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I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU
Rodzaj: Stratygrafia nawarstwień malarskich elewacji zabytkowej kamienicy przy ul.
Powstańców Warszawy 12 w Lidzbarku Warmińskim.
Datowanie: koniec XIX wieku?
II. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Powstańców Warszawy 12 w
Lidzbarku Warmińskim.
Wykonawca prac: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak.
Czas trwania: kwiecień 2014.
III. RYS HISTORYCZNY
Historia budynku nie jest znana.
IV. OPIS OBIEKTU
Materiał: budynek wzniesiony z cegły, otynkowany.
Rzut: budynek wzniesiony na planie prostokąta.
Bryła: budynek dwukondygnacyjny z poddaszem.
Elewacja frontowa: elewacja dwukondygnacyjna z poddaszem. Osiowość budynku w górnej
części wyznaczają otwory okienne. Dolna partia budynku została gruntownie przebudowana.
Obecnie pierwszą kondygnacje wypleniają okna i drzwi do lokalu usługowego wykonane z
PCV. O obecności pierwotnych drzwi w skrajnej osi lewej świadczy pozostałość zwieńczenia
nad gzymsem międzykondygnacyjnym w kształcie łuku odcinkowego. Kondygnację parteru
od II kondygnacji oddziela profilowany gzyms. Elewacja dekorowana jest detalami o formach
klasycyzujących. Okna obramione są profilowanymi listwami, nad którymi w skrajnych
osiach występują trójkątne frontony, w osiach 2 i 3 wieńczą je profilowane gzymsy. Zarówno
gzymsy jak i frontony wsparte są na konsolkach. Formy tych gzymsów i frontonów
urozmaicają także imitacje zworników. Ściany elewacji wzbogacają także dekoracje
wykonane w tynku w formie lekko wypukłych listew poziomych biegnących na wysokości
nadproży okiennych, pośrodku otworów okiennych lokali mieszkalnych i okien strychowych.
Budynek z obu stron dekorują tynki boniowane. Osie 1 od 2 i 3 od 4 oddzielają pilastry z
wysoką bazą dekorowaną dekoracją kaboszonową i kapitel ze żłobkowaną głowicą. Okienka
strychowe również zdobią profilowane obramienia. W osiach 2 i 3 w dolnej części maja
formę falistą. Między zdwojonymi okienkami występują małe pilasterki. Budynek wieńczy
gzyms koronujący.
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Elewacja boczna: elewacja trójkondygnacyjna z poddaszem. Formę elewacji urozmaica
jedynie trójkątny fronton nad drzwiami wejściowymi oraz tynki boniowane występujące w
prawym narożu budynku.
V. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Elewacje budynku były w przeszłości kilkakrotnie remontowane. Podczas tych
remontów na zachowanych w około 30% warstwach oryginalnych na elewacje wprowadzano
nowe tynki i wymalowania. Obecnie w kondygnacji parteru elewacji frontowej oryginalne
tynki zachowały się jedynie w partiach boniowanych pod warstwami wtórnymi. W górnej
partii tej elewacji oryginalne tynki i wymalowania są zachowane pod wtórnymi
nawarstwieniami. Ubytki tynków miejscowo reperowano cementem. Detale i tynki ścian są
miejscowo spękane. Elewacja jest pokryta licznymi nawarstwieniami wtórnych wymalowań i
tynków. Ściany budynku są zabrudzone ekskrementami ptasimi. Miejscowo widoczne jest
zazielenienie dolnych partii ścian.
Stan zachowania elewacji bocznej jest dobry. Całość pokrywają wtórne tynki o
fakturze baranka, które są w dobrym stanie. Jedynie tynki boniowane są spękane. Miejsca
odspojeń tynków w tych partiach elewacji uzupełniano cementem.
Obie elewacje szpecą napisy graffiti, instalacje elektryczne, reklamy oraz wtórne łaty
cementowe.
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Elewacja frontowa pomimo zabezpieczenia parapetów siatkami odstraszającymi ptaki jest
silnie zabrudzona ekskrementami ptasimi.

5

Elewacja frontowa pomimo zabezpieczenia parapetów siatkami odstraszającymi ptaki jest
silnie zabrudzona ekskrementami ptasimi.
Ubytki tynków zabezpieczono cementem.
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Elewacje szpecą napisy graffiti.
W miejscach zawilgocenia widoczny jest atak mikroorganizmów.

