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KARTA TYTUŁOWA 

 

 

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

1. Rodzaj zabytku:  elewacje frontowa  i  podwórzowa budynku, 

        wnętrza – sień, korytarze i klatka schodowa 

2. Nr rejestru zabytków: A-83/M z dnia 29.03.2010r. 

3. Lokalizacja:  ul. Topolowa 20 /22, Kraków 

4. Autor : architekt Jan Zawiejski  

5. Data powstania: 1904 r. 

6. Właściciel: Gmina Miejska Kraków   

7. UŜytkownik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

   im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

   ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków 

8. Technika wykonania:  

� elewacja frontowa: murowana, wykończona w technice mieszanej, cegle 

licowej czerwonej i białej, z spoiną wklęsłą oraz w cemencie romańskim; 

zwieńczona wydatnym wklęsłym gzymsem i trzema przyczółkami 

z sterczynami; kryta dachem pulpitowym, dachówką; w czerech 1-4 

parteru boniowana; w przyziemiu tynkowana w sposób naśladujący 

okładzinę kamienną – mur poligonalny z cokołem murowanym, pokrytym 

betonową zaprawą z zaznaczoną w zaprawie spoiną; dekorowana kutymi 

Ŝeliwnymi  ankrami i kutym orłem w środkowym przyczółku; stolarka 

okienna skrzynkowa, drewniana, malowana na biało; w oknach 

piwnicznych stolarka drewniana, pojedyńcza i metalowa trzyskrzdłowa, 

uchylna; stolarka drzwi wejściowych historyczna i współczesna w osi 11, 

drewniana, trzyskrzydłowa, z  z nadświetlem, szklona;  w wejściach do 

budynku kamienny próg i stopień;  

� elewacja tylna: murowana, tynkowana cementową obrzutką, zwieńczona 

profilowanym gzymsem; w przyziemiu wysoki cokół, zwieńczony 

betonowym, prostym parapetem; stolarka okienna drewniana, skrzynkowa 
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trzy -, sześcio-, dziewięciopolowa i jednoramowa dwupolowa, malowana 

na biało; stolarka drzwiowa płycinowa, szklona, malowana na brązowo, 

jednoramowa i skrzynkowa;  

� podwórze: nawierzchnia wyłoŜona płytą chodnikową, ceglany komin 

wentylacyjny, Ŝeliwna pompa, wiata z blachy falistej, murowane zejście 

do piwnic i do kotłowni; 

� wnętrza: tynkowane i malowane z dekoracją sztukatorską;  sklepienia 

krzyŜowe i stropy Kleina, klatka schodowa dwubiegowa; schody 

betonowe i z lastryka w sieniach, z sztucznego kamienia w klatce 

schodowej; posadzka ceramiczna trzykolorowa z wklęsłym wałkiem, 

posadzka z współczesnych płytek; progi drewniane; drewniany pochwyt 

na kutych wspornikach w klatce schodowej; metalowa balustradka 

w arkadzie zamykającej bieg schodów, współczesna balustrada przy 

schodach w sieni wejściowej; 

 
I B. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO 

1. Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

      im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

      ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

2. Wykonawca: ART FORUM s. c. BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga 

   ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków              

3. Autor programu:  mgr Anna Mossler, mgr BoŜena Boba-Dyga 

4. Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Mossler 

                                                   

I C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

1. Dok. opisowa: 60 stron A4; 

2. Dok. fotograficzna: 129 fotografii barwnych wykonanych w technice cyfrowej,  

             autorstwa Anny Mossler 

3. Ilość egzemplarzy dokumentacji:  5 egz. w wydaniu ksiąŜkowym, 

               2 egz. w wersji elektronicznej na CD 

4. Miejsca przechowywania dokumentacji:  

� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

   ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
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� Urząd Miasta Krakowa WKiDN Oddział Ochrony Zabytków 

  ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

� Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

  ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

� ART FORUM BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga s. c.  

  ul. Św. Gertrudy 9/9A,  31-046 Kraków 

5. Kart ę załoŜyła: mgr Anna Mossler, konserwator dzieł sztuki 

6. Czas trwania prac: lipiec – sierpień 2010 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Topolowej nr. 22 w Krakowie. Opracowanie 

dotyczy elewacji frontowej i tylnych - podwórzowych oraz wnętrz – sieni, korytarzy 

i klatki schodowej XX wiecznego budynku szkolnego. Program prac konserwatorskich 

powstał na zlecenie Pani Dyrektor – mgr Beaty Eisler. 

Opracowanie ma za zadanie: 

• opis i ocenę stanu zachowania elewacji frontowej i elewacji tylnych wraz 

z stolarką bram i okien; 

• opis i ocenę stanu zachowania wnętrz sieni, korytarzy szkolnych i klatki 

schodowej; 

• odczytanie kolorystyki stolarki bram wejściowych, stolarki okiennej. 

metalowych balustrad,  i wystroju elewacji frontowej; 

• odczytanie kolorystyki ścian, stolarki drzwiowej i rodzaju dekoracji we 

wnętrzach szkoły; 

• wskazanie elementów do konserwacji na elewacjach i we wnętrzach oraz 

sposobu postępowania konserwatorskiego; 

• wskzanie elementów do wymiany i skopiowania na podstawie projektów 

powstałych o historyczne wzorce i analogii. 

Budynek podlega ochronie prawnej, jako wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-83/M, decyzją z  dnia  29,03.2010 r.  połoŜony w obrębie historycznego 

zespołu urbanistycznego miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1903 roku w ramach programu 

miejskiego rozbudowy szkolnictwa miejskiego zapoczątkowanego w latach 70 tych XIX 

wieku przez prezydenta Józefa Dietla. W ramach tego programu powstało w Krakowie 

szereg szkół, w tym na szkoła przy Rynku Kleparskim, przy ulicach Wąskiej, 

Kapucyńskiej, Szlak, Syrokomli, Loretańskej. Autorem większości wymienionych 

budynków, szkoły będącej przedmiotem programu oraz „bliźniaczej“ szkoły przy ulicy 

Lubomirskich był Jan Zawiejski – ówczesny architekt miejski. W dokumentacjach 
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z okresu budowy zachowały się takŜe nazwiska innych wykonawców, m.in. robót 

malarskich – J. Hellera (dok. D. Czapczyńska str. 4). 

Dnia 20 grudnia 1904 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku  szkoły 

(szkoła jako instytucja istniała juŜ w XIX w. i posiadała róŜne lokalizacje). Szkoła była 

szkołą Ŝeńska i w początkach jej istnienia uczyło się w jej murach 11 klas.  

• W okresie I Wojny Swiatowej w budynku prowadzone były praktyki dla 

studentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 

• W latach 1932-33 w szkole  funkcjonowało centrum PCK, w tym czasie 

przeprowadzono remonty. 

• W okresie II Wojny Swiatowej szkołę zajmowało kolejno wojsko polskie, potem 

niemieckie. 

• Po wojnie budynek wrócił w ręce polskie, istniał w nim takŜe krótko (do listopada 

1945 r.) szpital radziecki. 

• Po wojnie przeprowadzono w szkole powierzchowny remont. 

• W latach 90 tych XX wieku wykonano remont sanitariatów. 

• W latach 1997-1998 wykonano malowanie korytarzy – prawdopodobie w tym 

okresie mogła zostać naruszona dekoracja malarska ścian i gurtów. 

• W latach 1999-2001 wykonano remont dachu i więźby dachowej z wymianą 

pokrycia dachowego. 

• W latach 2000-2001 wykonano adaptację dawnego mieszkania dyrektora na 

świetlicę szkolną. 

• W 2001 r. wstawiono w osi 11 elewacji frontowej nową bramę drewnianą. 

Budynek szkoły jest murowany, podpiwniczony, nakryty dachami kalenicowymi, 

dwuspadzistymi, krytymi dachówką, trójskrzydłowy, załoŜony na planie zbliŜonym do 

litery „u“, z podórzem pośrodku. 

 

Elewacja frontowa 

Wysoka, trzykondygnacyjna, jedenastoosiowa elewacja frontowa szkoły wpisuje 

się w północną pierzeję ulicy Topolowej (fot. 1). W kompozycji elewacji dominuje układ 

wertykalny uzyskany poprzez zastosowanie szerokich pilastrów pomiędzy osiami okien, 

trzech ryzalitów zaakcentowanych delikatnie podwójnymi pilastrami (w osi czwartej, 

w osiach  siódmej i ósmej dwuosiowy oraz w osi jedenastej), zwieńczonych szczytami 

(fot.2,3). Elewacja u dołu posiada dość wysoki cokół betonowy z pionowymi podziałami 
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imitującymi spoinę (fot.5,8). PowyŜej cokołu, w pasie przyziemia mur wykończony jest 

w zaprawie z podziałami w formie ukośnych, wklęsłych spoin nawiązujących do 

kamiennego muru poligonalnego (fot.5,21,22). Obecnie ten pas dekoracji pomalowany 

jest na kolor jasno szary z dodatkiem błękitu. Elewację wieńczy dość masywny, wklęsły, 

wydatny  gzyms podokapowy i trzy przyczółki (fot. 2,3). Boczne przyczółki akcentują 

osie, w których znajdują się bramy wejściowe do budynku. 

Niesymetrycznie rozmieszczone przyczółki – szczyty flankowane są sterczynami; 

trzema – zewnętrzne i pięcioma – środkowy. Tynkowane pola przyczółków – blendy; 

w zewnętrznych przyczółkach trójkątne z ściętym wierzchołkiem, w środkowym 

przyczółku – w kształcie ostrołuku. Daszki przyczółków i sterczyn kryte są dachówką.  

Powierzchnia elewacji wykończona jest w technce mieszanej. W tle i mniejszych 

detalach wykończona w zaprawie barwionej na kolor ugrowy z domieszką sieny palonej 

– zaprawa na  bazie cemnetu romańskiego, w przewaŜająicej ilości wykończona 

w dwukolorowej cegle – w większej części czerwonej półklinkierowej oraz białej 

kilnkierowej w  postaci poziomych, pasów. Pilastry pomiędzy osiami okien wykończone 

są w cegle czerwonej.  

W pasie powyŜej II piętra, nad pilastrami znajdują się schodkowe, ceglane 

wsporniki podpierające gzyms (fot.2,3). Nad otworami okiennymi, na tej wysokości  

umieszczone są podwojne, uskokowe łuki segmentowe z cegły, gdzie ich górne odcinki 

łączą się z wspornikami tworząc rodzaj arkad zamykających osie okien. NadproŜa okien 

II piętra mają formę wachlarzowo, uskokowo ułoŜonych boni. Węgary okien 

wykończone są na gładko w zaprawie.  

Otwory okienne I piętra w pasie powyŜej nadproŜy, pomiędzy pilastrami  

posiadają krótkie fryzy (na szerokość okien), w postaci potrójnych niewielkich arkadek 

wykonanych w zaprawie, zamkniętych ceglanymi łukami i z wnękami w cegle. NadproŜa 

okien I piętra  i węgary wykończone są boniami w zaprawie.  

Otwory okienne w parterze w osiach od 5 – 10 podobnie jak okna na II piętrze 

zaakcentowane są podwójnymi ceglanymi łukami segmentowymi. Węgary okien są 

boniowane. 

 

Parter w osiach 1-4 

Obszar elewacji w czetech osiach od zachodu wykończony jest w całości 

w zaprawie z  poziomymi boniami, zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym 
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(fot.3,4). Trzy otwory okienne w osiach 1-3 ujęte są w prostokątne profilowane opaski. 

W osi czwartej parteru znajduje się portal wejścia do sieni zachodniej (fot.6). Okna 

i portal powyŜej nadproŜy posiadają profilowane nadokienniki, przy czym nadokiennik 

nad portalem jest wydatniejszy. W gzymsie i nadokiennikach powtarza się motyw wolich 

oczek, elementy te kryte są dachówką (fot.9,17).  

 

Portale  

W osiach, w których znajdują się wieńczące elewację przyczółki  

w parterze (oś 4 i 11) znajdują się wejścia do dwóch sieni budynku ujęte w portale 

wykończone w zaprawie. Portal w osi 4. jest prostokątny, w świetle posiada zaokrąglone 

naroŜniki(fot.9.). W nadproŜu portalu wyodrębniona jest płaskim profilem arkada. 

W naroŜnikach arkady i górnej granicy portalu, w trójkątnych wnękach znajdują się 

dekoracje sztukatorskie w postaci herbów Krakowa i gałązek lauru. Identyczne herby 

zostały wykorzystane takŜe we wnętrzach szkoły w wspornikach gurtów na korytarzach 

paretru i I piętra.  

Wejście główne do budynku znajduje się w osi wschodniej, jedenastej  

i ujęte jest wysokim, głębokim  boniowanym portalem wykonanym w zaprawie. Na 

płaskim froncie łukowego nadproŜa w naroŜach znajdują się elementy dekoracyjne 

(secesyjne) w postaci wolutek zakończonych wypukłą kulką, w tle wypełnionych 

płaskorzeźbionymi liściami (fot.10) 

W wejściach do budynku znajdują się w zachodnim stopień i w wschodnim próg 

z kamienia. 

 

Kamienne elementy  

Na prawym węgarze portalu głównego (oś 11) znajduje się kamienna tablica 

z  nazwą  historzyczną szkoły (fot.11). Tablica ma kszatłt poziomego prostokąta i na jej 

licu wykuty wklęsłym pismem widnieje napis:   

SZKOŁA śEŃSKA 

WYDZIAŁOWA 

IMIENIA 

Św. ANNY 
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W zaakcentowanym, lewym, górnym naroŜniku tablicy znajduje się wypukły 

płaskorzeźbiony element – herb Krakowa. PoniŜej herbu widoczny jest kuta sygnatura 

autorska z gwiazdką powyŜej.  

Dwa wypukłe wsporniki kamienne podpierające pilastry w pasie osi środkowych, 

w poziomie nad pierwszym  posiadają kutą sygnaturę autorską na lewym wsporniku oraz 

datę powstania budynku – „904“ na prawym wsporniku (fot. 12,13). 

 

Metaloplastyka 

Fronty sterczyn przyczółków dekorowane są kutymi Ŝeliwnymi ankrami  

w kształcie podwójnych koluch na zewnętrznych sterczynach  i kwiatowymi na 

sterczynach środkowych bocznych przyczółków i wewnętrznych w przyczółku 

środkowym.  Dominującą dekoracją w szczycie środkowym elewacji jest kuty aŜurowy 

orzeł, umieszczony w ostrołukowej blendzie.  

Ponadto ankrami o motywie kwiatowym ozdobione są pilastry w pasie pomiędzy 

piętrami (fot.3). 

 

Stolarka drzwiowa bram weściowych 

 W portalu, w osi czwartej widoczna jest  historyczna stolarka bramy. Drewniane, 

dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z nieregularnym owalnym, wygiętym do góry 

nadświetlem, pomalowane są na brązowo (fot.6,14,15,16). PowyŜej skrzydeł drzwiowych 

znajduje się wypukłe, wygięte profilowane ślemię. Skrzydła bramy oddzielone 

profilowaną, zwieńczoną kulką listwą przymykową, posiadają górne kwatery przeszklone 

szkłem zbrojonym, o nieregularnym ksztalcie – elipsowate, owalne dołem i ukośnie, 

esowato  zamknięte u góry. Kwatery dolne drzwi – wypukłe płyciny z dekoracją 

snycerską, mają kształt zbliŜony do kwadratów z owalnymi naroŜnikami i wklęsłą górną 

krawędzią. Motywy dekoracj tych płycin są podobne do motywów w nadproŜu portalu 

wejścia głównego.  

W wejściu głównym do szkoły w osi jedenastej  znajdują się równieŜ 

dwuskrzydłowe drzwi drewniane z przeszklonym nadświetlem podzielonym szprosem, 

ale wykonane współcześnie. Drzwi są w naturalnym kolorze, lakierowane. Jest to 

niedokładna rekonstrukcja pierwotnej stolarki z znacznie uproszczoną dekoracją, bardziej 

zgeometryzowaną i pozbawioną miękości lini charkakterystycznych dla motywów 
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secesyjnych. RównieŜ współczesna klamka nie nawiązuje do motywów historycznych 

okuć zachowanych w innych bramach w budynku. 

 

Stolarka okienna 

Stolarka okien na piętrach i na parterze w osiach 5 – 10 jest skrzynkowa, 

czeroskrzydłowa i ośmiopolowa. Wszystkie skrzydła są jednakowe, płaskie ślemię 

znajduje się w połowie wysokości. W osiachch 1-3 parteru w otworach okiennych 

dawnego mieszkania dyrektora szkoły okna są mniejsze, takŜe skrzynkowe, 

trzyskrzydłowe, sześciopolowe z płaskim ślemieniem na 2/3 wysokości. Okna te nie są 

pierwotne i nie nawiązują podziałami i kolorystyką do okien historycznych. Okna 

pochodzą z okresu po II Wojnie Swiatowej.  

W przyziemiu istnieją dwa rodzaje okien o róŜnej stolarce. Okna w osiach od 1-3 

i 5-6 są mniejsze w kszatłcie poziomych prostokątów (fot.22). Posiadają stolarkę 

jednoramową, drewnianą, dwuskrzydłową, pomalowaną na kolor zielony lub biały.  

W oknach w pozostałych osiach znajduje się metalowa stolarka o trzech 

poziomych uchylnych do góry kwaterach, podzielonych szprosami na siedem pól. 

Metalowe listwy pomalowane są na zielono (fot.5,21).  

Parapety okien w przyziemiu nie mają wykończenia blacharskiego lub 

ceramicznego. Okna zabezpieczone są kratami wykonanymi z prostych metalowych 

profili, współcześnie. Przy ziemi w osi szóstej znajduje się niewielki kwadratowy otwór 

z metalowym krosnem, nieprzeszklony.  

 

Parapety ceramiczne  

Parapety okienne na parterze i piętrach wyłoŜone są rzędami zielonej  

(w kolorze zieleni szmaragdowej), glazurowanej dachówki karpiówki. Przy czym 

w oknach ośmiopolowych, na piętrach i częściowo na parterze dachówka ułoŜona jest na 

spadkach, a w oknach (sześciopolowych) w trzech osiach parteru od wschodu, na  

podokiennikach wykonanych w zaprawie (4,5,19,20).  

 

Ofasowania 

 Na elewacji widoczne są trzy pionowe rury spustowe biegnące przy wschodnim 

winklu i pomiędzy osiami 6 i 7 oraz  8 i 9. 
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Elewacje tylne – podwórzowe  

Zabudowa od podwórza jest trójskrzydłowa. Elewacje są murowane, tynkowane, 

trójkondygnacyjne. W przyziemiu posiadają dość wysoki cokół równieŜ otynkowany 

i zakończony wystającym, prostym, betonowym profilem – gzymsem (31,32,39). 

Elewacje wieńczy profilowany gzyms (fot.40,41). W ściance kolankowej w osiach 

występują małe poziome okienka strychowe,  w przyziemiu, w pasie cokołu okna 

piwniczne w kszałcie poziomych prostokąów, w większości zabezpieczone pionowymi 

prętami, czy metalowymi siatkami (fot.39). 

Elewacja tylna skrzydła frontowego jest sześcioosiowa, symetryczna (fot. 30). 

Stolarka okienna na elewacji jest jednakowa, skrzynkowa, czteroskrzydłowa  

i sześciopolowa, pomalowana na biało, XX wieczna (po II Wojnie Swiatowej). W osi 

szóstej, na II piętrze istnieje wstawiona nowa pojedynczy stolarka okienna, 

z zachowaniem obecnie istniejących podziałów, w kolorze intensywnej zieleni. W osi 

piątej w parterze znajduje się wejście do budynku do sieni zachodniej prowadzące po 

kamiennych schodach, przez zamknięte odcinkowo, dwuskrzydłowe, płycinowe,  

przeszklone drzwi z nadświetlem, pomalowane na brązowo (fot.45,46). W drzwiach 

zachowana historyczna klamka z szyldem. Schody po bokach zabezpieczone są 

metalowymi balustradkami, składającymi się z prętów na przemian prostych i skręconych 

w środkowym odcinku, zakończonych u dołu i góry kulką, pomalowane na kolor 

identyczny jak stolarka drzwiowa. 

Elewacja skrzydła wschodniego przynaleŜy częściowo do szkoły przy ulicy 

Lubomirskich (fot.32,34). Elewacja posiada w sumie czternaście osi i jest trójczłonowa. 

Jej ryzalitowa część północna jest ośmioosiowa (po cztery osie w kaŜdej ze szkół). 

W części tej stolarka okienna jest większa niŜ na elewacji tylnej w skrzydle frontowym – 

skrzynkowa, czteroskrzydłowa, ośmiopolowa, ze ślemieniem w połowie wysokości, 

pomalowana na biało, analogiczna jak na piętrach elewacji frontowej (w części naleŜącej 

do sąsiedniej szkoły, w trzech osiach, na II piętrze  widoczne są wymienione na kopie 

stolarki historycznej ale pojedyńcze okna, w kolorze intensywnej zieleni (fot.34).  

Część środkową elewacji wschodniej stanowi cofnięta na szerokość dwóch osi 

dwuosiowa przełączka. W osi pierwszej od północy, przy ścianie szczytowej, 

południowej ryzalitu ustawiony jest ceglany komin kotłowni. Widoczna jest stolarka 

okienna mniejsza – analogiczna jak na elewcji tylnej skrzydła frontowego szkoły (fot.32).  
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Ryzalitowy południowy człon elewacji wschodniej  jest dwuosiowy na ścianie 

szczytowej i trzyosiowy – na wschodniej. W tej części budynku mieszczą się sanitariaty, 

dlatego na ścianie północnej na parterze i na piętrach w lewej osi stolarka skrzynkowa 

jest wąska, dwuskrzydłowa.  Natomiast w osi prawej, na piętrach widoczne są  okna 

skrzynkowe, trójskrzydłowe i sześciopolowe, z górną kwaterą uchylną ( na II p. – okna 

pierwotne).  Na ścianie wschodniej ryzalitu w dwóch osiach od lewej widoczne są wąskie 

pionowe okna sanitariatów – dwuskrzydłowe, skrzynkowe, przy czym okno w parterze 

w osi północnej jest przesunięte, w południowej – zamurowane. W osi trzeciej na 

półpiętrach  widoczna jesz wielopolowa (9 pól) stolarka klatki schodowej – okna 

o podziałach historycznych, pomalowae na biało. W parterze w tej osi znajduje się 

wejście do sieni przez otwór drzwiowy z stolarką dwuskrzydłową, płycinową, malowaną 

na brązwo, w górnej płycinie przeszkloną i podzieloną poziomymi i pionowymi 

szprosami krzyŜującymi się ze sobą. Stolarka pomalowana jest na brązowo. Szyld 

i klamka – współczesne. W wejściu widoczny kamienny próg (fot.39). 

Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego jest symetryczna i czteroosiowa (fot. 

31). Okna na trzech kondygnacjach są analogiczne ja na elewacji frontowej i wschodniej 

w jej północnym ryzalicie. W ścianie szczytowej na piętrach nie ma otworów. W części 

parterowej przesunięte w lewo od środka znajduje się wejście do kuchni do ktąrego 

wchodzi się po kamiennych schodkach, przylegających do ściany i zabezpieczonych 

metalową balustradką, analogiczną jak opisana przy wejściu do skrzydła frontowego 

(fot.50). Na schodach widoczne są ślady opracowania – groszkowania i dłutowania. 

Schody od zewnątrz są tynkowane. Stolarka drzwiowa jest podwójna, trzyskrzdłowa, 

płycinowa, z przeszklonymi płycinami górnymi drzwi i szklonym, uchylnym na zewnątrz 

nadświetlem, pomalowana na brązowo na zewnątrz i na biało od wewnątrz. W ościeŜnicy 

wstawiona krata z metalowaych okrągłych prętów, malowanych na biało. Z prawej strony 

drzwi znajduje się wąski otwór okienny, analogiczny jak okna w sanitariatach elewacji 

wschodniej, z stolarką pomalowaną na kolor brązowy. 

Od strony podwórza budynek parcelą łączy się z zaprojektowaną podobnie przez 

tego samego architekta szkołą przy ulicy Lubomirskich. Skrzydła boczne, wschodnie obu 

szkół łączą się ze sobą. Parcele obu szkół oddziela metalowe ogrodzenie z listew. Przy 

zachodniej granicy działki, pomiędzy szkołami zlokalizowany jest murowany, 

dwukondygmacyjny, tynkowany, kryty pulpitowo dom tercjanów. 
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Podwórze 

Dziedzniec szkoły wyłoŜony jest płytami chodnikowymi (fot.36). W obrębie 

dziedzińca przy elewacji wschodniej, w północnym naroŜniku parceli  znajduje się 

zejście po schodach do kotłowni, obmurowane prostopadłymi do elewacji murkami, 

równolegle do elewacji kryte blachą falistą (fot.33,35,35). W niewielkiej odległości od od 

wejścia znajduje się trzeci murek ustawiony jak poprzednie prosto do elewacji, a tuŜ za 

nim w kierunku południowym wolnostojący blaszany śmietnik. Przy przełączce  elewacji 

wschodniej, w sąsiedztwie ceglanego komina znajduje się wiat śmietnikowa kryta blachą 

dostawiona do elewacji szczytowej członu południowego elewacji. W sąsiedztwie  

zamontowany jest kosz do gry w piłkę (fot.32).  

