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PREZENTACJE – RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS

Renowacja ceglanych murów 
twierdzy w Srebrnej Górze 

Większość turystów odwiedzających twierdzę w Srebrnej 
Górze zastanawia się, dlaczego tak olbrzymia warownia po-
wstała właśnie w tym miejscu. Aby odpowiedzieć na to pytanie 
należy cofnąć się o 250 lat. Śląsk był wówczas areną krwawych 
zmagań pomiędzy Prusami i Austrią. W efekcie trzeciej wojny 
śląskiej (1756-1763) zwanej wojną siedmioletnią, wojskom 
pruskim udało się odzyskać utracone na rzecz Austrii ziemie. 
Stałe zagrożenie i bolesne doświadczenia wojenne skłoniły 
króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego do ufortyfi kowania 
przejścia górskiego pomiędzy Śląskiem a hrabstwem kłodz-
kim. W 1763 r. pruski inżynier wojskowy pułkownik Ludwig 
Wilhelm Regler wykonał pierwsze prace pomiarowe w miejscu 
przeznaczonym na budowę twierdzy. Rok później powstał 
projekt zakładający budowę rozległego zespołu fortecznego, 
którego centralnym miejscem miał być donżon – wieloboczna 
reduta otoczona czterema niższymi wieżami cylindrycznymi. 
W 1765 r. rozpoczęto realizację tego ambitnego przedsięwzię-
cia. Budowę twierdzy wraz z przyległymi bastionami, fortami, 
fosami, redutami, wysokimi na trzydzieści metrów murami 
ukończono po 20 latach w 1785 r. W samym donżonie znaj-
duje się około stu pięćdziesięciu kazamt. Pełniły one funkcje 
lazaretu, pomieszczeń komendantury, browaru, piekarni, oraz 
różnego rodzaju magazynów. Przechowywano w nich między 
innymi 280 ton prochu strzelniczego. Twierdza w założeniu 
budowniczych miała być samowystarczalna, mogła przetrwać 
oblężenie trwające nawet do pięciu miesięcy.

Twierdza srebrnogórska była jednym z najważniejszych 
elementów obrony państwa pruskiego przed głównym wrogiem 
jakim była Austria rządzona przez Habsburgów. Doświadczenia 
późniejszych wojen napoleońskich zmieniły jednak doktryny 
wojenne oraz układ sił. Znaczenie obronne twierdzy stopniowo 
malało. Twierdza pełniła swą militarną rolę przez ok. 100 lat. 
Po demilitaryzacji donżon stał się jedną z większych atrakcji 
turystycznych Srebrnej Góry. W roku 1885 wewnątrz twierdzy 
powstała pierwsza restauracja dla obsługi ruchu turystycznego.

W roku 2003 powołano do działania Forteczny Park Kultu-
rowy, którego zadaniem jest renowacja twierdzy oraz ochrona 
jej warownego krajobrazu kulturowego. W efekcie tych działań 
w roku 2006 rozpoczęto pierwsze prace konserwatorskie, które 
trwają do chwili obecnej. 

Od momentu wybudowania załoga twierdzy uskarżała się na 
chłód i wilgoć panujące w kazamatach. Niezdrowy mikroklimat 
spowodowany był oczywiście przez wodę przesączającą się przez 
sklepienia. Na rycinie 1 pokazano przekrój przez koronę donżo-
nu. Widoczne są trzy rzędy sklepionych kazamat przysypanych 
wielometrową warstwą ziemi. W nasypie ziemnym budowni-
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Fot. 1. Donżon twierdzy w Srebrnej Górze
Photo 1. Donjon of the fortress in Srebrna Góra

Ryc. 1. Przekrój przez koronę donżonu, widoczna sieć kanałów drenażo-
wych nasypu ziemnego nad kazamatami
Fig. 1. Cross-section of the Donjon top, visible network of drainage ditches 
in the embankment above the dungeons
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Fot.2. Wnętrze kanału drenażowego odwadniają-
cego nasyp ziemny
Photo 2. Interior of the ditch draining the em-
bankment

Fot. 3. Elewacja donżonu, widoczny wylot kanału 
drenażowego wraz z charakterystycznym zawil-
goceniem muru
Photo 3. Elevation of the Donjon, visible mouth 
of the drainage ditch with characteristic damp 
patches on walls

