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KONTYNUACJA  PRAC  KONSERWATORSKICH  PRZY  ELEWACJACH 

KRUŻGANKÓW  ROZPOCZĘTYCH W 2007  R. I  KONTYNUOWANYCH  DO  

DNIA DZISIEJSZEGO 

BADANIA KONSERWATORSKIE  NAWARSTWIEŃ  ELEWACJI  KRUŻGANKÓW  

SANKTUARIUM  NAWIEDZENIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  W  ŚWIĘTEJ  

LIPCE  ELEWACJE  OD STRONY  DZIEDZIŃCA, CZĘŚCI  WSCHODNIEJ  

KRUŻGANKA PÓŁNOCNEGO,  

ELEWACJI WSCHODNIEJ KRUŻGANKA WSCHODNIEGO WRAZ  Z WNĘTRZAMI  

KRUŻGANKA  WSCHODNIEGO  I  POŁUDNIOWEGO 

 

 
1.Wydane decyzje dot. prac konserwatorskich przy krużgankach: 

• WUOZ Olsztyn, IZNR(ms)414/1-66/07 Pozwolenie 208/2007 z dnia 03.04.2007r. Dotyczące 

prac konserwatorskich przy krużgankach i bazylice 

• Starosta Kętrzyński, WZ 7351-4/26/07, Kętrzyn 2007.07.03, Decyzja 198/07-zatwierdzony 
projekt budowlany REMONTU ELEWACJI BAZYLIKI ORAZ KRUŻGANKÓW NA DZ. 

NR,52/1 I 52/2 W św. Lipce gm. Reszel, Kategoria obiektu X 

• WUOZ Olsztyn IZNR(ms)414-621/10, Decyzja 194/2010, z dn. 22.09.2010 r. Dotyczy 

zmiany terminów zakończenia prac z 2009 na 2012 oraz zmiany rozwiązań wykonania wieńca 

nad krużgankiem zachodnim, pozostałe elementy pozostają bez zmian 

• WUOZ Olsztyn IZNR 5142.651.2012.ls, Decyzja nr 421(2?)?2012 z dnia 15.12.2012r., 
dotyczy zmiany terminu zakończenia prac z 2009 zmienione decyzją 194/2010 na 2012 

zostaje zmieniony na 2016 

• WUOZ Olsztyn IZNR.5142.567.2019.sb. Pozwolenie z dnia 18.07.2019r. na prace 

konserwatorskie elewacji zewnętrznych krużganków wschodniego i południowego oraz 
wykonanie  badań konserwatorskich polichromii i  elewacji południowej krużganka 

północnego 
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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI  

                  

NR REJESTRU ZABYTKÓW NR INW. ZBIORU  NR INW. PRACOWNI KONS. 

ARCHITEKTURA   A-45 z dnia 28.09.1953r. 

MALARSTWO     B-148(1-148)/94 

1.1. DANE  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC 

RODZAJ: Elewacje tynkowane malowane, wnętrza krużganków wraz ze sklepieniami pokryte reliktami,  

freskiem mokrym i suchym 

TEMAT:  Rekonstrukcja barokowej aranżacji kolorystycznej elewacji krużganków, prace zabezpieczające 

relikty nie istniejących dekoracji we wnętrzach krużganka wschodniego i południowego 

TECHNIKA ORYGINAŁU:  Tynki proste wapienno-piaskowe z domieszką glaukonitu i tłuczonej cegły, 

gzymsy i profile ciągnione również z zaprawy wapienno-piaskowej, pokryte pobiałą i malowane farbą 

wapienną na jasno czerwony pomarańczowy kolor z czerwieni żelazowej (Siena palona) 

TECHNIKA PRZEMALOWANIA, PRZEBUDOWY: przemalowanie dekoracji pobiałami wapiennymi, 

farbami emulsyjnymi, tynki zasłonięte zaprawami wapienno-piaskowymi z różnymi domieszkami 

cementu, gzymsy miejscowo uzupełniane zaprawami cementowymi o zdeformowanych kształtach.  

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA, KRĄG: warsztat budowlany lokalny, prace prowadzili mistrzowie 

murarscy: Andrzej Czarliński i Andrzej Burzyński, wraz z Ertlim zgodnie z projektem O. Jezuitów. 

Warsztat freskanta Macieja J. Meyera/Mayera i jego uczniów. 

SYGNATURA brak 

INSKRYPCJE: brak   

DATOWANIE architektura oryginał: 1694-1708  

Polichromia oryginał : 1733-34 i  1737 i 1803  

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: brak 

WŁAŚCICIEL / UŻYTKOWNIK: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,  

Święta Lipka 29, Reszel 11-440,  

WYMIARY / POWIERZCHNIA : Powierzchnia całkowita elewacji            Powierzchnia pokryta freskami  

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK  NIE  

DATY WYKONANIA od czasów powstania , 1964, 1970-74, 1978-1980, 1982-82, 1990, 1992, 2000, 2007-

2011, 2015, 2017, 2019  

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK  NIE  

INWESTOR I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA : Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,  

Święta Lipka 29, Reszel 11-440,  

ZLECENIODAWCA : Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,  

Święta Lipka 29, Reszel 11-440,  
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WYKONAWCY PRAC: mgr Justyna Dzieciątkowska,  

RODZAJE  BADAŃ  ORAZ   ICH  WYKONAWCY  

Badania historii obiektu – O. J.Paszenda, dr E.Buszko, dr O. Superior Aleksander Jacyniak SJ 

Badania budowy technologicznej – A.Cupa UMK Toruń,   

INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZNAWCY I KONSULTANCI  

Inż. Janusz Leśniewski, dr Eliza Buszko, dr O. Superior Aleksander Jacyniak SJ 

CZAS TRWANIA PRAC : grudzień 2019 – marzec 2020 

1.2. DANE O DOKUMENTACJI 

LICZBA:      STRON TEKSTU  150  stron ,  FOTOGRAFII  72 strony. Fotografie archiwalne :  50szt.    

RYSUNKÓW – plansz 2 szt. 

AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Justyna Dzieciątkowska,  

DATA I MIEJSCE WYKONANIA : Olsztyn, 2020 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA 

1. EGZ. Właściciel obiektu: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,  

Święta Lipka 29, Reszel 11-440 

2. EGZ. Archiwum WKZ w Olsztynie, ul. Podwale 1 

3. EGZ. Wykonawcy prac: Justyna Dzieciątkowska ul. Wilgi 3a/7, Olsztyn 
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2.KALENDARIUM  

PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH, BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH 

WYKONYWANYCH W KRUŻGANKACH ODPUSTOWYCH W ŚWIĘTEJ LIPCE DO 2020 

R. 

1686-87 Prace przygotowawcze: rozebranie kaplicy Sadorskiego, przygotowanie terenu pod budowę 

kościoła. 

1688 Budowa cegielni, pieca do wypalania wapna, zaplecza. 

1688-93 Budowa kościoła. 

1695 - 

97 

Budowa klasztoru. 

1694 -

1708 

Budowa krużganków z kaplicami narożnymi. 

1709-10 Wielka zaraza. Zmarli wszyscy księża przebywający w Świętej Lipce. 

1731-34  Mistrz kowalski Jan Schwartz z Reszla wykonał bramę główną z kutego żelaza. Brama była 

malowana i złocona. Pierwotnie osadzona była w dębowej ramie, obitej miedzianą blachą. 

1733-34 M. J. Mayer wykonał dekoracje malarskie w kaplicach narożnych krużganków. 

1737 M. J. Mayer rozpoczął malowanie krużganków: skrzydło zachodnie od bramy głównej do 

kaplicy Ośmiu Błogosławieństw oraz fragment skrzydła północnego (do połowy siódmego 

łuku: wszystkie obrazy boczne i cztery górne). Po śmierci mistrza (upadek z rusztowania) 

uczniowie Meyera skończyli malować skrzydło północne do bramy północnej. Później 

prace przerwano. 

1743 Wybrukowano drogę przed kościołem, zbudowano most i obmurowano brzegi strumyka. 

Zbocze wzgórza wyrównano i obsiano trawą. Na północy założono ozdobny ogród. 

1745 Naprawiano kanały odprowadzające wodę z kaplicy św. Andrzeja. 

1748 Nad częścią frontową (zachodnią) krużganków obniżono dach, pokryto go blachą miedzianą 

i ustawiono 44 posągi z piaskowca - rodowód Chrystusa autorstwa Krzysztofa Perwangera z 

Tyrolu. W 1762 r. pomalowano figury farbą olejną1. Kraty żelazne pomiędzy figurami 

wykonał kowal Zeloff z Fromborka. Były one malowane i złocone. 

1751 Nad skrzydłem zachodnim krużganków dodano dwa wazony z kwiatami, wykonane z 

blachy miedzianej i pozłocone, a także dwie głowy smoków z blachy miedzianej, 

prawdopodobnie zamontowane jako rzygacze. Ozdoby te nie zachowały się. 

1753-54 W 1753 roku nad bramą główną umieszczono tablicę z pozłacanej blachy z napisem 

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”,  stanowiącym tytuł serii 

posągów ustawionych na dachu. Tablicę złocił Etlinger z Królewca. Rok później dodano 

dwa podtrzymujące ją anioły. 

 
1 Ibidem, s. 130. 



 
6 

1761-62 Prace przy osuszaniu fundamentów kościoła – w tym celu sprowadzono architekta z 

Dobrego Miasta. Zbudowano i kilkakrotnie poprawiano system podziemnych kanałów 

odprowadzających wodę z terenu krużganków i spod kościoła do strumyka. 

1780 Kasata zakonu jezuitów i upaństwowienie majątku klasztornego. Trudna sytuacja finansowa 

i brak funduszy na remonty. 

1783 Wizytacja obiektu – stwierdzono konieczność przeprowadzenia wielu bieżących napraw, m 

in. nieszczelnych dachów obu kaplic frontowych. W kaplicy Św. Trójcy zauważono 

obecność licznych spękań konstrukcyjnych. 

1803 Malarz Moser z Bisztynka wykonał dekoracje malarskie (kompozycyjną i tematyczną 

kontynuację malowideł Mayera): w krużganku północnym na wschód od bramy północnej 

oraz w południowej części skrzydła zachodniego. 

1833-49 Proboszcz Piotr Witkowski uporządkował teren wokół świątyni – osuszył bagna, wyciął 

fragment lasu, uporządkował ogród. 

1932 Powrót jezuitów do Świętej Lipki. 

1932-33 Wycięto las za kościołem i naprawiono dachy krużganków. 

1945 Kwaterujące wojsko radzieckie zdewastowało wyposażenie sanktuarium. 

1947 Oczyszczono i uregulowano strumyk płynący przed frontem krużganku - brzegi umocniono 

plecionką z faszyny i obłożono darniną. 

1948 Roboty ziemne i odwadniające, prowadzone przez E. Zawadę z Kętrzyna. 

1948-49 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Wodno-Melioracyjnych z Gdańska-Wrzeszcza 

wykonało nową, betonową konstrukcję bramy głównej wg projektu inż. arch. Zdzisława 

Weishofa. Rok później jezuici we własnym zakresie pomalowali bramę na zielono. 

1949 Stwierdzono wygięcie i przesunięcie się o kilkanaście centymetrów ściany wschodniej 

krużganku oraz pękanie ścian i sklepień w części północnozachodniej.  

Aby umożliwić roboty ziemne i osuszanie fundamentów, groby z dziedzińca ekshumowano 

i wraz z nagrobkami przeniesiono na nowy cmentarz. 

1950 Spółdzielnia Robót Lądowo-Wodnych z Olsztyna wykonała wiercenia, opinię o gruncie 

wydał prof. R. A. Cebertowicz z Politechniki Gdańskiej. 

1953-55 Remont krużganków. 

1954-59 Naprawa poszycia i więźby dachowej (ministerstwo przydzieliło blachę cynkową do 

pokrycia kaplic frontowych). 

Brat A. Lizała zrobił nowe okna do wszystkich kaplic narożnych. 

1959 Umocniono kamieniami zbocze wzgórza za krużgankiem. 

1968 Inż. C. Schindler z Warszawy wydał opinię dot. stanu technicznego krużganków. 

Opracowanie zawiera szczegółowy opis pęknięć i deformacji murów oraz zaleca: badania 
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geologiczne, wzmocnienie wszystkich fundamentów, uszczelnienie nawierzchni dziedzińca 

i chodników oraz założenie kontrolnych plomb gipsowych na cegłach. 

1969  Dr inż. Z. Konarzewski wykonał badania geologiczne, badania fundamentów, opis stanu 

zachowania murów i obliczenia statyczne 

1970-72 Postawiono mur oporowy, ciągły, zabezpieczający zbocze przed osuwaniem się, z otworami 

odprowadzającymi wodę ze zbocza do rowka ściekowego 

1971-73 Przeprowadzono badanie poziomu wód gruntowych. 

1970-74 Konserwacja i restauracja malowideł ściennych M. J. Mayera w kaplicach narożnych 

krużganków, rozpoczęta przez K. Tiunina, kontynuowana przez L. Wawrynkiewicza z 

Warszawy. 

1974 Dr inż Z. Konarzewski sporządził inwentaryzację budowlaną krużganków oraz wykonał 

badania geotechniczne terenu. 

1974-76 Roboty budowlane w krużgankach, pod nadzorem dr inż. Z. Konarzewskiego. 

1978-80 Konserwacja i restauracja fresków Mayera w zachodnim skrzydle krużganków, wykonana 

przez L. Wawrynkiewicza. 

1978-81 Remont fasady frontowego skrzydła krużganku wraz z główną bramą. 

1982-83 Konserwacja fresków Mayera i jego uczniów w północnym skrzydle krużganków, 

przeprowadzona przez PKZ Olsztyn, pod kierownictwem Barbary Kulczyńskiej i Ewy 

Olkowskiej. 

1982-85 Konserwacja i badania laboratoryjne figur kamiennych nad frontowym skrzydłem 

krużganków, na elewacji kościoła oraz na dziedzińcu, pod kierunkiem L. Zakrzewskiego z 

Torunia. 

1987-88 Osuszanie krużganków metodą elektroiniekcji, wykonane przez Spółdzielnię „Elektra” z 

Gdyni. 

1989-92 Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej z krużganków, wykonana przez Zakład 

Pozłotniczy Ryszard Rochowicz z Gdańska. 

1990 Remont elewacji krużganków, wykonany przez firmę budowlaną z Kętrzyna. 

1990  Konserwacja fresków Mayera w północnej części zachodniego skrzydła krużganków, 

wykonana przez PKZ Olsztyn. 

1991 Naprawiono korytka ściekowe wokół krużganków. 

1992 Konserwacja i restauracja fresków Mayera, przeprowadzona przez R. Żankowskiego z 

Torunia. 

1997-98 Wykonano inwentaryzację fotograficzną i opisową malowideł w krużgankach. 

ok. 2000 W kaplicach północnowschodniej i południowowschodniej skuto tynki do wysokości 1,10 

m i wykonano próbę podcięcia murów, iniekcji parafinowej i częściowej izolacji poziomej z 
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tworzywa sztucznego. Zabiegi wykonał dr R. Wójcik z UWM w Olsztynie. 

2001  Przeprowadzono badanie stateczności wzgórza za skrzydłem wschodnim. 

2002 Konserwacja metalowych balustrad nad zachodnim skrzydłem krużganku przez firmę „M. i 

M. Inżynieria Powierzchni” z Warszawy. 

2003 Naprawa elewacji i filarów w krużgankach – położenie tynków renowacyjnych. 

2003-05 Konserwacja betonowej konstrukcji bramy wejściowej oraz konserwacja rzeźb Rodowodu 

Chrystusa w krużgankach przez firmę Transfer Art System z Olsztyna. 

