
Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Dębowcu
w nowej odsłonie dzięki zabiegom renowacyjnym 
w technologii SCHOMBURG

Rys historyczny

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – murowany, gotycki, przebudo-
wany w XVIII w. mający wewnątrz baroko-
wy ołtarz i ambonę – jedyna pozostałość po 
ewangelickich świątyniach w dawnym okrę-
gu Heiligenbeil (Święta Siekierka). Jego po-
czątki sięgają XV w., pierwsza wzmianka o ka-
plicy pochodzi z 1412 roku. Z zachowanych 
dokumentów wiadomo, że budowę kościoła 
zakończono w 1480 roku (z tego okresu za-
chowała się wschodnia i południowa ściana 
prezbiterium). Pierwotnie istniała na tym miej-
scu kaplica krzyżacka, a potem kościół. Przez 
niemal 150 lat była to świątynia katolicka. Od 
czasów reformacji przez blisko 350 lat świąty-
nia należała do ewangelików. W 1945 roku bu-
dowla została częściowo zniszczona, jej odbu-
dowę prowadzono etapami aż do 1960 roku. 
W 1946 r. kościół wrócił w posiadanie katoli-
ków. Budynek ma charakter eklektyczny – każda 

epoka, począwszy od XV w., pozostawiła swój 
ślad (dostęp: http://mojemazury.pl/ciekawe-
-miejsca/1722/Kosciol-pw-Najswietszego-Serca-
Pana-Jezusa-w-Debowcu).
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Niezawodne rozwiązania.

Kościół 
pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Dębowcu

Nawa główna kościoła
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Swój ślad w eklektycznym kościele zosta-
wiła również wilgoć. Można domniemywać, 
że nie tylko ząb czasu naraził świątynię na 
uszkodzenia polichromii, ale również znisz-
czenia wojenne znacząco pogorszyły stan izo-
lacji budowli.

W procesie odbudowy, która trwała 
ok. 15 lat nie udało się skutecznie zabezpie-
czyć konstrukcji ścian przed podciąganiem 
kapilarnym wody. Uszkodzenia polichromii 
okazały się na tyle poważne, że wymagały 
gruntownych działań w tym obszarze.

Stare, uszkodzone tynki wraz z polichro-
mią zostały usunięte do wysokości ok. 2 m.

Do wykonania izolacji poziomej kon-
strukcji ścian kościoła wykorzystano tech-
nologię iniekcji z użyciem preparatu iniek-
cyjnego AQUAFIN®-i380. Łącznie wykonano 
ok. 100 m.b. iniekcji konstrukcji ścian. Izolacja 
wewnętrzna ścian w obrębie wykonywanej 

Wnętrze świątyni z widocznymi starymi, 
uszkodzonymi tynkami przed pracami 
konserwatorskimi

Stacje drogi krzyżowej na bocznej ścianie kościoła.  
Widoczna izolacja pozioma konstrukcji ścian 

z wykorzystaniem technologii iniekcji z użyciem 
preparatu iniekcyjnego AQUAFIN®-i380
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iniekcji była wykonywana na bazie izolacji mi-
neralnej AQUAFIN®-2K/M-PLUS.

Zakończenie tego etapu prac renowacyj-
nych kościoła umożliwiło przystąpienie do dru-
giego etapu prac związanego z wykonaniem 
tynków renowacyjnych. W oparciu o wiedzę 
naszego Doradcy Techniczno-Handlowego 
Krzysztofa Gierasimczuka oraz kunszt wyko-
nawczy firmy PUH BUDCHEM wykonano tyn-
ki renowacyjne w technologii THERMOPAL®. 
Wymiana tynków wykonana była na powierzch-
ni ok. 140 m2. Całość tynków pomalowano far-
bą krzemianową TAGOSIL-PROFI.

Należy podkreślić, iż prace renowacyjne 
przyczyniły się do nadania kościołowi zupeł-
nie nowego blasku – na długie lata.

Krzysztof Knop

Doradca Techniczny

Widok na chór muzyczny w trakcie wykonywania tynków 
renowacyjnych w technologii THERMOPAL® i malowania 
farbą krzemianową TAGOSIL-PROFI

Wnętrze kościoła po remoncie 
przy użyciu tynków renowacyjnych 

w technologii THERMOPAL®

Widok na chór muzyczny po wykonaniu tynków
renowacyjnych w technologii THERMOPAL®

i pomalowaniu farbą krzemianową TAGOSIL-PROFI

Wnętrze kościoła po remoncie 
przy użyciu tynków renowacyjnych 

w technologii THERMOPAL®
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