Fot. 4. Elewacja donżonu przed renowacją
Photo 4. Elevation of the Donjon before renovation

Fot. 5. Elewacja donżonu po renowacji, zastoso-
wano zaprawę murarską TZM-s
Photo 5. Elevation of the Donjon after renovation, 
TZM-s mortar was applied

Fot. 6. Ściana przed renowacją, widok od we-
wnątrz
Photo 6. Wall before renovation, view from inside

Fot. 7. Ściana po renowacji, widok od wewnątrz. 
Zastosowano zaprawę murarska TZM-s oraz 
fugę TKF
Photo 7. Wall after renovation, view from inside. 
TZM-s mortar and TKF plastering grout were 
applied

Fot. 8. Ściana podczas renowacji
Photo 8. Wall during renovation

Fot. 9. Fragment ściany po renowacji, widoczne 
połączenie nowego muru ze starym
Photo 9. Wall fragment after renovation, visible 
borderline where the new wall joined the old

Fot. 10. Sklepienie podczas renowacji
Photo 10. Vault during renovation

Fot. 11. Sklepienie podczas renowacji
Photo 11. Vault during renovation

Fot. 12. Łuk ceglany przed renowacją
Photo 12. Brick arch before renovation

Fot.13. Łuk ceglany podczas renowacji
Photo 13. Brick arch during renovation

Fot.14. Łuk po renowacji
Photo 14. Brick arch after renovation

Fot. 15. Sklepienie po iniekcji cementowo-trasową 
zaprawą iniekcyjną TZV-p, widoczna rysa zaskle-
piona płynną zaprawą
Photo 15. Vault after being injected with the 
cement-trass mortar TZV-p, visible crack sealed 
with the liquid mortar
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czowie wykonali sieć kanałów drenażowych (fot. 1), których za-
daniem było odprowadzenie wód opadowych z nasypu. Wyloty 
kanałów można dostrzec na elewacji w postaci małych okienek 
obramowanych elementami z piaskowca (fot. 2). Oczywiście 
taki sposób odwodnienia nasypu ziemnego był niedoskonały – 
sklepienia oraz ściany były stale zawilgocone. Woda przesączająca 
się przez sklepienia wypłukiwała zaprawę, natomiast zawarte 
w niej rozpuszczalne sole powodowały powolną ale systematycz-
ną destrukcję ceglanych ścian oraz sklepień. Stopień zniszczenia 
murów w momencie rozpoczęcia prac renowacyjnych widać na 
fot. 3, 5, 7. Natomiast na fot. 4, 6, 8 pokazano te same elementy 
po zakończeniu renowacji.

Od początku prac renowacyjnych na placu budowy sto-
sowane były specjalistyczne materiały produkowane przez 
fi rmę quick-mix oraz Tubag. Prace remontowe rozpoczęto od 
odtwarzania i wzmacniania poważnie osłabionych murów. Do 
ich odbudowy wykonawcy stosowali między innymi zaprawę 
trasowo-cementową TZM-s. Zaprawa ta jest przeznaczona do 
wznoszenia historycznych murów ceglanych oraz kamiennych 
narażonych na stałe oddziaływanie wody. W wielu miejscach 
grubość odtwarzanych murów wynosiła kilkadziesiąt centy-
metrów, powodowało to znaczne zużycie zaprawy, a co za tym 
idzie, duże koszty. Firma quick-mix opracowała dla potrzeb 
tego obiektu receptury zapraw murarskich przygotowywanych 
na palcu budowy. Zaprawy te wytwarzano z lokalnego kruszy-
wa przy użyciu cementu trasowego Tubag TZ-o oraz wapna 
trasowego Tubag TK. Po zakończeniu prac murarskich, nowe 
mury zostały wyspoinowane trasowo-wapienną zaprawą do 
spoinowania TKF. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi 
zaprawa do spoinowania była pigmentowana na charaktery-
styczny kolor. Celem tego zabiegu było pokazanie starego 
i nowego wątku muru ceglanego (fot. 8).