2004 Konserwacja Bramy Zielonej przez firmę „M. i M. Inżynieria Powierzchni” z Warszawy. 

2005 Konserwacja i złocenie Dzieciątka Jezus oraz kartuszy w bramie głównej. 

2005 Badania warunków gruntowo-wodnych. 

2006 Dziedziniec wyłożono kamiennymi płytami i kostką granitową, założono trawniki oraz 

instalację zraszającą. 

2007 Wykonano dokumentacją fotogrametryczną malowideł w krużgankach. 

2007 Prace ratunkowe przy barokowych i dziewiętnastowiecznych malowidłach w krużgankach, 

wykonane przez PKZ  „Stiuk” z Olsztyna. 

2008-11 Remont dachów krużganków wykonany przez Firmę Remontowo-Budowlaną „Alpina” 

Jerzy Nadziak z Morąga. 

2008-11 Konserwacja techniczna i estetyczna malowideł M. J. Mayera w krużgankach i kaplicach 

narożnych, prowadzona przez PKZ „Stiuk” z Olsztyna. 

2009-10 Wykonano odkrywki fundamentów i przeprowadzono badania piezometryczne. Badania 

wykonali dr hab. inż. A. Bolt i dr inż. W. Sterpejkowicz-Wersocki z Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

2009-11 

 

2010- 

2011 

2011 

2011 

 

2012 

2013 

 

Konserwacja zewnętrznych elewacji krużganków zachodniego, północnego oraz elewacji 

dziedzińca krużganka zachodniego i północnego do bramy północnej, prowadzona przez 

PKZ  „Stiuk” z Olsztyna. 

Konserwacja elewacji frontowej bazyliki wraz z elewacjami frontowymi wież PKZ  „Stiuk” 

z Olsztyna 

Konserwacja pozostałych trzech elewacji wieży bazyliki PKZ  „Stiuk” z Olsztyna. 

Konserwacja elewacji naw bocznych i ściany prezbiterialnej bazyliki PKZ  „Stiuk” i PKZ  

„Stiuk sp. z o.o. z Olsztyna. 

Rewitalizacja sceny we wnęce ściany prezbiterialnej bazyliki, autor sceny Krystian 

Bukowski, PKZ  „Stiuk sp. z o.o. z Olsztyna 

Konserwacja tynków skrzydła zachodniego części południowej  

krużganków Sanktuarium przez PKZ „Stiuk” z Olszty „Stiuk” sp. z o.o. z Olsztyna 
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2015 

 

2015   

2015 

Konserwacja elewacji krużganka południowego od strony dziedzińca w Sanktuarium 

 Maryjnym w Maryjnym w Świętej Lipce PKZ „Stiuk” z Olszty „Stiuk” sp. z o.o. z 
Olsztyna 

Badania technologiczne zapraw tynków pokrywających ściany i sklepienia krużganków  

dr. M. Rogóż 
Opinia mikrobiologiczna z dnia 20.05.2015r. oraz  pt. Uwagi do dyskusji o ochronie 

 malowideł świętolipskich przed  mikroorganizmami” z dnia 08.12.2015r. dr Joanna 

 Karbowska-Berent i  Joanna Jarmiłko. 

  

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

Interwencyjne zabezpieczenie obiektów, przywrócenie oryginalnych rozwiązań 

stabilizujących warunki posadowienia konstrukcji budowli i przywrócenie oryginalnych posadzek w 
Sanktuarium w Świętej Lipce – Etap I, PKZ „Stiuk” sp. z o.o. z Olsztyna,  

CB-Bautechnika Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk 

 
 

Interwencyjne zabezpieczenie obiektów, przywrócenie oryginalnych rozwiązań 

stabilizujących warunki posadowienia konstrukcji budowli i przywrócenie oryginalnych posadzek w 
Sanktuarium w Świętej Lipce – Etap II,  CB-Bautechnika Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk 

 

 

Interwencyjne zabezpieczenie obiektów, przywrócenie oryginalnych rozwiązań 
stabilizujących warunki posadowienia konstrukcji budowli i przywrócenie oryginalnych posadzek w 

Sanktuarium w Świętej Lipce – Etap III,  odwodnienie zewnętrzne krużganków 

CB-Bautechnika Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk 
 

 

Konserwacja elewacji zewnętrznych krużganka wschodniego i południowego od  
strony dziedzińca w Sanktuarium  Maryjnym w Świętej Lipce CB-Bautechnika, 

 Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk, J.Dzieciątkowska. 

 

Badania architektoniczne schodów do klasztoru, Sylwia Hilwiadczyn, 
Badania konserwatorskie elewacji klasztoru Justyna Dzieciątkowska (M.Korpacz) 

 

 
Wymiana stolarek okiennych i drzwiowych w elewacjach klasztoru CB-Bautechnika, 

 Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk, OKNODREW Roman Jankowski 
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3.TEMAT  DEKORACJI  MALARSKICH  WNĘTRZ KRUŻGANKÓW 

MIĘDZY INNYMI  

KRUŻGANKA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO 

  Program ikonograficzny całego założenia pielgrzymkowego oraz fresków pokrywających 

wnętrza bazyliki i wszystkich krużganków jest znany2. W 1722 roku do Świętej Lipki M. Mayer został 

wezwany przez biskupa Teodora Potockiego, otrzymał wówczas zlecenie wykonania fresków w 

kościele jezuitów. Jako pierwsza powstała dekoracja w zakrystii ze scenami Starego Testamentu3. W 

kościele prace przebiegały do 1727 r. Najprawdopodobniej program ikonograficzny ułożył Superior 

G.Engell. ..”W prezbiterium: Koronacja Matki Boskiej, MB Królowa Aniołów; sklepienie nawy 

głównej: Baranek adorowany przez proroków, Duch Święty adorowany przez apostołów, Armia 

Christi adorowane przez męczenników(1723 r.), Świątynia adorowana przez świętych i założycieli 

zakonów (1724). Pod emporą muzyczną: Święta Rodzina, cykl genealogiczny Chrystusa, Niepokalane 

Poczęcie. Na sklepieniach kaplic bocznych: Chrystus Zmartwychwstały z Ignacym Loyolą, 

Działalność misyjna Jezuitów, św. Franciszek Ksawery, czterej misjonarze męczennicy. Na ścianach 

naw bocznych : 15 scen z życia Matki Boskiej(m.in. Narodziny MB, Prezentacja MB w świątyni, 

Zaślubiny, Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Hołd Trzech Króli, Dwunastoletni Jezus w 

świątyni, Pożegnanie Jezusa z Marią, Opłakiwanie, Zesłanie Ducha Św., Zaśnięcie MB). Na 

sklepieniu naw bocznych: Męka Pańska, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Męczeństwo Jezuitów 

w Japonii i Chinach, 109 medalionów z historią Świętej Lipki, na ścianach nad emporami w 

medalionach popiersia świętych królów. Malowidła na sklepieniu bazyliki są pierwszą barokową 

polichromią w Polsce wzorowaną na iluzjonistycznych kompozycjach Andrea Pozza, i jego 

znakomitym opanowaniem perspektywy tzw. malarstwa quadraturowego”… 

W 1733 r. i 1734 r. M. Mayer dekorował kaplice narożne krużganków. Rozpoczął od kaplicy 

północno-zachodniej, tzw. kaplicy Ośmiu Błogosławieństw lub kaplicy Świętej Trójcy. Kopuła- osiem 

błogosławieństw: na każdym polu u dołu personifikacja danej cnoty, nad nią anioł trzymający 

banderolę z łacińskim tekstem błogosławieństwa. Pendentywy: postaci patriarchów: Abraham z 

Izaakiem, Jakub, Mojżesz, Melchizedek. Obraz główny w ołtarzu – Trójca Święta, w iluzjonistycznych 

niszach po bokach:  NMP i św. Jan Ewangelista. Emblematy na podłuczach: Uno lumine Tribus -

obraz z krajobrazem z tęczą, napis uszkodzony – obraz przedstawia lustro oparte o drzewo. Dekorację 

kaplicy ufundowali kanclerz koronny Jan Szembek i jego żona Ewa z Leszczyńskich. 

Kaplica północnowschodnia. tzw. kaplica Trzech Króli: kopuła: postaci świętych z atrybutami w 

każdej kwaterze, niektóre z nich trzymają otwarte księgi z napisami: św. Ignacy Loyola oraz św. 

Franciszek Ksawery, św. Anna i św. Elżbieta z Turyngi, św. Maria Magdalena i św. Barbara, św. 

Andrzej Apostoł, św. Józef, św. Herman, św. Paweł, św. Bernard. Pendentywy-aniołki z atrybutami –

symboliczne przedstawienie Jezusa Chrystusa: Chrystus- Źródło Wody Żywej, Chrystus-Światłość 

Świata, Chrystus-Zbawiciel Świata, Chrystus-Odkupiciel. Obraz główny w ołtarzu – pokłon Trzech 

Króli. Emblematy na podłuczach: Coelo Duce –obraz przedstawia statek z żaglami, Flectentes 

Adorant – pejzaż z trzema kwiatami, nad każdym kwiatem korona. Dekorację kaplicy ufundowała 

Anna Drommlerowa z Pieniężna, której syn Franciszek był jezuitą. 

 
2 J.Paszenda, Święta Lipka.Monografia, Kraków 2008, s.. 

E.Buszko, Barokowe malowidła ścienne M.J.Mayera z lat 1733-1737 w Krużgankach Sanktuarium w Świętej 

Lipce-lokalne uwarunkowania a rozwiązania konserwatorskie. Praca doktorska, Warszawa 2011, s.113-123 

3 Ibidem, s 113. 
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Kaplica południowowschodnia, tzw. kaplica św. Andrzeja Apostoła: kopuła: wizerunki czterech 

Ojców Kościoła Zachodniego oraz czterech Ojców Kościoła Wschodniego (napisy uszkodzone): 

Augustyn, Ambroży, Grzegorz Wielki, Hieronim, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu,  

Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom. Pendentywy: czterej Ewangeliści ze swoimi symbolami: św. 

Łukasz z wołem, św. Marek z lwem, św. Mateusz z aniołem, św. Jan z orłem. Obraz główny w ołtarzu- 

św. Andrzej Apostoł, w niszach po bokach: św. Krzysztof, św. Jan Chrzciciel(patroni fundatora). Nad 

św. Andrzejem w medalionie wizerunek Maryi z dzieciątkiem. Emblematy na podłuczach: Iungi 

propensa-obraz uszkodzony, Nescit Homo Premium eius- obraz przedstawiający nakryty stół. 

Dekorację kaplicy ufundował biskup warmiński Krzysztof Szembek.  

Kaplica południowowschodnia, tzw. św. Wojciecha: kopuła-osiem scen z życia św. Wojciecha: 

modlitwa nocna w kościele(powołanie świętego), przyjęcie sakry biskupiej, święty w drodze na dwór 

Bolesława Chrobrego, spotkanie z królem Bolesławem, święty prowadzący działalność 

misyjną(nauczanie), św. Wojciech udzielający chrztu, śmierć męczennika, wykup ciała. Pendentywy-

personifikacje cnót, trzymające tarcze herbowe. Obraz główny w ołtarzu-apoteoza św. Wojciecha. 

Emblematy w podłuczach: Porta Coeli - obraz przedstawiający narzędzia męki, Termenta innoxia 

florent – obraz przedstawiał drzewo wyrastające z grobu. Dekorację kaplicy ufundowali kupcy z 

Królewca Adolf i Fryderyk Saturgus. 

Krużganki, malowidła ścienne z 1737 r. we wnętrzach krużganków: filary, podłucza ślepe arkady, 

sklepienia: zachodnie skrzydło krużganku na północ od bramy głównej oraz skrzydło północne 

fragment zachodni od kaplicy północno-zachodniej do bramy północnej. Freski w skrzydle północnym 

od przęsła czwartego do bramy północnej po śmierci Meyera zostały ukończone przez uczniów. Na 

filarach od wnętrza krużganków płyciny z marmoryzacjami, szerokie boki zdobione w duże liście 

akantu. Podłucza sceny w medalionach obramione wiciami roślinnymi.  

Na ścianie wnętrza krużganków znajdują się ślepe arkady, na których namalowano ilustracje 

Ewangelii niedzielnych wg dawnego mszału rzymskiego, księgi liturgicznej w Kościele katolickim, 

zawierającej teksty stałych i zmiennych części mszy na każdy dzień roku kościelnego. Czyli 365 dni w 

roku : 7= 52 niedziele. Krużganki zostały zbudowane z 68 przęseł, w których w ślepych arkadach 

planowano zilustrować wszystkie 52 ewangelie niedzielne oraz w pozostałych najważniejsze święta 

kościelne. Dlatego też z całą pewnością można stwierdzić, iż program ikonograficzny został 

zaplanowany wraz z koncepcją architektoniczną Sanktuarium. Na sklepieniach planowano zilustrować 

najważniejsze wydarzenia opisane w niektórych księgach Starego Testamentu. Pani dr Eliza Buszko 

napisała: „choć sceny biblijne i apokryficzne można zobaczyć także w innych krużgankach 

odpustowych w Polsce i w Czechach, nigdzie oprócz Świętej Lipki nie zakładano zilustrowania 

całości Pisma Świętego i Ewangeliarza”4. Nie jest możliwe, by zakładano zilustrowanie całości Pisma 

Świętego, skoro to, co zachowało się i co można odczytać, stanowi zawartość trzydziestu dwu 

pierwszych rozdziałów pierwszej Księgi Biblii – Księgi Rodzaju. Są to malowidła na sklepieniach 

całej części północnej krużganka zachodniego i znacznej części sklepienia krużganka północnego. 

Przy założeniu, że planowano tak samo dowartościować 18 pozostałych rozdziałów Księgi Rodzaju, 

na samą Księgę Rodzaju należałoby przeznaczyć, oprócz części północnej krużganka zachodniego, 

przynajmniej połowę przestrzeni sklepień krużganka północnego, co stanowi w przybliżeniu 25% 

powierzchni całych krużganków. Na pozostałe 45 (!) ksiąg Starego Testamentu pozostawałyby więc 

 
4 E.Buszko, Barokowe malowidła ścienne M.J.Mayera z lat 1733-1737 w Krużgankach Sanktuarium w Świętej 

Lipce-lokalne uwarunkowania a rozwiązania konserwatorskie. Praca doktorska, Warszawa 2011, s.117 i 154. 
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sklepienia: około połowy krużganka północnego, całego krużganka wschodniego i południowego oraz 

części południowej krużganka zachodniego, czyli ok. 75% pozostałej powierzchni sklepień 

krużganków. Takie dowartościowanie pierwszej księgi Starego Testamentu w porównaniu z 45 

pozostałymi jego księgami nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia. Trzeba więc założyć, że 

przyjęto jakiś inny, niestety nie nam znany dotychczas schemat prezentacji scen starotestamentalnych 

na całości sklepień krużganków. Można jednocześnie założyć, że na sceny z 27 ksiąg Nowego 

Testamentu nie zamierzano przeznaczać absolutnie żadnego miejsca na sklepieniach krużganków. 

Prawdopodobnie zakładano, że księgi Nowego Testamentu będą reprezentowane jedynie na ścianach 

krużganków. 

I tak od adwentu do niedzieli pięćdziesiątnicy (sceny nr 9,10,11,12,13,14,15,16 są prawie nieczytelne). 

