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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany na prace konserwatorskie we wnetrzu katedry w
Koszalinie, zosta sporządzony zgodnie z obowiązujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
konserwatorskiej
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Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego z 1610-18, Eilhardus Lubinus
na fragmencie czerwoną kropką zaznaczony jest Koszalin

Panorama Koszalina na Wielkiej Mapie Pomorza Lubinusa z 1618
roku. Dobrze widoczny kościół Mariacki.

Widok Koszalina z litografii Hausheera z 1844 roku z widocznym
dobrze kościołem Mariackim.
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Widok Katedry w Koszalinie z 1921 roku, fot. Kastner

dało mu samodzielność w występowaniu w Hanzie.
Nastąpił znaczny rozwój handlu i rzemiosła. W 1504
roku wybuchł wielki pożar miasta, w trakcie którego spłonął klasztor cysterek, ratusz i wiele budynków mieszkalnych – katedra została nienaruszona.
W 1512 roku powstał ołtarz główny dla kościoła parafialnego (obecnie katedra) – poliptyk z rzeźbami
Andrzeja Wenzela z Iwięcina, a w 1519 roku zbudowane zostały organy przez Ludemana.
W roku 1534 roku nastąpiło przejęcia kościoła parafialnego przez protestantów, a za tym upadek wyznania katolickiego na Pomorzu.
Z roku 1618 pochodzi najstarszy zapis ikonograficzny Koszalina wykonany przez malarza
Johanna Wolfarta do mapy szwedzkiego kartografa
E. Lubinusa.
W trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648)miasto zostało dość poważnie zniszczone. Zburzono około 200 domów, wiele straganów i warsztatów. W 1627
Koszalin zajęły wojska cesarskie dowodzone przez barona ppłk. Fünfkircha. W wyniku działań wojennych,
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY
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stacjonowania wojsk cesarskich, kontrybucji, a także
z powodu głodu i zarazy miasto się wyludniło. W 1637
Koszalin zajęły wojska szwedzkie pod dowództwem
generała Banniera, a w 1660 księstwo kamieńskie zostało włączone w skład Brandenburgii. Tym samym
Koszalin stał się miastem brandenburskim.
11 października 1718 wybuchł największy pożar w dziejach Koszalina. Spaliło się 317 domów
(z 387 istniejących w mieście), 73 stajnie i 25 stodół.
Całkowitemu zniszczeniu uległ ratusz wraz z aktami
i biblioteką założoną przez Jakuba Schwedera, oraz
zabudowania zamkowe i kościół zamkowy. Ocalał
kościół NMP (dzisiejsza katedra) oraz część zabudowań położonych blisko niego.
Również walki wojny siedmioletniej (17561763) dotknęły miasto. W 1760 nastąpiło oblężenie
i ostrzał Koszalina przez wojska rosyjskiego generała
Tottlebena, wskutek czego wycofał się z miasta pruski generał Benkendorf, jednak w dwa lata później
Koszalin znów należał do Prus.
W czasie oblężenie Kołobrzegu przez francuzów w 1807, francuska kwatera główna mieściła się
w Koszalinie. Wszyscy urzędnicy składają przysięgę
wierności Napoleonowi, odmawia tylko referendarz
rządowy Braun – późniejszy burmistrz Koszalina.
Po zakończeniu wojen napoleońskich w 1816,
w Koszalinie umieszczono stolicę jednej z trzech rejencji (obok szczecińskiej i stralsundskiej) wchodzącej w skład prowincji pomorskiej państwa pruskiego
Od połowy poł XIX do 1939 następował szybki
rozwój miasta. W 1859 roku powstał pierwszy dworzec kolejowy – miasto zyskało kolejno bezpośrednie
połączenie kolejowe ze Szczecinem, Kołobrzegiem,
Gdańskiem, Białogardem, Mielnem. Miasto zyskało także: gazownię miejską, kanalizację, elektryfikację, linie tramwajową. Powstały: Fabryka Papieru
Schlutisa, browar E. Aschera, Fabryka Konserw
Rybnych Waldemann, szkoła kadetów, fabryka części
samolotowych LVG, lotnisko i zakłady towarzystwa
komunikacji lotniczej oraz Wojskowa Szkoła Pilotów
nr 9, kompleks koszar, stadion sportowy.
1 marca 1945 wojna dotarła do bram miasta.
W mieście ogłoszono alarm przeciwczołgowy, ewakuowano mieszkańców. 4 marca miasto zostało zaGRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

jęte przez jednostki Armii Czerwonej pod dowództwem generałów Panfiłowa i Romanowskiego.
7 marca Wydział Propagandy Armii Czerwonej nakręcił reportaż „na żywo” ze zdobycia miasta, w tym
celu podpalane zostało centrum miasta, a kilka
czołgów strzelało do budynków. Pożaru nie ugaszono, pozostawiono go aby się sam wypalił. Efektem
tego zniszczone zostało całkowicie centrum miasta.
Ocalała jedynie katedra i nieliczne budynki.
Liczba mieszkańców miasta spadła z 33,5 tysięcy
do 17 tysięcy.
W latach 1945-1947 w Koszalinie stacjonował
bardzo duży garnizon radziecki i część miasta była
zamknięta dla ludności cywilnej. Dopiero w 1950
powstało województwo koszalińskie i rozwój miasta nabrał tempa.
Od 1945 roku kościół Mariacki wrócił we władanie katolików. Do 1972 roku był kościołem farnym, czyli głównym kościołem miasta. Z chwilą
powołania diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bullą
Episcoporum Poloniae Coetus (28 czerwca 1972
roku), stał się katedrą, czyli kościołem biskupa diecezjalnego. 25 maja 1974 konsekracja pierwszego
biskupa sufragana Tadeusza Werno, a 3 lipca 1974
ojcowie franciszkanie przekazali opiekę duszpasterską w parafii katedralnej księżą diecezjalnym

