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1.KARTA TYTUŁOWA. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU. 
 Elewacje budynku: od ul Józefa; od ul. Wąskiej; wewnętrzne 
            autor projektu Józef Drachma; czas budowy 1822-33; odbudowa 1953-57 
KRAKÓW . Woj. małopolskie.  
Kamienica ul. Józefa 21 
 
B. DANE DOTYCZĄCE KONSERWACJI. 
     Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia                                                

                                           

          Wykonawca: mgr Elżbieta Graboś, konserwator dzieł sztuki 
                   Nr dyplomu 4288, zaświadczenie WKZ w Krakowie 206/94 
                   zam. Zakrzów 173, 32-003 Podłęże, tel. (0-602) 35 07 41. 
 
C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI. 
        Opisowa:   str.   .  Formatu A 4. 
        Fotograficzna:  fot. 74  kolorowych, formatu 10 x 15 cm i inne 
 
D. KRÓTKI OPIS PRAC KONSERWATORSKICH. 
 
Zapoznano się z dostępnymi materiałami archiwalnymi.  
Dokonano zapoznania się z obiektem. Wykonano szereg uzupełniających sond 
stratygraficznych. Wykonano dokumentację opisową i fotograficzną w różnym 
świetle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków   2013 rok.    Opr. mgr Elżbieta Graboś konserwator dzieł sztuki 
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WSTĘP 
 
 
Obecne badania konserwatorskie dotyczące elewacji budynku przy ul. Józefa 21 
wykonane zostały na zlecenie: Narodowego Funduszu Zdrowia  w ramach projektu 
przygotowującego remont: Zespół arch. Zdzisława Banasia. 
 
Badania objęły swym zasięgiem: 
- kwerendę zachowanych projektów i wcześniejszych badań 
- kwerendę materiałów archiwalnych  
- wykonanie badań stratygraficznych 
- wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej 
- zaproponowanie programu konserwatorskiego dla planowanego remontu 
- zaproponowanie kolorystyki elewacji 
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OPIS 
 
Budynek przy ulicy Józefa 21 posiada dwie elewacje zewnętrzne: frontową od ul. 
Józefa i drugą od ul. Wąskiej. Jest on niejednolity, szczególnie od strony ul. 
Wąskiej, gdzie składa się jakby z trzech odrębnych budynków. Obiekt jest 
zasadniczo trój-kondygnacyjny z dachem w większości mansardowym, krytym 
dachówką. 
Elewacja od ul. Józefa wymurowana jest z cegły, tynkowana, wzbogacona detalem 
tynkarskim i w partii przyziemia kamiennym. 
W dwóch dolnych kondygnacjach jest ośmio-osiowa. Począwszy od narożnika w 
trzech osiach trój-kondygnacyjna, w pozostałych dwukondygnacyjna z użytkowym 
poddaszem, gdzie w dachu umieszczone są trzy okna mansardowe. Stolarka 
okienna z tradycyjnymi podziałami, prostokątna, wielo-podziałowa. W poziomie 
parteru okna osłonięte są stalowymi kratami. Wejście do budynku umieszczone jest 
w szóstej /od narożnika/ osi. Ściany parteru wieńczy niewielki, płaski, profilowany 
gzyms. Poszczególne osie parteru zdobią półkoliste arkady wsparte na pilastrach z 
profilowanymi głowicami. W ich płycinach umieszczone są okna. W partii 
przyziemia występuje mocno uszkodzona i zatarta zaprawami kamienna okładzina. 
Okna pięter obramione są prostymi listwami. Pomiędzy piętrami występuje prosty, 
płaski gzyms. Gzyms koronujący elewacji jest mocno wysunięty i masywny, 
bogato profilowany i w wyższej części wzbogacony ornamentem kostkowym. 
Elewacja od ul. Wąskiej. Pierwotnie były to prawdopodobnie trzy oddzielne 
budynki. Potwierdza to zarówno inna artykulacja podziałów, jak i pęknięcia 
konstrukcyjne ścian pojawiające się, zarówno na elewacji, jak i na ścianach 
dziedzińca. Od narożnika fragment budynku jest spójny z elewacją ul Józefa. Tam 
jest ona pięcio-osiowa, trój-kondygnacyjna, z użytkowym poddaszem 
wzbogaconym oknami mansardowymi. Podziały i dekoracje tej części elewacji w 
partii pierwszego i drugiego piętra są takie same, w partii parteru pozbawione są 
dekoracji w formie łuków na pilastrach. Przy samym narożniku występuje pokaźna 
przypora, obłożona kamiennymi płytami, a powyżej zamurowane okna obu pięter. 
Drugą część elewacji stanowi jedna oś oddzielona od pozostałych części lizenami i 
towarzyszącymi im pęknięciami konstrukcyjnymi. Wznaczynym stopniu jej 
podziały powtarzają podziały omówione wcześniej, choć oś odsunięta jest od rytmu 
zaakcentowanego wcześniej. Dodatkowo: okno piętra posiada dodatkową 
dekorację w formie gzymsu z architrawem, a powierzchnia parteru pokryta została 
tynkarskim boniowaniem, z wyodrębnioną płyciną na okno, zakończoną od góry 
łukiem. Lewą część elewacji stanowi jakby oddzielny budynek, o elewacji 
znacząco odmiennej, jest on: trójosiowy, czterokondygnacyjny. Budynek ten 
mieści boczne wejście do budynku i bramę wjazdową na podwórko. W partii 
parteru występują płaskie pasy boniowań i tynkarskie obramienia: bramy 
wjazdowej, z zaznaczonymi: zwornikiem i kapitelami oraz drzwi z wydatnym 
gzymsem wieńczącym. Gzyms wieńczący ścian parteru umieszczony jest znacznie 
wyżej od występujących wcześniej. Okna pierwszego piętra są takie same jak na 
budynku środkowym, okna pozostałych pięter są takie same jak okna drugich pięter 
pozostałych części budynku. Tutaj nie ba gzymsów rozdzielających poszczególne 
piętra. Gzyms wieńczący ścian pokaźny, prosty, bez dekoracji kostkowej. Dach 
trój-spadowy, posty, bez okien. 
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DANE HISTORYCZNE 
 
