
PROGRAM P8AC (ONsERWATORSKICH OLA MAUZOLEUM RODZINY
MIEcz(oWs(lcH PoŁoŹoNEGo NA cMENTARZU PARAFIALNYM W KCYNI



1' Kańa idenMkacvińa obi €ktu

3. Mate aly orys mlne

5' PĘycfyny zn]54żeń żmiań
6' ce| iż!lo'.nia proponowanych pnc konęMato6k].h
7' Prc8rań p|ackońśeRaloukich

Badańia wstępne materiałów
wnępna o@na śanu fachowan a

o€.y.f.|cia Ółego obi.ktu
ołyn.zenie p askow.ów i grannów
Place napraWde nabi iżuiące

rcnl.rua.ja i u a b€lpieczen ie e|€m.ńiów kami€nnych



l.|(rfu ldeńMI@.Yińa obl.kt!:
NUMERwP|sU Do REjEsriU zAsYlxovNUMER Ew|DENCYJNY: A/309 ż dńia 01.o7'1993.

AUToR, wARszrATA. sz|@ŁA: nieżnahy

|Ns|(RYoclF: po7ÓśblÓłi nJp !U'cRoBowlcM EcfKoWsK|(H"
DAToWAN|E pocfątek xx wieku
LoKAL|zAoA: staiy cńeńtaż Parafia|ny parafii p'w św. Michata Archaniola w Kryni
wtAśc|c|EVUmKowN|K: Pala'ia Rzymsko Kato|l.ka p'w' św' M|chJa Archań|oh w KĆyńi, !|. Fama

TECHN||G ohiekt wYbudeany z b oków pjaskow@wy.h po|ożony.h na gEnitowym flndamend€,
dach kY|y p\.tam| p|askMowyml, krypb obnEona, ńurÓwana z cĘ', ze s|depieniem ko|ebkowym,

WczśNIEJS7E xoNsERwAcJE/RENoWAc]E: brak
W@EśNIEJ5fE DoxUMENTAC]]E: b.ak
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Mauo eum f oka ifowaneFłw głębi 5tare] części cmentaża parefiaLnegowK.yn]'
fałożone na p]anie prośokąta, wybudowańewform e nisk ejploneibudow ipEekMejdachem

f lont nauf o eum rof budowany, of dobiony tvpańÓńem obramionym prof |owanym
gfYńs.m' DÓ ńy EŹyms p2eNtsnyw cęł łodkowej, Tympanon Wsparty na dwóch palach niskich
koIJmn nawjąfujących folmądo ko|umn tGkańŚkich' w 'cfy. e tYmpanonU w doany herb rodfiny
Miedkowśkich. W iń i b|Óku kamiennqo fdob onego helbem dach ozdob ony kamiennym
n ewe|k m kążem' M ędfy ko|umnam] weiście do ńaużo|eumwypełn]one dnwiam
dwuśkżyd|Ów}ńi lańÓwo ply.inowymi zamkn ętymipółko|ście Nad dżwiamikutywypuklo napis

dpo e mau,o|eumwy|o'one plYbńi gżnitÓw}mi'
ŚcianY boche plose ż uń e'cfonyń pÓ dwa otwora m i okiennym wformiewąskich

hÓ ryzonta n ie Jlożo ny.h p ro5to kątów.
Ściana lvna pofbaw]ona okien, żw eńcfona tympanonem obrem]onym profi|ow.nYm

Wewnętrżm cfęsćobnżońa w iÓ sk ep enie murowańe f

zewnętżne ś. any maufo eum twożą b|okl plaskow.a o brąfowym 9arYmfabafueniu
Kamień o n k|yń żióń e, pbwdopodobni € fdJżym dodatk em materia|ów ilasych ]ka.ytÓwych,
Da.hwykonanYw p askowcu owidocfnYmżiarnie' Podwa ina ianowĘc włsMĘ Do evjną oĘf
pEedpo|ewykonana w 9aąń gńnicig

wnęłże c.glane tyńkÓwane tyńk]em wap ennym'
|6rony mUróWwfmocn]one 5ta owYmibe kami

B|ok kamienne dachużdeśabiżowane, obsunięte popaesuwane' Po |ewej *lon]a
ńaufoleuńtfy b|ok pieM9e] Wa6fuy 4unęły 5]ę .a|kow .ie na fień]ę odsłaniają. koronę mJru'
Povcfegól.e b]oki śc]an wVśun]ęte pżed i.Ó'
z praweiśfuny ?Ęśt ś. any Uległa fnisfc.en u' b okiśchn wVpadłyodsłań óią. mUr.eg]any, W
9cfeina.h ubytkach .a ega f emń'
Także pojedyncfe be ki BranitÓwe podwaI ny pzesun ęte i fdestabi iżow3ne'

ca|y obiek. po|ażony nikobio og.żnie' Widocfńe zmjany ko orysty.zne ipĘebaN en a
fieone,brąŹowe cfarne. w 9cfe ]nó.h ro^un ęty.h b oków kan]ennych w]dodna lÓl ińnÓść