Prawdopodobnie w medalionach pod scenami znajdowały się odnośniki do Pisma Świętego, obecnie 

zachowane szczątkowo. Skrzydło zachodnie (od bramy głównej, zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara); 1. Pierwsza niedziela adwentu. Chrystus wskazujący na słońce i sześciu uczniów. Zapowiedź 

końca świata; 2. Druga niedziela adwentu. Św. Jan Chrzciciel w więzieniu rozmawiający z dwoma 

mężczyznami; 3. Trzecia niedziela adwentu. Św. Jan Chrzciciel rozmawiający z faryzeuszami; 4. 

Czwarta niedziela adwentu. Św. Jan Chrzciciel udzielający chrztu. 5. 25 grudnia Boże narodzenie. 

Aniołowie adorujący Dzieciątko w mandorli, unoszące się nad ziemią; 6. Niedziela w oktawie Bożego 

Narodzenia. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Proroctwo Symeona. 

Skrzydło północne do bramy północnej: 7. 6 stycznia Objawienie Pańskie. Pokłon Trzech Króli; 8. 

Uroczystość Świętej Rodziny. Dwunastoletni Jezus w Świątyni; 9. Druga niedziela po objawieniu. 

Gody w Kanie Galilejskiej; 10. Trzecia niedziela po objawieniu. Uzdrowienie trędowatego; 11. 

Czwarta niedziela po objawieniu Uciszenie burzy; 12. Piąta niedziela po objawieniu. Przypowieść o 

kąkolu; 13. Szósta niedziela po objawieniu. Przypowieść o ziarnku gorczycy. (scena nieczytelna); 14. 

Niedziela siedemdziesiątnicy. Przypowieść o robotnikach; 15. Niedziela sześćdziesiątnicy 

Przypowieść o siewcy?(scena nieczytelna); 16. Niedziela pięćdziesiątnicy. Uzdrowienie ślepca.  

Sklepienia, z podziałem na obrazy centralne, znajdujące się na środku każdego przęsła. Sceny ze 

Starego Testamentu począwszy od Księgi Rodzaju, są ułożone w porządku chronologicznym. Każda 

scena posiadała łaciński odnośnik do odpowiedniego rozdziału w Biblii. Obecnie odnośniki 

zachowane są szczątkowo.5 Skrzydło zachodnie: 1. Wygnanie z raju. 2. Zabicie Abla. 3. Potop. 4. 

Bóg powołuje Abrahama. 5. Trzej Aniołowie u Abrahama. 6. Zagłada Sodomy i Gomory. Skrzydło 

północne: 7. Ofiara Izaaka. 8. Izaak błogosławi Jakuba. 9. Drabina Jakubowa. 10. Walka Jakuba z 

Aniołem. ( Tu spadł M. Meyer i zakończył żywot podczas malowania niniejszej sceny) 11.Józef 

sprzedany przez braci. 12. Józef zarządcą Egiptu. 13. Józef przebaczający braciom. 14. Znalezienie 

Mojżesza. 15. Mojżesz przed Bogiem. 16. Mojżesz przed Faraonem. 

Na sklepieniu znajdują się również obrazy boczne lunetowe wykonane w technice en camaieu 

utrzymane w tonacji różowej oraz obrazy boczne utrzymane w tonacji ugrowej. 

 

Skrzydło północne od bramy północnej do kaplicy północnowschodniej po śmierci M. Meyera na 

ślepych ścianach arkadowych, w 1803 r. kontynuowano temat ikonograficzny. Zamierzenie realizował 

lokalny artysta Karol Moser z Bisztynka. Przejął on warsztat malarski w Bisztynku po ojcu i synu 

Langhankich. Dowodem na to, że warsztat malarski z Bisztynka działał w Świętej Lipce, jest podpis 

na pierwszej stronie wzornika graficznego z Antwerpii, z którego korzystał także M. Meyer do 

 
5 E.Buszko, Barokowe…. 
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namalowania fresków (są jeszcze ślady po farbach i odcisk palca zabrudzonego farbą z liniami 

papilarnymi „Anno 1802 ..de Julii…..Demoiselle Langanki…”. Na dole strony podpis w języku 

łacińskim …”libris Rochi Langhanki Anno 1722…”. 

Na sklepieniach sceny ze Starego Testamentu aż do namaszczenia Dawida. Na ścianach ilustracje 

ewangelii niedzielnych i świątecznych, w skrzydle zachodnim ostatnie niedziele przed adwentem w 

skrzydle północnym-dekoracja doprowadzona do Wielkanocy.6 

Dekoracje na sklepieniach zachowane szczątkowo są całkowicie nieczytelne. Ściany boczne także nie 

posiadają dekoracji, zostały całkowicie zniszczone i zamalowane pobiałą. 

Fundatorem malowideł był jezuita Teodor Aucepius(zm.1773 r.) który legował sumę 900 guldenów na 

dokończenie dekoracji krużganków.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 E.Buszko, Barokowe malowidła ścienne M.J.Mayera z lat 1733-1737 w Krużgankach Sanktuarium w Świętej 

Lipce-lokalne uwarunkowania a rozwiązania konserwatorskie. Praca doktorska, Warszawa 2011, s.123. 

7 J.Paszenda, Świeta Lipka.Monografia, Kraków 2008, s.170. 
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Księga Początku (Genesis)  
na początku krużganków Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej , 

przygotował O. Superior Aleksander Jacyniak 

Lp. Treść Tekst biblijny 

1 Stworzenie pierwszego człowieka z prochu ziemi Rdz 2, 7 a 

2 Tchnienie w jego nozdrza tchnienia życia Rdz 2, 7, b 

3 Zakazany owoc Rdz 3, 1-6 

4 Wygnanie z raju Rdz 3, 23-24 

5 Praca w pocie czoła Rdz 3, 17-19 

6  Rdz 4,  

7 Ofiara Abla i Kaina Rdz 4, 3-5 

8 Kain zabija Abla Rdz 4, 8 

9 Kara wymierzona Kainowi Rdz 4, 10-14 

10 Bóg zabiera Henocha Rdz 5, 24 

11 Zapowiedź potopu Rdz 6, 13-7, 5 

12 Potop Rdz 7, 6-24 

13 Potop, cd Rdz 8, 1-3 

14 Noe składający ofiarę po potopie Rdz 8, 20-21 

15 Cham, Sem i Jafet wobec nagości Noego Rdz 9, 22-23 

16 Wieża Babel Rdz 11, 1-9 

17 Bóg powołuje Abrama Rdz 12, 1-5 

18 Abram rozstaje się z Lotem Rdz 13, 1-12 

19 Wyprawa wojenna królów mezopotamskich Rdz 14, 1-9 

20 Melchizedek przynosi Abramowi chleb i wino Rdz 14, 17-20 

21 Abram odpędza ptactwo zlatujące się do zwierząt złożonych 

w ofierze Bogu 

Rdz 15, 7-11 

22 Przymierze Boga z Abramem Rdz 17, 1-22 

23 Bóg Trojjedyny w gościnie u Abrahama i Sary Rdz 18, 1-16 

24 Abraham wstawia się przed Bogiem w sprawie Sodomy i 

Gomory 

Rdz 18, 17-33 
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25 Lot broniący wejścia do swego domu Rdz 19, 1-11 

26 Anioł ocalający żonę Lota Rdz 19, 15-16 

27 Anioł ocalający żonę Lota cd Rdz 19, 15-16 

28 Zniszczenie Sodomy i Gomory Rdz 19, 24-29 

29 Żona Lota oglądająca się za siebie i stająca się słupem soli Rdz 19, 26 

30 Abraham w Gerarze Rdz 20, 1-13 

31 Narodziny Izaaka Rdz 21, 1-13 

32 Hagar na pustyni Rdz 21, 14-21 

33 Przymierze Abrahama z Abimelekiem Rdz 21, 22-23 

34   

35 Abraham składający Bogu w ofierze swego syna Izaaka Rdz 22, 1-18 

36 Spór o studnię między ludźmi Abrahama i ludźmi Abimeleka Rdz 21, 25-26 

37   

38 Potomkowie Nachora lub narodziny Ezawa i Jakuba Rdz 22,20-24 lub 25,21-26 

39   

40 Spór o studnię między pasterzami Izaaka i pasterzami z 

Geraru 

Rdz 26, 19-20 

41 Wykopanie kolejnej studni przez Izaaka Rdz 26, 22 

42 Jakub  w miejsce Ezawa otrzymuje błogosławieństwo od 

Izaaka 

Rdz 27, 1-29 

43   

44   

45 Drabina Jakubowa Rdz 28, 10-15 

46   

47   

48   

49   

50 Walka Jakuba z aniołem  Rdz 32, 29-33 
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4.OPIS I STAN ZACHOWANIA. BUDOWA  TECHNOLOGICZNA  OBIEKTU 

Wyniki badań konserwatorskich prowadzonych w latach 2007-2011 oraz w 2019-2020 

potwierdziły istnienie na ścianach krużganków od strony dziedzińca, wschodniej części krużganka 

północnego oraz elewacji zachodniej skrzydła wschodniego (podobnie jak i w pozostałych  miejscach  

wcześniej poddanych konserwacji) a także we wnętrzach krużganka wschodniego i południowego 

(pozbawionych polichromii), występowanie  warstw. 

I warstwa chronologiczna - budowa krużganków 1694 -1708 przez mistrzów murarskich Andrzeja 

Czarlińskiego i Andrzeja Burzyńskiego, czteroskrzydłowych krużganków odpustowych z kaplicami 

narożnymi. Jako pierwszą wybudowano część frontową z kaplicami czyli skrzydło zachodnie, potem 

skrzydło południowe i klasztor, na końcu skrzydło wschodnie i północne. Skrzydło zachodnie ma 12 

przęseł; dodatkowo szerokość dwóch przęseł zajmuje brama główna wejścia na dziedziniec. W 1701-

1702  r. trwała budowa tylnych narożnych kaplic. Mury otynkowano i pobielono. W 1707-1708 

otynkowano z zewnątrz i wewnątrz dwie frontowe. Na koniec, czyli w 1708 r., zbudowano północną 

część krużganka. Warstwa ta została wyeksponowana na bokach filarów podczas ostatnich prac 

konserwatorskich prowadzonych w latach 2007-2011. (Wyraźnie widać intonaco M. Mayera nałożone 

na pierwsze tynki). 

Od strony zewnętrznej krużganki zamknięte są gładkim, pilastrowanym murem, a od strony 

dziedzińca są otwarte poprzez rząd półkolistych arkad wspartych na czworobocznych filarach, do 

których dostawiono lizeny. W narożnikach, południowo-wschodnim i północno-wschodnim na planie 

kwadratu wybudowano dwukondygnacyjne kaplice. 

Sklepienie krużganku jest beczkowe z lunetami, usztywnione gurtami w rytmie filarów. Lunety 

zmieniają kierunek rozporu i tylko fragment sklepienia ciśnie prostopadle do osi podłużnej krużganku. 

Rozpór od sklepienia dodatkowo przenoszą płaskowniki, zakotwiczone w murze. Kaplice przykryte są 

ceglanymi kopułami na żaglach, zwieńczonymi latarnią. 

Fundamenty w części północnozachodniej, na obszarze zalegania torfów, ustawiono na drewnianych 

palach okutych żelazem. 

Filary połączone są pod ziemią w zróżnicowany sposób, pierwsze od bramy filary są postawione bez 

żadnego wsparcia, dopiero od drugiego filara pojawiają się ceglane odciążające łuki arkadowe. 

Natomiast mur zewnętrzny posadowiony jest na ławie kamiennej bez odsadzki8. Badania 

fundamentów przeprowadzone w latach 2009-2010 wykazały, że pale rozstawiono co 95 cm. 

Fundament wybudowano z cegły pełnej, ułożonej tylko lokalnie (pod filarami) na kamieniu. Kamienie 

nie tworzą warstwy ciągłej. 

Nad skrzydłem zachodnim w XVIII wieku dach został obniżony, zmieniono mu kształt na płaski z 

dwuspadowego(ślady są widoczne na elewacjach bocznych pod tynkiem położonym w latach 2008-

2011). Nowy płaski dach przykryto miedzianą blachą i tak funkcjonuje do dziś.  

Nad skrzydłem północnym, wschodnim i południowym dach kryty dachówką w 2010r. Kaplice kryte 

blachą miedzianą. 

W 2016 i 2017 roku odtworzono ceramiczne posadzki na podsypce w ramach realizacji 

„Interwencyjnego zabezpieczenia obiektów, przywrócenia oryginalnych rozwiązań stabilizujących 

 
8 Z. Konarzewski, Opinia o stanie technicznym krużganków zabytkowego kościoła w Świętej Lipce, Warszawa 

1969, mps. 
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warunki posadowienia konstrukcji budowli i przywrócenie oryginalnych posadzek w Sanktuarium w 

Świętej Lipce – Etap I i II”. Usunięto wówczas kamienne i betonowe płyty lastrykowe, które położono 

w drugiej połowie XX wieku.  

 Mury krużganków skrzyniowe: ceglane oblicowanie (nieregularny wątek krzyżykowy9) wypełnione 

kamieniami polnymi i gruzem, Grubość murów jest zróżnicowana, w zależności od podłoża, na jakim 

zostały posadowione (mury lżejsze i cieńsze na podłożu bagnistym): skrzydło zachodnie: 0,40 m, 

północne: 0,43 m, wschodnie: 0,70 m, południowe: 0,62 m, kaplica północnozachodnia: 0,6 m, kaplica 

północno-wschodnia: 0,9 m, kaplica południowo-wschodnia: 1 m, kaplica południowo-zachodnia: 0,5 

m. 

Spoina murów (próbka pobrana ze sklepienia, skrzydło północne, przęsło 11): „tynk jasny o barwie 

kremowej, porowaty, zwarty, wypełniacz widoczny gołym okiem: Tynk wapienny z wypełniaczem 

mineralnym o strukturze piaskowo-żwirowej. Dominującym składnikiem wypełniacza są okruchy 

wapieni organogenicznych drobno i mikroktystalicznych, o bardzo dobrym stopniu obtoczenia (5,25; 3 

mm i mniejsze). Występują okruchy kwarcowe o bardzo złym stopniu selekcji. Wielkość ziaren w mm: 

1,4; 1,1; 0,5; zmniejszające się stopniowo do 0,1; 0,007 mm. (...) Poza kwarcem występują skalenie, 

pojedyncze agregaty glaukonitu, pojedyncze okruchy drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych, 

mułowców żelazistych. Występują również pojedyncze blaszki muskowitu i biotytu oraz okruchy skał 

magmowych (...) Spoiwo wapienne, mikrokrystaliczne typu bazalnego, częściowo spękane. Obecność 

gipsu w ilościach podrzędnych (produkt wietrzenia). Obecność krzemianów należy wiązać z 

zanieczyszczeniem wypełniacza substancją ilastą.10 

Ze względu na fakt, iż krużganki i kaplice budowano stopniowo przez 12 lat, prawdopodobnie więc 

partiami były też tynkowane. Z tego względu zaprawy z różnych miejsc mogą się między sobą nieco 

różnić. Technologia była więc identyczna; mógł się zmieniać minimalnie dodatek wypełniacza i 

proporcje spoiwa wapiennego.  

Ogólny skład i proporcje wypełniaczy do spoiwa są bardzo podobne, różnią się jedynie ilością 

glaukonitu i innych zanieczyszczeń, co jest związane z eksploracją kolejnych miejsc wydobycia 

piasku z okolicy budowy. 

