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1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 
 

Informacje o parafii w Wyrzysku sięgają XIV wieku. Fundatorem pierwszego drewnianego kościoła pw. 

Św. Marcina był ród Pałuków. W latach 1652-1653 miała miejsce wizytacja Biskupia, w trakcie której 

odnotowano ród Smoguleckich jako fundatorów drugiego drewnianego kościoła pw. Św. Anny. Kolejny 

drewniany kościół, w 1738 roku, wzniósł Mikołaj Rydzyński - wówczas ponownie zmieniono patrona, 

tym razem na św. Mikołaja. W 1844 roku przy kościele wybudowano istniejącą i zamieszkałą do dziś 

plebanię. W 1850 roku rozebrano drewniany kościół, a w jego miejsce, w 1858 roku, ówczesny 

proboszcz - ks. Stroessel, zainicjował budowę nowego, ceglanego kościoła.  

Kościół pw. Św. Marcina Biskupa został poświęcony 4 XI 1861 roku, jako budowla jednonawowa  

z niższym i węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Po obu stronach prezbiterium znajdują się 

małe prostokątne zakrystie. Na południowo wschodniej fasadzie znajduje się wysoka czworoboczna 

wieża, która pełni jednocześnie funkcję wejścia do świątyni. W 1947 roku podjęto decyzję  

o rozbudowie kościoła, która rozpoczęła się 4 VII 1948 roku. W trakcie tego przedsięwzięcia usunięto 

północno wschodnią ścianę nawy dobudowując z tej strony jej przedłużenie, nowe prezbiterium 

zakończone łukiem półkolistym i dwie prostokątne zakrystie przylegające do niego po obu stronach. 

 

 

2. OPIS FORMALNO-STYLISTYCZNY 
 

W obiekcie wyróżnić można kilka grup witraży: 

- najstarsze, oryginalne przeszklenia:  

Witraże w oknach wieży oraz na chórze (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, przeszklenia z okresu budowy 

kościoła, niektóre zachowane szczątkowo) – otwory ostrołukowe, dzielone na jedną, dwie lub trzy 

kwatery wypełnione prostymi techniczno-architektonicznymi przeszkleniami w formie siatek 

romboidalnych, z bezbarwnego, gładkiego szkła pozbawionego pęcherzy, w szprosach ołowianych  

o szerokości ok. 7mm. Okno 24 znajdujące się na chórze jest w całości kwaterą otwieralną (otwierane 

skrzydło) z dodatkowym elementem uchylnym w środkowej partii. Witraże oprawione są w drewniane 

ramy posadowione w otworach okiennych. Również przeszklenie pomieszczenia gospodarczego (7) 

oraz kruchty (11) przylegającej do kaplicy (dawna część prezbiterialna) zaliczyć można do tej grupy. 

Choć przeszklenie okna 11 zachowane jest tylko częściowo, z pewnością skonstruowane było 

analogicznie do okna 7 – łuk wypełniony siatką romboidalną, dolna, pionowa część w formie podziałów 

prostokątnych. Całość osadzona w drewnianej ramie.  

Witraże w oknach kaplicy z lat 60’ XIX w. (8, 10) – dekoracyjne przeszklenia techniczno-

architektoniczne. Wysokie okna ostrołukowe, mocno doświetlające wnętrze, dzielone na trzy kwatery. 

Główne pole witraży wypełniają gładkie, płaskie szkła romboidalne, takie same jak w szkleniach wieży. 

Formę okna podkreśla cienka lamówka z zielonego szkła, oddzielona od krawędzi glifu oraz od 

podziałów romboidalnych cienkim paskiem z bezbarwnego szkła katedralnego. W centrum dolnej 

kwatery znajduje się przedstawienie krzyża zamknięte w wydłużonej, prostokątnej, potrójnej ramce 

złożonej kolejno z wąskich listewek barwnego szkła tzw. sygnałowego (płaskiego, pozbawionego 

pęcherzy) w kolejności – szersza taśma żółcieni zamykająca kompozycję, w narożnikach zakończona 

czerwonymi kwadratami, wąski pasek lekkiego matu oraz granatu. Pole, na którym umieszczony jest 

krzyż jest wykonane ze szkła warstwowego, czerwonego, trawionego – centralnie ułożony krzyż oraz 
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gwiazdy w narożnikach pozostały czerwone, tło za nimi natomiast jest matowo-białe. W górnej 

kwaterze znajduje się krzyż o analogicznie, trójlistnie zakończonych ramionach, o nieco innych 

proporcjach, wykonany w całości ze szkła żółtego, barwionego w masie, którego kontur tworzą 

ołowiane listwy. Okno 9, znajdujące się pomiędzy oknami 8 i 10, skomponowane jest analogicznie do 

pozostałych, jednak nie posiada żadnych elementów dekoracyjnych w polu centralnym, które 

pozostaje gładkie, podzielone w bezbarwne romby. 

