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Fot.1 Rzeźba „Ewa” – metal, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
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Fot.2 Rzeźba „Ewa” – metal, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 
 
Fot.3 Rzeźba „Gladiator” – metal, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-

chemiczną za pomocą środka 

powierzchniowo czynnego Conrad 2000 oraz 

myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją 

ciśnienia. 

 

 



 

   
 
Fot.4 Rzeźba „Gladiator”  – metal, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

 
 
Fot.5 Rzeźba „Perseusz” – metal, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-

chemiczną za pomocą środka 

powierzchniowo czynnego Conrad 

2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy 

Stihl z regulacją ciśnienia. 

 

 



             
 
Fot.6 Rzeźba „Perseusz”  – metal, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

 
 

Fot.7 Pomnik Paderewskiego – metal, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Usunięcie nawarstwień metodą 

fizyko-chemiczną za pomocą środka 

powierzchniowo czynnego Conrad 

2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy 

Stihl z regulacją ciśnienia. 

 

 

 



 

 
 

Fot.8 Pomnik Paderewskiego – metal, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-chemiczną za pomocą środka powierzchniowo 
czynnego Conrad 2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
 
 

        
 
Fot.9 Kamień ku czci Jachowicza – kamień, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 



 

                        
 
Fot.10,11 Kamień ku czci Jachowicza – kamień, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
 
 

   
 
Fot.12 Kamień ku czci Jachowicza – kamień, zastosowanie preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
                    

Wytrucie mikroorganizmów 
metodą chemiczną z 
zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner 
BFA firmy Remmers. Zabieg 
powtórzono dwukrotnie. 

 



                               
 

 
 

Fot.14 Poidełko – kamień, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

Fot.13 Poidełko – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 

 
 

Fot.15 Poidełko – kamień, 
hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 

 
 



                  
 
Fot.16, 17 Rzeźba współczesna – kamień, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska        

 

 
 

Fot.18 Rzeźba współczesna – kamień, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska        

 
Widoczne uszkodzenia formy, liczne zadrapania spowodowane działaniami wandali. 



    
 

Fot.19 Rzeźba współczesna – kamień, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 

 

                                    
 

Fot.20 Rzeźba współczesna – kamień, zastosowanie preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą 
myjki ciśnieniowej firmy Stihl z 
regulacją ciśnienia 
 

Wytrucie mikroorganizmów metodą 
chemiczną z zastosowaniem 
preparatu glono i grzybobójczego 
Alkutex Intferner BFA firmy Remmers. 
Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

 



 
 
 

 
 

Fot.21 Rzeźba współczesna – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 



                  
 
           

                  
   

 
                                             

Fot.22 Waza – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska        
 

Fot.23 Waza – kamień, stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.24 Waza – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska        
 

Fot.25 Waza – kamień, stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                          
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 

  
                                            
 

Fot.26 Waza– kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska        
 

Fot.27 Waza – kamień, stan w 
trakcie oczyszczania, zbliżenie, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.28 Waza – kamień, 
zastosowanie preparatu 
biobójczego, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 
 
 

Fot.29 Waza – kamień, 
zastosowanie preparatu 
biobójczego, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 
 



 
 
Fot.30 Waza – kamień, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
Na powierzchni waz widoczne są ubytki formy.  
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA firmy Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 
 
 

                                                                     
 

Fot.31 Waza – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.32 Waza– kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 



 
 

Fot.33 Kamienna ława (5-elementowa – 2 szt.) – kamień, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła Goździewska      
   

 
 

Fot.34 Kamienna ława (5-elementowa – 2 szt.) – kamień, stan w trakcie oczyszczania, 
zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 

 



  
 

Fot.35 Kamienna ława (3-elementowa – 1 szt.) – kamień, stan w trakcie oczyszczania, 
zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 
 

 
 

Fot.36 Mostek o konstrukcji żelbetowej z balustradą kamienno-metalową, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła Goździewska        

