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1. Podstawa opracowania dokumentacji. 

 

Zleceniodawca:  Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 11, 11-520 Bartoszyce; 

reprezentowana przez „LOKUM” Sp. z o.o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 w imieniu 

której działa :  Prezesa Zarządu   -   Bogdan Popławski 

 

Zleceniobiorca: AKROTERION BIS Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata 

Feiertag-Baran, ul. Tysiąclecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno. 

 

Badania laboratoryjne: mgr Adam Cupa 

 

Dokumentacja fotograficzna i opisowa: mgr Małgorzata Feiertag-Baran 

              mgr Barbara Feirtag 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Badania technologiczno- konserwatorskie elewacji zewnętrznych budynku mieszkalnego przy 

ul. Kopernika 11 w Bartoszycach. 

 

3. Cel opracowania 

Zdiagnozowanie stanu zachowania obiektu.  

Identyfikacja materiałów i spoiw występujących w polichromiach.  

Ustalenie pierwotnej kolorystyki oraz opracowanie programu prac konserwatorskich, które 

pozwoli na wykonanie remontu z uwzględnieniem zabytkowego charakteru. 
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Słowa kluczowe: polichromie ścienne i zaprawy w budynku mieszkalnym  w Bartoszycach, 

badania polichromii, badania zapraw, badania spektroskopowe, badania fizykochemiczne. 

 

 

4. Wprowadzenie 

  

W dokumentacji przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych polichromii. Przedmiotem 

badań był budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 11 w Bartoszycach. Próbki warstw 

malarskich pobrano w styczniu 2016 r. Badania wykonano w okresie od stycznia do lutego 

2016 r. Na podstawie oględzin konserwatorskich wytypowano miejsca, z których pobrano  

próbki do badań fizykochemicznych. 

 

5. Identyfikacja obiektu 

 

- rodzaj obiektu: kamienica 

- miejsce: Bartoszyce, ul. Kopernika 11 

- czas powstania: XIX w. 
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6. Historia obiektu: 

Miasto Bartoszyce jest jednym z historycznych ośrodków miejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego i zostało założone podczas pierwszej fali osadnictwa na tych 

ziemiach. Prawa miejskie pierwotnie uzyskały w 1326 a ponownie w 1332. Zostały one 

nadane organizmowi protomiejskiemu, gdy ten w około 90 lat od założenia, w sposób 

żywiołowy rozwinął się do rozmiarów organizmu miejskiego z tzw. liszki.
1
 Miasto rozwinęło 

się z przyzamkowej „liszki’, czyli osady targowej. Przywilej lokacyjny na prawie 

chełmińskim wystawił wielki mistrz Luther von Braunschweig (1332).  W przywileju 

przeznaczono dotację na kościół, ale proboszcz pojawia się w dokumentach dopiero w 1345 r. 

Miasto szybko się rozwijało, w 1356 r. istniał już dom kupiecki, w 1359 r. wybudowano mury 

obronne, w 1361 r. były już dwa kościoły. W XIV wymieniane są już trzy bramy: 

Królewiecka, Sąteczeńska (Młyńska) i Lidzbarska.
2
 

 

Fot.1. Bartoszyce – Plac Konstytucji 3 Maja z 1916 r. 
3
 

 

                                                           
1
 Maria Wielgus: Małe miasta i problemy ochrony dziedzictwa archeologicznego. [dostęp 18 sierpnia 2009]. 

[zarchiwizowane z tego adresu (2011-05-27)]. 
2
 Rzempołuch A., 1993. Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich. Agencja Wyd. „Remix”, 

Olsztyn. 
3
 Pobrane z : http://bartoszyce.fotopolska.eu/441325,foto.html , dnia 20.01.2016r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luther_von_Braunschweig
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Lidzbarska_w_Bartoszycach
http://web.archive.org/web/20110527055128/http:/www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://bartoszyce.fotopolska.eu/441325,foto.html
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Bartoszyce w średniowieczu uważane były za miasto nieco większe, stąd osadnictwo 

poza mury miejskie przeniosło się szybciej niż w innych miastach regionu.
4
 Układ 

urbanistyczny, pomimo wielu zniszczeń prezentuje obraz urbanistyki z początku XIX z 

zachowanymi licznymi elementami starszymi. Cały zespół urbanistyczny Starego Miasta 