2.2

HISTORIA PRZEMIAN WNĘTRZA KATEDRY
W KOSZALINIE2
Powszechnie przyjmuje się czas budowy katedry na
lata 1300–1333, jednak możliwe jest że część prezbiterium została wybudowana wcześniej – pod koniec XIII wieku. W XIV i I poł XV wieku, gdy kościół należał do katolików powstało wiele ołtarzy co zostało
spisane w protokołach wizytacyjnych H. Heydena
przeprowadzonych w latach 1535–1555. Wzmianka
o ołtarzu głównym jest w opracowaniu Johanna
2
na podstawie: Franz Schwenkler, Köslin 1266–1966
(Die siebenhundertjährige Geschichte einer pommerschen
Stadt und ihres Kreises), Lübeck 1966 oraz wkładki do karty
ewidencyjnej zabytku WUOZ w Szczecinie delegatura
w Koszalinie opracowanej przez Krystynę bastowską w 2011 r.
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Zdjęcie archiwalne z ok 1900 roku, prawdopodobnie widać aranżację prezbiterium po remoncie w 1886 roku.
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Davida Wendlanda, Eine Sammlung unterschiedlicher die Historie der Stadt Köslin (1749–1757) opisuje
tam wielki ołtarz z 1512 roku. Natomiast autorstwo
ołtarza mistrzowi Andreasowi Wenzlowi przypisuje Ludwig Böttger w Die Bau- und Kunstdenkmäler
des Regierungs-Bezirks Köslin-Collberg wydanym
w Szczecinie w 1889 roku.
Od 1512 do 1842 ołtarz Wentzla stanowił główny
akcent kościoła. W 1519 w prezbiterium ustawiono
rzeźbione stalle, które również przetrwały do remontu w 1842 roku. Nie ma niestety żadnych informacji o wystroju ścian w tamtym czasie.
W 1534 roku kościół został przejęty przez gminę protestancką, co nie wpłynęło na dalszy rozwój
wystroju wnętrza. W 1591 przebudowano ambonę,
którą ok. 1690 roku ozdobiono polichromią. W 1598
roku ustawiono stalle rajców.
W 1687 przeprowadzono remont kościoła.
Kolejny remont nastąpił w 1751 i w 1813 roku. Nie
zachowały się informacje dotyczące zmian jakie zo-

Zdjęcie archiwalne z 1959 roku, widoczne polichromie wykonane
w 1915 roku.
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stały wprowadzone w prezbiterium w trakcie tych
remontów. Najprawdopodobniej z tego czasu pochodzą częściowo zachowane warstwy pobiał pod
tynkiem z poł. XIX wieku.
W 1833 został opracowany gruntowny projekt
przebudowy architektury kościoła i jego wnętrza
przez von Busse w pracowni pruskiego królewskiego nadzoru budowlanego w Berlinie. (Projekt
i rysunki inwentaryzacyjne przechowywane były
na plebanii do 1945 r.) Do prac remontowych przystąpiono w 1840. Prace remontowe w całej katedrze trwały do 1845 roku. W ich ramach obniżono
dach kościoła i prezbiterium do wysokości połowy
3-ciej kondygnacji wieży, wprowadzono schodkowy szczyt między nawą główną a prezbiterium
oraz pinakle. Przeprowadzono również gruntowną
przebudowę wnętrza. Prawdopodobnie oczyszczono sciany i sklepienia prezbiterium i położono
nowe tynki. Wykonano nową polichromię w kolorze różowym. Usunięto dawny wystrój: m.in. ołtarz główny Wentzla, stalle, ambonę, konfesjonały.
Zlikwidowano również liczne kaplice przylegające do północnej ściany świątyni. Kościół otrzymał
nowy wystrój: neogotyckie balkony, emporę organową, nowe organy. Zbudowany został nowy
neogotycki ołtarz główny wg projektu Stullera.
Koszty przebudowy wyniosły prawie 30.000 talarów. Miasto przyznało 13 000 talarów, pozostałe
pieniądze dała Gmina. Koszty pokazują, że kościół
został wybudowany prawie na nowo. Świątynia
gotycka nabrała cech neogotyckich. Było to zgodne z ówczesnym duchem czasu, naznaczonym
narodowo-pruskim romantyzmem, o czym świadczy obecność króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV,
ewangelickiego Biskupa i Generalsuperintendenta
Pomorza na uroczystości poświęcenia kościoła po
renowacji 16 czerwca 1845 roku.
W 1864 roku kościół otrzymał oświetlenie gazowe. Kolejny remont i zmiany we wnętrzu nastąpiły
w 1886 roku, całość prac nadzorował Ludwig Böttger.
Została wykonana nowa ambona na stopie, według
projektu L. Böttger, na rzucie wieloboku z drewna
sosnowego, z baldachimem. Wejście do niej prowadziło z zakrystii schodami w murze. Korpus zdobiony
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Zdjęcie archiwalne po1915 roku
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Zdjęcie archiwalne po1915 roku
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Zdjęcie archiwalne z 1959 roku
nawa główna po zdemontowaniu empor
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Zdjęcie archiwalne z remontu w 1960 roku
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY
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Zdjęcie archiwalne z 1964 roku
widoczne nisze w bocznych ścianach prezbiterium
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neogotyckimi motywami rybiego pęcherza, czwórliścia itp. W części prezbiterialnej umieszczono nowe
stalle (przetwały do 1972 roku). Cale wnętrze wymalowano na nowo. Najprawdopodobniej zdjęcia
archiwalne wnętrza katedry sprzed roku 1915 ukazują stan polichromii po remoncie w 1886 roku. Na
ścianach widoczne są podziały na płyciny oraz delikatny ornament roślinny na łuku tęczowym oraz przy
zwornikach i żebrach.
Kolejną duży remont bryły i wnętrza przeszedł
kościół w latach 1914–15, nadzór nad całością prac

sprawował architekt miejski Krober. Podwyższono
dach, zlikwidowano pinakle i schodkowy szczyt
nawy głównej wprowadzone w 1840–1845 roku.
Dach pokryto dachówką karpiówką. Drzwi pod wieżą zostały zamknięte na stałe, a w kruchcie pod wieżą
urządzono kaplicę chrztu i poczekalnię dla gości weselnych. Wstawiono nowe okna – witraże trójdzielne
i w maswerku zamknięte ostrołukiem, szkolne w ołowiu szkłem antycznym. Wykonano nową posadzkę
z szesciobocznych ceglanych kształtek (płytek) w kolorze ciepłej czerwieni z „chodnikami”, które przez

