
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
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1. DANE OGÓLNE 

Podstawa i przedmiot opracowania 

 Podstawą wykonania opracowania jest zlecenie: Pracownia Projektowa "Archi-S" Stefan Zdzuj, 

46-020 Czarnowąsy, ul. Wolności 22, mgr inż. arch. Stefana Zdzuja - projektanta planowanych prac 

remontowo-konserwatorskich dla kościoła parafii rzymsko -katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bie-

strzykowicach, z dnia 15.09.2015r. 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu prac konserwatorskich dla płyty nagrobnej 

Ewy von Poser z  domu Prittwitz z 1612 r., umieszczonej na elewacji prezbiterium kościoła p.w. Wnie-

bowzięcia NMP w Biestrzykowicach, województwo opolskie, powiat namysłowski. 

Podstawa merytoryczna 

 Wizja  lokalna  przeprowadzona w dniu 15.09.2015 r. przez Monikę Jaszczak - konserwatora 

rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, połączona z wykonaniem: badań makroskopowych, ba-

dań wilgotnościowych, dokumentacji fotograficznej w niezbędnym zakresie ilustrującej aktualny stan 

zachowania oraz uzyskaniem niezbędnych informacji od  użytkowników obiektu.  
 

Uwarunkowania konserwatorskie 

 Obiekt wraz z przedmiotową płytą nagrobną wpisany do Rejestru Zabytków Województwa 

Opolskiego pod nr 1101/66 z dn. 4 II 1966 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o 

Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie prace projektowe, konserwatorskie, restauratorskie 

i budowlane wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Proponowane w  opracowaniu zalecenia dążą do zachowania  w maksymalnym  stopniu  autentycznych  

struktur,  przy  zachowaniu  cech racjonalności w zakresie możliwości technicznych  i finansowych ad-

ministratora obiektu. Oznacza  to  między  innymi  przeprowadzanie  takich  czynności,  które  będą 

miały na celu przede wszystkim utrwalenie, zabezpieczenie i zachowanie oryginalnej substancji z z a-

chowaniem zasady  primum non nocere. 

 
Fot.1. Biestrzykowice, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. Widok od południa. Po prawej dobudowana na prze-

łomie XIX/XX w. zakrystia. 
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2. OPIS OBIEKTU 

  Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z roku 1376. Obecna bryła główna jednonawowa 

orientowana z ok. 1639 r. z wieżą zamykającą od zachodu. Pierwotnie kocioł prawdopodobnie w ko n-

strukcji szachulcowej, szalowany, z ceglaną podmurówką. W 1839 r. wieże zastąpiono nową murowaną 

o cechach klasycystycznych z boniowaniem w tynku. Na przełomie XIX/XX w. od p ołudnia do prezbite-

rium dobudowano dwupiętrową zakrystie z wystrojem elewacji z elementami neogotyku. Kościół remo n-

towany w latach 1915-16, w 1918r. otrzymał nowe wystrój malarski we wnętrzu.  

 W 1991 pożar kościoła, zniszczeniu uległ dach oraz część wnętrza (polichromie, chór z 

organami, chrzcielnica). Remont po pożarze zakończono w 1993 r.  

 Na elewacji wschodniej, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, zachowana płyta epitafijna Ewy 

von Poser z 1612 r. o wymiarach. 93 x 183 cm. Na piaskowcowej płycie, które j fundatorem był syn 

zmarłej Daniel Poser, umieszczona została płaskorzeźba zmarłej ubranej w wysoki czepiec i kwef, 

oszczędnie drapowanej szacie z złożonymi modlitewnie rękami, w wielkości zbliżonej do naturalnej o 

dużym realizmie portretowym.  W narożnikach umieszczono cztery kartusze herbowe z nazwiskiem 

rodowym we wstędze umieszczonym nad każdym z nich. Obwód płyty zamyka pas szer. 10 cm z 

inskrypcją nagrobną. Forma płyty charakterystyczna do innych realizacji płyt nagrobnych z tego okresu 

na terenie śląska opolskiego.  