Po odbudowie i wzmocnieniu murów przystąpiono 
do renowacji ceglanych łuków oraz sklepień. Zakres prac 
murarskich pokazano na fot. 9, 10, 11, 12, 13. Prace te prze-
prowadzono używając do murowania trasowo-cementową 
zaprawę TZM-s, natomiast do fugowania trasowo-wapienną 
zaprawę do spoinowania TKF. Sklepienia, podobnie jak mury, 
przez wiele lat narażone były na oddziaływanie przesączającej 
się wody. W  efekcie konstrukcja sklepień została znacznie 
osłabiona, wypłukaniu uległa zaprawa murarska, pojawiły się 
liczne spękania. W wielu miejscach szerokość rys dochodziła 
do 30 mm, groziło to katastrofą budowlaną. Do wzmacniania 
osłabionych sklepień zastosowano cementowo-trasową za-
prawę iniekcyjną TZV-p. Zaprawa TZV-p została wtłoczona 
w strukturę sklepień poprzez specjalnie nawiercone otwory. 
Zaprawę tłoczono za pomocą pompy ślimakowej. Płynna, 
bezskurczowa zaprawa TZV-p wypełniła puste przestrzenie, 
kawerny oraz rysy znajdujące się wewnątrz sklepień (fot. 14). 
W sklepienia wtłoczono łącznie ok. 10 ton zaprawy. W efekcie 
udało się odtworzyć pierwotną nośność sklepień. 

Renowacja twierdzy w Srebrnej Górze trwa już od kilku 
lat, związana jest ze znacznymi wydatkami. Stanowi jednak nie-
wątpliwy magnes przyciągający coraz liczniejsze grupy turystów 
odwiedzających ten uroczy i tajemniczy zakątek Dolnego Śląska. 

Renowacja kamiennych 
murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju

Podczas wakacji rzesze turystów przemierzają szlaki ko-
munikacyjne wiodące z południa Polski nad Bałtyk. Nowy 
odcinek drogi ekspresowej z Gorzowa do Szczecina zachęca 

do szybkiej jazdy. Warto jednak kilkadziesiąt kilometrów za 
Gorzowem nieco zwolnić, skręcić w kierunku zachodniej 
granicy i na chwilę odwiedzić Trzcińsko-Zdrój. Jest to nie-
wielka miejscowość leżąca na uboczu głównych szlaków 
komunikacyjnych. W X wieku była tu osada rolniczo-rybacka. 
Po opanowaniu tych ziem przez margrabiów brandenburskich 
osada zostaje przebudowana i otrzymuje obecny układ urbani-
styczny. Miasto w swoich burzliwych dziejach znajdowało się 
w latach 1402-1454 pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego, 
w roku 1433 zostało spalone przez tabory husyckie. Znaczne 
zniszczenia pozostawiła po sobie wojna trzydziestoletnia, 
podczas której miasto było pustoszone zarówno przez armię 
cesarską, jak i  szwedzkie wojska Gustawa Adolfa. W końcu 
XIX wieku odkryto pokłady borowiny, wybudowano zakład 
leczniczy – miasto stało się Zdrojem.

Trzcińsko-Zdrój jako jedno z niewielu miast w Polsce 
posiada, zachowane niemal w całości, średniowieczne forty-
fi kacje obronne. W skład fortyfi kacji wchodzą mury miejskie 
o łącznej długości ponad 1400 m, dwie bramy: Myśliborska 
oraz Chojeńska, dwie baszty: Prochowa i Bociania, jak również 
strażnice. W XIX wybito w murach 40 bramek zamykanych 
furtkami, bramki te miały ułatwić komunikację mieszkańcom 
miasteczka. Mury obronne zostały wzniesione na początku 
XIV wieku z granitowych głazów narzutowych oraz kamienia 
polnego. Mają grubość ok. 1 m, pierwotnie wznosiły się na wy-
sokość od 6 do 9 m. Inwentaryzacje murów wykonane w latach 

Fot. 16. Brama Myśliborska oraz fragment muru obronnego w Trzcińsku-
-Zdroju
Photo 16. Myśliborska Gate and a fragment of the defensive wall in 
Trzcińsko-Zdrój

Fot. 17. Mury obronne przed renowacją
Photo 17. Defensive walls before renovation
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Fot. 18. Usuwanie pozostałości po mocnych zaprawach cementowych
Photo 18. Removing remains of strong cement mortars

Fot. 19. Mycie muru wodą pod ciśnieniem
Photo 19. Clearing the wall with pressurized water.

