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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zlecenie Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są krużganki otaczające Sanktuarium Świętolipskie zlokalizowany na działce 

nr 19-52 i wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-117. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje bezramowe oszklenie arkad krużganków (część oszklono w 2017r). Projekt nie 

zmienia formy funkcji i konstrukcji obiektu - nie jest projektem budowy obiektu nowego ani przebudowy 

istniejącego, nie obejmuje żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu, wycinania i nasadzeń 

drzew, ani też budowy, przebudowy bądź likwidacji jakichkolwiek urządzeń i instalacji podziemnych lub 

napowietrznych - nie jest wymagana mapa do celów projektowych i jej uzgodnienie z ZUDP. 

4. DANE LICZBOWE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

Powierzchnia zabudowy krużganków   1 571 m2 
Powierzchnia użytkowa krużganków   1 062 m2 
Kubatura krużganków   10 212 m3 

5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 Opinia techniczna o stanie krużganków doc. dr inż. Zygmunt Konarzewski, 03-1969 r. 

 Aneks do opinii technicznej zabezpieczenia krużganków doc. dr inż. Zygmunt Konarzewski, 11-1973 r. 

 Badania geotechniczne doc. dr inż. Zygmunt Konarzewski, 04-1974 r. 

 Analiza piezometryczna dr hab. inż. Adam Bolt, dr. inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki, 06-2010 r. 

 Informacja o wykonanych pracach geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych 
 dr hab. inż. Adam Bolt, dr. inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki, 11-2011r. 

 Praca doktorska "Barokowe malowidła ścienne M. Mayera z lat 1733-1737 w krużgankach Sanktuarium w Świętej 
Lipce - lokalne uwarunkowania a rozwiązania konserwatorskie"  dr Eliza Buszko, 2011 r. 

 Projekt punktu obsługi turystów w krużganku zachodnim MK-LINEA inż. Marek Kowalczyk, 02-2017 r. 

 Uzupełnienie badań konserwatorskich elewacji Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce 
„Okna krużganków, bazyliki i klasztoru” mgr Justyna Dzieciątkowska, 03-2018 r. 

 Inwentaryzacja i badania reliktów stolarki kaplic MK-LINEA inż. Marek Kowalczyk, 07-2018 r. 

 Ustawa O Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami, Ustawa Prawo Budowlane, normy i przepisy. 

6. OCENA STANU KRUŻGANKÓW 

Jak wynika z w/w opracowań warunki gruntowo-wodne i stan techniczny zespołu Sanktuarium 

Świętolipskiego badano wielokrotnie. Wykonano też i zrealizowano szereg projektów mających na celu 
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usunięcie zawilgocenia oraz poprawę stanu technicznego obiektów. Proces osiadania fundamentów 

krużganków w zasadzie się zakończył i stabilna konstrukcja krużganków nie wykazuje przyrostów starych 

pęknięć ani powstawania nowych zarysowań. O  ile nie nastąpi istotna zmiana poziomu wód gruntowych, nie 

należy spodziewać się eskalacji uszkodzeń. Jednakże wciąż nierozwiązany problem zawilgocenia 

uniemożliwia trwałe zabezpieczenie polichromii. Wielokrotnie podejmowane próby konserwacji malowideł - 

niekiedy z użyciem preparatów stanowiących dobre podłoże do rozwoju grzybów i pleśni1 – nie przyniosły 

spodziewanych efektów. Znaczna część malowideł nie zachowała się (fot.5 i 6), a zakonserwowane 

polichromie pokrywają się szaro-zielonym nalotem (fot.4).  

W latach 2016-2017 zrekonstruowano ceglaną posadzkę krużganków i przebudowano przyległe 

odwodnienie liniowe od strony dziedzińca wraz z brukowaną nawierzchnią częściowo usuwając przyczyny 

zawilgocenia. 

7. PRZYCZYNY PROBLEMÓW 

Na niezadowalające rezultaty podejmowanych w przeszłości remontów i prób osuszania krużganków 

złożyły się między innymi: 

 Niekorzystne warunki lokalne - wilgotna, słabo wentylowana kotlina, wysoki poziom wód gruntowych 

oraz otwarta forma architektoniczna nie zapewniająca wystarczającej osłony przed zmienną pogodą;  

 Ówczesne ograniczenia technologiczne – brak preparatów skutecznie penetrujących silnie 

zawilgocone mury i całkowicie blokujących podciąganie kapilarne; 

 Błędne rozwiązania projektowe – wykonanie na sklepieniach krużganków izolacji uniemożliwiającej 

swobodną dyfuzję pary wodnej; 

 Brak rozwiązań ograniczających dynamikę zmian warunków cieplno-wilgotnościowych – główna 

przyczyna silnego zawilgocenia polichromii podczas nagłych zmian pogody. 