 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą 
myjki ciśnieniowej firmy Stihl z 
regulacją ciśnienia 
 



 
 

Fot.37 Mostek o konstrukcji żelbetowej z balustradą kamienno-metalową, stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 
 
Fot.38 Mostek o konstrukcji żelbetowej z balustradą kamienno-metalową, stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 



 
 

Fot.39 Mostek o konstrukcji żelbetowej z balustradą kamienno-metalową, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA firmy Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 
 

 
 
Fot.40 Mostek o konstrukcji żelbetowej z balustradą kamienno-metalową, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 



II. OGRÓD SASKI 
 

                                                     

 
Fot.43 „Chłopiec z Łabędziem” – metal, stan po zabiegach konserwatorskich,  autor fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 
Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-chemiczną za pomocą środka powierzchniowo 
czynnego Conrad 2000 oraz wody przy użyciu miękkich szczotek. 

Fot.41 „Chłopiec z Łabędziem” – metal stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

 
 

Fot.42 „Chłopiec z Łabędziem” – metal 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

 
 



                                      
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 

Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA firmy Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Fot.44 Poidełko – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.45 Poidełko – kamień stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.46 Poidełko, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.47 Poidełko, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 



        
               

  

           
 
 
  

                  
 

Fot.48 Zegar słoneczny – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.49 Zegar słoneczny – kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.50 Zegar słoneczny – kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.51 Zegar słoneczny – kamień, stan 
w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 



Fotografia nr 51 pokazuje uszkodzony narożnik podstawy zegara. 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 

 

                                           

 
 
 

 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA firmy Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 
 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot.52 Zegar słoneczny – zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.53 Zegar słoneczny – hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 



Spis rzeźb z Ogrodu Saskiego(barokowe „Muzy”) 21szt. - kamień: 
 

1) SPRAWIEDLIWOŚĆ 
2) WENUS W TYPIE PUDLICA (WSTYDLIWA) 
3) JESIEŃ przedstawiona jako Bachus 
4) ARYTMETYKA 
5) INTELEKT(na cokole napis „JOWISZ”) 
6) ARCHITEKTURA WOJSKOWA 
7) POEZJA (na cokole napis „MUZYKA”) 
8) GEOGRAFIA 
9) INTELIGENCJA 
10) WIEDZA/NAUKA 
11) MĄDROŚĆ/SŁAWA (na cokole napis „CHWAŁA”) 
12) POUCZENIE (na cokole napis „PRAWDA”) 
13) INWENCJA (na cokole napis „TWÓRCZOŚĆ”) 
14) ASTROLOGIA (na cokole napis „ASTRONOMIA”) 
15) MALARSTWO 
16) RZEŹBIARSTWO 
17) MEDYCYNA 
18) ZIMA 
19) FLORA 
20) CHWAŁA 
21) RZEŹBY-ROZUM (na cokole napis „HISTORIA”) 

 

                                            
                      
 
 
  

Fot.55 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.54 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



                                                                    
 
 
 
 
 
 

              
 

                                                               
                                           
                                            
 

Fot.56 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.57 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.58 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.59 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



                                                        
  
   
 
 
 
 

 

                                                          
 
  
   

Fot.60 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła     
Goździewska 
 

Fot.61 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.62 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.63 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



                                                           
 
 

 
  

 
 
 

 
 
Fot.66 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego – kamień stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.64 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.65 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 



 
 
Fot.67 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego – kamień stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

                                                      
  

Fot.68 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.69 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 



 
 
Fot.70 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego – kamień, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

 
 
Fot.80 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego – kamień stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                              
 
  
  
 
 
 

 

                                                               
 
  
 
 

Fot.81 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.82 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.83 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.84 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                               
 
 
 
 
 
 

 

                                                               
 
 

Fot.85 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.86 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.87 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.88 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                              
 
 
 
 
 
 

                                                              
 

Fot.89 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.90 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.91 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.92 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                               
 
 
 
 
 
 

