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Zawilgocenie jako problem w ochronie obiektow
budowlanych i zbiorow muzealnych
Streszczenie
Artykul podejmuje problem nierownowagi wilgotnosciowej w historycznych budynkach i budowlach. Omawia krotko zrodla i drogi przenikania wilgoci. Analizuje przyczyny
zawilgocenia obiektow historycznych (zly stan techniczny, brak okapow w konstrukcjach
dachow, podwyzszenie poziomu przylegtego terenu i jego niewlasciwe uksztaltowanie,
woda odpryskowa, zte odprowadzenia wody, przekopy). Uwzgl^dnia tez przyczyny przesuszenia budowli, a nast^pnie skutki nierownowagi wilgotnosciowej.
W stosowanych powszechnie rozwiazaniach problemow zawilgocenia na przestrzeni
ostatniego stulecia i wspokzesnie obserwuje sif najcz^sciej niestety prowadzona na oslep
z niezdiagnozowan^ przyczyna oraz klasyczne leczenie objawowe. Omowione zo- mody, mity i blf dne przekonania.
W podsumowaniu przedstawione jest zagadnienie integralnosci technicznej, jako
podstawy wyboru optymalnych rozwiazaii, kwestia czasu suszenia i koniecznosci monitorowania procesu, a takze zagadnienie codziennej dbalosci o utrzymanie rownowagi
wilgotnosciowej w materii obiektu.
Wprowadzenie
Zagadnienie nierownowagi wilgotnosciowej, a zwlaszcza nadmiernego zawilgocenia
i metod rozwiazywania problemow z wilgocia, zostalo szczegolowo omowione w dwu
specjalnie tym kwestiom poswi^conych rozdzialach ksi^zki autorki, powraca takze w rozdzialach poswi^conych klimatowi1. Odsylaj^c zatem zainteresowanego Czytelnika do
B. J. Rouba, Pielggnacja swiqtyni i innych zabytkow. Ksiifzka nie tylko dla ksifzy, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Toruri 2014. Patrz rozdziaty: 18. Dlaczego koscioty sa zawilgocone?; 19. Najpierw ,,zakr^cic kran"; 20.
Kondensacja i juz trochf o klimacie wn^trza; 21. Co to s^ wahania klimatyczne i dlaczego dobry klimat jest
taki wazny; 22. Co zrobic, jesli juz s^ klopoty?
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szerszego opracowania, w prezentowanym ponizej tekscie skupiam si§ na innych jeszcze
watkach przedmiotowej problematyki, zwlaszcza zas na analizie biez^cej sytuacji i probie
odpowiedzi na pytanie - dlaczego jest, jak jest?
Nierownowaga wilgotnosciowa jest rzeczywistym, wielkim problemem konserwatorskim, trapiacym setki ludzi - zyjacych w zabytkach, opiekujacych sif zabytkami badz, tak jak
muzealnicy, usilujacych w nich bezpiecznie przechowywac zbiory. Dla pracownikow muze6w w szczegolny sposob frustrujace sa sytuacje, gdy wbrew ich staraniom nie udaje sie poprawic warunkow przechowywania zbiorow, gdy mimo kosztownych prac osuszajacych budynki, sale ekspozycyjne, pomieszczenia magazynowe nie spemiaja oczekiwanych wymogow.
Problem nierownowagi wilgotnosciowej nie jest prawie nigdy wynikiem dzialania
natury (tak jak np. niszczenie pod wptywem swiatla) ani sil przyrody (erupcje wulkanow,
trz^sienia ziemi itp.). Bardzo rzadko jest wynikiem bi^dow popelnionych przez budowniczych. Prawie zawsze - uwazam, ze w co najmniej 90% przypadkow - jest wynikiem
blfdow popelnionych przez pozniejszych uzytkownikow, nieumiej^tnie dbajacych o budynek lub zle przeprowadzajacych jego remonty.
Sami te klopoty sciagamy sobie na glowy, czasami w sposob tak nierozsadny, ze az
trudno uwierzyc!

Zawilgocenie - zrodla i drogi przenikania wilgoci
Analizujac mozliwe zrodla wody, nalezy przypomniec, ze w obiektach zabytkowych
spotykamy si^ z zawilgoceniem:
• woda opadow^
• woda pochodza^ z gruntu
• woda pochodzaca z powietrza - mowimy wowczas o zawilgoceniu woda kondensacyjna lub adsorpcyjn^.
Jesli jako kryterium podziatu przyjmujemy nie zrodlo wody (opady, mokry grunt lub
wilgotne powietrze) lecz drogi jej przedostawania si§ do budynku, to wowczas mowimy o:
• wodzie inwazyjnej
• wodzie infiltracyjnej, przenikajacej do wn^trza budynku, czf sto za sprawa transportu
(podciagania) kapilarnego.

Skutki nierownowagi wilgotnosciowej
Zawilgocony budynek jest niebezpieczny, stwarza zagrozenie mikrobiologiczne i nie
pozwala utrzymac wlasciwego mikroklimatu w otoczeniu dziel sztuki, nadto jego substancja sama ulega szybkiemu niszczeniu, co generuje potrzeb^ nieustaj^cych, kosztownych
remontow. Jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi.
Przesuszony budynek jest rowniez niebezpieczny, bo narazony na destabilizacj? elementow konstrukcyjnych, takze nie pozwala utrzymac wlasciwego mikroklimatu w otoczeniu dziel sztuki, a ludzie w nim cz^sciej choruja i szybciej si^ starzeja!
W obydwu przypadkach przygn^biajace jest to, ze wszelkie prace remontowe o charakterze leczenia objawowego, podejmowane bez skutecznego usuni^cia przyczyny,
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skazane 54 na porazkf, a im bardziej ,,silowe" rozwi^zania s^ stosowane, tym gorsze
ich skutki.

Przyczyny zawilgocenia historycznych obiektow budowlanych
Zly stan techniczny - zniszczone cegly, wyplukane i skorodowane fugi, gl^bokie
p^kni^cia murow, nieszczelne dachy - sprzyja zawilgoceniu za sprawa^ inwazji wody
opadowej, a procesy niszczenia zachodz^ wowczas blyskawicznie. Blfdy popelniane
przy remontach dachow - likwidacja okapow, zly k^t podwieszenia rynien2, brak lub
zbyt male kosze rynnowe, za male przekroje rur spustowych i ich zbyt krotkie zakoriczenia, wylewaj^ce wodf wprost pod fundamenty - rodza^ szybko problemy. Bardzo cz^sta^
przyczyn^ klopotow z woda^ jest brak stale] dbalosci o stan rynien i rur spustowych,
zapominanie o koniecznosci corocznego usuwania lisci i smieci, ktore je zapychaj^.
Przyczyny pozniejszych klopotow bywa takze zmiana rodzaju pokrycia dachowego (np.
z ceramicznego na blaszane), zmiana konstrukcji wifzby i w rezultacie zaklocenie lub
wrfcz zburzenie integralnosci technicznej dawnej struktury, ktora nagle przestaje poprawnie chronic budynek, a niekiedy wprost zaczyna go niszczyc (np. poprzez rozpieranie scian silami poziomymi, ktore przedtem nie wystfpowaly). Przy pracach dachowych
nagminnie popelniany bywa takze z pozoru blahy bl^d, ktory moze miec tragiczne,
groz^ce katastrof^ budowlan^ konsekwencje - zbyt gorliwe uprz^tni^cie poddasza powi^zane z usunifciem wypelnienia pach sklepiennych (tzw. gruzu zasypowego). Takie
odci^zenie pach sklepiennych powoduje zmiane^ schematu obci^zeii statycznych calej
konstrukcji, co moze prowadzic do pfkania i rozlamywania sklepienia wzdluz jego
grzbietu.
Zdarzaj^ si^ tez przypadki zawilgocenia spowodowanego drobnymi, wydawac by sie^
mogto nic nie znacz^cymi blf dami - brak kapinoska, zle wyprofilowany spadek jakiegos
elementu budowli itp. Po latach takie drobne nieprawidtowosci sa^ w stanie doprowadzic
do bardzo powaznych strat.
Najczfstsz^ jednak przyczyn^ zawilgocenia historycznych obiektow jest podwyzszenie gruntu ponad punkt ,,0"3, a w rezultacie infiltracja bezposrednio w mury, cz^sto
takze pol^czona z wznoszeniem kapilarnym wody. Kolejne przyczyny to: zle uksztaltowanie trenu (brak spadku albo wrfcz spadek odwrotny - do budynku), utwardzenie
nawierzchni w otoczeniu, az do bezposredniego styku ze scianami obiektu i wywotane
tym moczenie ich wod^ odpryskow^. Skuteczna ochrona newralgicznej strefy przyziemia
budynku przed woda^ odpryskow^ jest duzym wyzwaniem.
Nast^pstwem zlego podwieszenia rynien jest najcz^sciej ich rozlamywanie przez snieg zsuwaj^cy si^ z dachu. Wygi^cie rynny potrafi stac si^ przyczyny bardzo powaznych zniszczeri, jesli np. sprawi, ze woda z calej
polaci dachu zamiast do rury spustowej wylewana b^dzie na jeden obszar fasady. Mozna spotkac rowniez
takie sytuacje, gdy woda spiywajaca z dachu, zwkszcza typu nasuwn;cowego (z zalamanym duzym okapem),
roztrzaskuje si? o zle podwieszon^ rynn^. Powstaj^cy pyl wodny intensywnie moczy wtedy scian^ 1-1,5
metra ponizej rynny, tworz^c wyrazna^ poziom^ lini? granicy mokrego tynku, widoczn^ przy kazdym deszczu. W miar^ uplywu lat staje si? ona granicy zniszczen. W ksiazce ,,Pielegnacja.." ilustruj^ takie przypadki
fotografienr 18.4; 18.8.; 18.9.
Punkt ,,0" to miejsce styku fundamentu i wymurowanej na nim sciany. Punkt ten pierwotnie zawsze znajdowal si? kilka, kilkanascie cm ponad poziomem terenu, co dystansowalo mur od kontaktu z gruntem i tym
samym gwarantowalo jego bezpieczeristwo.
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Rye. 1. Przyklad kosciola, w ktorym pierwsz^ przyczyn^ zawilgocenia jest infiltracja wody w mur na skutek
podwyzszenia poziomu gruntu az o 50 cm (co ustalono, porownuj^c rzedne terenu z poziomem posadzki
we wn^trzu). Infiltracja jest wzmacniana przez przykrycie gruntu od gory bardzo solidna^ betonow^ opask^, co jest drug^ przyczyn^ zawilgocenia. Stan w roku
2011.Fot. B.J. Rouba

Rye. 2. Kosciol znajduje si? na wzniesieniu, a najblizszy teren opada ,,od scian" jednak pozytywny efekt jest
calkowicie niwelowany dzialaniem opaski odpowiedzialnej za odbijanie i narzucanie wody na sciany, sk^d
poprzez zaprawe migruje ona do wnetrza, stanowiac
trzeci element procesu zawilgacania gotyckiej budowli.
Popekane rynny, zbyt krotkie rury spustowe zakoriczone rownie krotkimi kolankami oraz brak rynsztokow
przejmuj^cych i odprowadzaj^cych wode szybko od
kosciola - to czwarty element zwiekszaj^cy zawilgocenie. Takze zle rozwi^zane odprowadzanie wody z dachu
zakrystii, moczenie scian i rozrost glonow pogarszaj^
stan kosciola. Widoczna na fotografii sytuacja sprawila,
ze doszlo juz najprawdopodobniej do rozmiekczenia
gruntu pod naroznikiem zakrystii, o czym swiadczy
gl^bokie pekniecie widoczne na polnocnym cokole, na
fotografii z prawej strony. Fot. B.J. Rouba

