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Zawilgocenie - problem opiekuna kościoła
Wprowadzenie
Nasz świat się zmienia, zmieniamy się i my. Cieszy nas rozwój nowych technologii, cieszy
ogromny wzrost świadomości znaczenia i wartości życia, wyrażający się na przykład
upowszechnieniem zrozumienia potrzeby dbałości o własne zdrowie. Jeszcze nie tak dawno
wielu ludzi uważało, że lekarz jest w stanie lejkiem nalać zdrowia do ciała. Dziś natomiast
obserwujemy paradoksalne zjawiska – nieznośnie długie kolejki do lekarzy, ceny leków, kryzys
medycyny „oficjalnej”, uzależnionej od interesów firm farmaceutycznych sprawiły, że wielu
ludzi postanowiło wziąć własne zdrowie we własne ręce. Przyspieszana przez możliwość
szybkiej wymiany informacji w Internecie moda na zdrowy styl życia, szerzy się błyskawicznie.
Szczególnie cieszy, gdy nawet bardzo młodzi ludzie wymieniają się informacjami jak zadbać
o własne zdrowie, jak zapobiegać kosztownemu leczeniu, jak żyć mądrze, w zgodzie z naturą,
by nie napytać sobie biedy, która nas będzie trapić po latach i przez lata.
Dlaczego o tym piszę? Kościoły – skarby naszego dziedzictwa, są w wielu, stanowczo zbyt
wielu przypadkach, dotknięte chorobą nadmiernego zawilgocenia1.
Nierównowaga wilgotnościowa, czyli przeważnie nadmiar, ale niekiedy też niedobór wilgoci
jest rzeczywistym, wielkim problemem gnębiącym księży – opiekunów kościołów i to nie tylko
tych zabytkowych! Szczególnie frustrujące są sytuacje, gdy wbrew staraniom nie udaje się go
Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej - czasem przesuszenia, ale najczęściej nadmiernego zawilgocenia
i metod rozwiązywania problemów z wilgocią szczegółowo omówiłam w mojej książce - B. J. Rouba - Pielęgnacja
świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014,
w rozdziałach: 18. Dlaczego kościoły są zawilgocone?; 19. Najpierw „zakręcić kran”; 20. Kondensacja i już trochę
o klimacie wnętrza; 21. Co to są wahania klimatyczne i dlaczego dobry klimat jest taki ważny; 22. Co zrobić, jeśli
już są kłopoty? W wydawnictwie pokonferencyjnym MNR w Szreniawie ukazała się praca: B. J. Rouba Zagadnienia klimatu a bezpieczeństwo zbiorów – [w:] Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji naukowej pt.
„Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, Wyd. MNRiPR-S. Szreniawa 2015 r.,
s. 191-208. Jej przedruk (z niewielkimi jedynie zmianami) został opublikowany w lipcu 2017 w miesięczniku
technicznym „Chłodnictwo i klimatyzacja”, 7 (220) s. 48 - 56. Natomiast w materiałach z VII międzynarodowej
konferencji zorganizowanej przez Muzeum w Szreniawie publikowany jest artykuł autorki: Zawilgocenie jako
problem w ochronie budowli i zbiorów muzealnych Wyd. MNRiPR-S. Szreniawa 2017 r., s. 35 - 58. Traktuje on
w sposób dość szeroki zagadnienie historii narastania problemu zawilgoceń oraz rozwoju metod walki
z zawilgoceniem budowli.
1