 Próby usuwania skutków bez usunięcia przyczyny – pominięcie przebudowy odpływów oraz 

uzupełnień i napraw orynnowania (fot.1, 2 i 3); 

 Nieszczelna stolarka kaplic (m.in. wybite szyby) powoduje przenikanie deszczu i śniegu do wnętrza. 

Szczególnej uwagi wymaga ograniczenie wchłaniania pary wodnej skraplającej się na zimnych 

powierzchniach, co istotnie wpływa na stan polichromii (fot.5). Z problemem tym autor spotkał się m.in. 

prowadząc w maju 1996 roku badania w pawilonie Katalnoj Gorki w zespole pałacowym Katarzyny Wielkiej w 

Oranienbaumie koło Sankt Petersburga, gdzie zaobserwował szczególnie gwałtowną kondensację. 

Wtargnięcie ciepłego i wilgotnego powietrza przez otwarte drzwi na chwilę przed zbliżającą się burzą 

sprawiło, że wyziębiona granitowa posadzka, szklane gabloty i znajdujące się w nich eksponaty pokryły się 

kropelkami rosy (fot.6). Przyczyną problemu jest duża zdolność do akumulacji energii i bezwładność cieplna 

murów o dużym ciężarze objętościowym. W krużgankach Świętej Lipki zjawisko to jest potęgowane przez 

kamienne posadzki, które w przeciwieństwie do polichromowanych tynków nie wchłaniają wody (fot.5). 

Parowanie wody z posadzek dodatkowo zwiększa jej ilość wchłanianą przez tynki. Zjawisko to występuje ze 

szczególnym nasileniem w okresie wiosennym, lecz zmienna pogoda sprawia, że zdarza się także w innych 

porach roku – fotografię kondensatu na posadzce kaplicy północno-wschodniej wykonano 9 grudnia 2016 r o 

godz. 12:24 (sic!). 

 
 
1 Praca doktorska "Barokowe malowidła ścienne M. Mayera z lat 1733-1737 w krużgankach Sanktuarium w Świętej Lipce - 
lokalne uwarunkowania a rozwiązania konserwatorskie”, dr Eliza Buszko, 2011 r. 
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8. OCENA PRAC WYKONANYCH W LATACH 2016-2017 

8.1. Podziemne odpływy wyeliminowały zalewanie ścian rozpryskami wody z wylotów rur spustowych.  

8.2. Oszklenie czterech przęseł krużganku zachodniego2 wyeliminowało bezpośrednie przenikanie opadów 

atmosferycznych do krużganku (zacinający deszcz i śnieg) oraz ograniczyło dynamikę zmian warunków 

cieplno-wilgotnościowych i prawdopodobieństwo kondensacji pary wodnej (fot.11 i 12). Systematyczna 

obserwacja prowadzona w okresie 07-2017 – 02-2018 r. nie wykazała kondensacji na sklepieniach, 

ścianach i posadzkach tych czterech przęseł w sytuacji, gdy w części nieosłoniętej zjawisko to pojawiało 

się wielokrotnie. Potwierdza to słuszność założeń, które stanowią podstawę koncepcji oszklenia 

krużganków. 

9. ZALECENIA 

9.1. Uzupełnienie brakujących odcinków rynien w narożach kaplic na stykach z krużgankami (fot.1). 

9.2. Usunięcie folii paroszczelnej ułożonej na sklepieniach. Przyspieszy to odprowadzenie pary wodnej 

z polichromii dzięki ułatwieniu dyfuzji przez sklepienia do wentylowanej przestrzeni strychowej. 