Na powierzchni rzeźb oraz cokołów widoczne są ubytki formy. Postać kobieca- 
„twórczość” posiada ubytek skrzydła w części głowy. Na dwóch cokołach dokonano 
dewastacji wykonując napis czarnym i srebrnym sprayem lakierniczym. Napisy 
usunięto mechanicznie przy pomocy korundów ściernych.  
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy Remmers. 
Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

 
 
                          
 

Fot.93 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.94 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                      
 
 
 
 
 

                    

                                                     
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

Fot.95 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.96 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.97 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.98 Barokowa rzeźba z Ogrodu 
Saskiego – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 



 

                                                               

 

                                                               

 
Zastosowanie preparatu antygraffiti w partii cokołów Graffiti - Schutz firmy Remmers. 

Fot.99 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego 
– kamień, zastosowanie preparatu – anty 
graffiti, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.100 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego 
– kamień zastosowanie preparatu – anty 
graffiti, autor. fot. Bogumiła Goździewska 

Fot.101 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego 
– kamień zastosowanie preparatu – anty 
graffiti, autor. fot. Bogumiła Goździewska 

Fot.102 Barokowa rzeźba z Ogrodu Saskiego 
– kamień zastosowanie preparatu – anty 
graffiti, autor. fot. Bogumiła Goździewska 



III.  PARK  TRAUGUTTA  
     

                                                             
 
    
 
 
 
 

Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-chemiczną za pomocą środka powierzchniowo 

czynnego Conrad 2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 

 

 

Fot.103 Rzeźba „Samotność  trzy 
cienie” – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.104 Rzeźba „Samotność  trzy 
cienie” – kamień stan w trakcie 
oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



                                                              

 

                                                              
 
 
 
 
 
 

Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-chemiczną za pomocą środka powierzchniowo 

Fot.105 Rzeźba „Macierzyństwo” – 
metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.106 Rzeźba „Macierzyństwo” – 
metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.107 Rzeźba „Macierzyństwo” – 
metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.108 Rzeźba „Macierzyństwo” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



czynnego Conrad 2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 

                                                               

                                                               

 

Fot.109 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.110 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.111 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.112 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 



                                                               
 
 

 

 

                                                               

 
 

Fot.113 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.115 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.114 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.116 Rzeźba Rozdroże 2010 Magdaleny 
Abakanowicz – metal, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 



Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-chemiczną za pomocą środka powierzchniowo 

czynnego Conrad 2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 

IV. SKWER  B. WODIKCZKO   

                                                             

                               
 
                           
                
 
 

Fot.117 Rzeźba - klucz wiolinowy - kamień, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.118 Rzeźba - klucz wiolinowy - kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.119 Rzeźba - klucz wiolinowy - 
kamień, zastosowanie preparatu 
biobójczego, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 
 

 
 
 
Usunięcie nawarstwień za pomocą 
myjki ciśnieniowej firmy Stihl z 
regulacją ciśnienia. 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem 

preparatu glono i grzybobójczego 

Alkutex Intferner BFA oraz Grünbelag-

Entferner firmy Remmers. Zabieg 

powtórzono dwukrotnie. 



  
 

Fot.120 Rzeźba - klucz wiolinowy – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 
 
 
 
 
 
 

 



V. PARK T. MAZOWIECKIEGO 
 

                                                            

 

                                                             
 
 
 
 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 

Fot. 121 Rzeźba – kamień stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot. 122 Rzeźba – kamień stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.123 Rzeźba - kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.124 Rzeźba - kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



 

Fot.125 Rzeźba - kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 

Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 

grzybobójczego Alkutex Intferner BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy Remmers. Zabieg 

powtórzono dwukrotnie. Dokonano dewastacji wykonując napis czarnym sprayem 

lakierniczym. Napis usunięto mechanicznie przy pomocy korundów ściernych. 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 
 



VI. PARK SKARYSZEWSKI 
 

                                              
 

 
 

 
 
 

Fot.126 Rzeźba „Rytm” – metal, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.127 Rzeźba „Macierzyństwo” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.128 Rzeźba „Macierzyństwo” – metal, 
stan po zabiegach konserwatorskich,  
autor fot. Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień metodą 

fizyko-chemiczną za pomocą środka 

powierzchniowo czynnego Conrad 

2000 oraz myjki ciśnieniowej firmy 

Stihl z regulacją ciśnienia. 