Zdjęcie archiwalne z 1964 roku
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY
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nawę środkową pod chór prowadzą w głębokim błękicie. We wnętrzach naw czerwonobrązowe z zielonymi polami. Wymieniono ławki, założono centralne
ogrzewanie i oświetlenie elektryczne.
Ambona została wzbogacona o złocone elementy dekoracyjne i przyozdobiona hermami z ołtarza
gotyckiego umieszczonymi w płycinach. Zaplecki
(w zdwojonych ostrołukowych niszach) i przednie
ściany stall ozdobiono figurami apostołów i świętych z gotyckiego poliptyku. Z inicjatywy ówczesnego konserwatora zabytków Pomorza prof. Hugo
Lemkego gotyckie figury ołtarzowe otrzymały nową
polichromię – jak się wydaje według gotyckich pierwowzorów – ich wykonawcą był Ehlert.
Wymalowanie kościoła było dziełem berlińskiego malarza Otto Weck. Empory i ściany chóry wy-

malowane były soczystą zielenią, a ściany boczne
i sklepienia jasnożółto. Filary pomalował na szaro
z czerwonymi kreskami pozornej fugi. Służki i żebra
pomalowano mocnym kolorem, prawdopodobnie
czerwonym i czarnym, naprzemiennie obok siebie.
Wokół łuków i żeber i służek w prezbiterium wykonany został drobny i nieagresywny ornament z elementów kwiatowych.
28 stycznia 1915 r. kościół uroczyście udostępniono wiernym.
26 maja 1945 roku przybyli do Koszalina
Franciszkanie i już. 17 czerwca przydzielono im poprotestancki kościół Najświętszej Maryi Panny. 01
października 1945 roku Kościół został poświęcony
i ponownie stał się świątynią katolicką. Budowla nie
ucierpiała bardzo w trakcie działań wojennych, wymagała przede wszystkim naprawy dachu i wieży
co wykonano w 1946 roku. W 1960 roku przeprowadzono remont kościoła mariackiego, usunięto
balkony, uzupełniono tynki i całe wnętrze (ścianym sklepienia i żebra) zostało wymalowane na
biało. Wymieniono obraz w ołtarzu głównym ze
„Zmartwychwstania” na obraz „Niepokalanego poczęcia NMP”.
W latach 1973–1974 przeprowadzono gruntowny remont świątyni. Usunięto neogotyckie stalle,
ołtarze, emporę i ambonę. Usunięto warstwy malarskie z żeber, odsłaniając ich ceglaną powierzchnię. Zamurowano wnęki w ścianach prezbiterium.
Ściany oraz wysklepki pomalowano podwójną warstwą farby emulsyjnej. Aranżacja prezbiterium została zaprojektowana przez poznańskich architektów R. Hałasa i J. Fliegera. Na kratownicy ustawionej
w miejscu dawnego ołtarza, umieszczono rzeźby ze
starego ołtarza (gotyckiego pentaptyku) oraz przywrócono belkę tęczową.

Zdjęcie archiwalne z 1974 roku
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Zdjęcie ze stycznia 2012 roku – stan przed 2013 r.
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY
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Zdjęcie z grudnia 2012 roku – stan po pracach konserwatorskich prowadzonych w prezbiterium koscioła.

22

GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

Projekt budowlany prac konserwatorskich w katedrze w Koszalinie

3.0. Dane o charakterze i cechach istniejących l
przewidywanych zagrożeń dla środowiska
Niniejsza inwestycja nie wywołuje negatywnego
oddziaływania na środowisko.
4.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Ściany i sklepie nie katedry zostało wy budowane z czerwonej cegły. Do konstrukcji żeber, służek
i obramowań okiennych użyto kształtek ceglanych.
Cegły są spoinowane zaprawą wapienno-piaskową. Fuga na ścianach została starannie opracowana, wyciskana formą o przekroju trójkąta. Zarówno
cegły jak i fugi na ścianie zostały pomalowane równomiernie na czerwono – czerwienią żelazową.
Wysklepki sklepienia najprawdopodobniej zostały
pokryte pobiałą, której fragmenty zachowały się
pod wymalowaniami pasów przy żebrach. Żebra
pierwotnie pomalowano naprzemiennie na czerwono i czarno, kładąc farbę bezpośrednio na cegle,
czego mamy najlepiej zachowane przyklady w nawie północnej. Stosowano czerwień żelazową oraz
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

czerń roślinną. (badania próbki P8 i P10 w prezbiterium koscioła)Byc może na wysklepkach przy żebrach namalowano pasy odpowiednio czarne pasy
przy czerwonym żebrze i czerwone przy czarnym,
podkreślające ich formę. Najprawdopodobniej przy
żebrach występował również drobny ornament, ale
fakt ten wymaga potwierdzenia w trakcie badan
wykonanych po ustawieniu rusztowań.
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4.2

TECHNIKA WARSTW
I ELEMENTÓW WTÓRNYCH
Obiekt był wielokrotnie poddawany remontom
i odnawianiu. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych i odkrywek nawarstwienia podzielono
na 7 grup chronologicznych (razem z warstwą pierwotną). Wyróżniono 3 gruntowne remonty w latach
1840–45, 1914–15 oraz w 1972–73.
II warstwa chronologiczna obejmuje warstwy
pobiał i tynku, które zostały usunięte w większości
w trakcie remontu w latach 1840–45. Trudno ustalić jaka była ich liczba i z jakiego dokładnie okresu
pochodziły. Są to pobiały wapienne oraz śladowo
zachowana warstwa tynku wapienno-piaskowego.
III warstwa chronologiczna pochodzi z remontu w latach 1840–45. Był on związany ze znaczną
przebudową kościoła. W ramach tych prac oczysz-

Katedra w Koszalinie, prezbiterium –
odkrywka G-VII-3, na ścianie przy żebrze –
widoczne wszystkie warstwy chronologiczne.
Widoczny też fragment pierwotnego szarego
pasa na pobiale przy żebrze.