Przy ścianie szczytowej elewacji skrzydła zachodniego znjduje się zejście do 

piwnic ujęte dwoma, pionowymi murowanymi ściankami, bez zadaszenia, dostawionymi 

do schodów wejścia kuchennego (fot.51). W kierunku południowym od tego wejścia 

znajduje się trzeci murek ograniczający dla materiałów opałowych,  

W obrębie podwórza bliŜej granicy z podwórzem sąsiedniej szkoły i domu 

tercjana znajduje się studnia z Ŝeliwną pompą tzw. Ŝurawiem (fot. 54).   

Ponadto w obrębie podwórza znajdują się wysokie drzewa, ograniczone 

betonowymi bloczkami. 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Wejście do budynku prowadzi przez drewnianą rekonstruowaną bramę znajdującą 

się w osi 11 elewacji frontowej. Za bramą znajduje się przedsionek, z którego po 

schodach z lastryka wchodzi się na wysoki parter (fot.7,69,70). Drugie wejście do 

budynku, obecnie niefunkcjonujące, znajduje się w osi czwartej elewacji frontowej 

(fot.6,71). Z przedsionka tego moŜna się było dawniej dostać do mieszkania dyrektora 

(w skrzydle zachodnim), w którym obecnie znajduje się świetlica. Przedsionki od 

korytarzy parteru oddzielone są drewnianymi, płycinowymi, przeszklonymi ściankami 

meblowymi (fot.72,77,78).  

Z przedsionka w osi czwartej na wprost prowadzi wyjście na podwórze, w prawo 

wchodzi  się na korytarz w trakcie frontowym.  

Z przedsionka wejścia głównego na wprost przechodzi się do skrzydła 

wschodniego szkoły, w którym w części naroŜnej mieści się klatka schodowa i dalej 

przylegające od północy sanitariaty. 
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Korytarze skrzydła frontowego i wschodniego szkoły umieszczone w trakcie 

tylnym komunikują wszystkie człony budynku i klatkę schodową.  

Przedsionki i korytarze na parterze i na I piętrze posiadaję sklepienia krzyŜowe, 

z spływami w postaci  gurtów na stiukowych wspornikach w formie modernistycznie 

ujętych herbów krakowa (73,74,77). Na piętrze II sklepienie przykryte jest sufitem 

(fot.88). Ponadto pierwsze dwa przęsła zachodnie korytarza na parterze sklepione są 

stropem Kleina (fot.84) – miejsce to dawniej stanowiło część osobnego pomieszczenia, 

do którego wchodziło się bezpośrednio z korytarza, czego śladem jest pozostawiona 

w murze ościeŜnica płycinowa, bez skrzydeł drzwiowych. Strop Kleina występuje takŜe 

w części północnej skrzydła wschodniego na parterze, gdzie przez współczesny otwór 

drzwiowy przechodzi się w dwuprzęsłowy korytarz, wydzielony wtórnie jako osobne 

pomieszczenie, mieszczący szatnie, a następnie z niego przechodzi się do sali 

gimnastycznej przykrytej stropem Kleina (fot.83). 

Klatka schodowa zlokalizowana w naroŜnej części skrzydła wschodniego jest 

dwubiegowa i przykryta kolebką, a na ostatniej kondygnacji stropem Kleina. Z korytarza 

na parterze i na pierwszym piętrze na klatkę prowadzą arkadowe przejścia. Na II piętrze 

klatkę schodową zamykają dwie arkady i trzecia prowadząca juŜ na korytarz, zamknięte 

odcinkowo. W środkowej arkadzie nad schodami  zamieszczona jest Ŝeliwna balustradka 

(fot. 94,95).  

Ściany pomalowane są współcześnie na biało z lamperiami olejnymi w kolorach 

jasno ugrowych.  

Dwubiegowe schody w klatce schodowej wykonane są z masy w rodzaju 

sztucznego kamienia. WzdłuŜ schodoów zamontowane są drewniane pochwyty na 

Ŝeliwnych wspornikach (fot.95,97). Schody w sieni głównej wykonane są z lastryka, 

w sieni zachodniej – obetonowane (fot.98). Przy schodach w sieni głównej dwubiegowo 

zamontowane są współczesne barierki (fot.69,70) .  

Zabytkowe posadzki w korytarzach (fot.88,89,99), w sieniach, na podestach klatki 

schodowej wykonane są z trzybarwnej ceramiki, płytek wielobocznych (ośmiobocznych 

i kwadratowych). Płytki są w tle w kolorze bieli z dodatkiem ugru. Faktura tła jest 

ryflowana. W naroŜniku przy ścianie biegnie ceramiczny wklęsek, ponad którym 

zamontowany jest drewniany próg, profilowany przy górnej krawędzi. Obok posadzki 

historycznej wystąpują takŜe uzupełnienia w postaci współczesnej terakoty, lastryka 

i inne.  
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Stolarka drzwiowa wejść do pomieszczeń jest zabytkowa, drewniana, płycinowa, 

dwudrzwiowa ujęta w drewniane plycinowe szpalety. Poszczególne skrzydlo drzwiowe 

posiada tzrzy plyciny- górną i dolną kwadratową i  pośrodku prostokątną, bogato 

profilowane.  

Ponadto w korytarzach i klatce schodowej budynku znajduje się sześć 

drewnianych ścianek meblowych (fot.75-78,81,82). Górne płyciny ścianek oraz 

nadświetla wielopodziałowe są przeszklone. Ścianki moŜna podzielić na dwie grupy ze 

względu na kszatłt profili w płycinach. Trzy ścianki o bogatszych profilach znajdują się 

w przejściu do korytarzy z obu sieni i w wejściu do piwnic i kotłowni w skrzydle 

wschodnim (fot.81), obok klatki schodowej. Pozostałe ścianki meblowe, o prostszym 

profilowaniu w płycinach znajdują się w korytarzu frontowego skrzydła i w wejściu do 

części wschodniej  na parterze oraz w klatce schodowej przy wejściu na podest nad 

parterem (fot.82). Poza ścianką prostokątną w klatce schodowej reszta ścianek 

meblowych jest półokrągła. Ścianki malowene są współcześnie farbami ftalowymi na 

brązowo.  

Oprócz tego w korytarzach, w wejściach do sanitariatów czy teŜ do obecnej 

świetlicy w zachodnim przedsionku widoczne są jednoskrzydłowe drzwi współczesne 

wprowadzone w miejsce stolarki historycznej albo w nowe ścianki działowe.  

Na II piętrze, na zachodnim końcu korytarza znajduje się zamknięty odcinkowo 

otwór drzwiowy prowadzący na strych, a w nim metalowe zabytkowe drzwi 

z płaskownikami i centralną rozetą (fot.103).  

W klatce schodowej, na poszczególnych kondygnacjach, na ścianach 

przylegających do korytarzy znajdują się trzy zabytkowe pojedyncze okna. PowyŜej 

parteru okno w kształcie pionowego prostokąta jest trzyskrzydlowe z uchylnym 

nadświetlem. Pozostałe dwa okna są okrągłe, z jednym skrzydłem ściągalnym, 

wzmocnionym trzema szprosami (fot.82,89,94). 

W sanitariatach, na ścianie północnej istnieją trzy okna skrzynkowe (cztero i dwu 

skrzydlowe) z okresu powstania budynku – dwa na II piętrze i  jedno na I piętrze. Okna 

posiadają historyczne okucia i klamki, pomalowane są na biało (fot.40,67,68). 

Parapety wewnętrzne okien w korytarzach są metalowe, wymienione 

współcześnie.  

Nad kaloryferami w korytarzach widoczne są zamontowane dla osłony drewniane 

współczesne parapety (fot.79).  
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STAN  ZACHOWANIA  OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ 

 

 

Elewacja frontowa wymaga przeprowadzenia remontu konserwatorskiego ze 

względu na jej róŜnego rodzaju zniszczenia, zwłaszcza w dolnych i górnych partiach,  

a takŜe ze względu na nieestetyczny wygląd spowodowany między innymi silnym 

zabrudzeniem całej powierzchni i zmianami wprowadzonymi w czasie prowizorycznych 

remontów. Kompozycja calości elewacji jest czytelna mimo braku niektórych elementów 

dekoracji architektonicznych,  pomalowania przyziemia i wymiany stolarki okiennej na 

niezgodną z historyczną.  

Pierwotne materiały wykończeniowy czyli zaprawa na bazie cementu 

romańskiego, cegła licowa, kamień – piaskowiec są róŜnym stanie zachowania  

w zaleŜności od kondygnacji.  Destrukcji uległy równieŜ elementy niepierwotne takie jak 

np: cokół betonowy. 

 

 Wątek ceglany z cegły czerwonej i białej jest na całej powierzchni pokryty 

warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych, które znacznie przyciemniają kolor cegły 

i powodują jej uszczelnienie, doprowadzając do dalszej destrukcji, powodując korozję 

wierzchnich warstw oraz z czasem występowanie ubytków warstwy spieku. Pokryte 

warstwą brudu są wklęsłe spoiny.  

 W środkowym przyczółku wieńczącym oś 7 i 8 widoczny jest ubytek górnej partii 

drugiej i czwartej oraz brak całej  środkowej sterczyny. Jak widoczne jest na fotografiach 

archiwalnych z Państwowego Archiwum w Krakowie (fot.117) sterczyny zakończone 

były krenelaŜem, a sam przyczółek w całości nawiązywał formą do krakowskiego herbu 

– motywu dekoracyjnego, który najczęściej powtarza się w wystroju omawianej szkoły. 

Obecnie przyczółek jest duŜo niŜszy, nie posiada pierwotnej formy i nie stanowi 

górującego nad całą elewacją elementu (fot.2). 

 

 Elementy elewacji wykończone w zaprawie na bazie cementu 

romańskiego jasno ugrowej z dodatkiem sieny palonej są na wyŜszych kondygnacjach 
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w dość dobrym stanie zachowania. Niemal na całej powierzchni zabrudzone i pokryte 

siatką drobnych spękań skurczowych, uwidaczniających się szczególnie po zwilŜeniu 

elewacji opadami atmosferycznymi. Spękania te i twardość zaprawy barwionej w masie 

skłaniają do stwierdzenia, Ŝe elementy tynkowane elewacji są wykonane 

prawdopodobnie w technice cementu romańskiego. Kolor zaprawy wydaje się 

pociemniały na skutek zabrudzenia i upływu czasu, bądź jest to częściowo efekt wiązania 

hydraulicznego i dojrzewania cementu romańskiego, gdzie wierzchnia warstwa zawsze 

jest ciemniejsza od koloru zaprawy w masie, co potwierdzają takŜe odkrywki,  

w których kolor zaprawy w głębszych partiach jest inny od koloru przy powierzchni. 

Zaprawy te były równieŜ często polekana zabiezpieczająca warstwa impregnatu np 

pokostu lnianego, ale potwierdzenie lub wykluczenie jej obecności moŜe nastapić po 

wykonaniu badań chemicznych laboratoryjnych. W przyziemiu, zwłaszcza tam gdzie 

partie tynkowane zostały przemalowane (pas poniŜej parteru i portal wschodni do połowy 

wysokości) zaprawa znajduje się w duŜo gorszym stanie.  Po usunięciu wierzchniej 

warstwy farby jasno szarej, w pasie imitującym mur kamienny, uwidacznia się jej czarna 

powierzchnia, prawdopodobnie zaczerniona albo silnie zabrudzona. Ponadto krawędzie 

elementów dekoracji architektonicznych są znacznie osłabione, występują przy nich 

mniejsze i większe ubytki, spękania.  

 Gzyms wieńczący dobrze zachowany w formie jest całkowicie przemalowany co 

moŜna stwierdzić na podstawie dakumentacji fotograficznej, archiwalnej. Pierwotnie 

powierzchnia  gzymsu była polichromowana. Nie wiadomo czy pod warstwą farby 

zachowała się i w jakim stanie malowana patronowo, oranamentalna dekoracja malarska. 

Nie wiadomo takŜe, czy w podobny sposób, jak gzyms nie zostały przemalowane 

kolorem zbliŜonym do koloru pierwotnej zaprawy, inne partie tynkowane, na wyŜszych 

kondygnacjach. Zaprawa, którą wyprowadzono gzyms jest osłabiona. Widoczne są 

ubytki w profilach gzymsu oraz zabrudzenie i zacieki.  

 Całkowicie poszarzała na skutek zabrudzenia jest boniowana część elewacji 

w partrze (fot.3,4), w pierwszych osiach od zachodu, w obrębie dawnego mieszkania 

dyrektorskiego. W pasie imitującym mur kamienny, podobnie jak w dalszej części 

elewacji powierzchnia przemalowana jest na kolor jasnoszary (fot.5). PowyŜej okien 

parteru, przy lewej krawędzi elewacji występuje znaczny ubytek profilowanego gzymsu 

kordonowego do wątku, a poniŜej takŜe boniowanej zaprawy. Ubytek ten związany jest 

z przeprowadzeniem w tym miejscu rury, przecinającej gzyms i zamakaniem tych partii 

spowodowanym nieszczelnością ofasowań. TakŜe niŜej, w poziomie parapetów okien 
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w parterze, przy łączeniu rury z rurą spustową występuje większy ubytek zaprawy do 

wątku. Na gzymsach widoczne są zacieki i zachlapania. Na opasce okna widoczne ubytki 

mechaniczne – otwory po elementach montaŜowych (fot. 17,18).   

 Cokół z betonowej okładziny  jest w bardzo złym stanie zachowania, nadaje do 

całkowitej  do rekonstrukcji (fot.8,29). Przypuszczalnie cokół w jego obecnej formie jest 

póŜniejszy i został wykonany w miejsce wcześniejszego, o którym jaki był, nie mamy 

Ŝadnych informacji, moŜna przypuszczać,Ŝe był wykonany z piaskowca. Obecny cokół 

jest silnie zabrudzony, odspojony, popękany, posiada liczne ubytki i widoczne są jego 

późniejsze uzupełnienia. W dolnej warstwie przykrywa go na 1/3 wysokości wystająca 

z ziemi folia bombelkowa.  

 

Kamienne elementy  

Dwa kamienne wsporniki oraz kamienna tablica z inskrypcją w prawym węgarze 

portalu głównego są w dobrym stanie zachowania. Kute liternictwo jest całkowicie 

czytelne. Wystąpuje jedynie silne zabrudzenie powierzchni kamenia oraz  na tablicy – 

zaplamienia, zacieki oraz drobny ubytek w prawym dolnym naroŜniku (fot. 11-13). 

Kamienne stopień i próg  w wejściach do budynku są w złym stanie zachowania 

(fot.8,14). W wejściu w osi czwartej próg jest wyoblony, wytarty pozbawiony faktury. 

Jego dolna krawędź jest poszarpana, widoczne są resztki cementowych uzupełnień. Próg 

w wejściu wschodnim, w jedenastej osi jest zagłębiony, jego górna powierzchnia 

znajduje się w poziomie chodnika, od góry przykryty jest częściowo cementową łatą, 

której ubytek z przodu progu odsłania go i widoczne takŜe cementowe uzupełnienie 

przedniej krawędzi.  

 

Metaloplastyka 

 Na elewacji, na frontach sterczyn i w pasie pomiędzy piętrami zachowane 

historyczne ankry są poczerniałe, zabrudzone i zapewne skorodowane. TakŜe widoczny 

na środkowym zwieńczeniu kuty orzeł wymagać będzie zabezpieczenia antykorozyjnego 

i malowania. 

Znaczący dla wyglądu elewacji jast całkowity brak elementów dekoracji  

w metalu takich jak: korona wieńcząca środkową, najwyŜszą sterczynę; napis 

„SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napis „ MIEJSKA“ w blendzie prawego 

przyczółku oraz brak na krawędzi dachu attyki – osłony przeciwśniegowej. 
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Wykonane z metalowych płaskich prętów kraty w oknach przyziemia, niepierwotne 

i nieestetyczne są przerdzewiałe, wymagają wymiany na inne. Przerdzewiałe jest takŜe  

metalowe obramienie kwadratowego otworu znajdującego się tuŜ przy ziemi w osi 

szóstej (fot.21,22) .  

Trzy metalowe okna w przyziemiu w osiach siódmej, ósmej i dziewiątej są silnie 

skorodowanei. Okna się nie domykają.  Występują ubytki zielonej farby, którą 

pomalowane były metalowe listwy. 

  

Stolarka drzwiowa bramy wejściowej i okucia 

 Historyczna stolarka bramy wejściowej w osi czwartej jest w bardzo złym stanie 

zachowania (fot.14-16). Drzwi zasadniczo ze względu na ich zły stan nie funkcjonują. 

Zachowała się ich forma i detal snycerski, a takŜe profile obramiające przeszklone 

płyciny, profilowana listwa przymykowa, profilowane ślemię. Drewno jest bardzo 

zniszczone. Pokrywająca drewna farba ftalowa brązowa jest osłabiona Widoczne są jej 

spękania, łuskowate odspojenia, rozległe ubytki, zwłaszcza w dolnych partiach stolarki – 

drewnianego cokołu - najgorzej zachowanaych. W ubytkach wierzchniej wartswy farby 

widoczne są ślady warstw farb w innych kolorach, m.in. w kolorze intensywnj zieleni. 

W dolnej partii drzwi po stronie zewnętrznej występuje grafitti. Od strony wewnętrznej 

profilowana listwa obramiająca szklenie jest współcześnie wymieniona na inną. 

Zachowany jest pierwotny  kuty szyld, pomalowany w kolorze jak reszta stolarki.  

Klamka jest wymieniona współcześnie.  

 

Stolarka okienna 

 Niepierwotna stolarka skrzynkowa okien w parterze i na piętrach jest w złym 

stanie zachowania. Stolarka pochodząca z prawdopodobnie z okresu po II Wojnie 

Światowej posiada silnie osłabione zewnętrzne ramiaki i krosna. W zewnętrznych 

ramiakach występuje duŜy ubytek kitu przyszybowego, w niektórych przypadkach szyby 

są niebezpiecznie poluzowane. Zalane wartswami farby zawiasy i wręby z czasem 

doprowadziły do powstania trudności w domykaniu okien i spowodowały liczne 

wypaczenia konstrukcyjne. Po stronie wewnętrznej widoczne są mocowania za pomocą 

gwoździ. Łuszcząca się warstwa farby na ramiakach zewnętrznych nie stanowi obecnie 

warstwy ochraniającej dla drewna, na skutek czego wilgoć penetruje wgłąb drewna 
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i powoduje dalszą destrukcję. Kolor biały stolarki i podziały okien  dalekie są od załoŜeń 

pierwotnych. Stolarka w Ŝaden sposób nie nawiązuje do plastyki stolarki historycznej. 

 Podobnie w złym stanie zachowania są pojedyńcze dwuskrzydłowe okna 

piwniczne. Ich zielona kolorystyka pochodzi prawdopodobnie z okresu późniejszego, 

kiedy to w budynku wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną. Przy wielu 

ramiakach widoczny jest znaczny ubytek kitu przyszybowego a nawet kilku szyb, które 

zostały  prowizorycznie zastąpione dyktami czy tekturą. 

 

Parapety ceramiczne 

Parapety ceramiczne posiadają liczne braki i  ubytki dachówki, zwłaszcza przy 

zewnętrznych krawędziach, które są postrzpione i popąkane (fot.19,20). W niektórych 

parapetach wystąpuje nawet brak całego górnego rzędu dachówek. Ubytki dachówek są 

uzupełniane cementem. Na powierzchni widoczna jest czarna patyna pochodzenia 

atmosferycznego. 

 

Ofasowania 

Rury spustowe biegną w ich pierwotnym połoŜeniu, co widoczne jest na fotografi 

archiwalnej z okresu powstania budynku. Ofasowania wymagają wymiany. 

 

Elewacje tylne – podwórzowe są w bardzo złym stanie zachowania i wymagają 

szeregu zabiegów interwencyjnych.  

 

Elementy tynkowane 

 Szorstki szary tynk pokrywajacy mury elewacji i boczne płaszczyzny schodów 

jest odspojony, posiada liczne wybrzuszenia, spękania i ubytki do wątku. Na skutek 

zalewania wodą opadową z dachu tynk odpada płatami od elewacji. Widoczne jest to 

m.in. na powierzchniach przy kominie wentylacyjnym, w przyziemiu, przy biegnących 

w naroŜach rurach spustowych (fot.42-44). Powierzchnia calej elewacji jest silnie 

zabrudzona, posiada zacieki, zaplamienia. W wielu miejscach widoczne są zazielenienia 

spowodowane rozwojem mikroorganizmów. Kolorystyka elewacji nie nawiązuje do 

historycznej. W ościeŜach okiennych widoczny jest zachowany wcześniejszy kolor – 

rozbielonej sieny palonej z dodatkiem ugru, nawiązujący prawdopodobnie do koloru 

pierwotnego. 
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 Wykonany w zaprawie profilowany gzyms wieńczący jest odspojony (fot.41). 

Widoczne są ubytki jego wierzchniej wartswy kolorystycznej(analogicznej jak 

w ościeŜach) jak i ubytki zaprawy do wątku. W ubytkach wierzchnich warstw, 

w przełączce elewacji wschodniej, widoczny jest starszy kolor – jasno- ugrowy 

wykonany prawdopodobnie na podmalowaniu (pobiale?), przypuszczalnie kolor 

pierwotny gzymsu i być moŜe calej elewacji.  

 Nie zachował się prosty gzyms kordonowy powyŜej parteru widoczny na 

fotografii archiwalnej z okresu po 1911r. (fot.118).  

 Podobne zniszczenia jak na calej elewacji dają się zauwaŜyć w pasie cokołu 

zwieńczonego prostym parapetem. W dolnej partii cokołu widoczny jest na zewnątrz pas 

foli izolacyjnej (fot.39).  

 

Kamienne elementy  

 Schody kamienne w wejściu do sieni były w późniejszym okresie przykryte grubą 

warstwą lastryka. Okładzina nałoŜona jest niestarannie, stopnie są róŜnej wysokśości, 

niewyrównane w poziomie, stanowią zagroŜenie dla korzystających z nich dzieci 

i dorosłych. Stan kamienia jest bardzo zły, co jest widoczne w ubytkach wierzchniej 

okładziny. Kamień jest rozwarstwiony, spiaszczony. Na powierzchniach bocznych 

stopnic, w odkrywce widoczne są ślady groszkowania i dlutowania (fot.46,47,56).  

 Schody kamienne w wejściu do kuchni w skrzydle zachodnim posiadają wyraźne 

ślady opracowania powierzchni przez groszkowanie i dłutowanie. Cała ich powierzchnia 

jest silnie zaatakowana przez mikroorganizmy (fot.52,53). Niektóre stopnie są popękane. 

Pomiędzy stopniami widoczne są szerokie szczeliny, w których brak wypełnienia. 

Krawędzie powierzchni bocznych schodów są wyszczerbione, posiadają ubytki 

mechaniczne.  

 Kamienny próg w wejściu do klatki schodowej jest zabrudzony, w centralnej 

partii jest wklęśle wytarty na skutek uŜytkowania, na powierzchni zazieleniony. 

 

Komin kotłowni – ceglany zacienia dodatkowo przełączkę w skrzydle wschodnim 

i zasłania pion okien. Obecnie jest nieuŜywany.  

 

Stolarka okienna w większości skrzynkowa, nie nawiązuje do historycznych 

podziałów i kolorystyki, została wymieniona prawdopodobnie w okresie po II Wojnie 
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Światowej. Jej stan zachowania, podobnie jak na elewacji frontowej jest zły – stolarka 

nie stanowi Ŝadnej izolacji termicznej i akustycznej, jej mechanizmy są zniszczone, 

większość okien się nie domyka. Okna są do tego stopnia nieszczelne, Ŝe zalewająca 

ściany woda opadowa z dachu przedostaje sią do środka pomieszczeń, powodując dalsze 

zniszczenia we wnętrzach, m.in. drewnianych podług. Okna zostały prowizorycznie 

poprzysłaniane przez personel szkoły foliami, co stanowi wątpliwe zabezpieczenie przed 

dalszym zalewaniem klas i korytarzy (fot.64). W ościeŜach widoczne zazielenienia 

wynikające z zawilgocenia, spowodowanego mikroorganizmy. 