Budynek UL Józefa 21 znajduje się przy zbiegu ulic Józefa i Wąskiej. Od ulicy 
Wąskiej oddzielony jest niewielkim placem. Elewacja frontowa od ul. Józefa jest 
jednolitą bryłą. Od ul. Wąskiej zbudowana jest z trzech odrębnych brył, różniących 
się podziałami architektonicznymi, wysokościami i detalami. 
• Budynek pochodzi z czasów Rzeczpospolitej Krakowskiej. Z nakazu Senatu 

Wolnego Miasta Krakowa w 1818 roku ogłoszono „Statut urządzający 
Starozakonnych w Wolnym Mieście Krakowie” pozwalający Żydom mieszkać i 
handlować w obrębie całego Kazimierza. Pozwoliło to na wyburzenie części 
murów getta z bramą na obecnej ulicy Józefa /dawniej Żydowskiej/. W tym 
czasie wybudowano także, w latach 1822-33 budynek przy ul. Józefa 21 wg 
projektu Józefa Drachmy.  

• W drugiej połowie XIX wieku budynek przebudowano. 
• Zachowała się fotografia z 1908 roku /widok na ulicę Józefa w kierunku 

ul.Krakowskiej f. F.Klein 1908 /Bank fotografii miasta Krakowa 
http://www.wawel.net/galeria.htm 

• W roku 1950 budynek był bardzo zniszczony /                                 zniszczony 
dom w narożniku Wąskiej i Józefa 21 akwarela A,Wadowski 1950  /Bank 
fotografii miasta Krakowa http://www.wawel.net/galeria.htm 

• W latach 1953-57 budynek został odbudowany 
• Do 2002 roku elewacje były lokalnie „odświeżane” głównie poprzez 

przemalowania farbami partii parteru 
• 2002 rok remont generalny z rozbudową w obrębie piwnic, oficyny i zadaszenie 

dziedzińca /Pracownia Projektowa Rewaloryzacji Zabytków sp.z o.o., 30-533 
Kraków. 

 
 
Badania konserwatorskie dotyczące elewacji budynku przeprowadzone zostały w 
czerwcu 2002 roku przez zespół mgr Małgorzata Zagórska-Slanina i mgr Maria 
Marzec. Efektem badań było odczytanie stratygrafii nawarstwień i pierwotnej 
kolorystyki oraz zaproponowanie nowej kolorystyki na potrzeby planowanego 
remontu, który przeprowadziła później firma Bycz Bud Aleksander Byczek. 
W opracowaniu znalazła się notatka następującej treści: 
„W archiwum ZRZZK nie zachowały się dokumentacje z poprzednich remontów 
budynku. Informacje na temat historii i budynku zaczerpnięto z katalogu „Zabytki 
Architektury i Budownictwa, zeszyt 7, województwo krakowskie” PWN, W-wa 
1971 oraz „Miasto Kazimierz pod Krakowem” Stefana Świszczowskiego, Wyd. 
Literackie, Kraków 1981.” 
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STRATYGRAFIA ŚCIAN / zbiorcza 
 
  W. tech.   Oznaczenia graficzne   W. chron.             Opis warstw 

1
. 

 IX -2002 r  dach nad wejściem do piwnicy 
i nakrycie dziedzińca 
metal+pcv 

2
. 

 IX -2002 r farby elewacyjne firmy ISPO 

3
. 

 IX -2002 r zaprawa/zacierka cementowo-piaskowa 

4
. 