Katedra w Koszalinie, prezbiterium – odkrywka na ścianie
przy żebrze – widoczne nawarstwienia pobiał (II warstwa
chronologiczna) na pierwotnej warstwie czerni na pobiale.

VII

VI

V

V

IV

III
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a

c

Katedra w Koszalinie, prezbiterium
a – fragment ściany przy żebrach – widać wtórną, szarą fugę na
żebrze
b – fragment żebra – widać uzupełnienia fugi
c – fragment żebra – widać szare (cementowe) uzupełnienia fugi
oraz grubą warstwę czerni na żebrze chodzącą prawdopodobnie
w remontu w 1914-15 roku
d – odkrywka na dole ściany prezbiterium – widoczna czarna
warstwa malarska ???

b
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d
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Katedra w Koszalinie, prezbiterium
fragment ściany poniżej gzymsu, widoczny odsłonięty fragment niszy oraz polichromia z początku XX wieku.

Katedra w Koszalinie, prezbiterium
partia ściany przy podłodze – widoczny zły stan zachowania
tynków oraz odsłonięty fragment polichromii z początku XX
wieku.

26

Katedra w Koszalinie, prezbiterium
w ramach prac remontowych w 1972-73 zostały wypełnione
cegłą i zatynkowane ostrołukowe wnęki w ścianach po bokach
prezbiterium. W trakcie ich odsłaniania odsłoniono również
polichromię z początku XX wieku.
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czono dotyczczasowe warstwy pobiał i tynków,
prawdopodobnie wykonano uzupełnienia cegły,
położono na całości – na ścianach i na wysklepkach
nowe tynki (pomijając żebra i służki). Tynk ten jest
jasny z drobnym wypełniaczem (badania petrograficzne ZW0405). Na wygładzonym tynku położono
pobiałę wapienną. Ściany i wysklepki pomalowano
na różowo, prawdopodobnie z fragmentami czerwonymi – czerwoną marmuryzacją. Zastosowano
czerwień żelazową (próbka P19).
Warstwa chronologiczna IV pochodzi z remontu
w roku 1886. Zachowały się z tego czasu warstwa
pobiały z szarą zielenią oraz warstwa kremowa. na
zdjęciach archiwalnych widać drobny ornament
przy żebrach, jednak w odkrywkach nie udało się
na niego natrafić.
Warstwa chronologiczna V jest związana z dużym
remontem wnętrza przeprowadzonym w latach
1914–15. Z tego czasu pochodzą położone na ścianach i wysklepkach warstwa pobiały oraz zielona
i czerwona warstwa malarska. Prawdopodobnie
gruboziarnista czerń na żebrach pochodzi z tego
czasu.
Warstwa chronologiczna VI związana jest z kolejnym dużym remontem z roku 1960. Prawdopodobnie
wykonano wówczas drobne uzupełnienia tynku
i pomalowano ściany, wysklepki oraz elementy architektoniczne na biało. Zastosowano farbę składającą się z bieli cynkowej z niewielkim dodatkiem
ultramaryny sztucznej.
Ostatnia widoczna jest warstwa chronologiczna VII.
Zamurowano wówczas wnęki w prezbiterium za stallami. Oczyszczono żebra i detale architektoniczne
a ściany i wyklepki pomalowano dwoma warstwami
białej farby emulsyjnej. Konsole nad służkami w formie maszkaronów pomalowano na kolor złoty i zielony z czerwonymi punktami na oczach.
Katedra w Koszalinie, prezbiterium, stan przed konserwacją:
na górnym zdjęciu – fragment żebra, widać mechaniczne
uszkodzenia powstałe przy usuwaniu nawarstwień w czasie
wcześniejszych remontów oraz stan zachowania pierwotnej
warstwy malarskiej
na dolnym zdjęciu – fragmenty uzupełnionej szarym cementem i
pomalowanej fugi – widoczne jej spękania i przesunięcia
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

27

Projekt budowlany prac konserwatorskich w katedrze w Koszalinie

5.0

STAN ZACHOWANIA
I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
5.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie
jest kościołem nieogrzewanym. Grube mury ceglane pozwalają utrzymać stałe warunki klimatyczne.
Nie występują nagłe zmiany temperatury i wilgotności. Stan zachowania murów jest na tyle dobry, że
nie następuje migracja wody powodująca zbytnie
zawilgocenie ścian.
5.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główną przyczyną złego stanu zachowania pierwotnych warstw polichromii są przeprowadzone remonty i nawarstwienie się warstw wtórnych pobiał
i tynków. Najprawdopodobniej podczas usuwania
nawarstwień w trakcie remontu w latach 1840–45
została usunięta większość warstw pierwotnych.
Niszczące działanie ma też wtórne zastosowanie
zaprawy cementowej, która jest twarda i powoduje
spękanie cegieł.
SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW
NISZCZĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH
WARSTWACH
Żebra i elementy architektoniczne
W ramach ostatnich prac konserwatorskich żebra
i elementy architektoniczne zostały oczyszczone
z nawarstwień. Wcześniej oczyszczone z nawarstwień były one w poł XIX wieku. Na skutek obu
tych zabiegów powstało na cegle wiele urazów
mechanicznych, drobnych wykruszeń i zadrapań.
Uszkodzeniu i usunięciu w znacznym stopniu uległy
warstwy pierwotnej polichromii. Chociaż miejscami
pozostawione zostały nawarstwienia z konserwacji
z początku XX wieku. Miejscami, w niewielkim stopniu, spękaniu i wykruszeniu uległa fuga pomiędzy
kształtkami. Późniejsze uzupełnienia z zaprawy cementowej wykazują słabą adhezję do podłoża.
Sklepienie – powierzchnie wysklepek
Warstwy pierwotne praktycznie nie zachowały się
na wysklepkach, jedynie fragmentarycznie przy żebrach. Pozostałe warstwy wtórne wykazują stosunkowo dobrą zarówno adhezję jak i kohezję. Tynk z III

Katedra w Koszalinie, prezbiterium, stan przed konserwacją:
fragment sklepienia – widoczne drobne spękania tynku przy
żebrach

5.3.
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Katedra w Koszalinie, prezbiterium, stan przed konserwacją:
fragmenty ściany prezbiterium poniżej gzymsu – widoczny stan
zachowania polichromii z początku XX wieku.
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6.