Szukając informacji o zawilgoceniu warto także zajrzeć do opracowania, którego Autor porządkuje wiedzę
o przyczynach, dobrymi rysunkami ilustruje mechanizmy zawilgacania, jednak już do przedstawianych przez
niego propozycji rozwiązań należy podejść z dystansem, bowiem wpisują się one w nurt „ciężkiej chirurgii”:
https://www.slideshare.net/monczynski/metody-osuszania-zawilgoconych-budynkw. Inną ważną pracą jest
publikacja: J. Jasieńko, Z. Matczak - Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych –
diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji, Wiadomości Konserwatorskie 14/2003 s. 43-48
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łatwo pozbyć a nawet najnowocześniejsze metody okazują się zawodne. Nowoczesne
technologie - podobnie jak w „medycynie naprawczej” dają oszałamiające możliwości, ale...
Ich stosowanie jest bardzo drogie, a skuteczność zależna od wielu czynników, nad którymi nie
jest łatwo zapanować.
Problem nierównowagi wilgotnościowej prawie nigdy nie jest wynikiem działania natury (tak
jak np. niszczenie pod wpływem światła), ani sił przyrody (huragany, erupcje wulkanów,
trzęsienia ziemi itp.). Bardzo rzadko jest wynikiem błędów popełnionych przez budowniczych.
W obiektach dawnych, prawie zawsze - uważam, że w co najmniej 90% przypadków – jest
wynikiem błędów popełnionych przez późniejszych użytkowników, nieumiejętnie
opiekujących się budynkiem lub źle przeprowadzających jego remonty.
Niezależnie od źródła wody (opadowa, pochodząca z gruntu, wykraplająca się z powietrza
woda kondensacyjna lub wychwytywana przez substancje higroskopijne woda tzw.
adsorpcyjna) i niezależnie od drogi jej przedostawania się do budynku (woda inwazyjna lub
woda infiltracyjna, przenikająca do wnętrza, często za sprawą transportu kapilarnego, czyli
wędrówki porami materiału) – zawsze absolutnie konieczne jest rozpoznanie wszystkich
możliwych przyczyn zawilgocenia naszego kościoła. A może ich być bardzo wiele.
Zlekceważenie tego etapu prowadzi wprost do działań nieskutecznych.
W wielu kościołach przyczyny zawilgocenia bywają tak oczywiste i tak na pierwszy rzut oka
widoczne, że każdy jest w stanie bez trudu je dostrzec. Czasem jednak wszystko jest bardzo
skomplikowane i ksiądz musi podeprzeć się wiedzą specjalistów. Najgorsza rzecz, jaką może
zrobić na początku - to zaprosić do pomocy firmę zajmującą się osuszaniem. Specjaliści
pracujący określoną metodą będą wtedy lansowali swoje sposoby i technologie, niestety często
niezgodne z rzeczywistymi potrzebami kościoła. Nie ze złej woli, lecz z naszych ludzkich
ograniczeń - tak po prostu jest.
Tymczasem ważny jest nie zabieg do wykonania, a pacjent do przedłużenia życia, czasem
wręcz do uratowania! A przy tym istotne jest by nie było „lekarstwo gorsze niż choroba”.
Z tego powodu rozpoznanie i ustalenie przyczyn, służące sformułowaniu poprawnej diagnozy
i obmyśleniu skutecznych rozwiązań dobranych do danego, konkretnego kościoła – to
zadanie przede wszystkim dla bardzo doświadczonego specjalisty konserwatora i to takiego,
który w swojej pracy zawodowej interesował się tymi zagadnieniami i rozwijał wiedzę
wyniesioną z uczelni. Nie jest to natomiast zadanie, które jest w stanie w pojedynką rozwiązać
inżynier lub architekt z prostej przyczyny - myślenie inżyniera jest inne niż myślenie
konserwatora zabytków. Ani gorsze, ani lepsze – jest inne! Inny jest bowiem cel zawodowy dla inżyniera ważne jest dziś obiektu i rozwiązanie łamigłówki, jak wychodząc z dzisiejszej
sytuacji uzyskać określony efekt np. osuszenia. Konserwator-restaurator uczony jest od
pierwszych dni studiów określania przyczyn powstania zniszczeń na podstawie analizy
stanu zabytku! Dużo wysiłku wkłada więc w odtworzenie historii obiektu i ustalenie, jaka była
chronologia i zakres kolejnych remontów i działań przy nim. Robi to, bo wie, że bez usunięcia
przyczyn niszczenia nie uzyska nigdy dobrych rezultatów swej pracy. Inne zdefiniowanie celu
zawodowego przekłada się na całkowicie inne podejście do problemu. Konserwatorzyrestauratorzy stykając się z zawilgoceniami skupiają się zawsze na ustaleniu co się stało,
dlaczego do nich doszło i jak usunąć niekorzystne zmiany dokonane w obiekcie, które do tego
doprowadziły. 2 Inżynier natomiast przyjmuje stan istniejący jako punkt wyjścia, bez tracenia
Jako przykład takiego działania chciałabym przytoczyć pracę niedawno zmarłej, znakomitej konserwatorki
Hanny Grzesikowej, świadczącą, że już w latach 60. takie właśnie postępowanie było dla konserwatorów
oczywistością i obowiązującym kanonem. Por. H. Grzesikowa - Konserwacja malowideł ściennych
2
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czasu na dywagacje, co było a nie jest, zabiera się do obmyślania, jakie najnowocześniejsze
materiały izolacyjne, jakie techniki działania zastosować, by osiągnąć sukces.
Byłoby wielką niesprawiedliwością, gdyby przesadnie uogólniając, odmówić wszystkim
inżynierom głębokiego znawstwa zagadnień konserwatorskich, podobnie jak wszystkim
konserwatorom przypisać pełne znawstwo zagadnień fizyki budowli. Mamy w Polsce grupę
inżynierów, którzy najpierw na drodze specjalizacji dyplomowej na studiach politechnicznych,
a potem już własnym wysiłkiem, latami zdobywając wiedzę konserwatorką, znajomość
dawnych technik budowlanych i doświadczenia praktyczne - doszli do niebywałej umiejętności
rozumienia zabytków. Nie jest to jednak duża grupa.
Zagadnienia związane z zawilgoceniami bywają bardzo trudne i dlatego w praktyce, aby
faktycznie osiągnąć sukces konieczne jest nałożenie wiedzy konserwatorskiej i inżynierskiej
i to już na początkowym etapie procesu decyzyjnego. Z tego powodu przyjęcie zasady
tworzenia wspólnych projektów przez konserwatora-restauratora – praktyka i inżyniera,
wyspecjalizowanych w zagadnieniu zawilgoceń, jest po prostu koniecznością, jedynym
rozwiązaniem optymalnym. Dotyczy to zresztą nie tylko zawilgoceń, ale projektowania
wszelkich innych działań w zabytkach – musimy współpracować, z szacunkiem patrząc na
swoje kompetencje, by korzystać nawzajem ze swojego potencjału. Konserwatorom należny
jest obszar wiedzy o dawnych technikach budowlanych, o bezpieczeństwie obiektu
(wzmacnianie materiałów, zasady łączenia starej substancji z nową materią, rozwiązywanie
zagadnień wody, klimatu, wentylacji itp.), szeroko rozumiane zagadnienia estetyki. Ludziom
techniki przynależą zagadnienia statyki, badań wytrzymałościowych materii oraz wielki obszar
poszukiwania optymalnych metod i materiałów umożliwiających osiągnięcie celu działań.
Natomiast już dobór materiałów do konkretnego obiektu, to znowu domena konserwatora. Taki
idealny układ – efektywnej współpracy dla zsumowania wiedzy - pozwala poprawnie
rozwiązywać nawet bardzo trudne problemy, na co w praktyce mamy wiele dowodów.
Stworzenie go jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy ksiądz – gospodarz kościoła rozumie
taką potrzebę i jest w stanie wyszukać odpowiednich specjalistów, a potem zapewnić im
warunki do spokojnego działania dla dobra kościoła.
Poświęcam temu zagadnieniu aż tyle miejsca, bo ciągle mam w pamięci bolesny przypadek
gotyckiego kamiennego niewielkiego kościoła, który został doprowadzony do skrajnego
zawilgocenia, a wewnątrz porośnięcia pleśnią na niespotykaną skalę. Ksiądz poprosił o pomoc
architekta, który bez głębszych badań, odkrywek i zbędnego tracenia czasu przygotował
Projekt budowlany... dla kościoła. Z pobieżnej obserwacji jego stanu wyciągnął błędne wnioski
i sformułował nieprawidłowe zalecenia. Nie zostało dostrzeżone i rozpoznane zawilgocenie
wodą kondensacyjną, stale obecną za sprawą nadmuchowego systemu ogrzewania i złej
wentylacyji. Lekarstwem miało być oczywiście wykonanie drenażu oraz skucie tynków na
zewnątrz i wewnątrz (w trakcie badań okazało się, że pokrytych malowidłami!). Jedynie
Księdzu - Gospodarzowi obiektu należy zawdzięczać, że ten niszczący program został
zrealizowany tylko częściowo – po skuciu tynków zewnętrznych - zatrzymany i zarzucony. Ale
i tak koszty błędu były okrutne! Ksiądz zapłacił za fatalny projekt, potem ponad 30 tysięcy
złotych za niepotrzebne skuwanie tynków i przy okazji spowodowanie poważnych uszkodzeń
murów świątyni. Odtworzenie tynków kosztowało małą, biedną parafię kilkaset tysięcy
złotych!
w krużgankach pofranciszkańskiego klasztoru w Pyzdrach, pow. Września; Ochrona Zabytków 15/4 (59), 1962,
s. 58-69; dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/31/?idno=10267
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Jak było kiedyś?
Patrząc na historię zmagań człowieka z zawilgoceniem budynków trzeba zdać sobie sprawę, że
oprócz codziennych doświadczeń - empirii sprawiającej, że mennonici nigdy nie dawali się
pokonać wodzie, a górale do dziś potrafią bezbłędnie zadbać o swoje drewniane domy, istniała
też zawsze fachowa wiedza budowniczych. W przeszłości potrafiono budować na bagnach,
a czasem wręcz na wodzie - suche budynki! Umiano uchronić przed wilgocią budowle ziemne,
forty, kazamaty, krypty kościołów, lochy magazynowe. Od początków średniowiecznego
budownictwa skuteczne zabezpieczenie przed wodą uzyskiwano lokując ważne budowle na
wzniesieniach. Jeśli teren był płaski, to układano fundamenty tzw. wyniesione, a potem
zasypywano je sztucznym wzgórkiem3. W szczególnych przypadkach grząski teren izolowano
formując rodzaj wanny z blachy ołowianej i dopiero w niej ustawiano fundamenty. Radzono
sobie także budując fundamenty punktowe na niestabilnym terenie utwardzonym palami.
Materiałem używanym do budowy fundamentów był nienasiąkliwy kamień - najczęściej
narzutowe głazy granitowe. W średniowieczu rzadko łączono kamienie zaprawą (a jeśli już, to
bardzo tłustą, z dużą ilością wapna), częściej stosowano przelewanie warstw kamienia gliną,
która w sobie zatrzymywała wodę, nie przepuszczając jej wyżej. Kościoły i zamki były
dodatkowo po całym obrysie zabezpieczane opaskami z gliny ukośnie ubijanymi, układanymi
na przemian z warstwami żwiru 4. Ten system ochrony przed wilgocią sprawdzał się idealnie,
dopóki nie został zniszczony np. późniejszymi przekopami. Bardzo ważnym składnikiem
systemu zabezpieczenia było najbliższe otoczenie – teren wyraźnie opadający „od budynku”
i porośnięty trawą. W warunkach miejskich były to tzw. przedogródki przed kamienicami –
bufor pozwalający na swobodne odparowanie wody z gruntu. Więcej zabiegów wymagały
budowle sadowione na fundamentach murowanych z cegły, ale i z tym sobie radzono. Zasadę
wykonywania poziomych izolacji (bitumicznych) między fundamentem a ścianą budynku
wprowadziły dopiero przepisy z lat 20. XX wieku!
Mijały wieki, ludzka aktywność prowadziła do podwyższania poziomu gruntu. Budowle
„zatapiały się” w otaczającej je ziemi. W miastach poziom niektórych ulic jest dziś wyższy
nawet i o 5 m w stosunku do średniowiecznego 5! Kościoły na wyniesionych fundamentach, do
których wchodziło się kiedyś po schodach, z czasem zaczęły wymagać schodków, którymi
schodzi się do wnętrza. Oznacza to, że już nie kamienny fundament a ceglany, nasiąkliwy mur
powyżej niego, zaczynał mieć w pewnym momencie kontakt z mokrą ziemią.
Prawdziwe kłopoty przyszły na przestrzeni XIX wieku wraz z modernizacją miast,
industrializacją i upowszechnieniem cudownego wynalazku, jakim był cement. Wprowadzanie
tego obcego materiału, a potem także innych materiałów, coraz bardziej łamiących
integralność techniczną6 dawnych budowli, dawało wraz z upływem czasu coraz większe
problemy.

3

Tak został np. zbudowany zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim i wiele gotyckich kościołów.

Rysunki ilustrujące dawne systemy zabezpieczeń fundamentów oraz rysunki obrazujące przyczyny zawilgoceń
znaleźć można w książce „Pielęgnacja …”il. 18.17; 19.1; 19;14
4

W Toruniu taka sytuacja ma miejsce np. na ulicy Żeglarskiej, przy Bramie Mostowej, na Moście Paulińskim
i w innych miejscach.
5

Integralność to inaczej jednorodność zabytku – to zachowane rozwiązania techniczne i estetyczne typowe dla
czasu, w którym on powstał, niekiedy wzbogacone jeszcze o cenne elementy przyrosłe na przestrzeni wieków.
Zburzenie integralności jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że zubaża wartości zabytku, ale przede wszystkim
dlatego, że wprowadzone w dawną strukturę nowe materiały lub nowe rozwiązania nie koniecznie muszą z nią
dobrze współistnieć, jak choćby przywoływany kilkakrotnie cement.
6
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Jeśli natomiast prześledzimy historię rozwoju metod osuszania i wyniki ich stosowania – to
wnioski nie napawają optymizmem7. Widać raczej sinusoidę – najpierw zachwyt dla nowej,
nowoczesnej i wspaniałej metody, a parę lat później doniesienia o jej nieskuteczności lub wręcz
szkodliwości. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że betonowe opaski szkodzą, ale kilkadziesiąt
lat temu były uważane za idealne, nowoczesne antidotum na wszystkie rodzaje zawilgocenia.
Tak było również z innymi metodami.
Jak jest dzisiaj?
Dziś sytuacja wcale nie jest lepsza niż w przeszłości, a pod pewnymi względami nawet uległa
pogorszeniu. Z jednej strony istnieje ogromna wiedza budowlana, umożliwiająca skuteczne
rozwiązywanie nawet bardzo trudnych przypadków, wymagających wyrafinowanych metod,
w dodatku realizowanych z konserwatorskim poszanowaniem substancji oryginału8. Z drugiej
strony w praktyce spotyka się obiekty zabytkowe potraktowane tak, jakby ani wiedza
budowlana, ani konserwatorska zupełnie nie istniały. Utrwalił się schemat stosowania
rozwiązań „siłowych”. Tymczasem im bardziej radykalne metody są aplikowane, tym gorsze
ich następstwa, a wszelkie prace o charakterze leczenia objawowego – i tak skazane są na
porażkę.
Nagminnie wykonywane są przepony – szczególna odmiana izolacji poziomej. Bez trudu
znaleźć można oferty wielu firm pracujących z szeroką gamą rozmaitych środków i technologii
ich aplikacji.
Powszechnie też wykonuje się głębokie drenaże bezpośrednio przy fundamentach, co budzi
wielki niepokój, bo poprzez drenaż narusza się stabilność podstawy warunkującej
bezpieczeństwo konstrukcji9. Drenaże wykonuje się nawet przy kościołach posadowionych na
gruncie gliniastym, choć nie trzeba wiele wyobraźni, by zdać sobie sprawę, że wykop w glinie
staje się wanną z wodą, a rura, która ma odprowadzać wodę błyskawicznie ulega zamuleniu
i drenaż zamiast osuszać – zaczyna skutecznie nawilżać dolną strefę budynku. Zasadą stało się
montowanie podziemnych wspólnych odprowadzeń wody - z drenażu a przy okazji także
i z dachów, co oczywiście ogromnie zwiększa zagrożenie kościoła. Jeśli drenaż okaże się
ostatecznie niezbędny, to powinien to być raczej drenaż oddalony, a nie wykonywany przy
samych fundamentach. Zwłaszcza kamiennych fundamentów nie powinno się naruszać
i odkopywać do końca stopy, bo one nie podciągają wody i nie są winne zawilgoceniu
kościoła!
7

Tu znowu odsyłam Czytelników do publikacji Zawilgocenie….