Witraż wypełniający okno w kruchcie z czasu budowy kościoła (1) – dekoracyjne przeszklenie 

techniczno-architektoniczne w formie ostrołukowego okna z romboidalną siatką z bezbarwnych szkieł 

(analogicznie jak poprzednie), z barwną rozetką umieszczoną w łuku ostrym. Rozetka wypełniająca 

szczyt łuku, składa się z żółtego tła oraz naprzemiennie ułożonych granatowych i czerwonych ramion, 

tworząc rodzaj ośmioramiennej gwiazdy, z umieszczonym w centrum kołem o niewielkich wymiarach 

(średnica ok. 5 cm), z malowanym białym matem szablonowym motywem floralnym (centralnie 

ułożony kwiat otoczony mniejszymi kwiatami po obwodzie). Barwne szkła również są tzw. szkłami 

sygnałowymi.  

- witraże wykonane w technice witrażu właściwego, dzielone na pięć kwater, wykonane w pracowni 

M. Bardońskiej 1973 (okno 20), 1982 (okno 21) oraz 1983 (okno 12, prawdopodobnie też 13 – brak 

sygnatury), przedstawiające całopostaciowe ujęcia świętych. 

Witraż w oknie 12 - Św. Józef odziany w błękitno-pomarańczowe szaty, z Dzieciątkiem w fioletowej 

sukni podtrzymywanym na prawym ramieniu. 

Witraż w oknie 13 – św. Marcin w stroju rzymskiego legionisty, okryty czerwono-fioletowym płaszczem, 

z gestem uniesionego w prawej dłoni miecza, z żebrakiem u stóp. 

Witraż w oknie 20 – św. Maksymilian Kolbe w błękitno-fioletowej szacie, z zieloną aureolą, z dłońmi 

rozłożonymi w geście błogosławieństwa. 

Witraż w oknie 21 – Matka Boska Immaculata z gwiaździstą aureolą oraz w błękitnej szacie przepasanej 

złotym pasem i zielonym płaszczu, stojąca na księżycu, depcząc węża.  

Postaci wypełniają na wysokość ok. trzech kwater, bądź czterech - w przypadku św. Józefa, ustawione 

są centralnie, na osi. Tło za nimi zbudowane jest z prostokątów pokrytych lazurą srebrową dającą żółte 

zabarwienie a formę okna zakończonego łagodnym łukiem podkreśla wielobarwna, zgeometryzowana 

bordiura, prosta w przypadku kwater z Matką Boską oraz Józefem i bardziej rozbudowana w dwóch 

pozostałych przedstawieniach. Szaty postaci zbudowane są z prostych podziałów, tworzących dość 

sztywną, statyczną kompozycję. 

- witraże w prezbiterium – dwa okna prostokątne zakończone łagodnym łukiem dzielone na pięć 

kwater (15, 16) oraz dwie rozety dzielone krzyżowo (14, 17), wykonane w technice witrażu właściwego, 

prawdopodobnie pochodzące z okresu dobudowy prezbiterium i zakrystii (1948). Otwory okienne 15  

i 16 mają kształt analogiczny do okien postaciowych. Wypełniają je bliźniacze witraże o abstrakcyjnej, 

dynamicznej formie zbudowanej z geometrycznych podziałów wielobarwnych szkieł. Witraże różnią się 

od siebie nieznacznie warstwą malarską. Rozety utrzymane w kolorystyce szkieł sąsiadujących witraży, 

utworzone są z promieniście rozchodzących się od środka prostych podziałów ołowiu. Kompozycja 

zbudowana jest z niewielkich fragmentów barwnych szkieł a na osi poziomej umieszczone są 

chrześcijańskie symbole wykonane z fioletowego szkła – IHS, Omega MP (witraż 14); Alfa i Omega, 

symbol Chi Rho. Okno 15 posiada otwieralną kwaterę dolną. 

- witraże wypełniające okna ostrołukowe w ścianie południowo-zachodniej (2, 3, 4, 5, 6), pochodzące 

z pracowni R. Lewandowskiego, Nakło 1992 (sygnatura na bordiurze), każde składające się z czterech 
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połączonych kwater - dekoracyjne przeszklenia techniczno-architektoniczne w formie siatek 

romboidalnych z bezbarwnych szkieł otoczonych po obwodzie otworu okiennego wielobarwnymi 

bordiurami, z centralnie umieszczonymi motywami geometrycznymi – barwne szkła antyczne  

w kształcie kwadratów w trzech dolnych kwaterach oraz niewielka rozeta, nawiązująca do rozetki  

z witraża w prezbiterium, umieszczona w kwaterze ostrołukowej. Okna 2 i 6 posiadają otwieralne 

kwatery dolne. 

Dodatkowo, w zakrystii znajdują się przeszklenia w formie doświetlających, sześciodzielnych okien (18, 

19), datowanych na 1948 r.- dobudowy zakrystii. W drewnianych ramach osadzone są szkła 

budowlane, bezbarwne, o bogatej, różnorodnej fakturze. Okno 18 posiada otwieralną dolną, środkową 

kwaterkę. 