 

 

 

3. STAN ZACHOWANIA  

 Stan techniczny dobry. Kompletny relief wykonany w drobnoziarnistym jasnoszarym piaskowcu 

nie okazuje oznak erozji. Powierzchnia płyty pokryta wtórnymi warstwami malarskimi m.in. farbą wa-

Fot.2. Widok od wschodu na elewacje prezbiterium. Daleko wysunięty okap dachu nad prezbiterium skutecznie zabezpie-
cza płytę nagrobną przed opadami atmosferycznymi..  
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pienną i emulsyjną (kolor biały i różowy) na całej powierzchni oraz farbą olejną (kolor srebrny) na gór-

nych kartuszach herbowych. Na wysokości lewego ramienia postaci zabrudzenia masą bitumiczmą1. W 

części ramion postaci powierzchnia płyty bez nawarstwień malarskich, piaskowiec wykazuje zabrudze-

nia ciemnoszarej barwy związane z wieloletnią ekspozycja na warunki atmosferyczne i zanieczyszcze-

nia powietrza. Krawędzie płyty zanieczyszczone miejscowo obrzutką cementowo-wapienną, wyprawio-

ną na ścianach murowanych pozostałej części kościoła, poza wieżą. Inskrypcje otaczające płytę mimo 

nawarstwień i pozostałości tynku pozostają czytelne, po oczyszczeniu należy poddać tłumaczeniu   

i interpretacji. Rysa/pęknięcie poziome w połowie wysokości oraz drobny ubytek na wysokości prawego 

przedramienia postaci. Nie stwierdzono występowania szkodliwych soli budowlanych, poziom zawilgo-

cenia murów na dolnej krawędzi płyty - 3% wilgotności masowej, co kwalifikuje tą część muru jako su-

chą2. Płyta nie narażona na zwiększone zawilgocenia i zanieczyszczenia atmosferyczne dzięki daleko 

wysuniętemu okapowi dachu nad prezbiterium, postuluje się pozostawienie płyty w obecnej ekspozycji.  

 

                                                 
1 prawdopodobnie rozgrzany lepik użyty  w trakcie wykonania nowego dachu 1992-93 r. 
2 Badania zawilgocenia murów we wnętrzach wykonano wilgotnościomierzem dielektrycznym Protimeter Surveymaster z użyciem sondy 
wgłębnej o długości l = 140 mm. 

Fot.3 i 4. Widok na górne i dolne herby rodowe. W ramach planowanych prac remontowo-konserwatorskich zaleca 
oczyszczenie i uczytelnienie skrajnych części płyty pokrytych tynkiem. 
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy stanu zachowania - wnioskuje się wyko-

nanie zabiegu konserwacji zachowawczej celem przywrócenia walorów estetycznych oraz utrwalenia 

dobrego stanu technicznego płyty. 

I. Oczyszczenie powierzchni płyty: 
 

a) Wstępne usuwanie nawarstwień, zwłaszcza inskrypcji obwodowej, oraz fragmentów obrzutki tyn-

karskiej przy użyciu narzędzi precyzyjnych (skalpeli, drobnych dłut kamieniarskich i szczotek). 
 

b) Oczyszczenie właściwe metodą nieniszczącą np.: 
 

 strumieniowo-ścierną, z zastosowaniem miękkiego ścierniwa (np. mączka dolomitowa, mielone 

łuski orzecha) pod niskim ciśnieniem i z ograniczeniem ilości wody do niezbędnego minimum. 