Próbki do badań pobrano z północnego odcinka skrzydła zachodniego11, ze skrzydła północnego12, z 

kaplicy północnowschodniej (ściana południowa powyżej gzymsu)13 oraz z gzymsu w kaplicy 

południowowschodniej14.  

We wszystkich przypadkach przebadana zaprawa to tynk jasny o barwie kremowej, typu bazalnego, 

porowaty, zwarty i twardy lecz dość kruchy, o strukturze piaskowej. We wszystkich próbkach 

 
9 Wiązanie krzyżykowe albo weneckie – odmiana wiązania kowadełkowego (blokowego), która wykształciła się 

w północnych Włoszech w XVI w. W wiązaniu tym rząd główek i rząd wozówek występują na przemian, przy 

czym rzędy wozówek przesunięte są w stosunku do siebie o pól cegły. W ten sposób cały rytm powtarza się 

dopiero w co piątej warstwie.  

10 I. Koss, E. Jeżewska, I. Zadrożna, Analiza próbek pochodzących z krużganków i kaplic narożnych założenia 

pielgrzymkowego o.o. Jezuitów w Świętej Lipce, Warszawa 2007, s. 24. 

11 Ibidem, s. 8-11. 

12 Ibidem, s. 25-27. 

13 Ibidem, s. 15-17. 

14 Ibidem, s. 18-21. 



 
18 

stwierdzono domieszkę iłów czyli glaukonitów. Niewielkie różnice w składzie przebadanych próbek 

dotyczą przede wszystkim wypełniacza. W skrzydle północnym wypełniacz kwarcowy tylko 

nieznacznie dominuje nad wypełniaczem wapiennym. W kaplicy północnowschodniej zastosowano 

natomiast wypełniacz bardzo drobnoziarnisty (0,14-0,1 mm). 

Pobiała wapienna stanowiła oryginalne wykończenie powierzchni tynków. Widać ją miejscowo w 

ubytkach warstwy intonacjo nałożonej przez M. Mayera, leży grubej warstwie. 

II i III warstwa chronologiczna - dekoracja malarska powstała w latach 1733-34 i 1737 r. 

namalowana przez Macieja Jana Mayera15 (sceny figuralne) oraz jego uczniów i współpracowników 

(ornamenty), występuje w krużganku zachodnim, tylko w kaplicach narożnych: kaplicy Trójcy 

Świętej, kaplicy św. Wojciecha oraz w skrzydle zachodnim części północnej i fragmencie zachodnim 

skrzydła północnego oraz na filarach. Po śmierci mistrza jego uczniowie kontynuowali prace w 

skrzydle północnym od kaplicy północno-zachodniej  do bramy północnej.  

Sondaże wykonane w 2019-2020 r. na szerokich bocznych płaszczyznach filarów skrzydła 

północnego, od 6 przęsła do bramy północnej, a następnie do kaplicy północno-wschodniej, wykazały 

obecność reliktów dekoracji ornamentalnej w postaci liści akantu. W wielu miejscach są nieczytelne i 

pokryte inskrypcjami pielgrzymów czyli „aktami wandalizmu”. 

Z dekorowaniem barwnym wnętrz krużganków wiąże się ściśle kolorystyka elewacji; była 
zamknięciem barwnym kompozycji fresków. Nawiązywała do zastosowanych pigmentów 

żelazowych, mineralnych użytych przez freskantów. Dlatego też, uważam, że rozplanowanie 

kolorystyki elewacji Sanktuarium było dziełem Macieja Meyera. Dodatkowym aspektem była 

dostępność tego najtańszego wówczas pigmentu. 

M. Meyer  rozpoczął malowanie fresków w kaplicach. Na ich elewacjach znaleziono podobnie jak i na 

elewacjach skrzydła zachodniego (pierwszego jakie wybudowano), na grubej warstwie pobiały farbę 
wapienną, zabarwioną czerwienią żelazową, na jasny, ceglasto-pomarańczowy, czerwony kolor. 

Najwięcej tej farby do dnia dzisiejszego zachowało się na elewacjach, we wnękach kaplic za 

blaszanymi i kamiennymi figurami.  

Wszystkie te miejsca ujawniły aranżację dopełniającą i podbijającą kolorystykę fresków. Fotografia 

fragmentu elewacji zachodniej (wybudowanej jako pierwsza, dalej kaplice) w załączeniu niniejszej 
dokumentacji, pomimo, iż nie dotyczy zakresu badań wyznaczonych przez wydane pozwolenie na 

badania w 2019r. 

Pozostałe fotografie dokumentują założenia kolorystyki elewacji krużganków. 

Zebrany materiał w sondażach wykazuje, że elewacje krużganków zaaranżowano celowo, malując je 

farbą wapienną zabarwioną czerwienią żelazową na jasny, ceglasto pomarańczowy, czerwony kolor 

(pigment mineralny Siena palona) powtarza się na wszystkich elewacjach krużganków na 

najstarszych, zachowanych barokowych tynkach i gzymsowaniu. Wszystkie odkrywki i sondaże z lat 

2007-2020 potwierdzają, iż najstarsza dekoracja barwna była spójna dla wszystkich elewacji - to farba 

wapienna z czerwienią żelazową jasną, ceglasto-pomarańczową (pigment mineralny Siena palona). 

Oczywiście barwa ta, przez lata, w zależności od usytuowania i ekspozycji, narażona na działanie 

 
15 Wg Jerzego Paszendy Mayer był autorem dekoracji we wszystkich kaplicach narożnych. Andrzej Stoga 

przypuszcza, że kopułę kaplicy św. Wojciecha dekorował Fischer, czynny w Świętej Lipce w 1748 r. Józef 

Poklewski przypisuje dekorację kaplicy św. Wojciecha Moserowi z Bisztynka (1803), natomiast Fischerowi 

dekorację kaplicy Trzech Króli. E. Buszko potwierdza, przypuszczenie J. Paszendy, że dekoracja malarska 

kaplic stanowiła pierwszy etap prac przy ozdabianiu krużganków i została w całości wykonana w latach 1733-

34. Świadczy o tym duża jednorodność stylistyczna, ikonograficzna i technologiczna wszystkich kaplic 

narożnych. Inni twórcy malowidła jedynie ewentualnie „odnawiali”.  
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promieni UV ulegała deformacji, jaśniała, bladła i robiła się różowa. Dlatego też, wszystkim wydaje 

się, że kolorystyka poszczególnych fragmentów różni się. Najciemniejsza zachowała się w najbardziej 

mokrym i ciemnym miejscu, czyli w skrzydle północnym w jego części wschodniej. Tu także doszło 

do największych zniszczeń, ponieważ w mokrym środowisku pobiała z farbą uległa wymyciu, 

podobnie jak na sklepieniach i ścianach wnętrz krużganka. Obserwacje do dzisiaj wykazują 

utrzymujące się ciemne mokre plamy zawilgoceń sklepień w tym miejscu. Kolorystyka krużganków i 

elewacji bazyliki budzi emocje. Wszyscy zadają sobie pytania, dlaczego kolory elewacji zewnętrznych 

są odmienne, w sytuacji, gdy logika podpowiada że powinny być malowane w tym samym kolorze. 

My także realizując zadanie w latach 2007-2011 szukaliśmy w najstarszych warstwach elewacji 

krużganków ciemnej czerwieni, nawiązującej do barwy kościoła. Niestety o ile kolorystyka elewacji 

kościoła w dwóch najstarszych warstwach chronologicznych  powtarzała się i był to ciemny czerwony 

kolor, o tyle na elewacjach krużganków, warstwy tej nie zarejestrowano, dopiero powtarzała się we 

współczesnych najmłodszych czasach. Również badania elewacji klasztoru wprowadziły nowe 

informacje badawcze na temat koloru elewacji. Najstarsza warstwa, leżąca bezpośrednio na ceglanych 

wątkach murów, to ciemny czerwony kolor nawiązujący do dwóch najstarszych warstw i ciemno 

czerwonego koloru znalezionego w 2008 roku na elewacji kościoła. I o ile te obiekty posiadają na 

elewacjach swoje najstarsze warstwy malarskie w tym samym odcieniu, o tyle kolorystyka elewacji 

krużganków nadal nie jest z nimi spójna. Potwierdzeniem są znajdowane od 2007 r. do dnia 

dzisiejszego fragmenty barwy jasno czerwono pomarańczowej (uzyskanej ze Sieny palonej) 

znajdowane na najstarszych fragmentach elewacji krużganków oraz we wnętrzach nisz za figurami na 

pobiale leżącej na najstarszych tynkach w I, II i III warstwie chronologicznej krużganków. Dla 

przypomnienia są to warstwy związane z etapowością powstawania architektury wszystkich 

elementów krużganków. 

IV warstwa chronologiczna - dekoracja malarska z 1803 r. namalowana przez Mosera z 

Bisztynka 

Występuje w skrzydle zachodnim w jego części południowej od kaplicy południowo-

zachodniej do bramy głównej tylko w postaci reliktów na sklepieniach oraz w skrzydle północnym od 

bramy północnej do kaplicy północno-wschodniej. 

Jest to technika klejowa na pobiale wapiennej (fresk powstał przypadkowo w partiach spękań lub 

ubytków, gdzie położono świeże łaty wapienno-piaskowe). Podłoże reliktów XIX w. malowideł 

ściennych stanowią ściany wewnętrzne, filary, podłucza arkad sklepienia zachodniego skrzydła 

krużganków, wybudowane w latach 1694 -1708.  

W miejscach spękań i ubytków wykonano uzupełnienia zapraw. Tynk z 1803 r., pobrany z północnego 

skrzydła krużganku jest to zaprawa jasna o barwie kremowej, porowata i krucha, z wypełniaczem 

widocznym gołym okiem (pojedyncze ziarna o wielkości 7 mm). Spoiwo typu kontaktowego 

wykazuje znaczny stopień krystaliczności: Obraz mikroskopowy tynku mineralnego jest odmienny od 

opisanych powyżej (...). Tynk wapienny z wypełniaczem kwarcowym (sporadycznie 0,3 mm, dominuje 

0,17 do 0,1 mm). Struktura piaskowa. Stopień obtoczenia ziaren kwarcowych w przewadze zły. Poza 

kwarcem występuje znaczna ilość glaukonitu, zwietrzałe skalenie i muskowit oraz pojedyncze okruchy 

glinokrzemianu (przypuszczalnie piroksen). Kalcyt określony w analizie dyfrakcyjnej pochodzi 

zarówno z wypełniacza jak i ze spoiwa. Potwierdzono nieznaczną obecność materiałów ilastych. 

Spoiwo wapienne, o znacznym stopniu krystaliczności kalcytu bardzo rzadko spotykanym w tynkach 
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wapiennych. Spoiwo typu kontaktowego, w mniejszej ilości bazalnego. Obecność gipsu w ilościach 

podrzędnych (produkt wietrzenia).16 

Stan zachowania polichromii katastrofalny, dekoracja zachowała się w postaci reliktów skupisk 

warstwy pobiały z pigmentami, czerwienią, miejscowo błękitami i zieleniami, temat i kształt dekoracji 

nie zachował się. Nie tylko na sklepieniach, ale także i na ścianach wnętrza krużganka północnego od 

bramy północnej do kaplicy północno-wschodniej. W pozostałych wnętrzach krużganków 

wschodniego i południowego sondażach widoczne są ślady po usuwaniu dekoracji wąskimi 

szpachelkami. Ślady te zamalowano, zabezpieczając warstwami grubej, tłustej pobiały wapiennej. 

Warunki klimatyczne, kondensacja wilgoci na sklepieniach oraz przemarzanie przyczyniły się do 

zniszczeń tej nie trwałej technologicznie warstwy. 

V warstwa chronologiczna 1970-1974 Konserwacja i restauracja malowideł ściennych M. J. Mayera 

w kaplicach narożnych krużganków, rozpoczęta przez K. Tiunina, kontynuowana przez L. 

Wawrynkiewicza z Warszawy. Podczas prac konserwatorskich realizowanych w latach 2007-2011 nie 

usuwano retuszy i podpisów Wawrynkiewicza. 

VI warstwa chronologiczna 1978-1980 Konserwacja i restauracja fresków Mayera w zachodnim 

skrzydle krużganków, wykonana przez L. Wawrynkiewicza. Podczas prac konserwatorskich, 

realizowanych w latach 2007-2011, warstwę usunięto. 

VII warstwa chronologiczna 1982-1983 -Konserwacja fresków Mayera i jego uczniów w północnym 

skrzydle krużganków, przeprowadzona przez PKZ Olsztyn, pod kierownictwem Barbary Kulczyńskiej 

i Ewy Olkowskiej. Założenie „korków”, podklejenie tynków. Warstwa ta została usunięta podczas 

prac w 2007-2011 w obszarze skrzydła zachodniego i części zachodniej skrzydła północnego. 

Pozostawiono ją w części wschodniej skrzydła północnego. 

VIII warstwa chronologiczna – prace remontowe przeprowadzone w latach 1987-88 przez 

Spółdzielnię „Elektra” z Gdyni, obejmowały swoim zasięgiem mury wewnętrzne i zewnętrzne 

krużganków. W ramach prac: zbito tynki do wysokości ok. 1 m nad posadzką, mury osuszono i 

wykonano izolację poziomą metodą elektroiniekcji17, żywicą Silak M-1118.Założono nowe tynki 

wapienno-piaskowe i pokryto je pobiałą wapienną. Wykonano izolację pionową fundamentów muru 

wschodniego z papy asfaltowej i lepiku. Przy elewacjach zewnętrznych krużganków wykonano opaski 

betonowe o wyraźnym spadku do korytka. Oczyszczono, naprawiono i uregulowano korytka ściekowe 

wokół krużganków, z wygładzeniem ich dna betonem. Założono rynny na całej długości dachów 

krużganków.19  

 
16 I. Koss, E. Jeżewska, I. Zadrożna, Analiza próbek pochodzących z krużganków i kaplic narożnych założenia 

pielgrzymkowego o.o. Jezuitów w Świętej Lipce, Warszawa 2007, s. 30. 

17 Metoda elektroiniekcji  - sposób osuszania, który opracowano na Politechnice Warszawskiej jako odpowiedź 
na niedoskonałości elektroosmozy. W zawilgoconym murze wierci się pod kątem 15-30º rząd otworów o 

średnicy 20-25mm, w rozstawie 15-25 cm. Długość otworów równa jest grubości muru minus 15-25 cm. 

Nawiercony obszar poddaje się osuszaniu termodyfuzyjnemu, w celu uzyskania wilgotności muru poniżej 10% i 

obniżenia lepkości środka hydrofobowego, który wprowadza się w nawiercone otwory. Zahydrofobizowany 

obszar muru stanowi poziomą przeponę, blokującą kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Osuszanie 

termodyfuzyjne kontynuuje się aż do czasu związania żywicy i osuszenia murów powyżej przepony. Wg: Opis 

patentowy nr 139041, opublikowany 88.03.30. 

18 Silak M-11 – żywica metylosilikonowa o właściwościach hydrofobowych. 

19 T. Milewski, Projekt techniczny instalacji elektroiniekcyjnej krużganków okalających Kościół Jezuitów w Św. 

Lipce, Gdynia 1987, mps. 
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Wnętrze krużganka wschodniego i południowego oraz część wschodnią krużganka północnego 

pomalowano20 na kolor żółty (płyciny) i biały (pilastry, filary, gzymsy) farbami krzemianowymi 

KEIM Granital21. Gęstą farbę położono kryjąco, w dwóch warstwach. Sklepienia pokryto pobiałą 

wapienną. 