 W wielu oknach strychowch brak stolarki. Stolarka okien piwnicznych jest  

w bardzo złym stanie, lub występuje całkowity jej brak, część szyb okien poprzysłaniana 

jest innymi materiałami. Stan otworów okiennych na całej elewacji, na strychu 

i w piwnicach ma zasadniczy wpływ na obniŜanie temperatury w całym budynku. 

 

Stolarka otworów drzwiowych 

 Stolarka otworów drzwiowych wejściowych nie jest w najgorszym stanie. 

Stolarka posiada normalne ślady uŜytkowania. Jaj kolor jest daleki od koloru 

historycznego znalezionego w odkrywkach od strony wnętrz (od zewnątrz farby ulegały 

szybciej zniszczeniu, drewno zazwyczaj było częściej przemalowywane).  

 

Elementy metaloplastyki 

 W drzwiach do sieni zachodniej zachowała się historyczna klamka kuta 

z szyldem, obecnie pomalowanym farbą brązową jak reszta stolarki (fot. 48).  

Kraty, pręty czy siatki w oknach piwnicznych są przerdzewiałe, nieestetyczne, powinny 

zostać wymienione na nowe, jednolite stylowo. 

 W ubytkach i odpryskach wierzchniej warstwy malarskiej na metalowych 

balustradkach przy schodach prowadzących do sieni zachodniej i do kuchni  

w skrzydle zachodnim widoczne są produkty korozji i wcześniejsza , zielona kolorystyka.  

 

Ofasowania 

 System rynien i rur spustowaych stosunkowo nowych, wymienionych nie dawno 

musi być nieszczelny. Być moŜe liście opadające z wysokich drzew, zalegają w rynnach, 

przytykając je. Parapety z blachy są pouszkadzane i zardzewiałe. 



 24 

Powierzchnia podwórza jest silnie zazieleniona co jest zwięzane z silnym 

zawilgoceniem spowodowanym zalewaniem wodą opadową nawierzchni i nie 

funcjonującym poprawnie systemem odprowadzania wody do kanalizacji. Stan tej 

nawierzchni jest alarmujący (fot. 37,38). Nieestetycznego wyglądu podwórka dopełniają 

dodatkowo nierówna nawierzchnia z poprzekrzywianymi głównie przez sytemy 

korzeniowe drzew płytami chodnikowymi, blaszanymi gospodarczymi altanami,  fatalnie 

zachowanymi murkami ogradzającymi wejście do kotłowni przy elewacji wschodniej. 

Znajdująca się w podwórzu studnia z pompą jest wielokrotnie przemalowywana 

i skorodowana (fot.54,55).  

  

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Rerezentacyjne wnętrza szkolne, do jakich naleŜą niewątpliwie westybule,  

korytarze i klatka schodowa są bardzo zaniedbane, a w szczegółach zniekształcone przez 

wilokrotne powierzchowne i niefachowe remonty.  

Powierzchnie ścian i dekoracji architektonicznych były wielokrotnie 

przemalowane, przez co znacznie zatraciły swą formę dekoracje architektoniczne – 

wyoblone są naroŜniki i krawędzie herbów krakowskich w wspornikach pod gurtami na 

korytarzach. Kolorystyka - biel z ciemniejszą lamperią wprowadzona do wnętrz w Ŝaden 

sposób nie pasuje do charakteru zabytkowego wnętrza (fot. 87-89). Na powierzchni ścian 

widoczne są liczne ubytki, odpryski farb, zarysowania, zabrudzena, zachlapania i inne 

mechaniczne uszkodzenia powstałe na skutek uŜytkowania obiektu, liczne gipsowe 

zatarcia po przekuciach i zmianach instalacji. Oprócz tego widoczne są spękania 

wierzchniej wartswy farb i odspojenia. Tynk pierwotny widoczny w odkrywkach 

i ubytkach jest osłabiony, na co wpływ miał zapewne czas i naturalne starzenie się 

materiału, ale takŜe niewłaściwie przeprowadzone remonty polegające na nakładaniu 

kolejnych warstw farby i uszczelnianiu ścian. W wykonanych odkrywkach na parterze 

i na I piętrze zachowały się fragmenty dawnej dekoracji w postaci poziomych ciemno 

ugrowych pasów biegnących na wysokości wsporników (fot. 90).  

Ceramiczna posadzka jest w zróŜnicowanym stopniu zachowana. Istnieją 

miejsca w sieni głównej i korytarzach bardziej uŜytkowane, gdzie powierzchnia płytek 

jest znacznie starta lub gdzie płytki są popękane, wymienione na inne lub uzupełnione 

tymi samymi, ale bez kontynuacji wzoru. Widoczne są teŜ uzupelnienia ubytków 

w postaci kitów cementowych i innych, np. pomiędzy sanitariatami na I piętrze gdzie 
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ubytek ceramicznego wałka został ulepiony w kicie cementowym. W wielu miejscach 

przy ścianach widoczne są zachlapania posadzki farbami olejnymi z remontów ścian.  

Natomiast w sieni zachodniej, mniej eksploatowanej widoczny jest znaczny fragment 

posadzki w bardzo dobrym stanie zachowania (fot.99,100) .  

 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ścianki meblowe  

Widoczne w odkrywkach drewno jest w dobrym stanie. Wygląd drzwi, czy 

ścianek jest nieestetyczny, co jest związane z niefachowo przeprowadzanymi remontami, 

polegającymi na nakładanieu kolejnych warstw powłok olejnych i międzywarstw 

z kitów, co doprowadziło z czasem do zalania zawiasów i wrębów, co z kolei 

doprowadziło do powstania nieszczelności, odkszatłceń i utrudnień w domykaniu drzwi. 

Wielowarstwowe przamalowania zatarły zupełnie kształt drewnianaych profili, 

pozbawiły stolarkę jej pierwotnej plastyki. Widoczne są kity tuszujące ubytki drewna 

wykonane gipsem cz innym rodzajem szpachlówki niewłaściwym dla drewna, spękania 

wierzchnich powłok malarskich, odpryski. We wszystkich drzwiach szyldy i klamki 

wymienione są na róŜne – współczesne, widoczne są natmiast pierwotne zawiasy 

czopowe zakończone stoŜkowo. Na większości drzwi nie zachowały się historyczne 

emaliowane tabliczki z numerami klas.  

 

Stolarka okienna  

Okna zewnętrzne  zostały opisane przy okazji elewacji. Zachowana w klatce 

schodowej pierwotna, pojedyncza stolarka okienna jest w dobrym stanie. Widoczne 

w odkrywkach drewno jest zdrowe. Jak i w przypadku innych elementów drewnianych 

tak i tutaj podstawowoym mankamentem są wielowarstwowe, niechlujne  przemalowania 

drewna wraz z  okuciami, bez ściagania kwater, będące przyczyną tego, Ŝe skrzydła są 

sklejone z krosnami, mechanizmy zasuwek w oknach okrąglych czy zawiasy nie 

funkcjunują.   

 

Inne elementy z drewna 

Drewniany cokół zamocowany wzdłuŜ ścian korytarzy i klatki schodowej, 

wielokrotnie przemalowywany, zatracił całkowicie ksztalt górnego profilu. Jego 

mocownie do ścian w wielu miejscach jest poluzowane, szczelina pomiędzy ścianą 

i cokołem są wypełniane cementem. Ubytki drewna i wielokrotne przemalowania 
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charakteryzują takŜe drewnianay pochwyt biegu schodów w klatce. Nie zachowały się 

oprócu jednego miejsca profilowane, półokrągle z kulką zakończenia lasek pochwytu.  

 

Schody 

W najgorszym stanie zachowania są schody w sieni zachodniej, prowadzące na 

parter. Schody – prawdopodobnie kiedyś z piaskowca są obecnie przykryte dość grubą 

wartswą zaprawy betonowej, z widocznymi jej ubytkami przy krawędziach. Pierwszy 

i ostani stopień pomalowane są na brązowo, na powierzchni innych widoczne są zacieki 

i zaplamienia pochodzące z remontów ścian. Niebezpieczne i niepraktyczne jest takŜe 

wyprowadzenie na kant krawędzi stopni, co m.in. jest przyczyną powstawania ubytków, 

ale przede wszystkim stanowi zagroŜenie dla biegających po szkole dzieci.  

Późniejsze schody z lastryka w sieni wschodniej czy z sztucznego kamienia 

w klatce schodowej są w dobrym stanie zachowania. Poza silnym zabrudzeniem 

powierzchni, zachlapaniami schody nie posiadają większych ubytków poza 

spowodowanym uŜytkowaniem wytarciem górnych powierzchni stopnic, wygładzeniem 

faktury – groszkowanej, jaka zachowała się jedynie na krawędziach stopni (fot.96).  

 

Metalowe elementy  

Przemalowane i pokryte nawarstwieniami są takŜe Ŝeliwne wsporniki pochwytu, 

w wielu miejscach jego mocowanie jest niestabilne. Podobnie wieleoma warstwami farby 

pokryto metalową balustradkę w arkadzie na drugim piętrze, która oprócz tego nie 

posiada ubytków i jest dobrze zachowana. Pozalewane farbami są równieŜ 

przytrzymywacze przeciwwiatrowe przy stolarce wejściowej i ściankach meblowych 

(fot.107).  
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WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ ODKRYWKOWYCH 

 

 

Elewacja frontowa 

W pasie do parteru wykonano odkrywki: 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.1. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego fot.23 

e.2. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego. fot.24 

w odkrywkach widoczna 
pierwotna zaprawa 
barwiona na kolor jasno 
ugrowy z domieszką sieny 
palonej, 
najprawdopodobniej 
cement rzymski 

e.3. 

w pasie poniŜej parteru na 
części elewacji 
przemalowanej na jasno 
szary kolor, w naroŜniku 
okna piwnicznego w osi 
10. 

fot.26 

w odkrywce widoczna 
zaprawa jak wyŜej 
z cementu rzymskiego i 
kilka nawarstwień szarych 
przemalowań aŜ do 
wierzchniej farby jasno 
szarej z dodatkiem błękitu 

e.4. na podokienniku okna 
w parterze w osi 10. fot.25. 

pod warstwą jasno Ŝółtego 
przemalowania widoczna 
pierwotna wartswa 
zaprawy,  
w której wykonano 
podokiennik, siatka spękań 
skórczowych 

e.5. na parapecie okna 
piwnicznego w osi 10 fot.27. 

pod warstwami 
przemalowań widoczna 
warstwa betonu, którą 
przykryto parapet, Ponadto  
w jednej z warstw 
widoczne przemalowanie 
w kolorze intensywnej 
zieleni 

e.6. 

na wypukłym pasowym 
poziomym elemencie  
pomiędzy parapetami 
okien parteru 

fot.19 

pod warstwą farby 
widoczna pierwotna 
zaprawa w kolorze 
ugrowym z dodatkiem 
sieny palonej 
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e.7. 

w osi 9., w naroŜniku 
podokiennika i poniŜej  
w obrębie 
przemalowanego na jasno 
szary kolor pasa 
imitującego mur 

fot.28 

widoczna pierwotna 
zaprawa  
i naniesione później 
nawarstwienia szarości, 
czerni  
i wierzchnie 
przemalowanie  
w kolorze jasno szarym 

e.8. cokół w osi 9 fot.29 

W pęknięciu i ubytku 
wierzchniej warstwy 
betonowej widoczna cegła 
z której wyk. cokół 

 

 Wszystkie wykonane odkrywki w dolnej kondygnacji elewacji frontowej,  

w partiach wykończonych w zaprawie i  przemalowanych w późniejszym okresie 

wykazują istnienie pod nawarstwieniami jednakowej w kolorze i składzie zaprawy, której 

charakter – twardość i występujące na wszystkich elementach siatki drobnych  spękań 

skurczowych wskazują, Ŝe zastosowana zaprawa wykonana była w technice cementu 

romańskiego.  

 

Elewacja tylna – podwórzowa  

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.t.1. 
powierzchnia boczna 
stopnia w schodach 
wejścia do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 56. 

e.t.2. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 57. 

Widoczna powierzchnia 
piaskowca opracowana 
przez dłutowanie 
i groszkowanie 

w odkrywce widoczna 
warstwa mini na 
powierzchni metalu,  
w ubytkach mini produkty 
korozji, na krawędziach 
brązowej powłoki 
malarskiej widoczne 
spodnie warstwy  
w kolorach ciemnej 
i starsza – jaśniejszej 
zieleni 
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e.t.3. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 58. 

widoczne warstwa metalu, 
warstwa mini, warstwa 
zieleni jasnej, warstwa 
zieleni ciemnej i 
wierzchnia wartswa 
brązowa 

e.t.4. ściana  wschodnia skrzydła 
zach. nad cokołem fot. 60. 

widoczne liczne 
nawarstwienia i mocno 
spiaszczony tynk leŜący 
na wątku ceglanym 

e.t.5. węgar wejścia do sieni 
budynku frontowego fot.61. 

w odkrywce widoczna 
leŜąca na wątku zaprawa 
barwiona  
w masie na kolor 
rozbielonej sieny palonej 
z dodatkiem umbry 
naturalnej 

e.t.6.  stolarka wejścia do sieni  fot.62. 

widoczny w odkrywce 
kolor intensywny zielony 
w pierwszej warstwie na 
drewnie 

s.o.1 
stolarka skrzynkowa 
pierwotna w sanitariatach 
na II piętrze 

fot.66 

widoczna brązowa 
kolorystyka warstwy 
malarskiej pierwotnej na 
profilu ramiaka 
wewnętrznego 

 

 Na podstawie wykonanych odkrywek i w ubytkach wierzchniej warstwy 

cementowej zaprawy, fot. 59. moŜna stwierdzić, Ŝe istniała w starszych warstwach 

zaprawa piaskowo wapienna barwiona w masie, do której moŜna się odnieść jako do 

propozycji kolorystycznego wykończenia elewacji tylnej. Wiadomym jest jednak, Ŝe 

w przyziemiu  i w otworach okiennych, czyli tam gdzie moŜliwy był na tym etapie dostęp 

i wykonanie odkrywek, warsty pierwotne zachowane są w znikomym stopni, ze wzglądu 

na największe zniszczenia i najczęściej przeprowadzane remonty. Ostateczne decyzje co 

do wykończenia elewacji tylnej naleŜy podjąć po wykonaniu dodatkowych, poszerzonych 

badań odkrywkowych z rusztowań. MoŜna przypuszczać, Ŝe jeŜeli zachowały się gdzieś 

ślady pierwotnego wykończenia to na wyŜszych kondygnacjach, w miejscach trudno 

dostępnych, w których nie usuwano ich dokładnie  podczas remontów.  
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 W odkrywkach i wielu odpryskach wierzchnich warstwy olejnej, brązowej 

widocznym jest, Ŝe barierki wcześniej malowane były na zielono, na podkładzie z mini.  

Natomiast znaleziony, na profilu futryny drzwi wejściowych kolor zielony świadczy 

o tym, Ŝe napewno był czas, gdzie stolarka była pomalowana tym kolorem, nie moŜna 

jednak twierdzić, Ŝe jest to kolor pierwotny, gdyŜ na powierzchniach zewnętrznych drzwi 

i okien warstwy farby ulegają szybszemu zniszczeniu, odpryskom na skutek 

bezpośredniego naraŜenia na działanie czynników zewnętrznych. Zewnętrzne partie 

stolarki są teŜ częściej remontowane i przemalowywane. Bardziej wierygodne są 

odkrywki kolorystyki na drewnie wykonane od strony wnętrz. 

 Na zabytkowej stolarce skrzynkowej trzech okien w sanitariatach w odpryskach 

wierzchnich farb ftalowych i wykonanych odkrywkach widoczna jest brązowa 

kolorystyka pierwotna stolarki, jak przykładowo na fot. 66. 

 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa  

stolarka 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII 
WNIOSKI 

s.d.2. 
ścianka meblowa na 
parterze w wejściu na 
korytarz z sieni zachodniej 

104 

wyraźnie wodoczna 

wartswa malarska z 

fladrami 

s.d.3. 

stolarka drzwiowa 
płycinowa w przejściu 
z przedsionka zachodniego 
na podwórze- wejście do 
skrzydła wschodniego 

106 

w odkrywkach widoczna 

brązowa warstwa maalrska 

na drewnie – gorzej 

zachowana 

s.d.4. Brama prowadząca z sieni 
zachodniej na podwórze 107 

na powierzchni bocznej 

płyciny widoczna ciemne 

fladry jak na pozostałej 

stolarce, w warstwie 

drugiej fladry wykonane na 

jasnym podmalowaniu 
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Tynki i sztukaterie 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

10. 
sztukaterie w parterze 

fot.91 
W załamaniach form 
śładowo zachowane 
kolory czerwony i 
niebieski 

s.d.5. 

ścianka meblowa w 
wejściu do piwnic w 
pierwszym przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 

105 

widoczna leŜąca 

bezpośrednio na drewnie 

ciemno brązowa warstwa 

malarska  

s.6. drewniany próg na 
korytarzu na parterze 108 

s.d.7. 

parter, parapet okna 
wewnętrznego klatki 
schodowej, od strony 
korytarza 

111. 

s.d.8. 
listwa przymykowa okna 
prostokątnego w klatce 
schodowej 

112. 

s.d.12. Drzwi płycinowe na I 
piętrze 113. 

s.d.14. Drzwi płycinowe na I 
piętrze. 114. 

s.15. Drewniny próg w korytarzu 
na I piętrze 109. 

s.16. 
Drewniane okrągłe okno w 
klatce schodowej pomiędzy 
piętrami 

116. 

s.o.18. Drzwi w korytarzu 
frontowym na II piętrze 115. 

We wszystkich 

odkrywkach wykonanych 

na drewnie znaleziono 

pierwotną warstwę 

malarską w postaci ciemno 

brązowych fladrów 

wykonanych na nieco 

jaśniejszym podmalowaniu, 

szczególnie dobrze 

widocznych na fotografiach 

115., 113., 109. 

Jest to niewątpliwie 
warstwa w jakiej 
wykończona była stolarka 
drzwiowa i okienna po 
stronie wnętrz.  

W odkrywkach nr 2 i 4 na 
warstwie pierwotnych 
fladrowań znajduje się 
warstwa malarska zielona, 
co wskazuje na to Ŝe 
warstwa zieleni nie jest 
pierwotna i naleŜy zarówno 
we wnetrzach jak i na 
zewnatrz do III warstwy 
chronologicznej 
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11. 
arkada w pierwszym 
przęśle korytarza od 
wschodu w skrzydle 
frontowym 

fot.90 
Widoczne zachowane 
pasowe ciemno ugrowe 
fragmenty dekoracji na 
wysokości sztukaterii 

13. 
węgar okna na I piętrze 

fot.92 
kolor sieny palonej 
z dodatkiem ugru w 
pierwszej warstwie na 
tynku 

14. 

arkada w pierwszym 
przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 
przy zejściu do piwnic 

fot.86 

Widoczne na wysokości 
sztukaterii słabo 
zachowane ugrowe pasy- 
pozostałość dawnej 
dekoracji malarskiej 
korytarzy 

  

 Wykonano ponad dwadzieścia wąskich pasowych odkrywek celem znalezienia 

warstwy malarskiej dekoracji korytarzy. W odkrywkach zazwyczaj na tynku widoczna 

była monochromatyczna warstwa malarska w kolorze rozbielonej sieny palonej z ugrem, 

w róŜnym natęŜeniu walorowym, przykładowo pokazano to na fot. 92. 

 Na ścianach korytarzy natrafiono na prostą dekorację w postaci trzech ciemno 

ugrowych pasów – dwóch węŜszych biegnących górą i szerszego dołem,  

w poziomie sztukaterii. Pasy te są niewątpliwie pozostałością pierwotnej dekoracji 

malarskiej. Widoczne w odkrywkach pasy odpowiadają fragmentowi dekoracji 

widocznemu na fot. archiwalnej w dok. D. Czapczyńskiej- tabl. IV , ale pochodzącej ze 

szkoły na ul. Lubomirskich.  

 Nie ma pewności, co do tego Ŝe zachowane śladowo kolory na gipsowych 

sztukateriach pochodzą z pierwszej warstwy malarskiej. MoŜna jednak na tej podstawie 

przypuszczać, Ŝe herby i ich obramienie były polichromowane. 
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ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE 

 

Budynek naleŜy niewątpliwie do cennych obiektów zabytkowych z okresu 

historyzmu. Ze względu na stan zachowania wymaga jak najszybszych działań 

interwencyjnych polegających na wykonaniu szeregu zabiegów konserwatorskich  

i prac o charakterze budowlanym, a takŜe licznych rekonstrukcji w oparciu o fotografie 

i rysunki archiwalne1 oraz badania odkrywkowe. Koniecznym jest wyeliminowanie 

przyczyn zniszczeń oraz przwrócenie elewacjom frontowym, dziedzińca oraz wnętrzom 

ich pierwotnego charakteru, na drodze odpowiednich działań o charakterze zarówno 

technicznym jak i estetycznym.  

 
Elewacja frontowa 

 Zaleca się: 

 Rekonstrukcję historycznego kształtu ceglanych sterczyn środkowego 

przyczółka (fot.117,119,120), czyli przywrócenie wysokości trzech wewnętrznych 

sterczyn z krenelaŜem, tym samym zrekonstruowanie kształtu herbu w zwieńczeniu. 

W tym celu w oparciu o autorskie rysunki projektowe i fotografie archiwalne z teki Jana 

Zawiejskiego, Album Fotografii APK, sygn. MI-41. naleŜy wykonać odpowiednie 

projekty architektoniczne.  

 Wątek ceglany poddać konserwacji według programu konserwatorskiego,  

w ramach którego naleŜy wykonać w pierwszej kolejności działania o charakterze 

ochronnym, do których moŜna zaliczyć usuwanie uszczelniających i przyspieszających 

korozję nawarstwień patyny atmosferycznej, odsalanie i niszczenie mikroorganizmów. 

Po usunięciu czy zminimalizowaniu przyczyn powstawania zniszczeń powinno się 

usunąć niepierwotne i nieestetyczne nawarstwienia farb i zapraw, skorodowane lub 

niewłaściwe ze względów estetycznych uzupełnienia ubytków cegieł i spoin, zwłaszcza 

cementowe. Koniecznym jest wzmacnianie struktury zabytkowego muru i wykonanie 

uzupełnień ubytków cegły i spoin w zaprawach dobranych pod względem koloru  

i uziarnienia do pierwotnych, z powtórzeniem kształtu i głębokości pierwotnej spoiny. 

                                                        

1 Dokumentacja autorstwa Pani mgr Danuty Czapczyńskiej zwiera na ten temat wyczerpujące wyjaśnienia i 

przydatne kopie archiwalnych zdjęć i rysunków. 
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 Elementy elewacji wykonane w cemencie romańskim zakonserwować 

według programu konserwatorskiego. Partie wykonane w zaprawie naleŜy oczyścić 

z wszystkich niepierwotnych nawarstwień przysłaniających zaprawę na bazie cementu 

romańskiego, która jest jednorodna dla wystroju elewacji. Uzupełnienia ubytków naleŜy 

wykonać tylko w technologii pierwotnej, dobierając odpowiednio skład i kolor zaprawy 

do kitów. Ubytki sztukateri naleŜy zrekonstruować metodą ciągnioną lub w formie 

odlewów wykonanych na podstawie oryginalnych form. 

 Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczęcym elewacji 

powinna zostać odsłonięta spod niepierwotnych nawarstwień i poddana konserwacji 

według programu konserwatorskiego. W razie znacznych ubytków brakujące fragmenty 

naleŜy rekonstruować według wzorca i zasad malarstwa patronowego. Zaleca się 

wykonanie badań spoiwa, zastosowanego w warstwie malarskiej. W przypadku bardzo 

złego stanu zachowania bądź znacznego ubytku warstwy dekoracji naleŜy ją 

rekonstruować w oparciu o zachowane ślady i dokumentację archiwalną fotograficzną 

(fot. 117). Ubytki warstw podkładowych, rekonstrukcję profili gzymsu naleŜy wykonać 

metodą ciągnioną z zastosowaniem materiałów i technologi jak uŜyte pierwotnie. 

 Elementy kamienne naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program 

konserwatorski. Powierzchnie kamienne naleŜy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń, 

uzupełnić ewentualne drobne ubytki zaprawą dobraną pod względem uziarnienia 

i koloru, kamień naleŜy wzmocnić przez głęboko penetrującą impregnację strukturalną 

i zahydrofobizować. 