 IX -2002 r zaprawa /uzupełnienia 
wapienno-cementowo- piaskowa 

5
. 

 IX -2002 r okładzina kamienna /kilka elementów 

6
. 

 IX -2002 r impregnacja w celu wykonania izolacji 
poziomej ścian budynku 

7
. 

 IX -2002 r wątek ceglany 
/poza elew. zewnętrznymi 

8
. 

 VIII - ok.1990 r farba emulsyjna kremowa 

9
. 

 VI - ok.1980 r lokalnie zaprawy cementowe 

1
0 

 V -ok.1970 ?  farba emulsyjna biała 

1
1 

 V -ok.1970 ? lokalnie zaprawy cementowe 

1
2 

 IV -ok.1970 ?  zacierka gipsowa 

1
3 

 III–1952-57 r dachówka 

1
4 

 III–1952-57 r drewniane elementy w obrębie  
dachu 

1
5 

 III–1952-57 r obróbki dekarskie 

1
6 

 III–1952-57 r stolarki okien i drzwi/ elewacja 

1
7 

 III–1952-57 r stalowe: kraty okien parteru i 
śniegołapy 

1
8 

 III–1952-57 r farba wapienna /wykończenie 
gzymsów 

1
9 

 III–1952-57 r zaprawa  
wapienno-cementowo- piaskowa 
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2
0 

 III–1952-57 r okładzina kamienna /przypora, cokół, 
parapety parteru 

2
1 

 III–1952-57 r wątek ceglany 

2
2 

 II– II poł. XIXw wątek ceglany (?) 

23  I –1822-33 r wątek kamienno-ceglany 

 
 
OPIS WARSTW 
 
I warstwa chronologiczna - lata 1822-23 
Wykonane sondy stratygraficzne poza wątkiem ścian, nie potwierdziły występowania 
pierwotnych tynków, okładzin. Występowały fragmenty bardzo okopconego, zniszczonego 
wątku, o którym wspominają autorki poprzednich badań. 
II warstwa chronologiczna - 2 poł. XIX wieku 
Nie zaobserwowano żadnych elementów które mogłyby jednoznacznie pochodzić z tego 
okresu. 
III warstwa chronologiczna - lata 1952-57 
Odbudowa dotyczyła głównie górnych konsygnacji budynku. Ale analizując materiał 
ikonograficzny można zauważyć jak diametralnie zmienił się układ okien. Można przyjąć, iż 
ta odbudowa nie miała charakteru dbałości o historyczny obraz budynku, była raczej 
odbudową o rozległym programie adaptacyjnym do nowych potrzeb. Poszczególne elementy 
historycznych dekoracji użyto w sposób kreatywny. Umożliwiło to również ujednolicenie 
elewacji od strony ul. Wąskiej, tworząc z trzech budynków, jeden. Z tego okresu pochodzi 
również dach, ze wszystkimi istniejącymi do dziś elementami. Ciekawostką jest podłączenie 
rury spustowej przy narożniku z przyporą ok. 1,5 m nad chodnikiem do żeliwnej 
dziewiętnastowiecznej rury. Zamontowano wówczas okładzinę kamienną na większości 
budynku, w partii cokołu ścian. Tak jak na elewacji od ul. Wąskiej jest ona nieco wpuszczona 
w tynk i wykonana bardzo równomiernie, tak od strony ul. Józefa jest przyklejona na bardzo 
nierównomierną i uszkodzoną powierzchnie. Biorąc pod uwagę, że występuje tutaj bogata 
rzeźba elewacji, mnogość płycin i pilastrów, wykonanie tych prac przyniosło dużo 
problemów. Ustalona wówczas wysokość cokołu i rodzaj parapetów wydają się mało 
logiczne, a odstępstwa, w utrzymaniu płaszczyzny  i takiej samej wysokości, miejscowo 
wynoszą niekiedy 5 cm. 
Tynki i tynkarskie elementy dekoracyjne wykonane były bardzo starannie w technikach na 
bazie zapraw wapienno-cementowo-piaskowych. W wypadku gzymsów ciągnionych 
wzbogacone wapnem. 
IV - VIII warstwy chronologiczne - lata siedemdziesiąte/osiemdziesiąte/dziewięćdziesiąte 
dwudziestego wieku 
W okresie tym występowały liczne drobne naprawy tynków, głównie w partiach przyziemia 
oraz parteru. Doraźne, wykonane fatalnymi materiałami. 
IX warstwa chronologiczna - lata 1952-57 
Prace wykonane w obrębie elewacji zewnętrznych miały charakter zachowawczy. Polegały 
głównie na drobnych naprawach, zatarciu całej powierzchni jednolitą cienką warstwą 
zaprawy cementowej i pomalowaniu farbami elewacyjnymi. Wykonana wówczas izolacja 
pozioma budynku pozostawiła w elementach kamiennej okładziny liczne otwory. Wykonana 
wówczas konserwacja kamienia objęła swym zasięgiem jedynie elementy widoczne. Nie 
odsłonięto zatynkowanych elementów. Prawdopodobnie wówczas zamurowano okienka do 
piwnic w elewacji od ul. Józefa. 