Przykładem może być choćby rozwiązanie trudnego problemu zabezpieczania koron murów w zabytkowych
ruinach – por. J. Jasieńko, O. Mierzejewska, K. Hamrol, W. Misztal - Utrwalanie koron murów obiektów
historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny; Wiadomości Konserwatorskie. Conservation
News. 30/2011 s. 117 – 132. Innym przykładem może być rozwiązanie problemów zielonego dachu na zamku
w Malborku – dostęp: Idealna hydroizolacja sprawdzi się nawet w zamku! - Izolacje przeciwwilgociowe - Izolacje
budowlane - Budowa i remont - budnet.pl.html. Współczesność oferuje nam bardzo wiele znakomitych materiałów
hydroizolacyjnych – od udoskonalonych izolacji bitumicznych, poprzez materiały wykorzystujące znakomite
właściwości bentonitu, po najnowocześniejsze kompozycje żywic sztucznych nakładanych i utwardzanych
w różny sposób. Problem jednak tkwi zawsze w pytaniu o zasadność z ich zastosowania, o korzyści, ale
i o możliwe zagrożenia dla obiektu zabytkowego, o to czy będą w przyszłości kompatybilne z jego materią, czy
nie przyczynią się do jego niszczenia.
8

Podczas projektowania drenażu punktem odniesienia są zazwyczaj współczesne doświadczenia budowlane.
Drenaże wykonuje się więc tak, jak np. w drogownictwie. Projektuje się je zgodnie z wiedzą inżynierską –
głębokie, żeby były poniżej linii przemarzania. Fundamenty odkopywane są do końca stopy, niestety często bez
refleksji, jak te działania wpłyną w przyszłości na stabilność budynku.
9
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Przekopy po ułożeniu drenażu, (także po zakładaniu instalacji, po pracach archeologicznych
itp.) są szczególnie zdradliwe, ponieważ rozpulchniona gleba łatwo staje się „autostradą” dla
wody, w wyniku czego pod ziemią powstają potężne wypłukane jamy, niekiedy wręcz
jaskinie10. Wystarczy drobne uszkodzenie podziemnej rury odprowadzającej wodę z dachu do
kanału burzowego, aby zamiast rurą woda zaczęła spływać po jej pobocznicy, drążąc coraz
szerszą pustkę w rozpulchnionym gruncie. Niewidoczne podziemne uszkodzenie po latach
doprowadzić może do katastrofy11. Brak zwyczaju okresowego kontrolowania stanu
podziemnych instalacji sprawia, że nawet jeśli kościół pęka i osiada, to prędzej doczeka się
projektu ratunkowego zszywania, niż ustalenia, że stoi na wzgórku z masła – gruntu
całkowicie pozbawionego spoistości w wyniku pompowania wody z dachów przez
popękane podziemne rury - wprost pod fundamenty! Nawet kościół stojący na wysokim
wzgórzu wyposaża się niejednokrotnie w podziemne odprowadzenia wody, choć jest to
rozwiązanie niepotrzebne i właśnie stwarzające zagrożenie rozpulchnienia gruntu.
Zasadą uporczywie kultywowaną do dzisiaj, stało się także wykańczanie drenażu twardym
żwirkiem, powodującym efekt odprysku, zamiast tradycyjnego otaczania obiektu trawą, która
jak gąbka pochłania krople wody, chroniąc skutecznie strefę przyziemia. „Obowiązkowym”
elementem współczesnego drenażu jest też wysoki krawężnik, bardzo efektywnie blokujący
odpływ wody.
A pod ziemią – budowle z punktowymi fundamentami, ustawiane na palach po to, by woda
między nimi mogła swobodnie przepływać, wzmacnia się dziś betonowymi ławami. Jaki efekt
osuszenia i stabilizacji można osiągnąć, jeśli w miejsce swobodnego przepływu wody,
wstawiamy betonową przeszkodę?
Przepony i drenaże wykonuje się niestety w wielu przypadkach bez zadbania o wcześniejsze
usunięcie przyczyn – zdystansowanie podniesionego gruntu (obniżenie jego poziomu lub
wykonanie kanałów dystansujących12), a przede wszystkim usunięcie przeszkód
blokujących odpływ wody od budynku.13 Często pomija się też inne możliwe przyczyny
zawilgocenia (wodą kondensacyjną, higroskopijną, odpryskową itp.), co prowadzi do sytuacji,
kiedy mimo wykonania przepon i drenaży kościół nadal pozostaje mokry. W wielu
przypadkach przyczyną zawilgocenia jest obecność szczelnych tynków cementowych,
założonych podczas dawnych napraw. Zaleca się wtedy niemal automatycznie ich wymianę na
tynki renowacyjne, choć nie zawsze jest to rozwiązanie optymalne (patrz przypis 19). Tynki
renowacyjne oprócz tego, że są bardzo drogie - nie usuwają zawilgocenia, a są jedynie bardzo
elegancką, nowoczesną formą ukrywania wilgoci. W dodatku wymagają zawierającej cement
warstwy sczepnej, zapewniającej dobre związanie z murem. Jeśli założone zostaną bez
zablokowania prawdziwej drogi dopływu wody, to procesy niszczenia murów będą nadal
To właśnie tego typu mechanizm spowodował 25 maja 2016 roku zapadnięcie asfaltu na odcinku długości
200 metrów i gigantyczne zniszczenia przy Ponte Vecchio we Florencji.
10

Tego rodzaju sytuacja miała miejsce w kościele szpitalnym w Sierpcu. W książce „Pielęgnacja…” została
opisana oraz zilustrowana fotografią nr 19.3.
11

Kwestię kanałów dystansujących omówiłam w książce Pielęgnacja… wielokrotnie. Ilustrują ją fotografie
i rysunki 18.17, 19.9 – 19.13 a zwłaszcza 19.14.
12

Na jednym z dostępnych w Internecie filmów instruktażowych promujących metodę podcinania budowli dla
wykonania izolacji poziomej metodą wklejania przegrody z blach widać grupę ludzi wykonujących ten zabieg
niezwykle sprawnie, z wielkim profesjonalizmem i przejęciem. Kościół najpierw zostaje sprawnie przekrojony jak
tort, a następnie w szczelinę wsunięte zostają: spoiwo i blachy. Komentarz do filmu odwołuje się do słów o misji
ratowania i zachowywania zabytkowych kościołów. Na filmie widać równocześnie nieusuniętą, szeroką opaskę
betonową okalającą cały kościół nieco poniżej linii cięcia. Jej obecność sprawi, że jeśli nawet zlikwidowana
zostanie wędrówka wody kapilarami z gruntu, to woda odbijana od opaski przy każdym deszczu i narzucana na
mur, także powyżej linii cięcia, będzie nadal utrzymywać kościół w stanie zawilgocenia!
13
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zachodziły, tyle że ich skutki zobaczymy z opóźnieniem – gwarantowanym przez samą ideę
tego rozwiązania.
W latach 90. rozpowszechniło się stosowanie folii Dőrkena, zwanych też kubełkowymi lub
grzybkowymi, jako pionowej izolacji fundamentów. Początkowo zakładano je bez listew
zamykających od góry, co oczywiście powodowało spływanie wody po murze za folię. Dopiero
po kilku latach niezbędne listwy pojawiły się na naszym rynku. Folie stały się ukochanym
materiałem. Zaczęto je aplikować - i robi się to do dziś - w każdym niemal przypadku, nawet
jeśli ich szczelne ułożenie na fundamentach z głazów narzutowych jest po prostu niemożliwe,
bo powstają „kieszenie” i folia raczej wtedy „gromadzi” wodę, zamiast izolować od niej! Folie,
tylko w ściśle określonych przypadkach mogą się sprawdzić np. na fundamentach ceglanych
podciągających wodę z gruntu pod budowlą i to tylko w połączeniu z izolacją poziomą 14, ale
na kamiennych - na pewno nie, zwłaszcza układane na siłę na ich okrągłościach!
Dlaczego zatem nagminnie stosowane są metody, które niosą z sobą więcej zagrożeń niż
szans na skuteczność? Przyczyn jest wiele, najważniejszą jest jednak banalna podpórka – „bo
wszyscy tak robią”! Drugą istotną przyczyną jest fakt, że nie kontroluje się wilgotności muru
i nie wymaga stosowania takiej procedury od wykonawcy zabiegu. Jeśli w praktyce wykonuje
się badania wilgotności – to przed zabiegiem, po to by przekonać księdza, że mur faktycznie
wymaga osuszenia. Po zabiegu już raczej nie sprawdza się, czy zawilgocenie rzeczywiście
ustępuje. Jedynie firmy pracujące bezinwazyjnymi metodami elektrofizycznymi
(magnetokinetycznymi) mają w swoich procedurach okresową kontrolę wilgotności murów 15.
Ponieważ badania wilgotności muru służą rzeczywistemu rozpoznaniu sytuacji, postawieniu
diagnozy i zaplanowaniu działań, powinny być przeprowadzane w procedurach adekwatnych
dla ich celu. Nieinwazyjne metody pośrednie (elektryczne), w tym głównie wykorzystujące
powszechnie dostępne na rynku urządzenia działające na zasadzie oporowej lub dielektrycznej,
mają znaczenie głównie dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni muru, identyfikacji
miejsc zawilgoconych, także dla oceny dynamiki zmian zawilgocenia w czasie (np. po okresie
suszy lub deszczów) oraz rozkładu zawilgocenia na różnych wysokościach, co pozwala
wnioskować o przyczynach. Nie dają one jednak wystarczającej odpowiedzi na pytanie, co
dzieje się w rdzeniu muru, dlatego w wielu przypadkach nie mogą samodzielnie służyć
wyjaśnieniu prawdziwej przyczyny zawilgocenia, ani też ocenie skuteczności osuszania. Za
badania w pełni obiektywne niewątpliwie należy uznać sprawdzoną wielokrotnie w praktyce
metodę wagowo-suszarkową laboratoryjną lub jej dostosowaną do warunków poligonowych
wersję badań in situ z zastosowaniem urządzenia wagosuszarki. Metoda ta jest metodą
bezpośredniego pomiaru wilgoci masowej z wybranego, reprezentatywnego obszaru muru. Jej
wadą jest jednak konieczność wykonania niszczących nawiertów, stąd ograniczenia liczby
miejsc pomiarowych. W praktyce najpełniejsze rozeznanie uzyskuje się łącząc te dwie metody