 Na podstawie zachowanych w wejściach do budynku progów kamiennych 

z piaskowca naleŜy wykonać ich rekonstrukcję. MoŜna i zaleca się w miejscu progów 

z piaskowca  zastosować materiał z twardszego kamienia - granitu w kolorystyce  ciepłej, 

zbliŜonej do piaskowca.  

 Cokół z betonowej okładziny. Zaprawę betonową ze względu na bardzo zły 

stan zachowania oraz jego właściwości uszczelniające naleŜy usunąć. Nową okładzinę 

cokołu zaleca się wykonać stosując płyty z piaskowca (w trakcie prac przy skuwaniu 

naleŜy sprawdzić czy pod betonem nie zachowały się fragmenty pierwotnego cokołu, 

jesli tak nalezy go zrekonstruować w analogicznym materiale) lub bloczki betonowe, 

nawiązując do stanu zastanego i cokołu w szkole przy ulic Lubomirskich. Okładzinę 

cokołu zaleca się zaprojektować na etapie wykonawczym, tak by przykryła nieestetyczną 

folię izolacyjną wystającą z ziemi.  
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Po odsłonięciu wątku ceglanego w cokole naleŜy go zakonserwować zachowawczo, 

wzmacniając strukturalnie zarówno cegłę jak i spoiny. W przypadku decyzji o usunięciu 

zaprawy z spoin i zastąpieniu jej nową zaprawą,  zaleca się zastosowanie zaprawy 

o zwiększonej paroprzepuszczalności i niŜszej wytrzymałości niŜ cegła, tak by zaprawy 

podciągając wodę i kumulując sole rozpuszczlane w wodzie stanowiły środowisko, 

w którym zachodzić będą procesy niszczenia i tym samym chronić będę cegły przed 

szybszą destrukcją. 

 Wykonane z płaskich elementów metalowe kraty w oknach piwnicznych 

naleŜy usunąć i zamienić na  nowe zaprojektowane w oparciu o wygląd krat  

w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.125-  wedlug 

modułów występujących w balustradkach po stronie podwórza. 

 Metaloplastykę [ankry i orzeł w środkowym przyczółku]  zachowaną na 

elewacji naleŜy konserwować według programu konserwatorskiego.2 Zaleca się 

wykończenie kutego orła w pierwotnej technologii. 

Brakujące elementy naleŜy przywrócić wykonując rekonstrukcje na podstawie 

dokumentacji archiwalnych oraz wykonanych w tym celu projektów. (fot.  117,119,120). 

!  Koniecznym jest wykonanie  rekonstrukcji : 

1. Metalowej kutej korony wieńczącej środkową sterczynę środkowego przyczółka 

w oparciu o archiwalną fotografię. Według dokumentacji Pani mgr Danuty 

Czapczyńskiej w archiwalnych dokumentach firmy będącej wykonawcą prac 

budowlanych, zachowała się informacja, Ŝe „korona wykonana była z kutego 

Ŝelaza, miała około 1m. wysokości i była malowana” (str.4). 

2. Napisu „SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napisu „ MIEJSKA“ 

w blendzie prawego przyczółku. Krój secesyjnych liter naleŜy opracować  

w oparciu o dokumentację archiwalną i inwentaryzację archiwalną z 1935 r.  

3. Balustradki przeciwśniegowej lub attyki na krawędzi zadaszenia w oparciu 

o ikonografię. NaleŜy opracować szczegółowy projekt w oparciu o fotografie 

archiwalne. 

Do rekonstrukcji elementów metalowych naleŜy wykonać odpowiednie modele, a po ich 

zatwierdzeniu komisyjnym- odlewy. Kolorystyka poszczególnych elementów z metalu 

                                                        

2  W dokumentacji mgr Danuty Czapczyńskiej opartej na przeprowadzonej przez nią szerokiej kwerendzie 
budynku istnieje informacja, Ŝe orzeł wykonany z kutego Ŝelaza był miniowany, a następnie aluminiowany 
(str.4.) 
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powinna zostać ustalona po postawieniu rusztowań i umoŜliwieniu dostępu do 

wybranych elementów, w czasie drugiego etapu wykonywania badań odkrywkowych. 

 Parapety ceramiczne naleŜy poddać konserwacji według programu  

i rekonstrukcji poprzez uzupełnienie brakujących dachówkami identycznymi jak 

historyczne pod względem rozmiaru, formy i koloru – zieloną glazurowaną dachówką 

karpiówką. NaleŜy przygotować i wyprowadzić dokładnie spadki. Zaleca się na niŜszych 

kondygnacjach wykonanie parapetów tylko z dachówki historycznej, gdzie braki 

poszczególnych dachówek moŜna uzupełnić egzemplarzami uzyskanymi z innych 

parapetów po ich demontaŜu. Pozwoli to na scalenie wyglądu poszczególnych parapetów, 

w przypadku gdyby wystąpiły trudności z uzyskaniem identycznego materiału. Zaleca się 

takŜe dachówki z wyszczerbionymi krawędziami zewnętrznymi, po uzupełnieniu 

ubytków, montować wyŜej, na piętrach i w środkowych rzędach parapetów. Parapety  

z dachówki naleŜy hydrofobizować. 

 

Elewacja tylna – podwórzowa   

Niezwykle istotnym jest przywrócenie elewacji podwórzowej wyglądu jak 

najbardziej zbliŜonego do pierwotnego. Głównymi zadaniami do osiągmniącia tego celu  

będzie przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji i wprowadzeniu kopi stolarki 

okiennej (podziałów, plastyki i kolorystyki) w oparciu o dokumentacjie fotograficzne 

i rysunkowe archiwalne, a następnie wykonane na tej podstawie projekty. Zanim jednak 

będzie to moŜliwe konieczne jest wykonanie szeregu prac w pierwszej kolejności 

polegających na zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn zawilgocenia i przedostawania się 

na podwórze wody, przede wszystkim opadowej, i utrzymywaniu się silnego 

zawilgocenia powierzchni elewacji i dziedzińca. NaleŜy maksymalnie zminimalizować 

przyczyny zniszczeń powodowanych zawilgoceniem.  Powinno się skontrolować dach, 

który był remontowany przed dziesięciu laty i sprawdzić stan ofasowań 

odprowadzających wodę z dachu. Z przekazów ustnych wiadomo, Ŝe podczas ulewnych 

deszczy woda z dachu spływa po powierzchni elewacji zachodniej skrzydła wschodniego 

(w przełączce) i w naroŜniku elewacji skrzydła frontowego i zachodniego, przedostając 

się przez nieszczelną stolarką do wnętrz i zalewając pomieszczenia.  
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Powierzchnie tynkowane 

 W związku z potrzebami uŜytkownika zakłada się docieplenie budynku szkoły od 

strony podwórza. Przed wykonaniem projektowanej okładziny izolacyjnej zaleca się 

usunięcie większości odspojonych i zdegradowanych partii tynku i po odslonięciu muru 

i ocenie stanu jego zachowania wykonanie czynności technicznych polegających na 

odsalaniu, usunięciu z powierzchni śladów działalności mikroorganizmów, dezynfekcji, 

wzmocnieniu strukturalnym w razie konieczności zagroŜonych partii muru. W przypadku 

degradacji spoin w murze w przyziemiu zaleca się je uzupełnić profilaktycznie zaprawą 

szerokoporową. Docieplenie nie powinno przysłonić detali architektonicznych, a jeŜeli 

będzie to konieczne naleŜy je powtórzyć po dociepleniu. Stosując odpowiednie profile  

i okładziny. Zaleca się postąpić tak w przypadku cokołu wykończonego prostym 

parapetem. Ze względów praktycznych zaleca się w pasie cokołu wykonanie na 

dociepleniu okładziny betonowej analogicznej jak po stronie frontowej elewacji bądź 

wariantowo obłoŜenie cokołu cegłą licową półklinkierową. 

 Dla elewacji podwórzowej zaleca się po wstępnych ustaleniach zastosowanie 

koloru NCS S 1505-Y50R. 

 Powierzchnie boczne schodów naleŜy po usunięciu niepierwotnych 

i zdegradowanych warstw poddać konserwacji według programu zaczynając od 

ceglanego muru, a następnie uzupełnić tynk zaprawą szerokoporową. W warstwach 

wierzchnich wykończeniowych zastosować tak jak i dla całości elewacji powyŜej cokołu 

wierzchnią szlichtę mineralną i przywrócić kolorystykę zgodną z pierwotną. 

 W przypadku schodów kuchennych naleŜy je rozebrać i zbudować na nowo ze 

stopnicami blokowymi kamiennymi zakonserwowanymi i przeniesionymi z pierwotnych 

schodów na nowa konstrukcję stosując wzmocnienie Ŝelbetonowe i izolację. Zaleca sie 

opracowanie  stosownego projektu. 

 Profilowany tynkowany gzyms wieńczący naleŜy poddać konserwacji według 

programu. Partie gzymsu zdeformowane naleŜy usunąć a następnie rekonstruować te 

odcinki metodą ciągnioną. Po ustawieniu rusztowań zaleca się przed przstąpieniem do 

prac wykonać badania odkrywkowe ustalające kolorystykę sztukaterii oraz po dokładnej 

ocenie stanu zachowania wytypować obszary do resekcji. 
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Kamienne elementy 

 Schody kamienne w wejściu do kuchni przy ścianie szczytowej skrzydła 

zachodniego naleŜy poddać konserwacji według programu – oczyścić z fałszywej patyny, 

glonów i porostów, odsolic zdezynfekować skleić spękania, uzupełnić ubytki, 

a powierzchnie zaimpregnować i zahydrofobizować.  

 Stopnie kamienne w wejściu do sieni zachodniej naleŜy oczyścić z warstw 

betonowej powłoki i po ocenie stanu zachowania podjąć ostateczne decyzje, w wypadku 

silnej destrukcji - wymienić skorodowane bloki na nowe lub wykonać taszle i fleki. 

NaleŜy odtworzyć pierwotną fakturę powierzchni - groszkowanie i dłutowanie szlaku 

krakowskiego widoczne  na powierzchni bocznej w odkrywce nr e.t. 1 (fot nr 56). naleŜy 

teŜ ocenic po skuciu betonu ich stan zachowania i opracować projekt ewentualnego 

przemurowania biegu. 

 Kamienny próg naleŜy wymienić na nowy z granitu (jak dla elewacji frontowej) 

z powtórzeniem faktury i wielkości.  

 

Elementy metalowe 

 W oknach piwnicznych podobnie jak od strony frontowej zaleca się 

zamontowanie nowych, jednolitych krat, z zastosowaniem motywów prętów jak  

w balustradkach lub w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich. 

Kraty w oknach zaleca się wykończyć w kolorze grafitowym ewentualnie wykonać 

odkrywki na kratach w bliźniaczej szkole. 

 Metalowe balustrady schodów naleŜy konserwować jak inne elementy z metalu, 

według programu. Balustrady naleŜy pomalować na kolor zielony na podstawie 

odkrywek, według wstępnych ustaleń na kolor NCS S 4040-G10Y lub NCS S 4040-

G20Y. 

 

Dla elewacji frontowej i tylnej: 

Stolarka drzwiowa bram wejściowych od frontu i od podwórza 

 Wszastkie bramy wejściowe oprócz współczesnej bramy w osi 11 od frontu 

naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program konserwatorski.  

 Okucia w bramach naleŜy konserwować wedlug programu lub rekonstruować  

w oparciu o zachowane w budynku wzorce, widoczne w bramie w osi czwartej elewacji 

frontowej i bramie wiodącej na podwórze z sieni zachoedniej   
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Przykładowo konserwacją naleŜy objąć historyczną bramę wraz z okuciami w osi 

czwartej elewacji. W tym przypadku naleŜy zlikwidować metalowe siatki 

zabezpieczającą górne szklone kwatery. Kwatery przeszklone górną i środkowe 

koniecznym jest zdjąć przed przystąpieniem do dalszych prac.  Profilowane obramienia 

szklonych, szkłem zbrojonym kwater naleŜy rozkleić i wyjąć szyby. Powierzchnię 

drewna naleŜy oczyścić ze wszystkich niepierwotnych nawarstwień, usunąć niepierwotne 

listwy – na przykład obramienie wewnętrznej, przeszklonej kwatery, wykonać resekcję 

partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastępując je nowym sezonowanym – flekami 

dobranymi pod względem gatunku i usłojenia. Drewno naleŜy impregnować i wzmocnić 

strukturalnie, ubytki drewna uzupełnić kitami gotowymi lub specjalnie przygotowanymi 

na obiekcie z wypełniacza i spoiwa. Wykonać i zamontować kopie brakujących profili – 

listwy przymykowej, obramienia owalnej szklonej kwatery. Zaleca się poprawienie 

szczelności akustycznej i termicznej stolarki poprzez zastosowanie odpowiednich  

uszczelek wrębowych i o ile to moŜliwe - szyb zespolonych. Drewno naleŜy wykończyć 

przywracając pierwotną kolorystykę i fladry. Brakującą klamkę barmy w osi czwartej 

naleŜy skopiować stosując za wzór np. klamkę w drzwiach prowadzących na podwórze 

z sieni  zachodniej – fot. 48. 

 W przypadku wykonanej współcześnie bramy drewnianej w osi 11 elewacji 

docelowo naleŜy dąŜyć do jej usunięcia i wykonania w jej miejsce rzeczywistej kopii 

stolarki historycznej, w  oparciu o bramę wejściową w osi 4. oraz bramy bliźniaczej 

szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.123,124. W przyszłości w przypadku decyzji 

o wymianie stolarki naleŜy w tym celu wykonać specjalistyczny projekt, który powinnien 

być zatwierdzony przez odpowiednie władze konserwatorskie. Kopia bramy moŜe być 

wykonana w nowej technologii, czyli z zastosowaniem szyb zespolonych, uszczelek 

wrębowych, drewna prasowanego bardziej wytrzymałego na wpływy czynników 

klimatycznych. Kopia powinna wiernie odzwierciedlać plastykę stolarki historycznej, 

elementy snycerskiej dekoracji, wysokość i kształty profili powinna posiadać kolorystykę 

zgodną z pierwotną. W stolarce powinny zostać zamontowane kopie okuć historycznych 

– zwłaszcza szyld i klamka powinny zostać odlane na podstawie zachowanych 

w budynku, w bramach wejściowych od frontu i od podwórza.  

 Na chwilę obecną ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie 

bramy w osi 11, naleŜy ją koniecznie scalić kolorystycznie z stolarką historyczną – 

pomalować w kolorze brązowym farbą podkładową i wykonać fladry. 
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Stolarka okienna – okna elewacji frontowej i tylnej  

 Na elewacjach koniecznym jest przywrócić okna w wyglądzie – podziałach, 

plastyce i kolorze będące kopiami okien historycznych. Podziały okien są do odtworzenia 

na podstawie fotografii i rysunków projektowych archiwalnych, których reprodukcje 

znajdują się w dokumentacji Pani mgr Danuty Czapczyńskiej i część została skopiowana 

i zamieszczona w niniejszym programie. Plastykę okien – profile ramiaków i listew 

przymykowych naleŜy kopiować z zachowanych w sanitariatach oknach historycznych, 

uzupełniając odtwarzanie historycznych profili według danych technicznych i rysunków 

projektowych  dla detalu stolarki autorstwa Kazimierzy Czepiela dla sąsiedniej szkoły 

przy ulicy Lubomirskich w Krakowie.3  

 Okna historyczne w parterze i na piętrach elewacji frontowej były oknami 

skrzynkowymi, czteroskrzydłowymi, z skrzydłem górnym poziomym trójpolowym, 

uchylnym od dołu i skrzydłami pionowymi trójpolowymi, otwieralnymi.  Środkowe 

dolne pole okien było osobno otwieralne – był to tak zwany „luft“. Poza tym w parterze 

okna w dolnych polach posiadały mleczne przeszklenie – praktyczną izolację od 

widoków z zewnątrz. Mniejsze otwory okienne w czterech osiach od zachodu elewacji 

frontowej w parterze mogły posiadać stolarkę o odmiennych podziałach, ze względu na 

to, Ŝe cała ta część elewacji róŜni się w wykończeniu od całości, a okna te przynaleŜały 

do mieszkania dyrektora.- potwierdzają to rysunku archiwalne – fot.119,120. 

W dokumentacji projektowej istnieje projekt okna o innych podziałach (aneks rys. 5, do 

wykorzystania w tym miejscu. Zaleca sie w kopiach okien zastosować do górnej uchylnej 

kwatery system współczesnych cięgien - gez, co nie tylko pomaga w otwieraniu do 

wietrzenia, ale przedewszystkim w opuszczaniu cięŜkiej kwatery do mycia! W zakresie 

drewna, uszczelek i innych parametrów technicznych naleŜy stosować się do projektu 

autoprstwa kazimierza Czepiela dla bliźniaczej szkoły. 

 Podobnie okna od strony elewacji tylnej miały wielopolowe podziały, okna były 

dwunasto- i dziwięciopolowe, z polami w kształcie jednakowych kwadratów, jak na 

elewacji frontowej – fot.118 i rysunki projektowe fot. 121, 122.  W oparciu o te dane 

naleŜy zaprojektować podziały okien po sprawdzeniu i uporządkowaniu obmiarów. 

Jedynie okna skrzynkowe w sanitariatach (skrzydło wschodnie budynku, elewacja 

podwórzowa) były inne – wąskie, pionowe, dwuskrzydłowe, trójpolowe oraz 

                                                        

3 wybrane strony z projektu  K. Czepiela znajdują się w aneksie do niniejszego programu. 
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czteroskrzydłowe, sześciopolowe. Przykłady tych okien zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W oknach tych widoczny jest zabytkowy profil ramiaków i szprosów, oraz 

okucia – klamki i zawiasy (fot. 66-68). W ubytkach farb i odkrywkach wykonanych na 

tej stolarce (ramiak zewnętrzny) znaleziono kolor ciemno brązowy. Zaleca się jako 

świadka w obiekcie poddanie konserwacji wytypowanego, ze względu na najlepszy stan 

zachowania jednego lub dwóch  okien skrzynkowych z kompletem okuć i klamek  

w sanitariatach.  

 Dla okien zaleca się zastosowanie klamek z szyldami według przykładów – 

analogii na fot. 126,127. 

 Okna piwniczne obu elewacji  z drewnianą stolarką naleŜy poddać wymianie na 

nowe w oparciu o plastykę okien w sanitariatach, z zastosowaniem tych samych profili 

ramiaków i listew przymykowych jak w przypadku okien elewacji, dopasowywując 

wymiarami okna do otworów okiennych w przyziemiu. W przypadku okien piwnicznych 

od frontu z metalową uchylną stolarką naleŜy je konserwować starając się je usprawnić 

lub jeŜeli to niemoŜliwe naleŜy je skopiować wykonując do tego celu osobny projekt.  

Cztery okna piwniczne w osiach od północy elewacji podwórzowej zachodniej (okna 

kotłowni) zaleca wymienić w pierwszych osiach na nową stolarkę drewnianą 

i pozostawić do odnowienia dwa okna metalowe z szachtami.  W przyszłości po podjęciu 

decyzji o zamurowaniu szacht, przy okazji na przykład remontu podwórka, okna 

kotłowni moŜna ujednolicić. Na tym etapie jednak zaleca się odnowienie okien 

metalowych z kratami i odnowienie szachtów.  

 Dla okien strychowych zaleca się zaprojektowanie na zasadach jak dla 

pozostałych okien jednoramowej, otwieralno – uchylnej stolarki. Okna były w ciemnej 

kolorystyce, co jet czytelne na fotografiach archiwalnych – fot. 117,118. 

 Przy wymianie stolarki okiennej naleŜy się posłuŜyć projektem dla stolarki 

autorstwa Kazimierzy Czepiela.  

Ponadto dla całości elewacji: 

• preparaty hydrofobowe naleŜy zastosować wykończeniowo do całości muru 

objętego konserwacją; 

• zakłada się przegląd i poprawienie instalacji odgromowej oraz kontrolę  

i naprawy odprowadzenia wody opadowej; 

• zaleca się wymianę wszystkich parapetów blaszanych na elewacji podwórzowej, 

wymianę rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytan cynkowej 
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wedlug osobnego projektu architektonicznego. Zaleca się wykorzystanie 

pierwotnych lokalizacji dla rur spustowych i poprowadzenie ich w sposób jak 

najmniej inwazyjny dla wyglądu estetycznego budynku; 

• całość elewacji w poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przeciw grafitti; 

• wystające gzymsy i parapety z blachy zabezpieczyć systemem anty-ptak. 

 

 Podwórze naleŜy uporządkować. W tym celu powinno się wyrównać 

teren,wykarczować korzenie, wykonać nową nawierzchnię z  kostki szarej brukowej typu 

behaton i zaprojektować nowe zagospodarownie terenu z uwzględnieniem placu zabaw 

dla dzieci i wydzieleniem pól - skwerów z zielenią i kwiatami, posadzeniem nowych 

drzew oraz miejscami na ławki i ewentualnym ogródkiem upraw.  

Drzewa zacieniające podwórze i rozsadzające korzeniami nawierzchnię naleŜy usunąć, 

starając się w tym celu o odpowiednie zezwolenia.  

Ponadto: 

- Murowane dwustronnie zejście do piwnic przy skrzydle zachodnim naleŜy 

rozebrać. Wejście to jest nieuŜywane i stanowi jedynie kolejne miejsce 

przechowywania śmieci i zawilgocenia. Otwór wejściowy naleŜy  zamurować 

i zatynkować, a zejście zniwelować i zastąpić nawierzchnią placu. 

- Zejście do kotłowni i murek do skladania materialu opałowego w przyszłości 

naleŜy zlikwidować. Do kotłowni prowadzi osobne wejście z wnętrza budynku. 

Teren naleŜy wyrównać, zejście zasypać jak wyŜej, pozyskane miejsce 

wykorzystać w nowym zagospodorowaniu.  

- Przed remontem elewacji i wykonywaniem docieplenia naleŜy rozebrać ceglany 

komin do kotłowni , nieuŜywany. 

- Metalowe altany – garaŜ i śmietnik – powinny zostać rozebrane. NaleŜy przy 

okazji remontu nawierzchni zaprojektować nową altanę śmietnikową – 

funkcjonalną i spójną z wyglądem i charakterem budynku.  

Konserwacji naleŜy poddać Ŝeliwną pompę usuwając z niej wszystkie nawarstwienia 

i produkty korozji, postępując analogicznie jak w przypadku innych elementów 

metalowych. Pompę naleŜy pomalować kolorem ustalonym komisyjniena kolor balustrad 

– zielony lub zgodny z wynikami szczegółowych badań.  

Mur pomiędzy skrzydłem zachodnim i domem tercjana naleŜy konserwować - usunąc 

zdegradowane tynki, zastosować zabiegi dezynfekujące i odsalające a nastepnie 
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wytynkować zaprawą solochłonną szerokoporową i malować i w tym samym co 

elewacje, ustalonym komisyjnie na podstawie poszerzonych badań kolorze.  

 W przyszłości naleŜy przewidzieć konserwację domu tercjana znajdującego się 

pomiądzy parcelami obu szkół. 

 

Wnętrza 

Ściany, sklepienia i sztukaterie 

 Sklepienia krzyŜowe, gurty, wsporniki wymagają wyeksponowania i remontu,  

który przywróci tym elementom pierwotny charakter. W wykonanych odkrywkach 

znaleziono fragmenty dawnej dekoracji malarskiej – polichromii która widoczna jest na 

archiwalnych fotografiach w bliźniaczej szkole przy ulicy Lubomirskich. W celu 

upewnienia się o tym, przed przystąpieniem do prac we wnętrzach, po ustawieniu 

rusztowań, koniecznym jest wykonanie poszerzonych badań sondaŜowo-odkrywkowych 

z odkrywkami pasowo-płaszczyznowymi, zwłazcza w miejscach, do których dostęp był 

utrudniony. Prace te powinny być prowadzone przez specjalistyczny zespół 

konserwatorów.  Po wynikach tych badań naleŜy podjąć decyzję o dalszym postąpowaniu 

– wykonaniu konserwacji bądź uproszczonej rekonstrukcji – artystycznego malowania. 

W tym celu badania moŜna teŜ poszrzyć o wykonanie odkrywek w szkole sąsiedniej, po 

uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. W celach rekonstrukcyjnych naleŜy wykonać 

projekty kolorystyczne i następnie próbki in situ, które powinny być zatwierdzone 

komisyjnie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania dekoracji malarskich naleŜy z powierzchni 

ścian, sklepień i sztukaterii naleŜy zdjąć wszelkie przemalowania i inne niepierwotne 

nawarstwienia – wyrównania - szpachlowania, łaty, kity. Istotne jest, aby usuwanie 

warstw przemalowań wykonywał zespół konserwatorski gdyŜ wtedy jest to bezpieczne 

dla słabo zachowanej warstwy polichromii uszkodzonej podczas poprzednich 

budowlanych remontów. 