Katedra w Koszalinie, prezbiterium, stan przed konserwacją:
fragmenty ściany prezbiterium – widoczny stan zachowania
warstw farby emulsyjnej z remontu w 1972-73 roku

warstwy chronologicznej jest dobrze zachowany
i występuję na większości powierzchni wysklepek.
Z późniejszych prac pochodzą jedynie jego drobne uzupełnienia. W gorszym stanie zachowały się
historyczne warstwy malarskie, obecnie trudno je
na tyle odsłonić, aby czytelne były rozwiązania formalne. Ostatnie warstwy farby emulsyjnej wykazują najsłabszą adhezję do warstw spodnich i dają się
zdejmować w postaci dużych fragmentów foli.
Tynki na ścianach
Pierwotna warstwa czerwieni na ścianach jest zachowana w cienkiej warstwie – czerwień kładziona
w chudym spoiwie wniknęła w porowatą strukturę
spoin i cegieł. Warstwy tynku z III warstwy chronologicznej są dobrze zachowane. Jedynie na dole
ściany, przy podłodze, struktura tynku jest osłabiona, możliwe że na skutek wilgoci utrzymującej się
w tych partiach we wcześniejszym okresie. Część
tynków w dolnej partii ściany pochodzi z remontów
w 1960 i 1972-73 roku. Wtórne warstwy malarskie
zachowane są w stanie podobnym jak na wysklepkach.

GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI
I RESTAURACJI
Zasadą przyjętą przez wykonawców przy planowaniu i prowadzeniu prac przy dekoracjach malarskich
w koszalińskiej katedrze jest pełne poszanowanie
substancji zabytkowej. Zabiegi konserwatorsko-restauratorskie zostaną wykonane przy użyciu materiałów sprawdzonych w badaniach laboratoryjnych
i wieloletniej praktyce. Celem prac konserwatorskich jest uporządkowanie estetyczne, zabezpieczenie przed zniszczeniami i uzupełnienie
ubytków zapraw i warstwy malarskiej oraz przywrócenie walorów estetycznych obiektowi.
Założeniem prac konserwatorskich jest wydobycie i odrestaurowanie dekoracji malarskiej wpisanej w gotycką strukturę budowli. W trakcie tych
prac należy ustalić w jakim zakresie zachowały się
gotyckie i renesansowe polichromie na ścianach,
żebrach sklepiennych oraz służkach. Aby w pełni
zrealizować zadanie restauracji wystroju kościoła
należy przywrócić sklepieniu i ścianom pierwotne
warstwy technologiczne (wyprawa, wymalowanie)
korespondujące z rekonstruowanym i oryginalnym
wyposażeniem kościoła.
7.
PROGRAM PRAC
7.1 ZAKRES BADAŃ
Wykonane powinny zostać szeroko zakrojone badania stanu zachowania oraz zakresu występowania historycznych warstw, w tym przede wszystkim
warstw pierwotnych. Należy wykonać odpowiednią
liczbę odkrywek na ścianach i sklepieniach oraz je
szczegółowo udokumentować. Konieczne wydaje
się wykonanie szlifów stratygraficznych oraz analizy
wybranych materiałów
7.2 KOLEJNOŚĆ PRAC
I.
Żebra i elementy architektoniczne
Żebra sklepienne i służki w katedrze w Koszalinie
swój obecny wygląd uzyskały w II poł. XX w.
Usunięto wtedy wszystkie nawarstwienia do cegieł.
Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie te
elementy w okresie gotyku były polichromowane
(relikty polichromii gotyckiej znaleziono w prezbi29
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Katedra w Koszalinie, prezbiterium, stan w trakcie prac I etapu – prace badawcze – odkrywki
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terium na gotyckich żebrach), zaś w późniejszym
czasie zostały pokryte prawdopodobnie wyprawą
tynkarską i pobielone. W celu harmonizacji wnętrza
proponuje się podporządkować ich wygląd gotyckiemu ładowi estetycznemu. Wiąże się to z koniecznością przywrócenia wymalowania, które będzie
współgrało z odrestaurowanymi ścianami nawy
głównej i prezbiterium. Prace te, należy wykonać
w taki sposób, aby nie zniszczyć reliktów wymalowań historycznych. Jednocześnie konieczne jest
uzupełnienie i naprawa uszkodzonych i zdeformowanych profili ceramicznych.
1.
Lokalne oczyszczanie wstępne
2.
Odsłonięcie reliktów spodniej warstwy
wymalowań żeber, usunięcie resztek
wtórnych wypraw i pobiał.
3.
Usuniecie cementowych łat leżących
bezpośrednio na kształtkach ceglanych
4.
Zabiegi dezynfekcyjne (natrysk preparatów
Sto –Prim Fungal lub Keim Algicid)
5.
Konsolidacja odsłoniętych cegieł i spoin
6.
Wzmocnienie struktury osypujących się
tynków - metodyka zostanie określona na
podstawie prób
•
preparatem Sto Prim Grundex
rozcieńczonym benzyną lakową w stosunku
1:5 (natrysk z rozpylacza)
•
preparatami krzemoorganicznymi z grupy
Funcosil.
7.
Doczyszczone relikty wypraw
kolorystycznych zostaną wzmocnione
miejscowo 3-5% roztworem Paraloidu B-82
w etanolu z dodatkiem wody (9:1).
8.
Podklejenie odspojeń tynku od podłoża
ceglanego i rozwarstwień tynków zostanie
wykonane metodą iniekcji (do wstępnej
konsolidacji zastrzyki z rozcieńczonej,
małocząsteczkowej żywicy dyspersyjnej
Osakryl ADG z dodatkiem etanolu;
w miejscach rozległych rozwarstwień 10% 15% Osakryl OA). Miejsca podklejone będą
stemplowane do chwili związania kleju.
9.
Doczyszczenie tynków i pobiał. Partie
historycznych tynków wraz z warstwą
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY

10.

