
Zastosowanie technologii 
Remmers w renowacji 
trzech wybranych 
obiektów na Podkarpaciu

Fot. 1. Kościół farny 
w Rzeszowie fragment 
prezbiterium 
po zakończeniu 
prac konserwatorskich. 
Fot. KKZ M. Filip,  
A. Filip s.c.

We współczesnej renowacji elewacji budyn-
ków zabytkowych dąży się do jak najpełniej-
szego zachowania ich substancji zabytkowej, 
kształtu i materiałów, z których zostały stworzo-
ne. Takie założenie wymaga od konserwatora 
i od wykonawcy posługiwania się materiałami 
i technologiami jak najlepiej „współpracują-
cymi” z materiałami oryginalnymi zarówno 
pod względem technicznym, jak i estetycz-
nym. Równocześnie jednak ważne jest, aby 
dla przywrócenia pierwotnej estetyki posłu-
giwać się technologiami zapewniającymi trwa-
łość i wysoki stopień ochrony elewacji przed 
działaniem czynników atmosferycznych, jak 

również ochronić budynek przed penetra-
cją wody z gruntu w obrębie piwnic i coko-
łów. Remmers jest znanym w Europie produ-
centem materiałów do konserwacji zabytków 
architektury. Dowodem skuteczności i jako-
ści produktów z logo Remmers jest ich sto-
sowanie przez renomowane firmy konser-
watorskie podczas renowacji zabytkowych 
budowli na Podkarpaciu. Na potrzeby niniej-
szego artykułu wybrane zostały trzy obiek-
ty zrealizowane na przestrzeni kilkunastu 
lat przez firmę Kompleksowa Konserwacja 
Zabytków M. Filip, A. Filip s.c. z Rzeszowa. Są 
to kościół farny pod wezwaniem św. Wojciecha 
i św. Stanisława w Rzeszowie, kościół i klasztor 
oo. Bernardynów w Dukli i Kościół kolegiac-
ki pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

Gotycki kościół w sercu Rzeszowa

Kościół farny należy do najstarszych i naj-
cenniejszych obiektów architektonicznych 
w Rzeszowie. Wybudowany w 1434 roku w sty-
lu gotyckim uległ kilkukrotnym przekształ-
ceniom formy. W efekcie pierwotnie gotycka 
świątynia z charakterystycznymi dekoracjami 
wykonanymi z ciemnej zendrówki na cegla-
nych elewacjach prezbiterium, została przy-
kryta tynkiem. Celem badań konserwatorsko-
-architektonicznych oraz projektów aranżacji 
wyglądu elewacji wykonanych przez Bożenę 
i Krzysztofa Opiłło była analiza transformacji 
budowli i zaproponowanie takiego wyglądu 
świątyni, który eksponowałby wspólnie ele-
menty dekoracji pochodzące z gotyku, baro-
ku i XX wieku.

Po delikatnym usunięciu odspojonych tyn-
ków z elewacji, poddano konserwacji najbar-
dziej cenny – gotycki wątek ceglany (fot. 1). 
Osłabione strukturalnie partie ceramiki nasą-
czono strukturalnie bezbarwnym preparatem 
Remmers KSE 100 i KSE 300, aby po okre-
sie karencji niektóre ubytki lica cegły uzu-
pełnić zaprawą barwioną w masie Remmers 
RM. Wątki ceglane i okładziny kamienne oraz 
zrekonstruowane tynki barwione w masie na 
strukturalnie zahydrofobizowano preparatem 
silkosanowym Remmers Funcosil SNL.
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Fot. 2. Kościół farny 
w Rzeszowie 

po zakończeniu 
prac konserwatorskich. 

Fot. Paweł Gąsior

Na kolejnym etapie prac przeprowadzo-
no badania geotechniczne oraz pomiary zawil-
goceń, diagnozując przyczynę postępujących 
zawilgoceń dolnej części wieży zegarowej. 
Aby zatrzymać podciąganie kapilarne wody 
z gruntu, wykonano tzw. przeponę poziomą 
metodą iniekcji. W tym celu w poziomie coko-
łu w mur wieży wprowadzono w jeden rząd 
otworów preparat krzemionkująco-hydrofo-
bizujący Remmers Kiesol. W wyniku zakoń-
czonych w 2010 roku prac konserwatorskich 
na elewacjach fary zostały wyeksponowane 
gotyckie wątki, jednocześnie uwidoczniono 
późniejsze zmiany architektoniczne (fot. 2).