 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSUMOWANIE. 
 
Analizując stratygrafię ścian, stan zachowania i materiały archiwalne możemy stwierdzić, że 
budynek pomimo powstania w latach dwudziestych osiemnastego wieku, do naszych czasów 
przetrwał głównie w formie jaką nadała mu odbudowa w latach pięćdziesiątych dwudziestego 
wieku. Zniszczenia, które nastąpiły przed 1950 rokiem były bardzo duże, a wykonana 
wówczas odbudowa nie tylko zmieniła materię ale także znacząco formę elewacji od ul. 
Józefa /od ul. Wąskiej nie mamy materiałów do porównań/. Powstał wówczas budynek 
różniący się liczbą podziałów architektonicznych oraz detalem. Wykonana została znacznie 
wyższa przypora obłożona płytami piaskowca oraz kamienna okładzina cokołów /jest ona 
wykonana z prostych płyt piaskowca mocowanych na nierówną powierzchnię wątku, bez 
utrzymywania regularności wysokości i lica/. Od strony ul. Józefa z takich samych płyt 
wykonano parapety okien. Płyty nie posiadają żadnych profilowań. Z tego samego okresu 
pochodzą także: stalowe kraty okien parteru, stolarki okienne, elementy w obrębie dachu. 
 
Późniejsze interwencje miały jedynie lokalny i doraźny charakter. 
 
Rozległy remont w 2002 roku rozbudował wewnętrzną część budynku, natomiast prace w 
obrębie elewacji zewnętrznych miały charakter zachowawczy: wykonano nowe zadaszone 
zejście do piwnicy, izolację poziomą poprzez wykonanie nawierceń ścian w partii przyziemia 
/poprzez kamienną okładzinę!!!/ Na nieoczyszczonej powierzchni ścian wykonano zacierkę 
cementową (mocną). Kamienne elementy zostały w kilku miejscach wymienione na nowe, 
również z piaskowca, lecz o znacznie chłodniejszej barwie. Elewacje pomalowano farbami 
Ispo. 
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STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 
wątek ścian - głównie ceglany, niejednorodny , pochodzący z różnych okresów 
historycznych oraz  stanowiący różne budynki co ma odzwierciedlenie w 
powstaniu pęknięć konstrukcyjnych na elewacji od ul. Wąskiej oraz na dziedzińcu 
budynku. 
Dolne partie ścian są zawilgocone i zasolone. 
 
tynki - wykonane starannie, w partiach pięter budynku wykonane są starannie i o 
stosunkowo dobrej kondycji mechanicznej. W partiach parteru tynki posiadają 
liczne „pajączkowe” pęknięcia spowodowanie położeniem podczas ostatniej 
renowacji cienkiej i mocnej zaprawy na powierzchnie tynków pokrytych 
różnorakimi powłokami o słabej przyczepności. W dolnych partiach budynku 
występują, szczególnie od ul. Józefa liczne i rozległe uszkodzenia mechaniczne, 
osypywanie się,  spuchnięcia, spowodowane zasoleniami tynków. 
 
dekoracje tynkarskie - na elewacjach zewnętrznych w większości z lat 50 XX, z 
drobnymi lokalnymi naprawami ogólnie o stosunkowo dobrej kondycji 
mechanicznej, osłabione jedynie w partiach zalegania śniegu i wody /gzymsy, 
parapety okien bez obróbki blacharskiej/. Na ścianach dziedzińca gzymsy 
pochodzą z remontu 2002 roku i są w bardzo dobrej kondycji. 
 
powłoki malarskie - wierzchnie: noszą ślady zabrudzenia szczególnie nasilające się 
poniżej płaskich parapetów i powierzchni tynków gdzie zgromadzony brud spływał 
małymi stróżkami. Powierzchnie malarskie z wcześniejszych, doraźnych remontów 
niestety nie zostały usunięte i stanowią powód następowania rozwarstwień warstwy 
zaprawy z ostatniego remontu 
 
dekoracje kamieniarskie  - wykonane w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku 
uległy rozległym uszkodzeniom: na skutek działania czynników atmosferycznych 
osłabieniu i wypłukaniu uległa szczególnie okładzina przypory; okładziny cokołu 
na elewacji od ul Józefa są mocno uszkodzone od uderzeń mechanicznych /mogło 
to pogłębić osadzenie ich niezbyt staranne, z pozostawieniem pustek powietrznych/ 
oraz są mocno zasolone i osłabione przez ich krystalizację, pokryte zaprawami z 
dużą ilością cementu i farbami emulsyjnymi z doraźnych napraw. Wszystkie 
elementy kamienne na wysokości ok. 20 cm powyżej chodnika posiadają regularne, 
gęsto występujące nawiercenia po wykonaniu w 2002 roku izolacji poziomej 
budynku. Wykonane wówczas kity je zaślepiające są bardzo widoczne. Kilka płyt 
wymieniono na nowe, lecz o odmiennym kolorze. Widoczne powierzchnie 
kamienia są mocno zabrudzone. 
 