IX warstwa chronologiczna – prace remontowe wykonane w 1990 r. przez firmę budowlaną z 

Kętrzyna. Wykonano w murach wewnętrznych i zewnętrznych krużganków: wymianę zawilgoconych 

i zasolonych tynków wewnątrz i na zewnątrz, położono tynki wapienno-cementowe, założono szlichtę 

na bazie cementu z dodatkiem plastyfikatorów jako warstwę wyrównawczą. Warstwa ta zachowała się 

w na filarach krużganka północnego (części nie poddane konserwacji w latach 2007-2011) oraz w 

obszarze krużganka wschodniego i we wnętrzach południowego. 

X warstwa chronologiczna – 1992 Konserwacja i restauracja fresków Mayera, przeprowadzona przez 

R. Żankowskiego z Torunia. Zastosowanie Barolu do impregnacji tynków, niestety środek jest 

nieodwracalny. 

XI warstwa chronologiczna – konserwacja malowideł ściennych w 2007 r. przez  PKZ Stiuk z 

Olsztyna  

Prace konserwatorskie, obejmowały działania ratunkowe: malowideł M. Mayera i jego 
współpracowników w kaplicach narożnych z lat 1733-34, malowideł M. Mayera w zachodnim 

skrzydle krużganków z 1737 r., malowideł Mayera i jego uczniów w północnym skrzydle krużganków 

z 1737 r. oraz reliktów malowideł Mosera z 1803 r. w zachodnim i północnym skrzydle krużganku. 

W 2007 roku wykonano pełną dokumentację fotogrametryczną.22, badania laboratoryjne.23, utrwalono 

pudrujące się warstwy malarskie oryginalne i wtórne 8% Paraloidem B-72 w toluenie. Powierzchnię 

malowideł oraz wnętrza kieszeni delikatnie oczyszczano z pyłu i gruzu, przez przedmuchanie 

gruszkami lekarskimi. W granicach ubytków usunięto zdestruowaną zaprawę, odsłaniając zdrową 

zaprawę z 1708 r. 

Usunięto niektóre wtórne kity i odsłonięto krawędzie ubytków, aby umożliwić wniknięcie 
impregnatów w tynki oryginalne. Przeprowadzono impregnację tynków preparatem Antihygro24 firmy 

Remmers, w celu ograniczenia pęcznienia hydratacyjnego iłów w zmiennych warunkach 

klimatycznych. Aplikacja przez natrysk i zastrzyki (bez dotykania konserwowanych powierzchni), 
zużycie 2,5-3 l/m2, w zależności od grubości warstw. Zabiegiem objęto całą powierzchnię krużganków 

oraz ściany w kaplicach narożnych. Z impregnacji kopuł zrezygnowano z powodu stabilnego stanu ich 

zachowania  

 
20 Remont bazyliki przeprowadzono w latach 1985-87. 

21 KEIM Granital – farba elewacyjna na bazie silikatowej, ze zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym 

jako spoiwem. Zawiera pigmenty nieorganiczne. Posiada duże właściwości kryjące, daje warstwy matowe, 
paroprzepuszczalne, hydrofobowe, odporne na światło, kwaśne deszcze, grzyby i glony, niepalne. Wg Karta 

Techniczna, wyd. 09/08. 

22 Dokumentację fotogrametryczną na zlecenie firmy PKZ Stiuk wykonał dr inż. Jerzy Miałdun 

(Przedsiębiorstwo Usług Kartograficznych, ul. Osińskiego 19/22, 10-010 Olsztyn). 

23 I. Koss, E. Jeżewska, I. Zadrożna, Analiza próbek pochodzących z krużganków i kaplic narożnych założenia 

pielgrzymkowego o.o. Jezuitów w Świętej Lipce, Warszawa 2007. 

24 Antihygro – wodny środek do konserwacji kamieni naturalnych i zapraw ze spoiwem ilastym, który redukuje 

o ok. 40% do 60% pęcznienie hydratacyjne, nie wywierając znaczącego wpływu na nasiąkliwość i parametry 

fizyczno-mechaniczne materiału. Działanie preparatu polega na blokowaniu odpowiedzialnych za pęcznienie 

centrów w krzemianach warstwowych (minerałach ilastych). 
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Wykonano impregnację tynków preparatem KSE 300 E25 firmy Remmers, w celu wzmocnienia 

strukturalnego. Zabieg powtarzano wielokrotnie, aż do pełnego przesączenia całej grubości narzutów. 
Aplikacja przez natrysk i zastrzyki, zużycie 2,5-3 l/m2, w zależności od grubości warstw (fot. 527-

528). Aby ocenić skuteczność zabiegu robiono kontrolne nakłucia i nawierty. Z impregnacji kopuł 

zrezygnowano z powodu stabilnego stanu ich zachowania. 
Łuski warstwy malarskiej podklejono Primalem AC-3326 1:2 z wodą demineralizowaną. 

Podklejono pęcherze, odspojenia i rozwarstwienia tynków. Stosowano dwa rodzaje wapna 

hydraulicznego27: Ledan TB128 firmy Kremer do wąskich szczelin; większe kieszenie podklejano i 

wypełniano preparatem Ledan TC1-plus29 tej samej firmy, w razie potrzeby z dodatkiem piasku 
szklarskiego30. Ledan TB1 aplikowano za pomocą strzykawek, Ledan TC1 Plus za pomocą 

strzykawek lub szpachelek. Aby zmniejszyć napięcie powierzchniowe i polepszyć penetrację spoiwa 

zastrzykowego, stosowano wodę z etanolem 1:1. 
W miejscach, gdzie wnikanie iniekcji z wapna hydraulicznego było utrudnione lub zablokowane przez 

istnienie w zaprawie starych błon polioctanowych, stosowano do zastrzyków roztwór Primalu AC-33 

1:3 z wodą demineralizowaną.31 
Zdeformowane łuski i pęcherze zaprawy wyprostowano i dociśnięto do muru systemem stempli  

i docisków, po uprzednim zabezpieczeniu zagrożonych fragmentów licowaniem z fizeliny ogrodniczej 

i kleju Polimer firmy Radex32, rozcieńczonego 1:4 w etanolu. Resztki kleju usuwano z powierzchni 

acetonem. 
Wykonano opaski zabezpieczające krawędzie tynków i ubytków zaprawą z Ledanu TC1 Plus  

z dodatkiem piasku szklarskiego. 

 
25 KSE 300 E – uelastyczniony preparat do impregnacji kamienia i historycznych tynków, oparty na estrach 

etylowych kwasu krzemowego. Preparat reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą lub z wilgocią 

atmosferyczną. Podczas reakcji wytrąca się połączony miękkimi segmentami, amorficzny, uwodniony żel 

dwutlenku krzemu. Wytrącony żel zastępuje pierwotne spoiwo, utracone w wyniku wietrzenia materiału. 

Szybkość reakcji zależy od temperatury i wilgotności powietrza; w normalnych warunkach jest zakończone po 

ok. 3 tygodniach. Stopień wytrącania się krzemionki wynosi ok. 30%. 

26 Primal AC-33, a. Rhoplex AC-33 - dyspersja wodna żywicy akrylowej: kopolimeru akrylanu metylu i 

metakrylanu etylu (o większym ciężarze cząsteczkowym niż w Paraloidzie B-72). Rozcieńczalny wodą, po 

wyschnięciu odwracalny w węglowodorach aromatycznych i ich chloropochodnych, ketonach, estrach i 
niektórych eterach. Ma mniejszą lepkość i lepszą penetrację niż wodna dyspersja polioctanu winylu. Stosowany 

do utrwalania malowideł ściennych, zastrzyków podtynkowych i podklejania łusek. 

27 Wapno hydrauliczne - wapno posiadające zdolności szybkiego twardnienia i wiązania także bez dostępu 

powietrza. Jest to tzw. wapno chude, pochodzące z wypału wapieni marglistych, w których udział 

zanieczyszczeń tlenkami wapna i magnezu oraz domieszkami ilastymi dochodzi do 90 %. 

28 Ledan TB1 - syntetyczne wapno hydrauliczne, stanowiące spoiwo do zastrzyków podtynkowych. 

Charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością, nadmiar łatwo daje się usunąć z powierzchni ściany. 

29 Ledan TC1-plus - zaprawa na bazie syntetycznego wapna hydraulicznego, stosowana również do zastrzyków 

podtynkowych. Zapobiega powstawaniu wykwitów i nalotów na tynku. 

30 Piasek szklarski – wyjątkowo czysty biały piasek kwarcowy, służący m.in. do produkcji szkła. 

31 Primal AC-33 spełnia współczesne wymagania stawiane środkom adhezyjnym: posiada odpowiednią gęstość 
umożliwiająca iniekcję i odpowiednią kleistość zaraz po aplikacji, niewielki skurcz podczas wysychania (nie 

więcej niż 4%), dużą wytrzymałość na starzenie, odpowiednią porowatość pozwalająca na migrację soli, wysoką 

odporność na atak mikrobiologiczny, odwracalność i alkaliczność nie większa niż ta, jaką wykazuje wapno. Wg: 

M. Roznerska, Z. Rozłucka, J. Dudała, Badania nad likwidacją odspojeń tynku od podłoża w malowidłach 

ściennych spoiwami typu Rhoplex, [w:] Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXX, red. J. Flik, Toruń 1998, s. 

95-115. 

32 Klej Polimer - krystaliczny polioctan winylu w metanolu. Przy wyborze kleju do licowania sugerowano się 

tym, by nie powodował on trwałego przesycenia i zmiany kolorystycznej powierzchni (jak Paraloid B-82 w 

etanolu), nie stanowił pożywki dla mikroorganizmów (jak PAW i Klucel), był odpowiednio mocny i łatwy do 

usunięcia. Liczne próby wykazały, że kryteria te najlepiej spełnia klej Polimer. 
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W trakcie prac wykonano dwukrotną dezynfekcję preparatem 1% Lichenicida 26433 w etanolu w celu 

wyeliminowania mikroorganizmów z powierzchni malowideł. Aplikacja przez natrysk. Zabiegiem 
objęto 100% powierzchni wchodzącej w zakres prac.  

 
XII warstwa chronologiczna – konserwacja malowideł ściennych w krużgankach prace 

konserwatorskie i estetyczne wykonane w latach 2008-2011 przez firmę  PKZ Stiuk z Olsztyna. 

Obejmowały swoim zakresem malowidła M. J. Mayera i jego współpracowników w kaplicach 
narożnych z lat 1733-34,  malowidła M. J. Mayera w zachodnim skrzydle krużganków część północna 

z 1737 r., malowidła M. J. Mayera i jego uczniów w północnym skrzydle krużganków z 1737 r. 

(zrezygnowano z konserwacji estetycznej malowideł Mosera z Bisztynka). Wykonano także 
konserwację elewacji zewnętrznych skrzydła zachodniego i północnego wraz z kaplicami północno-

zachodnią, północno-wschodnią, południowo-zachodnią34. W obszarze dziedzińca wykonano elewacje 

krużganka zachodniego i fragment do bramy północnej skrzydła północnego. 

 
W przypadku krużganka zachodniego jego części południowej (6 filarów  arkad) powyższych działań 

nie przeprowadzono. 

Nie przeprowadzono także prac konserwatorskich o charakterze estetycznym w krużganku północnym 

w części od bramy północnej do kaplicy północno-wschodniej.  

 

XIII  warstwa chronologiczna –  konserwacja elewacji krużganka od strony dziedzińca skrzydła 

zachodniego jej południowej części wraz z filarami w 2014 r. PKZ STIUK sp. z o.o. 

 

XIV warstwa chronologiczna – 2015 r. konserwacja elewacji krużganka od strony dziedzińca 

skrzydła południowego PKZ STIUK sp. z o.o. 

 

XV warstwa chronologiczna – 2017 – konserwacja XIX w. tynków znajdujących się na ślepych 

ścianach arkadowych części południowej skrzydła zachodniego dla stworzenia wnętrz punktu 

informacji turystycznej.  

 

XVI warstwa chronologiczna konserwacja elewacji zewnętrznych skrzydła wschodniego i 

południowego 2019 r. CB-Bautechnika,  Karol Hornatkiewicz, Marek Kowalczyk, i Justyna 

Dzieciątkowska. 

 

 

 

 

 
33 Lichenicida 264 - preparat o dużej efektywności biostatycznej i biobójczej w stosunku do grzybów i glonów. 

Ma postać białego, bezwonnego proszku rozpuszczalnego w alkoholu, acetonie, chloroformie lub 

dwumetyloformamidzie. Silne działanie hamujące wykazuje już przy stężeniu 0,1% roztworu alkoholowego, 

działanie biobójcze przy stężeniu od 0,5% do 1%. Szczególnie polecany do obiektów kamiennych, malowideł 

ściennych oraz jako dodatek do klejów i spoiw. 

34 E. Buszko, Program prac konserwatorskich dotyczący zabezpieczenia malowideł ściennych w krużgankach 

założenia pielgrzymkowego o.o. Jezuitów w Świętej Lipce, Olsztyn 2007, mps; oraz E. Buszko, Malowidła 

ścienne z XVIII i XIX w. w krużgankach założenia pielgrzymkowego O.O. Jezuitów w Świętej Lipce – 

dokumentacja powykonawcza prac ratunkowych przeprowadzonych w miesiącach maj-listopad 2007, Warszawa 

2008, mps.  
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5.STRATYGRAFIE 

 

Fragment warstwy tynku barokowego I w. chronologicznej (1694-1708) i pokrywającą go pobiałą wapienną. Jest 

on związany z budową krużganków przez Burzyńskiego i Czarlińskiego. Na nim, na zatarciu wapienno 

piaskowym II-giej w. chronologicznej, najstarsza jasno pomarańczowo czerwona (Siena Palona) 

monochromia z czasów M.Meyera oraz powtórzona w latach 80-tych XX w. w podobnej tonacji, 

warstwa malarska na tynku wapienno piaskowo cementowym. 

 
W załamaniach elewacji, widoczny pierwotny kolor krużganków. Wszystkie warstwy 

przemalowań w tym miejscu, usunięto podczas prac w latach 90-tych XX. 

I.w.c

h. 

 

II.w.ch. 
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Sonda SA/KR/PN/01, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań, relikty warstwy I i II 

chronologicznej. 
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Sonda SA/KR/PN/02, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań, relikty tynków 

barokowych z I w.chronologicznej 1694-1708. Dramatyczny stan tynków, pudrują się osypują 

i rozwarstwiają jak ciasto francuskie. 
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Sonda SA/KR/PN/03 i Sonda SA/KR/PN/04 , pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań, relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej. Na dolnej fotografii spod 

warstwy pobiały przeziera relikt polichromii uczniów M.Meyera. 
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Sonda SA/KR/PN/05 pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań, relikty tynków 

barokowych z I w.chronologicznej.  
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Sonda SA/KR/PN/06  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych 

XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w. malarskiej uczniów 

M.Meyera. 
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Sonda SA/KR/PN/07  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w. malarskiej 

uczniów M.Meyera. Widoczne drastyczne zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych 

tynkami cementowymi o przypadkowych składach wypełniaczy i spoiwa cementowego. 
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Sonda SA/KR/PN/08  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w.malarskiej 

uczniów M.Meyera. Widoczne drastyczne zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych 

tynkami cementowymi o przypadkowych składach wypełniaczy i spoiwa cementowego. 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

Sonda wnętrze, podniebia łuku arkady, tynk barokowy z czasów budowy krużganka  

(I w.chronologiczna 1694-1708) przez Burzyńskiego i Czarlińskiego z reliktami pobiały na 

której w technice klejowej Karol Moser z Bisztynka namalował ornament roślinny a 

który w dramatycznych warunkach klimatycznych nie przetrwał.  
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Sonda SA/KR/PN/09  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w.malarskiej 

uczniów M.Meyera. Widoczne drastyczne zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych 

tynkami cementowymi o przypadkowych składach wypełniaczy i spoiwa cementowego. 
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Sonda SA/KR/PN/10  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w.malarskiej 

uczniów M.Meyera. Widoczne drastyczne zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych 

tynkami cementowymi o przypadkowych składach wypełniaczy i spoiwa cementowego. 

