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Z godnie z ustawą Prawo bu-
dowlane [6] katastrofa bu-
dowlana to niezamierzone,
gwałtowne zniszczenie obiek-

tu lub jego części. Z taką sytuacją spo-
tkano się 4 czerwca 2018 r. w kościele
pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich,
podczas prowadzenia robót budowla-
nych przy więźbie dachowej. Zawale-
niu w kierunku zachodnim uległa
wschodnia ściana szczytowa wzniesio-
na ponad łukiem tęczowym – pomiędzy
nawą główną i prezbiterium oraz ok. 1/4
części sklepienia kolebkowego, pomię-
dzy widocznym od strony grzbietowej
sklepienia gurtem i łukiem tęczowym
(fotografia 1). W efekcie ceglana ścia-
na szczytowa, sklepienie kolebkowe
i nierozebrana jeszcze część drewnia-
na konstrukcji więźby dachowej spadły
do nawy głównej kościoła. Przebite
sklepienie spowodowało również liczne
widoczne zarysowania w jego części
niezawalonej. Gurt, założony w zachod-
niej części nawy głównej, w sposób za-
sadniczy ograniczył dalsze zawalenie
się sklepienia. W wyniku katastrofy
uszkodzone zostały również ruchome
elementy wyposażenia kościoła. Jedno-

cześnie zagrożone zniszczeniem zosta-
ły cenne średniowieczne polichromie
ścienne.

Historia i konstrukcja kościoła
Kościół pw. św. Jerzego w Hajdukach

Nyskich (fotografia 2) wzniesiono jako
jednonawowy z przybudowanymi na
osi głównej prezbiterium i dzwonnicą,
a jego historia sięga 1305 r. Od strony
południowej do prezbiterium przylega
zakrystia, a od strony północnej nawy
głównej – dawniej skomunikowana
z kościołem dawna zakrystia, obecnie
pełniąca funkcję pomieszczenia po-
mocniczego. Układ konstrukcyjny ko-
ścioła jest monostrukturalny, charakte-
rystyczny dla średniowiecznych bu-
dowli sakralnych. Podobnie jak wiele
innych kościołów zniszczonych w czasie

potopu szwedzkiego, obiekt przebudo-
wano w duchu baroku. Na przełomie
XVII/XVIII w. drewniane stropy zastą-
piło sklepienie kolebkowe z sześcioma
lunetami, które nieodwracalnie znisz-
czyły część cennych polichromii na we-
wnętrznych ścianach nawy głównej.
Wraz z budową chóru i prospektu orga-
nowego zniszczone zostały w dużej
części również polichromie na ścianie

1) Politechnika Wrocławska, Wydział Budownic-
twa Lądowego i Wodnego

2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ny-
sie, Instytut Nauk Technicznych

*) Adres do korespondencji:
lukasz.bednarz@pwr.edu.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono przyczyny i zakres
uszkodzeń powstałych po katastrofie budowlanej w zabytkowym
kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich. Zaprezentowa-
no również kilka alternatywnych możliwości wykorzystania tra-
dycyjnych i innowacyjnych metod naprawy oraz wzmacniania
konstrukcji uszkodzonych sklepień ceglanych.
Słowa kluczowe: zabytek; wzmacnianie; naprawa; katastrofa bu-
dowlana; sklepienia ceglane.

Abstract. Paper presents the causes and scope of damage caused
after a construction disaster in a historic church. Several
alternative possibilities of using traditional and innovative
methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults
structure were also presented.

Keywords: monument; strengthening; repair; construction
disaster; brick vaults.