11.

12.
•

13.

14.

15.
16.

kolorystycznymi - doczyszczenie
mechaniczne nożami szewskimi, skalpelami,
szczoteczkami, sztyftami z włókna szklanego,
gąbki Wishab o 3 gradacjach twardości.
W razie konieczności czyszczenie miejscowo
będzie wspomagane okładami z 8%
roztworu węglanu amonu o raz strumieniem
przegrzanej pary wodnej.
Konieczne naprawy konstrukcyjne –
wklejanie zbrojenia w systemie Hilti
w miejscach odspojenia żeber.
Wykonanie napraw w miejscach silnie
zdezintegrowanych; wymiana i uzupełnienie
kitów oraz uzupełnienie ubytków formy
Wzmocnienie osłabionej struktury cegieł
naniesienie preparatów wzmacniających
powierzchniowo – natrysk lub pędzlowanie
„mokre w mokre” (próby z preparatem Keim
Spezial Fixative; w przypadku konieczności
głębokiego wzmocnienia zostanie
zastosowany preparat z grupy Steinfestiger
OH (np. Funcosil 100); alternatywnie STO
ISPO Grundex 1:5 w benzynie lakowej)
wykonanie uzupełnień barwionymi w masie
zaprawami na bazie wapna trasowego np.
Tubag Steinersatzmasse NSR 0,4; Remmers
Restaurierung Moertel; należy przewidzieć
ewentualne osłabienie zapraw dodatkami
kruszyw mineralnych, aby dopasować
właściwości kitów do właściwości
oryginalnej ceramiki budowlanej.
Wykonanie niezbędnych uzupełnień
kształtek i uzupełnienie fug (zaprawy NSR
i HMF Tubag Sto Ispo barwione w masie)
Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy
wapiennej
Retusz scalający polichromii żeber wykonany
lawowaniem i drobna kreską z zachowaniem
oryginalnych warstw wymalowań,
w partiach gdzie nie zachowały się barwne
warstwy wykonanie rekonstrukcji dekoracji
żeber na zasadzie analogii.
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II.
Sklepienie – powierzchnie wysklepek
Z pełną konserwacją tynków historycznych na wysklepkach związane będą następujące zabiegi:
1.
Lokalne oczyszczanie wstępne.
2.
Skucie wtórnych tynków, usunięcie wtórnych
wypraw i pobiał.
3.
Usuniecie cementowych łat leżących
bezpośrednio na ceglanych wątkach.
4.
Zabiegi dezynfekcyjne (natrysk preparatów
Sto –Prim Fungal lub Keim Algicid)
5.
Zabezpieczenie reliktów polichromii wzmocnione miejscowo 3-5% roztworem Paraloidu
B-82 w etanolu z dodatkiem wody (9:1).
6.
Konsolidacja odsłoniętych historycznych
tynków i pobiał. Wzmocnienie struktury
osypujących się tynków - metodyka zostanie
określona na podstawie prób
•
preparatem Sto Prim Grundex
rozcieńczonym benzyną lakową w stosunku
1:5 (natrysk z rozpylacza)
•
preparatami krzemoorganicznymi z grupy
Funcosil.
7.
Podklejenie odspojeń tynku od podłoża
ceglanego i rozwarstwień tynków zostanie
wykonane metodą iniekcji (do wstępnej
konsolidacji zastrzyki z rozcieńczonej,
małocząsteczkowej żywicy dyspersyjnej
Osakryl ADG z dodatkiem etanolu;
w miejscach rozległych rozwarstwień 10% 15% Osakryl OA). Miejsca podklejone będą
stemplowane do chwili związania kleju.
8.
Doczyszczenie tynków i pobiał. Partie
historycznych tynków wraz z warstwą
kolorystycznymi - doczyszczenie
mechaniczne nożami szewskimi, skalpelami,
szczoteczkami, sztyftami z włókna szklanego,
gąbki Wishab o 3 gradacjach twardości.
W razie konieczności czyszczenie miejscowo
będzie wspomagane okładami z 8%
roztworu węglanu amonu o raz strumieniem
przegrzanej pary wodnej.
9.
Konieczne naprawy konstrukcyjne –
wklejanie zbrojenia w systemie Hilti
w miejscach osłabienia watku wysklepek.
32

10.
11.

Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy
wapiennej
Uzupełnienie ubytów pobiał, retusz
scalający wykonany sposobem lawowania
z zachowaniem oryginalnych warstw
barwnych pobiał i reliktów wymalowań.