 Pierwotne tynki w przypadku znacznych zniszczeń, w tym silnych odspojeń 

naleŜy usunąć, tam gdzie zachowana jest pierwotna polichromia iniekować – wzmacniać 

przy pomocy zastrzyków pod i śródtynkowych, a w miejscach gdzie tynki są dobrze 

zachowane zaleca się je pozostawić i poddać impregnacji wznacniającej, a następnie 

naleŜy je uzupełnić nowym tynkiem. W miejscach głębokich spękań naleŜy odmurować 

ściany i wykonać cerowania i wzmocnienia włóknem węglowym  i iniekcje ciśnieniowe 



 44 

z zaczynów mineralnych. Wszystkie mniejsze spękania w tynku który po wytypowaniu 

zostanie zachowany zaleca się wyŜyłkować, zaimpregnować i wypełnić masą 

amortyzującą.  Masę amortyzująca naleŜy zastosować takŜe na łączeniach muru z innymi 

materiałami, na przykład stolarką drzwiową i okienną oraz kamieniem. NaleŜy 

drobiazgowo opracować wszystkie wykończenia sztukatorskie.  

 Na korytarzu na II piętrze skromniejszym, gdzie nie znaleziono śladów dekoracji 

zaleca się malowanie monochromatyczne w kolorze wybranym z odkrywek. 

 Zaleca się zastosowanie farb zmywalnych zwłaszcza w pasie lemperii  

i dodatkowo powłoki hydrofobowej.  

 

Stolarka okienna klatki schodowej 

 Stolarka okien w klatce schodowej powinna być poddana konserwacji w oparciu 

o program, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki. 

 W oknach korytarzy i klatki schodowej wychodzących na zewnątrz zaleca się 

przywrócenie kształtu – profilu historycznego parapetu – półokrągły profil z uskokiem. 

W tym celu naleŜy wykonać nowe parapety drewniane bądź z drewna prasowanego. 

W warstwie kolorystycznej naleŜy je wykończyć jak pozostałe elementy stolarki – 

brązową warstwą malarską z fladrami.  

 Okno portierni zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o historyczny 

wzór okna w parterze skrzydła wschodniego, w obecnej kuchni (korytarz dawnego 

mieszkania dyrektorskiego).  

 

 Posadzka ceramiczna powinna być konserwowana i rekonstruowana. 

W miejscach, oddzielonych progami, czy ściankami działowymi w parterze,  gdzie 

zastosowano w korytarzach współczesne płytki ceramiczne zaleca się wykonanie 

posadzki w oparciu o wzór pierwotny z zastosowniem jasnych ryflowanych płytek bez 

błękitnego ornamentu.  

 

 Stolarka drzwiowa, ścianki meblowe we wnętrzach, stolarka 

drzwiowa współczesna. Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji stolarki drzwiowej 

i ścianek meblowych z przywróceniem kolorystyki widocznej w wykonanych 

odkrywkach. Koniecznym jest odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze i fakturze na 

podstawie odkrywek. Przed wykonaniem powłoki dla stolarki drzwiowej i ścianek 
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meblowych koniecznym jest wykonanie próbek tej warstwy i jej komisyjne 

zatwierdzenie. Występujące w budynku pojedyncze drzwi współczesne do sanitariatów 

i innych pomieszczeń zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o wzór drzwi 

pojedynczych występujących w byłym mieszkaniu dyrektora, obecnej kuchni ( fot.104). 

Drzwi naleŜy wiernie skopiować, wykonując stosowny projekt.  

 W całości stolarki drzwiowej zaleca się przywrócenie szyldów i klamek 

popularnych w tym czasie i stosowanych powszechnie, wykonanych z mosiądzu wg 

analogii fot.128. 

Dla dopelninia estetycznego zaleca się w drzwiach do klas przywrócenie 

emaliowanych tabliczek z numerami, według tabliczki odkrytej na stolarce drzwiowej na 

parterze, w wejściu do skrzydła zachodniego. 

 

Inne elementy drewniane w korytarzach 

 NaleŜy wykonać konserwację bądź rekonstrukcję drewnianych pochwytów klatki 

schodowej. W tym celu naleŜy oczyścić powierzchnię drewna, uzupełnić ubytki, 

wykonać warstwę kolorystyczną jak dla stolarki we wnętrzu. Profilowane końce 

pochwytu koniecznym jest zrekonstruować na podstawie zachowanej końcówki  

w jednym z pochwytów, pomiędzy parterem i I piętrem (fot.97). śeliwne wsporniki 

pochwytu powinny być zdemontowane, oczyszczone z nawarstwień farb. Pochwyt zaleca 

się pomalować jak resztę stolarki.  

Konserwacji z przywróceniem pierwotnej kolorystyki naleŜy poddać drewniane progi 

w korytarzach, na odcinkach gdzie występuje ich brak naleŜy zrekonstruować listwy. 

 

Parapety nad kaloryferami 

 Wykonane współcześnie parapety osłaniające kalaoryfery zaleca się wykonać  

w oparciu, o ten sam wzór co parapety wewnętrzne okien. Parapet powinny być 

zaokrąglone i posiadać profil półokrągły z uskokiem (fot.129). W tym celu naleŜy je 

zaprojektować wraz z skutecznym osadzeniem w murze.  

 

Okucia 

 Wszystkie okucie w stolarce naleŜy poddać konserwacji i usprawnić ich 

mechanizmy. Współczesne okucia naleŜy wymienić na okucia spójne czasowo 

 zabytkową stolarką 
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Konserwacji i rekonstrukcji zaleca się poddać Ŝeliwne przytrzymywacze 

przeciwwiatrowe, występujące przy bramach od strony wnętrz i przy ściankach 

meblowych. Tam gdzie ich brakuje zaleca się je przywrócić przez wykonanie 

rekonstrukcji. 

Balustradkę w arkadzie na II piętrze, balustrady współczesne w sieni wejściowej 

wschodniej, metalowe drzwi prowadzące na strych na II piętrze zaleca się poddać 

odnowieniu i konserwacji według wybranych punktów programu dla metaloplastyki. 

 

Schody 

 NaleŜy wykonać konserwację powierzchni schodów z lastryka w sieni wschodniej 

oraz schodów w klatce schodowej poprzez odczyszczenie, wykonanie  

w miejscach koniecznych (na półpiętrach) nowej wylewki, uzupełnienie ubytków 

i zabezpieczenie. W schodach klatki schodowej i sieni zachodniej zaleca się przwrócenie 

szorstkiej faktury, ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku.  

Schody w sieni zachodniej zaleca się najpierw przebadać. NaleŜy usunąć grubą warstwę 

betonu z powierzchni. Następnie w oparciu o uzyskane informacje zaleca się schody 

rekonstruować, w przypadku schodów kaiennych wykonując je z trwalszego materiału – 

szarego granitu. 

Zabytkowy charakter budynku zobowiązuje ustawowo właścicieli i uŜytkowników do 

wykonania prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonywane prace konserwatorskie, demontaŜowe i montaŜowe naleŜy rejestrować 

przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowej.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Prace wstępne dla całości elewacji 

1. Ustawienie rusztowań modułowych np. Baumann-Mostostal lub Ramirent. 

2. Usunięcie wszystkich zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji.  

3. DemontaŜ ofasowań blacharskich i rynien oraz rur spustowych  i wykonanie nowych 

z blachy tytan – cynkowej  zgodnie z projektem architektonicznym. Parapety po 

stronie podwórza naleŜy wykonać na odpowiednio wyprofilowanych 

i przygotowanych spadkach. 

 

Wątek ceglany dla elewacji frontowej w podwórzu 

1. Mechaniczne usunięcie brudu, gruzu, ruchomych fragmentów cegieł  

i ruchomych, zdegradowanych zapraw w spoinach,  późniejszych nawarstwień, 

wadliwych pozbawionych wartości historycznej uzupełnień. Spoiny jeśli są  

niepierwotne powinny zostać wycięte przy pomocy tarczowej piły kątowej  

i usunięte następnie małymi widiowymi przecinakami i szpachelkami, tak aby 

nie naruszyć krawędzi kamienia będź cegły. 

2. Oczyszczanie powierzchni cegieł strumieniem ciepłej lub gorącej wody.  

3. Wzmocnienie wstępne cegieł o zniszczonych, odpadających warstewkach spieku 

poprzez podklejanie i impregnację przed czyszczeniem strumienowym ściernym 

– np. Sto Prim Grundex czy Impriegniergrunt Remmers. 

4. Czyszczenie strumieniowo – ścierne metodą niskociśnieniową półsuchą  

z mgłą wodną np. agregatem SV 58 produkcji francuskiej lub agregatem Schmidt 

z odpowiednio dobranym co do granulacji w formie prób kruszywem – 

elektrokorundem całej powierzchni elewacji. 

5. Ręczne i chemiczne usunięcie śladów działalności mikroorganizmów, 

zastosowanie Grunenbelag entferner – środka bio-bójczego firmy Remmers prod. 

niemieckiej lub innego o podobnym działaniu. 

6. Ręczne, mechaniczne doczyszczanie cegły przy uŜyciu np. preparatu firmy 

Remmers Fassadenreiniger Paste w ilości cyklów dobranym w zaleŜności od 

skuteczności w formie prób. Zastosowanie w przypadku twardej czarnej patyny 
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rozcieńczonego roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku 

amonu – przeprowadzenie prób. Neutralizacja zabiegów wodą.  

7. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym np. Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal. 

8. Odsalanie metodą kompresów z ligniny i wody demineralizowanej 

wymienianych „mokre w mokre” oraz kompresów odsalających 

Entsalzungkompresse firmy Remmers prod. niemieckiej, nakładanych na mur jak 

tynk i usunięcie ich po około trzech tygodniach. Przed przystąpieniem do 

odsalnia koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie 

stopnia zasolenia muru. Na podstwie wyników moŜna dokonać właściwej 

metody usuwania zasoleń i określić liczbę zabiegów. W razie potrzeby 

zastosowanie blokerów soli po uprzednim zbadaniu ich składu chemicznego. 

9. Impregnacja pozostawionej w spoinach zaprawy preparatem głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex rozcieńczonym 1:2 z Fluid AF Sto-Ispo.  

W razie konieczności powtórzenie zabiegu.  

10. Impregnacja cegły j.w. 

11. Przemurowanie wytypowanych parti wątku ceglanego – odmurowanie 

wierzchniej cegły, a po wykonaniu iniekcji w spękaniach cerowane cegłą 

rozbiórkową, cerowanie w miarę moŜliwości odsoloną cegłą rozbiórkową lub 

dobraną do charakteru oryginału pod względem rozmiaru, koloru, formatu, 

twardości.  

12. Kitowanie ubytków cegieł zaprawą barwioną w masie na podstawie próbek 

koloru cegieł oryginalnych (na elewacji występują róŜne odcienie cegieł i naleŜy 

je uwzględnić przy przygotowywaniu kolorystyki masy do kitów) np. Atlas Złoty 

Wiek prod. polskiej. W płytkich ubytkach zaleca się zastosowanie Aida Haftfest 

Remmers mleczka – emulsji akrylowej poprawiającego przyczepność. 

13. Uzupełnienie głębszych ubytków spoin wątku w przyziemiu zaprawą 

szerokoporową np. Sto Murisol GP. 

14. Spoinowanie – uzupełnienia masą zaprawową piaskowo – wapienną wykonaną 

na wzór historycznej, przy uŜyciu dobrej jakości ciasta wapiennego 

i wypełniacza kwarcowego o granulacji zbliŜonej do pierwotnej, białego cementu 

i pigmentów naturalnych odpornych na alkalia, z uszlachetniajacym dodatkami, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbliŜenie wysokości i kształtu  
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uzupełnianych fug do oryginału. Ewentualne zastosowanie zaprawy StoTrass 

Kalk barwionej na odpowiedni kolor do spoiny oryginalnej.  

15. Scalenie uzupełnień i wykonanie warstwy kolorystycznej na spoinie. Scalanie 

kolorystyczne uzupełnień na cegle z zastosowaniem Historic Lasur firmy 

Remmers z naturalnymi pigmentami Kremer Pigmente. 

16. Końcowa impregnacja hydrofobowa preparatem np. Funkosil WS. 

 

Elementy elewacji frontowej wykonane w cemencie romańskim 

1. Ręczne (szpachlą, szczotką, skalpelami), mechaniczne na sucho usunięcie 

z powierzchni niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych wartości 

historycznej i wadliwych uzupełnień. 

2. Doczyszczenie elewacji z przemalowań i wadliwych szpachlowań metodą 

hydrodynamiczną – Kercher’em lub strumieniowo – ścierną, niskociśnieniową 

strumieniowo – ścierną z zastosowaniem elektrokorundu bądź pyłem 

kwarcowego, o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa i ciśnieniu, dobranego 

na podstawie wcześniejszych prób. 

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i wytypowanie partii do resekcji – 

usunięcie partii zdegradowanych  i całkowicie odparzonych.  

4. Usunięcie śladów działalności mikroorganizmów środkiem biobójczym 

Grunenbelegen Reinigerpaste – firmy Remmers prod. niemieckiej. 

5. Dezynfekcja wytypowanych obszarów murów i odsłoniętych zabytkowych 

zapraw preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  dwukrotnie 

w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal Sto-Ispo. 

6. W razie koniczności impregnacja wzmacniająca odsłoniętego pierwotnego 

wątku ceglanego preparatem krzemoorganicznym, rozpuszczalnikowym, 

głęboko penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

7. Ręczne doczyszczenie powierzchni zapraw przez powleczenie zabrudzonych 

partii preparatem Alkutex Fassaden ReinigerPaste firmy Remmers prod. 

niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. W razie potrzeby wykonanie 

kompresów z ligniny przy uŜyciu tej samej pasty. Wypłukanie brudu i pasty 

przy pomocy pary gorącego powietrza.  

8. W przypadku zasoleń zastosowanie metody swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska – zastosowanie wymienialnych kompresów „mokre 
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w mokre“ z wody demineralizowanej i ligniny, a takŜe przy uŜyciu  kompresu 

odsalającego Entsalzungskompresse firmy Remmers prod. niemieckiej – suchej 

mieszanki o wysokiej zdolności sorpcyjnej, gotowej do nakładania po 

wymieszaniu z wodą destylowaną. 

9. Impregnacja strukturalna pozostawionych partii zabytkowych zapraw środkiem 

j.w.  

10. Wykonanie Ŝyłkowania szerszych i głębszych spękań w cemencie rzymskim, 

dodatkowe zaimpregnowanie ich i wypełnieninie masą amortyzującą Rissfüller 

–  firmy Sto-Ispo. 

11. Wykonanie uzupełnień zaprawami na bazie cementu romańskiego. 

Zastosowanie Verussmörtel RZ – do wypełnienia spoin i ewentualnych pustych 

obszarów oraz Fugen i Ergazungsmörtel RZ dobranym pod kątem ziarna i koloru do 

pierwotnie zastosowanego cementu romańskiego i wykonanie w nim uzupełnień 

powierzchni płaskich, a takŜe dekoracji architektonicznych, profili, opasek okiennych 

i in. 

      W zaleŜności od odsłoniętego stanu i głębokości ubytków wykonanie: 

• uzupełnienia ubytków zaprawy – kitów; 

• szpachlowania całej powierzchni – nałoŜenie packą warstwy około 2-3 mm; 

• powlekanie profili, ewentualne scalenie kolorystyczne rzadkim zaczynem; 

12. Powleczenie zakonserwowanych i uzupełnionych powierzchni środkiem 

hydrofobowym preparatem np. Funcosil WS. 

 

Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczącym elewacji  

1. Ręczne, mechaniczne na sucho usunięcie z powierzchni warstw marskich 

nawarstwień niepierwotnych tynków, pobiał, farb i innych uzupełnień. 

2. Delikatne oczyszczanie całej powierzchni występowania dekoracji malarskiej – 

np. gumą chlebową, pędzlem z włókna szklanego, gąbką Wischab, skalpelami – 

wybranie metody na podstawie przeprowadzonych prób.  

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii zdegradowanych  

i całkowicie odparzonych. 

4. Omiecenie i odkurzenie ubytków i odspojeń z kurzu i gruzu przy uŜyciu pędzli, 

gruszek. 
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5. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym.  

6. Zabezpieczenie pudrujących się obszarów warstwy malarskiej kilkuprocentową 

dyspersją emulsji akrylowej Primalu AC 33 lub kilkuprocentowym roztworem 

Ŝywicy akrylowej – Paraloidu B72 w mieszance rozpuszczalników organicznych 

toluenu i acetonu 1:1. 

7. W partiach osłabionego tynku wykonanie iniekcji impregnacyjnej 

z zastosowaniem emulsji akrylowej 10 – 15 % Primalu AC 33 z wodą. 

W miejscach odspojeń podklejenie dyspersją akrylową Osakryl KL prod.pol. 

Zakłady Chemiczne Oświęcim, z dodatkiem wypełniaczy, w tym Ledanu TB1, 

ewentualne zastosowanie czystego Ledanu zmieszanego z woodą. W przypadku 

większych odspojeń, miejsc zagroŜonych odpadnięciem i w obrębie pęknięć 

konstrukcyjnych wykonanie iniekcji z zastosowaniem zaczynu mineralnego 

z białego cementu z dodatkiem 20% ciasta wapiennego, a w przypadku rys 

o mniejszej rozwartości naleŜy iniekować zaczyn z mikrocementu. MoŜna 

zastosować takŜe system Sto-Ispo – wykonać zabieg specjalną zaprawą 

wapienno-trasową Sto Trass Injekt. W zaleŜności od stopnia osłabienia, 

odspojenia, zdolności migracji środka chemicznego naleŜy wybrać na podstawie 

prób metodę i środki jak najbardziej skuteczne 

8. Ewentualne doczyszczenie chemiczno – mechaniczne powierzchni dekoracji 

malarskiej roztworem kwaśnego węglanu amonu, neutralizacja wodą. 

9. Wykonanie impregnacji  strukturalnej preparatem krzemoorganicznym głęboko 

penetrującym rozpuszczalnikowym StoPrim Grundex z Fluid AF  Sto-Ispo. 

10. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zaprawą jaką zostały zbudowny gzyms –   

klasyczną zaprawą wapienno-piaskową – przy uŜyciu dobrej jakości ciasta 

wapiennego dołowanego i sezonowanego 6-cio letniego Keim i piasku 

o granulacji zbliŜonej do oryginalnej, bądź zaprawą w technice cementu 

romańskiego.  

11. Rekonstrukcja profili gzymsu metodą ciągnioną. 

12. W przypadku zaprawy klasycznej uzupełnienie warstwy pobiały np. na bazie 

dołowanego ciasta wapiennego np. firmy Keim. 

13. Impregnacja powierzchni przed przystąpieniem do uzupełniania warstwy 

malarskiej.  
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14. Scalenie polichromii farbami na bazie spoiw krzemianowych firmy Keim  

i pigmentów (Kremer Pigmente) dobranych na podstawie analizy pigmentów 

i spoiwa występujących w warstwach pierwotnych, ewentualnie zastosowanie 

farb dla elewacji dobranych kolorystycznie, odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowania UV np. farb Kabe.  

15. Wykonanie ewentualnych rekonstrukcji w technice i technologii j. w. 

16. Impregnacja końcowa hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

Elementy kamienne [tablica z nazwą szkoły, wsporniki] 

1. Omiecenie powierzchni kamienia z powierzchniowych luźnych zabrudzeń. 

2. Usuniecie czarnej patyny przez szlifowanie kamieniami szlifierskimi 

i papierami. Zastosowanie do doczyszczania w razie konieczności (po 

wykonaniu prób) środka chemicznego firmy Remmers – Alkutex 

Fassadenreiniger, opartego na fluorku amonowym, usuwanego 

i neutralizowanego parą wodną lub gorącą wodą.  

3. Impregnacja strukturalna StoPrim Grudex z Fluid AF Sto-Ispo. 

4. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem barwionym na bazie masy 

dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej – Akemi lub kitem firmy Remmers 

Restauriermöertel – barwioną masą zaprawową. Dla wzmocnienia 

przyczepności ubytki moŜna uprzednio powlec preparatem Aida Haftfest – 

Remmers prod. niemieckiej. Preparat ten moŜna równieŜ dodać do kitu 

zaprawowego Restauriermöertel celem  polepszenia jego wiązania 

i wytrzymałości. Odtworzenie rzeźbiarskiej faktury w kitach i miejscami na  

powierzchni kamienia. 

5. Ewentualne uczytelnienie liternictwa kolorem 

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne spoiwem silikonowym laserunkowym 

Historic Lasur firmy Remmers prod. niemieckiej z pigmentami mineralnymi 

Kremer Pigmente. 

7. Impregnacja hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 
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Metaloplastyka 

1. DemontaŜ ozdobnych elementów metalowych dekoracji architektonicznych.  

2. Usunięcie zdegradowanych lub zbyt grubo nawarstwionych powłok lakierowych 

strumieniowo – ściernie, ewentualnie doczyszczanie pozostałości nawarstwień 

w zagłębieniach ręcznie mechanicznie z zastosowaniem skalpeli, siatek i szczotek 

drucianych.  

3. Uzupełnienie ubytków metalu  poprzez lutowanie i spawanie drobnych uszkodzeń 

i spękań np. na ozdobnych ankrach.  

4. NałoŜenie powłoki antykorozyjnej (minia lub cynk w zaleŜności od rodzaju 

elementu) i malowanie Ŝywicą alkidową w odcieniu czerni lub grafitu – farbą 

Schill zgodnie z pierwotną kolorystyką. 

 

Parapety ceramiczne z dachówki karpiówki 

1. Usunięcie zachlapań i powierzchniowych zabrudzeń z powierzchni dachówek 

pozostawionych do konserwacji in situ. 

2. Ręczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni dachówek z czarnej smolistej 

patyny przy uŜyciu papierów ściernych, szczotek, zmiękczając częściowo 

warstwę patyny detergentem np. „Szop” firmy Atlas, stosując Alkutex Fassaden 

ReinigerPaste firmy Remmers prod. niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. 

W razie potrzeby wykonanie kompresów z ligniny przy uŜyciu tych środków. 

W przypadku twardej czarnej patyny uŜycie rozcieńczonego roztworu kwasu 

fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku amonu – przeprowadzenie prób. 

Wypłukiwanie brudu i past przy pomocy pary gorącego powietrza - neutralizacja 

wodą. 

3. Wytypowanie partii lub całych daszków do demontaŜu. W przypadku 

zdemontownej dachówki doczyszczenie jej przez kąpiel z zastosowaniem 

środków j.w. 

4. Wykonanie uzupełnień ubytków glazury z zastosowaniem Ŝywicy epoksydowej 

Akemi z wypełniaczami i pigmentami dobarwiającymi kit do koloru pierwotnej 

dachówki. 

5. Poprawienie osadzenia poszczególnych dachówek i montaŜ nowych parapetów na 

zaprawie mineralnej cementowo wapiennej.  
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6. Uzupełnienie spoin w parapetach barwioną na kolor dachówki zaprawą mineralną 

Restauriermortel SK firmy  Remmers. 

7. Hydrofobizacja Funcosil SNL. 

 

 

Stolarka drzwiowa frontowa bram wejściowych, stolarka drzwiowa 

z szpaletami, ścianki meblowe, stolarka okienna we wnętrzach. 

 Wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna 

w elementach konstrukcyjnych szklonych, naleŜy wykonywać po uprzednim wyjęciu 

szyb ze skrzydeł. 

1. Usunięcie powłok malarskich moŜna dokonać przy pomocy elektrycznej 

nagrzewnicy, zachowując odpowiednie bezpieczeństwo i nie dopuszczając do 

zniszczenia struktury drewna. Drugą metodą jest mechaniczne zeszlifowywanie przy 

pomocy cykliny. Jedna i druga metoda jest bezpieczna, z tym, Ŝe nie mogą naruszać 

zaimpregnowanej warstwy drewna. Bowiem po takim zdjęciu powłoki malarskiej nie 

zachodzi potrzeba dokonywania ponownej impregnacji środkami ochronnymi przed 

grzybami i owadami. Poza tym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy 

drewna, mogą nastąpić inne niekorzystne zmiany, jak np. niedopasowanie skrzydeł 

z ościeŜnicą lub zmniejszenie się szczelności okna drzwi. Stare powłoki moŜna 

usuwać równieŜ przy pomocy Ŝeli tiksotropowych Scansolu firmy Scandia 

Cosmetics,  Profitu czy Vitafu firmy Levis. Neutralizacja White Spiritem. 

