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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest fragmentu muru miejskiego na skwerze im. 

Dworzaczka w Poznaniu. Jest to krótki fragment zlokalizowany od strony chodnika, 

wzdłuż ul. Solnej. Omawiany fragment należy do pozostałości średniowiecznych 
murów miejskich wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia obwarowań miasta 
z fragmentami baszt i Bramy Wronieckiej, które są wpisane do rejestru zabytków pod 
nr A 250 wpisem z dnia 13 lipca 1984 roku i podlegają ochronie konserwatorskiej. 
Mur uległ częściowemu zawaleniu i niezbędne są prace naprawcze w jego obrębie.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstało na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu
nr Z/ZM.ZP/251-88/17/z z dnia 13.09.2017 roku.

Podstawą opracowania są:
● wizje lokalne,
● sporządzona dokumentacja fotograficzna, 
● projekt budowlany dotyczący remontu omawianego fragmentu muru.

3. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest ocena stanu zachowania fragmentu muru i przyczyn 

jego niszczenia oraz  sformułowanie programu prac konserwatorskich i naprawczych 

ratującego mur przed dalszą destrukcją oraz przywracającego jego ekspozycyjny 

stan zachowania. Obecnie mur częściowo uległ zawaleniu. Ze względu na  jego 

podmycie i brak stabilności gruntu omawiany fragment muru musi zostać rozebrany, 

by wzmocnić podłoże i odtworzony. W programie zostanie przedstawiony 

szczegółowy zakres prac, proponowane materiały konserwatorskie oraz technologia 

wykonania konserwacji i napraw. 
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4. Opis obiektu 

 Omawiany fragment muru należy do większego kompleksu pozostałości 
średniowiecznych murów miejskich. Jest to fragment zlokalizowany pod chodnikiem 

prowadzącym wzdłuż eksponowanych murów. Ze względu na spadek terenu 

i spływanie na mur wody opadowej z chodnika powyżej uległ on podmyciu 

i częściowo się zawalił. Mur został wymurowany z czerwonej cegły. W jego obrębie 

występują co najmniej 2 rodzaje cegły. Część jest rekonstrukcją z prac podczas 

odsłonięcia i ekspozycji murów. Spoina pomiędzy cegłami też jest współczesna. Mur 

kończy się niewiele poniżej poziomu chodnika. Na jego zwieńczeniu zamontowano 

metalową balustradę. Przy balustradzie znajdują się nasadzenia. Roślinność 

przewiesza się na mur. Obecnie narożna część omawianego muru zawaliła się.  

Widać podmyty grunt za murem. Pozostałość górnej partii jest podstemplowana. 
    

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

 Czynnikiem nadrzędnie sprzyjającym niszczeniu obiektów architektonicznych 

jest środowisko zewnętrzne tj. wiatr, zanieczyszczenia powietrza, duże wahania 

temperatury, a w szczególności woda, która może przenikać do wnętrza muru na 

wiele sposobów. Prócz wody opadowej, zawierającej w wyniku zanieczyszczenia 

powietrza niebezpieczne dla podłoży mineralnych kwasy oraz kondensacji pary 

wodnej w strukturze muru, podciągana jest ona z gruntu (transportując przy okazji 

szkodliwe sole), a także nanoszona przez wiatr. Szkodliwe działanie wody polega 

na rozpuszczaniu, spęcznianiu, a następnie wymywaniu składników mineralnych 

z cegieł i zapraw, co przyczynia się do ich osłabienia i destrukcji. Woda może 

również niszczyć obiekty na drodze fizyczno-mechanicznej w wyniku zamarzania. 

Kumulująca się w szczelinach i porach, zamieniając się w lód będzie rozsadzać 

cegłę i spoinę prowadząc do ich pękania i wykruszania. Wraz z gazowymi 

zanieczyszczeniami atmosfery, takimi jak dwutlenek siarki czy tlenki azotu, woda 

tworzy kwasy, które na drodze reakcji chemicznych rozkładają minerały. 

Rozpuszczalne w wodzie i transportowane wraz z nią sole podlegają w zmiennych 

warunkach wilgotności i temperatury procesom krystalizacji i rekrystalizacji. Podczas 
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wysychania zawilgoconego muru sole, krystal izujące w jego porach 

przypowierzchniowych i zwiększające swoją objętość, powodują mechaniczne 

rozpychanie porowatej struktury cegieł i zapraw. Pod wpływem wzrostu wilgotności 

spowodowanym, np.: opadem deszczu, sole te ulegają rozpuszczeniu dzięki czemu 

później mogą ponownie zamienić się w kryształy. Cykliczna krystalizacja 

i rekrystalizacja soli w warstwie przypowierzchniowej muru, prowadzi do łuszczenia 

się, pękania i dezintegracji granularnej, a co za tym idzie rozpadania się cegły i fugi. 