 

 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 
 

Materiały pierwotne –  

• Najstarsza grupa witraży: szkło witrażowe bezbarwne, płaskie, bez widocznych bąbli  
w strukturze oraz tzw. sygnałowe szkło o różnych odcieniach – granat, żółcień, zieleń; szkło 
warstwowe czerwone; szkło katedralne bezbarwne; emalia witrażownicza matowo-biała; 
szprosy ołowiane w postaci dwuteowników o szerokości ok. 6 – 8 mm; lut cynowo-
ołowiowy; kit szklarski uszczelniający szkło; płaskowniki oraz elementy mocujące 
trzymające szkło w przestrzeni okna bądź drewniane ramy – w zależności od okna; 
wiatrownice oraz druty mocujące 

• Witraże z pracowni M. Bardońskiej: szkło witrażowe antyczne (dmuchane) o szerokiej 
gamie barwnej, w odcieniach błękitów, zieleni, brązów, żółci, fioletów; szkła warstwowe 
czerwone; szkło płaskie bezbarwne typu float; lazura srebrowa; emalia witrażownicza  
w odcieniach czerni/brązów (kontur oraz światłocień); szprosy ołowiane w postaci 
dwuteowników o szerokości 8 mm; lut cynowo-ołowiowy; kit szklarski uszczelniający szkło; 
płaskowniki oraz elementy mocujące trzymające szkło w przestrzeni okna; wiatrownice 
oraz druty mocujące 

• Witraże z pracowni R. Lewandowskiego: szkło witrażowe antyczne (dmuchane) o szerokiej 
gamie barwnej, w odcieniach błękitów, zieleni, brązów, żółci, fioletów; szkła warstwowe 
czerwone; szprosy ołowiane w postaci dwuteowników o szerokości 8 mm; lut cynowo-
ołowiowy; płaskowniki oraz elementy mocujące trzymające szkło w przestrzeni okna; 
wiatrownice oraz druty mocujące. 

• Witraże z prezbiterium: szkło witrażowe antyczne (dmuchane) o szerokiej gamie barwnej, 
w odcieniach błękitów, zieleni, brązów, żółci, fioletów; szkła katedralne; szkła warstwowe 
czerwone; emalia witrażownicza w odcieniach czerni/brązu; szprosy ołowiane w postaci 
dwuteowników o szerokości 8 mm; lut cynowo-ołowiowy; kit szklarski uszczelniający szkło; 
płaskowniki oraz elementy mocujące trzymające szkło w przestrzeni okna; wiatrownice 
oraz druty mocujące 

 

Materiały wtórne: 

• Elementy przeszklenia zewnętrznego - szyby typu float  

• Szkło budowlane o różnych fakturach, bezbarwne i w odcieniach żółci  

• Silikon montażowy, kit szklarski 
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4. ANALIZA TECHNIKI WYKONANIA I SPOSOBU MONTAŻU 
 

Wszystkie witraże wykonane zostały w ołowiowej technice witrażowniczej, w której do łączenia 

odpowiednio dociętych szkieł witrażowych (antycznych bądź katedralnych), stosuje się dwuteowniki 

ołowiowe o różnych szerokościach. Łączenia szprosów (w przypadku omawianych XX w. witraży) bądź 

całą powierzchnię ołowiu (w przypadku oryginalnych, zabytkowych XIX w. przeszkleń) lutuje się za 

pomocą rozgrzanej cyny. W elementach malowanych, do warstw malarskich stosuje się niskotopliwe 

emalie witrażownicze, które po nałożeniu na powierzchnię szkła oraz po opracowaniu w celu uzyskania 

pożądanego efektu, wypala się w piecu w temp. ok. 600oC. Po złożeniu w całość, każda z kwater 

witrażowych powinna być uszczelniona za pomocą kitu szklarskiego, który ma zabezpieczyć przed 

przeciekaniem oraz usztywnić witraż. W celu usztywnienia siatki witrażowej, do awersu listew 

ołowianych przymontowano za pomocą drutów pionowe wiatrownice.  

Mimo różnorodności kwater oraz pracowni, które wykonywały witraże, sposób montażu 

poszczególnych kwater nie różni się znacząco. Przeszklenia okien nawy głównej, kaplicy (dawnego 

prezbiterium) oraz obecnego prezbiterium, niezależnie od formy, montowane są od wnętrza kościoła, 

na węgarku. W zależności od możliwości glifu okiennego- węgarek ma mniejszy lub większy zapas. 

Witraże opierane są od wewnątrz na poziomych płaskownikach umieszczonych bezpośrednio w murze, 

dzielących okna na kwatery, oraz po obwodzie na węgarku, za pomocą tzw. paska technicznego, bez 

ramy. Następnie każda z kwater mocowana jest za pomocą dociśniętego od wewnątrz, kolejnego 

płaskownika. Obrzeża okna po osadzeniu witraża opracowywane są zaprawą i tynkiem, jak reszta 

wewnętrznych ścian kościoła. Jedynie okno 21 z przedstawieniem Marii oraz 12 z przedstawieniem Św. 

