystycznych i jego pierwotnego charakteru architektonicznego z jednoczesnym 

strukturalnym wzmocnieniem i zabezpieczeniem przed wpływem czynników 

zewnętrznych. Poniższy program prac jest programem ramowym, opartym na 

analizie wizualnej obiektu i badaniach konserwatorskich oraz konstrukcyjnych. 

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji, restauracji technicznej i 

estetycznej oraz prawdopodobnie ze względu na możliwy stan katastrofy 

budowlanej należy liczyć się z pracami rekonstrukcyjnymi. Będzie to zaczątkiem 

do konserwacji pozostałej części obiektu czyli korpusu kościoła.  

 

Opracowała: 

Magdalena W. Schneider 

Dypl. Konserwator Dzieł Sztuki 
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7.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed 

konserwacją.  

2. Badania konserwatorskie podczas prac (m.in. stopnia zawilgocenia). 

3. Inwentaryzacja stanu zachowania, zakresu zniszczeń, występowania 

warstw oryginalnych. 

Inwentaryzacja sklepienia, więźby dachowej i korony muru nie jest obecnie 

możliwa ze względu na stan awaryjny konstrukcji. Konieczne jest 

wykonanie inwentaryzacji na etapie prac, po usunięciu pokrycia dachu oraz 

określenie parametrów konstrukcyjnych. 

4. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć istniejącą konstrukcję, aby 

nie stanowiła zagrożenia dla osób wykonujących czynności budowlane. 

5. Elementy pokrycia dachu do usunięcia. Pokrycie rozbierać równomiernie z 

dwóch stron dachu. Nową więźbę wykonać z drewna klasy C-24 o 

przekrojach i parametrach jak na rys.  A-3 dołączonego do PPK opracowania 

konstrukcyjnego autorstwa  dr inż. Katarzyny Kościńskiej- Grabowskiej. 

Zachować istniejący kształt dachu. 

6. Dezynfekcja partii porażonych czynnikiem biologicznym – glonami, 

porostami, grzybami zewnątrz i wewnątrz. Także w miejscach muru/cegieł 

porażonych bakteriami nitryfikacyjnymi. 

7.  Czyszczenie elewacji z powierzchniowych nawarstwień brudu, wykwitów 

soli, gipsów, zachlapań po poprzednich naprawach itp. Usunięcie z 

powierzchni warstw zaszczelniających bez uszkadzania warstwy ogniowej 

cegieł i oryginalnej, skarbonizowanej powierzchni spoin, pobiał i tynków. 

Dobór techniki i technologii musi być poprzedzony próbami i dostosowany 

do lokalnych warunków – rodzaju zabrudzeń, charakteru powierzchni 
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czyszczonej i stanu jej zachowania. Zaleca się technologię strumieniowo- 

ścierną, eliminującą użycie wody i umożliwiającą w większym stopniu 

kontrolowanie procesu i stopnia czyszczenia powierzchni. Dobór ścierniwa 

musi wynikać z ww. uwarunkowań.  

8. Wstępne wzmocnienie osłabionych partii elewacji– zdezintegrowanych 

globularnie cegieł, spoin, oryginalnych wypraw tynkarskich i barwnych, 

poprzez nasączenie preparatami krzemoorganicznymi zachowującymi 

jednakże zwilżalność materiału (nie hydrofobizujące powierzchni); 

odspojonych warstw tynków, pobiał, glazur poprzez podklejenie pęcherzy, 

zabezpieczenie zaprawami i kitami krawędzi. Nie przeprowadzać w obrębie 

murów silnie i trwale zawilgoconych. Można użyć zaprawy renowacyjnej  

np. Izonil (prod. Słowacja, Luksemburg), Remmers (prod. Niemcy) 

 

9. Usunięcie mechaniczne niewłaściwych technologicznie i nieestetycznych 

napraw muru – spoin, zacierek, szpałdowań oraz  szczelnych cementowych 

tynków tak wewnątrz jak i na elewacji. 

 

10. Impregnacja zachowanych zapraw w celu wzmocnienia ich struktury i 

zabezpieczenia przed działaniem wilgoci preparatami opartymi na estrach 

kwasu ortokrzemowego. Poleca się do użycia preparat KSE 300 lub 500 

firmy Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker-Chemie, Ahydrosil Z. 

 

11. Łuk wokół wejścia do zakrystii oczyścić delikatnie skalpelami z białych 

przemalowań i odsłonić oryginalną warstwę malarską podczas 

prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich (podejrzewa się 

występowanie ornamentów). W razie ubytków zakitować zaprawą 
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wapienno-piaskową (1:3) i wyretuszować farbą krzemoorganiczną w 

odpowiednim kolorze np. Keim Soldalit ( prod. Niemcy) 

  

12. Dopuszcza się zbicie tynków na sklepieniu i zarażonych na ścianach 

wewnętrznych zakrystii. 

13. Konstrukcja jest obecnie bardzo niestabilna i konieczne jest wykonanie 

uzupełnień muru i zaprawy oraz zszyć muru w miejscach istniejących 

pęknięć przy użyciu prętów zbrojeniowych (np. system Helifix).  

Sposób naprawy w systemie Helifix: 

• Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i 

długość w określonych odstępach pionowych. 

• Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

• Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 o grubości 15 mm (w 

przybliżeniu) w głąb szczeliny. 