9.3. Wykonanie poziomej izolacji wodochronnej murów. 

9.4. Oszklenie pozostałej części krużganków i wymiana wykonanej w II poł.XX w. stolarki kaplic.  

9.5. Osuszanie powietrza (w przypadku stwierdzenia występowania sporadycznej kondensacji po oszkleniu 

krużganków). Zainstalowane na strychu osuszacze powietrza cyrkulującego w obiekcie powinny być 

sterowane przez układ porównujący temperaturę i wilgotność powietrza oraz murów (wykrywanie 

możliwości wystąpienia tzw. punktu rosy). Rozwiązanie to całkowicie wyeliminuje kondensację pary 

wodnej na polichromiach podczas stopniowego wyrównywania temperatury murów i ich otoczenia.  

10. PROJEKT 

10.1. Koncepcja 

Przyjęto kontynuację koncepcji z 2017r zrealizowanej w czterech przęsłach krużganku zachodniego, 

gdzie zastosowano rozwiązania odwracalne o minimalnej ingerencji.  Przewiduje się bezramowe 

oszklenie arkad dużymi szybami cofniętymi w stosunku do zewnętrznego lica muru tak głęboko, jak tylko 

jest to możliwe (1,1 m). Szyby ukryte w cieniu są niemal niewidoczne. 

10.2. Oszklenie arkad 

W arkadach krużganka projektuje się szklenie stałe. Zaprojektowano po dwie szyby na każdą arkadę 

rozdzielone ślemieniem stanowiącym przedłużenie gzymsów okalających filary krużganku na poziomie 

oporów sklepień arkad. Wysokość ślemienia 10 cm jest zgodna z wymiarami istniejących gzymsów. 

Wstęga satynowanego aluminium wtapia się w gzyms kordonowy okalający wszystkie filary 

krużganków. Szyby będą ukryte w cieniu dzięki cofnięciu w stosunku do zewnętrznego lica muru na 

głębokość 1,1 m. Oparcie szyb na posadzce zapewnia satynowany profil aluminiowy w układzie „U”. 

Szyby będą wpuszczone w ślemię za pośrednictwem ukrytych w nim profili w układzie „H”. Mocowanie 

górnej krawędzi szyby nadślemienia punktowe. Aby uniknąć niedopuszczalnego chaosu, profile 

aluminiowe mocujące szyby dobrać tak, by uzyskać wygląd identyczny ze zrealizowanym przeszkleniem 

czterech arkad krużganku zachodniego (fot.15). Wymagane uzgodnienie ich formy z autorem projektu. 

 
 
2 Zlokalizowany tam punktu obsługi turystów i pielgrzymów funkcjonuje osiem miesięcy w roku - w okresie zimy jest zamknięty. 
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Wszystkie pozostałe krawędzie szyb będą pozbawione ram i zostaną indywidualnie dopasowane 

do kształtu każdej arkady. Odległość czołowej krawędzi szyb od tynku 5-10 mm. 

Na wolne czołowe krawędzie szyb należy nakleić bezbarwne uszczelki silikonowe. Komunikację 

zapewnią szklane drzwi z samozamykaczami ukrytymi w posadzce. Przykładowe szczegóły 

przedstawiono na rysunku nr 05. Wykrój szyb musi być dopasowany do kształtu arkad na podstawie 

chmury punktów i przesłany w postaci plików sterujących ploter CNC (ang. Computer Numerical 

Control) tnący szkło metodą hydro-abrazyjną strumieniem wody o prędkości 340 m/s. Wykonawcze 

rysunki każdej ze 162 szyb należy wygenerować z chmury punktów 3D będącej w dyspozycji 

inwestora (jak w I etapie prac w 2017 r).  

10.3. Okna kaplic narożnych 

Istniejąca stolarka kaplic pochodzi z II połowy XX wieku. Forma okien jest niezgodna z oryginalną 

stolarką barokową – błony oprawione w ołów zostały zamienione na szklenie w szczeblinach 

drewnianych. Okna są stałe – nie ma możliwości ich otwierania. Kierując się inwentaryzacją reliktów 

barokowych okien znajdujących się na strychu krużganku oraz barokowymi oknami w kościele (w tym 

zdemontowanymi i składowanymi na emporach) oraz namalowanym iluzjonistycznie oknem w kaplicy 

południowo-wschodniej3  zaprojektowano okna wzorowane na oryginałach, tj. szklone w ołowiu i z 

zachowaniem wymiarów szybek. Wykończenie okien: naturalny kolor drewna (pierwotnie okna nie były 

malowane, a część nadal pozostaje w kolorze drewna). 