DOI: 10.15199/33.2019.03.10
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i wzmocnienia sklepienia ceglanego

uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej
Proposition of repairing and strengthening the brick vault damaged

during a construction disaster
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Fot. 1. Sklepienie kolebkowe – widok po
katastrofie
Photo 1. Barrel vault – view after the con-
struction disaster

Fot. 2. Kościół podczas prac remontowych
i konserwatorskich wieży w 2014 r.
Photo 2. The church during the renovation
and preservation works at the tower in 2014.m
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zachodniej. Szczęśliwie dla ocalałych
pozostałych gotyckich polichromii nie
zdecydowano się na skucie tynków
obiektu. W XIX w. kościół został odno-
wiony w duchu neogotyku (zatarto deta-
le romańskie i gotyckie).

Korpus nawy głównej wzniesiono
na planie zbliżonym do prostokąta,
w proporcjach ok. 1: 2. Ściany zew-
nętrzne, lokalnie o grubości ok. 100 cm,
wymurowano z cegły oraz kamienia łu-
panego i polnego na zaprawie wapien-
nej. Na zewnątrz do nawy głównej
od strony południowej, w miejscach ro-
mańskich lizen, dobudowano masywne
przypory redukujące siły poprzeczne
generowane ze sklepienia kolebkowe-
go. Sztywność ściany północnej zapew-
nia tzw. stara zakrystia dobudowana na
ok. 2/3 długości nawy głównej. Ściany
powyżej sklepień były wielokrotnie
przemurowywane i jedynie prawie poło-
wa północnej ściany ponad sklepienia-
mi zachowała się jako kamienna.

Wschodnią ścianę szczytową wznie-
siono z cegły pełnej na zaprawie ce-
mentowej lub wapienno-cementowej
w układzie wozówkowym. Ściana opie-
rała się na łuku tęczowym, wykonanym
z nieregularnego kamienia ciosanego
o zróżnicowanym kształcie i wymia-
rach. Łuk tęczowy był stężany elemen-
tami metalowymi. Sztywność wschod-
niej ściany szczytowej zapewniało ko-
twienie z elementami podłużnymi więź-
by dachowej.

Sklepienie nad nawą główną wznie-
siono z ręcznie formowanych, wymiaro-
wo nieregularnych cegieł, jako koleb-
kowe z sześcioma lunetami opadający-
mi w kierunku otworów okiennych.
Sklepienie wykonano w wiązaniu cegieł
wozówkowym o grubości 1/2 cegły,
z przesunięciem cegły o 1/2. Elementa-
mi usztywniającymi kolebkę są gurty
o grubości 25,5 ÷ 27,0 cm i szerokości
50 ÷ 80 cm widoczne od strony grzbie-
towej sklepienia.

Więźba dachowa w części nad nawą
główną i prezbiterium została wzniesio-
na w układzie storczykowym w okresie
barokowej przebudowy na przełomie
XVII/XVIII w. i powiązana konstrukcyj-
nie ze ścianami szczytowymi i ścianą
dzwonnicy.

Prezbiterium, nieco niższe i węższe
od nawy głównej, wzniesiono na planie

zbliżonym do kwadratu, o wymiarach
6,62 m i 7,38 ÷ 7,46 m. Na polichromii
ściennej na łuku tęczowym widnieje ro-
mański kościół z prezbiterium w formie
absydy, na miejscu którego wybudowa-
no prezbiterium w obecnej formie. Pre-
zbiterium nakryto sklepieniem krzyżo-
wym.

Głównąprzyczynąkatastrofyz2018r.,
przedstawioną m.in. w ekspertyzie [1],
były działania związane z rozbiórką
konstrukcji więźby dachowej. Po
zdarzeniu wykonawca robót budowla-
nych niezwłocznie przystąpił do zabez-
pieczenia, m.in. doraźnego sklepienia
oraz nawy głównej. Należy jednak pod-
kreślić, że do prowizorycznych prac za-
bezpieczających wykorzystano m.in.:
elementy zawalonej więźby dachowej,
a sposób wykonania konstrukcji nie był
konsultowany z projektantem, służba-
mi OWKZ ani z PINB. Trudno więc
określić stabilność i wpływ konstrukcji
zabezpieczającej na bezpieczeństwo
obiektu.