Folie, jako sama tylko izolacja tylko pionowa w przypadkach zawilgocenia wodą podciąganą kapilarnie - nie
sprawdzają się. Nieskuteczność samych tylko izolacji pionowych została dostrzeżona już w latach 70. i właśnie
dlatego naukowcy zaczęli poszukiwać metod wykonywania przegród poziomych dla zatrzymania wędrówki wody
w górę. Natomiast folie w pewnych warunkach mogą być pomocne, jako materiał dystansujący mur od nadmiaru
mokrej ziemi, ale ich zastosowanie musi zostać bardzo dobrze przemyślane, zaprojektowane i wykonane.
15
Metody te są przeznaczone wyłącznie do rozwiązywania problemu wody podciąganej kapilarnie. Nie działają
w przypadkach, gdy mamy do czynienia z np. zalewaniem muru wodą tryskającą z dziurawych rynien. Mimo
niewątpliwych zalet tych rozwiązań (bezinwazyjność, taniość) budziły one zawsze kontrowersje – z jednej strony
ostrą krytykę konkurencji lansującej iniekcje, jako jedyne dobre rozwiązanie, z drugiej strony tych, którzy
oczekiwali, by stanowiły panaceum na każdą formę zawilgocenia – nawet na przypadki dziur w dachu, braku
rynien, twardego podłoża wywołującego efekt odprysku itd.
14

7

B. J. Rouba - Zawilgocenie - problem opiekuna kościoła. Materiał niepublikowany, przekazany Radzie ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski do udostępniania zainteresowanym księżom.30.08.2017

pomiarowe. Zatem ważne jest, aby pomiary zostały wykonane i to w sposób, który faktycznie
wyjaśni przyczyny i charakter zawilgocenia, a potem pozwoli ocenić skuteczność osuszenia. 16
Przedstawione wyżej refleksje nie oznaczają oczywiście, że wszystko co jest robione, jest
robione źle, jednak liczba błędów jest zdecydowanie zbyt duża. Gołym okiem widać, że
problem zawilgocenia jest powszechny, dotyka bardzo wiele kościołów, a „obowiązujące”
sposoby jego rozwiązywania trudno uznać za optymalne. I nie są to błędy księży! Są to błędy
ludzi, którzy najczęściej w dobrej wierze, z czystej chęci pomocy podejmują się prac
wykraczających poza ich możliwości, bowiem, jak już była o tym mowa, nawet bardzo
znakomita wiedza inżynierska i budowlana, jeśli jest pozbawiona wsparcia wiedzą
konserwatorską - nie wystarcza. Dlatego, jeśli ksiądz wyszuka odpowiednich specjalistów,
którzy pomogą mu faktycznie zdiagnozować, a potem rozwiązać problem zawilgocenia
i uda mu się tak poprowadzić zdarzenia, by uniknąć błędów, które skrzywdzą powierzoną jego
opiece świątynię, to już będzie to wielkie osiągnięcie - ważne dla kościoła i spokoju własnego
sumienia.
Liczba wniosków składanych każdego roku do MKiDN z prośbą o środki na prace
związane z osuszaniem także ma swoją wymowę. Pośród nich nie należą niestety do rzadkości
wnioski o powtórne sfinansowanie osuszania, wykonanego nieskutecznie już wcześniej,
czasem kilka lat temu! Prace nie są tanie i nie jest bez znaczenia, czy mała, wiejska parafia
zdobędzie konieczne pieniądze, czy zagrzybiony kościół będzie stał w wodzie, latami czekając
na cud. Nie jest też bez znaczenia czy zdobyte z trudem środki zostaną przeznaczone na
efektywne rozwiązanie problemu, czy po prostu wyrzucone w przysłowiowe błoto
i zmarnowane. Pula pieniędzy Ministerstwa jest wprawdzie relatywnie duża, ale wystarcza
zaledwie na niecałe 15% wszystkich składanych wniosków!
Co dalej?
Niewątpliwie najważniejszą sprawą jest potrzeba korygowania „filozofii”, dziś opartej na
przekonaniu, że zawilgocenie trwające niekiedy od dziesiątek lat da się usunąć jednorazowym
działaniem i to bez odcięcia dopływu wody! Rezultatem takiego myślenia jest powszechne
stosowanie zasady leczenia objawowego – bez szukania i usuwania rzeczywistych przyczyn
nadmiernego zawilgocenia, bez podejmowania wysiłku dla ich usunięcia, z wiarą, że
rozwiązania „siłowe” są skuteczne, a nie są!
W tej sytuacji powinniśmy raczej zaufać doświadczeniu i mądrości dawnych budowniczych,
którzy przecież umieli budować kościoły suche, niż brnąć w coraz bardziej skomplikowane,
drogie i inwazyjne rozwiązania techniczne! Problemy zawilgocenia zaczynały się zawsze wraz
z odstępowaniem od oryginalnych rozwiązań. Powinniśmy zatem dążyć do przywracania
bezpiecznego stanu początkowego w takim zakresie, jak tylko to jest możliwe. Oznacza to
umiejętne odczytanie koncepcji budowniczego – pomysłu, na którym oparł pierwotne
zabezpieczenie świątyni przed wodą. Jeśli gleba narosła przez stulecia jest przyczyną
dzisiejszego zawilgocenia, to należy ją odsunąć od muru. Nie będzie wtedy konieczności
uszkadzania go dla wytworzenia przepony - o bardzo przecież ograniczonym czasie trwania
i skuteczności! Jeśli inne jeszcze „udoskonalenia” doprowadziły do dzisiejszego stanu, to
należy się z nich wycofać. Przyjęcie zasady poszanowania integralności technicznej i zasady
Zgodnie z klasyfikacją DIN odnoszącą się do murów wykonanych z cegły produkowanej w warunkach
normowanych, o normowanej charakterystyce higroskopijnej i sorpcyjnej, którą stosuje się pomocniczo do oceny
murów starych - za mur suchy uznaje się mur o wilgotności masowej do 3%. Kolejne stopnie zawilgocenia to: (II)
- 3 – 5% - mur o podwyższonej wilgotności; (III) - 5 – 8% mur średnio zawilgocony; (IV) - 8 – 12% mur mocno
zawilgocony; (V) powyżej12% - mur mokry. Maksymalne możliwe zawilgocenie cegły ceramicznej zawiera się
w przedziale 18 – 25%.
16
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powrotu do bezpiecznego stanu początkowego daje nam największe szanse skuteczności
i uniknięcia „skutków ubocznych”, które mogą się pojawiać, jako wynik np.
niekompatybilności materiałów i rozwiązań dawnych i współczesnych. Oczywiście nie w
każdym przypadku jest to możliwe. Czasem zmiany w otoczeniu kościoła zaszły tak daleko, że
dziś nie da się już przywrócić np. drenażu, czy rowów melioracyjnych, które niegdyś oddalone
o 5-10 metrów od budynku skutecznie regulowały wilgotność gruntu, teraz znalazły się poza
terenem kościelnym i zostały zdewastowane. Jednak w wielu przypadkach sama świadomość,
że taki system istniał pozwala szukać jego zamienników, by skutecznie rozwiązać problem.
Starając się dziś osiągnąć stan równowagi wilgotnościowej (ani nadmierne zawilgocenie, ani
nadmierne przesuszenie) powinniśmy przestrzegać zasady rozkładania suszenia w czasie.
Proces osuszania musi być prowadzony przez lata – na powrót do równowagi po silnym
zawilgoceniu muru ceglanego metrowej grubości potrzeba nawet i 10 lat! Sam proces suszenia
jest zależny od czynników atmosferycznych a nie od metody, którą dokonamy likwidacji
dopływu wody. Dlatego metody wytwarzania przepon nie mają żadnej przewagi nad innymi
metodami odcinającymi dopływ wody np. poprzez prostą likwidację kontaktu z mokrą ziemią.
Suszenie powinniśmy rozpoczynać zawsze od działań najprostszych, najtańszych i najbardziej
podstawowych, a dopiero gdyby te okazały się niewystarczające – można ewentualnie
podejmować decyzje o eskalacji metod. Proces suszenia powinien być obserwowany –
pomiary wilgotności murów są ważne, bo dają nam pewność, że idziemy w dobrym kierunku,
eliminują strefę przekonań i niepewności. Wysychaniu muru prawie zawsze towarzyszy
wynoszenie na powierzchnię soli i to trwające niekiedy latami. Konieczne jest kontrolowane
przejmowanie soli, gdyż w przeciwnym razie tynki ulegają zniszczeniu, mury także cierpią.
Jeśli sole nie są przejmowane w okłady lub tzw. tynki tracone, to często nawet nowe, drogie
tynki renowacyjne po 2 -3 latach są nimi wysycone całkowicie i nadają się już wyłącznie do
kolejnej wymiany. Krystalizacja soli bywa też myląca – wykwity powstają zarówno wtedy,
gdy mur wysycha trwale, jak i wtedy, gdy nadal okresowo ulega zawilgoceniu, a potem tylko
lekko podsycha. Wyłącznie pomiary wilgotności muru pozwalają ocenić rzeczywistą
sytuację i uchronić nas np. od podejrzeń, że zastosowana metoda osuszenia jest błędna, lub
wręcz przeciwnie – upewnić, że jest faktycznie skuteczna.
Powinniśmy zgodnie z zasadą minimalnej niezbędnej ingerencji unikać metod inwazyjnych
– nawiercania murów, głębokiego, niebezpiecznego rozgrzebywania gruntu przy obiektach
zabytkowych, działań, które osłabiają budowlę i w przyszłości na pewno będą zwiększać
zagrożenie. Należy je traktować jako absolutną ostateczność, a nie jako standard, rezerwować
tylko dla przypadków, kiedy cały arsenał podstawowych środków został już wyczerpany,
a mimo to mur nadal nie schnie. Przyczyną takich uporczywych sytuacji może być napiętrzenie
wcześniejszych błędów w rodzaju: założenia tzw. „szprycu” cementowego, jako warstwy
wiążącej pod tynk, założenia tynków lub fug cementowych, uszczelnienia posadzek,
zablokowania nawiewu powietrza przez krypty i przez to zakłócenie wentylacyjności kościoła 17
itp. Do zakłócenia wentylacyjności kościoła dochodzi nie tylko w wyniku zablokowania
napływu powietrza przez krypty18 lub zamknięcia otworów wentylacyjnych w sklepieniu.
Dawne posadzki ceramiczne z cegły lub posadzki z grubych płyt kamiennych układano na podsypce piaskowej,
a więc w technice oddychającej. Z czasem zaczęto je zastępować cienkimi płytkami ceramicznymi lub
kamiennymi, ale układanymi już na wylewce z zaprawy betonowej. Często przy tym uszczelniano lub wręcz
zaślepiano otwór zejścia do krypty. Wylana we wnętrzu kościoła płyta betonowa sprawia, że woda spod niej może
odparowywać już wyłącznie przez ściany i filary. Natomiast szczelne zamknięcie krypt powoduje natychmiastowe
zachwianie wentylacyjności kościoła. Działania tego rodzaju burzą integralność techniczną budowli i najczęściej
prowadzą do problemów z klimatem i wilgocią.
17