Rye. 3. Naroznik zakrystii od strony wschodniej, widoczne to samo pejmiecie. Najprawdopodobniej rozmifkczenie gruntu woda^ wylewan^ z rury spustowej
w jeden punkt i przy tym obciazenie betonow^ opask^
sprawilo, ze naroznik wisi juz wlasciwie w powietrzu.
Fot. BJ. Rouba

Rye. 4. W tym samym kosciele na scianie wschodniej
znajduje si^ XlX-wieczna grupa Ukrzyzowania malowana na blasze. Woda skapuj^ca z oslaniaj^cego ji}
daszkii trafia latami dokladnie na nagrobek zasluzonej
rodziny dobrodziejow kosciola i fundatorow grupy
Ukrzyzowania. Najintensywniejsze zniszczenia sciany i postaci powstale w wyniku uderzeri kropel odbijanych od twardego kamienia ukladaj^ sie w ksztalt
luku, powtarzajaxego dokladnie luk gornej czesci nagrobka. Fot. B.J. Rouba
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Szczegolnie trudne sa przypadki zawilgocenia spowodowanego uszczelnieniem nawierzchni i otoczenia, zwlaszcza w polaczeniu z blf dami uksztaltowania terenu, kiedy
woda nie ma innej drogi odparowania, jak tylko przez mur4. Cz^sta przyczyna zawilgocenia s£j zle systemy odprowadzenia wody opadowej (np. podziemne) lub bariery unieinozliwiajace jej szybkie odprowadzenie (wysokie chodniki, krawf zniki itp.) oraz roznego rodzaju przekopy (po zakladaniu instalacji, po pracach archeologicznych, po ulozeniu
drenazu itp.). Przekopy s^ szczegolnie zdradliwe, poniewaz rozpulchniona gleba latwo
staje si? „autostrada" dla wody, w wyniku czego pod ziemia powstaj^ pot?zne, wyplukane
kawerny, niekiedy wr^cz jaskinie5. Wystarczy np. uszkodzenie podziemnej rury odprowadzajacej wodf z dachu do kanalu burzowego, aby zamiast rur^ woda zacze^a splywac
po jej pobocznicy, drazac coraz szersza pustk? w rozpulchnionym gruncie. Niewidoczne
podziemne uszkodzenie po latach doprowadzic moze do katastrofy6.

Rye. 5. Ten gotycki koscioi jest poiozony na pagorku,
ktory od strony wschodniej ostr^, pionow^ skarp^
(kilkunastometrowej wysokosci) opada ku drodze.
Wzdtuz sciany poludniowej koscioi zachowal oryginalne opracowanie terenu - spadek i trawe. Chodnik
pofozony pod koniec lat 70. lub w latach 80. XX w. jest
na tyle niski, ze nie zatrzymuje wiekszych ilosci wody.
Sciana jest sucha. Fot. B.j. Rouba

Rye. 6. Wzdluz wschodniej sciany prezbiterium spadek juz nie jest tak wyrazny, st^d wieksze zawilgocenie
i zniszczenia. Natomiast po lewej stronie fotografii,
nad sam^ kraw^dzi^ skarpy widoczne jest uszkodzenie i zapadni^cie chodnika. Fot. B.J. Rouba

-

Rye. 7. Winowajca! Rura spustowa, ktorej przedluzenie
wkopano w grunt, zamiast wod^ odprowadzic niewielkim rynsztokiem ku odleglej o 3 metry krawedzi skarpy! Najprawdopodobniej juz dawno rura podziemna
ulegla uszkodzeniu, w rezultacie nastepuje rozmywanie gruntu pod plytami chodnika, co w tym szczegolnym przypadku jest wyj^tkowo niebezpieczne dla
stabilnosci wzgorka, skarpy i kosciola. Fot. B.J. Rouba
Z tal<a_ sytuacj^ mamy do czynienia wowczas, gdy wewn^trz historycznego budynku zalozona zostaje szczelna
posadzka wykonana we wspolczesnej technologii a na zewnatrz szczelnie ulozone twarde nawierzchnie. Mur
pelni wowczas role^ podobna^ do roli knota w lampie, stanowi^c jedyn^ drog^ ujscia wody. Im wyzszy od pierwotnego jest poziom gruntu, tym wiecej wody dostaje sie do muru i tym wyzsza bedzie strefa jego zawilgocenia.
To wlasnie tego typu mechanizm spowodowal 25 maja 2016 roku zapadni^cie asfaltu na odcinku dlugosci
200 metrow i gigantyczne zniszczenia przy Ponte Vecchio we Florencji.
Tego rodzaju sytuacja miala miejsce w kosciele szpitalnym w Sierpcu. W ksi^zce ,,Piel$gnacja..." zostala opisana i zilustrowana fotografi^ nr 19.3.
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Przyczyna^ zawilgocenia bywaja^ roznego rodzaju awarie instalacji wodnych, katastrofy, powodzie. Po takich jednorazowych zdarzeniach straty s^ najcz^sciej dotkliwe,
ale z latami obiekt ma szanse powrotu do rownowagi wilgotnosciowej, pod warunkiem,
ze nie ulegl zakazeniu grzybami, ktore rozwijaj^ si^ nawet juz po osuszeniu obiektu, gdyz
potrafi^ sobie same wytwarzac niezbf dna^ do zycia wod?.
Stosunkowo rzadsze 54 przypadki zawilgocenia lub przesuszenia spowodowanego
zaburzeniem stosunkow hydrologicznych, choc maja one miejsce. Do zmiany poziomu
wod gruntowych dochodzi najczesciej w wyniku roznego typu ingerencji w srodowisko
- budowy tarn, zbiornikow retencyjnych, regulacji rzek, ale takze np. budowy podziemnych garazy, linii metra itp. Podziemne kubatury powoduj^ niekiedy lokalne podwyzszenie wilgotnosci gruntu, cz^sto jednak - podobnie jak regulacje rzek, melioracje gruntow
rolnych, kopalnie odkrywkowe - prowadz^ do obnizenia lustra wody gruntowej i niebezpiecznego przesuszenia podloza i samej substancji budowlanej. Niespodziewane obnizenie poziomu wod gruntowych obserwuje si^ ostatnio dose cz^sto, jako nast^pstwo budowy nowoczesnych drog i autostrad, z bardzo skutecznymi systemami gl^bokiego drenazu.
Nastfpstwa pozostaj^ w scislej zaleznosci od charakteru gruntu, na ktorym posadowiona
jest zabytkowa budowla i od jej warunkow technicznych7. Najbardziej narazone w takich
przypadkach s^ obiekty pierwotnie posadowione na gruncie niespoistym, podmokfym
i grzaskim, wzmacnianym podczas budowy drewnianymi palami8.
Do zawilgocenia woda pochodzaca z powietrza dochodzi wowczas, gdy ta w postaci pary nie jest dostatecznie szybko odprowadzana z wn^trza i okresowo nastfpuje
wykraplanie jej nadmiaru. Najcz^stsz^ przyczyn^ kondensacji jest brak wentylacji lub
wentylacja zle prowadzona, np. wpuszczanie powietrza zbyt wilgotnego, zbyt chlodnego lub zbyt cieplego. Czasem wystarczy tylko otwarcie okna w upalny, wilgotny dzien,
aby w chlodnym wn^trzu wywolac kondensacj^. Cz^sto przyczyn^ jej wyst^powania s^
bl^dy projektowania lub wykonawstwa budowlanego (mostki cieplne), nieodpowiednie
systemy ogrzewania (np. pulsacyjnie dzialaj^ce ogrzewanie nawiewowe lub ogrzewanie promiennikowe), co zwtaszcza w polaczeniu ze zbyt mal^ wentylacyjnosci^ wn^trza
Skutki budowy drog z gl^bokim drenazem widac najbardziej na obszarach, gdzie grunt ma budowy warstwow^, gliniasto-zwirowa. Strumyczki wody przesaczaj^cej si? i rozpiywaj^cej w warstwach zwiru zostaj^
przej^te przez drenaz, a niedobor wody w glebie sprawia, ze usychaj^ drzewa, umieraj^ ogrody, osiadaja^
budynki.
Szeroko opisywany byl w literaturze i doniesieniach prasowych przypadek dzielnic zbudowanych na wyspach
Sztokholmu, ktore ucierpiary na skutek zmiany stosunkow wodnych spowodowanej budowa metra. W Polsce
spektakularny przyklad stanowi^ problemy Paiacu Wielkich Mistrzow na zamku w Malborku, ktorego czesc
pomocna, wychodz^ca w kierunku Nogatu, zostala podczas budowy posadowiona na palach. Niestabilnosc
poziomu rzeki stanowila problem juz w XVI wieku. Od tamtego czasu podejmowane byly rozne dzialania
konserwatorskie - bezskutecznie. W latach 80. stan zachodniego skrzydla Zamku Sredniego by} zatrwazajacy.
Rozwarcia sp^kan murow i sklepieri dochodzily nawet do kilkunastu centymetrow. Sciana zachodnia oderwala sie od reszty konstrukcji i utworzyk wraz z przylegrymi fragmentami scian bocznych samodzielny blok
konstrukcji, ulegaj^cy coraz bardziej zlozonym przemieszczeniom. Ostatecznie problem zostal rozwi^zany
dopiero w latach 1991-98, kiedy firma ..Stabilator" nalez^ca do koncernu Skanska, zastosowala nowatorsk^
wowczas metod? utwardzenia gruntu technika^ mikropali. Caia akcja ratunkowa byla konsekwentnie monitorowana za pomoca^ czujnikow. Bylo to wielkie osiagni^cie techniczne i konserwatorskie, zauwazone i docenione na calym swiecie. Monitoring geodezyjny potwierdzal calkowite ustabilizowanie gruntu. For. <http://
www.zamek.malbork.pl/uploaded/fck_files/file/press_room/DLA_MEDIOW/2010-11 -26_mariusz_mierzwinski_referat.pdf >.
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i niedostateczna^ wymiana^ powietrza jest w stanie doprowadzic budynek do skrajnego
zawilgocenia. W takich przypadkach, jesli na scianach znajduja^ si§ farby inne niz czysto
wapienne, dochodzi do zagrzybienia.9
Szczegolna^ odmianf zawilgocenia spotykamy w obiektach silnie zasolonych (albo na
skutek uzycia nieodpowiednich materiatow zastosowanych do budowy, b^dz prac remontowych, albo na skutek dlugotrwalego zawilgocenia murow). Woda w postaci pary jest
wowczas ,,wychwytywana" przez higroskopijne sole w wyniku zjawiska adsorpcji. W pol^czeniu ze zia^ wentylacyjnosci^ i sklonnoscia^ do czestego wystepowania kondensacji daje
to efekt ,,samonapedzaj^cego sie" mechanizmu destrukcji.
W tym miejscu pozwolf sobie na ilustracje; zagadnienia krotkim opisem jednego
z najbardziej trudnych przypadkow, jaki przyszlo mi rozwi^zywac. Niewielki gotycki kamienny kosciol zostat doprowadzony do skrajnego zawilgocenia, a wewnatrz do porosniecia plesnia^ na niespotykan^ skal§. Kiedy wraz z zespolem wspoipracownikow zrobilismy odkrywki i przesledzilismy dokumenty - stare fotografie, dane z kronik parafialnych
• mozliwe si£ stato dose precyzyjne odtworzenie historii prowadzonych w przeszlosci
dzialari remontowych. Charakterystyczne byk> nasilenie krotko po sobie nastepuj^cych
prac w ostatnich latach. Nie bylo jednak ono tylko wynikiem zachowania wi^kszej ilosci
informacji z bliskich nam czasow, lecz swiadectwem narastaj^cych problemow i w zwi^zku z tym potrzeby coraz czestszych interwencji remontowych.
W konkluzji opracowania stwierdzilam, ze przyczyn^ obecnych klopotow nie byl Stan
techniczny budowli, wady samej struktury, wiek kosciola, lecz skutki dzialaii, udoskonaleri i modernizacji wprowadzanych na przestrzeni 50 lat.
Byly to kolejno wykonywane prace:
• wprowadzenie tynkow cementowych podczas napraw strefy przyziemia
• zamiana ceramicznej ceglanej posadzki na kamienn^ ze szczelnego marmuru, ulozon^ na wylewce betonowej
• zamkniecie i uszczelnienie pokryw krypt we wnetrzu
• utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni i uszczelnienie otoczenia wokol kosciota az
do styku ze scianami
• wyciecie drzew w bezposrednim otoczeniu
• zalozenie bitumicznych izolacji pionowych zewnetrznych scian w ich dolnej strefie
• instalacja niszczacego systemu ogrzewania nawiewnego, prowokuj^cego ekstremalnie
czesto kondensacj^ pary wodnej i w rezultacie zagrzybienie
• wprowadzenie do wnf trza wyprawy gipsowej i farb winylowych.
Pierwsze dzialanie mialo miejsce okolo 1930 roku, ostatnie w 1986 roku.
Wszystkie te (dokladnie wydatowane) dzialania - wykonywane w dobrej wierze i dla
dobra obiektu - wprowadzaly nowoczesnosc do starej struktury, ale bez jej doglfbnego
zrozumienia i poszanowania integralnosci technicznej gotyckiej budowli.
A na koniec przyszedt architekt i w tym samym duchu przygotowal Projekt budowlany... dla kosciola. Z obserwacji jego stanu wyci^gn^l bledne wnioski i sformutowal
Zagadnienia te opisaJam szeroko we wspomnianym w przypisie 1 rozdziale poswieconym klimatowi, ilustruj^c je wieloma przykladami wprost z zycia wziijtymi. Problem plesnienia scian wystepuje niestety coraz
cz^sciej takze np. w nowych kosciolach, w ktorych projektanci, w pogoni za oszcz^dzaniem kazdej kalorii
ciepla, nagminnie lekcewaz^ kwestie^ odpowiedniej wentylacyjnosci wn^trza. Stosowanie wspotczesnych farb,
zamiast tradycyjnej techniki wapiennej, sprzyja i przyspiesza wzrost grzybow plesniowych.
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nieprawidlowe zalecenia. Nie zostato dostrzezone i rozpoznane zawilgocenie woda^ kondensacyjn^, stale obecna^ za sprawa^ systemu ogrzewania i zlej wentylacyjnosci. Lekarstwem
mialo bye skucie tynkow wewn^trz i na zewnatrz i oczywiscie wykonanie drenazu. Jedynie
gospodarzowi obiektu nalezy zawdzif czac, ze ten niszcz^cy program zostal zrealizowany
tylko czfsciowo, w pewnym momencie zatrzymany i zarzucony.

