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Wzmocnienia te służą przeniesieniu obciążeń z wiązara pełnego nawy głównej, usytuowanego 
na osi transeptu. Dolne końce krokwi połaci północnej i południowej oparte na kulawkach. 
Krokwie pokryte deskowaniem. Okienka połaciowe w północnej i południowej połaci dachu. 

Więźba dachu nad prezbiterium krokwiowo-jętkowa. Krokwie pokryte deskowaniem. 
Wyłaz dachowy w połaci południowej.  

Więźba dachu nad apsydą oparta została na centralnym słupie, od którego rozchodzą się 
krokwie narożne i płatwie stopowe. Krokwie pośrednie wsparte dolnymi końcami na kulawkach. 
Krokwie pokryte deskowaniem. Wyłaz dachowy w połaci wschodniej. 

Więźba dachowa nad prezbiterium i apsydą dostępne przez wąski szacht w wykuszu 
dobudowanym do wschodniego szczytu nawy. 

Więźby dachowe nad zakrystiami dostępne są przez wejścia w ścianie prezbiterium, na 
wysokości ok. 4,5 m nad posadzką. Na belkach tramowych ustawione są słupy, na których 
położono płatew podpierającą górne końce krokwi połaci. Krokwie pokryte deskowaniem. Nad 
zakrystią północna zachowany ślepy pułap (z warstwą gliny ok. 6 cm). 
Więźby dachowe nad klatkami schodowymi, dobudowaną częścią zakrystii północnej i małymi 
apsydami zakrystii, z powodu braku dostępu, są nieznane. 

IV. STAN ZACHOWANIA 

Budynek kościoła nosi ślady wielu uszkodzeń, powstałych głównie na skutek działania 
wód deszczowych, oraz licznych napraw, wykonywanych w różnym czasie. 

Schody głównego wejścia, wykonane z bloków granitowych, częściowo zdeformowane, 
bloki rozsunięte. Wpływ na to może mieć drewniany próg z dębowego krawędziaka 10x10 cm, 
pęczniejący od wilgoci. 

W kruchcie pod wieżą wszystkie ściany noszą w dolnych partiach ślady zawilgocenia 
(złuszczenia farb, wysolenia). Nad wejściem do nawy (przedsionka pod emporą), z prawej 
strony, wyraźna rysa sięgająca sklepienia. Okna kruchty szklone pojedynczo, szybkami 
witrażowymi. W oknie drugiego poziomu wieży współczesna stolarka drewniana, z jednym 
skrzydłem otwieranym, szklenie szybą wytłaczaną. Na ścianie północnej półka z urządzeniami 
nadawczo-odbiorczymi anten zainstalowanych na szczycie iglicy, kablowanie sygnałowe po 
wewnętrznym licu ściany północnej. Na pozostałych ścianach chaotycznie rozprowadzone 
zasilanie oświetlenia, zegara, mechanizmów poruszania dzwonami. Belki stropu nad drugą 
kondygnacją wieży wymienione na nowe, nie impregnowane. Między mur i belki włożona 
izolacja pozioma z papy. 