Klasztor i kościół 
poświęcone pustelnikowi

Kolejnym obiektem, który został poddany 
pracom konserwatorskim z wykorzystaniem 
technologii firmy Remmers jest kościół i klasz-
tor oo. Bernardynów w Dukli, główne miejsce 
kultu świętego zakonnika Jana z Dukli. Budowę 
kościoła i klasztoru zakończono w 1777 roku, 
a po wielkim pożarze z 1835 roku odbudowy-
wano go aż do końca XIX wieku.

Kompleksowe prace konserwatorskie trwały 
w kilku etapach do 2015 roku. Rozpoczęły się 
od konserwacji elewacji frontowej wraz z wie-
żami, których nigdy profesjonalnie nie odna-
wiano i były bardzo zniszczone. Znajdująca się 
na fasadzie kolumnada wykonana z piaskow-
ca z Komborni znajdowała się w katastrofal-
nym stanie. Zniszczenia strukturalne kamienia 

były tak głębokie, że trzeba było wymienić 
kilka kolumn w całości. Było to prawdziwym 
wyzwaniem ze względu na trudności z pozy-
skaniem odpowiednich bloków kamienia z wła-
ściwego złoża. Niezwykle trudny technicznie 
był również etap demontażu zniszczonych 
kolumn i wstawienie nowych. Kolumny, któ-
re udało się zachować, oraz wystrój rzeźbiar-
ski został poddany pracom konserwatorskim 
i restauratorskim z wykorzystaniem całego 
zestawu preparatów do konsolidacji piaskow-
ca Remmers KSE, zapraw barwionych w masie 
do uzupełniania ubytków formy Remmers RM 
oraz impregnatu hydrofobizującego Remmers 
Funcosil SL.

Stan zachowania obiektu pogarszały 
jeszcze zawilgocenia i zniszczenia gzymsów 
oraz tynków spowodowane wodą wpływającą 
w mur przez nieszczelne obróbki blacharskie. 
Istniejące tynki były tak zniszczone, że podję-
to decyzję o ich usunięciu. Odsłonięty spod 
warstw tynków mur ceglany okazał się jednak 
bardzo kruchy i został wzmocniony struktu-
ralnie preparatem krzemianowym Remmers 
Silikatfestiger. Do powtórnego otynkowania 
ścian kościoła i klasztoru w Dukli zastoso-
wano solochłonne, lekkie i wysokoporowate 
tynki renowacyjne, w tym nawierzchniowy 
Remmers SP Top White WTA. Zaletą tynków 
jest to, że w swojej strukturze mogą groma-
dzić sole z zawilgoconych ścian, nie dopusz-
czając do powstania wykwitów na powierzch-
niach elewacji. Detal sztukatorski w dużej 
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części został zrekonstruowany z zastosowa-
niem zestawu lekkich zapraw. System składa 
się z szybkowiążącej zaprawy do wykonywa-
nia rdzeni sztukatorskich Remmers Stucco GZ 
oraz zaprawy Remmers Stucco FZ do tworze-
nia drobno strukturalnej powierzchni nowych 
i zachowanych, lecz zniszczonych powierzch-
niowo gzymsów i sztukaterii (fot. 3).

Taras wejściowy do kościoła wymagał 
uszczelnienia. W tym celu użyto produkt 
Remmers MB 2K, którego warstwa została poło-
żona na odpowiednio przygotowane podłoże 
tak, aby powstała elastyczna powłoka szczel-
nie zabezpieczająca płytę tarasu przed prze-
ciekami (fot. 4).

Jeden z najcenniejszych zabytków 
barokowej architektury sakralnej 
na Podkarpaciu