Czarne przebarwienia to grzyby historyczne, bytujące w stale mokrym wnętrzu muru filara. 
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Sonda SA/KR/PN/11, plecy wnęki arkady,  pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w.malarskiej Karola Mosera z Bisztynka z 1803 r.. Widoczne drastyczne 

zniszczenia tynków uszczelnionych tynkami cementowymi o przypadkowych składach 

wypełniaczy i spoiwa cementowego. Widoczne zniszczenia w.malarskiej z 1803 r, która 

została zeskrobana.  



 
36 

 

 

Sonda SA/KR/PN/12, plecy wnęki arkady,  pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w.malarskiej Karola Mosera z Bisztynka z 1803 r.. Widoczne drastyczne 

zniszczenia tynków uszczelnionych tynkami cementowymi o przypadkowych składach 

wypełniaczy i spoiwa cementowego. Widoczne zniszczenia w.malarskiej z 1803 r., na której 

pielgrzymi pisali swoje nazwiska i imiona a nawet intencje w jakich przybyli się modlić. 
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Sonda SA/KR/PN/12 cdn., plecy wnęki arkady,  pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w.malarskiej Karola Mosera z Bisztynka z 1803 r.. Widoczne drastyczne 

zniszczenia tynków uszczelnionych tynkami cementowymi o przypadkowych składach 

wypełniaczy i spoiwa cementowego. Widoczne zniszczenia w.malarskiej z 1803 r., na której 

pielgrzymi pisali swoje nazwiska i imiona a nawet intencje w jakich przybyli się modlić. W 

narożniku ciemno czerwone relikty farby z palety Karola Mosera z Bisztynka. 
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Sonda SA/KR/PN/12 cdn., plecy wnęki arkady,  pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w.malarskiej Karola Mosera z Bisztynka z 1803 r.. Widoczne drastyczne 

zniszczenia tynków uszczelnionych tynkami cementowymi o przypadkowych składach 

wypełniaczy i spoiwa cementowego. Widoczne zniszczenia w.malarskiej z 1803 r., na której 

pielgrzymi pisali swoje nazwiska i imiona a nawet intencje w jakich przybyli się modlić. W 

narożniku ciemno czerwone relikty farby z palety Karola Mosera z Bisztynka. Żółta farba 

pokrywająca łuk arkady z lat 90-tych XX w. to farba silikatowa, pozostałość po biało żółtej 

aranżacji, wszystkich elewacji Sanktuarium. W strefie cokołowej zawilgocenia tynków 

występujące do poziomu przepony-elektroiniekcji wykonanej w latach 1987-88 przez 

Spółdzielnię Elektra z Gdyni. Działanie to okazało się być skuteczne, nie ma podciągania 

kapilarnego powyżej. Mury przyjmują jedynie wilgoć z kondensacji pary otoczenia. 
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Sonda SA/KR/PN/14  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w.chronologicznej i w. malarskiej 

uczniów M.Meyera. Widoczne drastyczne zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych 

tynkami cementowymi o przypadkowych składach wypełniaczy i spoiwa cementowego. 
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Sonda SA/KR/PN/15 (błąd na karteczce, że to wsch)  pod warstwami współczesnych tynków 

i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w. malarskiej Karola Mosera z Bisztynka. Widoczne drastyczne 

zniszczenia barokowych tynków uszczelnionych tynkami cementowymi o przypadkowych 

składach wypełniaczy i spoiwa cementowego zasłoniętych grubymi warstwami pobiał 

wapiennych. 
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Sonda SA/KR/PN/16  (błąd na karteczce, że el.wschodnia)pod warstwami współczesnych 

tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z 

I w.chronologicznej i w. malarskiej Karola Mosera z Bisztynka na których to podpisali się 

pielgrzymi. 
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Widoczne stale utrzymujące się na filarach wysolenia i zawilgocenia ze względu na 

zaszpachlowanie całych powierzchni cienkowarstwową zacierką cementową która 

utrudnia odparowanie wody z tynków wapiennych. Po wymianie posadzki na 

ceramiczną oraz uregulowaniu rynsztoków ich kątów nachylenia i ukierunkowania ich 

aby woda rozbryzgowa nie chlapała na filary, stan ich znacznie się poprawił, nie są aż 

tak zalewane przez wodę opadową. 
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Sonda SA/KR/PN/18 , pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I w. chronologicznej i w. malarskiej 

Karola Mosera z Bisztynka na których to podpisali się pielgrzymi. 

 

Sonda SA/KR/PN/19, plecy wnęki arkady  pod warstwami współczesnych tynków i 

przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I 

w.chronologicznej i w. malarskiej Karola Mosera z Bisztynka na których to podpisali się 

pielgrzymi. 
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Widoczne tynki barokowe z I 

w.chronologicznej 1694-1708 z 

czasów budowy krużganków przez 

Burzyńskiego i Czarlińskiego, z 

reliktami warstwy malarskiej Karola 

Mosera z Bisztynka z 1903 r. Zostały 

zaszpachlowane cienkowarstwowymi 

cementowymi zacierkami i 

pomalowane grubą warstwą pobiały i 

farby silikatowej białej z lat 90-tych 

XX w. w ramach biało żółtej 

aranżacji elewacji bazyliki i 

krużganków. 
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Sonda SA/KR/PN/20, 21, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami 

współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty 

tynków barokowych z I, II  w. chronologicznej i w. malarskiej Karola Mosera z . Strefa 

zawilgoceń i wysoleń w partii przyziemia, obecnie uregulowanie systemu odprowadzania 

wody i kąta nachylenia nawierzchni spowodowało znaczną poprawę i zmniejszenie zalewania 

wodą opadową. Obecność tynków cementowych wymaga wymiany, ponieważ utrudniają 

wysychanie murów i są źródłem wysoleń. 
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Sonda SA/KR/PN/20, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami współczesnych 

tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z 

I, II  w. chronologicznej i w. malarskiej Karola Mosera z . 
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Sonda SA/KR/PN/21, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami współczesnych 

tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z 

I, II  w. chronologicznej i najstarszej warstwy malarskiej elewacji w kolorze jasnej czerwieni 

pomarańczowej farby uzyskane z pigmentu Siena Palona. 
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Sonda SA/KR/WSCH/22, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami 

współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty 

tynków barokowych z I, II  w. chronologicznej i najstarszej warstwy malarskiej elewacji w 

kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby uzyskane z pigmentu Siena Palona, widoczny 

kolor zachowany w strukturze tynku 
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 Sonda SA/KR/WSCH/22, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami 

współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty 

tynków barokowych z I, II  w. chronologicznej i najstarszej warstwy malarskiej elewacji w 

kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby uzyskane z pigmentu Siena Palona, widoczny 

kolor zachowany w strukturze tynku 
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Sonda SA/KR/WSCH/23,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I, II  w. chronologicznej i 

najstarszej warstwy malarskiej elewacji w kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby 

uzyskane z pigmentu Siena Palona, widoczny kolor zachowany w strukturze tynku 
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Sonda SA/KR/WSCH/22, ściana kaplicy północnowschodniej,  pod warstwami 

współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty 

tynków barokowych z I, II  w. chronologicznej i najstarszej warstwy malarskiej elewacji w 

kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby uzyskane z pigmentu Siena Palona, widoczny 

kolor zachowany w strukturze tynku 
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Sonda SA/KR/WSCH/24,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej i 

najstarszej warstwy malarskiej elewacji w kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby 

uzyskane z pigmentu Siena Palona, widoczny kolor zachowany w strukturze tynku 
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 Sonda SA/KR/WSCH/24,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 

60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej i 

najstarszej warstwy malarskiej elewacji w kolorze jasnej czerwieni pomarańczowej farby 

uzyskane z pigmentu Siena Palona, napisy ołówkiem na zniszczonych warstwach pobiały i 

farby. 
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Sonda SA/KR/WSCH/25,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  

 

 



 
55 

 

 

Sonda SA/KR/WSCH/26,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/WSCH/28,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/WSCH/28,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Stan zachowania tynków na elewacji od strony dziedzińca krużganka wschodniego. 

Łuszczące się warstwy tynków i warstw malarskich aranżacji biało żółtej z lat 90-tych 

XX w. Wykonanej z technologii farb silikatowych. Strefa cokołowa zawilgocona ze 

śladami wysoleń. W głębi widoczna ceramiczna posadzka we wnętrzu krużganka oraz 

skorygowany system odprowadzenia wody rozbryzgowej w latach 2016-2017.  
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Sonda SA/KR/WSCH/29,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/WSCH/30,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w. Widoczne 
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podpisy pielgrzymów. Tynki barokowe w stanie katastrofalnym ze względu na naprawy 

wykonywane na bazie spoiw cementowych, utrudniających odsychanie zawilgoceń. 

 

 

Sonda SA/KR/WSCH/31,  obramienie arkada plecy, naprawa tynkiem wapienno-piaskowo-

cementowym najprawdopodobniej doraźnie, współcześnie ponieważ takich uzupełnień jest 

niewiele. Tynk pokryty grubą warstwą pobiały wapiennej. 
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Sonda SA/KR/WSCH/31,  obramienie arkada plecy, naprawa tynkiem wapienno-piaskowo-

cementowym najprawdopodobniej doraźnie, współcześnie ponieważ takich uzupełnień jest 

niewiele. Tynk pokryty grubą warstwą pobiały wapiennej. 
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Sonda SA/KR/WSCH/32,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w. Widoczne 

podpisy pielgrzymów. Tynki barokowe w stanie katastrofalnym ze względu na naprawy 

wykonywane na bazie spoiw cementowych, utrudniających odsychanie zawilgoceń. 
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Sonda SA/KR/WSCH/33,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w. 

 

Sonda SA/KR/WSCH/34,  obramienie arkada plecy, naprawa tynkiem wapienno-piaskowo-

cementowym najprawdopodobniej doraźnie, współcześnie ponieważ takich uzupełnień jest 

niewiele. Tynk pokryty grubą warstwą pobiały wapiennej. 
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Łuszczące się warstwy pobiał na sklepieniu skrzydła wschodniego, pod nimi tynki barokowe I 

w. chronologicznej związanej z budową krużganków. 

 

Sonda SA/KR/WSCH/35,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w. 
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Sonda SA/KR/WSCH/36,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w. 

Napisy wykonane przez pielgrzymów, wyryte w tynku i wykonane czerwoną kredką. 
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Sonda SA/KR/WSCH/37,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań 

pobiałami z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. 

chronologicznej, relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po 

(1803 ?) XIX w. Rozbielone czerwienie na warstwie pobiały, ślady po monochromii w 

kolorze różowym. 
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Sonda SA/KR/WSCH/38,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań 

pobiałami z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. 

chronologicznej, relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po 

(1803 ?) XIX w. Rozbielone czerwienie na warstwie pobiały, ślady po monochromii w 

kolorze różowym. 
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Sonda SA/KR/WSCH/37,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań 

pobiałami z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. 

chronologicznej, relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po 

(1803 ?) XIX w. Rozbielone czerwienie na warstwie pobiały, ślady po monochromii w 

kolorze różowym, pod nią ślady po usuniętej warstwie pobiały z reliktami ugrów i czerwieni. 
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Sonda SA/KR/WSCH/40,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań 

z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, 

relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/WSCH/41,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań 

z lat 60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, 

relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/WSCH/42, 43,  obramienie arkada plecy, naprawa tynkiem wapienno-

piaskowo-cementowym najprawdopodobniej doraźnie, współcześnie ponieważ takich 

uzupełnień jest niewiele. Tynk pokryty grubą warstwą pobiały wapiennej. 
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Stan zachowania elewacji krużganka wschodniego od strony dziedzińca, łuszczące się 

warstwy farb i zniszczenia tynków spowodowane zawilgoceniem.  
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Sonda SA/KR/WSCH/44, Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało 

żółtą z lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych 

XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/45, Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą z 

lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/46, 47. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało 

żółtą z lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych 

XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/48a. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą 

z lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX 

w.  
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Sonda SA/KR/PD/49. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą z 

lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/49. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą z 

lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/50. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą z 

lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/51. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało żółtą z 

lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/51, 52. Współczesne warstwy tynków i farb związane z aranżacją biało 

żółtą z lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., różowa z lat 60-tych 

XX w.  
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Sonda SA/KR/PD/53,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 

60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, 

relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  
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Sonda SA/KR/PD/54,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 

60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. 

chronologicznej, relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na 

ewentualnie po (1803 ?) XIX w. czarne punkty na pobiałach to grzyby bytujące w 

zawilgoconych stale murach. Stan barokowych tynków dramatyczny, rozwarstwiają 

się jak ciasto francuskie i odpadają. 
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Sonda SA/KR/PD/55,  sklepienie, pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 

60-tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. 

chronologicznej, relikty aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na 

ewentualnie po (1803 ?) XIX w. czarne punkty na pobiałach to grzyby bytujące w 

zawilgoconych stale murach. Stan barokowych tynków dramatyczny, rozwarstwiają 

się jak ciasto francuskie i odpadają. Liczne spękania. 
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Stan zachowania tynków znajdujących się na sklepieniu krużganka południowego. Tynki 

łuszczą się i odpadają płatami, zaprawa straciła swoją spoistość, ze względu na 

wymycie przez wodę spoiwa wapiennego, rozwarstwienia jak ciasto francuskie. 

Dodatkowo we wnętrzu bytują grzyby. Widoczny fragment to tynki współczesne 

wapienno-piaskowo-cementowe pokryte warstwą pobiały wapiennej. Założone 

najprawdopodobniej w latach 60-tych XXw.  
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Sonda SA/KR/PD/57,  pod warstwami współczesnych tynków i przemalowań z lat 60-tych, 

80-tych i 90-tych  XX w. , relikty tynków barokowych z I  w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej krużganków datowane na ewentualnie po (1803 ?) XIX w.  

Poniżej przy tablicy pamiątkowej współczesne uzupełnienia tynków. 
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Sonda SA/KR/PD/58,  59  

pod warstwami współczesnych 

tynków i przemalowań z lat 60-

tych, 80-tych i 90-tych  XX w. , 

relikty tynków barokowych z I  

w. chronologicznej, relikty 

aranżacji kolorystycznej 

krużganków datowane na II w. 

chronologiczną związaną z 

najstarszą monochromatyczną 

barokową aranżacją. 
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Skrzydło północne, elewacja od strony dziedzińca. Widoczny zakres prac wykonanych w 

latach 2007-2010, przywrócono wówczas barokową kolorystykę elewacjom. 

Wykonano część skrzydła do bramy północnej. 
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Skrzydło północne, elewacja od strony dziedzińca. Widoczny zakres prac wykonanych w 

latach 2007-2010, przywrócono wówczas barokową kolorystykę elewacjom. 