2. Usunięcie mechaniczne wadliwych, późniejszych uzupełnień kitów. 

3. Usunięcie niepierwotnych, odmiennych stylem, często wadliwie wykonanych 

elementów drewnianych – kwater, przylg, pojedynczych listew.  

4. Rozklejenie wypaczonych listew ramiaków. 

5. Wymontowanie niepierwotnych elementów metalowych, p. w. klamek. 

6. Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: zawiasów. 

7. Dokonanie dokładnej oceny stanu technicznego oryginalnego drewna stolarki, 

określenie zakresu zniszczeń mechanicznych, biologicznych celem resekcji 

wszystkich wypaczonych, osłabionych mechanicznie, rozwarstwionych,  

z widoczną korozją biologiczną drewnianych partii krosien, ramiaków, ościeŜnic, 

parapetów i innych. 
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8. Odtworzenie na wzór oryginalnych brakujących elementów partii stolarki. 

Flekowanie wyciętych partii drewna nowym drewnem, bez wad, zaimpregnowanym 

o odpowiedniej wilgotności.  Nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski 

o tym samym kierunku włókien. 

9. Uzupełnienie  drobniejszych ubytków odpowiednio dobranymi kitami do drewna. 

10. Doprowadzenie wrębów i  przymyków do równej linii i równej płaszczyzny.  

11. Ręczne opracowanie powierzchni sklejeń i uzupełnień – strug i szlifowanie. 

12.  Impregnacja drewna stolarki. 

13. Oszklenie drewna po naprawie (jeŜeli szyby były wyjęte) i uzupełnienie ubytków kitu 

przyszybowego. 

14. Zastosowanie do oszklenia zewnętrznych kwater okiennych szkła zespolonego 

i nowoczesnych uszczelek wrębowych (np. firmy Inter Decenter). 

15. Wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater. 

16. Usunięcie starych zewnętrznych parapetów, wykonanie i zamontowanie nowych 

z blachy tytanowo-cynkowej.  

17. Uzupełnienie spoinowania pomiędzy stolarką i murem przy uŜyciu masy 

amortyzującej Rissfüeller –  firmy Sto-Ispo. 

18. Pomalowanie stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystki ustalonej na podstawie 

badań stratygraficznych. Malować naleŜy farbą temperową przygotowaną w oparciu 

o historyczne receptury (patrz załoŜenia konserwatorskie) z naśladowaniem faktury 

i przywróceniem fladrów. Ewentualnie wykonanie powłoki kolorystycznej 

dwuwarstwowej, najpierw farbą podkładową, a następnie nawierzchniową emalią. 

Farby naleŜy rozprowadzać starannie i jak najcieńszą warstwą. Po kaŜdym nałoŜeniu 

naleŜy przerwać malowanie, by warstwa mogła wyschnąć – farby Dulux lub Levis. 

Wykonanie laserunkowych fladrów. 

19. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych w stolarce ich odpowiednio 

dobranymi kopiami na wzór pierwotnych. 

 

Okucia 

1.  Wymontowanie metalowych okuć z przeznaczonych do usunięcia elementów stolarki 

-skrzydeł drzwiowych, ościeŜnic, krosien.  
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2.   Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: klamek, 

zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych i in. poprzez  usunięcie z ich 

powierzchni nawarstwień i ich naoliwienie. 

3.  Wypolerowanie pierwotnych elementów mosięŜnych, z zachowaną patyną.  

4.  Elementy stalowe po oczyszczeniu naleŜy pokryć farbą antykorozyjną i na koniec 

pomalować farbą w kolorze stolarki. 

 

Posadzka cermiczna z płytek 

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstępne mechaniczne usunięcie warstwy    

 powierzchniowego brudu z powierzchni płytek ceramicznych, poprzez delikatne 

mycie i ścieranie z dodatkiem detergentów, rozpuszczalników organicznych. 

2. Usunięcie niepierwotnych płytek, płytek osadzonych wtórnie w późniejszym okresie 

bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie odsłoniętych 

powierzchni i spoin. 

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych płytek, odtłuszczenie i dokładne 

doczyszczenie ewentualnych ubytków w płytkach. 

4. Impregnacja  wzmacniająca ubytków i powierzchni osłabionych Mineralid Consolid 

100 – firmy Kabe prod. szwajcarskiej. 

5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych płytek na zaprawie do ceramiki. 

6. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek. 

7. Uzupełnienie brakujących płytek nowymi dopasowanymi pod względem wielkości, 

wysokości, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru.  

8. Uzupełnienie spoin zaprawą firmy Remmers dobraną w kolorze. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

 

Lastryko i sztuczny kamień 

1. Usunięcie wszystkich nawarstwień ręcznie (szpachlą, szczotką, skalpelami), 

mechaniczne na sucho - niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych 

wartości historycznej i wadliwych uzupełnień, brudu , zachlapań i innych metodami 

mechaniczno – chemicznymi, odtłuszczenie  i dokładne doczyszczenie ewentualnych 

ubytków w płytkach. 
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2. Doczyszczenie powierchni  metodą hydrodynamiczną - Kercher’em. 

3. Impregnacja osłabionych miejsc środkiem wzmacniającym strukturalnie np. głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

4. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek z dobranym lokalnie 

wypełniaczem w postaci kamyków i in.  W przypadku płaskich kitów dodanie 

mleczka Aida Haftfest Remmers dla poprawy adhezji. 

5. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

6. Wykonanie rekonstrukcji faktury. 

 

Drewniany pochwyt, drewniane progi, parapet okna klatki schodowej 
 

1. Usunięcie lakierów.  

2. Przeszlifowanie powierzchni poręczy papierem ściernym. 

3. Uzupełninie drobnych ubytków kitem do drewna dobranym w kolorze. 

4. Wykonanie wstawek na bolcach z profilem zakończeń drewnem dobranym pod 

względem usłojenia. 

5. Scalenie ewentualnych róŜnic kolorystycznych, laserunkowo poprzez  pokrycie 

powierzchni uzupełnień dobraną kolorystycznie lakiero-bejcą firmy Levis. 

6. Pokrycie bezbarwnym lakierem firmy Levis bądź zastosowanie kolorystyki 

identycznej jak do stolarki okiennej i drzwiowej. 
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ANEKSY 

 

 

• „Opinia konserwatorska dotycząca budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Topolowa 20/22 w Krakowie“, oprac. BoŜena Boba-Dyga, Kraków, 

27.08.2010r. 

 

• „Konserwatorski projekt odtworzenia stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół nr 10 przy ul. Lubomirskiego 19/21 w Krakowie”  oprac. Kazimierz 

Czepiel, Kraków 2008r. (fragmenty) 

 

• Dyplom konserwatora dzieł sztuki wraz z uprawnieniami. 
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KARTA TYTUŁOWA 

 

 

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

1. Rodzaj zabytku:  elewacje frontowa  i  podwórzowa budynku, 

        wnętrza – sień, korytarze i klatka schodowa 

2. Nr rejestru zabytków: A-83/M z dnia 29.03.2010r. 

3. Lokalizacja:  ul. Topolowa 20 /22, Kraków 

4. Autor : architekt Jan Zawiejski  

5. Data powstania: 1904 r. 

6. Właściciel: Gmina Miejska Kraków   

7. UŜytkownik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

   im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

   ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków 

8. Technika wykonania:  

� elewacja frontowa: murowana, wykończona w technice mieszanej, cegle 

licowej czerwonej i białej, z spoiną wklęsłą oraz w cemencie romańskim; 

zwieńczona wydatnym wklęsłym gzymsem i trzema przyczółkami 

z sterczynami; kryta dachem pulpitowym, dachówką; w czerech 1-4 

parteru boniowana; w przyziemiu tynkowana w sposób naśladujący 

okładzinę kamienną – mur poligonalny z cokołem murowanym, pokrytym 

betonową zaprawą z zaznaczoną w zaprawie spoiną; dekorowana kutymi 

Ŝeliwnymi  ankrami i kutym orłem w środkowym przyczółku; stolarka 

okienna skrzynkowa, drewniana, malowana na biało; w oknach 

piwnicznych stolarka drewniana, pojedyńcza i metalowa trzyskrzdłowa, 

uchylna; stolarka drzwi wejściowych historyczna i współczesna w osi 11, 

drewniana, trzyskrzydłowa, z  z nadświetlem, szklona;  w wejściach do 

budynku kamienny próg i stopień;  

� elewacja tylna: murowana, tynkowana cementową obrzutką, zwieńczona 

profilowanym gzymsem; w przyziemiu wysoki cokół, zwieńczony 

betonowym, prostym parapetem; stolarka okienna drewniana, skrzynkowa 
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trzy -, sześcio-, dziewięciopolowa i jednoramowa dwupolowa, malowana 

na biało; stolarka drzwiowa płycinowa, szklona, malowana na brązowo, 

jednoramowa i skrzynkowa;  

� podwórze: nawierzchnia wyłoŜona płytą chodnikową, ceglany komin 

wentylacyjny, Ŝeliwna pompa, wiata z blachy falistej, murowane zejście 

do piwnic i do kotłowni; 

� wnętrza: tynkowane i malowane z dekoracją sztukatorską;  sklepienia 

krzyŜowe i stropy Kleina, klatka schodowa dwubiegowa; schody 

betonowe i z lastryka w sieniach, z sztucznego kamienia w klatce 

schodowej; posadzka ceramiczna trzykolorowa z wklęsłym wałkiem, 

posadzka z współczesnych płytek; progi drewniane; drewniany pochwyt 

na kutych wspornikach w klatce schodowej; metalowa balustradka 

w arkadzie zamykającej bieg schodów, współczesna balustrada przy 

schodach w sieni wejściowej; 

 
I B. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO 

1. Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

      im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

      ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

2. Wykonawca: ART FORUM s. c. BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga 

   ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków              

3. Autor programu:  mgr Anna Mossler, mgr BoŜena Boba-Dyga 

4. Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Mossler 

                                                   

I C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

1. Dok. opisowa: 60 stron A4; 

2. Dok. fotograficzna: 129 fotografii barwnych wykonanych w technice cyfrowej,  

             autorstwa Anny Mossler 

3. Ilość egzemplarzy dokumentacji:  5 egz. w wydaniu ksiąŜkowym, 

               2 egz. w wersji elektronicznej na CD 

4. Miejsca przechowywania dokumentacji:  

� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

   ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
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� Urząd Miasta Krakowa WKiDN Oddział Ochrony Zabytków 

  ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

� Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

  ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

� ART FORUM BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga s. c.  

  ul. Św. Gertrudy 9/9A,  31-046 Kraków 

5. Kart ę załoŜyła: mgr Anna Mossler, konserwator dzieł sztuki 

6. Czas trwania prac: lipiec – sierpień 2010 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Topolowej nr. 22 w Krakowie. Opracowanie 

dotyczy elewacji frontowej i tylnych - podwórzowych oraz wnętrz – sieni, korytarzy 

i klatki schodowej XX wiecznego budynku szkolnego. Program prac konserwatorskich 

powstał na zlecenie Pani Dyrektor – mgr Beaty Eisler. 

Opracowanie ma za zadanie: 

• opis i ocenę stanu zachowania elewacji frontowej i elewacji tylnych wraz 

z stolarką bram i okien; 

• opis i ocenę stanu zachowania wnętrz sieni, korytarzy szkolnych i klatki 

schodowej; 

• odczytanie kolorystyki stolarki bram wejściowych, stolarki okiennej. 

metalowych balustrad,  i wystroju elewacji frontowej; 

• odczytanie kolorystyki ścian, stolarki drzwiowej i rodzaju dekoracji we 

wnętrzach szkoły; 

• wskazanie elementów do konserwacji na elewacjach i we wnętrzach oraz 

sposobu postępowania konserwatorskiego; 

• wskzanie elementów do wymiany i skopiowania na podstawie projektów 

powstałych o historyczne wzorce i analogii. 

Budynek podlega ochronie prawnej, jako wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-83/M, decyzją z  dnia  29,03.2010 r.  połoŜony w obrębie historycznego 

zespołu urbanistycznego miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1903 roku w ramach programu 

miejskiego rozbudowy szkolnictwa miejskiego zapoczątkowanego w latach 70 tych XIX 

wieku przez prezydenta Józefa Dietla. W ramach tego programu powstało w Krakowie 

szereg szkół, w tym na szkoła przy Rynku Kleparskim, przy ulicach Wąskiej, 

Kapucyńskiej, Szlak, Syrokomli, Loretańskej. Autorem większości wymienionych 

budynków, szkoły będącej przedmiotem programu oraz „bliźniaczej“ szkoły przy ulicy 

Lubomirskich był Jan Zawiejski – ówczesny architekt miejski. W dokumentacjach 
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z okresu budowy zachowały się takŜe nazwiska innych wykonawców, m.in. robót 

malarskich – J. Hellera (dok. D. Czapczyńska str. 4). 

Dnia 20 grudnia 1904 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku  szkoły 

(szkoła jako instytucja istniała juŜ w XIX w. i posiadała róŜne lokalizacje). Szkoła była 

szkołą Ŝeńska i w początkach jej istnienia uczyło się w jej murach 11 klas.  

• W okresie I Wojny Swiatowej w budynku prowadzone były praktyki dla 

studentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 

• W latach 1932-33 w szkole  funkcjonowało centrum PCK, w tym czasie 

przeprowadzono remonty. 

• W okresie II Wojny Swiatowej szkołę zajmowało kolejno wojsko polskie, potem 

niemieckie. 

• Po wojnie budynek wrócił w ręce polskie, istniał w nim takŜe krótko (do listopada 

1945 r.) szpital radziecki. 

• Po wojnie przeprowadzono w szkole powierzchowny remont. 

• W latach 90 tych XX wieku wykonano remont sanitariatów. 

• W latach 1997-1998 wykonano malowanie korytarzy – prawdopodobie w tym 

okresie mogła zostać naruszona dekoracja malarska ścian i gurtów. 

• W latach 1999-2001 wykonano remont dachu i więźby dachowej z wymianą 

pokrycia dachowego. 

• W latach 2000-2001 wykonano adaptację dawnego mieszkania dyrektora na 

świetlicę szkolną. 

• W 2001 r. wstawiono w osi 11 elewacji frontowej nową bramę drewnianą. 

Budynek szkoły jest murowany, podpiwniczony, nakryty dachami kalenicowymi, 

dwuspadzistymi, krytymi dachówką, trójskrzydłowy, załoŜony na planie zbliŜonym do 

litery „u“, z podórzem pośrodku. 

 

Elewacja frontowa 

Wysoka, trzykondygnacyjna, jedenastoosiowa elewacja frontowa szkoły wpisuje 

się w północną pierzeję ulicy Topolowej (fot. 1). W kompozycji elewacji dominuje układ 

wertykalny uzyskany poprzez zastosowanie szerokich pilastrów pomiędzy osiami okien, 

trzech ryzalitów zaakcentowanych delikatnie podwójnymi pilastrami (w osi czwartej, 

w osiach  siódmej i ósmej dwuosiowy oraz w osi jedenastej), zwieńczonych szczytami 

(fot.2,3). Elewacja u dołu posiada dość wysoki cokół betonowy z pionowymi podziałami 
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imitującymi spoinę (fot.5,8). PowyŜej cokołu, w pasie przyziemia mur wykończony jest 

w zaprawie z podziałami w formie ukośnych, wklęsłych spoin nawiązujących do 

kamiennego muru poligonalnego (fot.5,21,22). Obecnie ten pas dekoracji pomalowany 

jest na kolor jasno szary z dodatkiem błękitu. Elewację wieńczy dość masywny, wklęsły, 

wydatny  gzyms podokapowy i trzy przyczółki (fot. 2,3). Boczne przyczółki akcentują 

osie, w których znajdują się bramy wejściowe do budynku. 

Niesymetrycznie rozmieszczone przyczółki – szczyty flankowane są sterczynami; 

trzema – zewnętrzne i pięcioma – środkowy. Tynkowane pola przyczółków – blendy; 

w zewnętrznych przyczółkach trójkątne z ściętym wierzchołkiem, w środkowym 

przyczółku – w kształcie ostrołuku. Daszki przyczółków i sterczyn kryte są dachówką.  

Powierzchnia elewacji wykończona jest w technce mieszanej. W tle i mniejszych 

detalach wykończona w zaprawie barwionej na kolor ugrowy z domieszką sieny palonej 

– zaprawa na  bazie cemnetu romańskiego, w przewaŜająicej ilości wykończona 

w dwukolorowej cegle – w większej części czerwonej półklinkierowej oraz białej 

kilnkierowej w  postaci poziomych, pasów. Pilastry pomiędzy osiami okien wykończone 

są w cegle czerwonej.  

W pasie powyŜej II piętra, nad pilastrami znajdują się schodkowe, ceglane 

wsporniki podpierające gzyms (fot.2,3). Nad otworami okiennymi, na tej wysokości  

umieszczone są podwojne, uskokowe łuki segmentowe z cegły, gdzie ich górne odcinki 

łączą się z wspornikami tworząc rodzaj arkad zamykających osie okien. NadproŜa okien 

II piętra mają formę wachlarzowo, uskokowo ułoŜonych boni. Węgary okien 

wykończone są na gładko w zaprawie.  

Otwory okienne I piętra w pasie powyŜej nadproŜy, pomiędzy pilastrami  

posiadają krótkie fryzy (na szerokość okien), w postaci potrójnych niewielkich arkadek 

wykonanych w zaprawie, zamkniętych ceglanymi łukami i z wnękami w cegle. NadproŜa 

okien I piętra  i węgary wykończone są boniami w zaprawie.  

Otwory okienne w parterze w osiach od 5 – 10 podobnie jak okna na II piętrze 

zaakcentowane są podwójnymi ceglanymi łukami segmentowymi. Węgary okien są 

boniowane. 

 

Parter w osiach 1-4 

Obszar elewacji w czetech osiach od zachodu wykończony jest w całości 

w zaprawie z  poziomymi boniami, zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym 
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(fot.3,4). Trzy otwory okienne w osiach 1-3 ujęte są w prostokątne profilowane opaski. 

W osi czwartej parteru znajduje się portal wejścia do sieni zachodniej (fot.6). Okna 

i portal powyŜej nadproŜy posiadają profilowane nadokienniki, przy czym nadokiennik 

nad portalem jest wydatniejszy. W gzymsie i nadokiennikach powtarza się motyw wolich 

oczek, elementy te kryte są dachówką (fot.9,17).  

 

Portale  

W osiach, w których znajdują się wieńczące elewację przyczółki  

w parterze (oś 4 i 11) znajdują się wejścia do dwóch sieni budynku ujęte w portale 

wykończone w zaprawie. Portal w osi 4. jest prostokątny, w świetle posiada zaokrąglone 

naroŜniki(fot.9.). W nadproŜu portalu wyodrębniona jest płaskim profilem arkada. 

W naroŜnikach arkady i górnej granicy portalu, w trójkątnych wnękach znajdują się 

dekoracje sztukatorskie w postaci herbów Krakowa i gałązek lauru. Identyczne herby 

zostały wykorzystane takŜe we wnętrzach szkoły w wspornikach gurtów na korytarzach 

paretru i I piętra.  

Wejście główne do budynku znajduje się w osi wschodniej, jedenastej  

i ujęte jest wysokim, głębokim  boniowanym portalem wykonanym w zaprawie. Na 

płaskim froncie łukowego nadproŜa w naroŜach znajdują się elementy dekoracyjne 

(secesyjne) w postaci wolutek zakończonych wypukłą kulką, w tle wypełnionych 

płaskorzeźbionymi liściami (fot.10) 

W wejściach do budynku znajdują się w zachodnim stopień i w wschodnim próg 

z kamienia. 

 

Kamienne elementy  

Na prawym węgarze portalu głównego (oś 11) znajduje się kamienna tablica 

z  nazwą  historzyczną szkoły (fot.11). Tablica ma kszatłt poziomego prostokąta i na jej 

licu wykuty wklęsłym pismem widnieje napis:   

SZKOŁA śEŃSKA 

WYDZIAŁOWA 

IMIENIA 

Św. ANNY 
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W zaakcentowanym, lewym, górnym naroŜniku tablicy znajduje się wypukły 

płaskorzeźbiony element – herb Krakowa. PoniŜej herbu widoczny jest kuta sygnatura 

autorska z gwiazdką powyŜej.  

Dwa wypukłe wsporniki kamienne podpierające pilastry w pasie osi środkowych, 

w poziomie nad pierwszym  posiadają kutą sygnaturę autorską na lewym wsporniku oraz 

datę powstania budynku – „904“ na prawym wsporniku (fot. 12,13). 

 

Metaloplastyka 

Fronty sterczyn przyczółków dekorowane są kutymi Ŝeliwnymi ankrami  

w kształcie podwójnych koluch na zewnętrznych sterczynach  i kwiatowymi na 

sterczynach środkowych bocznych przyczółków i wewnętrznych w przyczółku 

środkowym.  Dominującą dekoracją w szczycie środkowym elewacji jest kuty aŜurowy 

orzeł, umieszczony w ostrołukowej blendzie.  

Ponadto ankrami o motywie kwiatowym ozdobione są pilastry w pasie pomiędzy 

piętrami (fot.3). 

 

Stolarka drzwiowa bram weściowych 

 W portalu, w osi czwartej widoczna jest  historyczna stolarka bramy. Drewniane, 

dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z nieregularnym owalnym, wygiętym do góry 

nadświetlem, pomalowane są na brązowo (fot.6,14,15,16). PowyŜej skrzydeł drzwiowych 

znajduje się wypukłe, wygięte profilowane ślemię. Skrzydła bramy oddzielone 

profilowaną, zwieńczoną kulką listwą przymykową, posiadają górne kwatery przeszklone 

szkłem zbrojonym, o nieregularnym ksztalcie – elipsowate, owalne dołem i ukośnie, 

esowato  zamknięte u góry. Kwatery dolne drzwi – wypukłe płyciny z dekoracją 

snycerską, mają kształt zbliŜony do kwadratów z owalnymi naroŜnikami i wklęsłą górną 

krawędzią. Motywy dekoracj tych płycin są podobne do motywów w nadproŜu portalu 

wejścia głównego.  

W wejściu głównym do szkoły w osi jedenastej  znajdują się równieŜ 

dwuskrzydłowe drzwi drewniane z przeszklonym nadświetlem podzielonym szprosem, 

ale wykonane współcześnie. Drzwi są w naturalnym kolorze, lakierowane. Jest to 

niedokładna rekonstrukcja pierwotnej stolarki z znacznie uproszczoną dekoracją, bardziej 

zgeometryzowaną i pozbawioną miękości lini charkakterystycznych dla motywów 



 11 

secesyjnych. RównieŜ współczesna klamka nie nawiązuje do motywów historycznych 

okuć zachowanych w innych bramach w budynku. 

 

Stolarka okienna 

Stolarka okien na piętrach i na parterze w osiach 5 – 10 jest skrzynkowa, 

czeroskrzydłowa i ośmiopolowa. Wszystkie skrzydła są jednakowe, płaskie ślemię 

znajduje się w połowie wysokości. W osiachch 1-3 parteru w otworach okiennych 

dawnego mieszkania dyrektora szkoły okna są mniejsze, takŜe skrzynkowe, 

trzyskrzydłowe, sześciopolowe z płaskim ślemieniem na 2/3 wysokości. Okna te nie są 

pierwotne i nie nawiązują podziałami i kolorystyką do okien historycznych. Okna 

pochodzą z okresu po II Wojnie Swiatowej.  

W przyziemiu istnieją dwa rodzaje okien o róŜnej stolarce. Okna w osiach od 1-3 

i 5-6 są mniejsze w kszatłcie poziomych prostokątów (fot.22). Posiadają stolarkę 

jednoramową, drewnianą, dwuskrzydłową, pomalowaną na kolor zielony lub biały.  

W oknach w pozostałych osiach znajduje się metalowa stolarka o trzech 

poziomych uchylnych do góry kwaterach, podzielonych szprosami na siedem pól. 

Metalowe listwy pomalowane są na zielono (fot.5,21).  

Parapety okien w przyziemiu nie mają wykończenia blacharskiego lub 

ceramicznego. Okna zabezpieczone są kratami wykonanymi z prostych metalowych 

profili, współcześnie. Przy ziemi w osi szóstej znajduje się niewielki kwadratowy otwór 

z metalowym krosnem, nieprzeszklony.  

 

Parapety ceramiczne  

Parapety okienne na parterze i piętrach wyłoŜone są rzędami zielonej  

(w kolorze zieleni szmaragdowej), glazurowanej dachówki karpiówki. Przy czym 

w oknach ośmiopolowych, na piętrach i częściowo na parterze dachówka ułoŜona jest na 

spadkach, a w oknach (sześciopolowych) w trzech osiach parteru od wschodu, na  

podokiennikach wykonanych w zaprawie (4,5,19,20).  

