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1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 
 

Za pierwszą budowlę, będącą zapowiedzią kościoła pw. Św. Rocha w Złotowie, można uznać drewnianą 

kapliczkę powstałą w latach 1709-1711. Została wystawiona przez mieszkańców, jako kaplica 

grzebalna, ku czci patrona pomoru, z powodu panującej wówczas epidemii. Brak jest informacji na 

temat jej ówczesnej formy architektonicznej. 

W latach 1903-1904, w miejsce starej kaplicy, powstała nowa świątynia, wybudowana w stylu 

neogotyckim. Początkowo, podobnie jak poprzednia, pełniła funkcję kaplicy cmentarnej, dopiero  

w 1975 roku została mianowana kościołem parafialnym. 

Kościół św. Rocha jest nieorientowaną świątynią. Jego prezbiterium skierowane jest na południowy 

wschód. Składa się z jednej nawy, do której od północnego zachodu przylega niska, kwadratowa 

kruchta i węższe, trójbocznie zamknięte prezbiterium. Z obu stron prezbiterium znajdują się niższe 

prostokątne zakrystie. Od strony zachodniej znajduje się czworoboczna wieża, w której umieszczone 

są dwa dzwony. Jeden z nich mieścił się dawniej w pierwotnej drewnianej kaplicy grzebalnej i został 

odlany w 1710 roku.  

Trójkątny szczyt elewacji nawy zdobiony jest naprzemiennie umieszczonymi, tynkowanymi 

prostokątnymi blendami zwieńczonymi łukiem półkolistym i murowanymi prostokątnymi blendami 

trójkątnie zakończonymi, wystającymi ponad elewację. We wnętrzu budowli znajdują się trzy ołtarze 

w stylu neogotyckim, organy, zespół witraży oraz krucyfiks wykonany z drewna dębowego razem  

z pasyjką. Na ścianach kościoła znajduje się neogotycka polichromia. Dominującymi jej elementami są 

boniowanie, ornamentyka roślinna i astronomiczna. 

 

 

2. OPIS FORMALNO-STYLISTYCZNY 

 

W obiekcie wyróżnić można kilka podstawowych grup witraży: 

- proste przeszklenia techniczno-architektoniczne: 

Romboidalne z bezbarwnych szkieł antycznych, znajdujące się na wyższych kondygnacjach (w wieży  

i w szczycie elewacji – wypełniające okna w parze na klatce schodowej wieży 15, 16, wąskie 

doświetlające 19, 20, 21, 22, 23), w formie pionowych prostokątów zakończonych łagodnym łukiem. 

W zależności od miejsca posadowienia, składają się z jednej, bądź dwóch kwater. 

Romboidalne z bezbarwnych szkieł katedralnych w polu głównym, otoczonych zielono-błękitną 

lamówką (2, 17 – nawa, elewacja północno-zachodnia, 6, 7 oraz 11, 12 – zakrystia oraz pomieszczenie 

pomocnicze) w formie ostrołuków podzielonych na trzy kwatery oraz w kruchcie, zakończonych 

łagodnym łukiem (1, 18), podzielonych na dwie kwatery. W części okien zastosowano zabezpieczające 

kraty. Okna 11, 12 - proste kraty z trzech pionowych prętów o przekroju kwadratu łączonych dwoma 

poziomymi płaskownikami, mocowane w punkcie przecięcia łuku oraz w 3 punktach w parapecie. Okna 

6, 7 - kraty złożone z trzech pionowych prętów o kwadratowym przekroju, o trzonach skręconych  

w partii środkowej, łączone dwoma poziomymi płaskownikami. Kraty w oknach 6 i 7 pochodzą  

z wcześniejszego okresu niż w oknach 11 i 12. Zamontowane są w glifie na poziomych płaskownikach 

oraz w punkcie przecięcia łuku. Dwa boczne pręty zakończone od góry ozdobnymi grotami. 
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- przeszklenia techniczno-architektoniczne z dekoracyjną, geometryczną bordiurą, zwieńczone 

rozetami, wypełniające biforia w nawie głównej (3, 4, 5, 13, 14) i okno na osi centralnej w prezbiterium 