Rozwi^zywanie problemow zawilgocenia - mody, mity i bl^dne
przekonania
Patrz^c na historic zmagari czlowieka z zawilgoceniem budynkow, trzeba zdac sobie
spraw?, ze oprocz codziennych doswiadczeri - empirii sprawiaj^cej, ze mennonici nigdy
nie dawali sie^ pokonac wodzie, a gorale do dzis potrafi^ bezblf dnie zadbac o swoje drewniane domy - istniala tez zawsze fachowa wiedza budowniczych. Potrafiono budowac na
bagnach, a czasem wr^cz na wodzie - suche budynki! Umiano uchronic przed wilgoci^
budowle ziemne, forty, kazamaty, krypty kosciolow, lochy magazynowe. Od poczatkow
sredniowiecznego budownictwa skuteczne zabezpieczenie przed woda^ uzyskiwano, lokujac wazne budowle na wzniesieniach. Jesli teren by} plaski, to ukiadano fundamenty tzw.
wyniesione, a potem zasypywano je sztucznym wzgorkiem10. W szczegolnych przypadkach grz^ski teren izolowano, formuj^c rodzaj wanny z blachy olowianej i dopiero w niej
ustawiano fundamenty. Radzono sobie takze, buduj^c fundamenty punktowe na niestabilnym terenie utwardzonym palami. Materialem uzywanym do budowy fundamentow by!
nienasi^kliwy kamien - najcz^sciej narzutowe granity. W sredniowieczu rzadko t^czono
kamienie zapraw^ (a jesli juz, to bardzo tlust^, z duz^ ilosci^ wapna), cz^sciej stosowano
przelewanie warstw kamienia glina^ ktora w sobie zatrzymywala wodf, nie przepuszczaj^c jej wyzej. Koscioly i zamki byiy dodatkowo po cafym obrysie zabezpieczane opaskami z gliny ukosnie ubijanymi, ukladanymi na przemian z warstwami zwiru11. Ten system sprawdzal sie^ idealnie, dopoki nie zostal zniszczony np. pozniejszymi przekopami.
Bardzo waznym skladnikiem systemu zabezpieczenia bylo najblizsze otoczenie - teren
wyraznie opadaj^cy ,,od budynku" i porosni^ty traw^. W warunkach miejskich byly to
tzw. przedogrodki przed kamienicami - bufor pozwalaj^cy na swobodne odparowanie
wody z ziemi. Wi^cej zabiegow wymagaly budowle sadowione na fundamentach murowanych z cegty, ale i z tym sobie radzorio.
Mijaty wieki, ludzka aktywnosc prowadzila do podwyzszania poziomu gruntu.
Budowle ,,zatapialy sif" w otaczaj^cej je ziemi. W miastach poziom niektorych ulic jest
dzis wyzszy nawet i o 5 m w stosunku do sredniowiecznego12! Koscioly na wyniesionych
fundamentach, do ktorych wchodzilo si§ kiedys po schodach, z czasem zacz^ly wymagac
schodkow, ktorymi schodzi si^ do wn§trza. Oznacza to, ze juz nie kamienny fundament
a ceglany, nasi^kliwy mur powyzej niego zaczynat miec w pewnym momencie kontakt
z mokra^ ziemi^.
Tak zostal np. zbudowany zamek biskupi w Lidzbarku Warminskim.
Rysunki ilustruj^ce dawne systemy zabezpieczen fundamentow oraz rysunki obrazujace przyczyny zawilgoceri znalezc mozna wksiazce ,,Pidggnacja ..." il. nr 18.17; 19.1; 19;14.
W Toruniu taka sytuacja ma miejsce np. na ulicy Zeglarskiej, przy Bramie Mostowej, na Moscie Paulinskim
i w innych miejscach.
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Klopoty przyszly na przestrzeni XIX wieku wraz z modernizacja miast, industrializacja^ i upowszechnieniem cudownego wynalazku, jakim byl cement. Kazde szanujace
sie, nowoczesne miasto musialo mice trotuary - im szersze, tym lepsze. Zabudowy nie
mozna byk> rozepchnac, wi^c zacz^to masowo rezygnowac z przedogrodkow, a trotuary
podesziy pod same sciany. Budynki tracily w ten sposob streff ochronn^ - mokra ziemia
dawnych przedogrodkow po jej szczelnym przykryciu plytami, mogla pozbywac sif nadmiaru wody tylko poprzez sciany13. Dodatkowo budynki zyskiwaly przy kazdym deszczu
pot^zna^ porcje^ wody odbitej od twardej powierzchni plyt chodnikowych i narzuconej na
partie przyziemia.
Skutkiem tego bylo, widoczne po pewnym czasie, odpadanie tynkow w dolnych
strefach budynkow, niekiedy takze zasolenie. Wtedy zaczfli ruszac do akcji modernizatorzy techniki napraw uzbrojeni w mocne, cementowe tynki. Wierzono, ze wytrzymaj^
one wszystko, a wykonana nimi
naprawa b^dzie wiecznotrwala. Tak sif jednak nie stalo.
Przyziemia budynkow nadal
niszczaly. Jesli cementowe laty
i uzupelnienia tynkow byly
wyjatkowo zbite i mocne, to
cegla pod nimi wrfcz si§ rozlasowywala z nadmiaru wody.
Z czasem napr^zenia pomi§dzy roznorodnymi materialami
tworzacymi sciany prowadziry
do rozwarstwiania i odpadania napraw - niemal zawsze
Rye. 8. Budynek dawnej wozowni klasztornej, wspokzesnie uzytkowaz wyrwan^ wierzchni^ warstw^ ny byt jako szkota. Podczas remontu w latach 70. wykonano naprawy
tynkow w strefie przyziemia z uzyciem mocnej zaprawy cementowej,
zniszczonej cegly.
Natomiast w zawilgoco- a nawierzchni^ dziedzirica pokryto szesciobocznymi pfytami, co przyczynilo sie do intensywnego niszczenia budynku. W strefie odparowynych wn^trzach radzono sobie wania wody widoczna gleboka korozja cegiel - stan w roku 2006. Fot.
najcz^sciej metod^ ,,zakrywa- B.J. Rouba
nia wilgoci" - popularne stalo
sie^ znane od sredniowiecza i cz^ste w rokokowych salonach oslanianie dolnych cz^sci
scian boazeriami lub tanszymi, malowanymi lamperiami. Boazerie i lamperie, podobnie jak sredniowieczne brudniki, mialy zapewnic estetyczny wygl^d dolnej czf sci scian,
ukrywac uszkodzenia mechaniczne, no i ukrywac liszaje na powierzchniach zawilgoconych. Na przestrzeni XIX i az do polowy XX w. lamperie olejne byly powszechne
nie tylko we wn^trzach mieszkalnych, klatkach schodowych, holach, ale takze w kosciolach i klasztorach14. W kosciolach zacz^la si§ w tym czasie szerzyc moda na wymienianie posadzek. Dawne posadzki ceramiczne z cegly lub posadzki z grubych plyt