elementy metalowe -  miejscowo noszą ślady korozji i uszkodzenia warstw farb 
zabezpieczających. 
elementy dekarskie - miejscowo noszą ślady korozji i odkształceń 
stolarka okien - stosunkowo w dobrej kondycji 
drewniane elementy w obrębie połaci dachowych - w stosunkowo dobrej kondycji, 
zaznaczają się jedynie miejsca wypłukane i zmatowione oraz plamy wpływającej 
żywicy. 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 
 
 
wątek ścian - w obrębie piwnic prowadzone będą prace izolacyjne; pęknięcia 
konstrukcyjne w obrębie elewacji powinny zostać nieco poszerzone wypełnione 
elastyczną zaprawą 
• proponowana zaprawa Spiralankermörtel M20/M30  
z wtopionymi kotwami Spiralanker firmy Remmers 
 
 
tynki i dekoracje tynkarskie, powłoki malarskie: 
 
na elewacjach zewnętrznych 
 
- powierzchnie parteru powinny zostać oczyszczone z zasolonych tynków i 

wymienione na tynki renowacyjne /na elewacji od ul Józefa powierzchnie: płycin 
mieszczących okna, pilastrów bez gzymsów; od ul. Wąskiej powierzchnie: w 
części pierwszej od narożnika do wysokości gzymsu; w dwóch pozostałych do 
wysokości ok. 1,7 m kończąc na elemencie boniowania: 

• proponowany, zawierający włókna tynk renowacyjny odpowiadający 
wymaganiom instrukcji WTA, odporny na siarczany Sanierputz stara biel 
stosowany z tynkiem podkładowym Grundputz firmy Remmers 

- na pozostałych fragmentach ścian tynki należy starannie oczyścić mechanicznie z 
wtórnych nawarstwień i farb oraz odkurzyć 

- głębsze uszkodzenia należy uzupełnić zaprawami jak najbardziej zbliżonymi do 
oryginalnych 

- w miejscach występowania „pajączkowatych” pęknięć tynków należy pokryć je 
warstwą tynku z wypełniaczem włóknistym i w miejscach mocno popękanych, 
lokalnie można wkleić siatkę:  

•    proponowana zaprawa  Verbundmörtel + Armierungsgewebe 5/100 firmy 
Remmers 

 
- po sezonowaniu tynków powierzchnię należy pokryć gruntem 
•  proponowany Imprägniergrund firmy Remmers 
 
- powierzchnię tynków należy pokryć farbą elewacyjną 
•  proponowana Siliconfarbe SF firmy Remmers 
 
na elewacjach dziedzińca 
                                     i na ścianie szczytowej od kamienicy Józefa 19 
ze względu na dobrą kondycję i pochodzenie z remontu 2002 roku wymagają 
jedynie drobnych uzupełnień zapraw i malowania - technologia j.w. 
 
dekoracje kamieniarskie - ze względu na stan zachowania i jakość wykonania 
kamieniarki architektonicznej zaleca się usunięcie jej i zastąpienie nową okładziną 
z piaskowca o zbliżonej kolorystyce.  
W wypadku elewacji od ul. Wąskiej wskazane jest powtórzenie obecnej 
kompozycji, natomiast na elewacji od ul. Józefa zaleca się wykonanie cokołu na 
wszystkich powierzchniach o tej samej wysokości, nawiązującej do tych obecnie 
występujących na pilastrach oraz nowych kamiennych parapetów wzbogaconych 
prostymi okapnikami. W cokole nie powinny być uwzględnione istniejące ślady po 
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okienkach piwnicznych, gdyż dawno zostały zamurowane i nie posiadają żadnych 
walorów dekoracyjnych. Wskazane byłoby też dodanie nowych kamiennych stopni 
w zamian istniejących dziś betonowych. 
Podobnie wymaga wymiany obudowa schodów zewnętrznych prowadzących do 
piwnicy (przy elewacji od ul. Wąskiej) 
Elementy okładziny kamienne montowane powinny być na klamrach 
umożliwiających ścianom oddychanie.     
W przypadku przypory montaż kamienia wymaga przemyślanych rozwiązań 
systemowych, które zaproponowane będą podczas komisji konserwatorskiej.                                                      
                                                                                             