(9). Biforia wypełniają witraże wykonane w całości ze szkieł katedralnych – w polu głównym podzielone 

w romby, z bezbarwnego szkła, doświetlającego wnętrze. Ozdobne obramowanie kwater tworzą dwa 

paski okalające formę okna ze szkieł barwionych w masie w odcieniach zieleni oraz błękitu, 

przeplatanego zielono-żółtymi gomółkami. Ponad podwójnymi oknami ostrołukowymi, znajdują się 

barwne rozety skomponowane z analogicznie ułożonej taśmy okalającej (pas zieleni i błękitu 

przeplatanego gomółkami) oraz wielobarwnego czteroliścia wpisanego w kwadrat. W centrum rozety 

znajduje się błękitna gomółka, stanowiąca środek motywu złożonego ze szkieł katedralnych w odcieniu 

różu oraz jasnego błękitu. Przestrzeń pomiędzy liśćmi a obwodem taśmy okalającej wypełniają szkła 

katedralne - żółcienie przeplatane szkłami antycznymi - warstwowymi czerwieniami. Witraże 

podzielone są na trzy kwatery. 

- dekoracyjne przeszklenia geometryczne znajdujące się w prezbiterium, po obu stronach ołtarza 

głównego (8, 10). Witraże w formie zgeometryzowanej plecionki, podzielone na trzy kwatery,  

z centralnie ustawionym krzyżem o dekoracyjnie zakończonych ramionach. Krzyż utrzymany jest  

w tonacji żółto-zielono-czerwonej (szkła żółte w formie prostokątów budujących kształt krzyża, 

przeplatane na przemian czerwonymi i zielonymi, wypukłymi szkłami), z cienką lamówką okalającą jego 

formę wykonanego ze szkła w kolorze ciemnego błękitu przeplatanego czerwonymi kaboszonami  

i elementami z różowego szkła. Bordiura składa się z taśmy o kompozycji podobnej do bordiur biforiów 

i okna centralnego, jednak utrzymana jest w innej tonacji (ciemny błękit oraz fiolet) oraz dodatkowo 

przeplatana jest dekoracyjnymi szkłami wypukłymi w odcieniach żółci. Tło przedstawienia tworzą 

zwielokrotnione zgeometryzowane, symetryczne motywy floralne zamknięte w kwadratowych 

ramkach, utrzymane w tonacji żółto-błękitno-fioletowej. Większość elementów szklanych wyciętych 

jest ze szkła katedralnego – walcowanego. Szkło takie, ze względu na specyfikę produkcji, wyróżnia się 

bogatą fakturą oraz mniejszą, w porównaniu do szkieł dmuchanych, przejrzystością. Jako uzupełnienie 

kompozycji witraży w prezbiterium zastosowane zostało również barwne szkło galanteryjne,  

o zróżnicowanych kolorach i kształtach, typowe dla okresu secesji, odlewane w formie (wspomniane 

elementy krzyża oraz żółcienie w bordiurze). Metoda ta pozwalała na uzyskanie różnorodnych, 

płaskorzeźbionych kształtów, bez konieczności szlifowania motywów. Uzupełnieniem kompozycji 

witraży prezbiterium są niewielkie gomółki w kolorze jasnego błękitu. 

 

Wszystkie witraże od momentu ich zamontowania w oknach kościoła, oprócz funkcji dekoracyjnej oraz 

doświetlającej, pełnią funkcję przeszkleń budynku stanowiąc barierę chroniącą wnętrze przed 

warunkami zewnętrznymi. Obecnie witraże nawy głównej, prezbiterium oraz kruchty, przesłonięte są 

od wnętrza kościoła dodatkowymi przeszkleniami, prawdopodobnie mającymi spełniać funkcję 

izolacyjną. Sama tkanka zabytkowa nie jest jednak chroniona przed szkodliwymi warunkami 

atmosferycznymi, co znacząco osłabia kondycję obiektów oraz obniża komfort termoizolacyjny 

kościoła. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 
 

Materiały pierwotne: 

• Szkło witrażowe katedralne (walcowane) o różnych odcieniach – jasna zieleń, błękit jasny 
oraz ciemny, róż, żółcień, bezbarwne 

• Szkło witrażowe antyczne (dmuchane) bezbarwne oraz warstwowe, czerwone 

• Gomółki szklane w odcieniach żółto-zielonych oraz błękitnych 

• Szkło galanteryjne, odlewane w formie (granatowe kaboszony, czerwone fasetowane 
kaboszony, fasetowane żółte romby oraz różowe kwadraty, czerwone kółka z wypukłym 
motywem kwiatowym) 

• Ołów w postaci dwuteowników o szer. 6-8 mm 

• Lut cynowo-ołowiowy 

• Płaskowniki oraz elementy mocujące trzymające szkło w przestrzeni okna 

• Kit szklarski uszczelniający szkło 

• Wiatrowniki oraz druty mocujące po wewnętrznej stronie okna 
 

 