Józefa z Dzieciątkiem przesłonięte jest od zewnątrz płaską szybą typu float, dostawioną na styk do 

witraża, montowaną podczas montażu witraży (również montaż od wnętrza: płaskownik zewnętrzny, 

szyba, na styk witraż, płaskownik wewnętrzny, zaprawa). Ponadto część przeszkleń (okna w wieży, na 

chórze, w kruchcie), osadzona jest w drewnianych ramach. Ramy zamocowane są również od wnętrza 

budynku. Wśród drewnianych ram wyróżnia się wypełnienie okna pomieszczenia gospodarczego, 

którego pole główne dzielone jest drewnianymi szprosami tworzącymi kratownicę oraz otwierane jest 

lewostronnie, na zewnątrz obiektu. 

Konstrukcja ram okna 6 oraz 2 wskazuje, że posiadają one otwieralne dolne kwatery, w środkowej 

partii pola głównego. 

Dodatkowo, okna kruchty (1, 22) zabezpieczone są od zewnątrz kratami w formie dwóch pionowych 

prętów o okrągłym przekroju, montowanych w parapecie i łuku glifu okiennego. Bardziej ozdobne 

okratowanie w kształcie giętych profili o przekroju kwadratu, częściowo skręconych trzonach i esowato 

wykończonych ramionach, znajduje się również w oknach zakrystii. 

 

 

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 

Ogólny stan zachowania witraży można określić jako wymagający interwencji konserwatorskiej. 

Podstawowym problemem jest tu brak przeszkleń zabezpieczających i nieodpowiednio zamontowane 

szyby w dwóch oknach witrażowych, które wyraźnie wpływają na warunki funkcjonowania obiektów. 

Kwatery przesłonięte szkłem dostawionym na styk, które obecnie są już mocno uszkodzone i zaburzają 

estetykę elewacji budynku, są pozbawione wentylacji. Szkło działa tu jak soczewka, co znacznie 
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zwiększa problem przegrzewania ołowiu. Natomiast witraże, które wciąż narażone są na działanie 

szkodliwych warunków atmosferycznych wykazują przejawy korozji szkieł, jak i szprosów ołowianych. 

Degradacja materiałów witrażowniczych jest w dużej mierze spowodowana działalnością wody.  

W wyniku reakcji zachodzących pomiędzy osadzającym się na powierzchni szkieł brudem pochodzącym 

z otoczenia, zanieczyszczenia powietrza, a wodą, dochodzi do wytwarzania kwasów organicznych 

zagrażających powierzchni witraża. Pojawiają się zacieki, osady, nawarstwienia korozyjne oraz tzw. 

iryzacja, będąca jednym z przejawów korozji na szkle. Ponadto, woda działa również w sposób czysto 

mechaniczny, zwłaszcza podczas dużych różnic temperatur oraz gwałtownych zmian wilgotności we 

wnętrzu kościoła. Kondensująca para wodna skrapla się na powierzchni szkieł, gdzie w wyniku 

przemarzania może powodować odspajanie się i łuszczenie uszkodzonej już powierzchni korodującego 

szkła, a także warstw malarskich - zwłaszcza w witrażach pochodzących z XIX wieku. Nie mniej istotny 

jest wpływ powtarzających się cykli przegrzewania siatki ołowianej, co jest widoczne właściwie  

w każdej z kwater, w mniejszym bądź większym stopniu. Ołów, wrażliwy na temperaturę, rozciąga się 

osłabiając strukturę cyny, co skutkuje spękaniem listew i przerwaniem ciągłości siatki oraz 

wypaczaniem powierzchni kwater – co jest bardzo widoczne w każdym z witraży, w mniejszym bądź 

większym stopniu. Naprężenia powstające w kwaterze powodują niejednokrotnie pękanie 

przylegających do ołowiu szkieł, pociągając za sobą powstawanie luk i prześwitów, a co za tym idzie – 

grożąc rozpadem witraży. Wypłukany kit szklarski nie zapewnia odpowiedniej szczelności i sztywności 

siatki ołowianej. Mimo, że witraże w oknach 2 – 6 pochodzą z roku 1992, czyli są najmłodsze wśród 

całego zespołu przeszkleń kościoła św. Marcina w Wyrzysku, pod względem stanu zachowania siatki 

ołowianej, są obecnie w najgorszej kondycji. Przyczyną, poza dużym nasłonecznieniem 

przyspieszającym starzenie się ołowiu, może tu być np. złej jakości materiał – szprosy ołowiowe - lub 

nieodpowiednia technika składania kwater. Witraże te są wyraźnie wypaczone, szkła niemalże 

wypadają z dolnych partii okien, ołów i cyna pękają, co skutkuje brakiem stabilności całej struktury 

witraży. Ponadto witraże te nie są obecnie uszczelnione – prawdopodobnie kit całkowicie wypłukał się 

z przestrzeni pomiędzy szkłami a ołowiem, lub nigdy go tam nie było – co jest wysoce prawdopodobne, 

biorąc pod uwagę skalę obwisania i wielkość wybrzuszeń. Wiatrownice, mimo że pierwotnie 

przymocowane były w wielu punktach, nie spełniają obecnie swojej funkcji. Elementy mocujące są  

w większości całkiem odspojone a wiszące wiatrownice jedynie dodatkowo obciążają mocno 

nadwerężoną siatkę ołowianą. W większości witraży wiatrownice są mocno skorodowane oraz jedynie 

częściowo trzymają się siatek ołowianych, nie stanowiąc odpowiedniego zabezpieczenia witraży. 