III. Tynki na ścianach i polichromie (w tym
odsloniete polichromie w 2012 roku w prezbiterium)
Wyprawy występujące na wszystkich ścianach prezbiterium wymagają kompleksowych prac ratunkowych.
1.
Odsłoniecie i konserwacja odsłoniętych
powierzchni wypraw
2.
Usunięcie gipsowych łat
3.
Konserwacja wypraw i pobiał historycznych
4.
Wykonanie uzupełnień narzutu i polichromii.
Poszczególne wyprawy i warstwy barwne wymagają następujących zabiegów:
5.
Lokalne oczyszczanie wstępne.
6.
Usunięcie wtórnych tynków, usunięcie
wtórnych wypraw i pobiał, odsłonięcie
historycznych polichromii w tym polichromii
z 1915 roku.
7.
Dezynfekcja – Aseptina APM w roztworze
alkoholowo-wodnym, natrysk aparatem
niskociśnieniowym
8.
Drobne naprawy wątku ceglanego.
9.
Oczyszczenie powierzchni wypraw
historycznych (w zależności od spoistości
warstw – mechanicznie (skalpele, gąbki
Wishab); w razie konieczności metody
chemiczne i czyszczenie „na mokro”;
w przypadku osłabionej spoistości warstw
prekonsoloidacja 3% kazeiną amonową,
następnie czyszczenie za pomocą
kompresów z węglanu lub kwaśnego
węglanu amonu oraz regulowanym
strumieniem pary wodnej.
10. Utrwalenie wypraw i ewentualnej
polichromii (3% roztwór Paraloidu B-72
w toluenie lub B-82 w alkoholu.)
GRZEGORY & PARTNERZ ARCHITEKCIY
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Podklejenie odspojonych i rozwarstwionych
tynków i warstwy malarskiej (dyspersje
akrylowe Primal AC 330 i 33, Kalkinjektion
Moertel).
Doczyszczenie tynków i pobiał. Partie
historycznych tynków wraz z warstwą
kolorystycznymi – doczyszczenie
mechaniczne nożami szewskimi, skalpelami,
szczoteczkami, sztyftami z włókna szklanego,
gąbki Wishab o 3 gradacjach twardości.
W razie konieczności czyszczenie miejscowo
będzie wspomagane okładami z 8%
roztworu węglanu amonu o raz strumieniem
przegrzanej pary wodnej.
Uzupełnienie ubytków (kit wapiennopiaskowy z dobraną odpowiednią średnicą
ziaren wypełniacza, ewentualnie z 2%
dodatkiem kleju akrylowego Primal AC 330
jak środka plastyfikującego i poprawiającego
wiązanie w małych ubytkach).
Ujednolicenie chłonności kitów (3%
roztw. wodny PAW lub 3-5% Paraloid B82
w etanolu) względem partii oryginalnych.
Rekonstrukcja warstwy malarskiej zostanie
wykonane farbami Keim poprzez lawowanie.
Punktowania warstwy malarskiej zostanie
wykonane drobną kreską pigmentami ze
spoiwem akrylowym (primal, Paraloid).

IV WĄTEK CEGLANY - klatki schodowe
A Badania i dokumentacja
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
rysunkowej i opisowej określającej
stan obiektu przed konserwacją oraz
dokumentującej kolejne zabiegi aż do
zakończenia prac.
2. Pobranie prób i wykonanie:
3. badań petrograficznych materiału
ceramicznego,
4. badań składu chemicznego materiałów
użytych pierwotnie i wtórnie,
B Prace konserwatorskie
1.
Przegląd i klasyfikacja cegieł pod kątem
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

ewentualnej wymiany oraz wykucie
wytypowanych.
Demontaż wybranych wtórnych elementów
klatek – trepy.
Dezynfekcja fragmentów muru
zaatakowanych przez mchy i porosty oraz
bakterie nitryfikacyjne – Algat (firmy Altax).
Wykonanie prób oczyszczania w celu
dobrania odpowiedniej metody
Oczyszczenie muru ze szkodliwych
nawarstwień metodą mechaniczną.
Wzmocnienie osłabionych strukturalnie
cegieł i spoin – KEIM Silex OH.
Zabezpieczanie elementów metalowych
przed korozją:
Sika FerroGard 903 (firmy Sika
Poland) – stosowany w formie iniekcji
zabezpieczających osadzone wewnątrz
muru fragmenty kotew,
oczyszczanie fragmentów ponad
powierzchnią muru z produktów korozji
za pomocą mikropiaskarki (piasek),
pokrycie preparatem epoksydowym
zabezpieczającym przed korozją Epinox 21,
następnie pokrycie farbą zabezpieczającą
Epinox 50 PS 30 (prod. Teknos – Oliva) oraz
zunifikowanie farbą do metalu.
Rekonstrukcja wątku cegłami z cegielni
w Kraśniku i Szczytnikach z zastosowaniem
zaprawy mineralnej o składzie: TKP Trasskalk
- 3 cz., TKP Trasszement (firmy Hufgard
Optolith) - 1 cz., piasek kwarcowy - 7 cz.
Naprawa pęknięć oraz szczelin w murze
system HeliBond – zaprawa cementowa do
iniekcji przy pomocy pistoletu (pręty ze stali
nierdzewnej o średnicy 6 i 8 mm).
Uzupełnienie ubytków w cegłach
barwionymi w masie zaprawami
mineralnymi Optosan NSR (firmy Hufgard
Optolith) (głębsze ubytki i ubytki na
narożnikach zbrojone drutem aluminiowym
o średnicy 3 mm). W celu ewentualnego
osłabienia zapraw zastosowanie dodatków
kruszyw mineralnych.
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13.