Materiały wtórne: 

• Elementy dodatkowego przeszklenia wewnętrznego - szyby typu float osadzone w ramie 
metalowej  

• Szkło witrażowe katedralne (walcowane) o różnych odcieniach – błękit, żółcień, róż, 
bezbarwne 

• Szkło witrażowe antyczne (dmuchane) w odcieniach błękitu oraz zieleni 

• Szkło budowlane bezbarwne, przepalone w wysokiej temperaturze (imitujące katedralne) 

• Kit szklarski 

• Silikon montażowy 

• Ołów w postaci dwuteowników o szer. 8 mm 

• Lut cynowo-ołowiowy 
 

 

 

4. ANALIZA TECHNIKI WYKONANIA I SPOSOBU MONTAŻU 
 

Wszystkie witraże wykonane zostały tradycyjną metodą witrażowniczą, w której fragmenty 

odpowiednio dociętych szkieł łączone są za pomocą ołowianych szprosów w formie dwuteowników. 

Witraże oryginalnie zalutowano cyną po całości, w przeciwieństwie do elementów wtórnych, które 

lutowane są jedynie na stykach ołowiu. Linie ołowiu budują tu całość kompozycji stanowiąc jej kontur 

oraz podkreślając ich plecionkowy, geometryczny charakter. Ponadto witraże najprawdopodobniej 

zostały uszczelnione kitem szklarskim. Każda z kwater zamontowana jest w świetle okna na styk, za 

pomocą obwodowego paska technicznego, bezpośrednio w glifie okiena. W ceglanym murze znajdują 

się wąskie szczeliny mające stanowić miejsce montażu kwater. Elementami podtrzymującymi 

poszczególne kwatery w pionie są metalowe płaskowniki wpuszczone w cegłę, podtrzymujące witraże 

od zewnątrz oraz płaskowniki i kit mocujące kwatery od wnętrza. Poza tym, w nawie głównej, witraż 

prawy (1) z okna 5 oraz prawy (2) z okna 14 posiadają otwieralną kwaterę środkową – system obrotu 

kwatery wokół osi poziomej, uchylny przez naciągnięcie zaczepionego od wewnątrz łańcuszka. Witraże, 
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zarówno z zewnątrz, jak i  od wewnątrz, są dodatkowo oprawione zaprawą mocującą. Wszystkie okna 

witrażowe nawy głównej, prezbiterium oraz kruchty, przesłonięte są od wewnątrz dodatkowymi 

przeszkleniami ze szkła płaskiego typu float, osadzonymi w metalowych ramach, prawdopodobnie 

pochodzącymi z końca XX wieku. Ramy, obejmujące cały glif okienny od wewnątrz kościoła,  

w większości są otwieralne do wewnątrz, lewostronne (zawiasy po lewej stronie), z systemem blokady 

zamknięcia na zapadkę. Pomiędzy witrażem a ramą wewnętrzną znajduje się rynienka mająca zbierać 

kumulującą się w przestrzeni pomiędzy warstwami wodę, jednak elementy odpływowe służące do 

usuwania nadmiaru wody na zewnątrz obiektu, mimo wyprowadzenia od strony elewacji, nie spełniają 

swojej funkcji z powodu całkowitego braku drożności.  

 

Rozmiary poszczególnych okien różnią się od siebie, w zależności od przynależności do grupy. Schemat 

z naniesionymi wymiarami, schematy ram oraz przekroje posadowienia w otworach okiennych 

znajdują się w dokumentacji rysunkowej w załączniku. 

 

 

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 

Ogólny stan zachowania witraży można określić jako wymagający interwencji konserwatorskiej. 

Podstawowym problemem jest tu brak przeszkleń zabezpieczających, które wyraźnie wpływają na 

polepszenie warunków funkcjonowania witrażowych obiektów zabytkowych. Witraże, które wciąż 

narażone są na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych dużo szybciej 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 

uszkodzonych już warstw korodującego szkła. Dodatkową barierą utrzymującą wilgoć przy powierzchni 

witraży są niewątpliwie obecne od wewnątrz przeszklenia oraz niedrożne rynienki odpływowe, które 

uniemożliwiają swobodne odparowywanie wody. Nie mniej istotny jest wpływ powtarzających się cykli 

przegrzewania siatki ołowianej, co jest widoczne zwłaszcza w miejscach dobrze nasłonecznionych. 

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.  