Cegły w ścianach wieży na wysokości poziomu trzeciego w wielu miejscach uległy 
„pudrowaniu”. W wyższych partiach duże ubytki zaprawy. Duże ilości (kopczyki) pyłu 
ceglanego i zaprawy świadczą, że destrukcja postępuje. Jest prawdopodobnie związana z 
wibracjami powstającymi podczas bicia dzwonu. W narożnikach : północno-wschodnim i 
południowo-wschodnim wyraźne pęknięcia muru. Środkowa belka stropu nad tą kondygnacją 
wymieniona na nową, dodatkowo wzmocniona belką o mniejszym przekroju, ześrubowane. 
Podobne wzmocnienia belek od strony południowej. Drewno użyte do napraw malowane 
impregnatem. Na trzecim poziomie wieży znajdował się niegdyś mechanizm zegara, obecnie 
zastąpiony mechanizmem elektrycznym. Na czwartym poziomie wieży znajdują się dzwony. 
Drewniana konstrukcja ich zawieszenia posiada wiele prowizorycznych napraw. Wykonano je z 
drewna o mniejszych przekrojach niż oryginalne, posługując się metalowymi łącznikami 
kątowymi, płaskownikami i śrubowaniem. Pozwala to na użytkowanie tylko najmniejszego 
dzwonu. Wszystkie trzy dzwony są poruszane mechanizmami elektrycznymi – silnikami 
liniowymi. Obok nich pozostałości wcześniej używanego systemu RD2000. Ściany tej 
kondygnacji na większości powierzchni pokryte nowym tynkiem cementowym. Zebrana w nich 
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wilgoć zimą tworzy na powierzchni warstewkę kryształków lodu. Powyżej dzwonów zaczyna się 
konstrukcja więźby iglicy. Ściany trójkątnych szczytów wieży od wewnątrz współcześnie 
otynkowane. Ślady zalania w narożnikach tego poziomu, oraz na deskowaniu dachu, zwłaszcza 
na połaciach północnych i zachodnich. Oczep najniższego tambura od północnego-zachodu 
odcinkowo wymieniony. Naprawa oraz sąsiednie elementy drewniane także mają ślady 
zalewania wodą deszczową. Elementy pasa dolnego kolejnego tambura pozostawiono w tym 
miejscu zniszczone, bez naprawy. Niektóre elementy tamburów posiadają ślady łączenia na 
nakładkę (wcięcia), nie dopowiadające obecnie łączniom z innymi częściami konstrukcji. Na 
poziomie środkowego tambura widoczne bardzo liczne zalania podłogi i deskowania dachu. Na 
tym poziomie znajdują się cztery prymitywnie wykonane wyłazy dachowe. W podobnym stanie 
deskowanie wyższych części dachu iglicy. Skratowania najwyższego tambura od strony 
północnej wymienione na elementy z mniejszych przekrojów. Cała iglica pokryta blachą 
miedzianą. Powyżej poziomu dzwonów (tzn. od poziomu trójkątnych szczytów) natężenie pola 
elektromagnetycznego anten zainstalowanych na iglicy powoduje zakłócenia w pracy urządzeń 
elektronicznych. 

 

 

Naprawy konstrukcji zawieszenia dzwonów 
(2015 r.). 

 

Pęknięcia ściany trzeciego poziomu wieży, 
ubytki zaprawy i pudrowanie cegieł (2015 r.). 

 
Przyziemia przylegających do wieży klatek schodowych zawilgocone, ze złuszczeniami 

farby i wysoleniami na ścianach. Na parterze posadzka z oryginalnych płytek z piaskowca. 
Stopnie schodów ze śladami zużycia. Okienka szklone pojedynczo, szybkami witrażowymi. 
Zimą, nawet przy niewielkich mrozach, na szybach okien tworzy się warstwa lodu grubości do 
0,5 cm. Pod sufitem klatki północnej ślady zalania woda deszczową. Więźby dachowe klatek nie 
są znane z powodu braku dostępu. Ugięcia linii dachu sugerują pewne uszkodzenia. Dachy 
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pokryte blachą stalową ocynkowaną, układaną niewielkimi poziomymi arkuszami imitującymi 
wcześniejsze pokrycie płytkami łupka. Malowane farbą poliwinylowo-akrylową „Śnieżka na 
dach”. 

We wnętrzu nawy, w pomieszczeniu na północ od przedsionka (pod emporą) znajduje się 
nieczynny piec instalacji grzewczej. Posadzka, z oryginalnych płytek piaskowca, mocno 
zniszczona, miejscami zapadnięta, w okolicy kranu, brak płytek. W narożniku północno-
zachodnim murowany komin, wyprowadzony ponad dach. Jego drożność jest nieznana. Wokół 
komina ślady dużych starych zniszczeń konstrukcji wspierającej emporę, brak wyraźnych 
śladów nowych zalań. W pomieszczeniu na południe od przedsionka brak pieca, ściany pokryte 
boazerią, podłoga z desek. Część pomieszczenia posiada obniżony sufit, w pozostawionej nad 
nim przestrzeni zachowane oryginalne malowanie belkowania pod emporą. W trakcie adaptacji 
pomieszczenia usunięto dwa słupy podpierające emporę. Ściany oddzielające przedsionek od 
pomieszczeń bocznych murowane, nie dochodzą do belek bezpośrednio niosących podłogę 
empory. Możliwe, że po usunięciu słupów oparły się na nich niższe belki konstrukcji empory. W 
południowo-zachodnim narożu pomieszczenia murowany pion kominowy bez wyprowadzenia 
ponad dach. 