 

 

 



                                                               
 
      

 
 
          Fot.131 Rzeźba „Kąpiąca się” – kamień, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 

Fot.129 Rzeźba „Kąpiąca się” – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.130 Rzeźba „Kąpiąca się” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



 
           Fot.132 Rzeźba „Kąpiąca się” – kamień, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 
              

                                                             
 
 
 
 
 

 
Na powierzchni kamiennej podstawy widoczne są ubytki formy (fot.98 i 99). 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 

Fot.133 Rzeźba „Kąpiąca się” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.134 Rzeźba „Kąpiąca się” – metal, 
stan po zabiegach konserwatorskich,  
autor fot. Bogumiła Goździewska 
 



                                                               
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
 

Fot.135 Rzeźba „Tancerka” – metal 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.136 Rzeźba „Tancerka” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.137 Rzeźba „Tancerka” – metal, stan 
po zabiegach konserwatorskich,  autor 
fot. Bogumiła Goździewska 
 



                                                              
 
                

 
 
 
 
 
 

   Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
 
 

Fot.138 Kapliczka – beton, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.139 Kapliczka – beton, stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.140 Kapliczka – beton, stan po 
zabiegach konserwatorskich,  autor fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



 
 

1.  

 
 
Fot.141 Mur – 50 m2 – kamień – okładzina piaskowcowa, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 
 
Fot.142 Mur – 50 m2 – kamień – okładzina piaskowcowa, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi,zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



 
 
Fot.143 Mur – 50 m2 – kamień – okładzina piaskowcowa, stan w trakcie oczyszczania, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

 
 
Fot.144 Mur – 50 m2 – kamień – okładzina piaskowcowa, stan w trakcie oczyszczania, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
Dokonano dewastacji wykonując napis czarnym i czerwonym sprayem lakierniczym. 
Napisy usunięto mechanicznie przy pomocy korundów ściernych. 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy Remmers. 
Zabieg powtórzono dwukrotnie. 
Zastosowanie preparatu antygraffiti w partii cokołów Graffiti - Schutz firmy Remmers. 

 
 
 

Fot.145 Graffiti - Schutz firmy Remmers, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Fot.146 Mur – 50 m2 – kamień – 
okładzina piaskowcowa, zastosowanie 
preparatu anty graffiti, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 
 



                                                              

 
 
VII. PARK PRASKI 
 

                
 

Fot.149 Rzeźba „Żubr” – ceramika, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

 
 

Fot.147 Murek od strony ulicy 
Zielenieckiej – beton, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

 

Fot.148 Murek od strony ulicy 
Zielenieckiej – beton, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 

 



                
 

Fot.150 Rzeźba „Żubr” – ceramika, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 

 
 

 

             
 

Fot.151 Rzeźba - „Żubr” – ceramika, zastosowanie preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 

 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
Wytrucie mikroorganizmów metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu glono i 
grzybobójczego Alkutex Intferner BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy Remmers. 
Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

 
 



 
 

 
 

Fot.152 Rzeźba - „Żubr” – ceramika, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 
 



             
 

Fot.153 Rzeźba „Nosorożec” – ceramika, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 

 

               
Fot.154 Rzeźba „Nosorożec” – ceramika, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, 

autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Rzeźba posiada duży ubytek formy 

ceramicznej w części nosa. Brakuje rogu 

oraz części szczęki zwierzęcia. 



 
Fot.155 Rzeźba „Nosorożec” – ceramika, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 

Goździewska 
 

 

 
Fot.156 Rzeźba - „Nosorożec” – ceramika, zastosowanie preparatu biobójczego, autor. fot. 