Podziały witraży zaprojektowano z zachowaniem wielkości szybek barokowych. Do szklenia w ołowiu 

należy w maksymalnym stopniu wykorzystać oryginalne szybki wyjęte ze szczątków barokowych okien. 

Poszczególne otwory są niepowtarzalne - należy wykonać szablony z natury. W przypadku koniecznej 

korekty siatki listew ołowianych należy powiadomić projektanta celem uzgodnienia ostatecznej formy 

witraża. W miarę możliwości stosować kolejno według wartości: 

1. Zielonkawe – najstarsze. 

2. Niebieskawe – również historyczne. 

3. Kopie szybek zielonkawych. 

Kopie należy wykonać możliwie wiernie oddając kolor i strukturę szybek barokowych pozyskiwanych 

z wydmuchanej za pomocą piszczeli szklarskiej cylindrycznej bańki, którą po odcięciu końców i rozcięciu 

prostowano. Szkło powinno być nierówne i zawierać pęcherze gazowe wynikające ze zbyt niskiej 

temperatury wytopu. Zielonkawą można uzyskać za pomocą domieszek żelaza i chromu dodanych 

podczas topienia masy szklanej.  

Uwaga: Szybki oryginalne oraz nowe należy umieszczać w przypadkowych miejscach unikając 

tworzenia konkretnego wzoru. W przypadku konieczności przycięcia oryginalnych szybek stosować 

metodę hydroabrazyjną jako jedyną gwarantującą uniknięcie zniszczenia szybek. 

Do wykonania witraży stosować materiały specjalnie do tego przeznaczone. Od prawidłowego 

kitowania zależy szczelność połączeń szkło-ołów. Przed kitowaniem błonę szklaną należy oczyścić i 

wysuszyć (kit nie będzie przywierać do szkła dopóki jest ono mokre). Gotowy kit witrażowy należy 

nakładać na błonę szklaną ułożoną na równym podłożu za pomocą specjalnego okrągłego pędzla o 
 

 
3 Umieszczenie kaplic w narożnikach krużganków spowodowało naruszenie dwuosiowej symetrii planu wszystkich 
kaplic także na poziomie I piętra. Strome dachy przylegające do ścian kaplic uniemożliwiły umieszczenie 
identycznych okien we wszystkich ścianach na tym poziomie. Zrekompensowano to iluzjonistycznym freskiem 
wiernie odpowiadającym oknom umieszczonym w sąsiednich ścianach. 
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średnicy 10 cm wykonanego z naturalnego włosia, który łatwo wciska kit witrażowy pod ołowiany profil. 

Szkło należy czyścić papierowym ręcznikiem przeznaczonym do kitu witrażowego. Przed montażem 

błonę zostawić na kilka dni do wyschnięcia kitu. 

Zważywszy brak dostępu do większości okien z zewnątrz, uwzględniono w ich konstrukcji możliwość 

demontażu od wnętrza kaplic. Okna zabezpieczone są krytymi zakrętkami kluczowymi pozwalającymi 

na ich demontaż w celu napraw i konserwacji. W jednym oknie latarni każdej z czterech kaplic należy 

zainstalować zdalnie sterowany siłownik elektryczny zapewniający wywiew powietrza, gdy wzrośnie jego 

wilgotność. Z powodu małych wymiarów i lokalizacji w niszy okna na wysokości 16 m nie będzie on 

widoczny z poziomu posadzki. 

10.4. Oświetlenie  

Instalacja elektryczna istnieje. Jedynie pseudostylowe latarenki zostaną zastąpione listwami LED 

ułożonymi na gzymsach. Ukryte oprawy zapewnią dyskretne oświetlenie światłem rozproszonym. 

Temperatura barwy światła 2700K. Zalecany współczynnik oddania barw 90% (min. 85%). 

10.5. Wentylacja 

Wentylację grawitacyjną zapewniają szczeliny nawiewne w otworach drzwiowych o powierzchni 

~5000 cm2 na każde drzwi oraz okna w latarniach na kopułach czterech kaplic narożnych. 

10.6. Komunikacja i ewakuacja 

Na całym obwodzie krużganków rozmieszczono 10 drzwi (1 szt. na każde100m2) zapewniających 

swobodną komunikację. Długość dojścia nie przekracza 20 m. Szerokość drzwi 1,8-2,2 m (1 szt. 1,0 m). 

11. Wymagania konserwatorskie 

Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską.  

12. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani nie podlega jej wpływom. 