 

Ofasowania 

 Na elewacji widoczne są trzy pionowe rury spustowe biegnące przy wschodnim 

winklu i pomiędzy osiami 6 i 7 oraz  8 i 9. 
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Elewacje tylne – podwórzowe  

Zabudowa od podwórza jest trójskrzydłowa. Elewacje są murowane, tynkowane, 

trójkondygnacyjne. W przyziemiu posiadają dość wysoki cokół równieŜ otynkowany 

i zakończony wystającym, prostym, betonowym profilem – gzymsem (31,32,39). 

Elewacje wieńczy profilowany gzyms (fot.40,41). W ściance kolankowej w osiach 

występują małe poziome okienka strychowe,  w przyziemiu, w pasie cokołu okna 

piwniczne w kszałcie poziomych prostokąów, w większości zabezpieczone pionowymi 

prętami, czy metalowymi siatkami (fot.39). 

Elewacja tylna skrzydła frontowego jest sześcioosiowa, symetryczna (fot. 30). 

Stolarka okienna na elewacji jest jednakowa, skrzynkowa, czteroskrzydłowa  

i sześciopolowa, pomalowana na biało, XX wieczna (po II Wojnie Swiatowej). W osi 

szóstej, na II piętrze istnieje wstawiona nowa pojedynczy stolarka okienna, 

z zachowaniem obecnie istniejących podziałów, w kolorze intensywnej zieleni. W osi 

piątej w parterze znajduje się wejście do budynku do sieni zachodniej prowadzące po 

kamiennych schodach, przez zamknięte odcinkowo, dwuskrzydłowe, płycinowe,  

przeszklone drzwi z nadświetlem, pomalowane na brązowo (fot.45,46). W drzwiach 

zachowana historyczna klamka z szyldem. Schody po bokach zabezpieczone są 

metalowymi balustradkami, składającymi się z prętów na przemian prostych i skręconych 

w środkowym odcinku, zakończonych u dołu i góry kulką, pomalowane na kolor 

identyczny jak stolarka drzwiowa. 

Elewacja skrzydła wschodniego przynaleŜy częściowo do szkoły przy ulicy 

Lubomirskich (fot.32,34). Elewacja posiada w sumie czternaście osi i jest trójczłonowa. 

Jej ryzalitowa część północna jest ośmioosiowa (po cztery osie w kaŜdej ze szkół). 

W części tej stolarka okienna jest większa niŜ na elewacji tylnej w skrzydle frontowym – 

skrzynkowa, czteroskrzydłowa, ośmiopolowa, ze ślemieniem w połowie wysokości, 

pomalowana na biało, analogiczna jak na piętrach elewacji frontowej (w części naleŜącej 

do sąsiedniej szkoły, w trzech osiach, na II piętrze  widoczne są wymienione na kopie 

stolarki historycznej ale pojedyńcze okna, w kolorze intensywnej zieleni (fot.34).  

Część środkową elewacji wschodniej stanowi cofnięta na szerokość dwóch osi 

dwuosiowa przełączka. W osi pierwszej od północy, przy ścianie szczytowej, 

południowej ryzalitu ustawiony jest ceglany komin kotłowni. Widoczna jest stolarka 

okienna mniejsza – analogiczna jak na elewcji tylnej skrzydła frontowego szkoły (fot.32).  
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Ryzalitowy południowy człon elewacji wschodniej  jest dwuosiowy na ścianie 

szczytowej i trzyosiowy – na wschodniej. W tej części budynku mieszczą się sanitariaty, 

dlatego na ścianie północnej na parterze i na piętrach w lewej osi stolarka skrzynkowa 

jest wąska, dwuskrzydłowa.  Natomiast w osi prawej, na piętrach widoczne są  okna 

skrzynkowe, trójskrzydłowe i sześciopolowe, z górną kwaterą uchylną ( na II p. – okna 

pierwotne).  Na ścianie wschodniej ryzalitu w dwóch osiach od lewej widoczne są wąskie 

pionowe okna sanitariatów – dwuskrzydłowe, skrzynkowe, przy czym okno w parterze 

w osi północnej jest przesunięte, w południowej – zamurowane. W osi trzeciej na 

półpiętrach  widoczna jesz wielopolowa (9 pól) stolarka klatki schodowej – okna 

o podziałach historycznych, pomalowae na biało. W parterze w tej osi znajduje się 

wejście do sieni przez otwór drzwiowy z stolarką dwuskrzydłową, płycinową, malowaną 

na brązwo, w górnej płycinie przeszkloną i podzieloną poziomymi i pionowymi 

szprosami krzyŜującymi się ze sobą. Stolarka pomalowana jest na brązowo. Szyld 

i klamka – współczesne. W wejściu widoczny kamienny próg (fot.39). 

Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego jest symetryczna i czteroosiowa (fot. 

31). Okna na trzech kondygnacjach są analogiczne ja na elewacji frontowej i wschodniej 

w jej północnym ryzalicie. W ścianie szczytowej na piętrach nie ma otworów. W części 

parterowej przesunięte w lewo od środka znajduje się wejście do kuchni do ktąrego 

wchodzi się po kamiennych schodkach, przylegających do ściany i zabezpieczonych 

metalową balustradką, analogiczną jak opisana przy wejściu do skrzydła frontowego 

(fot.50). Na schodach widoczne są ślady opracowania – groszkowania i dłutowania. 

Schody od zewnątrz są tynkowane. Stolarka drzwiowa jest podwójna, trzyskrzdłowa, 

płycinowa, z przeszklonymi płycinami górnymi drzwi i szklonym, uchylnym na zewnątrz 

nadświetlem, pomalowana na brązowo na zewnątrz i na biało od wewnątrz. W ościeŜnicy 

wstawiona krata z metalowaych okrągłych prętów, malowanych na biało. Z prawej strony 

drzwi znajduje się wąski otwór okienny, analogiczny jak okna w sanitariatach elewacji 

wschodniej, z stolarką pomalowaną na kolor brązowy. 

Od strony podwórza budynek parcelą łączy się z zaprojektowaną podobnie przez 

tego samego architekta szkołą przy ulicy Lubomirskich. Skrzydła boczne, wschodnie obu 

szkół łączą się ze sobą. Parcele obu szkół oddziela metalowe ogrodzenie z listew. Przy 

zachodniej granicy działki, pomiędzy szkołami zlokalizowany jest murowany, 

dwukondygmacyjny, tynkowany, kryty pulpitowo dom tercjanów. 
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Podwórze 

Dziedzniec szkoły wyłoŜony jest płytami chodnikowymi (fot.36). W obrębie 

dziedzińca przy elewacji wschodniej, w północnym naroŜniku parceli  znajduje się 

zejście po schodach do kotłowni, obmurowane prostopadłymi do elewacji murkami, 

równolegle do elewacji kryte blachą falistą (fot.33,35,35). W niewielkiej odległości od od 

wejścia znajduje się trzeci murek ustawiony jak poprzednie prosto do elewacji, a tuŜ za 

nim w kierunku południowym wolnostojący blaszany śmietnik. Przy przełączce  elewacji 

wschodniej, w sąsiedztwie ceglanego komina znajduje się wiat śmietnikowa kryta blachą 

dostawiona do elewacji szczytowej członu południowego elewacji. W sąsiedztwie  

zamontowany jest kosz do gry w piłkę (fot.32).  

Przy ścianie szczytowej elewacji skrzydła zachodniego znjduje się zejście do 

piwnic ujęte dwoma, pionowymi murowanymi ściankami, bez zadaszenia, dostawionymi 

do schodów wejścia kuchennego (fot.51). W kierunku południowym od tego wejścia 

znajduje się trzeci murek ograniczający dla materiałów opałowych,  

W obrębie podwórza bliŜej granicy z podwórzem sąsiedniej szkoły i domu 

tercjana znajduje się studnia z Ŝeliwną pompą tzw. Ŝurawiem (fot. 54).   

Ponadto w obrębie podwórza znajdują się wysokie drzewa, ograniczone 

betonowymi bloczkami. 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Wejście do budynku prowadzi przez drewnianą rekonstruowaną bramę znajdującą 

się w osi 11 elewacji frontowej. Za bramą znajduje się przedsionek, z którego po 

schodach z lastryka wchodzi się na wysoki parter (fot.7,69,70). Drugie wejście do 

budynku, obecnie niefunkcjonujące, znajduje się w osi czwartej elewacji frontowej 

(fot.6,71). Z przedsionka tego moŜna się było dawniej dostać do mieszkania dyrektora 

(w skrzydle zachodnim), w którym obecnie znajduje się świetlica. Przedsionki od 

korytarzy parteru oddzielone są drewnianymi, płycinowymi, przeszklonymi ściankami 

meblowymi (fot.72,77,78).  

Z przedsionka w osi czwartej na wprost prowadzi wyjście na podwórze, w prawo 

wchodzi  się na korytarz w trakcie frontowym.  

Z przedsionka wejścia głównego na wprost przechodzi się do skrzydła 

wschodniego szkoły, w którym w części naroŜnej mieści się klatka schodowa i dalej 

przylegające od północy sanitariaty. 
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Korytarze skrzydła frontowego i wschodniego szkoły umieszczone w trakcie 

tylnym komunikują wszystkie człony budynku i klatkę schodową.  

Przedsionki i korytarze na parterze i na I piętrze posiadaję sklepienia krzyŜowe, 

z spływami w postaci  gurtów na stiukowych wspornikach w formie modernistycznie 

ujętych herbów krakowa (73,74,77). Na piętrze II sklepienie przykryte jest sufitem 

(fot.88). Ponadto pierwsze dwa przęsła zachodnie korytarza na parterze sklepione są 

stropem Kleina (fot.84) – miejsce to dawniej stanowiło część osobnego pomieszczenia, 

do którego wchodziło się bezpośrednio z korytarza, czego śladem jest pozostawiona 

w murze ościeŜnica płycinowa, bez skrzydeł drzwiowych. Strop Kleina występuje takŜe 

w części północnej skrzydła wschodniego na parterze, gdzie przez współczesny otwór 

drzwiowy przechodzi się w dwuprzęsłowy korytarz, wydzielony wtórnie jako osobne 

pomieszczenie, mieszczący szatnie, a następnie z niego przechodzi się do sali 

gimnastycznej przykrytej stropem Kleina (fot.83). 

Klatka schodowa zlokalizowana w naroŜnej części skrzydła wschodniego jest 

dwubiegowa i przykryta kolebką, a na ostatniej kondygnacji stropem Kleina. Z korytarza 

na parterze i na pierwszym piętrze na klatkę prowadzą arkadowe przejścia. Na II piętrze 

klatkę schodową zamykają dwie arkady i trzecia prowadząca juŜ na korytarz, zamknięte 

odcinkowo. W środkowej arkadzie nad schodami  zamieszczona jest Ŝeliwna balustradka 

(fot. 94,95).  

Ściany pomalowane są współcześnie na biało z lamperiami olejnymi w kolorach 

jasno ugrowych.  

Dwubiegowe schody w klatce schodowej wykonane są z masy w rodzaju 

sztucznego kamienia. WzdłuŜ schodoów zamontowane są drewniane pochwyty na 

Ŝeliwnych wspornikach (fot.95,97). Schody w sieni głównej wykonane są z lastryka, 

w sieni zachodniej – obetonowane (fot.98). Przy schodach w sieni głównej dwubiegowo 

zamontowane są współczesne barierki (fot.69,70) .  

Zabytkowe posadzki w korytarzach (fot.88,89,99), w sieniach, na podestach klatki 

schodowej wykonane są z trzybarwnej ceramiki, płytek wielobocznych (ośmiobocznych 

i kwadratowych). Płytki są w tle w kolorze bieli z dodatkiem ugru. Faktura tła jest 

ryflowana. W naroŜniku przy ścianie biegnie ceramiczny wklęsek, ponad którym 

zamontowany jest drewniany próg, profilowany przy górnej krawędzi. Obok posadzki 

historycznej wystąpują takŜe uzupełnienia w postaci współczesnej terakoty, lastryka 

i inne.  
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Stolarka drzwiowa wejść do pomieszczeń jest zabytkowa, drewniana, płycinowa, 

dwudrzwiowa ujęta w drewniane plycinowe szpalety. Poszczególne skrzydlo drzwiowe 

posiada tzrzy plyciny- górną i dolną kwadratową i  pośrodku prostokątną, bogato 

profilowane.  

Ponadto w korytarzach i klatce schodowej budynku znajduje się sześć 

drewnianych ścianek meblowych (fot.75-78,81,82). Górne płyciny ścianek oraz 

nadświetla wielopodziałowe są przeszklone. Ścianki moŜna podzielić na dwie grupy ze 

względu na kszatłt profili w płycinach. Trzy ścianki o bogatszych profilach znajdują się 

w przejściu do korytarzy z obu sieni i w wejściu do piwnic i kotłowni w skrzydle 

wschodnim (fot.81), obok klatki schodowej. Pozostałe ścianki meblowe, o prostszym 

profilowaniu w płycinach znajdują się w korytarzu frontowego skrzydła i w wejściu do 

części wschodniej  na parterze oraz w klatce schodowej przy wejściu na podest nad 

parterem (fot.82). Poza ścianką prostokątną w klatce schodowej reszta ścianek 

meblowych jest półokrągła. Ścianki malowene są współcześnie farbami ftalowymi na 

brązowo.  

Oprócz tego w korytarzach, w wejściach do sanitariatów czy teŜ do obecnej 

świetlicy w zachodnim przedsionku widoczne są jednoskrzydłowe drzwi współczesne 

wprowadzone w miejsce stolarki historycznej albo w nowe ścianki działowe.  

Na II piętrze, na zachodnim końcu korytarza znajduje się zamknięty odcinkowo 

otwór drzwiowy prowadzący na strych, a w nim metalowe zabytkowe drzwi 

z płaskownikami i centralną rozetą (fot.103).  

W klatce schodowej, na poszczególnych kondygnacjach, na ścianach 

przylegających do korytarzy znajdują się trzy zabytkowe pojedyncze okna. PowyŜej 

parteru okno w kształcie pionowego prostokąta jest trzyskrzydlowe z uchylnym 

nadświetlem. Pozostałe dwa okna są okrągłe, z jednym skrzydłem ściągalnym, 

wzmocnionym trzema szprosami (fot.82,89,94). 

W sanitariatach, na ścianie północnej istnieją trzy okna skrzynkowe (cztero i dwu 

skrzydlowe) z okresu powstania budynku – dwa na II piętrze i  jedno na I piętrze. Okna 

posiadają historyczne okucia i klamki, pomalowane są na biało (fot.40,67,68). 

Parapety wewnętrzne okien w korytarzach są metalowe, wymienione 

współcześnie.  

Nad kaloryferami w korytarzach widoczne są zamontowane dla osłony drewniane 

współczesne parapety (fot.79).  
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STAN  ZACHOWANIA  OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ 

 

 

Elewacja frontowa wymaga przeprowadzenia remontu konserwatorskiego ze 

względu na jej róŜnego rodzaju zniszczenia, zwłaszcza w dolnych i górnych partiach,  

a takŜe ze względu na nieestetyczny wygląd spowodowany między innymi silnym 

zabrudzeniem całej powierzchni i zmianami wprowadzonymi w czasie prowizorycznych 

remontów. Kompozycja calości elewacji jest czytelna mimo braku niektórych elementów 

dekoracji architektonicznych,  pomalowania przyziemia i wymiany stolarki okiennej na 

niezgodną z historyczną.  

Pierwotne materiały wykończeniowy czyli zaprawa na bazie cementu 

romańskiego, cegła licowa, kamień – piaskowiec są róŜnym stanie zachowania  

w zaleŜności od kondygnacji.  Destrukcji uległy równieŜ elementy niepierwotne takie jak 

np: cokół betonowy. 

 

 Wątek ceglany z cegły czerwonej i białej jest na całej powierzchni pokryty 

warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych, które znacznie przyciemniają kolor cegły 

i powodują jej uszczelnienie, doprowadzając do dalszej destrukcji, powodując korozję 

wierzchnich warstw oraz z czasem występowanie ubytków warstwy spieku. Pokryte 

warstwą brudu są wklęsłe spoiny.  

 W środkowym przyczółku wieńczącym oś 7 i 8 widoczny jest ubytek górnej partii 

drugiej i czwartej oraz brak całej  środkowej sterczyny. Jak widoczne jest na fotografiach 

archiwalnych z Państwowego Archiwum w Krakowie (fot.117) sterczyny zakończone 

były krenelaŜem, a sam przyczółek w całości nawiązywał formą do krakowskiego herbu 

– motywu dekoracyjnego, który najczęściej powtarza się w wystroju omawianej szkoły. 

Obecnie przyczółek jest duŜo niŜszy, nie posiada pierwotnej formy i nie stanowi 

górującego nad całą elewacją elementu (fot.2). 

 

 Elementy elewacji wykończone w zaprawie na bazie cementu 

romańskiego jasno ugrowej z dodatkiem sieny palonej są na wyŜszych kondygnacjach 
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w dość dobrym stanie zachowania. Niemal na całej powierzchni zabrudzone i pokryte 

siatką drobnych spękań skurczowych, uwidaczniających się szczególnie po zwilŜeniu 

elewacji opadami atmosferycznymi. Spękania te i twardość zaprawy barwionej w masie 

skłaniają do stwierdzenia, Ŝe elementy tynkowane elewacji są wykonane 

prawdopodobnie w technice cementu romańskiego. Kolor zaprawy wydaje się 

pociemniały na skutek zabrudzenia i upływu czasu, bądź jest to częściowo efekt wiązania 

hydraulicznego i dojrzewania cementu romańskiego, gdzie wierzchnia warstwa zawsze 

jest ciemniejsza od koloru zaprawy w masie, co potwierdzają takŜe odkrywki,  

w których kolor zaprawy w głębszych partiach jest inny od koloru przy powierzchni. 

Zaprawy te były równieŜ często polekana zabiezpieczająca warstwa impregnatu np 

pokostu lnianego, ale potwierdzenie lub wykluczenie jej obecności moŜe nastapić po 

wykonaniu badań chemicznych laboratoryjnych. W przyziemiu, zwłaszcza tam gdzie 

partie tynkowane zostały przemalowane (pas poniŜej parteru i portal wschodni do połowy 

wysokości) zaprawa znajduje się w duŜo gorszym stanie.  Po usunięciu wierzchniej 

warstwy farby jasno szarej, w pasie imitującym mur kamienny, uwidacznia się jej czarna 

powierzchnia, prawdopodobnie zaczerniona albo silnie zabrudzona. Ponadto krawędzie 

elementów dekoracji architektonicznych są znacznie osłabione, występują przy nich 

mniejsze i większe ubytki, spękania.  

 Gzyms wieńczący dobrze zachowany w formie jest całkowicie przemalowany co 

moŜna stwierdzić na podstawie dakumentacji fotograficznej, archiwalnej. Pierwotnie 

powierzchnia  gzymsu była polichromowana. Nie wiadomo czy pod warstwą farby 

zachowała się i w jakim stanie malowana patronowo, oranamentalna dekoracja malarska. 

Nie wiadomo takŜe, czy w podobny sposób, jak gzyms nie zostały przemalowane 

kolorem zbliŜonym do koloru pierwotnej zaprawy, inne partie tynkowane, na wyŜszych 

kondygnacjach. Zaprawa, którą wyprowadzono gzyms jest osłabiona. Widoczne są 

ubytki w profilach gzymsu oraz zabrudzenie i zacieki.  

 Całkowicie poszarzała na skutek zabrudzenia jest boniowana część elewacji 

w partrze (fot.3,4), w pierwszych osiach od zachodu, w obrębie dawnego mieszkania 

dyrektorskiego. W pasie imitującym mur kamienny, podobnie jak w dalszej części 

elewacji powierzchnia przemalowana jest na kolor jasnoszary (fot.5). PowyŜej okien 

parteru, przy lewej krawędzi elewacji występuje znaczny ubytek profilowanego gzymsu 

kordonowego do wątku, a poniŜej takŜe boniowanej zaprawy. Ubytek ten związany jest 

z przeprowadzeniem w tym miejscu rury, przecinającej gzyms i zamakaniem tych partii 

spowodowanym nieszczelnością ofasowań. TakŜe niŜej, w poziomie parapetów okien 
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w parterze, przy łączeniu rury z rurą spustową występuje większy ubytek zaprawy do 

wątku. Na gzymsach widoczne są zacieki i zachlapania. Na opasce okna widoczne ubytki 

mechaniczne – otwory po elementach montaŜowych (fot. 17,18).   

 Cokół z betonowej okładziny  jest w bardzo złym stanie zachowania, nadaje do 

całkowitej  do rekonstrukcji (fot.8,29). Przypuszczalnie cokół w jego obecnej formie jest 

póŜniejszy i został wykonany w miejsce wcześniejszego, o którym jaki był, nie mamy 

Ŝadnych informacji, moŜna przypuszczać,Ŝe był wykonany z piaskowca. Obecny cokół 

jest silnie zabrudzony, odspojony, popękany, posiada liczne ubytki i widoczne są jego 

późniejsze uzupełnienia. W dolnej warstwie przykrywa go na 1/3 wysokości wystająca 

z ziemi folia bombelkowa.  

 

Kamienne elementy  

Dwa kamienne wsporniki oraz kamienna tablica z inskrypcją w prawym węgarze 

portalu głównego są w dobrym stanie zachowania. Kute liternictwo jest całkowicie 

czytelne. Wystąpuje jedynie silne zabrudzenie powierzchni kamenia oraz  na tablicy – 

zaplamienia, zacieki oraz drobny ubytek w prawym dolnym naroŜniku (fot. 11-13). 

Kamienne stopień i próg  w wejściach do budynku są w złym stanie zachowania 

(fot.8,14). W wejściu w osi czwartej próg jest wyoblony, wytarty pozbawiony faktury. 

Jego dolna krawędź jest poszarpana, widoczne są resztki cementowych uzupełnień. Próg 

w wejściu wschodnim, w jedenastej osi jest zagłębiony, jego górna powierzchnia 

znajduje się w poziomie chodnika, od góry przykryty jest częściowo cementową łatą, 

której ubytek z przodu progu odsłania go i widoczne takŜe cementowe uzupełnienie 

przedniej krawędzi.  

 

Metaloplastyka 

 Na elewacji, na frontach sterczyn i w pasie pomiędzy piętrami zachowane 

historyczne ankry są poczerniałe, zabrudzone i zapewne skorodowane. TakŜe widoczny 

na środkowym zwieńczeniu kuty orzeł wymagać będzie zabezpieczenia antykorozyjnego 

i malowania. 

Znaczący dla wyglądu elewacji jast całkowity brak elementów dekoracji  

w metalu takich jak: korona wieńcząca środkową, najwyŜszą sterczynę; napis 

„SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napis „ MIEJSKA“ w blendzie prawego 

przyczółku oraz brak na krawędzi dachu attyki – osłony przeciwśniegowej. 
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Wykonane z metalowych płaskich prętów kraty w oknach przyziemia, niepierwotne 

i nieestetyczne są przerdzewiałe, wymagają wymiany na inne. Przerdzewiałe jest takŜe  

metalowe obramienie kwadratowego otworu znajdującego się tuŜ przy ziemi w osi 

szóstej (fot.21,22) .  

Trzy metalowe okna w przyziemiu w osiach siódmej, ósmej i dziewiątej są silnie 

skorodowanei. Okna się nie domykają.  Występują ubytki zielonej farby, którą 

pomalowane były metalowe listwy. 

  

Stolarka drzwiowa bramy wejściowej i okucia 

 Historyczna stolarka bramy wejściowej w osi czwartej jest w bardzo złym stanie 

zachowania (fot.14-16). Drzwi zasadniczo ze względu na ich zły stan nie funkcjonują. 

Zachowała się ich forma i detal snycerski, a takŜe profile obramiające przeszklone 

płyciny, profilowana listwa przymykowa, profilowane ślemię. Drewno jest bardzo 

zniszczone. Pokrywająca drewna farba ftalowa brązowa jest osłabiona Widoczne są jej 

spękania, łuskowate odspojenia, rozległe ubytki, zwłaszcza w dolnych partiach stolarki – 

drewnianego cokołu - najgorzej zachowanaych. W ubytkach wierzchniej wartswy farby 

widoczne są ślady warstw farb w innych kolorach, m.in. w kolorze intensywnj zieleni. 

W dolnej partii drzwi po stronie zewnętrznej występuje grafitti. Od strony wewnętrznej 

profilowana listwa obramiająca szklenie jest współcześnie wymieniona na inną. 

Zachowany jest pierwotny  kuty szyld, pomalowany w kolorze jak reszta stolarki.  