7

Tynki budynku są spękane.
Elewację szpecą współczesne szyldy i banery reklamowe.
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VI. METODYKA BADAŃ
Badania warstw malarskich miały na celu ustalenie pierwotnego wymalowania
elewacji budynku. Pierwszym krokiem badawczym było wykonanie odkrywek sondażowych,
dzięki

którym

wytypowane

zostały

miejsca

przeznaczone

do

dalszych

analiz

stratygraficznych. Pozwoliły one również na orientacyjne określenie stanu zachowania i
charakter pierwotnej dekoracji. W celu ustalenia dokładnej stratygrafii z powyższych miejsc
pobrano próbki, z których następnie wykonano naszlify.1 Przekroje poprzeczne poddano
obserwacji mikroskopowej w powiększeniu 100 i 200x, a następnie sfotografowano. 2 Na
fotografiach oznaczono warstwy.
Wykonano dokumentację fotograficzną i opisową przeprowadzonych badań. Miejsca
wykonania odkrywek zaznaczono na fotografiach. Stratygrafię warstw pobranych próbek
zestawiono w tabelach.

1

Próbki zatapiano w żywicy Duracryl O (producent Spofa Dental-Praha).
Fotografie przekrojów w świetle VIS oraz interpretację wyników badań wykonała autorka niniejszego
opracowania (zdjęcia wykonano przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon D-70). Badania wykonano przy użyciu
mikroskopu Optiphot 2 (powiększenia 100 i 200 x).
2
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VII. BADANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI.
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WYNIKI BADAŃ
Widok elewacji z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.
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Widok fragmentu elewacji z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.
Odkrywka E1. Widoczne beżowe wymalowanie gzymsu koronującego wg NCS-u S 1510Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 wtórne, szare wymalowanie, numerem 4 wtórne, białe wymalowanie.
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Widok przekroju nr 1 z odkrywki E1.
Tabela 1. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E1.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1

I

2

I

Datowanie

Koniec XIX
wieku?

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk

Beżowy

Warstwa
wymalowania

Beżowy

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowym wg NCS-u S 1510Y10R.
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Odkrywka E2. Widoczne beżowe wymalowanie gzymsu koronującego wg NCS-u S 1510Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 ugrową warstwę wtórną, numerem 5 białe
wymalowanie.
Widok przekroju nr 1 z odkrywki E2.
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Tabela 2. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E2.
Nr warstwy

1

Faza
chronologiczna

Datowanie

I

2

I

3

II

4

III

5

IV

Koniec XIX
wieku?

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk

Beżowy

Warstwa
wymalowania

Beżowy
Szary

XX wiek

Warstwa
wymalowania

Ugrowy
Biały

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowym wg NCS-u S 1510Y10R.
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Odkrywka E3. Widoczne beżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem 1
zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 szare
wymalowanie, numerem 4 ugrową warstwę wtórną, numerem 5 jasnougrowe wymalowanie.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki E3.
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Tabela 3. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E3.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1

I

2

I

Datowanie

Koniec XIX
wieku?

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk

Beżowy

Warstwa
wymalowania

Beżowy

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowym wg NCS-u S 1510Y10R.

Odkrywka E4. Widoczne beżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem 1
zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 białe, wtórne
wymalowanie.
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Odkrywka E5. Widoczne beżowe wymalowanie ścian wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem 1
zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 szare
wymalowanie, numerem 4 jasnougrową warstwę wtórną.

Odkrywka E6. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505-Y10R.
Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3
szare wymalowanie, numerem 4 białą warstwę wtórną.
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Odkrywka E7. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505-Y10R
Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3
ugrowe wymalowanie, numerem 4 białą warstwę wtórną.

Odkrywka E8. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 drugą warstwę tynku, numerem 3
białe wymalowanie malarskie, numerem 4 niebieskie wymalowanie wtórne, numerem 5 szarą
warstwę wyrównującą, numerem 6 ugrowe wymalowanie, numerem 7 wymalowanie w
kolorze jasnougrowym.
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Widok odkrywki E9.