Kościół kolegiacki pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie wzniesiono w latach 
1676–1686, a następnie został rozbudowany 
w kilku etapach w pierwszej połowie XVIII wie-
ku. Obiekt ten od szeregu lat przechodzi wielo-
etapowy program remontowo-konserwatorski. 
Podczas prac konserwatorskich przeprowadza-
nych od 2000 roku na elewacjach i wieżach 
kościoła częściowo wymieniono tynki, oraz 
zrekonstruowano zniszczone fragmenty deko-
racji sztukatorskich w strefie gzymsów pre-
zbiterium. Elewacje kościoła pokryto gładzią 
barwioną w masie Remmers SP Top Q2 i poma-
lowano farbą silikonowo-wapienną Remmers 
Color LA Historic. Pod koniec 2016 roku roz-
poczęto duży projekt konserwatorski, który 
obejmował wykonanie hydroizolacji pozio-
mej ścian, kolegiaty oraz pionowej i pozio-
mej izolacji ścian barokowej dzwonnicy. Prace 
hydroizolacyjne wykonano, stosując Remmers 
Kiesol – preparat krzemionkujący o działaniu 
wgłębnym, przeznaczony do uszczelniania 
i renowacji w systemie Kiesol, którego jednym 
z zadań było zablokowanie wilgoci podciąga-
nej kapilarnie przez mury. Po wykonaniu nie-
zbędnych prac hydroizolacyjnych, na elewa-
cjach i we wnętrzach, w strefach o wysokim 
obciążeniu solami, czyli w dolnych partiach 
kościoła i dzwonnicy, zastosowano tynki reno-
wacyjne Remmers WTA; Remmers SP Prep – 
obrzutkę, Remmers SP Levell – tynk groma-
dzący sole oraz Remmers SP Top White – tynk 
renowacyjny nawierzchniowy. Równolegle 
wykonano szereg lokalnych napraw gzymsów, 
stosując zaprawy ciągnione Remmers Stucco 
GZ i Stucco FZ.

Opracowanie kolorystyczne elewacji, 
decydujące o ostatecznej estetyce kościo-
ła i dzwonnicy, wykonano, stosując farbę 
Remmers Color LA. Wyjątkowe właściwości 
Remmers Color LA polegają na mikroporo-
watej strukturze powłoki, która powstaje po 
wyschnięciu farby. Współczynnik oporu dyfu-
zyjnego tej warstwy odpowiada wartościom 
charakterystycznym dla farb krzemianowych, 
a dodatkowo kapilarna absorpcja wody w far-
bie jest bardzo niska. Oznacza to, że farba 

Fot. 4. Kościół i klasztor 
oo. Bernardynów w Dukli 
po zakończeniu 
prac konserwatorskich. 
Fot. Paweł Gąsior

Fot. 3. Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Dukli, 
rekonstrukcja profili gzymsów. Fot. KKZ M. Filip, A. Filip s.c.
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Remmers Color LA, stanowi dla elewacji rodzaj 
membrany „Gore-Tex”. Kolorystyka farb zasto-
sowanych do pomalowania elewacji bazyliki 
w Brzozowie, ustalona w wyniku wcześniej-
szych badań konserwatorskich, została utrzy-
mana także podczas ostatnich działań kon-
serwatorskich.

Świątynia w Brzozowie należy do najcen-
niejszych przykładów architektury sakralnej 
z przełomu XVII/XVIII w. na obszarze woje-
wództwa podkarpackiego, dlatego szczegól-
nie ważna jest wielka dbałość o zachowanie 
jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych 
pokoleń (fot. 5).

Wszystkim pracom wykonanym w przed-
stawionych trzech obiektach przyświecał jeden 
cel, zachowanie substancji zabytkowej w jak 
największym zakresie przy jednoczesnym prze-
prowadzeniu pełnej konserwacji technicznej 
budowli. Zastosowane rozwiązania materia-
łowe i technologiczne umożliwiły realizację 
tego celu z pełnym zachowaniem zasad kon-
serwatorskich.

Jacek Olesiak 

konserwator dzieł sztuki 
Remmers Polska Sp. z o.o.

Skrót danych o obiektach

Obiekt: Kościół farny pw. św. Stanisława 
i św. Wojciecha, Plac Farny 5, Rzeszów
Wpis do rejestru zabytków: A-1270
Datowanie: ok. 1434
Właściciel: Parafia pw. św. Stanisława 
i św. Wojciecha w Rzeszowie

Obiekt: Klasztor OO. Bernardynów 
ul. Bernardyńska 2, Dukla
Wpis do rejestru zabytków: A-1058
Datowanie: 1777
Właściciel: Klasztor OO. Bernardynów

Obiekt: kościół kolegiacki 
pw. Przemienienia Pańskiego, 
Mickiewicza 29, Brzozów
Wpis do rejestru zabytków: A-1223
Datowanie: 1688
Właściciel: Parafia pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie

Wykonawca prac konserwatorskich 
w obiektach: Kompleksowa 
Konserwacja Zabytków M. Filip,  
A. Filip s.c.

Fot. 5. Kościół 
w Brzozowie po pracach 

konserwatorskich. 
Fot. Dariusz Supel

197RENOWACJE
I ZABYTKII 20

22