r

Dziafa tu prawo fizyki mowi^ce o stale] d^znosci gazow i cieczy do wyrownywania st^zeri i cisnieri.
Lamperie olejne w kosciolach staty sie w pewnym momencie niemal zasad^. Konserwatorzy usuwaj^c je
dzisiaj, staja^ czesto przed problemem nieodwracalnych przebarwien i zniszczeri, jakie powodowaly np. w malowidlach sciennych.
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kamiennych ulozone na podsypce piaskowej, a wi^c w technice oddychajacej, zaczeto
zast^powac cienkimi plytkami ceramicznymi lub kamiennymi, ale ukladanymi juz na
wylewce z zaprawy cementowej. Cz^sto przy tym uszczelniano lub wr^cz zaslepiano
otwor zejscia do krypty. Wylana we wn^trzu kosciola plyta betonowa sprawiata, ze
woda spod niej mogla odparowywac juz wyl^cznie przez sciany i filary. Natomiast
szczelne zamknif cie krypt powodowalo natychmiastowe zachwianie wentylacyjnosci
kosciola15.
Mniej wi^cej na przelomie XIX i XX wieku ruszyla nowa ofensywa - betonowe opaski, ktore miaty bye idealnym lekarstwem na problemy z wod^. Wiara w ich skutecznosc
byla rownie wielka, jak popularnosc mody na ich zakladanie. Moda ta utrzymywala si£
bardzo dlugo, gdzieniegdzie trwa wrfcz do dzis! Opaski spelniaja^ dobrze rolf ochrony przyziemia budowli w zasadzie jedynie w obiektach wznoszonych we wspolczesnej
technologii, gdzie s^ zakladane dokladnie na linii zakoiiczenia fundamentu, a w budynku wykonano izolacjf poziom^. Jesli natomiast w przeszlosci opaski zakladano na
podwyzszony grunt przylegajacy do scian budynku, to utrwalano w ten sposob nieprawidlowosc i przyspieszano jedynie procesy niszczenia. Betonowe opaski, dowi^zane do
starej cegly, zwi^kszaly takze jej zasolenie. Z czasem pfkaly i przestawaly zupelnie chronic przed zamakaniem, za to skutecznie utrudnialy odparowywanie wody i wysychanie
murow. Opaski czasem wykonywano z niezwykla starannosci^, z bardzo dobrej jakosci
zapraw cementowych, co oczywiscie mialo jedynie znaczenie estetyczne, nie mialo natomiast najmniejszego wplywu na skutecznosc ochrony - czy tez raczej calkowity brak
skutecznosci. Czasem byly one ulepione byle jak, koslawo i wtedy woda gromadz^ca si§
w ich nierownosciach i zaglfbieniach dodatkowo przyspieszala procesy niszczenia. Co
najdziwniejsze, wierzono, a niektorzy wierza do dzisiaj, ze przykrycie ziemi betonem
(opaski, plyty chodnikowe) sprawl, ze deszcz w nia^ nie b^dzie wsiakal i pod spodem
bfdzie sucho!
Od poczatku XX wieku, zwlaszcza w okresie mi^dzywojennym, rozwoj wiedzy budowlanej i inzynierskiej szedl w kierunku poszukiwania nowoczesnych metod walki
z wilgoci^. W poszczegolnych krajach zacz^to wprowadzac normy budowlane16, a w nich
nakaz zakladania izolacji fundamentow we wszystkich nowo wznoszonych obiektach.
Powszechnie stosowano do tego celu papf i materialy bitumiczne. Z czasem wymog ten
stal sif oczywisty, a wiedza owczesnych inzynierow zrodzila prosta mysl - skoro materialy
te sprawdzaj^ sif w nowych budynkach, a w dawnych, zawilgoconych ich nie ma, to znaczy,
Krypty pelnily w kosciolach rol? swego rodzaju wymiennika ciepla. Powietrze naplywalo do krypty przez
zawsze otwarte niewielkie okienka. W jej wn^trzu ulegato lekkiemu ogrzaniu, a wydostaj^c si^ przez nieszczelnosci klapy, wzmagalo cyrkulacj? mas powietrza we wn^trzu koscioia. Dzis moze nas to dziwic, bowiem
krypty byfy przeciez rownoczesnie miejscami pochowkow, jednak ich doskonata wentylacja powodowala
mumifikowanie zwlok, ktore stawafy si^ przez to niegrozne dla otoczenia.
W roku 1923 zostaje powofany Komitet Techniczny dla normalizacji wyrobow przemyslowych oraz ich
dostawy przy Ministerstwie Przemysfu i Handlu (na mocy Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 2 lipca
1923 r.). W roku 1924 na podstawie uchwaiy podj^tej na posiedzeniu Komitetu Technicznego powstaje Polski
Komitet Normalizacyjny (PKN), a Polska Norma (PN) zostaje uznana za oficjalny dokument (do dobrowolnego stosowania), co zostalo prawnie potwierdzone w Monitorze Polskim z 1926 r. Od tego czasu rozpoczyna
si? porz^dkowanie roznych obszarow dziedzin technicznych. Opracowanie odpowiednich norm dotyczyto
takze budownictwa, w tym mi^dzy innymi zalecenia wykonywania w kazdym nowym budynku izolacji poziomych. Por. mi^dzy innymi: S. Biliriski, Prawo budowlane wczoraj i dzis, ,,Przegl^d Budowlany" 2009, nr 2,
s. 24-29.
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ze wlasnie ich brak jest odpowiedzialny za zawilgocenie. Z tej logiki wzifly sif koncepcje
wprowadzania izolacji, najczfsciej bitumicznych, do starych struktur. Upowszechnita sif
metoda polegaj^ca na skuwania skorodowanych tynkow (nawet, jesli byly na nich cenne
dekoracje malarskie!), smarowaniu murow smola^ i na to, bezposrednio lub na roznego
typu siatkach, zakladaniu nowych tynkow17. W wersji uproszczonej, a rownoczesnie niezwykle popularnej, idea szczelnej izolacji pionowej byla ci^gle realizowana poprzez zamalowywanie zawilgoconych scian od wewnatrz wspomnianymi wczesniej lamperiami
olejnymi.
Rozpowszechniony juz bardzo cement portlandzki, stosowany przy kazdej niemal naprawie, ale takze jako podstawowy sktadnik nowych tynkow, robil swoje. Podwyzszenia
terenu wokol zabytkowych budynkow nie traktowano ciagle jako praprzyczyny klopotow.
Takze utwardzanie nawierzchni wokol murow nie bylo postrzegane jako powazna przyczyna problemow. Na to nakladaly sif czf sto popelniane blf dy systemow wentylacyjnych.
W blizszych nam latach 70. wybuch mody na ogrzewanie kosciolow, glownie fatalnie destabilizujacymi klimat piecami nawiewnymi, z czasem zamienianymi na jeszcze gorsze
w skutkach ogrzewanie promiennikowe lub gazowe, oznaczal prowokowanie i intensyfikowanie kondensacji. W rezultacie sytuacja zawilgoconych budynkow nieustannie sif
pogarszala, a problem wyrastal na coraz wi^kszy.
Inzynierowie tymczasem pracowali!
W praktyce napotkac mozna wiele swiadectw poszukiwania rozwi^zah. Przewazaj^
metody ,,zakrywania wilgoci", ale juz wzbogacone o refleksj? naukow^ i proby zrozumienia mechanizmu zawilgoceri. Pojawiaj^ sif odwotania do antycznych metod ochrony
budowli, co jest zrozumiale w kontekscie modnego i coraz bardziej poglfbianego odkrywania starozytnosci, zwlaszcza rzymskiej i greckiej. Do praktyki zostaj^ wprowadzone wentylowane odsadzki dla oslony cokolow18, ale takze oslony calych zawilgoconych
scian. Montowane z dylatacja zapewniaj^c^ przewiew, niekiedy na siatkach z nanizanymi na drut krzyzykami ksztaltek ceramicznych19. Ich zadaniem bylo umozliwienie wentylowania mokrych scian, a rownoczesnie zapewnienie ich estetycznego wygl^du - bez
wykwitow soli i odpadaj^cych tynkow. Obecnosc tego typu rozwiazari rozpoznac mozna
po wprowadzonych w sciany charakterystycznych rozetkach, podobnych do stosowanych
przy systemach centralnego ogrzewania cieptym powietrzem20, po nienaturalnie gtadkich i rownych powierzchniach scian - o fakturze catkowicie odmiennej niz historyczne,
zwlaszcza gotyckie, wydajacych przy tym gluchy dzwifk podczas ostukiwania. Obecnie
metoda ta znana jest nadal i polecana przez niektore firmy zajmujace sif osuszaniem, pod
nazwa^ ,,aktywnych ekranow wentylacyjnych".

Takie rozwi^zania obserwowafam mi^dzy innymi w kosciolach w Mariance Pasl^ckiej (lata 20. - 30.?), w kosciele w Sadowie (najprawdopodobniej poczateklat 70.) i innych.
Bardzo ch^tnie i cz^sto stosowano t£ metody w Plocku i okolicach. W Muzeum w Koninie-Gosfawicach znajduje si? dworek Kwileckich. Przeniesiony i odtworzony w 1988 roku przez PP PKZ, realizujaxe t£ prac^, zostal
rowniez wyposazony w wentylowane odsadzki.
Na tego rodzaju rozwiazanie trafilam podczas wykonywania badan w katedrze w Zielonej Gorze. Spotkac je
mozna np. w kosciele franciszkariskim w Glubczycach, ale tez w wielu innych obiektach.
Podczas prowadzenia w latach 2006-2009 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich w auli
Collegium Maius UMK udalo si£ odnalezc archiwalne projekty tej neogotyckiej budowli wraz z projektami
ogrzewania typu nawiewnego. W podobne ogrzewanie wyposazono zbudowany par? lat wczesniej toruriski
Dwor Artusa.
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Rye. 9. Kosciol w Glubczycach. Problemy z zawilgoceniem istnialy w nim od dawna, czego swiadectwem s^
ekrany ukrywajace widok zawilgoconych scian, wykonane jeszcze w okresie przedwojennym. Widoczne na
fotografii niewielkie rozetki miaiy zapewniac wentylowanie przestrzeni miedzy ekranem a mokr^ scian^.
Stan w roku 2003. Pot. B.J. Rouba

Rye. 10. W kosciele katedralnym w Zielonej Gorze
ekrany wentylacyjne wykonane zostaly (rowniez
przed II wojna) z ksztahek ceramicznych na siatce drucianej, pokrytych nast^pnie tynkiem. Fot. M.
Kiepuszewska

Rye. 11. Przyziemie dworku Kwileckich w Muzeum
w Koninie-Gostawicach. Przeniesiony i odtworzony
w 1988 roku przez PP PKZ, realizuj^ce te prac^, zostal
wyposazony w wentylowane odsadzki. Widoczna na
fotografii niewielka dziurkowana blaszka jest jedn^
z wielu rozmieszczonych na obwodzie budynku, dla
zapewnienia wietrzenia przestrzeni miedzy odsadzk^
a scianami. Stan w roku 2007. Fot. B.J. Rouba

Rye. 12. W miejscu uszkodzenia odsadzki widac pusti)
przestrzeri jej wnetrza. Fot. B.J. Rouba

Dose szybko co baczniejsi obserwatorzy zauwazyli, ze izolacje pionowe tylko pogarszaja sytuacjf, zaczfto wi?c lansowac koniecznosc rownoczesnego stosowania izolacji
pionowych i poziomych. Rozpocz^ly sif pierwsze eksperymenty z podcinaniem budowli
dla wprowadzenia izolacji poziomych - bitumicznych, izolacji z pasow blach, a z czasem
z tworzyw sztucznych.
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Rownolegle pojawialy si§ nowe rozwi^zania. Racjonaln^ prob^ stawienia czola problemowi byla koncepcja belgijskiego inzyniera i wynalazcy Achille Knapena
- wdrozona w roku 1914 opatentowanym w USA wynalazkiem 21 . Istota metody polegala na zmianie filozofii - nie walka z wod^ poprzez tworzenie szczelnych zapor, lecz odwrotnie - otwarcie strefy do jej swobodnego odparowywania. Jak pisze A. Gruszecki22
instalacje tego rodzaju zalozone zostaly mi^dzy innymi w Wersalu i Panteonie paryskim. W swoim artykule zamieszcza ilustracjf jej zastosowania w palacu Wallensteina
w Pradze.
Informacji o stanie wiedzy na temat zawilgoceri krotko po polowie XX wieku dostarcza artykul K. Saskiego23. Autor rozpoczyna go slowami:
W czerwcu 1960 r. bawit w Polsce dr Alois Kieslinger, profesor zwyczajny Politechniki
Wiedeiiskiej. Przybyl na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki w celu zbadania
slynnego romariskiego portalu, przeniesionego w XVI w. z Olbina do Wroclawia
i osadzonego w poludniowej scianie zewnetrznej Kosciola p. w. Marii Magdaleny.
Srodki zaradcze, zastosowane przez niemieckie wtadze konserwatorskie przed drugi|
wojn^ swiatow^, nie daly pozytywnego rezultatu; przeciwnie, przyspieszyly proces
lateryzacji kamienia. Zdaniem prof. Kieslingera przyczyna^ tego zjawiska bylo zahamowanie transpiracji wilgoci, zawartej w murze i kamieniu, przez zatkanie por
kamienia fluatami, ktorymi powleczono wowczas portal. O szkodliwym wplywie
wilgoci na budowle wygtosil prof. Kieslinger odczyt w sali Muzeum Historycznego
m. st. Warszawy.