 

Na powierzchni 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. Ponadto w wielu miejscach szkła są spękane i w strukturze 

witraży pojawiają się ubytki – niekiedy nieestetycznie zaklejone nieodpowiednio dobranym 



7 
 

materiałem. Część z kwater została poddana działaniom mającym zapewne umożliwić ich dalsze 

funkcjonowanie w oknie. W polach bezbarwnych rombów w oknach nawy pojawiają się gdzieniegdzie 

obce, niedopasowane szkła budowlane o różnych fakturach – sądząc po stanie zachowania okalających 

je płetewek ołowiu, montowane in situ, bez demontażu witraży z okien. Ponadto wiele elementów 

bordiur biforiów, zwłaszcza po stronie południowo-wschodniej, posiada wstawione w siatkę, źle 

dobrane wtórniki z innego koloru szkła (np. jasnożółte szkło w typie szkła katedralnego w miejscu 

zielonej bordiury oraz oryginalnych gomółek w oknie lewym biforium 13, błękitne szkła antyczne oraz 

zielone szkła antyczne w miejscu szkieł katedralnych w bordiurach kilku okien nawy). W kilku oknach 

widoczny jest również wtórny ołów, wyróżniający się wizualnie od oryginalnego, nieco cieńszego, 

płaskiego, lutowanego po całości ołowiu oryginalnego. Fragmenty przeołowionych kwater lutowane są 

jedynie na stykach (np. dolna kwatera okna 10 – nowsza ingerencja, część kwater okna 13, 14 – starsza 

interwencja). 

 

Biorąc pod uwagę oględziny stanu zachowania obiektów, wyróżnić można cztery różne interwencje 

konserwatorskie: 

1 konserwacja- przeołowienie części kwater, wymiana części gomółek na szkła katedralne i szkieł 

katedralnych z zielono-błękitnych bordiur obrzeży na szkła antyczne o zbliżonej barwie, wprowadzenie 

wtórnych podziałów ołowianych w miejscach spękań. Najwcześniejsza dostrzegalna interwencja. 

2 konserwacja- przeołowienie oraz wymiana wielu szkieł kwatery w prezbiterium, przeołowienie oraz 

wymiana romboidalnych szkieł katedralnych na przepalone szkło budowlane w dolnej kwaterze okna 

1 w kruchcie. Prawdopodobnie ok. lat 90’ XX w. 

3-4 (prawdopodobnie dwa różne okresy – zastosowano różne materiały) działania naprawcze 

prowadzone in situ polegające na doraźnym zaklejeniu kitem wypadających z siatki fragmentów okna 

4 oraz zaklejenie ciemnym silikonem prześwitów przy wysuwających się szkłach okna 3 (po latach 90’ 

XX w.). Równocześnie, podejmując się doraźnych czynności mających zabezpieczyć powstałe  

w witrażach luki, w niektórych kwaterach nawy głównej wymieniona została część bezbarwnych szkieł 

katedralnych wypełniających główne pole witrażowe. Szkła wtórne w większości są szkłami 

budowlanymi o różnorodnych, mocnych fakturach. Wówczas naruszone zostały również przylegające 

do wymienianych rombów płetewki ołowiu, pozostawiając nieestetycznie pofalowane, odchylone 

krawędzie. 

5 – dostawienie ram oraz przeszkleń zabezpieczających od wnętrza obiektu. 

Każde z tych działań wyraźnie się wyróżnia i 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 
 

Podstawowym celem w przypadku konserwacji zabytkowych witraży jest przede wszystkim 

zabezpieczenie oryginalnej, zabytkowej tkanki, zatrzymanie procesów niszczących oraz przywrócenie 

obiektom walorów estetycznych i użytkowych.  
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W oknach w kościele znajdują się w większości (poza interwencjami konserwatorskimi obejmującymi 

wymianę części kwater) oryginalne witraże pochodzące z początku 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 ramie stalowej w miejscu 

obecnego posadowienia oryginalnych witraży. Forma estetycznego przeszklenia zabezpieczającego 

musi być dopasowana do charakteru i estetyki elewacji kościoła, nie zaburzając przy tym odbioru 

kompozycji witraży. W przypadku omawianych witraży, zalecane jest wykonanie przeszklenia  

w podziałach romboidalnych bądź zastosowanie gładkiej tafli szkła konserwatorskiego, 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 i lustrzanego odbicia 

światła charakterystycznego dla standardowego szkła typu float. 

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. 11). 

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. 