Bartoszyce podlega ochronie konserwatora zabytków, jednak niektóre jego elementy 

jak Brama Lidzbarska czy mieszczańskie kamienice uznane są za elementy wartościowe i 

objęte są także indywidualną ochroną.
5
 Ostatnie badania archeologiczne pokazują, iż także 

teren poza Starym Miastem jest zabytkowy. Odkryto tu m.in. jedyny w tej części Prus 

relikt barbakanu.
6
 

 

Fot.2. Bartoszyce – Plac Konstytucji 3 Maja z 1903 r.
7 

 

Układ urbanistyczny Bartoszyc jest typowy dla tego typu miast w regionie z centralnie 

położonym prostokątnym rynkiem. Głównym dominantem panoramy miasta jest kościół 

parafialny. Miasto cechuje się również regularną siecią ulic, które historycznie były otoczone 

                                                           
4
 Maria Wielgus: Małe miasta i problemy ochrony dziedzictwa archeologicznego. [dostęp 18 sierpnia 2009]. 

[zarchiwizowane z tego adresu (2011-05-27)]. 
5
 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2008–2011. Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. [dostęp 19 sierpnia 2009]. 
6
 Maria Wielgus: Małe miasta i problemy ochrony dziedzictwa archeologicznego. [dostęp 18 sierpnia 2009]. 

[zarchiwizowane z tego adresu (2011-05-27)]. 
7
 Pobrane z : http://bartoszyce.fotopolska.eu/543530,foto.html?o=u119137&p=1 , dnia 20.01.2016r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Lidzbarska_w_Bartoszycach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbakan
http://web.archive.org/web/20110527055128/http:/www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://209.85.229.132/search?q=cache:iJPbPKsDK18J:www.eswip.elblag.pl/images/wim_zalaczniki/wojewodzki_program_opieki_nad_zabytkami.doc+uklad+urbanistyczny+bartoszyc&cd=20&hl=pl&ct=clnk&client=firefox-a
http://web.archive.org/web/20110527055128/http:/www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/download/M_Wielgus.pdf
http://bartoszyce.fotopolska.eu/543530,foto.html?o=u119137&p=1
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murami miejskimi
.8

 Perspektywę widokową Bartoszyc niegdyś dopełniała sylwetka zamku 

krzyżackiego – dziś już nieistniejącego. Krzyżacy wybudowali go w 1240 r. był to jeden z 

pierwszych zamków warownych w Prusach.
9
 Najpierw wzniesiono drewniana strażnicę, a 

murowany zamek wybudowano po 1274. W 1326 nadano miastu przywilej lokacyjny i 

nazwę Rosenthal. W 1332 miasto lokowano ponownie, nadając mu nową nazwę Bartenstein. 

Zniszczony przez mieszczan na początku wojny trzynastoletniej nigdy nie został już 

odbudowany. Na miejscu zamku wybudowano w 1902 r. gmach starostwa. 

 

Fot.3. Bartoszyce – Plac Konstytucji 3 Maja z 1939 r.
10 

 

W późniejszych czasach na wygląd miasta wpływ miało wiele czynników takich jak 

budowa sieci kolejowej wraz z infrastrukturą techniczną i napływ przemysłu oraz znaczna 

rozbudowa garnizonu wojskowego. Pomimo zniszczeń i destrukcji historycznej zabudowy 

miasta wywołanej II wojną światową w mieście zachowała się część historycznej zabudowy. 

 

                                                           
8
 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2008–2011. Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. [dostęp 19 sierpnia 2009]. 
9
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007–2013. [dostęp 19 sierpnia 2009]. 

10
 Pobrane z:  http://bartoszyce.fotopolska.eu/560128,foto.html?o=u119137&p=1 , dnia 20.01.2016r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_(kraina_historyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://209.85.229.132/search?q=cache:iJPbPKsDK18J:www.eswip.elblag.pl/images/wim_zalaczniki/wojewodzki_program_opieki_nad_zabytkami.doc+uklad+urbanistyczny+bartoszyc&cd=20&hl=pl&ct=clnk&client=firefox-a
http://bartoszyce.pl/ez39/index.php/pol/prawa_strona/inne/lokalny_program_rewitalizacji
http://bartoszyce.fotopolska.eu/560128,foto.html?o=u119137&p=1
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Fot.4. Bartoszyce – Plac Konstytucji 3 Maja lata 1960-1970 r.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Pobrane z: http://bartoszyce.fotopolska.eu/132777,foto.html?o=u119137&p=2, dnia 20.01.2016 r. 

http://bartoszyce.fotopolska.eu/132777,foto.html?o=u119137&p=2
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7. Charakterystyka obiektu: 

 

Budynek mieszkalny, pokryty dachem mansardowym. Usytuowany na 

skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kowali. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z 

poddaszem użytkowym w postaci wykuszy/ od ulicy Kopernika pokryty 

zaprawą cementowo- wapienną, natomiast od ulicy Kowali obudowany 

drewnem. Prosty w formie, pozbawiony dekoracji architektonicznych. 

