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❖ Bažnyčia pastatyta 1935 m., tai Zakopanės stiliaus rąstų bažnyčia, apkalta vertikaliai lentomis su antplyšiais, bokštas
karkasinis.

❖ 1941 m. pristatytas atviras prieangis su kolonomis ir trikampis frontonėlis virš jo. Šie elementai suskaidė, uždengė arkinių durų viršutinę dalį bei
portalą, apskritimo formos varpinės langą.

❖ Restauravimo metu autentiškas apskritimo formos langas perkeltas į trikampį frontonėlį, atverta viršutinė durų dalis po prieangiu, bažnyčia perdažyta 
remiantis polichromijos tyrimais, restauruota, atnaujinta šventorių juosusi 1938 m. metalo tvorelė.



Architektūriniai tyrimai

Bažnyčios fasadų ir konstrukcijų visuma išlikusi autentiška. Pamatas ir cokolis yra skelto lauko akmens mūro, fasadas apkaltas
medinėmis dailylentėmis su antplyšiais, keletą kartų dažytas. Sienų konstrukcija medinių rąstų, bokšto medinė karkasinė. Perdangos
- medinės sijinės, stogo konstrukcija medinė, gegninė-rėminė. Langai ir durys mediniai. Po 2009 m. buvo perdengtas stogas,
sutvarkyta šventoriaus aplinka, restauruota bažnyčios teritoriją juosianti ažūrinė plieninė tvorelė ir jos pamatas.

Vykdant taikomuosius architektūrinius tyrimus atidengtos dvi zonos, kur buvo vykdyti bažnyčios rytinio fasado pakeitimai.

Virš pagrindinio įėjimo stogelio apačios pakalimo atidengtas gerai išlikęs autentiškas portalas (1937 m). Už Šv. Kristoforo reljefo
lokalizuotas išlikęs lango angokraščio fragmentas. Išmontuotas originalus langas išsaugotas iki mūsų dienų, puikios būklės.
Bažnyčios fasadai buvo tvarkomi dviem etapais. I etapas – bažnyčios statyba, 1937 antroje pusėje bažnyčios fasadas apkaltas
vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. XX a vid. vykdytų fasado pertvarkymų ( II etapas) metu uždengtas portalas ir panaikintas
langas virš jo. Šie duomenys leidžia išnagrinėti galimybes atidengti ir restauruoti išlikusį pirminį pagrindinio įėjimo portalą ar jo
fragmentus, ir restauruoti išsaugotą autentišką langą, įkomponuojant jį frontono plokštumoje.

Atidengtas portalo fragmentas, Buvusio lango angokraštis, Išlikęs originalus portalo langas.



Autentiška bažnyčios bokšto konstrukcija Autentiškos bažnyčios stogo konstrukcijos fragmentas



APSKRITIMO FORMOS LANGAS
PAGRINDINIAME FASADE 1941
M. BUVO IŠIMTAS IR
IŠSAUGOTAS NEPERDAŽYTAS IKI 
ŠIŲ DIENŲ.
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PAGRINDINĖS BAŽNYČIOS DURYS. DURŲ VIRŠURTINĖS DALIES IR PORTALO ATIDENGIMAS, SKLIAUTO FORMAVIMAS





POLICHROMIJOS TYRIMAI

Tyrimų metu rasti 7 fasadų dažymo sluoksniai.
Pirmieji du šviesūs (kreminis ir smėlinis) šaliuotės sluoksniai aptikti išardžius 1941 m. uždengtą viršutinę portalo dalį.

Dabartinis bažnyčios spalvinis sprendimas pasirinktas remiantis Trečiuoju pastato dažymo etapu.



Z-L varpinės langas Z-P_pirmieji dažymo sluoksniai ant atidengtos viršutinės portalo dalies Z-1 Durų zondas

F13 ŠR Fasado apatinė dalis Z-3b Lango apvadas Pagr.sienų spalva Z-13b (ŠR fasade), Z-18 (ŠV fasade) 

Apskritimo formos varpinės langas (Z-L) pagrindiniame fasade 1941 m. buvo išimtas ir išsaugotas neperdažytas iki šių dienų.

Atidengus 1941 m. pastatyto prieangio lubas, aptikta neperdažyta fasado dalis virš pagrindinių durų (Z-P)
Tyrimų metu buvo išsiaiškinta, kad Karnizai, Vertikalios kampinės fasadų lentos, Puskolonių apkalimas, Vėjalentės, Cokolį dengianti lenta 

nebuvo išskirtos- tai ta pati fasado sienų spalva. Fasadai buvo polichrominiai, išskiriant:
- Pagrindinę sienų spalvą,

- Durų, Kolonų su medinėmis profiliuotomis pasparomis, Langų apvadų spalvą
- Langų rėmų spalvą (atskiruose laikotarpiuose)

PR, PV fasaduose, o ypač viršutinėje jų dalyje, pagrindinė sienų spalva yra pakitusi dėl saulės poveikio.



ŠVENTORIAUS TVORELĖS TVARKYBA

❖ RESTAURUOTI METALINIAI TVOROS SEGMENTAI
❖ SUMŪTYTAS AKMENINIS TVOROS COKOLIS
❖ SUPROJEKTUOTI PAGRINDINAI VARTAI