Kamień piaskowiec szydłowiecki o ciepłym odcieniu zbliżonym do istniejącego. 
Następnie zalecane jest wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamienia 
• proponowany Funcosil WS firmy Remmers   
 
 
elementy metalowe - na czas remontu elementy metalowe, szczególnie te 
stanowiące: kraty okien, płotki śnieżne, balustradę schodów  prowadzących do 
piwnicy, konstrukcja daszku powyżej, lampa oświetleniowa; powinny być 
zdemontowane dla ułatwienia prac tynkarskich i kamieniarskich; pozostałe, np. 
elementy drzwi wejściowych, bramy wjazdowej powinny pozostać na miejscu. 
Wszystkie elementy powinny zostać  podane zabiegom konserwatorskim: 
oczyszczenie, w miarę możliwości poprzez piaskowanie /w wypadku nie 
demontowanych mechanicznie mp. metalowymi szczotkami/, następnie pokryte 
warstwą zabezpieczającą oraz warstwą kolorystyczną (grafitowa czerń) 
• proponowana Farba podkładowa do metalu - szybkoschnąca 569 / 580 + Farba 

nawierzchniowa - Alkythane 7500 firmy Noxan 
 
elementy dekarskie - zalecana jest całkowita wymiana na nowe całego systemu 
odprowadzania wody z połaci dachowych: rynny, rury spustowe, czyszczaki itp. 
Oraz wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich w formie parapetów dla okien 
elewacji zewnętrznych, na gzymsach na linii stropu I i II piętra 
• proponowany materiał tytan-cynk firmy Rheinzink 
 
stolarka okien - malowanie po mechanicznym zmatowieniu powierzchni 
• proponowany lakier biały kryjący 
      Aidol Venti-Decklack nr art. 2705 firmy Remmers 
 
drewniane elementy w obrębie połaci dachowych oraz brama wjazdowa, drzwi 
wejściowe - impregnacja i malowanie po mechanicznym zmatowieniu powierzchni  
•  proponowany impregnat mogący być warstwą końcową /lazura 

rozpuszczalnikowa/ Aidol Langzeit Lasur nr art. 2237 firmy Remmers 
 
przeszklenie zadaszenia nad schodami prowadzącymi do piwnicy  - istniejące 
poliwenglanowe (mocno uszkodzone i odkształcone) zaleca się wymienić na 
trwalsze ze szkła hartowanego 
 
tablice informacyjne, skrzynki mediów i inne elementy dodane wymagają 
uporządkowania dla dobrego odbioru całego budynku. Skrzynki wymienione na 
nowe, a elementy informacyjne powinny zostać opracowane całościowo przez 
architektów. 
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KOLORYSTYKA ELEWACJI. 
 
Analizując archiwalia należy przyjąć, iż zamierzeniem twórców było 
zróżnicowanie kolorystyki elewacji, gdzie na gładkich tynkowanych i bielonych 
ścianach występowały elementy dekoracyjne „kamieniarki architektonicznej”. 
Drugim znaczącym elementem tworzenia kompozycji kolorystycznej elewacji jest 
istnienie trzech różnych budynków w elewacji od strony ul. Wąskiej. 
Proponuje się ograniczenie do dwóch zasadniczych kolorów w obrębie elewacji od 
strony ul. Józefa: dla powierzchni gładkich tynków”A” oraz dla detali rzeźby 
elewacji „B”. W obrębie elewacji od strony ul. Wąskiej proponuje się 
wprowadzenie na powierzchniach gładkich lekkie zróżnicowanie waloru „C” i „D” 
dla poszczególnych budynków. 
 
 
 
Komisji konserwatorskiej przedstawiony zostanie rysunek elewacji z naniesionymi 
kolorami oraz próby kolorów wykonane bezpośrednio na elewacji. 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : Fot. nr: 1- 44. 
 
                                              Zdjęcia kolorowe, format 10 x 15 cm i inne 
Czas wykonania   2013 rok 
Autor: Elżbieta Graboś                
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PIWNICE 
 
 
OPIS WARSTW 
Oryginalny wątek ścian piwnic to kamień, wapień o dużej spoistości w formie słabo 
obrobionych głazów z dużymi nieregularnymi fugami z zaprawy wapienno-piaskowej. 
W ramach remontu w 2002 roku przeprowadzono rozległe prace wykonując min: pogłębienie 
piwnic, izolowane wylewki, izolacje dolnej części ścian, tynki renowacyjne. 
W ostatnim okresie, systematycznie powierzchnie ścian czyszczone i malowane. Ostatnio rok 
temu. 
 