Ołowiane siatki witraży umieszczonych w kaplicy (okna 8, 9, 10 - dawne prezbiterium), oraz 

przeszklenia kruchty, mimo że należą do najstarszych w obiekcie, są w stosunkowo dobrej kondycji. 

Ołów lutowany po całości dłużej zachowuje swoją sztywność  warstwa cyny hamuje nadmierne 

przegrzewanie i rozciąganie szprosów.  

Na powierzchni wszystkich przeszkleń widoczne są nawarstwienia brudu, zarówno od zewnątrz, 

pochodzące z otoczenia, jak i od wewnątrz, spowodowane przywieraniem kurzu do zawilgoconej 

powierzchni - przez co szkła stały się mniej przejrzyste, co jest widoczne zwłaszcza w partiach witraży 

nie posiadających warstw malarskich. Część szkieł jest spękana i w strukturze witraży pojawiają się 

ubytki – niekiedy nieestetycznie zaklejone nieodpowiednio dobranym materiałem (np. przesłonięte 

fragmentem szkła budowlanego, jak w oknie chóru, bądź na wieży) lub wymaga uzupełnienia. W kilku 

miejscach (okna wykonane w pracowni R. Lewandowskiego) widoczne są podmienione szkła -  

w miejscu antycznych szkieł barwionych w masie znajdują się obecnie fakturowane szkła budowlane, 

bezbarwne oraz żółte. Okno 22 w całości przeszklone jest nieestetycznym, żółtym szkłem budowlanym.  

Biorąc pod uwagę oględziny stanu zachowania obiektów, ocenić można, że nie prowadzono przy 

obiektach odpowiednio zaplanowanych interwencji konserwatorskich. Część z kwater została poddana 

doraźnym działaniom mającym zapewne umożliwić ich dalsze funkcjonowanie w oknie. Sądząc po 



8 
 

zastosowanych materiałach, mogło to być kilka niezależnych etapów, w tym zaklejenie uszkodzonych 

kwater szkłem bezbarwnym i silikonem (okna wieży oraz dawnej kruchty), zaślepienie części okien 

szkłem budowlanym żółtym, przeszklenie całkowite tymże szkłem okna w kruchcie (22), wymiana kilku 

szkieł w bordiurze witrażu z okna 6. 

Stan zachowania każdej z kwater, poddany indywidualnej analizie, pozwoli na odpowiedni dobór 

środków i metod do zastanych problemów. Każde działanie wymagać będzie podjęcia odpowiednich 

decyzji – np. wymiany szkieł na lepiej dopasowane do całości, naprawy zniszczonego ołowiu bądź 

częściowego przeołowienia.  

 

 

6. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI – PROJEKT KONSERWATORSKI 
 

Celem, jaki należy sobie postawić w przypadku konserwacji zabytkowych witraży jest przede wszystkim 

zabezpieczenie oryginalnej, zabytkowej tkanki, zatrzymanie procesów niszczących oraz przywrócenie 

obiektom walorów estetycznych i użytkowych.  

Znaczna większość witraży obecnie znajdujących się w oknach kościoła to oryginalnie zamontowane 

przeszklenia, pochodzące z okresu jego powstania w XIX w. lub dobudowy w XX w.  

Należy chroniąc wartość dawności, przywrócić witrażom nie tylko ich walory estetyczne ale również,  

w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanym i zamontowanym przeszkleniem ochronnym  

i termoizolacyjnym, pozwolić im bezpiecznie pełnić funkcję przegrody oddzielającej wnętrze kościoła 

od zewnętrznych warunków atmosferycznych.  

Zakłada się zastosowanie rozwiązania konserwatorskiego przeszklenia termoizolacyjnego składającego 

się z zestawu trzech przegród: 

1) Zewnętrznego przeszklenia estetycznego  
2) Przeszklenia termoizolacyjnego  
3) Zabytkowych witraży po konserwacji 

 

Ad. 1) Zewnętrzne przeszklenie estetyczne powinno być zamontowane na stalowej ramie w miejscu 

obecnego posadowienia oryginalnych witraży. Forma przeszklenia musi być dopasowana do 

charakteru i estetyki elewacji kościoła, nie zaburzając przy tym odbioru kompozycji witraży.  