Bogumiła Goździewska 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fot.157 Rzeźba - „Nosorożec” – ceramika, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 

 
Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 



                                                         

 

                
 
 
   
 
      

 
 
 

Fot.158 Rzeźba „Baby” – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.159 Rzeźba „Baby” – kamień, , stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
 

Fot.160 Rzeźba „Baby” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

. 



 
 
 

 
 

Fot.161 Rzeźba „Baby” – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

       Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 
 



                      
 

                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fot.162 Poidełko – kamień, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.163 Poidełko – kamień stan w 
trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.164 Poidełko – zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

. 



 
 
 

 
 

Fot.165 Poidełko, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 

           Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 
 
 
 
 
 



 
VIII. POLE MOKOTOWSKIE 
 

                                                    
 
 
 
 

Usunięcie nawarstwień metodą fizyko-
chemiczną za pomocą środka powierzchniowo czynnego Conrad 2000 oraz myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
 

 

Fot.166 Rzeźba „Szczęśliwy Pies” – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.167 Rzeźba „Szczęśliwy Pies” – 
metal, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



               
 

      

 
 

Fot.169 Rzeźba „Nike” – kamień, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 

Fot.168 Rzeźba „Nike” – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

. 



                 
 
 
 
 
 

                  
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego 

Funcosil WS firmy Remmers. 

 
 

Fot.170 Rzeźba „Nike” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.171 Rzeźba „Nike” – kamień, 
hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska 
Goździewska 
 



                                                                 
                                                
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.172 Rzeźba „Symbioza” – kamień, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.173 Rzeźba „Symbioza” – kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.174 Rzeźba „Sumbioza” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego 

Funcosil WS firmy Remmers. 

 



 
 

 
 

Fot.175 Rzeźba „Sumbioza” – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 



                                                                   
 
 
                                               
 

           

  
                                                                             
 
 
 
 

 
 
 

Fot.176 Rzeźba „Reminiscencje” – kamień, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.177 Rzeźba „Reminiscencje” – 
kamień, stan w trakcie oczyszczania, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.178 Rzeźba „Reminiscencje” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

. 



 
 

Fot.179 Rzeźba „Reminiscencje” – kamieńhydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 



                                                             

                                              
 

                                                               

 
 

Fot.180 Rzeźba „Pani S” – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.181 Rzeźba „Pani S” – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi,zbliżenie, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.182 Rzeźba „Pani S” – kamień, stan 
w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska Goździewska 
 

Fot.183 Rzeźba „Pani S” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 



 
 

 
 
 
      Fot.184 Rzeźba „Pani S” – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 



                                                               
 

                

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Fot.185 Rzeźba „Etiuda” – kamień, stan 
przed zabiegami oczyszczającymi, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.186 Rzeźba „Etiuda” – kamień, stan 
w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska Goździewska 
 

Fot.187 Rzeźba „Etiuda” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Na rzeźbach widoczne charakterystyczne 

uszkodzenie  powierzchni spowodowane 

najprawdopodobniej działaniami 

fizykochemicznymi -  reakcja na środek 

hydrofobowy. 



 
 

 
 

     Fot.188 Rzeźba „Etiuda” – kamień, hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

 
 



 
Fot. 189 Rzeźba „Rozmowa w cztery oczy” – kamień, stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

 
     

 
 
Fot. 190 Rzeźba „Rozmowa w cztery oczy” – kamień, , stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 



         
 
 
 
 
 

          
 

Fot.191 Rzeźba „Rozmowa w cztery oczy” – 
kamień, zastosowanie preparatu biobójczego, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Na rzeźbach widoczne charakterystyczne 

uszkodzenie  powierzchni spowodowane 

najprawdopodobniej działaniami 

fizykochemicznymi -  reakcja na środek 

hydrofobowy. 