Zblizenie odkrywki E9. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe wymalowanie
oryginalne wg NCS-u S 1510-Y10R, numerem 3 i 4 szare wymalowanie wtórne.
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Zbliżenie odkrywki E9. Widoczne wtórne nawarstwienia tynków i wymalowań.

Widok odkrywki E10.
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Zbliżenie odkrywki E10. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 i 5 białą warstwę wtórną.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki E10.
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Tabela 4. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E10.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1

I

2

I

Datowanie

Koniec XIX
wieku?

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk

Beżowy

Warstwa
wymalowania

Szarobeżowy

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze szarobeżowym wg NCS-u S 1505Y10R

Zbliżenie odkrywki E10. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R.
Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3
kolejną warstwę tynku, numerem 4 wymalowanie jasnougrowe.
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Zbliżenie odkrywki E11. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 wtórne wymalowanie jasnougrowe, numerem 5
wymalowanie zielone, numerem 6 wymalowanie jasnougrowe.

Zbliżenie odkrywki E12. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 jasnougrowe wtórne wymalowanie, numerem 5
wymalowanie białe.
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Zbliżenie odkrywki E13. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 jasnougrowe wtórne wymalowanie, numerem 5
wymalowanie białe.

Widok odkrywki E14.
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Zbliżenie odkrywki E15. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R.
Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3
zielone wymalowanie, numerem 4 wymalowanie ugrowe, numerem 5 wymalowanie
jasnougrowe.

Widok odkrywki E16.
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Zbliżenie odkrywki E16. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R.
Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3
zielone wymalowanie, numerem 4 wymalowanie ugrowe, numerem 5 wymalowanie białe.

Odkrywka E17. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem
1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 zielone
wymalowanie, numerem 4 wymalowanie jasnougrowe.
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Odkrywka E18. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem
1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 szare
wymalowanie, numerem 4 i 5 wymalowanie białe.

Odkrywka E19. Widoczne beżowe wymalowanie ściany wg NCS-u S 1510-Y10R. Numerem
1 zaznaczono tynk, numerem 2 beżowe, oryginalne wymalowanie, numerem 3 szare
wymalowanie, numerem 4 wymalowanie zielone, numerem 5 wymalowanie białe.
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Zbliżenie odkrywki E20. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 szare wymalowanie, numerem 4 wtórne zielone wymalowanie, numerem 5
wymalowanie jasnougrowe.

Zbliżenie odkrywki E21. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie.
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Widok elewacji bocznej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Odkrywka Eb1. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 widoczne beżowe wymalowanie
ściany wg NCS-u S 1510-Y10R, numerem 3 kolejną warstwę tynku, numerem 4 niebieskie
wymalowanie, numerem 5 tynk barwiony w masie na kolor ugrowy.
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Odkrywka Eb2. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 niebieskie wymalowanie, numerem
3 tynk barwiony w masie na kolor ugrowy.

Zbliżenie odkrywki Eb3. Widoczne szarobeżowe wymalowanie detalu wg NCS-u S 1505Y10R. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 szarobeżowe, oryginalne wymalowanie,
numerem 3 niebieskie, wtórne wymalowanie, numerem 4 wymalowanie ugrowe, numerem 5
zacierkę cementową, numerem 6 szare wymalowanie.
31

VIII. PODSUMOWANIE.
Przeprowadzone badania wykazały, że:
 Na elewacjach oryginalne tynki i wymalowania zachowane są w 30%. Znajdują się
one w partii boniowania elewacji bocznej, miejscowo w partiach ścian tej samej
elewacji i w partiach tynków boniowanych elewacji frontowej oraz w partiach
górnych elewacji frontowej. Są to tynki wapienno-piaskowe, malowane.
Elewacje:
Elewacja frontowa:
 Wszystkie obramienia okienne, gzyms międzykondygnacyjny oraz pozostałość
zwieńczenia otworu drzwiowego elewacji frontowej malowane były w kolorze
szarobeżowym wg NCS-u S 1505-Y10R. Tynki w tych partiach budynku były
gładkie.
 Pozostałe detale i ściany wymalowane były pierwotnie w kolorze beżowym wg NCS-u
S 1510-Y10R. Tynki w obrębie detali i ścian były gładkie.
Elewacja boczna:
 Tynki boniowane i partie ścian wymalowane były pierwotnie w kolorze beżowym wg
NCS-u S 1510-Y10R.
Zaleca się powrót do zidentyfikowanej kolorystyki i faktury tynków.
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IX. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