Jedna ze ścian budynku od ulicy Kowali przylega do kamienicy. 

Natomiast druga ściana boczna pozbawiona całkowicie otworów okiennych, czy 

też drzwiowych, w dolnej partii posiada przypory.  

Każda z kondygnacji posiada po trzy otwory okienne/ po jednym 

prostokątnym, dzielonym w ¾ wysokości szprosem, oraz po dwa kwadratowe ze 

szprosem podwójnym również występującym w ¾ wysokości okna. 

Okna na poddaszu, prostokątne, proste, dwuskrzydłowe. 

Od ulicy Kopernika znajdują się drzwi wejściowe, pojedyncze, 

drewniane. Budynek posiada gzyms wieńczący, wystający poza lico budynku. 

Cały obiekt od ulicy Kopernika i ulicy Kowali  pokryty jest dwubarwnym 

tynkiem fakturalnym, tworzącym poziome pasy ciemniejsze oraz jaśniejsze 

pokrywające ściany elewacji/ odcienie szarości/. Na parterze od ulicy Kopernika 

okna dodatkowo posiadają obramowania w postaci czerwonych pasów. Część 

cokołowa, otynkowana, nieznacznie wystaje poza lico budynku. Tylna elewacja 

w kolorach pomarańczowych, z ciemnobrązowym gzymsem w postaci 

półokrągłego wałka oddzielającego ostatnią kondygnację od pozostałych. Okna 

również zostały przyozdobione ciemnobrązowymi pasami okalającymi. 
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8. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń. 

 

Budynek mieszkalny przy ulicy Kopernika 11 w Bartoszycach 

charakteryzuje się średnim stanem technicznym.  Proces degradacji wypraw 

tynkarskich jest dość spory. 

Lico elewacji frontowej obficie pokryte zabrudzeniami i nawarstwieniami 

pochodzenia atmosferycznego. Bardzo zniszczone fragmenty znajdują się w 

miejscach źle funkcjonujących systemów odprowadzających wodę. 

Do uszkodzeń należy zaliczyć zniszczenia strukturalne tynku, lokalne 

odparzenia, wypłukania powłok malarskich, liczne naprawy lokalne. Przez 

wszystkie kondygnacje budynku przechodzą głębokie spękania, wymagające 

natychmiastowej naprawy. 

Bardzo szpecącym elementem lica elewacji frontowej jest stolarka 

okienna wykonana z tworzywa PCV. Jak również fakt wykorzystania różnych 

modeli okien co znacząco wpływa negatywnie na odbiór estetyczny obiektu. To 

samo tyczy się elewacji tylnej. 

Na elewacji w partii gzymsów i parapetów widoczne liczne zacieki, 

znajdujące się poniżej wadliwie funkcjonujących obróbek blacharskich. 

Szczególne zabrudzenia widoczne na ścianie bocznej. 

Liczne spękania i ubytki zaprawy, warstwy malarskiej występujące w 

gzymsach powstały w znacznym stopniu na skutek niszczycielskiego działania 

czynników atmosferycznych. 

Wilgoć wnikająca w mury jest przyczyną występowania zmian 

kolorystycznych, łuszczenia się i odspajania bądź wymywania pigmentu. Jak 

również powstawania sporych rozmiarów spękań. 

Od strony ulicy wykonano chodnik z polbruku, który szczelnie zamyka 

drogę odprowadzenia wód opadowych, co skutkuje odpadaniem tynków, 

powstawaniem pęcherzy podtynkowych oraz spękań. 
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Zniszczenia mają również związek ze źle funkcjonującymi przez dłuższy 

czas wadliwymi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem budynku. Wadliwie 

funkcjonujące systemy odprowadzające wodę opadową, nieprawidłowości 

prowadzące do przelewania się wody z opadów przez krawędzie rynien są 

przyczyną zawilgocenia tynków i wypłukania warstwy malarskiej, oraz 

doskonałym środowiskiem dla mchów i porostów, które to przyczyniają się do 

rozsadzania warstw tynków. 