Uwaga, w przypadku decyzji o przywróceniu drogi napływu powietrza przez kryptę, trzeba to zrobić w sposób
bardzo ostrożny i odpowiedzialny. Krypta musi zostać przebadana przez archeologów, szczątki ludzkie
przeniesione do ossuarium lub zamknięte w zalutowanej trumnie, ściany oczyszczone, wydezynfekowane
18
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Częstą przyczyną są metalowe, szczelne okna, tak chętnie wstawiane do kościołów jeszcze
całkiem niedawno. Sprawdzenie i ocena wentylacyjności kościoła dokonywana pomiarem
anemometrycznym, jest pierwszym rozpoznaniem pozwalającym już wstępnie ocenić, czy to
przypadkiem nie woda pochodząca z powietrza jest odpowiedzialna za zawilgocenie kościoła 19.
Nieodpowiedni sposób ogrzewania może także doprowadzić do ciężkiego zawilgocenia
i utrzymywać je mimo innych działań osuszających. Nawet fakt używania niewypłukiwalnych
detergentów do mycia podłóg – powodujących potem efekt „wyłapywania” wilgoci z powietrza
może mieć istotne znaczenie. Oceniając wpływ tego rodzaju wcześniejszych działań, trzeba
jednak zachować dużą ostrożność, aby nie popełnić kolejnego błędu, który znowu pociągnąć
może za sobą określone skutki i koszty. 20
Co może zrobić ksiądz, który chce sprawy swojego kościoła wziąć w swoje ręce?
Może zrobić bardzo wiele!
Obserwacje księdza i jego decyzje mogą świadomie budować dobrostan powierzonego jego
opiece kościoła. Takie obserwacje często pozwalają na natychmiastowe podjęcie prostych,
a skutecznych działań, zamiast bezradnego wyczekiwania na wielką dotację i wielką,
kosztowną, niejednokrotnie niepotrzebną, akcję.
Rozpoznawanie najważniejszych przyczyn zawilgocenia:
W praktyce bardzo pomocne są proste metody identyfikacji przyczyn zawilgocenia - możliwe
do wykonania przez każdego – księdza, bystrego parafianina, zaprzyjaźnionego konserwatora
lub inżyniera:


fotografowanie lub/i filmowanie tego, co dzieje się z wodą podczas deszczu drobnego
i ulewnego – czy jest prawidłowo i natychmiast odprowadzana, czy zalega przy kościele
w niebezpiecznych kałużach, jest zatrzymywana przez wybrzuszony lub zbyt wysoki,
chodnik i wystające krawężniki, jakie ślady pozostawia woda na ziemi po ulewie,

i pobielone czystym wapnem. W kryptach nie wolno wylewać szczelnej posadzki, bo dochodzić będzie wówczas
do kondensacji wody. Podłoże, jeśli nie było oryginalnie brukowane, można co najwyżej wysypać czystym,
suchym żółtym piaskiem. Kondensacja może mieć miejsce także, jeśli nie będzie odpowiedniego odpływu
powietrza z krypty, albo jeśli cyrkulację powietrza nienaturalnie przyspieszymy wentylacją mechaniczną.
Zgodnie z normami jednym z warunków odczuwania komfortu klimatycznego jest delikatny ruch powietrza.
Prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi powinna wynosić 0,2 – 0,5 m/s. Całkowity brak
przepływu powietrza powoduje tzw. syndrom chorego budynku (SBS). W swojej praktyce spotkałam przypadki
kościołów, w których nawet przy szeroko otwartych drzwiach i uchylonych oknach, nawet przy wyraźnym wietrze
na zewnątrz – powietrze stoi, nie wykazując mierzalnego ruchu. Taka nieprawidłowość nie tylko prowadzi do
zawilgocenia, ale i do zagrzybienia kościoła.
19

Przykładem mogą być tynki z lat 50 – 90. zakładane na zbytkowe budynki najchętniej z dodatkiem cementu.
Często, ale nie zawsze mają one strukturę sprzyjającą zatrzymywaniu wody lub nawet jej kapilarnemu
podciąganiu. Utarło się jednak powierzchowne przekonanie, że są one zawsze odpowiedzialne za zawilgocenie,
stąd zalecenia i decyzje o konieczności ich usuwania – zazwyczaj bez badań ich struktury i właściwości
kapilarnych. Nie szuka się już wtedy innych przyczyn zawilgocenia, traktując tynki, jako głównego winowajcę.
W rzeczywistości nie zawsze jednak tak jest i dlatego kosztowna, niepotrzebna wymiana tynków wcale nie musi
rozwiązać problemu wilgoci. Znam przynajmniej kilka przypadków, w których takie działanie, oprócz tego, że
opróżniło kasę parafii, nie wpłynęło w najmniejszym stopniu na poziom zawilgocenia kościoła stale moczonego
np. wodą kondensacyjną, odpryskową, wodą podciąganą kapilarnie z gruntu lub dostającą się w mury jeszcze
innym sposobem. A jeśli w dodatku ksiądz decydując się na całkowitą wymianę tynków, da się namówić na drogie
tynki renowacyjne nakładane nie tylko na obszarach wcześniej zawilgoconych i zasolonych, lecz na całej
powierzchni ścian – to z punktu widzenia sprzedawcy tynku, jest po prostu idealnym inwestorem!
20
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w którą stronę płynie (co można odczytać po wypłukanym piasku lub „uczesanej”
trawie)?;
sprawdzenie ukształtowania terenu wokół świątyni - czy teren ma odpowiedni spadek
na całym obwodzie, czy nie jest pochylony ku murom, czy nie jest nierówny,
z zagłębieniami i dołkami?;
ustalenie czy okapy lub rynny, rury spustowe i kosze rynnowe działają sprawnie, czy
woda nie płynie po ścianach (co widać jako mokre plamy po deszczu lub zazielenienia
spowodowane przez glony rosnące na mokrym murze), czy nie jest wylewana
bezpośrednio pod fundamenty ze zbyt krótkich kolanek kończących rury spustowe?;
w przypadku podziemnych odprowadzeń wody z rynien konieczne jest
sprawdzenie stanu rur kamerą (poprosić o pomoc najbliższy Zakład Wodociągowy),
bardzo pilne, jeśli w otoczeniu kościoła widoczne są charakterystyczne zapadliska
np. chodnika, świadczące o podziemnych pustkach;
ustalenie, gdzie znajduje się linia opadania wody z okapów lub wody przelewającej
się przez rynny, czy podłoże w tym miejscu jest twarde (chodnik, opaska lub twardy
żwirek), czy odbita od niego woda nie jest narzucana na dolną część ścian w postaci
odprysku?21
pomiary wysokości poziomu gruntu na zewnątrz i poziomu posadzki wewnątrz
(można wykonać zwykłą linijką mierząc wysokość od parapetu okna do posadzki i na
zewnątrz od tego samego parapetu do poziomu gruntu) dla ustalenia, czy woda nie
dostaje się w ściany z mokrej, podwyższonej ziemi22 - szczególnie ważne w przypadku
istnienia dawnych opasek betonowych;
jeśli to tylko możliwe sprawdzanie zawilgocenia murów nie organoleptyczne, a przy
pomocy mierników - z pomocą znajomego inżyniera lub specjalistycznej firmy
wykonanie pomiarów (np. nieinwazyjnym miernikiem mikrofalowym,) i powtarzanie
ich co kilka miesięcy w tych samych (zaznaczonych ołówkiem) punktach. Podczas
notowania wyników dobrze jest zapisać warunki (dzień, godzina, pogoda, czy pomiar
ma miejsce po okresie deszczowym, czy suchym itp.) W razie potrzeby dla ustalenia
zawilgocenia wnętrza murów na różnych jego głębokościach, stosuje także metodą
wagowo-suszarkową23.
obserwowanie i odnotowywanie poziomu wód gruntowych - w podziemiach kościoła,
w studni, rowie lub choćby wkopanej rurze, w miarę możliwości zwrócenie uwagi na
pozostałości dawnych systemów drenarskich;