Dalsza^ cz^sc artykulu stanowi dokladne omowienie tegoz wykladu, wraz z ilustracjami. Z tresci wykladu dowiadujemy si^, ze wedlug prof. Kieslingera ,,jedn^ z najcz^sciej
spotykanych odmian wilgoci" jest ,,wilgoc gruntowa"24. Omawiaj^c proces podnoszenia
sif wody gruntowej (ktory dzis nazwalibysmy wznoszeniem kapilarnym), rozroznia tzw.
czynn^ i biern^ wloskowatosc, przy czym tej ostatniej przypisuje dzialanie ss^ce naczyii
wloskowatych. Nast^pnie autor omawia zjawisko przenikania (dyfuzji) jako przeciwstawne wloskowatosci, uzasadniajac to faktem, ze „... w materialach budowlanych nie mamy do
czynienia z naczyniami wtoskowatymi lecz powi^zanymi wzajemnie komorami". Profesor
powoiywat si§ przy tym sie^ na szereg nazwisk badaczy zajmuj^cych si^ rozpoznawaniem
tych zjawisk. Przedstawil nawet sformulowane przez siebie prawo o wznoszeniu si§ wilgoci i na podstawie rownan matematycznych wyliczat ,,wysokosc wznoszenia sie^ wilgoci

Dokument Amerykanskiego Urz^du Patentowego z dn. 5 maja 1914 r., nr 1 095 734; dost^p: <http://www.
freepatentsonline.com/1095734.pdf>. Producentem rurek skiadaj^cych si^ na systemy osuszaj^ce byla firma British Knapen Ltd. Sam Knapen by} czlowiekiem niezwykle ciekawym, tworc^ jeszcze innych rozwiazaii - w latach 30. pracowal mi^dzy innymi nad budow^ skraplaczy powietrznych do pozyskiwania wody
w regionach suchych. Jednym z jego dziel jest zachowana do dzis budowla skraplacza w Trans-en-Provence,
w poludniowo-wschodniej Francji.
Metoda zostala opisana w krotkim doniesieniu A. Gruszeckiego, Osuszanie murow za pomoaf rurek porowatych, ,,Ochrona Zabytkow" 1959, nr 12/2 (45), s. 124-125; dostijp: <ochronazabytkow-rl959-t!2-n2_(45)s!24-125.pdf>.
Kazimierz Saski, O szkodliwym wplywie wilgoci na budowle, ,,Ochrona Zabytkow" 1963, nr 16/1 (60), s. 61-65.
Podzial zawilgocen jest nieco odmienny od tego, ktorym sie^ dzis poshigujemy. Profesor charakteryzuje roznorodne formy i zrodla powstawania wilgoci w budynkach, wyrozniajac: wilgoc budowlana, wilgoc mieszkaniow^, deszcz, deszcz z wiatrem, wilgoc z powietrza, podnoszac^ si£ wilgoc gruntow^.
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dla roznych wartosci srednic naczyri wloskowatych"25. W omowieniu skutkow dzialania
wilgoci zwraca mi^dzy innyrni uwag§:
W nowych budynkach srodkiem zaradczym, powszechnie stosowanym, jest izolacja
pozioma. Nalezy j^ stosowac nawet przy malych obiektach, np. pomnikach. Zaiozenie
izolacji w starych budynkach jest czestokroc utrudnione, zwlaszcza w bardzo grubych
murach ceglanych i kamiennych, ktorych podcinanie lub przepilowywanie jest prawie
niemozliwe.
Profesor jest zdecydowanym przeciwnikiem:
...stosowania powierzchniowych zabiegow osuszajacych, jesli sq one wykonywane bez
wnikniecia w istotf procesu i bez znajomosci prawa wznoszenia sie wilgoci. Czestokroc
przynosz^ one wi^cej strat niz korzysci. Czolowe miejsce zajmuj^ tu wodoszczelne powtoki i uszczelniaj^ce dodatki do zapraw. Im silniejsze jest fizyczno-chemiczne dzialanie
tych srodkow, tym wifksze powoduj^ one spustoszenia. Jesli chociaz czesc powierzchni
w ten sposob powleczonej pozbawimy swobodnej transpiracji, wowczas wilgoc, zawarta
w murze, wznosi si^ do wysokosci, na ktorej dostatecznie duza powierzchnia parowania
nie zrownowazy si§ z oddolnym naplywem wilgoci. [...] Po stwierdzeniu zawilgocenia nalezy przede wszystkim wywolac przyspieszenie parowania wilgoci, a wi^c stosowac wyprawy porowate a nie wodoszczelne. Naturalnie nalezy rowniez zabezpieczyc
mur przed nadmiernym nawilgoceniem deszczowym. Tynk wiec nie powinien bye
wodoszczelny ale wodoodporny. [...] W pewnych wypadkach mozliwe jest obnizenie
powierzchni zawilgoconej przez wykopanie rowu wentylacyjnego. Ten sposob post§powania jest czestokroc stosowany przy zabezpieczaniu zabytkow (np. w katedrach we
Frankfurcie nad Menem i Salzburgu).
Wykopanie rowu wentylacyjnego jest tym, co dzis nazwalibysmy melody dystansowania, przywracania pierwotnego poziomu gruntu w bezposredniej bliskosci scian obiektu.
Profesor krytycznie wyraza sif o metodach nawi^zuj^cych do rozwi^zari rzymskich:
Tego rodzaju cyrkulacyjne urzadzenia znane byly w starozytnosci. Rzymianie stosowali tzw. ,,tegulae mammatae", tj. dwie plyty ceramiczne z nasadami w formie guzow
zapewniajacych odstepy pomiedzy murem i plyta. Podobne urzadzenia pojawily sie
po uplywie dwoch tysiecy lat pod postaci^ plyt ,,kaflowych". Motorem, wprowadzajacym powietrze w ruch, ma bye w danym przypadku roznica temperatur pomiedzy
doln^ i gorn^ parti^ przestrzeni wentylacyjnej. W rzeczywistosci tak nie jest wobec
tarcia powietrza, przechodzacego przez zazwyczaj waskie szczeliny miedzy ptytami

Krytykuje rowniez metod^ Knapena: Niestety dreny te tracily po pewnym czasieprzepuszczalnosc przez stopniowe zamulenie.
Konkluzja wykladu zostala przez K. Saskiego zawarta w slowach:

Zapewne ta wlasnie cz^sc wykladu musiala zrobic na sluchaczach wielkie wrazenie. Dzis budzi to usmiech,
poniewaz jest przykladem dose charakterystycznej postawy, polegajacej na probach udowadniania, ze wiedza czerpana z samego zabytku ma mniejsza wartosc niz ksiazkowy racjonalizm. Argumenty tego rodzaju,
odwolywanie si^ do skomplikowanych matematycznych wyliczeri takze i dzis sa bardzo skutecznym or^zem
w rozmowach z humanistami, a zwlaszcza z artystami.
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Z powyzszych rozwazaii wynika, ze wymagania stawiane murom i ich wyprawie s^
roznorakie i czesciowo wzajemnie sprzeczne; mur powinien bye porowaty, aby magazynowac cieplo; powinien przejsciowo pochlaniac nadmiar wilgoci zawartej w pomieszczeniu nie dopuszczajac do przenikania od zewnatrz nawalnej wody deszczowej.
Te sprzecznosci nalezy jednak rozwiazywac kompromisowo. A wife mur, jak rowniez
wyprawa nie powinny wprawdzie dopuszczac przenikania wody, ale nie powinny zamykac hermetycznie jej odplywu. W pewnych przypadkach uczynienie zadosc wszystkim
wymaganiom jednoczesnie jest niewykonalne. Nalezy wiec rozkladac funkcje na kilka
warstw: np. mury nosne zaopatrywac od wewnatrz warstw^ ocieplajaca, zas zewnatrz
warstw^ wodoodporn^.
Dostrzezenie przez prof. Kieslingera nieskutecznosci metody Knapena26, krytyczna
ocena nierealnosci osuszania metody podcinania murow, krytyka ekranowania - swiadcza^ o bystrej obserwacji pasma porazek w wake z zawilgoceniami. Natomiast sama konkluzja nie zawiera jasnej diagnozy i jednoznacznego wskazania, jak problemy zawilgocenia powinno si§ rozwiazywac
- bye moze z powodu ograniczonego czasu wykladu lub z innych powodow, choc wydaje si?,
ze przyczyny niejednoznacznosci
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nalezy upatrywac raczej w fakcie,
ze owczesna wiedza na temat zawilgoceri byla jeszcze bardzo nieuporz^dkowana.
W tamtych czasach - okolo
poiowy XX wieku az do lat 80.
ludzie nauki starali si§ wyjasniac
mechanizmy powstawania zawilgocen i ich skutkow27, a ludzie
techniki pracowali nad doskonaleniem metod walki z wilgoci^.
Prowadzone byiy eksperymenty
z osuszaniem elektroosmotycznym, nadal usprawniano metody podcinania dla wykonywania
izolacji poziomych, trwaly badania nad skutecznym wytwarzaniem przepon, zamykaj^cych

Rye. 13. Wschowa - w trzecim rz^dzie cegiel widoczne rurki
Knapena zamontowane najprawdopodobniej jeszcze w okresie
przedwojennym. Nawet jesli rurki poczatkowo dziafafy, to w latach 80. XX wieku koscioi by! na tyle zawilgocony, ze podj^to
kolejne dzialania dla jego osuszenia. Rozwiazanie zaprojektowane
przez inz. A.'Trybuna na przelomie lat 80. i 90. to otwarte kanaly
wentyluj^ce przyziemie kosciola, doiem pol^czone z kanalizacj^
burzow^, co umozliwia odprowadzenie wody, ktora si^ do nich
dostaje podczas deszczu. Wewnatrz kosciola - dla zrownowazenia
parcia mas ziemi na sciany - takze wykonano kanal, wentylowany
juz jednak tylko malymi kratkami, rozmieszczonymi w odst^pach
okofo 2 m. Fot. B.J. Rouba