W przypadku omawianych witraży, możliwe jest:  

-wykonanie przeszklenia w podziałach romboidalnych, 

-wykonanie przeszklenia częściowo powielającego oryginalne linie ołowiu, 

-zastosowanie gładkiej tafli szkła konserwatorskiego.  

Do wykonania przeszklenia zabezpieczającego wykorzystane zostanie szkło konserwatorskie, które 

stanowi odpowiedni materiał nie tylko ze względu na swą wytrzymałość ale również aspekty wizualne. 

Tego typu szkło posiada lekko pofalowaną, zróżnicowaną fakturę powierzchni, co pozwala na 

estetyczne wypełnienie okna w zabytkowej elewacji kościoła, unikając efektu wypłaszczenia 

charakterystycznego dla standardowego szkła typu float.  
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Należy tak wykonać zewnętrzne przeszklenie estetyczne, by umożliwić ruch powietrza pomiędzy nim, 

a przeszkleniem termoizolacyjnym znajdującym się za nim od strony wnętrza obiektu. W takim 

przypadku zaleca się zastosowanie odprowadzenia wody w postaci blaszanej rynienki i wypływu na 

zewnątrz obiektu (rys. 13). 

Ad.2) Przeszklenie termoizolacyjne wykonane być powinno w postaci zespołu szybowego tzw. „szyby 

zespolonej” o współczynniku U = 1,1 W/m2K. i zamontowane szczelnie w przestrzeni glifu okiennego 

przed zewnętrznym przeszkleniem estetycznym patrząc od wnętrza obiektu. Pakiet ten również 

posiadać powinien ramę stalową służącą do zamocowania go do ceglanego glifu. 

Ad.3) Należy wykonać niezależną, stalową ramę samonośną przeznaczoną wyłącznie do zamocowania 

w niej witraży po konserwacji i restauracji, która stanowić będzie bezpieczne oparcie dla zabytkowych 

kwater, umożliwiając równocześnie szybki demontaż w przypadku konieczności usunięcia witraży  

z okien kościoła. Witraże w ramach umiejscowione zostaną na odpowiednim dystansie ok 3-5cm od 

przeszklenia zewnętrznego, wsunięte nieco do wnętrza kościoła, umożliwiając tym samym swobodną 

cyrkulację powietrza pomiędzy warstwami. Ma to na celu zapewnienie witrażom dobrej wentylacji- 

zapobiegającej kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie chroniącej szkło od korozji. 

Same witraże należy poddać kompleksowej konserwacji-restauracji tzn. po uprzednim rozpoznaniu ich 

stanu zachowania, konieczne będzie oczyszczenie poszczególnych szkieł i siatek ołowianych z brudu  

i produktów korozji, uzupełnienie brakujących szkieł poprzez wklejenie lub całkowite uzupełnienie 

odpowiednio dobranym szkłem bądź w mniejszych fragmentach- żywicą epoksydową. Na tym etapie 

prac, najistotniejszą kwestią będzie dobór odpowiednich materiałów - emalii oraz szkieł - zarówno pod 

względem faktur, jak i kolorów. W przypadku witraży posiadających warstwy malarskie, należy 

ustabilizować emalię w miejscach uszkodzeń, bądź odtworzyć, w przypadku występowania ubytków 

malatury. W zależności od stanu technicznego profili ołowianych, należy zakwalifikować je do 

częściowej wymiany lub uzupełnienia oraz zastosować specjalny system wzmacniający w postaci 

stalowych wiązarów przylutowanych punktowo do siatki ołowianej. Tego typu rozwiązanie ustabilizuje 

konstrukcję nie zaburzając przebiegu linii ołowiu. Sądząc po ocenie stanu zachowania szprosów 

ołowianych witraży z 1992 roku, konieczne będzie ich całkowite przeołowienie. Niewykluczone, że 

przeołowienie będzie również konieczne w części witraży z pracowni M. Bardońskiej. Ponadto, 

odtworzone zostaną przeszklenia romboidalne w oknach, które zostały przesłonięte szkłami 

budowlanymi. 

Drewniane zniszczone ramy mniejszych okien w kościele należy zastąpić nowymi drewnianymi lub 

metalowymi ramami o następującej konstrukcji: 

1) Od zewnątrz przeszklenie estetyczne (przeszklenie architektoniczne – romby), częściowo 

konserwacja, częściowo rekonstrukcja. Należy zachować obieg powietrza pomiędzy tym przeszkleniem 

a zestawem termoizolacyjnym. 

2) Od wnętrza obiektu zestaw termoizolacyjny. Zamocowane powinny być w miejscach posadowienia 

dotychczasowych ram, w węgarku glifu. 

Okna w zakrystii powstałe w latach 50 XX w. należy wymienić na nowe, wykonane na wzór starych  

z zastosowaniem szerszych profili dostosowanych do umieszczenia w nich zestawu termoizolacyjnego, 

w którym szyba zewnętrzna zestawu będzie szybą konserwatorską. 