 
STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 
Ze względu na dużą dbałość inwestora: liczne naprawy ścian, systematyczne malowanie, 
sprawną wentylację oraz urządzenia usuwające wilgoć z powietrza wiele objawów naporu 
wilgoci kapilarnej nie jest od razu zauważalna. 
Widoczne są liczne pęknięcia i wypiętrzenia płytek posadzkowych, koncentrujące się na 
osiach pomieszczeń oraz w pobliżu ścian. Pęknięcia spowodowane są naprężeniami i 
odkształceniami posadzki będącymi następstwem mechanicznego naporu wody z gruntu pod 
budynkiem. Zmiany te występują szczególnie mocno w piwnicy przy narożniku ul. Józefa/ul. 
Wąska. Zaznaczają się wyraźnie przy ścianie sąsiadującej z ul. Józefa i nieco mniej przy 
ścianie sąsiadującej z budynkiem Józefa 19 oraz w głębi budynku.  Zawilgocenia ścian 
widoczne w całych piwnicach, tuż przy posadzce, mocno nasilają się w piwnicy przy 
narożniku ul. Józefa/ul. Wąska. A w miejscu przylegania, od zewnątrz rury spustowej, 
wilgotność kapilarna jest bardzo wysoka i towarzyszą jej wykwity soli. Do najważniejszych 
przyczyn owych zawilgoceń należy zaliczyć: zaniedbane i prawdopodobnie nieszczelne rury 
odprowadzające wodę opadową, umiejscowione poniżej gruntu. Zwracając uwagę na 
dziewiętnastowieczną rurę do której /o znacznie mniejszym przekroju/ dopięto w latach 
pięćdziesiątych XX wieku rury spustowe można przypuszczać, iż instalacje znajdujące się 
poniżej chodnika nie były wówczas wymieniane. W późniejszym okresie, tuż przy ścianach 
budynku, wielokrotnie wykonywano przekopy montując wielorakie instalacje. Mogło 
dochodzić do uszkodzeń systemu odprowadzania wody. Istniejąca przy narożniku ściany 
przypora utrudnia dostęp do ścian, a jej łatwe nasiąkanie powoduje zwiększone zaleganie 
wilgoci. Remont w 2002 roku nie objął pracami zarówno systemu odprowadzenia wody, jak i 
zewnętrznej powierzchni ścian piwnic. Nie demontowano chodnika. Wykonane wówczas 
izolacje ścian poprzez impregnacje nad poziomem gruntu, oraz biorąc pod uwagę skład wątku 
ścian, kamień z pustkami powietrznymi, musiał okazać się mało skuteczny. Wykonane 
wówczas izolowane posadzki piwnic, oprócz wspomnianych pęknięć, wykazują także brak 
szczelności przy styku ze ścianami. Tynki renowacyjne, ze względu na duży napór wilgoci 
nie spełniają już swojego zadania. 
Ze względu na zwartą zabudowę miejską trudno określić wpływ wód gruntowych. 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
 
Priorytetem dla utrzymania dobrego stanu ścian i piwnic będą prace przeprowadzone w 
gruncie i przy zewnętrznej powierzchni ścian w obrębie fundamentów, piwnic i przyziemia 
budynku. W ramach elewacji od ul. Józefa i Wąskiej dostęp możliwy jest po zdjęciu 
chodnika. Pod ścianami sąsiadującymi z budynkiem Józefa 19, dostęp jest ograniczony, tylko 
od strony piwnic.  
 
• Koniecznym jest uporządkowanie i wymiana rur odprowadzających wodę opadową,  w 

przestrzeni pod powierzchnią gruntu.  
• Koniecznym jest wykonanie kompleksowych prac obejmujących wykonanie nowej, spójnej 

izolacji, w ramach której znajdą się: zewnętrzna, pionowa izolacja ścian i izolacja pozioma. 
• Wewnątrz piwnic należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styku ściany-

posadzka. 
• Należy wykonać całkowitej wymiany tynków na renowacyjne. 
 
Proponowane prace i materiały: 
•  po odkopaniu i oczyszczeniu mechanicznym powierzchni ścian proponuje się usunięcie 

wykruszonych i pozostałych fug do głębokości ok. 2 cm 
• powierzchnie uzupełnić  do lica ściany zaprawą mineralną z dodatkiem Asoplast MZ lub 

Planicrete 
• Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami należy dodatkowo 

zabezpieczyć przez uszczelnienie zaprawą AQUAFIN-2K lub Mapelastic i metodą świeże 
na świeże wykonać wyoblenie o promieniu min. 4 cm przy użyciu zaprawy ASOCRET-RN 
lub Planitop 400. Następnie nałożyć kolejna warstwę zaprawy uszczelniającej na fasete. 

• W obszarze wody rozbryzgowej uszczelnienie należy wykonać na całym cokole pod 
zdemontowanymi płytami z piaskowca materiałem Aquafin 2K lub Mapelastic. 
Uszczelnienie winno sięgać min. 15 cm poniżej poziomu gruntu.  

• Tak przygotowane podłoże należy w całości zagruntować materiałem bitumicznym  np. 
ASOL-FE lub Plastimul Fiber  

• Po wyschnięciu gruntu należy wykonać izolację z materiału bitumicznego nie 
rozpuszczalnikowego np. Combidic-2K lub Plastimul 2K Super.  