Nieskutecznosc rurek Knapena obserwowalam np. w kosciele we Wschowie. Zaiozone w okresie mi^dzywojennym w latach 80. juz nie dzialaly, a kosciol byl ekstremalnie zawilgocony. Rozwiazanie zaprojektowane
przez inz. A. Trybuna na przelomie lat 80. i 90. stanowily kanaly dystansujace podwyzszony grunt i wentylujace przyziemie kosciola - otwarte u gory, dolem polaczone z kanalizacj^ burzowa^ co umozliwialo odprowadzenie wody, ktora sie^ do nich dostaje podczas deszczu. Wewnatrz kosciola takze zostal zaprojektowany
i wykonany kanal, wentylowany juz tylko malymi kratkami rozmieszczonymi w odst^pach co okolo 2 m.
Autor rozwiazania zwracal uwag£ na koniecznosc wykonania wewnijtrznego kanalu dla osuszania, ale takze
zrownowazenia naporu ziemi na mur. For. wksi^zce ,,Pielfgnacja..." fot. 19.11.
W Toruniu duze zaslugi mieli na tym polu prof. Wieslaw Domaslowski oraz dr Slawomir Skibiriski.
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drog§ wody ku gorze. Rozwoj metod iniekcyjnych szedl kilkoma torami - eksperymentowano zarowno z roznymi materialami, jak i z roznymi technikami ich wprowadzania
w mury. W gf sto nawiercone przyziemie budowli wprowadzano grawitacyjnie lub pod
cisnieniem, na zimno lub na gor^co, najrozmaitsze substancje organiczne (np. hydrofobowe silikony, dyspersje akrylowe, zywice epoksydowe, nawet parafinf itp.) i nieorganiczne (jak np. w metodzie iniekcji krystalicznej). W pracach badawczych prowadzonych w tamtym czasie zwracano juz uwag£ na koniecznosc rownoleglego z osuszaniem
odbierania soli. Takze w praktyce konserwatorskiej zasada juz wtedy bylo wykonywanie
zabiegow odsalajacych podczas i po osuszaniu. Natomiast w szerokiej praktyce firm
komercyjnie zajmuj^cych sif osuszaniem nie stosowano jednak procedury okresowo
zmienianych okladow, odbierajacych sole z wysychaj^cego muru. W rezultacie, jesli juz
osi^gnifto sukces i proces wysychania si§ rozpoczynal, to zabytkowe tynki szly na straty.
Rownoczesnie przyj^to juz wtedy za pewnik, ze opaski betonowe sq. szkodliwe, co
oznaczalo, ze pojawiajacy sif w obiekcie konserwator wojewodzki zalecal ich usuwanie.
Kto to potem robil i jak - to juz inna sprawa. Jako rozwi^zanie lepsze, czf sto jako alternatywe^ dla opasek. zacz^to polecac drenaz.
Wszystkie te dzialania mialy charakter eksperymentalny. Inspirowane byly, a niekiedy tez wykonywane przez osoby, ktorym zalezalo na osuszeniu. Wola dzialania przerastala jednak zazwyczaj profesjonalizm. Brak bylo jakichkolwiek standardow, a jedynym punktem odniesienia byly doswiadczenia budowlane. Drenaze wykonywano wi^c
tak, jak np. w drogownictwie. Projektowano je zgodnie z wiedza inzynierska^ - glfbokie,
zeby byly ponizej linii przemarzania. Odkopywano fundamenty do koiica stopy, bez
refleksji jak takie dzialania wplyna^ w przyszlosci na stabilnosc budynku28.
Po 1989 roku nastapil czas zmian. Zaczaj: powstawac rynek uslug swiadczonych na
rzecz konserwacji, obejmuj^cy dostarczanie materialow i ich aplikacje. W Polsce pojawily si^ specjalistyczne firmy (niemieckie, wloskie, nawet kanadyjskie, takze i polskie)
oferuj^ce materialy konserwatorskie, ale przede wszystkim materialy do renowacji budowli. Na przestrzeni calych lat 90. trwala ostra walka mifdzy polskimi firmami zajmuj^cymi sif osuszaniem (glownie metodami iniekcyjnymi), usiluj^cymi dowiesc, czyja
metoda jest najlepsza. Na rynek weszly tez firmy oferuj^ce osuszanie bezinwazyjnymi
metodami elektrofizycznymi, magnetofizycznymi29.
W ksiazce ,,Piel^gnacja..." na s. 488-489 opisalam przypadek kosciola, w ktorym przed 30. laty zainstalowano ogrzewanie. Podczas urzadzania kotlowni w krypcie trzeba bylo ja pogl^bic o okolo 50 cm w miejscu,
w ktorym mial stanac piec. Konsekwencja bylo okresowe pojawianie si£ wody. By sobie poradzic z problemem zrobiono studzienk^ i zainstalowano pomp£ plywakowa, co pewien czas usuwajaca nadmiar wody.
Przeprowadzone niedawno badania geologiczne pokazaly, ze pogl^biajac krypt? przebito si£ po prostu do
warstwy wodonosnej. Ktos kto analizowal ich wyniki - w dobrej wierze - starajac si^ zdj^c z ksi^dza koniecznosc rozwiazania problemu, zalecil wykonanie instalacji drenarskiej wokol calego kosciola na poziomie
nizszym niz poziom krypty, tj. ponizej 3 m. Nie prosty i tani powrot do punktu wyjscia - zamkni^cie nieszcz^snego pogl^bienia krypty, zmiane^ i tak juz przestarzalego pieca na inne rozwiazanie, a wykonanie gigantycznych robot drenarskich wokol calego kosciola! Zalecenie nie zawieralo ani oceny kosztow, ani skutkow.
Nie zastanowiono si^, jaki wpiyw na kosciol bedzie miato uzycie ci^zkiego sprz^tu do wykonania drenazu, co
bedzie, kiedy po latach drenaz ulegnie zamuleniu. Nie padlo pytanie, co si£ stanie z kilkusetletnim kosciolem
w wyniku zmiany wlasciwosci calego osuszonego podloza - czy na skutek takich dzialari nie zacznie si^ np.
nierownomierne osiadanie, a potem p^kanie budowli?
Melody te sa przeznaczone wylacznie do rozwiazywania problemu wody podciaganej kapilarnie. Nie dzialaja w przypadkach, gdy mamy do czynienia z np. zalewaniem muru woda tryskajaca z dziurawych rynien.
Mimo niewatpliwych zalet tych rozwiazan (bezinwazyjnosc, taniosc) budzily one zawsze kontrowersje
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Duzy wplyw na ksztaltowanie ,,konserwatorskiej rzeczywistosci" mialy imprezy
targowe, organizowane od drugiej polowy lat 90. mifdzy innymi w Toruniu, Krakowie,
Warszawie, Szczecinie i innych miastach30. Sprzyjalo to rozpowszechnianiu wiedzy
o metodach, materiaiach i specjalistach zajmuj^cych sif osuszaniem.
W latach 90. rozpowszechnilo sif stosowanie folii Dorkena, zwanych tez kubelkowymi lub grzybkowymi, jako pionowej oslony fundamentow. Pocz^tkowo zakladano je
bez listew zamykaj^cych od gory, co oczywiscie powodowalo splywanie wody po murze
za folif. Dopiero po kilku latach niezbfdne listwy pojawily sif na naszym rynku. Folie
staly sie^ ukochanym materialem. Zacz^to je aplikowac w kazdym niemal przypadku,
nawet jesli ich szczelne ulozenie na fundamentach z glazow narzutowych bylo praktycznie niemozliwe, bo powstawaly kieszenie gromadz^ce wodf, zamiast izoluj^ce od niej.
Ta praktyka trwa niestety do dzis.

Rye. 14. Rok 2006 - swiezo zakoriczone prace przy odwodnieniu gotyckiego kosciota. Podczas deszczu woda
po prostu musi spiyn^c po scianie za foli^ ulozon^
bez gornego zamkniecia, Kamienie dadz^ natomiast
odprysk, ktory bedzie wzmacnial zawilgocenie dolnej
partii scian. Dzis stan kosciola jest oplakany. Fot. B.J.
Rouba

Rye. 15. Rok 2012 - owijanie sztywna^ foli^ fundamentow kosciola zbudowanych z olbrzymich giazow
narzutowych. Tak ulozona folia bedzie zatrzymywac
i uniemozliwiac odparowanie wody, a jesli w ramach
prac spoiny wypelniono zaprawa^ to stworzy warunki do w^drowki wody w gor£ i w rezultacie zwi^kszy
zawilgocenie kosciola. Pokazany tu przypadek nie jest
niestety odosobniony! Fot. B.J. Rouba

W tym samym czasie do zawilgoconych budowli powszechnie zaczfto stosowac tynki renowacyjne - bardzo nowoczesn^, eleganck^ i droga^ metodf z grupy metod ,,ukrywania wilgoci". Mialy one juz wtedy trzydziestoletni^ tradycj^, sprawdzon^
w Niemczech, ale w Polsce ich wdrazanie pocz^tkowo przebiegalo z licznymi potkni^ciami, poniewaz nagminnie lamane byly zasady ich zakladania. Ze wzglf du na wysoka^
tynkow wielu wykonawcow staralo si£ zrobic ,,wifcej za mniej" - rozciericzaj^c
- z jednej strony ostra^ krytyk^ konkurencji lansuj^cej iniekcje jako jedyne dobre rozwia.zanie, z drugiej
strony tych, ktorzy oczekiwali, by stanowily panaceum na kazda^ form^ zawilgocenia - nawet na przypadki
dziur w dachu, braku rynien, twardego podloza wywoluj^cego efekt odprysku itd.
Targi mialy tez ogromne znaczenie dla integracji srodowiska konserwatorskiego w latach przelomu, kiedy nalezalo wypracowac zupelnie nowe formuly dzialania, by odnalezc si^ w zmienionej rzeczywistosci.
W Toruniu Targi i towarzysz^ce im I Forum Konserwatorow Etyka i Estetyka zorganizowane zostaly przez dr.
Marka Rubnikowicza w lutym 1998 r. Torunskie Targi i Forum Konserwatorow byly imprezy jednocz^c^ srodowisko przez wiele lat, w zasadzie do dzis, choc ostatnio w zmienionej juz formule. Wazna^ role integrujaxa^
odegral takze krakowski EGIR (obecnie EKIR), jednak programowo kierowany byl on zawsze na renowacje,
a nie na konserwacj^, wiec sil^ rzeczy byla i jest to rola inna.
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piaskiem, stosujac dwie warstwy zamiast wymaganych trzech itp. Dopiero od pewnego
momentu producenci zaczfli rozwiazywac problem braku doswiadczonych fachowcow
poprzez etatowe doradztwo, czuwajace nad kazda wifksza realizacja. Podobnie z pomoc^ doradcow wdrazano systemowe dzialania osuszajace - pakiet produktow jednej firmy,
pozwalajacy zrealizowac kompleksowe osuszanie (wytworzenie przepony, uszczelnienie
fundamentow, zaizolowanie ich itd.). To proste rozwiazanie - wprowadzenie etatowego
doradcy - mialo swoje wielkie zalety, ale tez i fatalne nastfpstwa - wyeliminowato bowiem skutecznie wiedzf konserwatorska. Zadaniem doradcow byla sprzedaz produktu
i dopilnowanie, by zostat prawidlowo polozony - ale juz nie zastanawianie sif, czy akurat ten produkt do tego obiektu jest optymalny, konieczny, czy ma szanse skutecznosci.
Powstalo puste pole - z jednej strony brak wiedzy wlasciciela, z drugiej machina marketingowa pot^znej firmy. Posrodku zabraklo doswiadczenia konserwatora-praktyka,
ktory bylby w stanie rozpoznac przyczyny zawilgocenia, ocenic przydatnosc proponowanej metody i zasadnosc jej stosowania. Zabraklo wymaganego prawem projektu
konserwatorskiego. Urzfdy konserwatorskie nie byly w stanie wypelnic tej luki - ze
wzglf du na przeci^zenie administracja, ale takze z powodu braku kompetentnych pracownikow i braku srodkow na ewentualne oplacenie doradztwa.
Brak projektu konserwatorskiego w wielu przypadkach kompensowano projektem
budowlanym, architektonicznym, jakimkolwiek... Zdarzaly si§ projekty calkowicie
ignorujace problematyk^ konserwatorsk^ obiektu zabytkowego, traktujace go wylacznie
jako tworzywo do przeksztalcenia. Powstalo tez szczegolnego rodzaju zjawisko - oprocz
firm wyspecjalizowanych w osuszaniu w pust^ lukf wcisn^ly si£ firmy budowlane, ktore raz wykonawszy osuszanie podyktowan^ przez doradcy metoda, legitymowaly sif
potem doswiadczeniem, umiej^tnosciami i kwalifikacjami. Znowu w najlepszym przypadku tylko do realizacji okreslonego zabiegu, ale nie do rozstrzygania, czy taki wlasnie
zabieg jest w danym przypadku konieczny. Magia specjalistycznych metod osuszania
dzialala juz tak na ludzkie umysly, ze nawet pracownicy muzeow, jeszcze w latach 60.
i 70. w sposob nieslychanie odpowiedzialny kreujacy warunki klimatyczne w swoich
muzeach31, w pewnym sensie ,,poddali sif". Moda na atrakcyjne, kolorowe wn^trza muzealne, z gladziutkimi scianami, na nowoczesnosc, sprzyjala popelnianiu bl^dow takze
i w historycznych budowlach.