Stopień degradacji wypraw tynkarskich wymaga podjęcia prac 

konserwatorsko- budowlanych, które wyeliminują procesy niszczące i 

przywrócą walory techniczne oraz estetyczne elewacji. Tynk pozbawiony na 

długo powłoki malarskiej uległ zwietrzeniu, a jego spoistość w znacznym 

stopniu została zmniejszona. 

Wyprawy tynkarskie utraciły swoje walory estetyczne i właściwości 

zabezpieczające, w tych miejscach występują zniszczenia w postaci spękań 

zarówno powierzchniowych, jak i głębokich, odspojeń oraz rozwarstwień 

wymagających naprawy. 

Liczne, nieumiejętnie przeprowadzone naprawy oraz wielokrotne 

malowanie farbami uszczelniającymi powierzchnię i blokującymi swobodną 

dyfuzję pary wodnej spowodowały dezintegrację tynków. 

Drewniane drzwi wejściowe są zachowane w dość złym stanie. Liczne 

uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia elementów zamykających są 

przyczyną niedomykania się drzwi, co skutkuje utratą ciepła. 

Warstwy malarskie znajdujące się na zewnątrz stolarki drzwiowej 

budynku są spękane, odpryskują, odpadają, łuszczą się uwidaczniając niczym 

niezabezpieczone drewno, które to ulega kolejnym etapom destrukcji. 

Ogólny stan zachowania jest dowodem, iż przez dłuższy czas stolarka 

drzwiowa nie była poddawana żadnym zabiegom konserwatorskim. 
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9. Metodyka badań. 

 

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 PW4025, 

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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKROTERION BIS 

Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Feiertag-Baran 
DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH 

 

10. Miejsca pobrania próbek i wykonania odkrywek. 

 

Fot.1. Bartoszyce, kamienica mieszkalna ul. Kopernika 11- elewacja frontowa, miejsce pobrania próbek i 

wykonania odkrywek. Fot. M.Feiertag-Baran. 
 

Miejsce pobrania próbek 

Miejsce wykonania odkrywek 

2 

1 

2 

A 

B 
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D 

E F 
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Fot.2. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka A. Fot. M.Feiertag-Baran. 
 

 

Fot.3. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka B. Fot. M.Feiertag-Baran 
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Fot.4. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka C. 

Fot. M.Feiertag-Baran 

Fot.5. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- 

Odkrywka D. Fot. M.Feiertag-Baran 

 

 
Fot.6. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka E. Fot. M.Feiertag-Baran 
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Fot.7. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka F. Fot. M.Feiertag-Baran 
 

 

Fot.8. Bartoszyce, kamienica mieszkalna ul. Kopernika 11- elewacja boczna, miejsce pobrania próbek i 

wykonania odkrywek. Fot. M.Feiertag-Baran. 
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Fot.9. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka G. Fot. M.Feiertag-Baran 
 

 
Fot.10. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka H. Fot. M.Feiertag-Baran 
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Fot.11. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka I. Fot. M.Feiertag-Baran 
 

 

Fot.12. Bartoszyce, kamienica mieszkalna ul. Kopernika 11- elewacja tylna, miejsce pobrania próbek i 

wykonania odkrywek. Fot. M.Feiertag-Baran. 
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Fot.13. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka J. Fot. M.Feiertag-Baran 
 

 
Fot.14. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka K. Fot. M.Feiertag-Baran 
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Fot.15. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka L. Fot. M.Feiertag-Baran 
 

 

Fot.16. Bartoszyce, kamienica mieszkalna ul. Kopernika 11- elewacja boczna, miejsce pobrania próbek i 

wykonania odkrywek. Fot. M.Feiertag-Baran. 
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Fot.17. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka Ł. Fot. M.Feiertag-Baran  
 

 
 

Fot.18. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 11- Odkrywka M. 

Fot. M.Feiertag-Baran 
Fot.19. Bartoszyce, kamienica ul. Kopernika 

11- Odkrywka N. Fot. M.Feiertag-Baran 
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10. Wyniki badań. 

 

 

 

PRÓBKA 1. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja frontowa, 

tynk-pas pomarańczowy 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Szara  węglan wapnia CaCO3,  węglan wapnia 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, 

żelaza Fe,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega bardzo 

burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna kwarcu i 

innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i czarnej o 

zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne.  