 

 

Pomieszczenie pod emporą zachodnią – 
usunięte słupy podpierające emporę, 
zachowane malowanie belkowania empor 
(2015 r.) 

 
Ściany nawy i transeptu w wielu miejscach ze śladami zalania woda deszczową, 

zwłaszcza w wyższych partiach ścian i pod oknami. Szczególnie duże zniszczenia i świeże 
mokre plamy w narożnikach skrzyżowania nawy z transeptem. W tych miejscach także 
widoczne naprawy więźby dachowej – wymienione końcówki ściągów wiązarów pełnych. 
Podobne naprawy przy szczycie zachodnim, bez śladów nowych zalań, które mogą być 
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zamaskowane styropianem pokrywającym od wewnątrz ścianę zachodnią. Pod ścianą zachodnią, 
w okolicy przejścia pionów kominowych przez emporę, duże powierzchnie naprawianej podłogi. 
Bardzo rozległy zaciek na ścianie wschodniej, na prawo od łuku tęczowego. W ścianach 
szczytowych obu ramion transeptu, nad oknami środkowymi, pęknięcie pomiędzy łukiem okna a 
oparciem belki więźby dachowej. Dolne, małe okna nawy posiadają jedno szklenie (witrażowe) 
zamontowane w miejscu pierwotnych szyb. W północnym skrzydle transeptu od zewnątrz 
dodano szklenie szybą okienną w profilach stalowych. W południowym skrzydle transeptu, w 
kaplicy wewnętrzne, otwierane, drewniane skrzydła okienne. Górne, duże okna nawy głównej i 
transeptu zachowały wewnątrz oryginalną ślusarkę stalową i szklenie. Profile stalowe mocno 
zniszczone korozją, elementy otwieralne niemożliwe do przesunięcia. Szklenie z pojedynczymi 
ubytkami. Na zewnątrz dodano współczesne szyby w profilach stalowych. W parapetach 
wszystkich okien zagłębienia do zbierania skroplin z szyb, z odprowadzeniem wody na podłogę 
rurką pcw. Konstrukcja podpierająca emporę w niewielkim stopniu porażona przez owady, lecz 
możliwe, że większość śladów została zamalowana farbą olejną. Problem szkodników i 
zagrzybienia, zarówno empory jak i więźb dachowych, wymaga oddzielnego i dokładnego 
zbadania. 
 

 

Zacieki na  wschodniej ścianie nawy, naprawy 
tramu wiązara pełnego (2015 r.). 

Zacieki na skrzyżowaniu nawy z transeptem, 
naprawy tramu wiązara pełnego  (2015 r.). 

Posadzka nawy i transeptu, wykonana z płyt granitowych, nierówna. Nie wiadomo, czy 
jest to skutek niewłaściwego wykonania, czy zapadania się zawilgoconej podbudowy. Nie 
wiadomo także, czy można to łączyć z informacją o przeniesieniu najstarszych pochówków z 
otoczenia kościoła i umieszczenia ich pod posadzką obecnej budowli w 1882 r. W posadzce 
wyloty kanałów nawiewu ciepłego powietrza przykryte kratą – kanały pod posadzka drożne, 
niewielkie ilości śmieci i piasku u wylotu kanałów, pod kratami. 

Pod emporą w południowym skrzydle transeptu, wydzielone pomieszczenie użytkowane 
jako kaplica. Ściany i sufit wykończone płytami g-k na szkielecie systemowym, ściany ocieplone 
wełną mineralną. Pomieszczenie posiada komin wentylacyjny wyprowadzony tylko do poziomu 
strychu. Bezpośrednio nad wylotem komina okienko połaciowe. Przewód kominowy 
zagruzowany na głębokości ok. 1,2 m od wylotu. 