Dzis
Sytuacja wcale nie jest lepsza niz kilkanascie lat temu, pod pewnymi wzgl^dami nawet ulegla pogorszeniu. Z jednej strony istnieje ogromna wiedza budowlana, umozliwiajaca skuteczne rozwiazywanie nawet bardzo trudnych przypadkow,
Prowadz^c w latach 2008 - 2009 badania klimatyczne w Muzeum Etnograficznym w Toruniu mialam okazj^
zapoznac si^ z dokumentami z czasow budowy (1958 - 1961 r.) pawilonu wystawienniczo - administracyjnego
(tzw. nowego gmachu) a potem wyposazania go m.in. w klimatyzacj^. Protokoly z tamtych z narad, w wyniku
ktorych rodzila si^ koncepcja optymalnych rozwiazan, s^ swiadectwem wielkiej swiadomosci i odpowiedzialnosci muzealnikow, takze imponujacej znajomosci zagadnieri klimatu i jego wplywu na muzealia. Niewatpliwie
ogromne zaslugi dla budowania wiedzy o zasadach bezpiecznego przechowywania zbiorow miala dzialalnosc
i publikacje Hanny Jedrzejewskiej a potem jej skrypt: Zagadnienia techniczne w muzealnictwie, BMiOZ seria B,
t. XXXII, 1972 r., ktory na dlugie lata stal si£ podstawowym wsparciem dla muzealnikow.
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wymagaj^cych wyrafinowanych metod, w dodatku realizowanych z konserwatorskim
poszanowaniem substancji oryginalu32. Z drugiej strony w praktyce spotyka sie; obiekty zabytkowe potraktowane tak, jakby ani wiedza budowlana, ani konserwatorska zupehiie nie istnialy. Utrwalil sif schemat stosowania rozwi^zari ,,siiowych". Nagminnie
wykonywane s^ przepony. Bez trudu znalezc mozna oferty wielu firm pracuj^cych
z szeroka^ gama rozmaitych srodkow i technologii ich aplikacji, cz^sto zamieszczajcicych dodatkowo na swoich stronach internetowych informacje o zawilgoceniach,
o metodach ich usuwania.33 Powszechnie wykonuje sie^ drenaze, co budzi szczegolny niepokoj. Wykonuje sie^ je nawet przy kosciotach posadowionych na gruncie gliniastym, choc nie trzeba wiele wyobrazni, by zdac sobie sprawf, ze wykop w glinie
staje sie; wanna z woda, a rura drenazowa blyskawicznie ulega zamuleniu i drenaz
zamiast osuszac zaczyna skutecznie nawilzac dolna stref^ budynku. Zasada stalo si§
montowanie podziemnych wspolnych odprowadzeri wody - z drenazu, a przy okazji
takze i z dachow, co oczywiscie ogromnie zwi^ksza zagrozenie obiektu. Brak obowi^zku okresowego sprawdzania stanu podziemnych instalacji sprawia, ze nawet jesli
kosciof pfka i osiada, to pr^dzej doczeka si^ projektu ratunkowego zszywania, niz
ustalenia, ze stoi na wzgorku z masta - gruntu calkowicie pozbawionego spoistosci
w wyniku pompowania wody z dachow przez popfkane podziemne rury wprost pod
fundamenty! Nawet kosciot stoj^cy na wysokim wzgorzu wyposaza sif niejednokrotnie w podziemne odprowadzenia wody, choc jest to absurdalne, niepotrzebne, stwarzaj^ce zagrozenie rozpulchnienia gruntu.

Rye. 16. Na tym budynku z pierwszej polowy lat 70. widac
niszcz^ce dzialanie wody odpryskowej, odbijanej przez
tward^ nawierzchni^ betonow^ - okladzina klinkierowa jest juz na duzej powierzchni oddzielona od podloza i trzyma sie jedynie sif^ przyzwyczajenia. Natomiast
w cz^sci, gdzie zamiast betonu trawa dochodzi do scian
budynku - okladzina jest w idealnym stanie, trzyma si^
dobrze podloza, nawet barw^ ma niezmienion^!

Rye. 17. Krawezniki dawnych ulic 53 bezpieczne,
zwlaszcza jesli, tak jak tu, polozone s^ piasko. W przeciwienstwie do idealnie spasowanych kraweznikow
wspolczesnych te nie blokuja^ odplywu wody dzi^ki
szczelinom mi^dzy tworz^cymi je kamieniami. Fot.
B.J. Rouba

Przykiadem moze bye chocby rozwi^zanie trudnego problemu zabezpieczania koron murow w zabytkowych
ruinach - por. J. Jasienko, O. Mierzejewska, K. Hamrol, W. Misztal - Utrwalanie koron murow obiektow historycznych przeznaczonych do ekspozycji wformie trwalej ruiny; Wiadomosci Konserwatorskie . Conservation
News. 30/2011 s. 117- 132.
Por. miedzy innymi: <http://www.swiat-kamienia.pl/index.php/pl/home-10/53-swiat-kamienia-dobra/czytelnia/sp-667/249-sp-508>.
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Rye. 18. Rok 2014 - ekstremalnie zawilgocony kosciol Prace
osuszaj^ce przeprowadzono w nim w latach 80., wykonujijc
drenaz blizej nieokreslona^ melody. W latach 90. kosciol zosta}
okolony chodnikiem z polbruku - wysokim, z jeszcze wyzszym kraweznikiem. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia
pokazaly, ze problem wysokiej i bardzo wysokiej wilgotnosci
murow dotyczy w zasadzie calego koscioia, zwlaszcza calej
strony polnocnej i wschodniej sciany prezbiterium. Rozklad
zawilgocenia z wyrazna^ przewag^ wysokich wartosci w obszarze przyziemia, a takze brak strefy koncentracji soli, typowej
oznaki podciaj>ania kapilarnego, kaze interpretowac obecny
stan jako nast^pstwo zlego odprowadzania wody opadowej.
Nieprawidlowe ulozenie chodnika spowodowalo efekt ,,grobli" zamykaj^cej wod^ na zaglebionym terenie w poblizu
scian. Wykonane w ostatnim czasie przedluzenia rur spustowych tylko czesciowo ratuja^ sytuacj^, poniewaz wyprowadzaJ3 one wod^ z dachu poza obret ,,wanny", w ktorej obecnie stoi
kosciol. Brak jest natomiast mozliwosci odprowadzenia wody
spadaj^cej na otaczaj^cy sciany pas trawy i pas samego chodnika. W rezultacie po kazdym wiekszym deszczu w poblizu
koscioia pozostaj^ dziesi^tki ton nieodprowadzonej wody.
Pot. B.J. Rouba.

Rye. 19. Kwiecien 2013 - firma budowlana realizuj^ca finansowane z funduszy europejskich zadanie:
,,Modernizacja gotyckiego koscioia w..." wykonuje
przepon^ i niby-drenaz. Nie ustalono punktu ,,0", nie
obnizono ani nie zdystansowano nadmiaru ziemi. Fot.
B.J. Rouba

Zasad^ uporczywie kultywowan^ do dzisiaj stalo si? wykariczanie
drenazu twardym zwirkiem, powoduj^cym efekt odprysku, zamiast
tradycyjnego otaczania obiektu trawa, ktora jak gabka pochlania krople wody, chroniac skutecznie streff
przyziemia. ,,Obowiazkowym" elementem wspokzesnego drenazu
jest tez wysoki kraw^znik, bardzo
efektywnie blokujacy odplyw wody.
A pod ziemia^ - budowle z punktowymi fundamentami, ustawiane
na palach po to, by woda mi^dzy
nimi mogla swobodnie przepiywac,
wzmacnia si£ dzis betonowymi lawami. Jaki efekt osuszenia i stabilizacji
mozna osi^gnac, jesli w miejsce swobodnego przeplywu wody, wstawiamy betonow^ przeszkode?
Przepony i drenaze wykonuje si?
niestety w wi^kszosci przypadkow
bez zadbania o wczesniejsze usuni?cie przyczyn - zdystansowanie podniesionego gruntu (obnizenie jego
poziomu lub wykonanie kanatow dystansujacych), usuni?cie przeszkod
blokujacych odplyw wody itd.

Rye. 20. Maj 2013 - praca juz prawie zakoriczona, juz
zamontowano kraw^znik, ktory tony wody zatrzyma
przy kosciele, juz wysypano grysik, ktory b^dzie sluzyl
wywolywaniu efektu odprysku. Fot. B.J. Rouba
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Rye. 21. Ostatni akt dzialari to budowa zjezdzalni dla wody. To co widac na fotografii, nie jest
mistyfikacj^, lecz faktem. Wysoki chodnik okalaja^y kosciol pol^czono z nizszym poziomem
wejscia do koscioia. Poniewaz cienka nitka
odwodnienia liniowego nie radzi sobie z woda^
podczas wiekszego deszczu, dlatego pod dzwonnica^ (po prawej stronie) stoja^ w pogotowiu worki z piaskiem, ktorymi przed kazdym deszczem
zabezpieczane sq drzwi wejsciowe do kosciofa.
Fot. B.J. Rouba

Dlaczego te ciagie porazki?
Nie trzeba bye pesymist^, by sytuacjf ocenic jako zl^. Gob/m okiem widac, ze problem zawilgocenia jest powszechny. Liczba wnioskow skladanych kazdego roku do MKiDN
z prosba^ o srodki na prace zwiazane z osuszaniem takze ma swoj^ wymow§. Posrod nich nie
naleza^ niestety do rzadkosci wnioski o powtorne sfinansowanie osuszania, wykonanego nieskutecznie juz wczesniej. Prace nie s^ tanie i nie jest bez znaczenia, czy mala, wiejska parafia
zdob^dzie konieczne pieni^dze, czy zagrzybiony kosciol b^dzie stal w wodzie, latami czekajac
na cud. Nie jest tez bez znaczenia, czy zdobyte z trudem srodki zostana^ przeznaczone na efektywne rozwi^zanie problemu, czy po prostu wyrzucone w przyslowiowe bloto i zmarnowane.
Uwarunkowari dzisiejszej sytuacji mozna wymienic wiele. Skupic sif jednak nalezy na
najwazniejszych i tych, ktore stosunkowo latwo mozna zmienic.
Niewatpliwie najwazniejsz^ spraw^ jest potrzeba skorygowania ,,nlozoni" dzis opartej
na wierze, ze zawilgocenie trwaj^ce niekiedy od setek lat da sie^ usun^c jednorazowym
dzialaniem i to bez odcifcia doplywu wody. Rezultatem takiego myslenia jest zbyt powszechne stosowanie zasady leczenia objawowego - bez rozpoznawania rzeczywistych
przyczyn zawilgocenia, bez podejmowania wysilku dla ich usuni^cia, z wiar^, ze rozwi^zania ,,silowe" s^ skuteczne, a nie 54!
W praktyce bardzo pomocne 53 chocby najprostsze metody identyfikacji przyczyn zawilgocenia - mozliwe do wykonania przez kazdego pomiary wysokosci poziomu gruntu
na zewnatrz i poziomu posadzki wewn^trz!34 Powinno si? tez korzystac z fotografowania
lub filmowania tego, co dzieje sif z wod^ podczas deszczu - czy jest prawidlowo i natychmiast odprowadzana, czy zalega przy obiekcie w niebezpiecznych kaluzach b^dz jest
narzucana na sciany w postaci odprysku. Takie obserwacje czfsto pozwalaj^ na natychmiastowe podj^cie prostych, a skutecznych dzialan, zamiast bezradnego wyczekiwania na
wielka^ dotacj? i wielk^ - niejednokrotnie niepotrzebn^ - akcj§.
Konieczne jest wdrazanie profilaktyki obejmuj^cej podstawowe dzialania - codzienne
dbanie o dachy, rynny, fiindamenty - natychmiastowe naprawianie uszkodzeri, zasypywanie dolkow i przegl^bieri, dbanie o spadki od budynku pozwalajace na sprawne i szybkie
odprowadzanie calej wody opadowej. Dbanie, by drogi w najblizszym otoczeniu sprzyjaly
34