13. Wpływ inwestycji na środowisko i obszar oddziaływania 

Inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 9-11-2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. Nr 213 Poz. 1397. Nie zmienia się stosunków gruntowo-

wodnych. Przy pracach zastosowane będą materiały obojętne ekologicznie, a odpady (szkło, aluminium, 

miedź itp.) przekazane do recyklingu. Inwestycja nie zmieni warunków nasłonecznienia otaczającego terenu 

i sąsiednich budynków. Obszar oddziaływania nie wykracza poza powierzchnię zabudowy. Nie przewiduje 

się dodatkowych środków chroniących środowisko. 

14. Wykonawstwo i nadzór 

Wszelkie roboty wykonać zgodnie z zasadami konserwacji zabytków oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB. Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami 

budowlanymi. Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów. Prace powinna 

wykonywać firma o udokumentowanym dorobku i doświadczeniu niezbędnym przy konserwacji obiektów 
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zabytkowych oraz dysponująca specjalistami uprawnionymi do prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. Prace prowadzić pod nadzorem Urzędu Ochrony Zabytków i autora projektu, a etapy prac 

zgłaszać do odbioru. 

15. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Rodzaje robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby zapobiegania powstającym zagrożeniom. 

15.1. Wymagania odnośnie sprzętu, narzędzi i urządzeń. 

Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być sprawne i odpowiadać ogólnie uznanym 

wymaganiom odnośnie ich jakości i wytrzymałości. Urządzenia podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać dokumenty zezwalające na ich eksploatację i muszą być w trwały i 

widoczny sposób oznakowane co do ich warunków bezpiecznej eksploatacji (nośność, udźwig, ciśnienie 

robocze itp.). Pracownicy pracujące przy ich obsłudze powinni być odpowiednio przeszkoleni. Ruchome 

części mechanizmów powinny być wyposażone w odpowiednie osłony bezpieczeństwa. Urządzenia 

elektryczne muszą mieć sprawne wyłączniki zabezpieczone przeciwporażeniowo i przed wilgocią. Stałe 

urządzenia elektryczne muszą być uziemione. Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzeń z 

przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszą być zamknięte 

i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem do gniazd i bezpieczników.  

15.2. Wymagania odnośnie składowania materiałów.  

Składowane materiały muszą być tak zlokalizowane, by nie tarasowały dróg i przejść na placu budowy. 

Składowanie wykonywać w sposób uniemożliwiający wywrócenie, zsunięcie lub rozsunięcie się 

materiałów. Materiały drobnicowe składować w stosach o wysokości do 2m. Materiały workowane 

składować w stosach do 10 warstw. Elementy gotowe i prefabrykaty składować zgodnie z instrukcją 

producenta. Podczas załadunku i rozładunku materiałów pod przemieszczanymi materiałami nie mogą 

znajdować się ludzie. Pomiędzy stosami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transportu ręcznego. 

15.3. Wymagania odnośnie dróg przejść i osłon.  

Drogi i przejścia na placu budowy powinny być dostosowane do stosowanych na nich środków 

transportowych przewidywanych materiałów do przewożenia po nich. Niedopuszczalne jest składowanie 

na nich jakichkolwiek materiałów, sprzętów i innych przedmiotów. 

15.4. Wymagania w stosunku do pracowników 

Każdy pracownik na placu budowy musi być przeszkolony w zakresie przepisów bhp na stanowisku 

roboczym. Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną dostosowaną do rodzaju pracy - 

kamizelki ostrzegawcze lub inna odzież wyposażona w elementy odblaskowe, rękawice, kaski, pasy 

bezp. Muszą posiadać ważne badania lekarskie i uprawnienia do obsługi odpowiednich urządzeń. 

Pracownicy mają obowiązek powiadomić brygadzistę, majstra lub kierownika budowy o każdej 

niesprawności sprzętu, narzędzi, urządzeń i zabezpieczeń, a w szczególności natychmiast 

informować o każdym zauważonym wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia. 

