
         DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

PRAC KONSERWATORSKICH PRZY  KOŚCIELE P.W. NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WRAZ Z  KAPLICĄ MATKI BOSKIEJ 

SZKAPLERZNEJ W PIASECZNIE  

 

Obiekt: Gotycki, XIV- wieczny kościół p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie 

koło Gniewu  wpisany do rejestru zabytków pod  nr A-1862  decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.05.2010 roku, obecnie 

pod nr 133 nowego rejestru zabytków nieruchomych. 

Zakres wykonanych prac:   konserwacja ceglanej elewacji południowej 

korpusu kościoła wraz z zachodnią ścianą szczytową nawy południowej, a 

także konserwacja tynkowanych elewacji barokowej Kaplicy Matki Boskiej 

Szkaplerznej przylegającej do kościoła od południa.   

 

Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie     

k/Gniewu. 

         Wykonawca:   

konsorcjum firm: 

        Firma Prywatna „TOMPOL” Tomasz Blomberg,                                          

z siedzibą przy ul. Volty 11 w  Gdańsku  ( kod 80-172), 

Konserwacja Zabytków „MATHES & MATHES”                                        

Małgorzata Sadowska-Mathes,                                                                                

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 10-12/17 w  Toruniu (kod 87-100). 

 

Czas trwania prac:  13.05.2013 – 31.10.2013. 

         

        Autor dokumentacji:  Małgorzata Sadowska-Mathes. 

 

  



 

  

1. Elewacja południowa kościoła p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie, przed konserwacją. 

2. Ściana południowa korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP , przed konserwacją. 

 



 

  
3-6.Górne partie ściany południowej korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP , przed 

rozpoczęciem prac konserwatorskich. 

 



 

  
7,8. Dolne partie ściany południowej korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP , przed 

rozpoczęciem prac konserwatorskich. 

 



 

  

9,10. Ściana szczytowa nawy południowej korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP .                

Stan przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. 

 



 

  

11. Stan zachowania fryzu i gzymsu koronującego ściany południowej korpusu kościoła. 

12. Relikty tynku z gotycką dekoracją fryzu w formie rytego ornamentu, zachowane w miejscu, 

gdzie już odpadł późniejszy tynk pokrywający pole fryzu. Stan przed konserwacją. 



 

  
13. Relikty tynku z gotycką dekoracją fryzu w formie rytego ornamentu, widoczne w miejscu, gdzie 

odpadł  tynk pokrywający pole fryzu. Stan przed konserwacją.  

 

14. Fragment gotyckiej dekoracji fryzu ściany południowej kościoła po odsłonięciu i wykonaniu 

zachowawczych prac konserwatorskich. 



 

  
15.16. Fragment gotyckiej dekoracji fryzu ściany południowej korpusu kościoła z zachowaną 

czerwoną warstwą malarską. Stan po odsłonięciu reliktu spod warstw późniejszych tynków i 

wykonaniu konserwacji zachowawczej. 



 

  
17,18. Zachowane fragmenty gotyckiej dekoracji fryzu po wykonaniu zabezpieczających prac 

konserwatorskich, pokryte cienką warstwą szpachlówki, pełniącej rolę międzywarstwy.                          

Pole fryzu przygotowane  do tynkowania. 



 

  

19-22. Elewacja południowa korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie po konserwacji. 



 

  

23-25. Elewacja południowa korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie.                        

Stan  po zakończeniu prac konserwatorskich. 

 



 

 

 

 

26,27. Dolne partie ściany południowej korpusu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie.                        

Stan  po zakończeniu prac konserwatorskich. 

 



  

28,29. Ściana szczytowa nawy południowej korpusu kościoła p.w. Narodzenia 

NMP w Piasecznie . Stan po zakończeniu prac konserwatorskich. 

 



 

  
30,31. Dolne partie. ściany szczytowa nawy południowej korpusu kościoła p.w. 

Narodzenia NMP w Piasecznie . Stan po konserwacji. 

 



 

  

32-35. Kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie.                   

Stan przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. 



 

  
36. Kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie                   

w trakcie prac konserwatorskich. 

 

37. Elewacja południowa kościoła p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie, po konserwacji. 

 



 

 
38. Kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej – widok południowo-zachodni. Stan po konserwacji. 



  
39.Elewacja wschodnia kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej po zakończeniu prac 

konserwatorskich. 



  

40,41. Fragmenty elewacji frontowe kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej, stan po konserwacji. 



 

  
42-45. Drzwi frontowe i boczne do kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej, przed i po konserwacji. 