• Warstwy ochronne wykonywać dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy 
uszczelniającej. Płyty ochronne gr. 4cm (np. styrodur) można zamocować, nanosząc 
punktowo COMBIDIC-2K lub Plastimul Fiber, a następnie płyty uszczelnić obwodowo. 

• Zasypać wykop warstwami dobrze zagęszczając grunt. 
 
• Hydroizolacja pionowa bocznych murków schodów zewnętrznych oraz murów przypory. 
• Należy zdemontować okładzinę 
• W przypadku przypory możliwe są dwa warianty prac: 1. w pierwszej kolejności należy 

zdemontować dwa dolne rzędy istniejących okładzinowych płyt kamiennych  (do wys. 
około 50 cm) a następnie po wykonaniu podbicia fundamentów przypory wykonać na 
wszystkich jej ścianach hydroizolację; 2. w wypadku stwierdzenia małej stabilności, 
niejednolitości i rozspojeń muru /co jest prawdopodobne, gdyż mogła zostać nadbudowana 
w czasie remontu 1952-57/ konieczna może się okazać jej rozbiórka i odbudowa, z 
uwzględnieniem warstw izolacyjnych. 

 
 
• Hydroizolacja pozioma ścian piwnicy zostanie doprecyzowana po skuciu tynków i poznaniu 

zakresu podbicia ścian i wykonanych izolacji podczas ostatniego remontu (2002). W razie 
stwierdzenia jej niedostacznego działania konieczne będzie uzupełnienie metodami 
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wówczas zastosowanymi lub poprzez dodatkową iniekcję krystaliczną (ale jedynie gdy 
skład ściany będzie to umożliwiał). 

• Na styku ściany/posadzki należy wykonać uszczelnienia. 
• Posadzki prawdopodobnie w nowych, powstałych warunkach wilgotnościowych mogą 

spełniać swoje funkcje, i możliwa będzie ich jedynie miejscowa naprawa. 
• Wskazana jest dezynfekcja wątku ścian, np. środkiem grzybobójczym np. Mycetox M. 
• należy wykonać nowe tynki renowacyjne szerokoporowe np. f-my Schomburg, Mapei lub 

Remmers oraz pomalować farbami do nich dostosowanymi. 
 
 
 
ŚCIANY PARTERU OD STRONY POMIESZCZEŃ 
 
 
OPIS WARSTW 
Wątek muru taki sam jak omówiony przy elewacjach. Tynki pochodzą z różnych remontów i 
były wielokrotnie naprawiane. W ubytkach widoczne zaprawy szare, z dużą ilością cementu i 
brudnym kruszywem. Lokalnie występują naprawy gipsem. Charakterystyczne jest iż 
pomieszczenia są często, regularnie remontowane, odświeżane. Liczne warstwy farb. 
 
STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
 
Ściany wewnętrzne parteru powtarzają zawilgocenia ścian piwnic i elewacji. Ciągle 
napierająca wilgotność kapilarna świadczy o całkowitej nieskuteczności zabiegów 
wykonanych podczas ostatniego remontu. 
Najtrudniejsza sytuacja panuje na ścianach wzdłuż ul. Józefa, w narożniku oraz stopniowo 
słabnie we wschodnim kierunku. W pomieszczeniach nowszych części budynku nie 
występuje. 
Jedyną znaczącą różnicą jest fakt, iż tutaj nie wykonano tynków renowacyjnych. Istniejące 
tutaj tynki skumulowały w sobie oraz, ze względu na skład, zatrzymały wewnątrz muru 
znaczne ilości soli. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W wypadku pomieszczeń parteru zabiegi polegać będą na usunięciu tynków do wysokości ok. 
1,20 m; dezynfekcji wątku i wykonaniu nowych tynków renowacyjnych z przypisanymi im 
farbami. Materiały jak omówione powyżej. 
Jedyną odmiennością powinien być zabieg przejściowy, polegający na: 1. po skuciu 
pozostawienie ścian do wyschnięcia na min. 2 tygodnie, przyśpieszenie zabiegu przy pomocy 
urządzeń osuszających; 2. wykonanie tynków kompresowych w celu pełniejszego usunięcia 
soli z muru; np. Kompressenputz: nr art. 1077 / 1073 

 
Tynki kompresowe powinny pozostać na ścianie możliwie jak najdłużej, lecz nie krócej niż 
miesiąc, następnie należy je skuć i oczyścić ścianę, po czym nałożyć tynk renowacyjny. 
 
 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : Fot. nr: 45- 51. 
 
                                              Zdjęcia kolorowe, format 10 x 15 cm i inne 
Czas wykonania   2013 rok 
Autor: Elżbieta Graboś                                      