Metody naprawy i wzmocnienia
uszkodzonych sklepień

Celem działań budowlano-konserwa-
torskich w każdym obiekcie jest przede
wszystkim przeprowadzenie zabiegów
służących zachowaniu i ochronie sub-
stancji zabytkowej. W przedstawionym
przypadku priorytetem ochrony konser-
watorskiej była jak najszybsza odbudo-
wa trwałego zadaszenia kościoła, w ce-
lu skutecznego zabezpieczenia cennego
wnętrza z zachowanymi XV-wiecznymi
polichromiami ściennymi, a także przy-
wrócenie historycznego wyglądu archi-
tekturze i bryle kościoła.

Rekonstrukcja zawalonego sklepienia
z lunetami oraz naprawa pozostałej za-
chowanej części sklepień, poza aspek-
tami konserwatorskimi, wymagała
szerszego oglądu sytuacji związanego
z przyszłym, wieloletnim bezpieczeń-
stwem konstrukcji oraz osób przebywa-
jących w obiekcie. Zastosowanie tech-
nologii i materiałów analogicznych
do pierwotnych, z powtórzeniem orygi-
nalnego wątku ceglanego (przy użyciu
cegły rozbiórkowej, pochodzącej ze
ściany i sklepienia kościoła oraz cegły
wykonanej na wzór oryginalnej i zapra-
wy mineralnej analogicznej do pierwot-
nej) nie zapewniłoby bezpieczeństwa

konstrukcji, zważywszy na stan zacho-
wanej części sklepienia, którego nośność
została znacznie ograniczona. Należy
podkreślić, że w praktyce na ogół wyko-
rzystuje się jednocześnie kilka sposo-
bów naprawy i wzmocnienia. Dobierając
technologie, ważne jest zrozumienie, że
obiekt zabytkowy powinien przetrwać,
a możliwość kompleksowej interwencji
nie zdarza się często, dlatego przyjęte
rozwiązania naprawcze muszą uwzględ-
niać również działania zjawisk opóźnio-
nych (jak np. reologia materiałów).
Możliwe jest przewymiarowanie prze-
krojów konstrukcyjnych, które miało
również miejsce w fazie wznoszenia
obiektu. Przy wyborze technologii dużą
rolę odgrywa efektywność ekonomicz-
na oraz techniczne możliwości wykona-
nia. Nieprawidłowo wykonana naprawa
konstrukcji może pogarszać stan tech-
niczny obiektu, a nawet doprowadzić
do awarii.

Obecnie dominuje pogląd promujący
łączenie założeń doktryn konserwator-
skich z nowoczesnymi technologiami
stosowanymi w budownictwie, w tym
wykorzystanie nowoczesnych materia-
łów iniekcyjnych oraz kompozytów FRP
i FRCM [2]. Oczywiście, każda tego ro-
dzaju interwencja wymaga przeprowa-
dzenia symulacji numerycznych stanu
zachowania, deformacji i efektywności
proponowanych rozwiązań. Istotnym
elementem modelu obliczeniowego jest
określenie niezbędnych właściwości ma-
teriałów zastosowanych w modelu, a do
celów obliczeniowych konieczna dyskre-
tyzacja, tzn. zbudowanie modelu dyspo-
nującego skończoną liczbą stopni swobo-
dy, który jednocześnie odzwierciedlałby
w sposób możliwie wierny fizyczne wła-
ściwości obiektu rzeczywistego podda-
nego interwencji naprawczej i wzmac-
niającej.

W przypadku częściowo zawalonego
po katastrofie budowlanej sklepienia na-
leżałoby zaproponować jego odbudowę,
wraz ze wzmocnieniem struktury zacho-
wanej części oraz skonsolidować obie
(oryginalną i odbudowaną) części, jed-
nocześnie je wzmacniając. Zabieg taki
można wykonać na wiele sposobów
spotykanych w polskiej i światowej li-
teraturze, np. wykorzystując powło-
ki żelbetowe [5], konstrukcje z drew-
na klejonego [4], materiały kompozyto-
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we FRP na bazie żywic [7], czy materia-
ły kompozytowe z matrycą mineralną
– FRCM [3].