• Osadzić pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

• Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond MM2 (10 mm grubości) na 

poprzednią. 

• Osadzić drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

• Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb 

spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 

• Zwilżać okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 

Uwaga: 

• głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, 

• jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 

500 mm, 
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• zszycia wykonywać w co czwartej spoinie poziomej (do 

weryfikacji na etapie realizacji) 

14. Naprawa uszkodzeń cegieł. Ubytki cegieł nie przekraczające połowy 

objętości pojedynczej cegły. Masami mineralnymi barwionymi w masie o 

teksturze oraz   parametrach wytrzymałości, porowatości i paro 

przepuszczalności zbieżnymi z parametrami uzupełnianych cegieł. Naprawy 

większych uszkodzeń cegieł cegłą o podobnych właściwościach, dopuszcza 

się cegłę rozbiórkową ale wypłukana z ewentualnych zanieczyszczeń np. 

zasoleń.  

15. W partiach tynkowanych zewnętrzych narożników zalecane stosowanie 

spoiny hydrofobowej w masie, zachowującej jednak wysoką paro-

przepuszczalność. (np. REMMERS, prod. Niemcy, IZONIL, prod. Słowacja, 

Luksemburg - zabieg hydrofobizacji powierzchni przy zaprawie Izonil nie 

jest wskazany ze względu na właściwości hydrofobowe samej zaprawy). 

Gzymsy wyrównać i ujednolicić aby zagubić naprawy konstrukcyjne. 

16. Elewacyjne cegły i spoiny oryginalne były malowane jednolicie czerwienią 

żelazową. Nie nakazuje się ale dopuszcza się taką warstwę malarską 

elewacji, ponieważ było to oryginalne, zrealizowane założenie przez 

budowniczych tego zabytku. Propozycja materiałowa to mączka ceglana z 

odpowiednim spoiwem np. firmy KEIM albo paroprzepuszczalna  farba 

Keim prod. Niemcy.  

17. Wnętrze zakrystii należy pomalować neutralnym, jasnym kolorem (w 

badaniach oryginalna wartę stanowiła mieszanka żółcieni żelazowej z 

ugrem) wykluczając biel tytanową (TiO2) ze względu na jej nowoczesny 

charakter i sztuczny odcień nie pasujący do zabytku. Do tego celu 

proponuje się farbę KEIM Optil, bądź innej firmy o podobnych 

właściwościach paroprzepuszczalnych. 
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Dobór kolorów należy zlecić dypl. Konserwatorowi Dzieł Sztuki 

uprawnionemu do kierowania pracami konserwatorsko-restauratorskimi 

przy tym obiekcie, który ukończył specjalizację w dziedzinie malarstwa i 

rzeźby polichromowanej. Nie należy odcienia dobierać z palety gotowych 

wyrobów tylko należy odpowiednią mieszankę sporządzić wg badań i 

porównać z kolorem oryginalnym. 

18. Należy wykonać dokumentację z przebiegu prac , wydrukować i także 

zapisać na nośniku cyfrowym. 

19. Przy restauracji dachu obiektu należałoby zlikwidować wtórny komin od 

poziomu posadzki parteru, który obecnie zakłóca estetyczny odbiór 

zabytkowej formy kruchty. 

20. Przy nowej konstrukcji miejsce oparcia istniejących belek na murze, sposób 

mocowania nowych elementów konstrukcyjnych wymaga konsultacji 

projektowej i konserwatorskiej na etapie realizacji po całkowitym odkryciu 

elementów konstrukcyjnych.  

  

 

 

 

Opracowała: Magdalena W. Schneider Konserwator Dzieł Sztuki 

Konsultacja konstrukcyjna: dr inż. arch. Katarzyna Kościńska-Grabowska 
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZA  
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Zabrudzenia z zapraw wtórnych ( beton, cement) na kamieniach.  

 

Fragment opracowania wschodnio-południowego narożnika zakrystii (kruchty). 
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Schodki przed wejściem do zakrystii. Betonowe wtórne. Mające jednak swoje uzasadnienie 

konstrukcyjne. 
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Zawilgocony narożnik od strony wschodno-południowej po prawej str od wejścia. 
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Czasowe zabezpieczenia kruchty. 
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Północno zachodni narożnik kruchty/zakrystii. Po lewek ściana zachodnia oddzielająca kruchte od 

głównego korpusu koscioła. 
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Elewacja wschodnia kruchty 
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Wejście do kruchty/zakrystii 
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Ewewacja z oknem od południa 
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Elewacja kruchty od północy. 
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9.DOKUMENTACJA RYSUNKOWA. Detal  

Rysunki , model 3D opracowała i wykonała: 

 

 

Model 3D przy użyciu skanera laserowego  
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DRZWI WEJŚCIOWE DO ZAKTYSTII STR. WSCHODNIA 
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OKNO STR. POŁUDNIOWA  (drewniane) wewnętrzna

 

 

 

 



51 
 

BADANIA i PPK – ZAKRYSTIA/KRUCHTA 2019 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W ŁĘGUTACH 
MAGDALENA W. SCHNEIDER dypl. KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI E-MAIL:MVSS@WP.PL TEL.: 0048 663 178 268 

OKNO drewniane str. zewnętrzna 
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SCHODKI DO KRUCHTY (wtórne) 
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