Pomiar mozna wykonac zwykl^ miark^, ustalaj^c wysokosc od parapetu okna do posadzki i na zewnatrz od
tego samego parapetu do poziomu gruntu.
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odprowadzaniu wody, a nie blokowaly jej odptywu (krawjznikami, nadmierna wysokoscia).
Dbanie o oddychanie ziemi wokol obiektu, o to, by drzewa i krzewy (posadzone w bezpiecznej odleglosci) chronily obiekt i usuwaly z gleby wilgoc, ktora bez ich obecnosci trafia w mury.
Musimy tez opanowac trudny problem ciaglego gubienia wiedzy na skutek braku
skoordynowanych dzialan monitorujacych stan obiektow, w ktorych juz wykonano prace, braku okresowo dokonywanych pomiarow kontrolnych stopnia zawilgocenia, braku
refleksji naukowej. Nikt dzis nie wymaga gwarancji skutecznego usuniecia przyczyny
zawilgocenia i nikt nie kontroluje prawdziwej skutecznosci stosowanych metod35. Dlatego
leczenie objawowe i ukrywanie wilgoci idealnie sif wpasowuja w tak skonstruowana rzeczywistosc. A to, ze efekty nie moga bye trwale, to juz inna sprawa. Zwykle wystarczaja^ na
okres pi^cioletniej gwarancji, udzielanej przez wykonawc^, a potem juz nikt niczego nie
pamieta, nie wie, jaka metodf zastosowano... itd.
Te gorzkie refleksje nie oznaczaja oczywiscie, ze wszystko co jest robione, jest robione
zle, jednak liczba blf dow jest zdecydowanie zbyt duza.
*

Roznice myslenia konserwatora i inzyniera
Myslenie inzyniera jest inne niz myslenie konserwatora zabytkow. Ani gorsze, ani
lepsze - jest inne!
Aby zrozumiec roznic?, trzeba spojrzec na proces ksztakenia. Inny jest eel zawodowy - inzynier jest podczas studiow nakierowywany na skuteczne rozwiazanie problemu,
traktowanego jak wyzwanie, jak rzucona r^kawica. Dla inzyniera wazne jest dzis obiektu i rozwiazanie lamiglowki, jak wychodz^c z dzisiejszej sytuacji, uzyskac skutecznie
okreslony efekt, np. osuszenia. Konserwator-restaurator uczony jest od pierwszych dni
studiow analizy stanu zabytku i okreslenia przyczyn powstania zniszczeri! Duzo wysilku wklada w odtworzenie historii obiektu i ustalenie, jaka byla chronologia i zakres kolejnych remontow i dzialaii przy nim. Robi to z wielka starannoscia, bo wie, ze bez usunif cia
przyczyn niszczenia nie uzyska nigdy dobrych rezultatow swej pracy. Inne zdefiniowanie
celu zawodowego przeklada sie^ na zroznicowane programy studiow. W rezultacie inny
jest poziom znawstwa starych technik budowlanych i artystycznych, inne znawstwo zasad
i teorii konserwacji. Te drobne z pozoru roznice maja^ podstawowe znaczenie dla praktyki. Konserwatorzy, stykaj^c sif z zawilgoceniami, skupiaja sie^ zawsze na ustaleniu, co sif
stalo, dlaczego do nich doszlo i jak usunac niekorzystne zmiany dokonane w obiekcie,
prowadz^ce do jego zawilgocenia36. Inzynier przyjmuje stan istniejacyjako punkt wyjscia,
bez tracenia czasu na dywagacje, co bylo a nie jest, zabiera sie^ do obmyslania, jakie najnowoczesniejsze materialy izolacyjne, jakie techniki dzialania zastosowac, by skutecznie
wyeliminowac zawilgocenie. Zwykle traktuje pracf jak wyzwanie i przygod^, staraj^c sif
wykonac j^ tak, aby bye z niej dumnym. W zabytkach dobra wola i zawodowy ,,pazur"
niestety jednak nie wystarczaj^.
Jedynie firmy pracuj^ce metodami magnetokinetycznymi maj^ w standardzie okresow^ kontrol? wilgotnosci
murow po zamontowaniu urz^dzeri osuszaj^cych.
Jako przyldad takiego dzialania chcialabym przytoczyc prac^ niedawno zmarlej, znakomitej konserwatorki
HannyGrzesikowej. For. H. Grzesikowa, Konserwacja malowidel sciennych w kruzgankach pofranciszkanskiego klasztoru w Pyzdrach, pow. Wrzesnia, ,,Ochrona Zabytkow" 1962, nr 15/4 (59), s. 58-69; dost^p: <http://
bazhum.muzhp.pl/czasopismo/31/?idno=10267>.
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W warunkach koniecznej wspolpracy konserwatorzy niekiedy postrzegaj^ inzynierow jak barbarzyricow niepotrafi^cych dostrzec wartosci starej materii. Natomiast inzynierowie widza^ konserwatorow jako ciemnogrod, irracjonalnie przywi^zany do starzyzny
i pozbawiony ambicji dazenia do nowoczesnosci. Byloby wielk^ niesprawiedliwoscia^ gdyby przesadnie uogolniajac, odmowic wszystkim inzynierom gl^bokiego znawstwa zagadnieh konserwatorskich, podobnie jak wszystkim konserwatorom-restauratorom przypisac pelne znawstwo zagadnien fizyki budowli. Marny w Polsce grupf inzynierow, ktorzy
najpierw na drodze specjalizacji dyplomowej na studiach politechnicznych, a potem juz
wlasnym wysilkiem, latami zdobywajac wiedzf konserwatork^, znajomosc dawnych technik budowlanych i doswiadczenia praktyczne - doszli do niebywalej umiejftnosci rozumienia zabytkow. Nie jest to jednak duza grupa.
Czy mozliwe s§ pozytywne rozwi^zania?
Obserwacja opisanych wyzej prawidlowosci prowadzi do oczywistego wniosku
• musimy wspolpracowac, z szacunkiem patrz^c na swoje kompetencje, by korzystac nawzajem ze swojego potencjalu. Konserwatorom nalezny jest obszar wiedzy o dawnych
technikach, o bezpieczeristwie obiektu (wzmacnianie materialow, zasady l^czenia starej
substancji z now^ materi^, rozwi^zywanie zagadnien wody, klimatu, wentylacji itp.), szeroko rozumiane zagadnienia estetyki. Ludziom techniki przynalez^ zagadnienia statyki,
badari wytrzymalosciowych materii oraz wielki obszar poszukiwania optymalnych metod
i materialow umozliwiajacych osiagni^cie konserwatorskiego celu dzialari. Przy tak sformulowanych polach kompetencji mozna dopiero realizowac cele o inaczej okreslonych
priorytetach - nie zabieg do wykonania, a pacjent do przedluzenia zycia, czasem wr^cz do
uratowania! A przy tym wazne jest by nie bylo ,,lekarstwo gorsze niz choroba".
Nalozenie dwu punktow widzenia - optyki konserwatora-restauratora i inzyniera
• jest warunkiem koniecznym prawidlowego rozwi^zywania problemow zawilgocenia juz
na etapie procesu decyzyjnego. Z tego powodu przyj^cie zasady tworzenia wspolnych
projektow przez konserwatora-restauratora praktyka i inzyniera wyspecjalizowanego
w zagadnieniu zawilgocen jest po prostu koniecznosci^.
Nie jest to jednak warunek jedyny. Dopiero wtedy wybrniemy z klopotow, kiedy zdecydujemy si^ na:
• przyj^cie zasady szukania i usuwania prawdziwych przyczyn nadmiernego zawilgocenia, a nie tylko leczenia objawowego
• przyj^cie filozofii przywracania stanu rownowagi wilgotnosciowej w obiekcie (ani
nadmierne zawilgocenie, ani nadmierne przesuszenie) oraz zasady rozkladania suszenia w czasie i eskalacji metod (od najprostszych do bardziej zlozonych)
• zarzucenie nagminnego stosowania metod inwazyjnych: dziurawienia, glfbokiego,
niebezpiecznego rozgrzebywania gruntu przy obiektach zabytkowych itd., zgodnie
z zasada minimalnej niezb^dnej ingerencji
• przyj^cie zasady poszanowania integralnosci technicznej obiektu i zasady powrotu do
bezpiecznego stanu pocz^tkowego37, jako daj^cej najwi^ksze szanse skutecznosci (korekta
Oznacza to umiej^tne odczytanie koncepcjipierwszego tworcy- pomyslu, na ktorym opart pierwotne zabezpieczenie obiektu przed wod^.
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poziomu lub/i dystansowanie nadmiaru
ziemi, prawidlowe ksztaitowanie otoczenia, codzienna dbalosc itd.)
• sprawdzanie zawilgocenia nie organoleptyczne, a przy pomocy miernikow, dokonywane przed pracami
i potem kontrolowane po pracach
(minimum co pol roku)
• budowanie zasobu wiedzy o skutecznych rozwiazaniach i przekazywanie jej tym, ktorzy dopiero staja przed
Rye. 22. Pohidniowij scian^ katedry w Gorzowie Wielkopol- koniecznoscia rozwiazania problemu
skim skutecznie osuszono prostym i tanim sposobem - dy- przywrocenia rownowagi wilgotnostansuj^c nadmiar ziemi. Fot. B.J. Rouba
sciowej w swoim obiekcie.
Spelnienie tych warunkow pozwoli nam wyjsc ,,z twarza" z obecnego impasu,
zie bowiem rownoznaczne z okazaniem szacunku dla wiedzy i m^drosci naszych
przodkow - pierwszych budowniczych, ktory potrafili przed wiekami tworzyc obiekty
suche i bezpieczne. My natomiast dzis powinnismy nauczyc sie przywracac ten stan,
a potem go utrzymywac. Nie powinnismy tez gubic wiedzy minionych pokoleri!
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Dampness as a problem for the protection of museum
buildings and collections
The paper addresses the question of moisture imbalance in historical buildings. It discusses the sources and ways of dampness penetration. It furthermore analyses the reasons
for dampness in historical buildings (poor technical condition, lack of roofing, elevation
of the ground, poor landscaping, drip-off water, inadequate water drainage, excavations).
It also focuses on the reasons for extensive drying out of buildings and the consequences
of moisture imbalance.
The commonly used solutions to the dampness over the past century and at present
have most often shown a haphazard struggle with undiagnosed causes and a classic treatment after the presenting symptoms crop up. The article discusses the fads, myths and
mistaken beliefs.
The summary is dedicated to the question of technological integrity as the basis for the
choice of the optimum solutions, the duration of drying up and the need for monitoring
the process, as well as issues of everyday care of proper moisture balance in the building.