Fot.192 Rzeźba „Rozmowa w cztery oczy” – kamień, 
hydrofobizacja, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



                                                        

 

                                                         
 

Fot.193 Rzeźba „Trębacze” – kamień, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.194 Rzeźba „Trębacze” – kamień, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.195 Rzeźba „Trębacze” – kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.196 Rzeźba „Trębacze” – kamień, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



             
 
 
 
 

 

      

 

 

 

          Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

Fot.197 Rzeźba „Trębacze” – kamień, 
zastosowanie preparatu biobójczego, autor. 
fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki 
ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex Intferner 

BFA oraz Grünbelag-Entferner firmy 

Remmers. Zabieg powtórzono dwukrotnie. 

Na rzeźbach widoczne charakterystyczne 

uszkodzenie  powierzchni spowodowane 

najprawdopodobniej działaniami 

fizykochemicznymi -  reakcja na środek 

hydrofobowy. 

Fot.198 Rzeźba „Trębacze” – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 
 



 
 
IX. SKWER KUŹMIRSKIEGO-PACAKA 
 
1. Rzeźba „Melodia” – stal polichromowana 
2. Rzeźba „Baza” – stal polichromowana 
3. Rzeźba „Totem” – stal polichromowana 
4. Rzeźba „Awangarda” – stal polichromowana 
5. Rzeźba „XXX” – stal polichromowana 
6. Rzeźba „Kompozycja” – stal polichromowana 
7. Rzeźba „Biennal” – stal polichromowana 
8. Rzeźba „Drogowskazy” – stal polichromowana 
9. Rzeźba „Żyrafa” – stal polichromowana 
10. Rzeźba „Jutrzenka” – stal polichromowana 
11. Rzeźba „Walka” – stal polichromowana 
12. Rzeźba „Bohaterom Woli” – stal polichromowana 
13. Rzeźba „Dzieciom poległym za Warszawę” – stal polichromowana 
14. Rzeźba „Koncert” – stal polichromowana 
15. Rzeźba „Planetoida” – stal polichromowana 
16. Rzeźba „Glob” – stal polichromowana 
17. Rzeźba „Żagle” – stal polichromowana 
 
 
 

                                            

 

Fot.199 Rzeźby ze Skweru Pacaka – 
metal, stan przed zabiegami 
oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska Goździewska 
 

Fot.200 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Usunięcie nawarstwień 

metodą fizyko-chemiczną za 

pomocą środka 

powierzchniowo czynnego 

Conrad 2000 oraz myjki 

ciśnieniowej firmy Stihl z 

regulacją ciśnienia. 

 

 



                                            

 
 

                                                 

 

Fot.201 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.202 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.203 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 

Fot.204 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



                                                 
 
 
 
 
 

                   

 
 

Fot.205 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.206 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.207 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.208 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



                          

Fot.210 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.209 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 



                            

 
 

                            

 
 
 
 
 

Fot.212 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.211 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.213 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.214 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



 
 

Fot.215 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  

 
 
 

 
 

Fot.216 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  

 
 
 
 
 
 

 



 

                    

 
 

                   

 
 
 

Fot.217 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.218 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.219 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.220 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska Goździewska 
 



                      

 
 

                      

 
 

Fot.221 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.222 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.223 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.224 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



                 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

                

Fot.225 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.226 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.227 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.228 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



 

                    

 

                  

 
 

Fot.229 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.230 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.231 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan przed zabiegami oczyszczającymi, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
Goździewska 
 

Fot.232 Rzeźby ze Skweru Pacaka – metal, 
stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



X. BULWAR RELIGI 
  

                                                               

  

 
Fot.235 Rzeźba „Ślizg” – beton, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

Fot.233 Rzeźba „Ślizg” – beton, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.234 Rzeźba „Ślizg” – beton, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



 
 
Fot.236 Rzeźba „Ślizg” – beton, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 
             Na powierzchni rzeźby widoczne są ubytki formy. Ponadto występują liczne spękania. 