Na rysunku 1 przedstawiono sche-
mat wzmocnienia sklepienia od strony
grzbietowej taśmami C-FRP o szeroko-
ści 100 mm przyklejonymi do konstruk-
cji za pomocą żywicy epoksydowej.
Układ taśm odzwierciedla układ możli-
wych żeber (gurtów) wzmacniającyh.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat
wzmocnienia sklepienia od strony
grzbietowej pasami siatki C-FRCM
o szerokości 1000 mm przyklejonymi
do konstrukcji za pomocą zaprawy mine-
ralnej, a na rysunku 3 – schemat wzmoc-
nienia powierzchni sklepienia od strony
grzbietowej siatką C-FRCM przyklejoną
do konstrukcji za pomocą zaprawy mine-
ralnej. Rysunek 4 prezentuje schemat
wzmocnienia grzbietu sklepienia taśmami
C-FRP o szerokości 100 mm przyklejo-
nymi do konstrukcji za pomocą żywicy
epoksydowej, w układzie odzwierciedla-

jącym układ żeber wzmacniających, oraz
siatki C-FRCM przyklejonej do kon-
strukcji za pomocą zaprawy mineralnej.
Wykonanie tego ostatniego multikompo-
zytowego rozwiązania powinno po-
zwolić na najefektywniejsze wykorzy-
stanie nośności taśm C-FRP w powiąza-
niu z konsolidacją całej konstrukcji skle-
pienia zapewnioną dzięki zastosowaniu
siatki C-FRCM. Poza znacznym zwięk-
szeniem nośności elementu wzmacnia-
nego, tj. wzmocnieniem i konsolidacją
konstrukcji sklepienia, zaproponowane

technologie są odwracalne, zazwyczaj
niewidoczne i tylko w małym stopniu in-
gerują w substancję zabytkową obiektu.

Podsumowanie
Celem autorów artykułu nie było wy-

branie najlepszej, najskuteczniejszej
i najbardziej akceptowalnej z inżynier-
skiego i konserwatorskiego punktu wi-
dzenia metody wykonania naprawy
i wzmocnienia sklepień uszkodzonych
podczas katastrofy budowlanej. Zapre-
zentowano mnogość możliwych rozwią-
zań, a podjęcie ostatecznej decyzji o
sposobie naprawy i tak będzie uwarun-
kowane m.in. zakresem uszkodzeń, kla-
są obiektu, doktryną konserwatorską,
możliwościami realizacji, dostępnymi
środkami finansowymi itd.

Fotografie: P. Opałka
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Rys. 1. Wzmocnienie sklepienia od strony grzbietowej taśmami C-FRP: a) aksjonometria;
b) widok z góry
Fig. 1. Strengthening the vault on the extrados side with C-FRP: a) axonometry;
b) top view

a) b)

Rys. 2. Wzmocnienie sklepienia od strony grzbietowej pasami siatki C-FRCM:
a) aksjonometria; b) widok z góry
Fig. 2. Strengthening the vault on the extrados side with C-FRCM mesh strips: a) axonome-
try; b) top view

a) b)

Rys. 3. Wzmocnienie całej powierzchni sklepienia od strony grzebietowej siatką C-FRCM:
a) aksjonometria; b) widok z góry
Fig. 3. Strengthening the entire vault surface on the extrados side with C-FRCM mesh: a) axo-
nometry; b) top view

a) b)

Rys. 4. Wzmocnienie całej powierzchni sklepienia od strony grzbietowej taśmami C-FRP
i siatką C-FRCM: a) aksjonometria; b) widok z góry
Fig. 1. Strengthening the vault on the extrados side with C-FRP strips and C-FRCM mesh on
the whole vault surface: a) axonometry; b) top view

a) b)