Przy obserwacji efektu odprysku można sobie pomagać przyklejając taśmą do ściany zewnętrznej arkusz
zwykłego, pakowego lub nawet gazetowego papieru, co pozwala łatwiej obserwować jak wysoko i w jakim czasie
papier, a pod nim i ściana - zamaka.
21

Czasem dane o rzędnych terenu i posadzki można odczytać z istniejącej inwentaryzacji obiektu, ale jeśli jej nie
ma, to prosty pomiar odpowiada na pytanie, gdzie znajduje się punkt „0” – czyli punkt styku ścian z fundamentem.
Czy jest on powyżej poziomu gruntu, czy budowla jest „zatopiona” w ziemi. By prawidłowo ocenić sytuację trzeba
więc zwrócić uwagę czy obecny poziom posadzki jest pierwotny, czy wtórny, podwyższony w stosunku do
pierwotnego. W tym drugim przypadku odpowiedź na pytanie o położenie punktu „0” mogą dać już tylko badania
odkrywkowe, które za pisemnym zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonać może
wyłącznie dyplomowany konserwator-restaurator dzieł sztuki. Często nadmiar ziemi wokół kościoła jest tak
wielki, że jej poziom znajduje się nawet powyżej poziomu drugiej i trzeciej posadzki!
22

Jest bardzo istotne, by nie ograniczać się tylko do pomiaru wilgotności powierzchni muru, ponieważ może ona
być bardzo wysoka np. na skutek moczenia wodą odpryskową lub wodą wychwytywaną przez sole, podczas gdy
rdzeń muru może pozostawać absolutnie suchy. Pomiar wilgotności wnętrza muru jest bezwzględnie konieczny
przed podjęciem decyzji o ewentualnym wykonywaniu przepony, jeśli bowiem rdzeń muru jest suchy, to
wykonywanie przepony jest niecelowe.
23
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obserwowanie i notowanie, kiedy, jak często i w jakich okolicznościach dochodzi do
kondensacji i wykraplania wody, którą najlepiej widać na posadzce i na oknach – czy
incydenty kondensacji mają związek z działaniem ogrzewania, z dużymi
zgromadzeniami ludzi na uroczystych mszach, z dużymi różnicami temperatury na
zewnątrz i wewnątrz itp.;
zakupienie choćby najprostszego i najtańszego miernika wilgotności i temperatury
powietrza, byle wyposażonego w pamięć umożliwiającą odczytanie dobowych
maksymalnych i minimalnych wartości i po porannym otwarciu kościoła odczytywanie
i notowanie tych danych (może to robić codziennie pan kościelny) 24;
sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych w sklepieniu lub stropie, kominów
w wieżach lub ścianach kościoła, sprawdzenie czy dawne kominy wentylacyjne nie
zostały zamurowane, zatynkowane itp.;
zebranie z pomocą parafian wszystkich dawnych zdjęć, opisów lub opowieści
o wykonywanych niegdyś pracach, jako materiału dokumentującego stan świątyni
przed laty i bardzo pomocnego przy ocenie i wyjaśnianiu przyczyn dzisiejszego stanu.

Diagnoza
Te podstawowe obserwacje powinny pozwolić na zbudowanie niezbędnego zasobu wiedzy
o kościele, który z jednej strony da księdzu poczucie panowania nad sytuacją, rzeczowe
argumenty do rozmów ze specjalistami i poczucie pewności, że jest w stanie sobie z problemem
poradzić. Z drugiej strony da materiał – bazę do zdiagnozowania, jaka jest prawdziwa
przyczyna lub przyczyny zawilgocenia i umożliwi następnie podjęcie dalszych działań –
celowych, prawidłowych, z szansą na skuteczność i na pewno znacznie mniej kosztownych, niż
stosowane na wyrost metody agresywne. Być może wyniki tych obserwacji będą tak jasne
i jednoznaczne, że ksiądz sam będzie wiedział, co należy zrobić, by wodę odpędzić od świątyni,
ale nie zawsze tak jest. Być może niezbędne jeszcze będzie rozpoznanie sytuacji geologicznej,
może dokładniejsze badania klimatu i wentylacyjności kościoła – to zależy od stopnia
złożoności problemu. Może trzeba będzie policzyć 25, czy zbyt intensywnym ogrzewaniem nie
spowodujemy zjawiska wykraplania wody w grubości murów, prowadzącego do ich
zawilgocenia26.
W trudniejszych przypadkach do interpretacji ustaleń i wyników pomiarów dobrze jest zaprosić
doświadczonego konserwatora, a jeśli nie ma takiej możliwości, to trzeba pytać o radę
przynajmniej kilku różnych specjalistów. Ich opinie mogą bardzo się różnić, co tylko powinno
utwierdzić księdza w przekonaniu, że należy dalej uparcie dążyć do prawdy. Ostatecznym
weryfikatorem skuteczności przyjętej metody osuszania są bowiem nie ludzie lecz fizyka. Nie

Obserwowanie klimatu w kościele jest ważne, ponieważ to właśnie jego nieprawidłowości mogą być główną
przyczyną zawilgocenia. Klimat i ocenę jego charakteru omówiłam dokładnie w odpowiednich rozdziałach książki
i artykule przywołanym w przypisie nr 1:
24

25

Zagadnienia te reguluje norma PN-EN ISO 13788:2013-05 - wersja polska "Cieplno-wilgotnościowe
właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna
do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania"
i aktualna PN-EN ISO 13788:2013-05 - wersja angielska - http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13788-2013-05e.html
Mgr inż. arch. Paweł Filipowicz wyliczył, że w przypadku muru klinkierowego o grubości 60 cm, z tynkiem
wapiennym 2 cm od wewnątrz, bez tynku zewnętrznego, przy temperaturze zewnętrznej mroźnej, minus 20 0C
porównanie parametrów temperatury w przegrodzie (murze) i ciśnienia pary w przegrodzie pozwala ustalić granice
zagrożenia. Przy podgrzaniu powietrza we wnętrzu do +50C możliwość zawilgocenia wewnątrz muru jest na
granicy bezpieczeństwa, ale już podgrzanie do +100C spowoduje wykraplanie i w murze pojawi się wilgoć
26
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liczy się ona ani z autorytetami, ani z włożonymi w pracę pieniędzmi i wysiłkiem – wcześniej
lub później bezwzględnie obnaża prawdę o słuszności naszych decyzji.
Działanie
Poczynione obserwacje i ustalenia uprawniają księdza - gospodarza kościoła do działania.
Część prac można wykonać bez żadnych uzgodnień, w ramach podstawowej, gospodarskiej
troski o obiekt:










naprawienie uszkodzeń rynien, skontrolowanie koszy rynnowych 27, przedłużenie
kolanek rur spustowych, ułożenie korytek odprowadzających wodę z rynien i rur;
korekta spadków terenu od budynku, pozwalających na sprawne i szybkie
odprowadzanie całej wody opadowej z otoczenia kościoła;
zasypanie wszelkich dołków i przegłębień zatrzymujących wodę;
usunięcie wystających krawężników;
w przypadku zbyt wysoko ułożonego chodnika tymczasowe przecięcie go w kilku
miejscach dla założenia korytek (odwodnienie liniowe) zapewniających odpływ wody,
a docelowo usunięcie go i zastąpienie ścieżką drenującą;
zlikwidowanie moczenia muru wodą odpryskową przez usunięcie twardej nawierzchni
i zastąpienie jej trawą (w przypadku żwirku po wykonanym wcześniej drenażu można
przemyśleć zasadność przykrycia go geowłókniną, cienką warstwą ziemi i porycia
dobrze ukorzenioną trawą z rolki) - szczególnie na linii spadania wody z okapów lub
rynien nie może być twardej nawierzchni;
udrożnienie kanałów wentylacyjnych w stropie lub sklepieniu, ewentualnie także
udrożnienie pierwotnego systemu wentylacji (kominy w wieżach lub ścianach
kościoła);
stworzenie „bazy danych” – książki, zeszytu, także dysku z opisem ustaleń, aby uniknąć
gubienia wiedzy o świątyni i zabezpieczyć ją dla następców.

Uzgodnień wymagają poważniejsze prace. Jeżeli pomiary odległości od parapetów okien
wykazały, że mamy podwyższony poziom gruntu wokół kościoła, to projekt odsłonięcia punktu
„0” powinien zostać przygotowany (po wcześniejszych badaniach odkrywkowych) przez
konserwatora-restauratora zabytków i ewentualnie także inżyniera a następnie uzgodniony
z Wojewódzkim oraz z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków i zrealizowany pod nadzorem
archeologicznym (ze względu na np. obecność pochówków).
Uzgodnień i poważnej natychmiastowej pomocy konserwatorskiej wymagają te kościoły,
w których uszkodzenia rur podziemnych i równoczesne pęknięcia murów wskazują, że
mogło dojść do naruszenia stosunków wodnych na skutek np. wykonania nieodpowiedniego
drenażu, podpłukania fundamentów, dużych inwestycji w pobliżu świątyni, usunięcia drzew
z otoczenia, zasypania stawu lub dawnego systemu drenarskiego, który regulował w przeszłości
stosunki wodne itp. Konieczne jest wtedy wykonanie badań aktywności pęknięć oraz badań
geologicznych terenu. Ważne jest także ustalenie czy obiekt był w przeszłości osuszany i jaką
metodą oraz porównanie dzisiejszej sytuacji z historyczną, zarejestrowaną na starych zdjęciach,
w opisach, w ludzkiej pamięci. W przypadku istnienia śladów dawnego systemu drenarskiego
ważne jest przeanalizowanie, z jakiego czasu pochodzi i jakie są szanse jego skuteczności
w przypadku przywrócenia.