8
UZASADNIENIE DOBORU
PROPONOWANYCH MATERIAŁÓW I METOD
Nawarstwienia usuwano bardzo starannie mechanicznie starając się nie naruszyć powierzchni warstw
malarskich historycznych. Zrezygnowano z użycia
rozpuszczalników ponieważ warstwy wierzchnie
były na nie bardziej odporne niż warstwy spodnie.
Przy doborze materiałów starano się przede
wszystkim kierować zbliżonymi właściwościami fizykochemicznymi z tymi istniejącymi historycznie
na obiekcie. Po wykonaniu badań identyfikacyjnych
pierwotnych materiałów, rekonstruowane zaprawy
oparto na spoiwach wapiennych. Użyte do uzupełnień tynków wapno lasowane (Sobótka, Ożarów)
jest wapnem z przeznaczeniem do konserwacji zabytków, dołowanym przez okres 10 lat, co zapewnia mu odpowiednią trwałość i wytrzymałość.
Do odtworzenia kolorystyki zdecydowano się
na zastosowanie farb krzemianowych ze względu
na nieorganiczny skład preparatu, dobrą paroprzepuszczalność z jednoczesną małą przepuszczalnością wody. Trwała kolorystycznie powłoka wchodząc
w reakcję z mineralnym podłożem, jednocześnie je
wzmacnia.
Środki zabezpieczające, impregnujące są sprawdzonymi preparatami o dłużej trwałości, nie zmieniające barwy pod wpływem promieniowania UV.
Środki stosowane w trakcie prac nie należą do
grupy szkodliwych dla środowiska naturalnego.
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Uzupełnienie głębszych ubytków
spoinowania oraz zakrycie poprowadzonych
w fudzeinstalacji elektrycznych zaprawą
mineralną o właściwościach, uziarnieniu
i kolorze zbliżonymi do materiału
oryginalnego – Optosan Trassfuge (firmy
Hufgard Optolith) w wybranym na podstawie
prób kolorze i uziarnieniu.
14. Odtworzenie poręczy z rury żelaznej o
przekroju 10 cm.
15. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego,
spoin i tynków – pigmenty płynne
rozcieńczone 10% roztworem wodnym KEIM
Restauro Fixativ.
V Witraże - prezbiterium
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
2. usunięcie szklenia ochronnonego
3. wyjęcie witraży
4. naprawa ołowiu i uzupełnienie szkieł
5. konserwacja wiatrownic i stalaży
6. montaż ponowny witraży
7. montaż w odległość 40 - 70mm pomiędzy witrażami a oszkleniem ochronnym z szyby bezpiecznej antyrefleksyjnej 2.4.1 .

VI Mur ceglano-kamienny od ul. Bolesława Chrobrego
FUNDAMENTY MURU - OGRODZENIA
1. Odcinkowe odsłonięcie fundamentów i wykonanie koniecznych napraw, przemurowań i
wzmocnień.
2. Założenie izolacji zgodnie z rysunkiem
3. Usunięcie cementowej spoiny, konieczne przemurowania i założenie nowego
spoinowania.
MUR CEGLANY
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej oraz stanu zachowania
2. Przegląd i klasyfikacja cegieł pod kątem ewentualnej wymiany oraz wykucie wytypowanych
oraz wtórnych przemurowań.
3. Dezynfekcja muru zaatakowanego przez mchy, porosty, bakterie i grzyby – preparatem Algat
(firmy Altax) lub równoważnym.
4. Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych.
5. Wykonanie prób oczyszczania metodą strumieniowo – ścierną w celu dobrania odpowiedniego
kruszywa i ciśnienia oraz oczyszczenie powierzchni wybraną metodą.
6. Wzmocnienie osłabionych strukturalnie cegieł i spoin – Steinfestiger KSE 100, KSE 300 lub
równoważny.
7. Naprawa pęknięć oraz szczelin w murze – materiały i technika według zaleceń
przedstawionych w ekspertyzie: system HeliBond lub równoważny – zaprawa cementowa
do iniekcji przy pomocy pistoletu (pręty ze stali nierdzewnej o średnicy 6 i 8 mm).
8. Rekonstrukcja muru cegłami odpowiednio dobranymi pod względem wielkości i właściwości
fizycznych, z cegielni w Kraśniku i Szczytnikach. Murowanie z zastosowaniem zaprawy
mineralnej o składzie: TKP Trasskalk - 3 cz., TKP Trasszement (firmy Hufgard
Optolith)– 1 cz., piasek kwarcowy - 7 cz. lub równoważne, przeprowadzonych zgodnie z
załączonymi rysunkami.
9. Uzupełnienie ubytków w cegłach barwionymi w masie zaprawami mineralnymi Optosan NSR
(firmy Hufgard Optolith) lub równoważnymi (głębsze ubytki i ubytki na narożnikach
zbrojone drutem aluminiowym o średnicy 3 mm). W celu ewentualnego osłabienia zapraw
zastosowanie dodatków kruszyw mineralnych.
10. Uzupełnienie głębszych ubytków spoinowania zaprawą mineralną o właściwościach,
uziarnieniu i kolorze zbliżonymi do materiału oryginalnego – Optosan Trassfuge (firmy
Hufgard Optolith) lub równoważny w wybranym na podstawie prób kolorze i uziarnieniu
z dodatkami kruszonego wapna hydratyzowanego oraz żwiru kwarcowego i maczki
ceglanej.
11. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego, spoin i tynków – Farby Restauro Lazur firmy KEIM
lub równoważne.
TYNKI PIERWOTNE I HISTORYCZNE
1. Usunięcie wtórnych tynków cementowych.
2. Konieczne przemurowania i wymiana cegieł
3. Wzmocnienie osypujących się cegieł za pomocą KSE 300 E lub KSE 500 E (firmy
Remmers) – zależnie od stopnia osłabienia i osłonięcie ich przed przystąpieniem do
oczyszczania pozostałych partii muru.
4. Delikatne mechaniczne doczyszczenie wzmocnionych fragmentów historycznego tynku.
5. Założenie nowych tynków na bazie wapna trasowego TrassKalk firmy Optolith lub
równoważnym.
6. Scalenie kolorystyczne farbami krzemianowymi Restauro Lazur firm KEIM lub
równoważnymi.

VII Przełożenie istniejącej kamiennej posadzki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego
Zdjęcie warstwy ziemi o grubości do 30 cm
Prace archeologiczne we wnętrzu katedry.
Wykonanie murków oporowych ograniczających zasięg warstw nieprzepuszczających
i zachowującej dyletacje od murów kościoła
Wykonanie warstw poziomych pod instalację ogrzewania podłogowego wg. rysunku
Położenie instalacji grzewczej
Ułożenie posadzki z płyt wapiennych szczotkowanych o wymiarach 60x120 cm,
60x150 cm i 60x80 cm na warstwie trasowo piaskowej.
Impregnacja posadzki

Rys. Schemat warstw posadzkowych z ogrzewaniem podłogowym

Układ płyt kamiennych na posadzce.