W celu umożliwienia wymiany powietrza w obiekcie, należy zastosować w nawie głównej odpowiednią 

ilość kwater otwieranych, uwzględniając te już istniejące (okno 2, 6, 15, 18 - zakrystia, 24 - chór). 
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Dodatkowo, we wszystkich kwaterach witrażowniczych należy uzupełnić wypłukany kit szklarski w celu 

uszczelnienia witraży. Wszelkie działania prowadzone na obiektach muszą być prowadzone z należytą 

ostrożnością oraz poprzedzone odpowiednimi próbami. Zastosowane środki dostosowane będą do 

stanu zachowania obiektów, co pozwoli na bezpieczne, a zarazem efektywne działanie, prowadzące do 

przywrócenia zabytkom ich pierwotnego wyglądu.  

 

 

7. PROGRAM PRAC 
 

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania 
2. Zabezpieczenie kwater witrażowych oraz demontaż przeszkleń i witraży 
3. Zabezpieczenie otworów okiennych 
4. Przygotowanie do transportu i przewiezienie kwater do pracowni 
5. Wykonanie pól szklenia zewnętrznego oraz szyb zespolonych 
6. Wykonanie ram dla przeszkleń zabezpieczających oraz witraży 
7. Prostowanie wypaczonych siatek witrażowych 
8. Kwalifikacja części siatek ołowianych do wymiany (witraże z pracowni R. Lewandowskiego, 

część kwater z pracowni M. Bardońskiej) 
9. Oczyszczanie szkieł oraz siatek ołowianych według przeprowadzonych prób 
10. Klejenie, flekowanie szkieł oraz ołowiu, wymiana źle dopasowanych szkieł wtórnych 
11. Rekonstrukcja brakujących szkieł 
12. Częściowa wymiana szprosów ołowianych w miejscach, przeołowienie części kwater, gdzie jest 

to konieczne 
13. Uszczelnianie kwater kitem szklarskim 
14. Montaż zewnętrznych, stalowych ceowników oraz stalowych wiązarów wzmacniających 
15. Transport witraży wraz z ramami na miejsce montażu 
16. Zamontowanie oszklenia zabezpieczającego w metalowych ramach oraz osadzenie w oknach 

kościoła w miejscu obecnych witraży, montaż szyb zespolonych 
17. Osadzenie witraży w ramach oraz zamontowanie ich w oknach kościoła z dystansem od 

przeszklenia zabezpieczającego 
18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej 

 

 

Podstawowe materiały, które zostaną wykorzystane w planowanej konserwacji witraży:  
- do oczyszczania powierzchni szkieł oraz szprosów ołowianych:  
woda destylowana,  
mieszanina wody z alkoholem etylowym w stosunku 1:1 (Chempur, Polska)  
aceton (Chempur, Polska),  
kwas szczawiowy w najniższym skutecznym stężeniu (3-7%) w celu usunięcia rdzawych zacieków oraz 
oczyszczenia przełamów szkieł klejonych (Chempur, Polska),  
łagodne detergenty przeznaczone do oczyszczania powierzchni szklanych (np. Taski Sprint, Diversey), 
Contrad 2000 (do 10%)  
- do klejenia spękanych szkieł: dwuskładnikowa żywica epoksydowa Araldite 2020A z utwardzaczem 
Araldite 2020B (Huntsman, Belgia)  
- kit szklarski na bazie kredy i pokostu  
- cyna lutownicza (Hutmen, Polska)  
- patyna do cyny/ pasywator, sól  
- olej stearynowy- płyn lutowniczy (Armack, Niemcy)  
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- szklenie zabezpieczające: szkło konserwatorskie – Goetheglas (Huta Szkła Schott, Niemcy),  
- szkła katedralne oraz antyczne o odpowiednio dobranych barwach oraz fakturach 
- szprosy ołowiane o przekroju dwuteowników i szerokości dostosowanej do oryginału 
- metalowe ramy samonośne  
- podkład antykorozyjny do metalu Sentic (Dragon, Polska)  
- grafitowa farba do zastosowań konserwatorskich - Antik Graphitschwarz matt Kunstschmiede-Lack 
(Eddi Schmied, Niemcy)  
- stalowe wiązary  
- silikon montażowy bezoctowy 
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA I FOTOGRAFICZNA – ZAŁĄCZNIK 
 
 

 
 

Fot.1. Elewacja północno-wschodnia kościoła pw. Św. Marcina Biskupa w Wyrzysku – widoczne 
witraże z pracowni M. Bardońskiej (okna 20, 21) oraz oryginalne przeszklenia wieży 
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Fot.2. Elewacja południowo-zachodnia kościoła – witraże z pracowni R. Lewandowskiego. 
Widoczne wyraźne wypaczenie pól witrażowych oraz brak przeszklenia zabezpieczającego. 

