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Muzeum Niepodleglości rv Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

W odporvieclzi na wniosek z dnia 04.10.2013 r. (data wpływu: 08.10.20l3 r.) w spr'awie
prac felTlontor'vych i konserwatorskiclr nluró'uv przyporowych oraz ponlies7,czen Branly
Bięlańskiej, działobitni w/w Bramy oraz prac w Pawilorrie X Cytadeli Warszawskiej.
Stołeczny Konserwator Zabyków działając na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zab1tkólv
i opiece nacl zabfikarr'i z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 762 po2.1568, ze zm.) przedstawia
zalec etli a

k

oll serr'vatorsk ie od rrośni e rv/rł, inlł,e stycj i.

Cytadela Warszawska została r'vpisana do rejestru zabytków, łączrrie z nluranri" brarnami i
unrocnieniami. pod numerem 5911-A decyzją z dnia 01.07.1965 r. Parvilonu X przy ul.
Sltazańców 25 lv Warszar,vie został wpisar-ry do rejestru zabytkow pod nunrelęn 59l2-A
decyzją z dnia 01.07.1965 r.
W stosunku do przeprowadzenia prac konsęrwatorskiclr przy murach przyporowych i
działobitni Bramy Bielańskiej zaleca się wyrnianę spudror,vanych oraz zlasowanyclr cegieł i
zniszczonej Zaprawy! dezyrrf-ekc.ię rniejsc zarł,ilgocony'clr, wznrocnietrie strukturalne
osłabion1,ch obszarów ceglanego mllru. oczyszczenie powierzchni ścianz narvarstr'vień
trszczelrriających oraz odsolenie. Ubytki cegieł W ll1LlIZe nalezy trzr-rpełllić cegłalrri o
analogicznyclr paranretrach techrricznyclr i takiej samej kolorystyce jak istrriejące, do prac
nrtrrarskich zaleca się trzycie Zapraw wapienno-trasowej. NaleŻy takze usunąć rvsz1,stkie
uzupełnienia i spoiny z zaptawy cementowej. W przypadku cegieł tylko ze zniszczonyrrr licem
zaleca się wmurow-anie ich pierr'votnytn licenr do wnętrza' a mniejsze rrbytki zaleca się
uzupełlriać Zaprawą cegłopodobrrą. Uzr-rpełnienie istniejącycli spoin pou,inno zostać
lł,ykonane Zaprawą wapienno-trasową z odtworzęniem ich profilu.
W stosunku do elementów z kamienia równiez konieczne jest przeprow-aclzenie prac
konserwatorskiclr. Zaleca się: wykonanie dezynf-ekcji. usunięcie naw'arstwień
uszczelniając1,ch, uzupełnienie w-iększych uby1kór,v metodą flekowania z zastosowanienr
analogicznego kamienia oraz w1,konanie uzLrpełnienia drobnych ubytków - nrasanri
konserwatorskimi.
odlrośnie wlrętrz Bramy Bielariskiej i elewacji działobitni wskazane jest usurrięcie
tynków zawilgoconych, odspojonych oraz tyrrków cementowych. W miejscaclr zawilgoconych
zaleca się zastosowanie tynków renowacyjnych (cechrrją się dtrzą porowatością,
paroprzepllszczalnością oTaz duzą zdolnością do magazynow-ania soli tozplszczalnych w
wodzie), natomiast na pozostałej części- tynkorll o skłaćlzie analogicznyrn do pierwotnych
oraz malowanie tarbami paroprzepuszczalnrlmi, w kolorze opartym rra rłynikach badań
stratygraficznych. W przypadku odkr1,cia pierwotnych posadzek powinny one zostać
o czy szczone i uzupełnione.
W stosunku clo wykonania izolacji przeciwłvilgocior.ł'ej murów ftrndamentowych mozliwe
jest wytworzenie przepony poziomej Za pomocą iniekcji substancji lrydrofobizującej. Z uwagi
na fakt. iŻ wlw nretoda wykonania izolacjt poziorrrej wiąŻe się z koniecznoŚcią nawielcenia
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