Sufity nawy i transeptu deskowane. W nawie położone na belkach ułożonych pomiędzy 
wiązarami pełnymi, w transepcie podbite do belek tramowych. W znacznym stopniu zniszczone 
przez wilgoć i korozję biologiczną. 

Więźba dachowa nawy przeszła wiele zmian i napraw. Najpoważniejszymi była wymiana 
końcówek ściągów wiązarów pełnych przy skrzyżowaniu nawy z transeptem i pierwszego 
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wiązara od strony wieży. W tych miejscach, oprócz napraw, widać ślady dawniejszych zalań 
wodą deszczową, oraz silne świeże zawilgocenia. Przy skrzyżowaniu nawy z transeptem 
zniszczeniu od wilgoci uległy namurnice, a nawet korona muru. Zniszczenia te spowodowały 
deformację całej więźby : ściąg wiązara pełnego nawy, leżący na osi transeptu, znajduje się 
17 cm niżej, niż ściąg drugiego wiązara od wieży. Deformacja ta jest widoczna także jako 
wyłamanie osadzenia tego ściągu z wiązara transeptu. Sąsiednie wiązary pełne nawy, oparte na 
narożnikach skrzyżowania nawy z transeptem, obniżone o niecałe 10 cm. Deskowanie dachu nad 
nawą z licznymi zaciekami, szczególnie silnymi w okolicy okienek dachowych. Przez 
nieszczelności w osadzeniu tych okienek na strych dostaje się woda, a nawet drobny śnieg. 
Poniżej okienek, na deskach sufitu, plamy wilgoci i widoczne zniszczenia drewna. Po 
poprzednich naprawach i remontach pozostawiono na deskach strychu spore ilości płytek łupka, 
strzępów papy, cegieł i innych odpadów budowlanych. Pod nimi utrzymuje się stale wilgoć, 
prowadząca do korozji biologicznej desek sufitu. Płatew kalenicowa wykonana (wymieniona?) z 
trzech odcinków belki z niecelnie wywierconymi tworami na kołkowanie. Penetracja wód 
opadowych widoczna także przy szczycie wschodnim : spróchniałe deski sufitu i uszkodzenie 
kleszczy ostatniego wiązara. Z powodu braku dostępu nie jest znany stan elementów 
drewnianych więźby nawy mających kontakt z murem ceglanym. W południowym skrzydle 
transeptu, poniżej okienka połaciowego duże zniszczenia belek tramowych. Deskowanie wokół 
okienka także bardzo zawilgocone i  zniszczone. W południowo-wschodnim narożniku transeptu 
przez sufit przechodzi komin z kaplicy pod emporą. Komin kończy się równo z górną krawędzią 
belek tramowych, bez wyprowadzenia ponad dach. Ślady sugerują, że takie wyprowadzenie 
niegdyś funkcjonowało. Bezpośrednio nad otworem komina współczesne okno połaciowe, 
przeszklone, uchylne. Dachy nawy i transeptu pokryte blachą stalową ocynkowaną, układaną 
niewielkimi poziomymi arkuszami imitującymi wcześniejsze pokrycie płytkami łupka. 
Malowane farbą poliwinylowo-akrylową „Śnieżka na dach”. Znalezione nad południowym 
ramieniem transeptu ułamki dachówek świadczą, że pierwotnie połacie dachu pokryto dachówka 
ceramiczną typu „Altkircher Falzziegel” wyprodukowaną przez Marienburger Zeigelei und 
Tonwaaren Fabrik z Kalthof pod Marienburgiem, dzisiaj Kałdowo pod Malborkiem.  
 

  

Sufit nad nawą – pozostawione resztki płytek 
łupka i kawałki papy (2015 r.). 

Zacieki na więźbie dachu nad prezbiterium 
(2015 r.). 
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Fragment dachówki typu „Altkircher 
Falzziegel” (2015 r.) 

Zawilgocenia posadzki w południowo-
wschodniej klatce schodowej (2015 r.). 