Niezbędne jest zastosowanie wentylacji obiektu za pomocą dodatkowo utworzonych kwater 

otwieranych w 4 oknach nawy głównej. Sposób wykonania wentylacji należy przygotować 

indywidulanie dla każdego okna na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. 

Ad.3) Należy wykonać niezależną, samonośną ramę stalową z profili zimnogiętych, przeznaczoną 

wyłącznie do zamocowania w niej witraży po konserwacji i restauracji, która stanowić będzie 

bezpieczne oparcie dla zabytkowych kwater, umożliwiając równocześnie wygodny demontaż  

w przypadku konieczności usunięcia witraży z okien kościoła w celu np. kontroli ich stanu zachowania. 

Zabytkowe witraże osadzone w samonośnych ramach umiejscowione zostaną w glifie okna  

w odpowiednim dystansie od przeszklenia termoizolacyjnego, wsunięte nieco do wnętrza kościoła, 

tworząc szczelinę umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy swoją powierzchnią,  

a płaszczyzną przeszklenia termoizolacyjnego. Ma to na celu zapewnienie witrażom niezbędnej 

wentylacji - zapobiegającej kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie chroniącej szkło od korozji. 
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W przypadku zastosowania takiego rozwiązania, niezbędne jest wprowadzenie wentylacji do obiektu 

za pomocą dodatkowo utworzonych kwater otwieranych w 4 oknach nawy głównej. Sposób wykonania 

wentylacji należy przygotować indywidulanie dla każdego okna na podstawie wykonanej dokumentacji 

technicznej z uwzględnieniem 2 okien już oryginalnie zaplanowanych, jako otwieralne. 

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 o dopasowanej barwie oraz fakturze, bądź w mniejszych fragmentach- 

żywicą epoksydową. W zależności od stanu technicznego profili ołowianych, należy zakwalifikować je 

do częściowej wymiany lub uzupełnienia. Dodatkowo, oprócz uzupełnienia ubytków kitu 

uszczelniającego, oryginalne siatki witrażowe zostaną wzmocnione za pomocą stalowych wiązarów, 

przylutowanych do powierzchni ołowiu w dyskretny sposób, nie zaburzający przebiegu linii ołowiu. 

Poszczególne kwatery witrażowe oprawione zostaną po obwodzie w listwy wzmacniające o przekroju 

„C”, co dodatkowo je ustabilizuje w płaszczyźnie pionowej i poziomej.  

 

 

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. Oczyszczanie szkieł oraz siatek ołowianych według przeprowadzonych prób 
9. Klejenie, flekowanie szkieł oraz ołowiu, wymiana źle dopasowanych szkieł wtórnych 
10. Częściowa wymiana szprosów ołowianych w miejscach, gdzie jest to konieczne 
11. Uszczelnianie kwater kitem szklarskim 
12. Montaż zewnętrznych, stalowych ceowników oraz stalowych wiązarów wzmacniających 
13. Transport witraży wraz z ramami na miejsce montażu 
14. Zamontowanie oszklenia zabezpieczającego w metalowych ramach oraz osadzenie w oknach 

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

przeszklenia zabezpieczającego 
16. 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),  
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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)  
- 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 oraz stalowe ceowniki 
- silikon montażowy bezoctowy 
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA I FOTOGRAFICZNA – ZAŁĄCZNIK 
 

 

 

 
 

Fot.1. Elewacja północno-zachodnia kościoła pw. Św. Rocha w Złotowie. 



12 
 

 
 

Fot.2. Widok na bryłę kościoła od strony południowej. 
 

 
 

Fot.3. Widok na bryłę kościoła od wschodu. 
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Rys.1. Rzut kościoła z oznaczoną numeracją okien. 

1-18 okna pierwszej kondygnacji (kruchta, nawa, prezbiterium, zakrystia, pomieszczenie 
pomocnicze, wieża) 

19-21 okna drugiej kondygnacji (wieża) 
22-23 okna trzeciej kondygnacji (wieża) 
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Rys. 2, 3. Schemat witraży z okien 8, 9, 10 wraz z wymiarami, widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 4. Schemat witraży z okien 3, 4, 5, 13, 14 – biforia z rozetą, widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 5. Schemat ram witraży z okien 3, 4, 5, 13, 14 – biforia z rozetą, widok od wnętrza kościoła. 

 
 



17 
 

 
Rys. 6. Schemat witraży z okien 6, 7, 11, 12, widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 7, 8. Schemat witraży i ram z okien 2, 17, widok od wnętrza kościoła. 
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Rys. 9, 10. Schemat witraży i ram z okien 1, 18, widok od wnętrza kościoła. 