Powieżchnia wnyśki.h pialkowcóWfabrJdfona, pokMa nawarctw]en ań]' więk9ość
utośkje], któru 'u'cf!,|a się' Napis nad dnwiami fachowany

WÓkól obie|du fa|egają opadłe iście pochodfące f bogłego dżewonanucmenta'a
sto|alka dEwiowa żniŚfoona' pofbawiÓna Óś.ieżnicy, dwie p\ciny oryg]naIne e*ąp one

wspo|cfesnymiwnawktsm], podobn e Wymienjono istwę pżymykową zawiasyU. ęto na krawędf
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5. PrzYavny zni9eż€ń i fmian:
c|ćwną p2y3Yńą znisfcfeń ifń anjeś blak Ópiek]nad ńauzo|eum ianiedbanie

otacf ając€go telenu' zmiany kolorystycf ne Wyn]kają f poraźenia mikrobio|ogi.żnego
spowodowanego bliskÓś.iąśblÓdżewu ifażżenień pÓchÓdfą.yń z g eby'

p2e5unięcia b|okówkam ennychwYnika]ą zw e o| €tniego?aniedban a obiektu reś|zgiwania
się b okówżeśkośnych pla'cfyh da.hu wwyn ku roa&e|nieńia ifawl|co.enia pła'cŹyfń
styanych f mą pokrywa]ąc}c h ,ię odem, cofa tym idf e p2em evczeniu u|egły b okikian

fatrzymtvanie 9ięwa6twz emiipylówwsaze|]nach na lnGEfoneipow enchnipiaskow.a
powodujewfmożońy rofwćj i rno* rÓś|]nnoś. mikrÓrlganżńów'

faw]|gocenie podciągan]ewodyf fawańoi.ią so|irozpuv.Ź|nychwwodfie powodUje
|u*cfenies]ęwa6lwY pEypow]erthn]owej iwautwg|ęboki.h b|okćwkamiennY.h {w
Yeegó]noś.] kam]€nia z fwartoł ą węg anów iiłów)'

wnętrf € maufo eum u eg|o hkfcfeniu fe wfg|ędu na podwyźsfoną wigotność
.harakterystyaną d a pomie9.feń położony.h ponji €] pofiomu gruntu,

5' ce| l Ź.łot.nia propońowanv.h pr.. końs.Mato6kl.h:
celem proponowanych p.ac napraWaych ko nseeatoEk]c h jest p żywóce n]e pieRot nej

fÓńyÓb ektÓwi, pÓprawa |ondy.jibudu|.a kańienne8Ó ipnyvrócenieodpowiedniego odbioru

Prac. ploponÓwańe fe wfg|ędu ńa ĆharakelÓbiehu ń e pżew]dują]e8o Lo|acjiod gruntu''



7' Pro8ram p'.c konś.B.to'skIch:

1' Uśunię.ieiedn.go b oku kamieńńego,apańąÓ o Ó8lodżeńie sąsiedń]egÓ pÓ ó globÓwego,
P@ponu]e 5ię zdjąć Ęcznie ub mechan an e b ok kamiennyuapartYoogrodfenie meta|owe i

ścianę maużr|eum' PrÓponuje3ię uńieścić b okw pob|iżu ńaużÓleuń pÓ ślÓńieprawejÓbiektu'

z' Podpalcieneńp ańlb okówauwaią.ych się f pżekryĆla da.hu ifabezpiedenie b|Óków
wy5un ętych pzed |ico śc an,

PMy fada'enia *uwaiąces]ę p.oponujes]ę podepE.ć *.mp|ami dlewnianymi pionÓwyńi
a b Ókizagcżające zupelnymwyśUniĘ.idń feścian proponuj € ię podep2€ć drewnianymi

PropÓnuj € sĘ abap (Enied&h

9tu.fne8o dachu z|ożonego z łat kontdat pnek.y.ych pMą osB fnab]tąpoltrcniefewnętrfnej

4 Wśępń. wf ńocnleńie plaskow.ów f aw]e|a]ąĆyĆh ńapky ińskryp.yine'
ze w.g|ędu na duźe.niszc,e.ia napisu infomują.ego o pochóWkach w maufo eum

prcponuieslę wfńocnieńie tych pańiikańlenla pleparareń kżeńrÓĘanianym awieBjąrym

|| .|ap: p.ac€ kon9eNarorikie

1, Badanits wiĘpne młerialów'
Proponuje 5ię wykonać naŚtĘpującą identyf ikacię:

. Badanla petrÓ8hficfńe pżyńajńńiej jednegÓ lÓdfaju pialkowca
xfatnych wwodzie

r Badania okreś ające rodfajorcanifmów źVwychfasied|aiącychoblekt

PŹed pny*ąp]en.m do prac na|e'yokreś ićśopleń fniś,Ćfdiia Óhi €ktu iwYkonać
dokumertŁję foĘBfianą stanJ Ź.howania, Dokumentacja fotograf ana postępu pracje{

3. LJ9unię.]e loś]inności poEslaią.ej oh]ek|'
Wszyłkie rÓś inyrudelalne pÓraśające nae|iny mieFcawYpełnion€fiemiąnaeżYusunąć

Waż f brY'bmi kożeniowymi.