ELEWACJA

1. Usunięcie szyldów, tablic informacyjnych, kabli, pozostałości instalacji elektrycznych i
elementów metalowych, tj. bolców, haków i gwoździ, które korodują i mogą
powodować zaplamienia wymalowań i tynków.
2. W obrębie ścian należy skuć zniszczone, niestabilne, popękane i rozwarstwiające się
tynki wtórne oraz cementowe uzupełnienia do oryginalnych tynków i wymalowań w
kolorze beżowym i szarobeżowym. Zabieg należy wykonać mechanicznie. Powłoki
wtórnych farb w miejscach trudnych do oczyszczenia można usuwać za pomocą za
pomocą myjki wysokociśnieniowej lub pasty Alkutex Abbeizer firmy Remmers lub
odpowiednik Abbeiz Paste prod. Schomburg. Jest to w obu przypadkach mieszanina o
konsystencji pasty, emulgująca w wodzie i ulegająca degradacji biologicznej. Preparat
nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym
szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się na 24 do 48 h. Po upływie
tego czasu preparat wraz ze zmiękczoną warstwą zmywa się gorącą wodą lub parą
wodną za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku pozostałości powłok
olejnych czynności powtarza się.
3. Gładkie detale w postaci obramień okiennych, tympanonów, pilastrów z bazami i
kapitelami, gzyms wieńczący i międzykondygnacyjny itp. należy oczyścić z wtórnych
nieestetycznych uzupełnień ubytków tynków oraz wtórnych nawarstwień farb do
wymalowania oryginalnego - beżowego i szarobeżowego. Zabieg należy wykonać
mechanicznie za pomocą skalpeli lub małych szpachelek. Powłoki wtórnych farb w
miejscach trudnych do oczyszczenia można usuwać za pomocą pasty Alkutex Abbeizer
firmy Remmers lub odpowiednik Abbeiz Paste prod. Schomburg.
4. Przed uzupełnieniem ubytków tynków elewację należy zmyć wodą pod ciśnieniem.

5. Wzmocnienie osłabionych detali (gzymsów) i tynków. Przed przystąpieniem do
uzupełniania, w przypadku występowania miejsc osłabionych w partiach detali i
tynków należy przeprowadzić zabieg wzmacniania. Należy zastosować preparat
krzemoorganiczny Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers. Preparat nanosi się
metodą pędzlowania. Należy kontrolować stopień nasycenia. W partiach silnie
zniszczonych jeśli zajdzie taka konieczność, zabieg powinien być powtórzony.
6. Sklejenie pęknięć detali. Wszystkie widoczne drobne rysy i pęknięcia należy skleić
15% roztworem preparatu Primal AC33 metodą zastrzyków wgłębnych. Przed
sklejeniem rys w szczelinę w celu zwilżenia wprowadza się w pierwszej kolejności
alkohol etylowy a następnie Primal AC33. Zaleca się wkleić w tych miejscach siatkę
33

antyrysową z tworzywa sztucznego. Spękania należy wyszpachlować preparatem
Verbundmörtel firmy Remmers.
7. W odtwarzaniu tynków proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych np.
Remmers. W miejscach występowania wcześniejszych spękań ścian należy wtopić
siatki antyrysowe. Jako pierwszą warstwę na ceglane podłoże należy założyć zaprawę
Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel. Ostatnią warstwę
stanowi tynk wierzchni Feinputz. Można także zastosować produkty systemowe innych
firm np. L.Baumit-Bayosan.
8. Przed pomalowaniem budynku należy zagruntować je preparatem Hydro-Tiefengrund
firmy Remmers.
9. Wymalowanie ścian farbami krzemianowymi renomowanych producentów Keim,
Remmers itp. Kolorystykę elewacji należy dobrać zgodnie z wynikami badań
nawarstwień malarskich.
10. Kolejnym etapem prac jest wykonanie opierzeń blacharskich. Należy wykonać je
blachą tytanowo-cynkową.
11. Na parapetach i gzymsach należy zamontować siatki odstraszające ptaki.

Il. 2. Widok przekroju obramienia okiennego.
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