 
 

 
Rys. 11. Przekrój pionowy, schemat posadowienia ram z rynienką odpływową. 
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Rys. 12. Przekrój poziomy, schemat posadowienia ram w oknach 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14. 

 
 

 
Rys. 13. Przekrój poziomy, schemat posadowienia ram w pozostałych oknach. 
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Fot.4. Widok na okna (biforia z rozetami) 3, 4, 5, wypełnione dekoracyjnymi przeszkleniami 
techniczno-architektonicznymi. 

 
 

 
 

Fot.5. Widok na okno 19 znajdujące się w wieży kościoła, przeszklone oryginalnym szkleniem 
romboidalnym 
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Fot.6. Widok z zewnątrz na witraże wypełniające okno 5 – biforium z jedną kwaterą otwieralną 
oraz rozeta. Widoczny brak przeszkleń zabezpieczających. W schodkowym parapecie 

wyprowadzenie niedrożnych rynienek odpływowych. 
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Fot.7. Widoczne interwencje konserwatorskie w kwaterze 2a okna 5 – wymiana gomółki w 
narożniku oraz przeołowienie kwatery. 

 

 
 

Fot.8. Wymienione szkła w partii głównego pola witrażowego kwatery 2a okna 5, ślady ingerencji 
in situ – odchylone, uszkodzone płetewki ołowiu 
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Fot.9. Widok wnętrza kościoła z częścią prezbiterialną. 
 

 
 

Fot.10. Witraże w oknach 13 i 14 (z otwieralną kwaterą środkową 2b). 
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Fot.11. Przeszklenie okna 5 z otwieralną kwaterą 2b. Widoczna charakterystyczna konstrukcja 
ramy wewnętrznego przeszklenia, nie korespondująca z formą witraży, zwłaszcza w partii łuku  

i rozety. 
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Fot.12-13. Wtórny ołów naprawczy, widoczny prześwit w siatce witraża (lewy narożnik przy 
bezbarwnym szkle katedralnym), sposób posadowienia witraży w glifie, za zamkniętym 

przeszkleniem wewnętrznym – system zastosowany we wszystkich oknach nawy głównej, 
prezbiterium i kruchty. 

 

 
 

Fot.14. Rozeta okna 3, w całości oryginalna, od wewnątrz zamykana za dwudzielnym 
przeszkleniem. 
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Fot.15. Widok na okna 11 i 12 (zakrystia) z zewnętrznym okratowaniem. 
 

  
 

Fot.16-17. Widoczny sposób posadowienia witraża w glifie okiennym oraz płaskowniki i nity 
mocujące kwatery, spękane szkło katedralne, spatynowany, oryginalny ołów. 
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Fot.18. Ingerencja konserwatorska in situ – wstawione płaskie szkło bezbarwne w miejsce 
uszkodzonych szkieł katedralnych, uszkodzone płetewki szprosów ołowianych. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fot.19-20. Okratowanie okien 7 i 6, brakujący nit w jednym z płaskowników. 
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Fot.21. Witraż wypełniający okno 10 w prezbiterium, analogiczny do witraża z okna 8 – wyraźnie 
wyróżniający się ołów w dolnej kwaterze. Siatka pola witrażowego jest mocno wypaczona i obwisa 

nie trzymając pionu. Duża część szkieł to wtórniki o nieco innym charakterze niż oryginały. 
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Fot.21-23. Witraż okna 10 oraz detal jego dolnej kwatery po ingerencji konserwatorskiej (u góry),  

z częściowo wymienionymi szkłami. U dołu oryginalne elementy ze szkieł katedralnych, 
odlewanych i gomółek z bliźniaczego okna 8. Widoczne spękania szkieł w bordiurze. 
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Fot.24. Okna w wieży (15, 16), przeszklone oryginalnymi witrażami w formie siatek romboidalnych 
z bezbarwnego szkła. Widoczne pęknięcia szkieł oraz ubytki ołowiu. 

 

 
 

Fot.25. Widok na okna w wieży (15, 16) od strony wewnętrznej klatki schodowej. 
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Fot.26. Widoczny oryginalny ołów, lutowany po całości, w rozecie okna 3 oraz sposób montażu 
rozety osadzonej bezpośrednio w glifie okiennym na kit. 

 

 
 

Fot.27. Pogłębiony glif okienny w oknach północno-zachodnich (2, 17). Montaż witraży na węgarku 
za pomocą zaprawy mocującej. 

 


