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I Identyfikacja obiektu 

Pomnik Orląt Lwowskich znajduje się na terenie układu urbanistycznego  

w Urzędowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/192. Usytuowany jest na 

działce nr 404/4 oraz nr 890 w Urzędowie, przy ul. Podwalnej, na końcu wału 

miejskiego, na tyłach kościoła parafialnego w Urzędowie, pośród drzewostanu. 

II Przedmiot prac  

Planowane prace przy pomniku Orląt Lwowskich obejmą pełen zakres 

konserwacji – technicznej i estetycznej, na który złożą się zabiegi: oczyszczenia 

powierzchni kamienia, usunięcia nieestetycznych uzupełnień i fug, wzmocnienie 

konstrukcji elementów składowych pomnika, zabezpieczenia kamienia przed korozją 

biologiczną, uzupełnienia ubytków i wykonania fug, scalenia kolorystycznego  

i hydrofobizacji kamienia.  

III Zagadnienia historyczne i opis obiektu   
Pomnik wystawiony został w 1925 lub 1926 r. ku czci Orląt Lwowskich, jako 

pamiątka licznego udziału młodzieży z Urzędowa w obronie Lwowa.  Pomnik ten, 

którego autorem był Józef Rachwał, został zniszczony w latach 50. XX w.,  

a następnie odbudowany w 1988 r. przez członków Towarzystwa Przyjaciół 

Urzędowa. Jest Miejscem Pamięci Narodowej.1 

Orlęta Lwowskie – to określenie, jakie nadano młodym mieszkańcom Lwowa, 

którzy – wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska 

Polskiego – w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk 

ukraińskich; w czasie wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 roku młodzi ochotnicy 

walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną.  Oddziały ochotnicze tworzyli 

studenci, robotnicy, urzędnicy, uczniowie, chłopcy i dziewczęta.2 

„W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku 

lub w służbach pomocniczych 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych  

i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25. roku życia, najmłodszy Jaś 

Kukawski miał 9 lat. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej 

służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Karta obiektu gminnej ewidencji zabytków, aut. Izabela Sałata-Pochylska, 07.09.2020  
2 Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Orl%C4%99ta_Lwowskie 
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uczelni. Jeden z nich, 13-letni Antoni Petrykiewicz, został najmłodszym w historii 

kawalerem Orderu Virtuti Militari. 29 poległych należało do sił odsieczy miasta pod 

dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Do powstania legendy 

Orląt Lwowskich przyczyniła się także postawa harcerek i harcerzy, zarówno 

lwowskich, jak i z całego kraju, którzy masowo wzięli udział w obronie Lwowa  

i Galicji Wschodniej. Wedle niepełnych danych zginęło wówczas ponad 70 

przedstawicieli różnych drużyn harcerskich, pochodzących z tak odległych od Lwowa 

miast, jak np. Wieluń (Janek Łączkowski, lat 16).  

Lwów, od XIV wieku należący do Polski, był miastem zamieszkiwanym  

w większości przez ludność polską. Lwów w 1910 r. zamieszkiwało 206 000 

mieszkańców, z czego ponad 105 tys. stanowili Polacy, 57 tys. Żydzi, a 39 

tys. Ukraińcy. Przeciwnikami Orląt Lwowskich były oddziały Ukraińskiej Armii 

Halickiej.”3 

Pomnik wykonany został w całości z wielobarwnych granitowych głazów, 

ułożonych piramidalnie, w środkowej części z kamienia, którego formę ociosano, 

frontową stronę opracowano na płasko i wykuto na niej inskrypcję: „ORLĘTOM, 

DZIECIOM – BOHATEROM POLEGŁYM W ROKU 1918/1919 W WALKACH O 

POLSKOŚĆ LWOWA I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY”. Na kamieniu poniżej 

napis: „Dzieci i nauczyciele szkoły powszechnej, Urzędów 22.V.1926”. Pomnik 

wieńczy wykuty w granicie orzeł w koronie, na kulistej kamiennej podstawie. 

Pomnik, o całościowej wysokości ok. 355 cm posadowiony jest na 

kilkucentymetrowym betonowym cokole, prowadzi do niego wybrukowany chodnik. 

IV Zagadnienia konserwatorskie 

1. Stan zachowania 

Stan zachowania pomnika jest zły i wymaga podjęcia działań konserwatorskich. 

Na skutek działania różnorodnych procesów niszczących zachodzących na 

powierzchni jak i wewnątrz kamienia powstały na jego powierzchni zmiany barwne, 

zgromadziły się nawarstwienia, występują drobne ubytki i spękania.  