Dobór ścierniwa i ciśnienia jego podawania do uzgodnienia in situ w ramach nadzoru autorskie-

go po wykonaniu prób na analogicznym materiale,  

 piaskowania metodą rotacyjną pod  niskim ciśnieniem z użyciem mączki szklanej o ziarnistości 

40-1400 µm  w zależności od rodzaju nawarstwień (wartości większe dla czyszczenia wstępne-

go, wartości mniejsze do elementów rzeźbiarskich herbów i inskrypcji). 

 strumieniem gorącej pary wodnej i wody pod ciśnieniem 100-150 bar. 
 

W pierwszej kolejności oczyścić płaskie powierzchnie, elementy herbów oczyszczać ze szczególną 

uwagą tak by nie naruszyć detalu rzeźbiarskiego. W przypadku problemów z usunięciem plam po 

masie bitumicznej proponowanymi wyżej metodami, należy miejscowo użyć preparatu do rozpusz-

czania smoły, bitumów i tłuszczy  zawierającego węglowodory terpenowe, węglowodory alifatyczne 

i niejonowe substancje powierzchniowo czynne , sposób użycia  wg zaleceń karty technicznej pro-

duktu. 
 

Fot. 5 i 6. Po lewej: widok na górny, prawy kartusz herbowy pokryty 
wtórną warstwą: farby olejnej i emulsyjnej, zabrudzenia obrzutką 

tynkarską powstałą w wyniku niestarannego zabezpieczenia po-
wierzchni płyty w trakcie wykonywania nowego tynku prawdopodob-
nie w 1992-93 r. Po prawej: zanieczyszczenia bitumiczne na lewym 

ramieniu postaci oraz ciemna patyna na pozbawionych przemalo-
wań fragmentach piaskowca, charakterystyczna dla zabrudzeń 
pochodzenia atmosferycznego. 
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II. Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu gotowych zapraw do kamienia na bazie wapna 

hydraulicznego, bądź zaprawy mineralnej na bazie białego cementu, wapna i drobnego piasku 

kwarcowego (0,3-1 mm) barwionej pigmentami. Kolor barwienia zaprawy ustalić po oczyszczeniu 

powierzchni płyty. 
 

III. Hydrofobizacja  

Powierzchnie ze względu na brak zachowanych, pierwotnych warstw malarskich, po oczyszczeniu i 

wysuszeniu kamienia zabezpieczyć przy użyciu środka hydrofobowego  na bazie silanów i siloka-

sanów (min. zawartość - 7%) – zużycie min. 0,6 l/m2. Aplikacja środka przez minimum dwukrotne 

nałożenie pędzlem, druga warstwa, nie później niż po upływie 30 minut wg. zasady „mokre w mo-

kre”, do widocznego nasycenia kamienia. Świeżo zaimpregnowaną powierzchnie należy chronić 

przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć o d-

parowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania tym samym trwałość wykona-

nego zabezpieczenia. 
 

IV. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE 

 Prace powinny być prowadzone w okresie od kwietnia do września pod kierunkiem dyplomowane-

go konserwatora zabytków. 

 W trakcie wykonywania remontu elewacji należy skutecznie zabezpieczyć powierzchnię płyty przed 

zniszczeniem. W trakcie konserwacji płyty, zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie.  

 Zabieg hydrofobizacji należy powtarzać co min. 10 lat, po uprzedniej ocenie stopnia zabrudzenia 

powierzchni płyty i przy użyciu środka o identycznych właściwościach i składzie chemicznym co 

użyty w ramach programowanych prac konserwatorskich. 

 

6. ŹRÓDŁA 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII, województwo opolskie pod redakcją Tadeusza Chrz a-

nowskiego i Mariana Korneckiego - Zeszyt 7 - powiat namysłowski - Warszawa 1965 

 Roczniki sztuki śląskiej VII. Tadeusz Chrzanowski płyty nagrobne z postaciami w XVI—XVIII wieku 

na Śląsku Opolskim. Wrocław 1970 

 Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji wieży i przyziemia Kościoła Parafialnego 

p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach. P. Szkoda, A. Legendziewicz. Wrocław 2008 r. 
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