 

1 

2 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 1: Ca, Fe, Zn, K, Si. 
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PRÓBKA 2. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja frontowa, 

tynk-pas ugrowy 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Szara ciemna   
biel tytanowa TiO2, czerń węglowa, węglan wapnia /kreda 

CaCO3,  
? 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, 

żelaza Fe,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega bardzo 

burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna kwarcu i 

innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i czarnej o 

zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne. W próbce stwierdzono obecność gipsu. 

 

2 

1 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 2: Ca, Ti, Fe, K, Si, S. 
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PRÓBKA 3. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja prawa, 

tynk-przypory 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Szara ciemna   czerń węglowa, szczątki roślinne / zabrudzenia   

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, 

żelaza Fe,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega bardzo 

burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna kwarcu i 

innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i czarnej o 

zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne.  

 

2 

1 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 3: Ca, Fe, K, Si. 
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PRÓBKA 4. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja prawa, 

tynk 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

3. Różowa 

czerwień żelazowa Fe2O3, biel cynkowa ZnO, biel 

tytanowa TiO2, biel barytowa BaSO4, czerwień 

organiczna, 

? 

2. Brązowa    

czerwień żelazowa Fe2O3, umbra, biel cynkowa ZnO, biel 

tytanowa TiO2, biel barytowa BaSO4, czerwień 

organiczna, 

? 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, 

żelaza Fe,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega bardzo 

burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna kwarcu i 

innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i czarnej o 

zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne. W próbce stwierdzono obecność gipsu. 

 

1 

2 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 4: Ca, Fe, Ti, Mn, Zn, Ba, K, Si, S. 
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PRÓBKA 5. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, ściana tylna, tynk 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Żółta   
żółcień żelazowa, węglan wapnia /kreda CaCO3, czerwień 

organiczna, czerwień żelazowa Fe2O3, 
węglan wapnia 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, żelaza Fe, 

czerń węglowa,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega bardzo 

burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna kwarcu i 

innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i czarnej o 

zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne. W próbce stwierdzono obecność gipsu. 

 

1 

2 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 5: Ca, Fe, K, Si, S, Pb. 
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PRÓBKA 6a. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja lewa, 

murek, tynk wierzchni  

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Biała    węglan wapnia CaCO3,  węglan wapnia 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, żelaza Fe, 

czerń węglowa,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się jasną szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega 

bardzo burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna 

kwarcu i innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i 

czarnej o zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne.  

 

1 

2 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 6a: Ca, Fe, K, Si. 
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PRÓBKA 6b. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja lewa, 

murek, tynk spodni 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, żelaza Fe, 

czerń węglowa,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się ciemną szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega 

bardzo burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna 

kwarcu i innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i 

czarnej o zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne.  

 

1 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 6b: Ca, Fe, K, Si. 
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PRÓBKA 7. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja lewa, tynk 

pomarańczowy 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, żelaza Fe, 

czerń węglowa,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się ciemną szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega 

bardzo burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna 

kwarcu i innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i 

czarnej o zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne.  

 

1 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 7: Ca, Fe, K, Si. 
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PRÓBKA 8. Bartoszyce, kamienica przy ul. Kopernika 11, elewacja lewa, tynk 

jasny pas 

 

Nr   Warstwa Skład chemiczny Rodzaj spoiwa 

2. Szara ciemna   
biel tytanowa TiO2, czerń węglowa, węglan wapnia /kreda 

CaCO3,  
? 

1. Szara  
węglan wapnia CaCO3, związki: wapnia Ca, krzemu Si, 

żelaza Fe,  
węglan wapnia 

 

Uwagi: 

Zaprawa zwięzła, charakteryzuje się ciemną szarą barwą. Reakcja próbki z kwasem solnym (HCl) przebiega 

bardzo burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa. W wyniku reakcji z HCl zaobserwowano liczne ziarna 

kwarcu i innych związków mineralnych przezroczystych i nieprzezroczystych o barwie czerwonej, oliwkowej i 

czarnej o zróżnicowanej wielkości oraz liczne przezroczyste formy krystaliczne. W próbce stwierdzono obecność 

gipsu. 

 

2 

1 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna próbki 8: Ca, Ti, Fe, K, Si, S. 