Głównym czynnikiem niszczącym kamienny pomnik jest biodeterioracja – korozja 

biologiczna, spowodowana czynnikami biologicznymi, w wyniku zasiedlenia obiektu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 j.w. 
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przez mikro – i makroorganizmy.  Drobnoustroje zasiedlając powierzchnię kamienia 

tworzą na ich powierzchni błonę biologiczną stymulującą rozwój procesów 

korozyjnych.4 Kamień porastają mchy, porosty oraz glony, czemu sprzyja bliskie 

otoczenie trzew. Na powierzchni kamienia występuje czarny nalot tzw. fałszywa 

patyna. Stale działające na kamień gazy atmosferyczne i opady powodują zmiany 

chemiczne w strukturze kamienia, min. jego zasolenie. Działanie wody, pod różnymi 

postaciami powoduje rozpuszczanie i  wymywanie składników skałotwórczych. 

Zalegający w okresie zimowym śnieg, kumulujący zanieczyszczenia atmosfery, w 

procesie topnienia transportuje w głąb kamienia zanieczyszczenia w stanie stężonym.  

W czasie rekonstrukcji pomnika, między ciosami kamiennymi wykonano rozległe 

cementowe spoiny, które zespalają leżące na sobie głazy; owe niedyfuzyjne spoiny 

wykonane z cementowej zaprawy zaburzają estetykę całości zabytku. Ponad to na 

styku spoin i kamienia powstały pęknięcia, rozszczelnienia; wnikająca w nie woda 

w okresie zimowym zamarza i rozsadza spoinę, co z każdym rokiem narusza 

stabilność pomnika. Cementowej zaprawy użyto także do rekonstrukcji, uzupełnień 

ubytków w obrębie skrzydeł orła i podstawy poniżej.  Pomnik posadowiony jest na 

ok. 5 cm cokoliku, wylewce cementowej, którą także pokrywa warstwa czarnej 

patyny; cokół powierzchniowo rozwarstwia się i wykrusza. Napis wykuty w kamieniu  

jest słabo czytelny. 

 

2. Wnioski i założenia konserwatorskie 

 
Głównym założeniem jest powstrzymanie procesów destrukcyjnych 

zachodzących w obiekcie i poprawa stanu jego zachowania, a co za tym idzie 

przywrócenie walorów estetycznych. Pomnik zostanie odczyszczony z czarnej 

patyny, powleczony środkiem biobójczym, poddany zabiegom odsalającym. Rozległe 

fugi cementowe oraz nieestetyczne uzupełnienia zostaną usunięte, konstrukcja 

wzmocniona szpilami nierdzewnymi montowanymi na kotwę chemiczną. 

Spoinowanie wykonane zostanie z odpowiednio dobranej zaprawy. W razie 

konieczności, powierzchnia kamienia zostanie wzmocniona strukturalnie, oraz 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Marek Rembiś, Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 9, 2019;  
http://dx.doi.org/10.7306/2019.41 
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powleczona środkiem hydrofobizującym. Litery wykute na tablicy kamiennej zostaną 

uczytelnione przy użyciu farby lub pasty pozłotniczej.  

3.  Program prac konserwatorskich 5 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu 

przed konserwacją. 

2. Wstępne zmycie powierzchni kamienia i cokołu gorąca parą wodną pod 

ciśnieniem (metoda hydromechaniczna). 

3. Wzmocnienie konstrukcji. Po odkuciu fug należy wykonać ok 50 cm nawierty 

w kamieniu pod odpowiednim kątem i „spięcie” głazów szpilkami 

nierdzewnymi montowanymi na kotwie chemicznej. Takie wzmocnienie 

należy wykonać w kilku miejscach po obwodzie.  

4. Odkucie fug łączących kamienie. 

5. Odkucie nieestetycznych uzupełnień kamienia 

6. Oczyszczenie kamienia metodą strumieniowo-ścierną np. Rotec firmy 

Remmers (należy stosować odpowiednie ciśnienie i odpowiednio dobrane 

kruszowe np. drobne kruszywo kwarcowe lub delikatniejsze – korundowe, z 

łupin orzecha lub mikrokulki szklane) lub metodą CP. W razie potrzeby 

zastosować można metodę chemiczną używając np. 5% roztworu HF w 

kompresach  

z ligniny lub chemiczne preparaty zmiękczające korozyjne nawarstwienia np. 

Fassadenreingler-Paste lub KEIM Steinreinger-N; po odpowiednim czasie 

powierzchnię należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub parą wodną przy użyciu 

mykji ciśnieniowej. W wyniku odczyszczenia i usunięcia wtórnych 

szkodliwych nawarstwień kamień odzyskuje pierwotną porowatość, a tym 

samym zdolność respiracji wody. 