Usunięto nawarstwienia za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia 
 
 

 
 
Fot.237 Rzeźba „Splendor” – beton, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



 

 
 
Fot.238 Rzeźba „Splendor” – beton, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

 
 
Fot.239 Rzeźba „Splendor” – beton, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Na powierzchni rzeźby widoczne są ubytki formy. Dokonano dewastacji wykonując 
napis czarnym markerem. Napisy usunięto za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 



 

 
 
Fot.240 Rzeźba „Ikar” – beton, stan przed zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

 
 
Fot.241 Rzeźba „Splendor” – beton, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 
 
 
 
 



XI. BULWAR PATTONA 
 
1.   Dębowe konary – 6 szt. 
2.   Dębowe pniaki – 6 szt. 

 
 
Fot.242 Pnie i konary, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 
 

 
 
Fot.243 Pnie i głazy, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 



 
3.   Dębowe tunele – 3 szt. 
4.   Głazy – 13 szt 
 

 
 
Fot.244 Głazy, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 
 
 

 
 
Fot.245 Głazy, stan w trakcie oczyszczania, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 



 
5.   Rzeźba „Ryby” – 12 szt – beton 

                                                               

 

                   
Fot.248 Rzeźba „ryby”, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła                    

Goździewska 
 

Fot.246 Rzeźba „ryby”, stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.247 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 



 
 
Fot.249 Rzeźba „ryby”, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła                    

Goździewska 
 

 
 

 
 
Fot.250 Rzeźba „ryby”, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła                    

Goździewska 
 

 
 



 
 
Fot.251 Rzeźba „ryby”, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła                    

Goździewska 
 

 
 

 
 

Fot.252 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



                                                               

 

                  
 
Fot.255 Rzeźba „ryby”, stan przed zabiegami oczyszczającymi, zbliżenie, autor. fot. Bogumiła                    

Goździewska 
 

Fot.253 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

Fot.254 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 



 
Fot.256 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 

 

 
 
Fot.257 Rzeźba „ryby”, stan w trakcie oczyszczania, autor. fot. Bogumiła Goździewska  
 

 
Usunięcie nawarstwień za pomocą myjki ciśnieniowej firmy Stihl z regulacją ciśnienia. 
 
Lokalnie na powierzchni ryb występują nieestetycznie wykonane uzupełnienia ubytków w 
masie żywicznej. Ponadto zaobserwowano pionowe spękania.  



XII. PARK DRESZERA 
1.   Wazy 3 szt - piaskowiec 
 

                                                      

 
 

                                                            
 
 

Fot.259 Waza - kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

Fot.258 Waza - kamień stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.261 Waza – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Fot.260 Waza - kamień stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 



                                                            

 
 

               

 
 
 

 

Fot.263 Waza- kamień, stan w trakcie 
oczyszczania, autor. fot. Bogumiła 
Goździewska  
 

Fot.262 Waza - kamień stan przed 
zabiegami oczyszczającymi, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska  
 

Fot.264 Waza – kamień, zastosowanie 
preparatu biobójczego, autor. fot. 
Bogumiła Goździewska 
 

Usunięcie nawarstwień za pomocą 
myjki ciśnieniowej firmy Stihl z 
regulacją ciśnienia. 
Wytrucie mikroorganizmów metodą 

chemiczną z zastosowaniem preparatu 

glono i grzybobójczego Alkutex 

Intferner BFA oraz Grünbelag-

Entferner firmy Remmers. Zabieg 

powtórzono dwukrotnie. Dokonano 

dewastacji wykonując na wazie napis 

różowym sprayem lakierniczym. Napis 

usunięto mechanicznie przy pomocy 

korundów ściernych. 



                                                            

 

                                                             

 

Zastosowanie preparatu hydrofobizującego Funcosil WS firmy Remmers. 

Fot.265 Waza – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.266 Waza – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.267 Waza – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 

Fot.268 Waza – kamień, hydrofobizacja, 
autor. fot. Bogumiła Goździewska 
 



 