Największe widoczne zniszczenia drewna więźby dachowej spowodowane zostały przez 
procesy próchnicze, w miejscach najbardziej zawilgoconych. Śladów aktywności owadów 
niszczących drewno niewiele, być może ze względu na porę roku (grudzień-styczeń). Problem 
szkodników i zagrzybienia więźb dachowych, wymaga oddzielnego i dokładnego zbadania. 

Przyziemia klatek schodowych, przylegających do nawy i transeptu od wschodu, 
zawilgocone, ze złuszczeniami farby i wysoleniami na ścianach. Na parterze posadzka z 
oryginalnych płytek z piaskowca. W klatce południowo-wschodniej bardzo silne zawilgocenie 
posadzki, najwyraźniej wychodzące spod niej. Stopnie schodów ze śladami zużycia. Okienka 
szklone pojedynczo, szybkami witrażowymi. Zimą, na szybach okien tworzy się warstwa lodu 
grubości do 0,5 cm. Pod sufitem klatek ślady zalania woda deszczową. Więźby dachowe klatek 
schodowych i kruchty południowo-wschodniej nie są znane z powodu braku dostępu. Ugięcia 
linii dachu sugerują pewne uszkodzenia. Dachy pokryte blachą stalową ocynkowaną, układaną 
arkuszami szerokości 50-60 cm. Malowane farbą poliwinylowo-akrylową „Śnieżka na dach”. 

W prezbiterium, na ścianach pod oknami wyraźne ślady wilgoci. W oknach pojedyncze 
szklenie (tylko witraże). Posadzka prezbiterium, wykonana z glancowanego granitu, wyniesiona 
trzema stopniami 58 cm ponad posadzkę nawy. 

Więźba dachowa prezbiterium oraz leżące na niej deskowanie ze śladami 
systematycznego zawilgocenia, na całym deskowaniu świeże mocne zalania wodą opadową. W 
pachwinach sklepienia nad prezbiterium zalegają strzępy papy, fragmenty blachy i patyki. 
Więźba dachowa nad apsydą w podobnym stanie – szczególnie zawilgocone części przy okapie. 
Słup centralny więźby nad apsydą posiada wręby i gniazda na czopy nie odpowiadające 
łączeniom z obecnymi elementami. Na sklepieniu apsydy zasyp gruzem i płyty łupku wcześniej 
pokrywającego dach. Drewno więźb nad prezbiterium i apsydą bez wyraźnych śladów 
aktywności szkodników; świeże kopczyki pyłu drewnianego jedynie na desce leżącej luźno na 
tramach. W południowej połaci dachu nad prezbiterium i wschodniej połaci dachu nad apsydą 
prymitywnie wykonane wyłazy dachowe, wymontowane żelazne oprawy wcześniejszych okien 
odstawione pod ścianami. 

Posadzka zakrystii południowej zachowała oryginalne płytki piaskowca. Na ścianach 
rozprowadzona nowa instalacja elektryczna, bruzdy w większości jeszcze otwarte. Pod sufitem 
zacieki wody deszczowej. Zakrystię północną rozbudowano, likwidując kruchtę północno-
wschodnią. Podczas remontu wymieniono instalację elektryczną, pokryto ściany płytami g-k i 
założono sufit podwieszony z płyt g-k. Podłogę pokryto płytkami terakoty. 
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Zniszczenia i prowizoryczne naprawy więźby 
dachu nad zakrystią południową  (2016 r.). 

Uzupełnienia spoin zaprawą cementową 
(2015 r.) 

W sufitach nad zakrystiami pierwotnie zastosowano ślepy pułap z warstwą gliny gr. ok. 
6 cm. Podczas remontu i rozbudowy zakrystii północnej ślepy pułap uszkodzono 
przeprowadzając instalacje, ale większość została zachowana. Więźba dachowa na zakrystią 
północną zapewne bez zmian, bardzo zawilgocona w okolicy pierwotnego okapu – dalsza część, 
nad dobudowaną częścią zakrystii, niedostępna. Nad zakrystią południową ślepy pułap usunięto, 
a więźbę dachową prowizorycznie naprawiono sosnowymi okrąglakami. Wykonano z nich 
krokwie, płatew pośrednią, podpierające ją słupki, oraz wzmocnienia pozostawionych, bardzo 
zniszczonych, belek tramowych. Deskowanie ze śladami silnych świeżych zalań wodą 
deszczową, szczególnie w okolicy okapu.  