Wnępna deŹynfekąą na|eźy paeplowadf ć pod kąlem JsJn ęcia c onów' porostów, gaybów
ibakterii, PÓmocnym w dobnn Uś.odków bĘdą wynik badańokeś|ający.h rcdfajorEanDmów
u a sied|ają.ych powi €żchni € kamie n i'
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5. oayĘaenh p askowców ] grannćw'
.ów dopu9aa s ę na dwa spoŚoby

wodną ]ubst|umieniÓwÓ ś. erne, gd,]e kunywo żo*an e wybrane pÓp2ez próby, oba sposoby
ńo3ą być nosowane nap2emieonk Fko waFmnie wspomagają@.
oc.yvaan e grunitćw mole byćwykonane wodą pod konto|owanyńciśńienieńwśpomagane
metodami cheńicf nyń] pżew]dzianymi d|a ob ektów f ab}tkowy.h

6' Prace naplawcfe i fub]|nują.e'
częśćobsuniętychpMpżekry.a(pofdjęciuebefpiedaią.egodóchU)prÓpÓnujesjęzdjąć,

aby uiab]|iŹÓwaćiwsunąćdo ptósf.zyfnyIi.a b oki ł an P. p.awe]5t@nje ubYtek ł any po
Uźny.hJragmentów fapraw na|eżyłekon*luowaćw waretw Ó kiany ceg|anei

i kam ennej' Następnie pżyMócić płyty piaśkÓwcowe dachU' Po fdem
ićmure6ko flagmentYodsłoniętych ceganych ścian i pożwiążańiu

fapraw pnwró. ć be ki granitÓwe na p efuot^e eża'
Prrkfywione p|ytY da.hu popzef k|nowan]e paywrócić do |in]ipła*ayfny dachu'

7' Place wewńątf ńóUfÓ aum'
Na |Ym etap]e plac proponuje Śię usunąć fniśfcfone tynk]wewnętfne, fabefpieoyć wej!.ie

p0 ulun]ęciu dżw]]pod]ąćpróbę osUVen a natumlnego ścan maufo|eum.
N e puewiduje s ę pEc fo|a.y]ny.h, fe wfg|ędu na fnikomą mÓ'liwÓść od. ęcia.ałkowitegood
pod|Ó'a' Takieżaloien e wyma3aloby tr-ykonan a Do acj po,iomej posad,Ii maufo eum'
f ałosowan e u€<iowei iżo acii ooloEf V $an ża.howania obi.klu'

oba śkżydla dżwiowe na eiyfdemontować Dlewno na|eiyoczy< ć f Wtórnvch ak]erćw,
wymieoićwtómee|ementYśosnowenadębowe zabepetyć ake€ńmatdodrcwńadębÓwego'
Blaku]ącejęfykifawiaśóW na e'ydÓśpawóć na długość pofwa ają.ą na poMó.nymontażw nute.
KÓń ena będf e rekoBtukja oś.ieł' D2w powtórnie,amontowaćwś.ian. frontÓwej

E|ementy meta owe dżwina|eżyocfyś.ić f produktów korof]iiŹbefpieayćantykorofyjnie'

9.(onŚefueja i fabefpiedenie e ementów kańieńiych
Wny*|de olypu]ące się fragmenty kamien a na|eży poddać wfńacnianiu *luktuż|nemu

prepłłem żwiecjąc}m tetrretokśYsi an Ubytk kamienń na|e'y uf upetnićfapEwami
m nere|nYmi baN]onyńi w ńasie p bjektachżabYtkowYch soÓiny
wypelnjć Źprawą fabryaną do5poi.owania wap]enną f dodatk eń taŚów' Powie2chnię p2ekrYcja
na e'y hydrofobiżować ślodkań p ach:abytkowYch
Hydrorob za.j proponuj € poddaćpŹedpo e i widocfne.fęści podwaIiny8ranlowej

Ewentua ne pofośa|eap€.ą.e prfebtsru]en a można {a ić ko orystycfniefarbam]typu
,,taśU'''' s.a|enie M|ełwykonać aserunkowo IJb metodą punktowan a

P@ponu]e siĘWkonaćwokó|obiektuÓpaskę fwłÓwą UlJnąć fwięd|e |]ścieo.afcfęj. owo
żbYt bu]ny b u9d pońnają.yrtoaenie obiektu,

-  G.



||| dap: nap'aly nur.6k|. wńęin.

1, PÓ osuneniu natura|nym kian prÓpÓnuie się pzdprÓwadzićnaprawy
odtwożenietynkóWż zastosowanien zapreWso ochłonnvch.

MATER|AŁ FoToGMf|czNY
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6 zluęcfenia powietchni p askouców.

7'fńiśfĆzenia prawejś. any maufo eum'



sfnisnzona.eg|ana|oronamUrUtrypry,

. Ą ,  -



9' Pżrmie9denia podwa|]ny gńnitowej.

1O Ubytri n.pisu inslrypcyjneso.
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