Wykonano część skrzydła do bramy północnej. 
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Skrzydło północne, wnętrze, na sklepieniu zniszczone dekoracje namalowane przez Karola 

Mosera z Bisztynka w 1903 r. ponieważ do ich namalowania zastosował farby klejowe 

które nie wytrzymały w drastycznych warunkach zawilgoceń. Zawilgocone sklepienie 

po wymianie pokrycia i uszczelnieniu  dachu w 2010r.  
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Skrzydło północne część wschodnia, fragment elewacji od strony dziedzińca, który 

został częściowo oczyszczony z przemalowań współczesnych podczas prac w 2007-2010. 

Tynki barokowe z czasu budowy krużganków przez Czarlińskiego i Burzyńskiego. W 2016-

2017 wykonano uporządkowanie odwodnienia i wymieniono posadzkę we wnętrzach 

krużganków na ceramiczną oddychającą. 
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Widok w kierunku elewacji krużganka wschodniego od strony dziedzińca. Uporządkowany 

system odwodnienia w latach 2016-2017 , wraz z wymiana posadzki na ceramiczną 

oddychającą 

 
Skrzydło północne część wschodnia, fragment elewacji od strony dziedzińca, który 

został częściowo oczyszczony z przemalowań współczesnych podczas prac w 2007-2010. 

Tynki barokowe z czasu budowy krużganków przez Czarlińskiego i Burzyńskiego 1694-1708. 

W samoistnej odkrywce widoczne relikty warstwy jasnej czerwieni pomarańczowej, 

najstarszej aranżacji monochromatycznej elewacji. 
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Skrzydło wschodnie od strony dziedzińca jeszcze z aranżacją kolorystyczną żółto białą z lat 

90-tych XX w. 
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Fragment gzymsu skrzydła wschodniego krużganka od strony dziedzińca z warstwami 

przemalowań biało żółtą z lat 90-tych XX w. i rozbielona żółtoróżowa z lat 80-tych XX w., 

różowa z lat 60-tych XX w. pod nimi barokowe tynki z czasów budowy krużganka. 

 

Krużganek wschodni, wnętrze , ślad po próbie wykonania iniekcji parafinowej z dwóch stron 

kaplicy południowowschodniej w 2000 r. przez R. Wójcika z UWM Olsztyn. Metoda 

ta nie sprawdziła się. 
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Kaplica północnowschodnia, w trakcie prac, po usunięciu warstw przemalowań. Widoczna monochromia jasnej 

czerwieni pomarańczowej (Siena palona) na najstarszej warstwie I w. chronolog. 1694-1708. 
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6.SPIS  PRÓBEK  ZAPRAW  I  FARB  POBRANYCH  Z  WNĘTRZA  KRUŻGANKA PÓŁNOCNEGO  

SANKTUARIUM  NNMP W ŚWIĘTEJ  LIPCE  GM. RESZEL 

L.

P. 

MIEJSCE  

POBRANIA PRÓBKI 

OPIS PRÓBKI RODZAJ  BADANIA, 

identyfikacja pigmentów i 

spoiw oraz jakościowe 

ilościowe badania składu 

zapraw 

Wynik badania 

1. 

16.M.M. skrzydło 

północne, 6 przęsło od 

kaplicy pn/zach 

3.Turkusowa 

2.Zielonkawa 

1.Biała 

 

 3. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, zieleń miedziowa 

malachit lub zieleń 

hiszpańska, gips, stwierdzono 

obecność niewielkiej ilości 

białka 

2. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, żółcień żelazowa, 

zieleń miedziowa malachit lub 

zieleń hiszpańska, gips, 

stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

1. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

2. 
17.M.M. skrzydło 

Północne,  3,5 filar bok 
 

 kreda /węglan wapnia CaCO3, 

smalta, czerń węglowa, 

Spoiwo: stwierdzono 

obecność niewielkiej ilości 

białka 

3. 

18.UCZNIOWIE, 

skrzydło Północne, 

część wsch, 1przęsło 

od kaplicy 

3.Turkusowa 

2.Turkusowa 

1.Biała 

 3. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, błękit miedziowy 

najprawdopodobniej azuryt, 

żółcień żelazowa, czerń 

węglowa, gips 

2. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, błękit miedziowy 

najprawdopodobniej azuryt, 

żółcień żelazowa, czerń 

węglowa, gips 

1. kreda /węglan wapnia 

CaCO3, gips 

zidentyfikowano pasma 

pochodzące od węglanu 

wapnia, szczawianów, gipsu i 

być może azurytu. 
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7. Badania próbek z warstwy malarskiej polichromii  
znajdujących się na sklepieniach i ścianach, filarach krużganków  
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Świętej Lipce 
 

 

Rezultaty badań ilustrują opracowane komputerowo fotografie przekrojów poprzecznych warstw 

malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczając opis oraz wyniki w tabelkach. Interpretację pigmentów 

wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wyników badań całych objętości próbek wykonanych 

spektrometrem fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej.  

 

Schemat postępowania badawczego (stratygrafia): 

 

a) badania spektrograficzne XRF warstw malarskich próbek na spektrometrze rentgenowskim, 

b) wykonanie naszlifów przekrojów poprzecznych próbek, 

c) wykonanie fotografii barwnych przekrojów poprzecznych próbek, 

d) wykonanie rozmazów wodnych oraz działanie na próbki kwasami i zasadą, 

e) analizy mikrochemiczne pigmentów znajdujących się w poszczególnych warstwach malarskich, 

f) badania klasy związków organicznych występujących w warstwach przekrojów poprzecznych, 

(zmydlanie, wybarwianie w czerni amidowej oraz zieleni malachitowej, test na hydroksyprolinę) 

g) opracowanie wyników badań. 

 

 

 

Badania wykonał i opracował: 

mgr Adam Cupa,  styczeń 2020 r.  
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Próbka nr 16. 16/MM 

 

(a) Mikrofotografia w świetle widzialnym 

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm) 
 

 

Nr   Warstwa 
Skład chemiczny 

Rodzaj spoiwa 

3. 
Turkusowa  

kreda /węglan wapnia CaCO3, zieleń miedziowa malachit lub zieleń 

hiszpańska, gips  

stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

2. 
Zielonkawa        

kreda /węglan wapnia CaCO3, żółcień żelazowa, zieleń miedziowa 

malachit lub zieleń hiszpańska, gips 

stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

1.  
Biała   

kreda /węglan wapnia CaCO3,  
stwierdzono obecność 

niewielkiej ilości białka 

 

 

W próbce stwierdzono obecność niewielkiej ilości gipsu.  

 

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) 

(a) 

(b) 

1 

2 

3 
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) próbki 16: Cu, Ca, S, Fe, K, Si.  

 

Spektroskopia w podczerwieni 

 

 

 

W widmie spektralnym w podczerwieni zidentyfikowano pasma pochodzące od węglanu wapnia i 

najprawdopodobniej białka. 
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Próbka nr 17. 17/MM 

(a) Mikrofotografia w świetle widzialnym 

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm) 

Kolor   Opis 

Błękitna  
kreda /węglan wapnia CaCO3, smalta, czerń węglowa, 

Spoiwo: stwierdzono obecność niewielkiej ilości białka 

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) 

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) próbki 5: Ca, As, Fe, K, Si, Co.  

(a) 

(b) 

1 

2 

3 
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Próbka nr 18. 18/Moser z Bisztynka 

(a) Mikrofotografia w świetle widzialnym 

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm) 

Nr   Warstwa 
Skład chemiczny 

Rodzaj spoiwa 

3. 
Turkusowa  

kreda /węglan wapnia CaCO3, błękit miedziowy najprawdopodobniej 

azuryt, żółcień żelazowa, czerń węglowa, gips  
 

2. 
Turkusowa         

kreda /węglan wapnia CaCO3, błękit miedziowy najprawdopodobniej 

azuryt, żółcień żelazowa, czerń węglowa, gips 
 

1.  
Biała   

kreda /węglan wapnia CaCO3, gips  

 

W próbce stwierdzono obecność gipsu. 

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) próbki 18: Cu, Ca, S, Fe.  

 

(a) 

(b) 1 
2 

3 
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Próbka nr 18. 18/Moser z Bisztynka 

 (a) Mikrofotografia w świetle widzialnym 

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm) 

Nr   Warstwa 
Skład chemiczny 

Rodzaj spoiwa 

2. 
Turkusowa         

kreda /węglan wapnia CaCO3, błękit miedziowy najprawdopodobniej 

azuryt, czerń węglowa, gips 
 

1.  
Biała   

kreda /węglan wapnia CaCO3, gips  

 

W próbce stwierdzono obecność gipsu.  

 

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) próbki 5: Cu, Ca, S, Fe.  

 

(a) 

(b) 1 

2 
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Spektroskopia w podczerwieni 

 

 

W widmie spektralnym w podczerwieni zidentyfikowano pasma pochodzące od węglanu wapnia, gipsu i być 

może azurytu. 
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8.REJESTR  STRATYGRAFII   
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9.FOTOGRAFIE  ARCHIWALNE 

 

Fot.arch. 1. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1892. Ciemne tła płycin krużganków to tynk 

pokryty glonami i grzybami, miejscowo  prześwieca pobiała, pilastry świecą na jasny kolor ze 

względu na pobiałę. 
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Fot.arch. 2. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1894. 
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Fot.arch. 3. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1900. 

 

Fot.arch. 4. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1903. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 5. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1905. 

 

Fot.arch. 6. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1910. 
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Fot.arch. 7. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1911. 

 

Fot.arch. 8. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1911. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 9. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1915. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 10. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1919. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 

 

Fot.arch. 11. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1919 
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Fot.arch. 12. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1919. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 13. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1921. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 14. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1922. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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 Fot.arch. 15. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1923. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 

Na kolumnach bazyliki resztki kanelowań, kanelur35 

 

35 Kanelury (żłobki, kanele) – płytkie, wklęsłe pionowe wyżłobienia, zdobiące na całej długości trzon kolumny lub pilastra. 
Wyżłobienia te stykają się ze sobą ostrymi krawędziami, ale mogą też być przedzielone płaskimi listewkami zwanymi 
ścieżkami.  Ozdabianie kanelurami (inaczej: żłobkowanie, kanelowanie, kanelura) było najczęściej stosowane w 

architekturze klasycznej, miało na celu nadanie kolumnie wrażenia lekkości. W porządku doryckim kanelury stykają się ze 
sobą, w porządku jońskim i korynckim przedzielone są ścieżkami. 

W średniowieczu spotykane są kanelury wyżłobione spiralnie.. W okresie nowożytnym (renesans, barok, klasycyzm) 
żłobkowanie mogło być wykonane na całej długości trzonu lub tylko na jego części . Czasami w dolnej części trzonu kanelury 
są wypełnione cylindrycznymi półwałkami.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilaster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_klasyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_architektoniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
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Fot.arch. 16. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1923. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 

Na kolumnach bazyliki resztki kanelowań. 
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Fot.arch. 17. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1925. 
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Fot.arch. 18. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1925. 
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Fot.arch. 19. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1925. 

 

Fot.arch. 20. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1932. 
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Fot.arch. 21. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1932. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 

Na kolumnach bazyliki resztki kanelowań. 



 
122 

 

Fot.arch. 22. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1935. 
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Fot.arch. 23. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1937. 

Widać monochromatyczną warstwę na elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 

Na kolumnach bazyliki resztki kanelowań. 
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Fot.arch. 24. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1937. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 25. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1938. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali.  
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Fot.arch. 26. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1941. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 27. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1945. Widać monochromatyczną warstwę na 

elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 
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Fot.arch. 28. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1954. Widok na narożnik 

południowowschodni. Widoczne zniszczenia warstwy malarskiej elewacji i tynków w strefie 

przyziemia. Widać monochromatyczną warstwę na elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 



 
129 

 

Fot.arch. 29. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1957. Rusztowania przy blasze kaplicy 

północnozachodniej. Widać monochromatyczną warstwę na elewacjach, bez akcentowania artykulacji 

i detali. 
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Fot.arch. 30. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1957, kaplica południowowschodnia. 

Widać monochromatyczną warstwę na elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 



 
131 

 

Fot.arch. 31. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1957, kaplica południowowschodnia. 

Widać monochromatyczną warstwę na elewacjach, bez akcentowania artykulacji i detali. 



 
132 

 

Fot.arch. 32. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1962, wnętrze krużganka południowego. 

 

Fot.arch. 33. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1962. Widoczne podziały detal-tło. 
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Fot.arch. 34. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1968. Odnowiony klasztor, wymienione okna 

na mniejsze i wykonane okna w dachu w celu adaptacji poddasza. oraz otoczenie przed Sanktuarium. 

Za klasztorem budynek gospodarczy. 

Na elewacjach wprowadzone współcześnie w latach 60-tych XX w. podziały detal-tło. Tło różowe, 

biały detal. 
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Fot.arch. 35. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1968. Fragment wnętrza krużganka 

zachodniego część północna. 

 

Fot.arch. 36. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1971. Na elewacjach wprowadzone 

współcześnie w  XX w. podziały detal-tło. 
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Fot.arch. 37. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1972.Dwukolorowe tynki, rozbielony 

złoty ugier w tłach i ciepła biel na detalu :gzymsach i pilastrach. 

 

Fot.arch. 38. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1975.Dwukolorowe tynki, rozbielony 

złoty ugier w tłach i ciepła biel na detalu :gzymsach i pilastrach. 
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Fot.arch. 39. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1981.Dwukolorowe tynki, rozbielony 
złoty ugier w tłach i ciepła biel na detalu :gzymsach i pilastrach. Współczesna aranżacja powtarzająca 

rozwiązania podziału. Przy takim rozwiązaniu elewacja bazyliki jest nie czytelna. 
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 Fot.arch. 40. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 1985.Dwukolorowe tynki, 

rozbielony złoty ugier w tłach i ciepła biel na detalu :gzymsach i pilastrach. Krużganki pomalowane 

na rozbielony różowy kolor z białymi pilastrami i gzymsami. Klasztor w kolorze bazyliki. 

Współczesna aranżacja powtarzająca rozwiązania podziału. 
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Fot.arch. 41. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce 1992-1994, wnętrze krużganka 

południowego z nową aranżacją w postaci biało żółtej farby silikatowej. 

 

Fot.arch. 42. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce 1992-1994, wnętrze krużganka 

południowego z nową aranżacją w postaci biało żółtej farby silikatowej. Zlewająca dwie bryły 

dwukolorowa aranżacja.  
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Fot.arch. 43. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce 1997-1999 z nową aranżacją w postaci 

biało żółtej farby silikatowej położonej na bazylice i krużgankach. 

 

Fot.arch. 44. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce 2005 r, wnętrze krużganka północnego. 



 
140 

Fot.arch. 45. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 2007.Bazylika, portal wejścia głównego. Biało 

żółte rozwiązanie całkowicie obce pierwotnej aranżacji. 

 

Fot.arch. 46. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 2007.Dwukolorowe tynki, rozbielony 

złoty ugier w tłach i ciepła biel na detalu :gzymsach i pilastrach. Krużganki pomalowane na 

rozbielony różowy kolor z białymi pilastrami i gzymsami. Klasztor w kolorze bazyliki. 
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Fot.arch. 47. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 2008.Dwukolorowe tynki, żółty  w 

tłach i chłodna biel na detalu :gzymsach i pilastrach. Krużganki pomalowane też na  ten sam kolor, 

spod żółtej intensywnej barwy widoczny różowy z poprzedniej aranżacji kolorystycznej. 
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Fot.arch. 48, 49. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 2012.Odtworzona barokowa paleta 
malarska na elewacjach bazyliki i krużganków w ramach projektów unijnych 2007-2012r. 