Ściany zewnętrzne z odsłoniętym licem ceglanym, z nielicznymi miejscowymi 
przemurowaniami. Do wysokości ok. 3 m ponad teren we wszystkich ścianach setki drobnych 
uzupełnień spoin, wykonane zaprawą cementową. Czynniki atmosferyczne uwypukliły  różnicę 
w jakości ceramicznych profili (użytych do obramienia otworów drzwiowych i okiennych) a 
jakością cegieł murów. Cokół z łamanych kamieni polnych. Spoiny, miejscami dość obficie, 
nadłożone betonem. Nie widać śladów izolacji poziomej pomiędzy cokołem, a ceglaną częścią 
ściany. 

Najwięcej napraw lica ceglanego ma zachodnia ściana wieży. Parapet okien i gzyms w 
poziomie dzwonów w większości przemurowany i uzupełniany betonem. Przylegające do wieży 
szczyty zachodniej ściany nawy z materiału różniącego się kolorystycznie od innych ścian. 
Ściany wzdłużne nawy mają poniżej parapetów górnych okien bardzo silne ślady zalań wodą 
opadową (skutek braku kapinosów pod krawędzią parapetów). W narożnikach skrzyżowania 
nawy z transeptem uszkodzone rynny, ślady długotrwałego spływania wody po ścianie i glony. 
Ślady te odpowiadają miejscom największych uszkodzeń więźby dachowej i korony murów we 
wnętrzu kościoła. Pod oknami w ścianach szczytowych transeptu takie same ślady zalań, jak na 
ścianach nawy. W części wschodniej kościoła wszystkie narożniki wewnętrzne są miejscem 
ciągłego spływu wody po licu ceglanym. W tych miejscach ściany są ciągle mokre, zczerniałe, z 
uszkodzoną powierzchnią cegieł i wypłukaną zaprawą. We wnętrzu odpowiadają im zacieki i 
plamy wilgoci na ścianach klatek schodowych, nawy i prezbiterium. Powodem tego jest wadliwe 
założenie orynnowania oraz jego brak wokół dachu prezbiterium. Południowa przypora 
prezbiterium ma naprawiany szczyt, wykonany z cegły dobrej jakości, scalony kolorystycznie z 
resztą ścian. Nad dachami północno-wschodniej klatki schodowej i zakrystii północnej pokaźna 
hodowla glonów. Pod oknami apsydy silne ślady zalań wodą deszczową – odpowiadają im 
plamy wilgoci we wnętrzu. 
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Zacieki na i glony na północnej ścianie 
prezbiterium (2015 r.). 

Oblodzone zacieki na ścianach prezbiterium 
(2016 r.) 

Rozbudowa zakrystii północnej została wykonana z cegieł bardzo różniących się kolorem 
od reszty ścian budynku. Robota murarska niestaranna, spoiny duże, w większości nie 
wykończone. Cokół kamienny na większości powierzchni zasmarowany betonem. 

Odprowadzenie wód opadowych wykonano na teren wokół kościoła. Od wschodu, na 
odcinku, na którym nawierzchnia jezdni przebiega powyżej terenu prze ścianie kościoła, woda 
spływa po ścianach i jedną rurą spustową bezpośrednio na trawnik. Od strony północnej spust z 
rur przedłużono, wylewając wodę na jezdnię ul. Motylewskiego. Kilkumetrowym przedłużeniem 
na trawnik odprowadzona jest także woda ze skrzyżowania południowego ramienia transeptu z 
nawą (od strony zachodniej). Pozostałe rury spustowe wylewają wodę na trawnik lub chodnik 
bezpośrednio pod ścianą kościoła.  

W czasie mrozów, najbardziej zawilgocone miejsca (zacieki) na zewnętrznym licu 
murów pokrywają się warstwą kryształków lodu.  

 
Pominięte : malowanie empor i sufitów, witraże, wyposażenie, drzwi. 
Dodać : wyniki badań geotechnicznych 