Stała obecność wody sprzyja również rozwojowi mikroorganizmów. Prócz 

negatywnych zmian wizualnych w postaci barwnych nalotów, zaplamień i wykwitów, 

mikroorganizmy takie jak glony, bakterie czy grzyby są w stanie wydzielać do 

podłoża szkodliwe enzymy i słabe kwasy organiczne, rozpuszczające składniki 

mineralne, z których owo podłoże się składa. Ponadto, ich obecność sprzyja 

kumulacji dużej ilości wilgoci, która jest katalizatorem wszystkich opisanych wyżej 

procesów niszczących. Wszystkie powyżej opisane procesy destrukcji ceglanego 

muru obserwuje się w obrębie omawianego fragmentu. Najpoważniejsze zniszczenia 

muru jednak powstały głównie w wyniku negatywnego oddziaływania wody 

opadowej, która spływa z chodnika na mur. Mur uległ częściowemu podmyciu 

i zawaleniu. Za zawalonym fragmentem widać dużą dziurę. Górne partie wiszącego  

muru musiały zostać podstemplowane. Partie istniejącego muru po lewej stronie są 

częściowo wypchnięte. Niszczenie muru następuje również w wyniku zbierania 

się podczas opadów wody w fosie pod murem oraz zapewne drgań spowodowanych 

bliskością torów tramwajowych. Najprawdopodobniej mur podciąga również wodę 

z gruntu. Na powierzchni cegły występują lokalnie ciemne zabrudzenia, będące 

efektem osadzania się pyłu, sadzy i smółek z powietrza. W obrębie muru występują 

także nawarstwienia pochodzenia mikrobiologicznego. Ich obecność jest objawem 

zawilgocenia obiektu. W obrębie cegieł i spoin występują wysolenia. Obserwuje się 

zdezintegrowane granularnie cegły, co świadczy o aktywnym działaniu soli 

rozpuszczalnych w wodzie. Lico ceglane posiada ubytki powstałe wskutek 

uszkodzeń fizykochemicznych. Ogólny stan spoin lica muru także należy uznać za 

zły. Spoiny są lokalnie zdezintegrowane, spękane, porośnięte przez mikroorganizmy. 

Obserwuje się częściowy brak zaprawy w spoinach. 
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6. Cel oraz założenia konserwacji i restauracji 

  

 Głównym założeniem i celem konserwacji fragmentu muru miejskiego na 

skwerze im. Dworzaczka jest powstrzymanie procesów destrukcji muru 

i przywrócenie jego ekspozycyjnego stanu zachowania poprzez wzmocnienie gruntu 

z a m u r e m , o d b u d o wę f r a g m e n t u m u r u w a n a l o g i c z n e j f o r m i e , 

konserwację zabytkowej cegły licowej oraz zminimalizowanie dostępu wody 

opadowej z chodnika tak by zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości. 

 Prace konserwatorskie i naprawcze powinny polegać na rozwiązaniu 

następujących problemów konserwatorskich: 

- usunięcie przyczyn niszczenia muru pod wpływem wody opadowej spływającej 
z chodnika powyżej

- wzmocnienie gruntu za murem tak by zminimalizować ryzyko ponownego podmycia 
muru

- usunięcie roślinności zacieniającej mur

- odbudowa zawalonego fragmentu

- usunięcie szkodliwych związków chemicznych oraz mikroorganizmów z cegły 
i spoiny

- zabezpieczenie cegły przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
- poprawa estetyki lica muru.
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7. Program prac konserwatorskich i naprawczych 

1. Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i konserwatorsko- 

technologicznej stanu zachowania muru przed przystąpieniem 

do bezpośredniej realizacji prac konserwatorskich i naprawczych.  

2. Wzmocnienie strukturalne najbardziej skorodowanych zabytkowych cegieł 

przed przystąpieniem do zabiegów konserwatorskich czy prac budowlanych. 

Prekonsolidacji powinny zostać poddane osypujące się i zdezintegrowane 

przez długotrwałe działanie soli cegły. Do tego celu służą hydrofilne preparaty 

krzemoorganiczne. Zaleca się użycie preparatu KSE 300 firmy Remmers. 

Należy pamiętać, że preparat należy nanosić na suche cegły oraz 

o konieczności sezonowania cegieł w atmosferze podwyższonej wilgotności 

przez okres około 3 tygodni. 

3. Wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym 

dotyczących wzmocnienia podłoża, konstrukcji muru. 

4. Ostrożne rozebranie omawianego fragmentu muru tak by wzmocnić grunt za 

murem zgodnie z projektem. Należy odzyskać wszystkie zabytkowe cegły 

i zinwentaryzować/oznaczyć by ponownie analogicznie wbudować je 

w odtwarzany mur. 

5. Odzyskanie cegieł z zawalonego fragmentu muru. 

6. Odsolenie zabytkowych cegieł poprzez metodę swobodnej migracji do 

rozszerzonego środowiska - kąpiele w wodzie. Zaleca się dodania do wody 

środka dezynfekującego, by uniemożliwić rozwój mikroorganizmów. 

7. Odbudowa muru w analogicznej formie. 

8. Uzupełnienie ubytków w wątku ceglanym - wstawienie nowych cegieł 

w miejscach, gdzie ich brakowało czy współczesne cegły uległy zniszczeniu.  