 

 
 

Fot.3. Widok na dawne prezbiterium kościoła – obecnie kaplicę - od strony zachodniej. Okna 
wypełnione XIX wiecznymi witrażami. 
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Rys.1. Rzut kościoła z oznaczoną numeracją okien. 
1-22 okna pierwszej kondygnacji 

23-26 okna drugiej kondygnacji (chór, wieża) 
27-29 okna trzeciej kondygnacji (wieża) 
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Rys 2, 3. Schemat witraży z okien 15 (dolna kwatera otwieralna) i 16 wraz z wymiarami.  

Widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 4. Schemat witraży z okien 14, 17 – rozety, widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 5. Schemat witraży z okien 12, 13, 20, 21 wykonanych w pracowni M. Bardońskiej,  
widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 6. Schemat witraży z okien 2, 3, 4, 5, 6 wykonanych w pracowni R. Lewandowskiego,  

widok od wnętrza kościoła. 
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Rys.7. Schemat witraży 8, 10 z okien kaplicy z lat 60’ XIX w. 

Widok od wnętrza kościoła.  
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Rys.8. Schemat okien 7,11 osadzonych w drewnianych ramach.  
Widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 9. Przekrój poziomy, schemat posadowienia ram w oknach 15,16. 

 

 
Rys. 10. Przekrój poziomy, schemat posadowienia ram w oknach 12, 13, 14, 16, 20, 21. 
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Rys. 11. Przekrój poziomy, schemat posadowienia ram w oknach 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

 
Rys. 12. Przekrój poziomy, schemat posadowienia drewnianych ram. 
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Rys. 13. Przekrój pionowy, schemat posadowienia ram z rynienką odpływową. 
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Fot.4-6. Oryginalne przeszklenie kruchty (okno 1) przesłonięte od zewnątrz zabezpieczającymi 
prętami. Widok rozety z barwnych szkieł oraz ze zdobionym białą matową emalią środkiem. 
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Fot.7-8. Fotografia jednego z witraży (6) wypełniających okna elewacji południowo-zachodniej 
kościoła, autorstwa R. Lewandowskiego z 1992 roku. Wyraźne obwisanie siatki witrażowej – 

zwłaszcza w partii otwieralnej kwatery, wymienione szkła bordiury (in situ), mocno skorodowane 
elementy mocujące witraż oraz brak przeszklenia zabezpieczającego. 
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Fot.9-10. Od lewej: sygnatura pracowni umieszczona na bordiurze witraża z okna 4; z prawej: 
widoczny sposób posadowienia witraża w glifie okna oraz brak odpowiednich elementów 

odpływowych, przez co spływająca woda osadza się na wewnętrznym parapecie. 
 

 
 

Fot.11. Widok kaplicy od wnętrza kościoła – dawnego prezbiterium z XIX w. przeszkleniami  
w oknach 8, 9, 10. 
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Fot.12-13. Witraż wypełniający okno 8, wykonany z płaskich szkieł, pozbawionych faktury i bąbli  
w strukturze. Pole z czerwonym krzyżem wykonane metodą trawienia szkła. Widoczne zabrudzenia 

powierzchni znajdujące się od wewnątrz i z zewnątrz obiektu. 
Fot.14. Fragment bordiury witraża z okna 9, ukrytego za ołtarzem, o uproszczonej formie – 

widoczne bezbarwne szkła katedralne w okalającej bordiurze. 
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Fot.15. Widok ściany południowo-wschodniej z witrażami autorstwa M. Bardońskiej. Dwa  
z czterech witraży postaciowych umieszczonych w nawie kościoła. Od lewej witraż  

z przedstawieniem św. Maksymiliana Kolbe z sygnaturą (data 1973) oraz z prawej witraż  
z przedstawieniem Matki Boskiej Immaculaty (data na sygnaturze 1982). Witraż z postacią MB jest 

od zewnątrz przesłonięty pękniętą szybą typu float, dołożoną na styk do siatki witraża. 
 

  
 

Fot.16-17. Od lewej: narożnik witraża z przedstawieniem Immaculaty – pęknięte szkło zewnętrzne; 
z prawej: witraż z przedstawieniem M. Kolbego, widoczna silnie zabrudzona powierzchnia szkieł 

oraz częściowo odspajająca się warstwa konturu w partii liter. 
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Fot.18. Widok na ścianę nawy głównej z oknami 12, 13 autorstwa M. Bardońskiej oraz 14, 15 z 
nieznanej pracowni witrażowniczej. 

 

  
 

Fot.19-20. Widok rozety wypełniającej okno 17, z zewnątrz i od wewnątrz. 
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Fot.21-22. Witraż znajdujący się na północno-wschodniej ścianie prezbiterium (16). Dolna kwatera 
witraża jest otwieralna. 
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Fot.23-24. Przeszklenia romboidalne znajdujące się na chórze kościoła – od lewej: wypełnienie 
okien 25, 24.  Skrzydło okna 24 jest otwieralne, przeszklenie zachowane szczątkowo. 

 

  
 

Fot.25-26. Zbliżenie na przesłoniętą fragmentem szkła dziurę powstałą w przeszkleniu wieży oraz 
zaklejoną ciemnym silikonem lukę w witrażu 24. 
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