 

Opracował: 

Inż. Marek Kowalczyk 
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16. FOTOGRAFIE 
 

 

Fot.1 Brak rynny na styku kaplicy południowo-zachodniej i krużganków. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-10-17 

 

Fot.2 Styk kaplicy południowo-zachodniej i krużganków. Wyloty rur spustowych skierowane w 
kierunku przeciwnym do wody płynącej w meandrującym rynsztoku. Woda z prawej rury 
skierowana na kratę rozpryskuje się na boki. Na przemian zalewana i wysychająca ściana 
pokryta białym „futrem” krystalizującej soli.          
Błędy usunięto jesienią 2016 roku podczas przebudowy odpływów, rynsztoka i nawierzchni. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-10-17 



 
 

 
MK LINEA biuro projektowe   10-693 Olsztyn, Zaruskiego 1 d,  tel: 601 684 889,  e-mail: mk-linea@hot.pl 

9

 

Fot.3 Ten sam filar na styku kaplicy południowo-zachodniej i krużganków. Wilgoć i wysolenia na 
przeciwległej powierzchni muru wewnątrz kaplicy. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-12-06 

 

Fot.4 Kaplica południowo-zachodnia. Niedawno konserwowana polichromia porasta grzybami. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-12-06 
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Fot.5 Kaplica północno-wschodnia. Kondensacja pary wodnej na posadzce. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-12-09 

 

Fot.6 Oranienbaum koło Sankt Petersburga. Pawilon Katalnoj Gorki w zespole pałacowym Katarzyny 
Wielkiej. Kondensacja pary wodnej w sali wystawowej na parterze. 
Fot. Marek Kowalczyk 1996-05-17 
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Fot.7 Widok południowo-zachodni. Prawdopodobnie lata dwudzieste XX. wieku. 
Fotografia z archiwum klasztoru w Świętej Lipce. 

 

Fot.8  Kaplica południowo-wschodnia. Wyeksploatowana i dziurawa stolarka nie chroni polichromii 
na sklepieniu i ścianach kaplicy. 
Fot. Marek Kowalczyk 2017-01-05 
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Fot.9  Kaplica południowo-zachodnia. Wnętrze oświetlają okna usytuowane na trzech poziomach. 
Fot. Marek Kowalczyk 2016-12-06 

 

   

Fot.10 Iluzjonistyczny fresk przedstawiający „brakujące” okno I piętra w kaplicy narożnej krużganku – 
przed i po rektyfikacji fotografii. 
Fotografia wykonana przed pracami konserwatorskimi prowadzonymi w latach 2007-2011. 
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Fot.11 Okno w zakrystii bazyliki w Świętej Lipce – fotografia po rektyfikacji. 
Fot. Marek Kowalczyk 2018-02-14 

 

 

Fot.12  Okno klatki schodowej wejścia na emporę – przed i po rektyfikacji fotografii. 
Fot. Marek Kowalczyk 2018-02-14 
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Fot.13 Okno latarni od wewnątrz.   Okno latarni od zewnątrz. 

Od wewnątrz niemalowane drewno ma po 300 latach nadal żywą barwę, widać ślady kontaktu z 
węgarkiem. Od zewnątrz drewno poszarzałe. Wokół niebieskawych i bezbarwnych szybek 
wyłamania listew ołowianych świadczące o ich brutalnej wymianie. 
Fot. Marek Kowalczyk 2018-07-17 
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Fot.14 Zrealizowane przeszklenie czterech arkad krużganku zachodniego. 
Fot. Marek Kowalczyk 2017-08-01 

 

Fot.15 Zrealizowane przeszklenie czterech arkad krużganku zachodniego. 
Fot. Marek Kowalczyk 2017-10-20 
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17. Załączniki 

 



Potwierdzanie uprawnień i aktualności zaświadczeń o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i przynależności do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa na internetowej stronie PIIB: https://www.piib.org.pl/index.php/lista-czsonkopmenu-45 



 
 

 
MK LINEA biuro projektowe   10-693 Olsztyn, Zaruskiego 1 d,  tel: 601 684 889,  e-mail: mk-linea@hot.pl 

17 

 



 
 

 
MK LINEA biuro projektowe   10-693 Olsztyn, Zaruskiego 1 d,  tel: 601 684 889,  e-mail: mk-linea@hot.pl 

18 

 



 
 

 
MK LINEA biuro projektowe   10-693 Olsztyn, Zaruskiego 1 d,  tel: 601 684 889,  e-mail: mk-linea@hot.pl 

19 

 



 
 

 
MK LINEA biuro projektowe   10-693 Olsztyn, Zaruskiego 1 d,  tel: 601 684 889,  e-mail: mk-linea@hot.pl 

20 

 