Zbyt małe kosze rynnowe nie nadążające z odbieraniem wody podczas większego deszczu i nie radzące sobie
podczas topnienia śniegu, są bardzo często przyczyną niszczenia tynków zewnętrznych i zawilgacania ścian.
27
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Na zakończenie
Na zakończenie przepowiadam oczywistości – w trosce o kościół najważniejsze jest codzienne
dbanie o dachy28, okapy, rynny – natychmiastowe łatanie i naprawianie uszkodzeń. Nawet
doraźna łata jest zawsze lepsza niż dziura! Dbanie, by drogi w najbliższym otoczeniu sprzyjały
odprowadzaniu wody, a nie blokowały jej odpływu. Dbanie o oddychanie ziemi wokół
świątyni, o to, by drzewa i krzewy (posadzone w bezpiecznej odległości) chroniły obiekt
i usuwały z gleby wilgoć, która bez ich obecności trafia w mury.
To wszystko jest ważne, bo walka z zawilgoceniem to w rzeczywistości walka nie tylko
z każdym litrem wody, ale wręcz z każdą jej kroplą!
Codzienne staranne dbanie o kościół jest mało spektakularne, słabo dostrzegane przez
otoczenie, nie przynoszące poklasku. Jednak dla dobra kościoła jest najważniejsze! Jest ono
równoznaczne z okazaniem szacunku dla wiedzy i mądrości pierwszych budowniczych, dla
pokoleń naszych przodków, pokoleń troskliwych proboszczów, którzy zostawili nam kościoły,
jako nasze dziedzictwo.
Kościoły budowano z miłości i z miłością.
Przekazując księżom wiedzę o zawilgoceniach nie podaję gotowych recept, bo to nie jest
możliwe. Każdy kościół jest inny, każde zawilgocenie może mieć inne przyczyny i rodzić
odmienne skutki. Przekazuję księżom narzędzie do oceny sytuacji i podejmowania
świadomych decyzji. Jeśli wiemy jak to zrobić, to często nawet niewielkimi zmianami diety
czy trybu życia, jesteśmy w stanie radykalnie zmienić swój stan zdrowia. Podobnie jest
z budowlą świątyni. Małymi krokami możemy osiągnąć wielki sukces i jest to droga
pewniejsza, bezpieczniejsza, mniej bolesna, a przede wszystkim znacznie tańsza, niż radykalna
chirurgia ratunkowa. I nawet jeśli dziś księdzu nie uda się samodzielnie całkowicie rozwiązać
trudnego problemu zawilgocenia, to już choćby tylko wyeliminowanie części przyczyn
„podlewania kościoła” w krótkim czasie przełoży się na wyraźną poprawę sytuacji, stając się
powodem do dumy i poczucia wielkiej satysfakcji. Stanie się rzeczywistą, wielką zasługą
księdza.
Szczęść Boże!
Bogumiła J. Rouba
Dziękuję bardzo wszystkim Przyjaciołom, Inżynierom, Kolegom-konserwatorom i życzliwym,
uważnym Księżom, którzy poświęcili swój czas na konsultowanie i doskonalenie tego tekstu.
Będę też wdzięczna Księżom, którzy zechcą podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami,
zwłaszcza relacjami z przypadków skutecznego pozbycia się zawilgocenia.
Toruń 30 08 2017 r., aktualizowane i uzupełniane 28 07 2018 r. oraz 21 09 2019 r.

Uwaga - przy pracach dachowych nie powinno się pochopnie zmieniać zamierzonego pierwotnie systemu
wypuszczania i odprowadzenia wody.
28
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Fot. 1. Przykład kościoła, w którym pierwszą przyczyną zawilgocenia jest infiltracja wody
w mur na skutek podwyższenia poziomu gruntu aż o 50 cm, (co ustalono porównując rzędne
terenu z poziomem posadzki we wnętrzu). Infiltracja jest wzmacniana przez przykrycie gruntu
od góry bardzo solidną betonową opaską, co jest drugą przyczyną zawilgocenia. Stan w roku
2011. Fot. B. J . Rouba
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Fot. 2. Kościół znajduje się na wzniesieniu, a najbliższy teren opada „od ścian”, jednak
pozytywny efekt jest całkowicie niwelowany działaniem opaski, odpowiedzialnej za odbijanie
i narzucanie wody na ściany, skąd poprzez zaprawę migruje ona do wnętrza, stanowiąc trzeci
element procesu zawilgacania gotyckiej budowli. Popękane rynny, zbyt krótkie rury spustowe
zakończone równie krótkimi kolankami oraz brak rynsztoków przejmujących
i odprowadzających szybko wodę od kościoła – to czwarty element zwiększający zawilgocenie.
Także źle rozwiązane odprowadzanie wody z dachu zakrystii, moczenie ścian i rozrost glonów
pogarszają stan kościoła. Widoczna na fotografii sytuacja sprawiła, że doszło już
najprawdopodobniej do rozmiękczenia gruntu pod narożnikiem zakrystii, o czym świadczy
głębokie pęknięcie, widoczne na północnym cokole, na fotografii z prawej strony rury
spustowej. Ma ono swój odpowiednik także od strony wschodniej (fot. 3). Fot. B. J. Rouba
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Fot. 3. Narożnik zakrystii od strony wschodniej, widoczne to samo pęknięcie
Najprawdopodobniej rozmiękczenie gruntu wodą wylewaną z rury spustowej w jeden punkt
i przy tym obciążenie betonową opaską sprawiło, że narożnik wisi już właściwie w powietrzu.
Fot. B. J. Rouba
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Fot. 4. W tym samym kościele na ścianie wschodniej znajduje się XIX-wieczna grupa
Ukrzyżowania malowana na blasze. Woda skapująca z osłaniającego ją daszku trafiała latami
dokładnie na zwieńczenie nagrobka zasłużonej rodziny dobrodziejów kościoła i fundatorów
grupy Ukrzyżowania. Najintensywniejsze zniszczenia ściany i postaci powstałe w wyniku
uderzeń kropel odbijanych od twardego kamienia (widoczne jako charakterystyczne zabielenia)
- układają się w kształt łuku, powtarzającego dokładnie łuk górnej części nagrobka. Fot. B. J.
Rouba
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Fot. 5. Ten gotycki kościół jest położony na pagórku, który od strony wschodniej ostrą, pionową
skarpą (kilkunastometrowej wysokości) opada ku drodze. Wzdłuż ściany południowej kościół
zachował oryginalne opracowanie terenu – spadek i trawę. Chodnik położony pod koniec lat
70. lub w latach 80. XX w. jest na tyle niski, że nie zatrzymuje większych ilości wody. Ściana
jest sucha. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 6. Wzdłuż ściany wschodniej prezbiterium spadek już nie jest tak wyraźny, stąd większe
zawilgocenie i zniszczenia. Natomiast po lewej stronie fotografii, nad samą krawędzią skarpy
(wskazane strzałką) widoczne jest uszkodzenie i zapadnięcie chodnika. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 7. Winowajca! Rura spustowa, której przedłużenie wkopano w grunt, zamiast wodę
odprowadzić niewielkim rynsztokiem ku odległej o 3 metry krawędzi skarpy!
Najprawdopodobniej już dawno rura podziemna uległa uszkodzeniu, w rezultacie następuje
rozmywanie gruntu, co w tym szczególnym przypadku jest wyjątkowo niebezpieczne dla
stabilności wzgórka, skarpy i kościoła. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 8. Rok 2006 – świeżo zakończone prace przy odwodnieniu gotyckiego kościoła. Nie trudno
przewidzieć, że podczas deszczu woda po prostu musi spływać po ścianie za folię, ułożoną bez
górnego zamknięcia, kamienie dadzą natomiast odprysk, wzmacniający zawilgocenie dolnej
partii ścian. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 9. Dziś stan tego kościoła jest opłakany. Zbyt wysoki chodnik blokuje odpływ wody na
całym obwodzie. Wykonana w 2006 roku izolacja nie sprawdziła się i ściany świątyni po prostu
są mokre. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 10. Roślinność między folią a murem pokazuje, że nie jest to przestrzeń sucha. Fot.
B. J. Rouba
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Fot. 11. Ta sama ściana zachodnia od strony wnętrza, w prawo od drzwi wejściowych – gołym
okiem widać jej bardzo wysokie zawilgocenie. Fot. B. J. Rouba

25

B. J. Rouba - Zawilgocenie - problem opiekuna kościoła. Materiał niepublikowany, przekazany Radzie ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski do udostępniania zainteresowanym księżom.30.08.2017