Nowe cegły muszą być dobrane parametrami fizyko-mechanicznymi do 

oryginalnych cegieł. Powinny mieć podobną wytrzymałość mechaniczną, 

nasiąkliwość i porowatość otwartą, a także barwę i wymiary. Cegły należy 

murować na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu, np.: Optomur VOR S firmy 

Optolith. Nie należy stosować zapraw czysto cementowych.  
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9. Oczyszczenie powierzchni cegieł z nawarstwień atmosferycznych, 

mikrobiologicznych i pozostałości zapraw metodą hydrotermiczną (para wodna 

pod ciśnieniem z agregatu Karcher), z użyciem środków powierzchniowo -

 czynnych, wspomaganą metodą chemiczną z zastosowaniem preparatów na 

bazie kwasu fluorowodorowego czy fluorku amonu, np.: preparatu firmy 

Remmers Alkutex Fassadenreiniger-Paste.  

10.Dezynfekcja lica ceglanego poprzez spryskanie 1% alkoholowym roztworem 

Lichenicidy 264 firmy Bresciani, preparatem Imprägnierung BFA firmy 

Remmers, Capatox firmy Caparol lub analogicznym środkiem. 

11. Uzupełnienie ubytków w cegłach barwioną w masie na kolor uzupełnianej 

ceramiki zaprawą mineralną. Kity powinny charakteryzować się podobnymi 

parametrami fizyko-mechanicznymi, strukturą oraz kolorystyką. Przed 

przystąpien iem do uzupe łnian ia ubytków na leży odpowiedn io 

przygotować podłoże - odpylić i oczyścić. Do uzupełnienia ubytków zaleca się 

przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora 

zabytków na bazie wapna trasowego, cementu pucolanowego z mączką 

ceglaną i pyłem kwarcowym podbarwianej sypkimi pigmentami. Ewentualnie 

do uzupełnienia ubytków można użyć gotowej barwionej w masie zaprawy 

mineralnej firmy Optolith Optosan NSR czy Remmers Restauriermörtel. Należy 

pamiętać o konieczności sezonowania zapraw. 

12.Spoinowanie wątku ceglanego. Spoiny należy wypełnić zaprawami 

mineralnymi o odpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych oraz estetyce 

zbliżonej do zapraw historycznych. Dobór rodzaju nowej spoiny powinien być 

omówiony z nadzorem konserwatorskim. Zaleca się zastosowanie zaprawy 

przeznaczonej do spoinowania zabytkowych murów ceglanych, np.: 

zaprawę firmy Optosan TrassFuge czy zaprawę firmy Remmers Fügenmörtel 

w kolorystyce dostosowanej do zaprawy oryginalnej czy zaprawy 

w pozostałych fragmentach muru.  

13.Unifikacja kolorystyczna ceglanego lica poprzez zabieg lokalnego 

patynowania. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego należy wykonać przy 

użyciu laserunkowych farb takich jak : Historic Lasur firmy Remmers czy 

Restauro Lasur firmy Keim.  
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14.Zabezpieczenie muru przed destrukcyjnym działaniem wody poprzez 

wykonanie strukturalnej hydrofobizacji preparatem krzemoorganicznym. Jest to 

zabieg końcowy. Należy go wykonać, kiedy mur będzie suchy. Preparat oparty 

na estrach kwasu krzemowego należy nakładać, aż do przesycenia struktury 

muru. Zaleca się metodę natrysku niskociśnieniowego lub metodę 

wielokrotnego powlekania przy użyciu preparatów krzemoorganicznych takich 

jak: Remmers Funcosil SNL, Optosan Silan firmy Optolith. 

8.  Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace należy prowadzić  pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł 
sztuki i właściwych służb konserwatorskich.

2. Po zakończeniu prac należy wykonać pełną dokumentację powykonawczą 
zgodnie z zaleceniem Ośrodka Dokumentacji Zabytków.

3. Nieodłącznym i częstym zjawiskiem przy renowacji zabytków architektury, 
w  trakcie przeprowadzanych prac, jest występowanie problemów i zadań nie 
zawartych w programie konserwatorskim, należy je wówczas rozpatrzyć 
i  podjąć decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem, Miejskim 
Konserwatorem Zabytków w Poznaniu i nadzorem autorsk im 
i konserwatorskim.

4. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiały i ich producenci podani 
zostali jako przykładowi, więc dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, 
lecz o równoważnych parametrach. Stosowane do robót materiały powinny 
posiadać atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadać 
obowiązującym normom.

5. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich należy 
uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. 
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9. Dokumentacja fotograficzna
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�
Fot. 1 Widok na fragment muru od strony ul. Wronieckiej.

�
Fot. 2 Fragment muru z poziomu fosy.
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�
Fot. 3 Widoczny podstemplowany fragment.

�
Fot. 4 Miejsce gdzie z chodnika spływa woda na mur i powoduje jego podmywanie.
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10.Spis fotografii

Fot. 1 Widok na fragment muru od strony ul. Wronieckiej.
Fot. 2 Fragment muru z poziomu fosy.
Fot. 3 Widoczny podstemplowany fragment.
Fot. 4 Miejsce gdzie z chodnika spływa woda na mur i powoduje jego podmywanie.
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