Dopełniająca kolorystyka malarska, związana z kolorystyką fresków M.Meyera. Zastosowanie efektu 

barwy ciepłej-krużganek, chłodnej-bazylika, ustawiło w przestrzeni i perspektywie obraz 

Sanktuarium. To malarskie rozwiązanie pozwala na współistnienie w przestrzeni dwóch brył, poprzez 
ich barwne dopełnienie na tle zieleni wzgórza. W tym obrazie wszystko było przemyślane, wszystko 

wskazuje na koncepcję Macieja Meyera, który dzięki podróży do Italii, widział identyczną kolorystykę 

barokowych kościołów. Przy elewacjach Sanktuarium zastosował identyczne rozwiązania. 
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Fot.arch. 50. Sanktuarium NNMP w Świętej Lipce rok 2012.Odtworzona barokowa paleta 

malarska na elewacjach bazyliki i krużganków w ramach projektów unijnych 2007-2012r. Niestety z 

powodu ogromnych kosztów,  nie odtworzono złoceń, które istniały na całej elewacji, odtworzono je 

tylko w obszarze portali wejść. By nie zmiksować warstw oryginalnych marmoryzacji na detalu 

bazyliki z obecną aranżacją, na podniebiach nie odtworzono ich, pozostawiając jedynie szarą 
podmalówkę. 
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10.WNIOSKI  I  WYTYCZNE  

Elewacje 

1. Badania potwierdziły obecność barokowych tynków z I warstwy chronologicznej oraz 

tynków II i III warstwy chronologicznej związanej z dekoracją autorstwa M. Meyera 

na elewacjach krużganka północnego od strony dziedzińca oraz kaplicy północno-

wschodniej. Na filarach do bramy północnej, wyraźnie zauważalne jest intonaco 

położone przez M. Meyera na starszej warstwie związanej z budową krużganków. Na 

płaszczyznach bocznych filarów arkad do bramy północnej w skrzydle północnym, 

znajdują się naprawdę nikłe relikty polichromii w postaci dużych, czerwonych liści 

akantu zasłonięte grubą warstwą pobiały wapiennej i miejscowo cementową 

cienkowarstwową zacierką.  

 

2. Od strony zewnętrznej czyli od strony dziedzińca, barokowe tynki zachowały się 

głównie w obszarze profilowanych gzymsów i podłuczy oraz żagielków arkad. 

Poniżej na filarach w strefie cokołowej i do wysokości do 1m, barokowe tynki są 

zniszczone i naprawiane cementowymi o zróżnicowanych składach ilościowych 

wypełniaczy. Są przemalowane warstwą farby silikatowej w kolorze białym. 

 

3. Relikty czerwono pomarańczowej monochromii (Siena palona=czerwień żelazowa) 

znajdują się na załamaniach profilowań gzymsów na elewacjach krużganków oraz na 

elewacjach kaplic. Poniżej warstwa ta uległa wypłukaniu przez wodę opadową lub 

mechanicznemu usunięciu, związanym z procesem oczyszczenia podłoża. Ze względu 

na fakt, iż na najstarszych warstwach tynku i pobiały związanych z czasem budowy 

krużganków przez Czarlińskiego i Burzyńskiego 1694-1708, jako pierwsza warstwa 

barwnej monochromii występuje czerwień żelazowa (Siena palona). Jedynym 

wówczas wykształconym malarzem, który odbył nauki w Italii, był M.Meyer. Ze 

względu na kolorystykę fresków (tonacje czerwieni żelazowych) i przemyślaną 

barwną, całościową kompozycję, zarówno we wnętrzach bazyliki jak i  we wnętrzach 

krużganków, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że autorem kolorystyki 

elewacji Sanktuarium był M.Meyer. Celowe zastosowanie efektów malarskich barwy 

ciepłe z przodu, barwy chłodne w głębi, są znane tylko wykształconym malarzom. 

Ponadto efektowna elewacja frontowa Bazyliki, wymagała oprawy a nie konkurencji 

w kompozycji całego krajobrazu-krużganek(na fotografiach archiwalnych widać jak 

pionowe podziały zastosowane na elewacjach bazyliki i krużganków, rozbijają formę 

ich architektury i nie podkreślają ich plastycznie). 

 

4. W skrzydle wschodnim, na filarach, arkadach podłuczach również zachowały się tynki 

barokowe z I warstwy chronologicznej, związanej z budową krużganków. Są pokryte 

grubymi warstwami pobiał wapiennych i współczesnymi tynkami wapienno-

piaskowo-cementowymi. W wielu miejscach zauważamy akty wandalizmu w postaci 

wyrytych bądź napisanych ołówkiem, kredką nazwisk pielgrzymów. 

 

5. Wszystkie aranżacje współczesne od lat 60-tych XX w. do lat 90-tych XX w. 

wprowadzają w elewacje krużganków podział na tła i artykulacje bielą.  
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Wnętrza krużganka północnego, wschodniego i południowego 

1. Badania potwierdziły, że na ślepych arkadach ścian, dekoracja malowana na pobiale 

techniką klejową przez Karola Mosera z Bisztynka w 1802 roku nie zachowała się. W 

odkrywkach widoczne zniszczenia warstwy. Spowodowane wypłukaniem i 

wymyciem warstwy malarskiej oraz pobiały przez wodę kondensacyjną i podciąganie 

kapilarne (zanim wykonano izolację). Na ścianach wnęk arkad zauważalne są również 

uzupełnienia ubytków tynków barokowych pokryte grubą warstwą pobiały wapiennej. 

Po usunięciu mokrych i rozmywających się w tych trudnych warunkach 

klimatycznych, warstw pobiał w odkrywkach, znaleziono ślady tzw. „aktów 

wandalizmu”, czyli napisy z nazwiskami pielgrzymów wizytujących Sanktuarium. W 

wielu przypadkach bardzo pięknie kaligrafowane. Niestety część wschodnia skrzydła 

północnego jest najbardziej zawilgoconym miejscem w krużganku. Osłonięta przez 

bryłę bazyliki, nie ma szans na wyschnięcie. Słońce dochodzi tylko do dwóch przęseł 

arkad przed kaplicą północno-wschodnią, pozostałe są stale zawilgocone zwłaszcza w 

okresie wiosennym i jesienno-zimowym. Dodatkowo przemarzanie zawilgoconych 

powierzchni pogłębia destrukcję tynków i reliktów warstw malarskich. Dlatego też 

cyklicznie wykonywane są badania zawilgoceń murów w celu kontrolowania zjawisk 

panujących w krużgankach oraz ich wpływu na freski. Z powodu utrzymujących się 

zawilgoceń wnętrz dekoracje malowane przez uczniów M. Meyera oraz Karola 

Mosera nie zachowały się w tej części krużganków.  

2. Na sklepieniach tynki barokowe z I warstwy chronologicznej związanej z budową 

krużganków, pokryte grubą warstwą pobiały z resztkami farby ugrowej i czerwieni. 

Zabezpieczono je przez wszystkie lata także grubymi warstwami pobiał wapiennych. 

Niestety w odkrywkach po usunięciu mokrych, odpadających i rozmywających się 

warstw pobiały wapiennej możemy zaobserwować nikłe ślady po usuniętej dekoracji 

malarskiej. Skuteczność działań związanych z usuwaniem odpadającej dekoracji była 

tak wielka, że kompletnie nic się nie zachowało. Widzimy ślady po szpachelkach 

zdzierających aż do surowego tynku, warstwy pobiały ze śladami farby. Niestety 

możemy jedynie potwierdzić, że kolorystykę dekoracji zapewne jak i tematykę 

niedzielnych ewangelii kontynuowano po śmierci M. Meyera. Pigmenty były te same 

czyli ogólnodostępne czerwienie żelazowe, azuryt, zieleń hiszpańska, tylko 

technologia kontynuatorów nie była wytrzymała w tych tak drastycznych warunkach 

klimatycznych. 

 

10.ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

1. Kontynuacja konsekwentnego przywracania elewacjom krużganków barokowej 

kolorystyki, zgodnie z założeniami wytyczonymi najprawdopodobniej przez M. 

Meyera oraz z programem jaki został zaplanowany wraz z koncepcją architektoniczną 

Sanktuarium. W latach 2008-2011 rozpoczęto przywracanie barokowej aranżacji 

elewacjom, co kontynuowano w latach 2014, 2015, 2017, 2019 i co należy realizować 

konsekwentnie dalej. 

 

2. Ze względu na fakt, że cały kompleks Sanktuarium jest monumentalnym obiektem, 

wymaga specjalnej troski oraz szczegółowego planowania prac prewencyjnych, 

najcenniejszych elementów tego wielkiego dzieła. Niestety obiekt ten jest zbudowany 
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z samych dzieł sztuki i zasada wartościowania przy wyborze, co najpierw ratować, w 

tym przypadku jest bardzo trudna. Ze względu na fakt, iż jedną z przyczyn, mającą 

wpływ na zniszczenia fresków, jest usytuowanie obiektu oraz warunki klimatyczne, w 

2007 podjęto decyzję o skoncentrowaniu się na ratowaniu tych najcenniejszych 

fragmentów dekoracji, które były malowane w technice al fresco przez M. Meyera i 

jego uczniów oraz te które były czytelne. Zrezygnowano wówczas z walki o 

wydobycie spod pobiał kolejnych fragmentów dekoracji ponieważ już wtedy było 

wiadomo, że technologia, w jakiej kontynuowano dekorowanie krużganków, była 

słaba (farba klejowa na pobiale) i nie przetrwała próby czasu oraz trudnych warunków 

ekspozycji. Skupiono się zatem na najcenniejszych fragmentach. Podczas prac 

przyjęto zasadę, aby w miejscach nie zniekształconych przez działania 

konserwatorskie, gdzie był zachowany „sam M. Meyer”, nie wprowadzać 

punktowania rekonstruującego w pełni dekorację, tylko techniką „aqua sporca” 

poprzez scalenie uzupełnień ubytków, podkreślić jego dzieło, bez ingerencji. Zakres 

tych działań można zaobserwować w skrzydle północnym w części zachodniej. W tym 

przypadku aranżacja oryginalnego dzieła świetnie się eksponuje pomimo znacznych 

zniszczeń autorskiej warstwy malarskiej. Nie tylko sprawia wrażenie autentyku, ale 

także nim jest, co jest odczuwalne przez obserwatora. Dlatego też w 2017 roku 

podczas prac remontowych wnętrza krużganka zachodniego w jego południowej 

części, przy konserwacji XIX wiecznych tynków, w której to części miał powstać 

punkt informacji turystycznej, zastosowano podobną zasadę aranżacji ścian. Minimum 

ingerencji, rekonstrukcja pobiał, z pożółkłym odcieniem. Jaśniejsze na pilastrach, 

minimalnie ciemniejsze w tłach, czyli plecach arkadowych wnęk. Rozwibrowanie 

kolorystyki pobiał spowodowało, że wnętrze krużganka nabrało historycznego 

wyglądu. Nawiązywało do pobielonego tła najstarszej I warstwy chronologicznej z lat 

1694 -1708 z czasu budowy krużganków, sprzed powstania fresków M. Meyera.  

 

Proponujemy zatem aby wnętrza krużganków wschodniego i południowego, które są 

pozbawione dekoracji, po miejscowym oczyszczeniu powierzchni z farb silikatowych 

(nie usuwamy pobiał, które są w dobrym stanie i skonsolidowane z podłożem) oraz 

usunięciu szkodliwych cementowych uzupełnień po uzupełnieniu ubytków tynków 

tynkami hydraulicznymi, scalić (podbarwioną na starą pożółkłą) pobiałą wapienną w 

analogiczny sposób aranżując wnętrze, jak wykonano to we wnętrzu punktu 

informacji turystycznej, znajdującym się w części południowej krużganka 

zachodniego. 
 

 Naszym działaniom powinien przyświecać rozwaga i rozsądek, oparte na wieloletniej 

wiedzy zdobytej na temat zabytku, jego zniszczeń, przyczyn zniszczeń, zjawisk, których nie 

możemy zmienić, starając się jedynie, tak prowadzić prace, aby umożliwić obiektowi 

przetrwanie w tak trudnych warunkach klimatycznych, w jakich został wybudowany. Dlatego 

też należy skupić się na najważniejszych fragmentach wnętrz krużganków z zachowanymi 

freskami, kontrolując stale ich stan, a pozostałe powierzchnie wnętrz krużganków zabezpieczyć i 

zaaranżować w taki sposób, aby stanowiły harmonijną całość i podkreślały szlachetność 

barokowych tynków pokrytych starą pobiałą.  

 Od 2007 roku przez Inwestora i zespół specjalistów z różnych dziedzin (Politechnika 

Gdańska, Wydziały Konserwacji Dzieł Sztuki: UMKToruń, ASP Warszawa, ASP Kraków) 

prowadzona jest konserwacja zapobiegawcza obiektu. ”Wybiega ona w przyszłość, usiłując ubiec 

dostrzegalne skutki przemijania. Preventie conservation - to przewidywanie zagrożeń, dosłownie: 
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zapobieganie wszelkim sytuacjom, które mogłyby pogorszyć stan zabytkowego obiektu, zagrozić jego 

integralnemu bytowi. Konserwacja zapobiegawcza stanowi system, który obejmuje działania bez 

fizycznej ingerencji w materię obiektu; troska polega na zadbaniu o czynniki otoczenia, by zapewnić 

obiektowi bezpieczeństwo (dotyczy m.in. fresków) i możliwie najlepsze warunki trwania. Definicja 

rozwija się wraz, czy raczej równolegle, z rozwojem dziedziny nauki i praktyki. Świadomość, że nie 

da się ocalić wszystkiego, co szczęśliwie dotrwało do naszych czasów, z trudem dociera do coraz to 

szerszych kręgów specjalistów. Plan „Delta” stworzony na początku lat 90.XX w. dla zbiorów 

muzealnych w Holandii stanowi przykład praktycznego zastosowania zasad konserwacji 

zapobiegawczej. Program objął ocenę zasobów narodowych i wytyczenie granic możliwości ich 

konserwacji i zabezpieczania, odchodząc od idealistycznej i nierealnej koncepcji, że wszystko, co 

przetrwało do naszych czasów uda się w jednakowym stopniu poddać pełnej konserwacji36 

 Każdy nowy projekt rodzi przede wszystkim pytanie o koszty jego wprowadzenia. Podstawą 

tego kompleksowego planu są zmiany organizacyjne w istniejących strukturach, bez konieczności 

angażowania dodatkowych środków. Praktyczne zastosowanie konserwacji zapobiegawczej jest w 

pierwszym rzędzie kwestią wiedzy, dobrej woli i codziennej systematycznej pracy zarówno personelu 

muzealnego, jak i służb powołanych do ochrony i opieki nad wszelkimi zabytkowymi obiektami. 

 Także zintegrowana planowa troska o dzieła sztuki i obiekty architektury, wraz z ich 

dekoracją, w tym także i malowidłami, pozwoli ograniczyć koszty ochrony zabytków dzięki 

wnikliwiej sporządzanym planom wydatków.37 

 Pozytywne rezultaty przy zabytku daje zaplanowanie poszczególnych etapów prac 

naprawczych przewidzianych na wiele lat i konsekwentne realizowanie planu przez lata bez 

względu na zmianę osób kontynuujących dzieło.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Ewa Święcka „ Konserwacja zapobiegawcza malowideł ściennych”, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków, Warszawa 2010 s.24 

37 Ewa Święcka „ Konserwacja zapobiegawcza malowideł ściennych”, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków, Warszawa 2010 s.25. 