Fot. 20. Spoinowanie muru zaprawą TKF, aplikacja mechaniczna
Photo 20. Sealing joints in the wall with TKF mortar, mechanical application

Fot. 21. Po ok. 1-2 godzin można przystąpić do dalszej obróbki zaprawy TKF
Photo 21. After app. 1-2 hours, TKF mortar can be further processed

Fot. 22. Warstwa spadkowa na koronie muru z zaprawy murarskiej TWM
Photo 22. Sloping layer on the wall top from TWM masonry mortar

Fot. 23. Dodatkowe zabezpieczenie korony muru, warstwa cegieł na 
zaprawie murarskiej TWM
Photo 23. Additional protection for the top of the wall, a layer of bricks on 
masonry mortar TWM

Fot. 24. Mury po renowacji
Photo 24. Walls after renovation

Fot. 25. Mury po renowacji
Photo 25. Walls after renovation
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ubiegłych jednoznacznie wskazywały na ich zły stan technicz-
ny. Remonty przeprowadzone w latach 60. ubiegłego wieku 
przyniosły murom więcej szkód niż pożytku. Do remontów 
wykorzystywano bowiem mocne zaprawy cementowe (fot. 17) 
o niewłaściwych parametrach fi zycznych oraz mechanicznych. 
Zaprawy cementowe mają małą zdolność kapilarnego podcią-
gania wody oraz wysychania. Ich wytrzymałość mechaniczna 
oraz współczynnik rozszerzalności liniowej są zupełnie inne 
od oryginalnej, wapiennej zaprawy murarskiej. Dodatkowe 
zniszczenia spowodowane zostały przez korzenie krzewów. 
Rośliny znalazły dogodne warunki do rozwoju w szczelinach 
muru, w których przez lata gromadziły się różnorodne szczątki 
organiczne. 

W roku 2012 przystąpiono do kompleksowego remontu 
fortyfi kacji otaczających miasteczko. W najbardziej zniszczo-
nych i uszkodzonych fragmentach remont polegał na rekon-
strukcji murów oraz baszty. Do murowania użyto kamieni po-
lnych układanych na trasowo-wapiennej zaprawie TWM. 
Spoiwem tej zaprawy jest wapno trasowe Tubag. Zaprawa 
TWM ma wytrzymałość zbliżoną do oryginalnej zaprawy wa-
piennej, produkowana jest na bazie kruszywa o uziarnieniu od 
0 do 4 mm. Zalecana jest szczególne do renowacji zabytkowych 
murów ceglanych oraz kamiennych. 

Po odtworzeniu brakujących elementów fortyfikacji 
miejskich mury zostały zafugowane trasowo-wapienną 
zaprawą do spoinowania TKF. Spoiwem tej zaprawy jest 
również wapno trasowe TUBAG. Zaprawa ma wytrzymałość 
zbliżoną do oryginalnej zaprawy wapiennej, produkowana 
jest na bazie kruszywa o uziarnieniu od 0 do 1,2 mm. Za-
prawa TKF ze względu na niski skurcz, wysoką nasiąkliwość, 
szybkie wysychanie oraz niski opór dyfuzyjny zalecana jest do 
spoinowania zabytkowych murów ceglanych oraz kamien-
nych. Do zaprawy TKF podczas mieszania można dodawać 
lokalne kruszywa o uziarnieniu od 4 do 8 mm, w efekcie 

uzyskuje się zaprawę nie tylko wytrzymałościowo, ale i wi-
zualnie zbliżoną do oryginału.