Fot. 12. Po lewej stronie drzwi wejściowych stan jest jeszcze gorszy. Nie są to wysolenia
świadczące o wysychaniu muru, lecz mokre plamy, mówiące o skrajnym nasyceniu muru wodą.
Fot B. J. Rouba
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Fot. 13. Ściana wschodnia tego samego kościoła - mimo, że chodnik nie jest w tym miejscu
drastycznie wysoki, to duża część wody spadającej na obszar porośnięty trawą jest
zatrzymywana przez nierówności i zagłębienia w ziemi. Także betonowa opaska (widoczna po
prawej stronie) ma znaczący udział we wzmacnianiu zawilgocenia. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 14. Narożnik między szkarpą prezbiterium a ścianą północną. Niepokój budzi nie tylko
betonowa opaska, ale rura spustowa wkopana w ziemię i odprowadzająca wodę nie wiadomo
gdzie. Jej stan z pewnością od dawna nie był kontrolowany i nie wiadomo czy odprowadza
wodę poza teren kościoła, czy pod jego fundamenty. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 15. Kościół w Kokocku jest jednym z niemal nieprzekształconych, kompletnie
zachowanych dzieł znanego architekta K. F. Schinkla. Dotrwał do naszych czasów w dobrym
stanie. Uniknął problemu zawilgocenia między innymi dlatego, że jego mądrzy opiekunowie
utrzymali oryginalne ukształtowanie otoczenia, żwirową alejkę obejścia, bez krawężników
i innych blokad wody. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 16. Rok 2012 – przypadek kościoła, w którym wykonano owijanie sztywną folią
fundamentów zbudowanych z olbrzymich głazów narzutowych. Tak ułożona folia będzie
zatrzymywać i uniemożliwiać odparowanie wody, a jeśli w ramach prac spoiny wypełniono
zaprawą, to stworzy warunki do wędrówki wody w górę i w rezultacie zwiększy zawilgocenie
kościoła. Pokazany tu przypadek nie jest niestety odosobniony! Fot. B. J. Rouba
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Fot. 17. Na tym budynku z pierwszej połowy lat 70. widać niszczące działanie wody
odpryskowej, odbijanej przez twardą nawierzchnię betonową – okładzina klinkierowa jest już
na dużej powierzchni oddzielona od podłoża i trzyma się jedynie siłą przyzwyczajenia.
Natomiast w części, gdzie zamiast betonu trawa dochodzi do ścian budynku – okładzina jest
w idealnym stanie, trzyma się dobrze podłoża, nawet barwę ma niezmienioną! Fot. B. J. Rouba
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Fot. 18. Krawężniki dawnych ulic są bezpieczne, zwłaszcza jeśli tak jak tu, położone są płasko.
W przeciwieństwie do idealnie spasowanych betonowych krawężników współczesnych, te nie
blokują odpływu wody dzięki szczelinom między tworzącymi je kamieniami. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 19. Rok 2014 - ekstremalnie zawilgocony kościół. Prace osuszające przeprowadzono
w nim w latach 80., wykonując drenaż bliżej nieokreśloną metodą. W latach 90. kościół został
okolony chodnikiem z polbruku – wysokim, z jeszcze wyższym krawężnikiem.
Przeprowadzone pomiary zawilgocenia pokazały, że problem wysokiej i bardzo wysokiej
wilgotności murów dotyczy w zasadzie całego kościoła, zwłaszcza całej strony północnej
i wschodniej ściany prezbiterium. Rozkład zawilgocenia z wyraźną przewagą wysokich
wartości w obszarze przyziemia, a także brak strefy koncentracji soli, typowej oznaki
podciągania kapilarnego, każe interpretować obecny stan, jako następstwo złego
odprowadzania wody opadowej. Nieprawidłowe ułożenie chodnika spowodowało efekt
„grobli” zamykającej wodę na zagłębionym terenie w pobliżu ścian. Wykonane w ostatnim
czasie przedłużenia rur spustowych tylko częściowo ratują sytuację, ponieważ wyprowadzają
one wodę z dachu poza obręb „wanny”, w której obecnie stoi kościół. Brak jest natomiast
możliwości odprowadzenia wody spadającej na otaczający ściany pas trawy. W rezultacie po
każdym większym deszczu w pobliżu kościoła pozostają tony wody. Jeśli przyjąć, że ten
kościół ma 60 m długości i 10 m szerokości, a pas „wanny” ok. 2,5 m szerokości, to podczas
deszczu, w czasie którego spadnie 30 mm wody na 1 m2 – przy ścianach pozostanie 10 500
litrów wody! A jeśli będzie to deszcz nawalny, podczas którego na 1 m2 spaść może nawet 150
mm wody? Łatwo policzyć – pod ściany kościoła spadnie wówczas 52 500 litrów, czyli 52,5
ton wody! Wysoki na ok. 10 - 15 cm krawężnik bez trudu poradzi sobie z zatrzymaniem jej
wszystkiej przy ścianach świątyni! Fot. B. J. Rouba.
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Fot. 20. Kwiecień 2013 r. Firma budowlana realizująca finansowane z funduszy europejskich
zadanie: „Modernizacja gotyckiego kościoła w…” wykonuje przeponę i niby-drenaż. Nie
ustalono punktu „0”, nie obniżono, ani nie zdystansowano nadmiaru ziemi. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 21. Maj 2013 r. Praca już prawie zakończona, już zamontowano krawężnik, który tony
wody zatrzyma przy kościele, już wysypano drobny tłuczeń, który będzie służył wywoływaniu
efektu odprysku. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 22. Ostatni akt działań to budowa zjeżdżalni dla wody. To co widać na fotografii nie jest
mistyfikacją, lecz faktem. Wysoki chodnik okalający kościół połączono z niższym poziomem
wejścia do wnętrza. Ponieważ cienka nitka odwodnienia liniowego nie radzi sobie z wodą
podczas większego deszczu, dlatego pod dzwonnicą (po prawej stronie) stoją w pogotowiu
worki z piaskiem, którymi przed każdym deszczem zabezpieczane są drzwi wejściowe do
kościoła. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 23. Południową ścianę katedry w Gorzowie Wielkopolskim skutecznie osuszono prostym
i tanim sposobem – dystansując nadmiar ziemi. Woda z obszaru obniżenia jest w tym
przypadku skutecznie odprowadzana do kanalizacji miejskiej, dzięki odpowiedniemu
wyprofilowaniu spadków „fosy”. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 24. Biała linia, biegnąca środkiem płyt twardej opaski tego współczesnego budynku
pokazuje, że właśnie tu spada i rozbija się przelewająca się z rynien woda deszczowa, a po
każdej chłodnej nocy skapująca z nich woda kondensacyjna. Moczy ona przyziemie budynku,
tworząc warunki do wzrostu glonów i grzybów, sprzyjając zawilgoceniu wnętrza. Gdyby w tym
miejscu uformowaną z wyraźnym spadkiem nawierzchnię porastała trawa, zniszczeń można
byłoby uniknąć. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 25. Cokół neogotyckiego kościoła, w którym w roku 2013 przeprowadzono remont fasady,
a w roku 2017 opracowano najbliższe otoczenie, zastępując twarde opaski równie twardymi
otoczakami. Po dwu zaledwie latach widać, że wbrew powszechnemu przekonaniu, nie chronią
one przed niszczącym działaniem wody odpryskowej – zielone glony już skolonizowały
zawilgoconą dolną strefę budynku. Nawet same otoczaki, leżące na linii spadania wody, już też
są obrośnięte glonami. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 26. Ten sam kościół – obecność glonów świadczy o zawilgoceniu przyziemia wodą
odbijaną od twardych otoczaków. Rura spustowa zamontowana bez tzw. rewizji bezpośrednio
nad lub pod kolankiem, czyli newralgicznym miejscem, gdzie będą się gromadziły liście i
śmiecie z dachu. Brak łatwego dostępu utrudni oczyszczanie i zapewnienie drożności.
Natomiast płytko wkopany w grunt dolny odcinek rury będzie narażony na zamarzanie, co
zwykle prowadzi do popękania, a potem niekontrolowanego wypływania wody i osłabiania
spoistości gruntu – podstawy budowli! Fot. B. J. Rouba
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Przypomnienie zasad rozwiązywania problemów zawilgocenia
Rys. 1. Proste pierwotne
rozwiązania, służące bezpiecznemu
odprowadzeniu wody spod ścian,
można spotkać jeszcze nawet przy
niektórych kościołach gotyckich.
Ostry spadek porośniętego trawą
terenu i brak jakichkolwiek
przeszkód zatrzymujących wodę
zapewniają szybkie jej odpływanie
podczas deszczu. Nie ma też wtedy
prawie wcale narzucania na ściany
wody odpryskowej.
Opr. B. J. Rouba

Rys. 2. Z latami przy wielu
kościołach dochodziło do
podniesienia poziomu gruntu
w stosunku do planowanego
niegdyś przez budowniczych.
Otwierało to drogę infiltracji wody
bezpośrednio w mury. Ten stan
najczęściej potem utrwalano
betonową opaską, uważaną przez
długie lata za cudowny lek na
zawilgocenie. Opaska
uniemożliwiała odparowanie wody
z mokrego gruntu i dodatkowo
wywoływała narzucanie wody
odpryskowej na ściany. Jeśli do
tego przy kościele pojawił się wysoki jak grobla chodnik, okolony krawężnikiem, to po
większych opadach przy ścianach kościoła pozostawały dziesiątki ton nieodprowadzonej
wody! Opr. B. J. Rouba
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Rys. 3. Jeżeli nie ma możliwości
zastosowania najprostszego
rozwiązania, jakim jest usunięcie
nadmiaru narosłej wtórnie ziemi, to
trzeba ją zdystansować od ścian
kościoła. Należy przy tym zadbać,
by pod linią spadania wody z okapu
lub rynien znajdowała się trawa, a
nie np. twardy kamień
wypełniający kanał lub kratka
przykrywająca kanał otwarty.
Koniecznie też trzeba zwrócić
uwagę na odpowiednią budowę
ścieżki okalającej kościół.
Opr. B. J. Rouba

Rys. 4. Metodą sprawdzoną,
bezpieczną i możliwą do
zastosowania niekiedy nawet w
warunkach miejskiej zabudowy
jest zdystansowanie nadmiaru
ziemi przez odpowiednie
opracowanie najbliższego
otoczenia kościoła. Kilka cm
poniżej punktu 0 spadek pod
ostrym kątem bezpośrednio przy
murach, zagłębienie obiegające
całą budowlę i łagodne przejście
do poziomu otaczającego terenu.
Warunkiem powodzenia jest
sprawne ustalenie spadków
i staranne, skuteczne odprowadzenie wody z powstałej wokół kościoła „fosy”.
Opr. B. J. Rouba
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