7. Dezynfekcja mikrobiologiczna suchego kamienia przy użyciu bakterio-, 

grzybo- i glonobójczego środka BFA firmy Remmers lub preparatu 

Lichenicidia 264 firmy Bresciani. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Nazwy własne przytoczone w niniejszym programie prac nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a służą jedynie sprecyzowaniu oczekiwań 
jakościowych i technologicznych zamawiającego. W każdym przypadku wykonawca może zastosować 
materiały, bądź rozwiązania równoważne.   
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8. W razie konieczności (w miejscach dezintegracji kamienia) wykonanie 

zabiegu impregnacji wzmacniającej hydrofilnym preparatem opartym na 

estrach kwasu krzemowego, np. Funcosil KSE 300 oraz KSE 500 f. Remmers.  

9. Uzupełnienie ubytków kamienia przy użyciu masy ze sztucznego kamienia 

(zaprawa mineralna barwiona w masie na bazie spoiw hydraulicznych – 

cement biały M52 - z odpowiednimi wypełniaczami imitujące strukturę  

i barwę oryginału). Przy doborze spoiwa należy mieć na uwadze jego 

odwracalność. 

10. Wykonanie nowych fug przy użyciu zaprawy trasowej np. Remmers FM TK 

M5 (Fugenmortel TK) 1,0, (trasowo-szary).  

11. Uczytelnienie napisu. Wykute w kamieniu litery można pokryć odpowiednią 

farbą krzemoorganiczną np. Funcosil Historic Lasur firmy Remmers,  lub 

pigmentami ziemnymi w spoiwie Paraloid B82 w roztworze wodnym  

i alkoholu lub pigmentami na spoiwie wodnym z dodatkiem preparatu Aida 

Haftfest f. Remmers. Użyć można też metalicznej pasty pozłotniczej srebrnej 

lub złotej. Napis wykonać laserunkowo, precyzyjnie w kolorze metalicznym 

lub czarnym. 

12. Hydrohobizacja pomnika – impregnacja hydrofobowa roztworem żywicy 

silikonowej np. Remmers Funcosil SNL. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 
Fot. nr  1  Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Widok na wprost, strona południowa.  
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Fot. nr  2 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Widok całości, strona zachodnia. 
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Fot. nr  3 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Widok na wprost, strona północna. 
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Fot. nr  4 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika – zwieńczenie z orłem, 
strona południowa; widoczne uzupełnienia cementowe. 
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Fot. nr  5 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika – zwieńczenie z orłem, 
strona północna. Widoczna warstwa czarnej patyny i objawy korozji biologicznej na kamieniu. 
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Fot. nr  6 Fot. nr  7 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa 
Rachwała, zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika; widoczne 
rozległe cementowe spoiny i pęknięcia w podstawie oraz czarny nalot występujący na całej powierzchni.  
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Fot. nr  8Fot. nr  9 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa 
Rachwała, zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika; widoczne 
rozległe cementowe spoiny i pęknięcia w podstawie, objawy korozji biologicznej  oraz czarny nalot 
występujący na całej powierzchni.  
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Fot. nr  10, Fot. nr  11 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa 
Rachwała, zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika; widoczne 
rozległe cementowe spoiny i pęknięcia w podstawie oraz czarny nalot występujący na całej powierzchni oraz 
miejscowe objawy korozji biologicznej. 
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Fot. nr  12 Fot. nr  13 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa 
Rachwała, zniszczony w latach 50. XX w.,  zrekonstruowany w r. 1988 r.  Fragment pomnika; widoczne 
rozległe cementowe spoiny i rozszczelnienia na styku z kamieniem oraz czarny nalot i objawy korozji 
biologicznej w postaci mchu i porostów. 
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Fot. nr  14 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w., zrekonstruowany w r. 1988 r. Fragment pomnika z wykutym, mało 
czytelnym napisem: „ORLĘTOM, DZIECIOM – BOHATEROM POLEGŁYM W ROKU 1918/1919 W 
WALKACH O POLSKOŚĆ LWOWA I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY”. Widoczne rozległe cementowe 
spoiny oraz czarny nalot występujący na całej powierzchni.  
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Fot. nr  15 Pomnik Orląt Lwowskich w Urzędowie, oryginał z 1925 lub 1926 r., autorstwa Józefa Rachwała, 
zniszczony w latach 50. XX w., zrekonstruowany w r. 1988 r. Fragment pomnika z wykutym napisem: 
„Dzieci i nauczyciele szkoły powszechnej, Urzędów 22.V.1926”. Widoczny czarny nalot występujący na całej 
powierzchni.  

 