 

 

 

 

 

 

 



AKROTERION BIS 

Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Feiertag-Baran 
DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH 

 

11.Podsumowanie wyników badań. 

 

Próbki pochodzą z elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 11 w Bartoszycach.  

Badane zaprawy są zwięzłe i charakteryzują się szarą barwą. Reakcja próbek z 

kwasem solnym (HCl) przebiegała bardzo burzliwie z częściowym rozpuszczeniem spoiwa, 

najprawdopodobniej próbki zawierają niewielki dodatek cementu (czego jednoznacznie nie 

potwierdzono). W próbkach 2, 4, 5 i 8 stwierdzono obecność gipsu. 

W próbkach 1, 5 i 6 na warstwie tynku leży warstwa farby której spoiwem jest 

najprawdopodobniej jest węglan wapnia. W przypadku pozostałych próbek 2, 4 i 8 nie udało 

się określić spoiwa farb elewacyjnych. W ich składzie stwierdzono współczesne pigmenty i 

barwniki m.in. biel tytanowa i barwniki organiczne.  

 

Tabela kolorów wg wzorników kolorów NCS Natural Colour 

SIGMA system C 21.3 

L.p. Nazwa elementu 

fasady 

Określenie 

koloru 

Faktura powierzchni 

podłoża i stopień krycia 

Oznaczenie 

koloru 

1 elewacja Ciemny szary Gładka kryjąca  S1502-B50G 

2 gzyms i cokół Jasny szary Gładka kryjąca S1002-G50Y 

 

 

Kolory określone podczas badań mogą odbiegać w pewnym stopniu od 

kolorystyki historycznej. Na zmiany mogą wpływać liczne warstwy 

przemalować jak również naturalne procesy starzenia spoiw oraz pigmentów. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próby kolorystyczne i zatwierdzić ostateczną 

kolorystykę  z komisją konserwatorską. 
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12. Program prac konserwatorskich. 

 

1. Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania obiektu. 

2. Dezynfekcja powierzchni tynków zakażonych mikrobiologicznie preparatami 

biobójczymi. 

3. Usunięcie zdegradowanych partii wypraw tynkarskich ścian, fragmentów 

odspojonych, spękanych, rozwarstwionych. 

4. Usunięcie niewłaściwych uzupełnień wykonanych zaprawami cementowymi. 

5. Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie tynków wapienno- cementowych, 

preparatem na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilości 

dodatków organicznych. 

6. Wykonanie napraw głębokich ubytków zaprawą wapienno- cementową, renowacyjną, 

szpachlową z dodatkiem włókien zbrojących o uziarnieniu 1,3 mm z dodatkowym 

wzmocnieniem uzupełnień siatką pancerną z włókna węglowego. 

7. Uzupełnienie drobnych rys i spękań zaprawą renowacyjną, wapienno- cementową 

zaprawą o uziarnieniu 0,6 mm 

8. Widoczne spękania muru należy naprawić wykonując tzw. klamrowanie prętami 

osadzonymi na zaprawie wysokowytrzymałościowej lub na kotwach chemicznych o 

dużej wytrzymałości. 
9. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich, zgodnie z wymaganą fakturą 

wapienno- cementową zaprawą renowacyjną, cienkowarstwową o uziarnieniu 0,6mm 

10. Zabezpieczenie wypraw tynkarskich narażonych szczególnie na opady atmosferyczne- 

hydrofobizacja preparatem na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym 

11. Wykonanie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych farbą zolowo- krzemianową 

o bardzo wysokiej paro przepuszczalności Sd=0.01 

Kolorystykę ustalono po wykonaniu odkrywek stratygraficznych- ostateczny dobór 

odpowiedniej kolorystyki należy poprzedzić wykonaniem prób na elewacji budynku.  

12. Wymiana pokrycia dachowego i wszystkich starych obróbek blacharskich i 

orynnowania. 

13. Wymiana stolarki okiennej na elementy zbliżone formą, kolorem, materiałem do 

oryginału. 

14. Naprawa stolarki drzwiowej przez usunięcie starych warstw olejnych metodą dobraną 

po wykonaniu prób, impregnacja, uzupełnienie fleków i kitów, naprawa zawiasów i 

zamków oraz świetlików. Ostatecznie pomalowanie na kolor zgodny z pierwotną 

kolorystyką . Zabezpieczenie powierzchni stolarki drzwiowej 

 

 

 