Prace związane z  fugowaniem rozpoczęto od usunięcia 
pozostałości po „remontach” z lat 60., czyli od skucia mocnej 
zaprawy cementowej. Roboty te wykonywano ręczne jak 
również mechaniczne (fot. 18). Mury zostały następnie zmyte 
wodą pod ciśnieniem, podczas mycia mury nawilżono i przy-
gotowano do fugowania. Kolor zaprawy do fugowania dopaso-
wano do koloru oryginalnej zaprawy wapiennej. Uzyskano go 
metodą prób w wyniku zmieszaniu 25 części wagowych fugi 
TKF w kolorze białym z 1 częścią wagową fugi TKF w ko-
lorze żółtym. Oba kolory fugi najpierw starannie mieszano 
ze sobą „na sucho” w mieszarce wolnospadowej. Następnie 
dodano wodę i jeszcze raz wymieszano do momentu uzyskania 
jednolitej barwy. Ze względu na duże powierzchnie murów 
i napięty harmonogram prac remontowych zdecydowano się 
na fugowanie metodą mechaniczną. Zaprawa do fugowania 
podawana była wężami za pomocą specjalnie przystosowanej 
do tego celu pompy. Po ułożeniu zaprawy w fugach i odcze-
kaniu, w zależności od warunków atmosferycznych, od 1 do 2 
godzin powierzchnie fug były obrabiane ręcznie w celu nadania 
im właściwego kształtu oraz faktury (fot. 21). Korony murów 
zabezpieczono przed wnikaniem wody pochodzącej z opadów 
atmosferycznych wykonując warstwę spadkową z trasowo-
-wapiennej zaprawy TWM (fot. 22). W wybranych partiach 
murów na warstwie spadkowej ułożono dodatkową okładzinę 
ochronną z cegieł (fot. 23) murowanych na trasowo-wapien-
nej zaprawie TWM.

Obecnie prace renowacyjne dobiegają do końca, stare mury 
nabierają stopniowo dawnego blasku. Jednocześnie tereny 
przylegające do murów obronnych odzyskują swoją świetność, 
stają się atrakcyjną przestrzenią zachęcająca do rodzinnych 
spacerów zarówno dla mieszkańców Trzcińska-Zdroju jak 
i turystów odwiedzających malownicze miasteczko.

Streszczenie
W  artykule opisałem przykładowe rewitalizacje dwóch 

zabytkowych obiektów. Pierwszy z nich to średniowieczne 
mury obronne w Trzcińsku-Zdroju, drugi obiekt to unikalna 
twierdza górska w Srebrnej Górze. Oba obiekty dzieli znaczna 
odległość geografi czna oraz fakt, iż powstały w odstępie kilku 
wieków. Łączy je natomiast obronny charakter obu budowli 
oraz determinacja lokalnych społeczności w przywracaniu 
dawnej świetności zniszczonym obiektom – chęć tchnięcia 
w stare mury nowego życia. Jednym z zadań opisanych rewi-
talizacji jest chęć przyciągnięcia licznych grup turystów, jak 
również zachęcenie okolicznych mieszkańców do poznawania 
tajemnic  oraz historii regionów, w których mieszkają.

Oba obiekty łączy również fakt, iż do renowacji zabytko-
wych murów kamiennych oraz ceglanych zastosowano pro-
fesjonalne zaprawy murarskie, zaprawy do spoinowania oraz 
zaprawy do wzmacniania murów metodą iniekcji płynnych 
zaczynów. Wszystkie te zaprawy zostały wyprodukowane przez 
fi rmę quick-mix. Do ich produkcji wykorzystano historyczne 
receptury. Wyprodukowano je przy wykorzystaniu spoiw wa-
pienno-trasowych powstałych na bazie trasu reńskiego Tubag.

Abstract
In the article I described exemplary revitalisations of two 

historical objects. The fi rst are the medieval defensive walls 
in Trzcińsko-Zdrój, while the other is a unique mountains 
fortress in Srebrna Góra. Both objects are separated by geo-
graphical distance, as well as the fact that they were erected 
within the space of several centuries. However, they are linked 
by the defensive character of both constructions, and the de-
termination of local communities to have the ruined objects 
restored to their former glory – a desire to breathe new life into 
the old walls. One of the aims of the revitalisations described 
here is the wish to attract tourists, as well as to encourage 
local residents to get  to know mysteries and the history of the 
regions they inhabit.

Both objects are also linked by the fact that professional 
binding mortars and those for strengthening the walls by in-
jecting cement slurry were used for renovating the historical 
stone and brick walls. All the mortars had been produced by 
the quick-mix fi rm according to historical recipes. They were 
made using lime-trass binders prepared on the basis of the 
Tubag Rhein trass.