Klamka jest wymieniona współcześnie.  

 

Stolarka okienna 

 Niepierwotna stolarka skrzynkowa okien w parterze i na piętrach jest w złym 

stanie zachowania. Stolarka pochodząca z prawdopodobnie z okresu po II Wojnie 

Światowej posiada silnie osłabione zewnętrzne ramiaki i krosna. W zewnętrznych 

ramiakach występuje duŜy ubytek kitu przyszybowego, w niektórych przypadkach szyby 

są niebezpiecznie poluzowane. Zalane wartswami farby zawiasy i wręby z czasem 

doprowadziły do powstania trudności w domykaniu okien i spowodowały liczne 

wypaczenia konstrukcyjne. Po stronie wewnętrznej widoczne są mocowania za pomocą 

gwoździ. Łuszcząca się warstwa farby na ramiakach zewnętrznych nie stanowi obecnie 

warstwy ochraniającej dla drewna, na skutek czego wilgoć penetruje wgłąb drewna 
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i powoduje dalszą destrukcję. Kolor biały stolarki i podziały okien  dalekie są od załoŜeń 

pierwotnych. Stolarka w Ŝaden sposób nie nawiązuje do plastyki stolarki historycznej. 

 Podobnie w złym stanie zachowania są pojedyńcze dwuskrzydłowe okna 

piwniczne. Ich zielona kolorystyka pochodzi prawdopodobnie z okresu późniejszego, 

kiedy to w budynku wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną. Przy wielu 

ramiakach widoczny jest znaczny ubytek kitu przyszybowego a nawet kilku szyb, które 

zostały  prowizorycznie zastąpione dyktami czy tekturą. 

 

Parapety ceramiczne 

Parapety ceramiczne posiadają liczne braki i  ubytki dachówki, zwłaszcza przy 

zewnętrznych krawędziach, które są postrzpione i popąkane (fot.19,20). W niektórych 

parapetach wystąpuje nawet brak całego górnego rzędu dachówek. Ubytki dachówek są 

uzupełniane cementem. Na powierzchni widoczna jest czarna patyna pochodzenia 

atmosferycznego. 

 

Ofasowania 

Rury spustowe biegną w ich pierwotnym połoŜeniu, co widoczne jest na fotografi 

archiwalnej z okresu powstania budynku. Ofasowania wymagają wymiany. 

 

Elewacje tylne – podwórzowe są w bardzo złym stanie zachowania i wymagają 

szeregu zabiegów interwencyjnych.  

 

Elementy tynkowane 

 Szorstki szary tynk pokrywajacy mury elewacji i boczne płaszczyzny schodów 

jest odspojony, posiada liczne wybrzuszenia, spękania i ubytki do wątku. Na skutek 

zalewania wodą opadową z dachu tynk odpada płatami od elewacji. Widoczne jest to 

m.in. na powierzchniach przy kominie wentylacyjnym, w przyziemiu, przy biegnących 

w naroŜach rurach spustowych (fot.42-44). Powierzchnia calej elewacji jest silnie 

zabrudzona, posiada zacieki, zaplamienia. W wielu miejscach widoczne są zazielenienia 

spowodowane rozwojem mikroorganizmów. Kolorystyka elewacji nie nawiązuje do 

historycznej. W ościeŜach okiennych widoczny jest zachowany wcześniejszy kolor – 

rozbielonej sieny palonej z dodatkiem ugru, nawiązujący prawdopodobnie do koloru 

pierwotnego. 
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 Wykonany w zaprawie profilowany gzyms wieńczący jest odspojony (fot.41). 

Widoczne są ubytki jego wierzchniej wartswy kolorystycznej(analogicznej jak 

w ościeŜach) jak i ubytki zaprawy do wątku. W ubytkach wierzchnich warstw, 

w przełączce elewacji wschodniej, widoczny jest starszy kolor – jasno- ugrowy 

wykonany prawdopodobnie na podmalowaniu (pobiale?), przypuszczalnie kolor 

pierwotny gzymsu i być moŜe calej elewacji.  

 Nie zachował się prosty gzyms kordonowy powyŜej parteru widoczny na 

fotografii archiwalnej z okresu po 1911r. (fot.118).  

 Podobne zniszczenia jak na calej elewacji dają się zauwaŜyć w pasie cokołu 

zwieńczonego prostym parapetem. W dolnej partii cokołu widoczny jest na zewnątrz pas 

foli izolacyjnej (fot.39).  

 

Kamienne elementy  

 Schody kamienne w wejściu do sieni były w późniejszym okresie przykryte grubą 

warstwą lastryka. Okładzina nałoŜona jest niestarannie, stopnie są róŜnej wysokśości, 

niewyrównane w poziomie, stanowią zagroŜenie dla korzystających z nich dzieci 

i dorosłych. Stan kamienia jest bardzo zły, co jest widoczne w ubytkach wierzchniej 

okładziny. Kamień jest rozwarstwiony, spiaszczony. Na powierzchniach bocznych 

stopnic, w odkrywce widoczne są ślady groszkowania i dlutowania (fot.46,47,56).  

 Schody kamienne w wejściu do kuchni w skrzydle zachodnim posiadają wyraźne 

ślady opracowania powierzchni przez groszkowanie i dłutowanie. Cała ich powierzchnia 

jest silnie zaatakowana przez mikroorganizmy (fot.52,53). Niektóre stopnie są popękane. 

Pomiędzy stopniami widoczne są szerokie szczeliny, w których brak wypełnienia. 

Krawędzie powierzchni bocznych schodów są wyszczerbione, posiadają ubytki 

mechaniczne.  

 Kamienny próg w wejściu do klatki schodowej jest zabrudzony, w centralnej 

partii jest wklęśle wytarty na skutek uŜytkowania, na powierzchni zazieleniony. 

 

Komin kotłowni – ceglany zacienia dodatkowo przełączkę w skrzydle wschodnim 

i zasłania pion okien. Obecnie jest nieuŜywany.  

 

Stolarka okienna w większości skrzynkowa, nie nawiązuje do historycznych 

podziałów i kolorystyki, została wymieniona prawdopodobnie w okresie po II Wojnie 
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Światowej. Jej stan zachowania, podobnie jak na elewacji frontowej jest zły – stolarka 

nie stanowi Ŝadnej izolacji termicznej i akustycznej, jej mechanizmy są zniszczone, 

większość okien się nie domyka. Okna są do tego stopnia nieszczelne, Ŝe zalewająca 

ściany woda opadowa z dachu przedostaje sią do środka pomieszczeń, powodując dalsze 

zniszczenia we wnętrzach, m.in. drewnianych podług. Okna zostały prowizorycznie 

poprzysłaniane przez personel szkoły foliami, co stanowi wątpliwe zabezpieczenie przed 

dalszym zalewaniem klas i korytarzy (fot.64). W ościeŜach widoczne zazielenienia 

wynikające z zawilgocenia, spowodowanego mikroorganizmy. 

 W wielu oknach strychowch brak stolarki. Stolarka okien piwnicznych jest  

w bardzo złym stanie, lub występuje całkowity jej brak, część szyb okien poprzysłaniana 

jest innymi materiałami. Stan otworów okiennych na całej elewacji, na strychu 

i w piwnicach ma zasadniczy wpływ na obniŜanie temperatury w całym budynku. 

 

Stolarka otworów drzwiowych 

 Stolarka otworów drzwiowych wejściowych nie jest w najgorszym stanie. 

Stolarka posiada normalne ślady uŜytkowania. Jaj kolor jest daleki od koloru 

historycznego znalezionego w odkrywkach od strony wnętrz (od zewnątrz farby ulegały 

szybciej zniszczeniu, drewno zazwyczaj było częściej przemalowywane).  

 

Elementy metaloplastyki 

 W drzwiach do sieni zachodniej zachowała się historyczna klamka kuta 

z szyldem, obecnie pomalowanym farbą brązową jak reszta stolarki (fot. 48).  

Kraty, pręty czy siatki w oknach piwnicznych są przerdzewiałe, nieestetyczne, powinny 

zostać wymienione na nowe, jednolite stylowo. 

 W ubytkach i odpryskach wierzchniej warstwy malarskiej na metalowych 

balustradkach przy schodach prowadzących do sieni zachodniej i do kuchni  

w skrzydle zachodnim widoczne są produkty korozji i wcześniejsza , zielona kolorystyka.  

 

Ofasowania 

 System rynien i rur spustowaych stosunkowo nowych, wymienionych nie dawno 

musi być nieszczelny. Być moŜe liście opadające z wysokich drzew, zalegają w rynnach, 

przytykając je. Parapety z blachy są pouszkadzane i zardzewiałe. 
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Powierzchnia podwórza jest silnie zazieleniona co jest zwięzane z silnym 

zawilgoceniem spowodowanym zalewaniem wodą opadową nawierzchni i nie 

funcjonującym poprawnie systemem odprowadzania wody do kanalizacji. Stan tej 

nawierzchni jest alarmujący (fot. 37,38). Nieestetycznego wyglądu podwórka dopełniają 

dodatkowo nierówna nawierzchnia z poprzekrzywianymi głównie przez sytemy 

korzeniowe drzew płytami chodnikowymi, blaszanymi gospodarczymi altanami,  fatalnie 

zachowanymi murkami ogradzającymi wejście do kotłowni przy elewacji wschodniej. 

Znajdująca się w podwórzu studnia z pompą jest wielokrotnie przemalowywana 

i skorodowana (fot.54,55).  

  

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Rerezentacyjne wnętrza szkolne, do jakich naleŜą niewątpliwie westybule,  

korytarze i klatka schodowa są bardzo zaniedbane, a w szczegółach zniekształcone przez 

wilokrotne powierzchowne i niefachowe remonty.  

Powierzchnie ścian i dekoracji architektonicznych były wielokrotnie 

przemalowane, przez co znacznie zatraciły swą formę dekoracje architektoniczne – 

wyoblone są naroŜniki i krawędzie herbów krakowskich w wspornikach pod gurtami na 

korytarzach. Kolorystyka - biel z ciemniejszą lamperią wprowadzona do wnętrz w Ŝaden 

sposób nie pasuje do charakteru zabytkowego wnętrza (fot. 87-89). Na powierzchni ścian 

widoczne są liczne ubytki, odpryski farb, zarysowania, zabrudzena, zachlapania i inne 

mechaniczne uszkodzenia powstałe na skutek uŜytkowania obiektu, liczne gipsowe 

zatarcia po przekuciach i zmianach instalacji. Oprócz tego widoczne są spękania 

wierzchniej wartswy farb i odspojenia. Tynk pierwotny widoczny w odkrywkach 

i ubytkach jest osłabiony, na co wpływ miał zapewne czas i naturalne starzenie się 

materiału, ale takŜe niewłaściwie przeprowadzone remonty polegające na nakładaniu 

kolejnych warstw farby i uszczelnianiu ścian. W wykonanych odkrywkach na parterze 

i na I piętrze zachowały się fragmenty dawnej dekoracji w postaci poziomych ciemno 

ugrowych pasów biegnących na wysokości wsporników (fot. 90).  

Ceramiczna posadzka jest w zróŜnicowanym stopniu zachowana. Istnieją 

miejsca w sieni głównej i korytarzach bardziej uŜytkowane, gdzie powierzchnia płytek 

jest znacznie starta lub gdzie płytki są popękane, wymienione na inne lub uzupełnione 

tymi samymi, ale bez kontynuacji wzoru. Widoczne są teŜ uzupelnienia ubytków 

w postaci kitów cementowych i innych, np. pomiędzy sanitariatami na I piętrze gdzie 
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ubytek ceramicznego wałka został ulepiony w kicie cementowym. W wielu miejscach 

przy ścianach widoczne są zachlapania posadzki farbami olejnymi z remontów ścian.  

Natomiast w sieni zachodniej, mniej eksploatowanej widoczny jest znaczny fragment 

posadzki w bardzo dobrym stanie zachowania (fot.99,100) .  

 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ścianki meblowe  

Widoczne w odkrywkach drewno jest w dobrym stanie. Wygląd drzwi, czy 

ścianek jest nieestetyczny, co jest związane z niefachowo przeprowadzanymi remontami, 

polegającymi na nakładanieu kolejnych warstw powłok olejnych i międzywarstw 

z kitów, co doprowadziło z czasem do zalania zawiasów i wrębów, co z kolei 

doprowadziło do powstania nieszczelności, odkszatłceń i utrudnień w domykaniu drzwi. 

Wielowarstwowe przamalowania zatarły zupełnie kształt drewnianaych profili, 

pozbawiły stolarkę jej pierwotnej plastyki. Widoczne są kity tuszujące ubytki drewna 

wykonane gipsem cz innym rodzajem szpachlówki niewłaściwym dla drewna, spękania 

wierzchnich powłok malarskich, odpryski. We wszystkich drzwiach szyldy i klamki 

wymienione są na róŜne – współczesne, widoczne są natmiast pierwotne zawiasy 

czopowe zakończone stoŜkowo. Na większości drzwi nie zachowały się historyczne 

emaliowane tabliczki z numerami klas.  

 

Stolarka okienna  

Okna zewnętrzne  zostały opisane przy okazji elewacji. Zachowana w klatce 

schodowej pierwotna, pojedyncza stolarka okienna jest w dobrym stanie. Widoczne 

w odkrywkach drewno jest zdrowe. Jak i w przypadku innych elementów drewnianych 

tak i tutaj podstawowoym mankamentem są wielowarstwowe, niechlujne  przemalowania 

drewna wraz z  okuciami, bez ściagania kwater, będące przyczyną tego, Ŝe skrzydła są 

sklejone z krosnami, mechanizmy zasuwek w oknach okrąglych czy zawiasy nie 

funkcjunują.   

 

Inne elementy z drewna 

Drewniany cokół zamocowany wzdłuŜ ścian korytarzy i klatki schodowej, 

wielokrotnie przemalowywany, zatracił całkowicie ksztalt górnego profilu. Jego 

mocownie do ścian w wielu miejscach jest poluzowane, szczelina pomiędzy ścianą 

i cokołem są wypełniane cementem. Ubytki drewna i wielokrotne przemalowania 
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charakteryzują takŜe drewnianay pochwyt biegu schodów w klatce. Nie zachowały się 

oprócu jednego miejsca profilowane, półokrągle z kulką zakończenia lasek pochwytu.  

 

Schody 

W najgorszym stanie zachowania są schody w sieni zachodniej, prowadzące na 

parter. Schody – prawdopodobnie kiedyś z piaskowca są obecnie przykryte dość grubą 

wartswą zaprawy betonowej, z widocznymi jej ubytkami przy krawędziach. Pierwszy 

i ostani stopień pomalowane są na brązowo, na powierzchni innych widoczne są zacieki 

i zaplamienia pochodzące z remontów ścian. Niebezpieczne i niepraktyczne jest takŜe 

wyprowadzenie na kant krawędzi stopni, co m.in. jest przyczyną powstawania ubytków, 

ale przede wszystkim stanowi zagroŜenie dla biegających po szkole dzieci.  

Późniejsze schody z lastryka w sieni wschodniej czy z sztucznego kamienia 

w klatce schodowej są w dobrym stanie zachowania. Poza silnym zabrudzeniem 

powierzchni, zachlapaniami schody nie posiadają większych ubytków poza 

spowodowanym uŜytkowaniem wytarciem górnych powierzchni stopnic, wygładzeniem 

faktury – groszkowanej, jaka zachowała się jedynie na krawędziach stopni (fot.96).  

 

Metalowe elementy  

Przemalowane i pokryte nawarstwieniami są takŜe Ŝeliwne wsporniki pochwytu, 

w wielu miejscach jego mocowanie jest niestabilne. Podobnie wieleoma warstwami farby 

pokryto metalową balustradkę w arkadzie na drugim piętrze, która oprócz tego nie 

posiada ubytków i jest dobrze zachowana. Pozalewane farbami są równieŜ 

przytrzymywacze przeciwwiatrowe przy stolarce wejściowej i ściankach meblowych 

(fot.107).  
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WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ ODKRYWKOWYCH 

 

 

Elewacja frontowa 

W pasie do parteru wykonano odkrywki: 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.1. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego fot.23 

e.2. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego. fot.24 

w odkrywkach widoczna 
pierwotna zaprawa 
barwiona na kolor jasno 
ugrowy z domieszką sieny 
palonej, 
najprawdopodobniej 
cement rzymski 

e.3. 

w pasie poniŜej parteru na 
części elewacji 
przemalowanej na jasno 
szary kolor, w naroŜniku 
okna piwnicznego w osi 
10. 

fot.26 

w odkrywce widoczna 
zaprawa jak wyŜej 
z cementu rzymskiego i 
kilka nawarstwień szarych 
przemalowań aŜ do 
wierzchniej farby jasno 
szarej z dodatkiem błękitu 

e.4. na podokienniku okna 
w parterze w osi 10. fot.25. 

pod warstwą jasno Ŝółtego 
przemalowania widoczna 
pierwotna wartswa 
zaprawy,  
w której wykonano 
podokiennik, siatka spękań 
skórczowych 

e.5. na parapecie okna 
piwnicznego w osi 10 fot.27. 

pod warstwami 
przemalowań widoczna 
warstwa betonu, którą 
przykryto parapet, Ponadto  
w jednej z warstw 
widoczne przemalowanie 
w kolorze intensywnej 
zieleni 

e.6. 

na wypukłym pasowym 
poziomym elemencie  
pomiędzy parapetami 
okien parteru 

fot.19 

pod warstwą farby 
widoczna pierwotna 
zaprawa w kolorze 
ugrowym z dodatkiem 
sieny palonej 



 28 

e.7. 

w osi 9., w naroŜniku 
podokiennika i poniŜej  
w obrębie 
przemalowanego na jasno 
szary kolor pasa 
imitującego mur 

fot.28 

widoczna pierwotna 
zaprawa  
i naniesione później 
nawarstwienia szarości, 
czerni  
i wierzchnie 
przemalowanie  
w kolorze jasno szarym 

e.8. cokół w osi 9 fot.29 

W pęknięciu i ubytku 
wierzchniej warstwy 
betonowej widoczna cegła 
z której wyk. cokół 

 

 Wszystkie wykonane odkrywki w dolnej kondygnacji elewacji frontowej,  

w partiach wykończonych w zaprawie i  przemalowanych w późniejszym okresie 

wykazują istnienie pod nawarstwieniami jednakowej w kolorze i składzie zaprawy, której 

charakter – twardość i występujące na wszystkich elementach siatki drobnych  spękań 

skurczowych wskazują, Ŝe zastosowana zaprawa wykonana była w technice cementu 

romańskiego.  

 

Elewacja tylna – podwórzowa  

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.t.1. 
powierzchnia boczna 
stopnia w schodach 
wejścia do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 56. 

e.t.2. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 57. 

Widoczna powierzchnia 
piaskowca opracowana 
przez dłutowanie 
i groszkowanie 

w odkrywce widoczna 
warstwa mini na 
powierzchni metalu,  
w ubytkach mini produkty 
korozji, na krawędziach 
brązowej powłoki 
malarskiej widoczne 
spodnie warstwy  
w kolorach ciemnej 
i starsza – jaśniejszej 
zieleni 
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e.t.3. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 58. 

widoczne warstwa metalu, 
warstwa mini, warstwa 
zieleni jasnej, warstwa 
zieleni ciemnej i 
wierzchnia wartswa 
brązowa 

e.t.4. ściana  wschodnia skrzydła 
zach. nad cokołem fot. 60. 

widoczne liczne 
nawarstwienia i mocno 
spiaszczony tynk leŜący 
na wątku ceglanym 

e.t.5. węgar wejścia do sieni 
budynku frontowego fot.61. 

w odkrywce widoczna 
leŜąca na wątku zaprawa 
barwiona  
w masie na kolor 
rozbielonej sieny palonej 
z dodatkiem umbry 
naturalnej 

e.t.6.  stolarka wejścia do sieni  fot.62. 

widoczny w odkrywce 
kolor intensywny zielony 
w pierwszej warstwie na 
drewnie 

s.o.1 
stolarka skrzynkowa 
pierwotna w sanitariatach 
na II piętrze 

fot.66 

widoczna brązowa 
kolorystyka warstwy 
malarskiej pierwotnej na 
profilu ramiaka 
wewnętrznego 

 

 Na podstawie wykonanych odkrywek i w ubytkach wierzchniej warstwy 

cementowej zaprawy, fot. 59. moŜna stwierdzić, Ŝe istniała w starszych warstwach 

zaprawa piaskowo wapienna barwiona w masie, do której moŜna się odnieść jako do 

propozycji kolorystycznego wykończenia elewacji tylnej. Wiadomym jest jednak, Ŝe 

w przyziemiu  i w otworach okiennych, czyli tam gdzie moŜliwy był na tym etapie dostęp 

i wykonanie odkrywek, warsty pierwotne zachowane są w znikomym stopni, ze wzglądu 

na największe zniszczenia i najczęściej przeprowadzane remonty. Ostateczne decyzje co 

do wykończenia elewacji tylnej naleŜy podjąć po wykonaniu dodatkowych, poszerzonych 

badań odkrywkowych z rusztowań. MoŜna przypuszczać, Ŝe jeŜeli zachowały się gdzieś 

ślady pierwotnego wykończenia to na wyŜszych kondygnacjach, w miejscach trudno 

dostępnych, w których nie usuwano ich dokładnie  podczas remontów.  
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 W odkrywkach i wielu odpryskach wierzchnich warstwy olejnej, brązowej 

widocznym jest, Ŝe barierki wcześniej malowane były na zielono, na podkładzie z mini.  

Natomiast znaleziony, na profilu futryny drzwi wejściowych kolor zielony świadczy 

o tym, Ŝe napewno był czas, gdzie stolarka była pomalowana tym kolorem, nie moŜna 

jednak twierdzić, Ŝe jest to kolor pierwotny, gdyŜ na powierzchniach zewnętrznych drzwi 

i okien warstwy farby ulegają szybszemu zniszczeniu, odpryskom na skutek 

bezpośredniego naraŜenia na działanie czynników zewnętrznych. Zewnętrzne partie 

stolarki są teŜ częściej remontowane i przemalowywane. Bardziej wierygodne są 

odkrywki kolorystyki na drewnie wykonane od strony wnętrz. 

 Na zabytkowej stolarce skrzynkowej trzech okien w sanitariatach w odpryskach 

wierzchnich farb ftalowych i wykonanych odkrywkach widoczna jest brązowa 

kolorystyka pierwotna stolarki, jak przykładowo na fot. 66. 

 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa  

stolarka 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII 
WNIOSKI 

s.d.2. 
ścianka meblowa na 
parterze w wejściu na 
korytarz z sieni zachodniej 

104 

wyraźnie wodoczna 

wartswa malarska z 

fladrami 

s.d.3. 

stolarka drzwiowa 
płycinowa w przejściu 
z przedsionka zachodniego 
na podwórze- wejście do 
skrzydła wschodniego 

106 

w odkrywkach widoczna 

brązowa warstwa maalrska 

na drewnie – gorzej 

zachowana 

s.d.4. Brama prowadząca z sieni 
zachodniej na podwórze 107 

na powierzchni bocznej 

płyciny widoczna ciemne 

fladry jak na pozostałej 

stolarce, w warstwie 

drugiej fladry wykonane na 

jasnym podmalowaniu 
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Tynki i sztukaterie 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

10. 
sztukaterie w parterze 

fot.91 
W załamaniach form 
śładowo zachowane 
kolory czerwony i 
niebieski 

s.d.5. 

ścianka meblowa w 
wejściu do piwnic w 
pierwszym przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 

105 

widoczna leŜąca 

bezpośrednio na drewnie 

ciemno brązowa warstwa 

malarska  

s.6. drewniany próg na 
korytarzu na parterze 108 

s.d.7. 

parter, parapet okna 
wewnętrznego klatki 
schodowej, od strony 
korytarza 

111. 

s.d.8. 
listwa przymykowa okna 
prostokątnego w klatce 
schodowej 

112. 

s.d.12. Drzwi płycinowe na I 
piętrze 113. 

s.d.14. Drzwi płycinowe na I 
piętrze. 114. 

s.15. Drewniny próg w korytarzu 
na I piętrze 109. 

s.16. 
Drewniane okrągłe okno w 
klatce schodowej pomiędzy 
piętrami 

116. 

s.o.18. Drzwi w korytarzu 
frontowym na II piętrze 115. 

We wszystkich 

odkrywkach wykonanych 

na drewnie znaleziono 

pierwotną warstwę 

malarską w postaci ciemno 

brązowych fladrów 

wykonanych na nieco 

jaśniejszym podmalowaniu, 

szczególnie dobrze 

widocznych na fotografiach 

115., 113., 109. 

Jest to niewątpliwie 
warstwa w jakiej 
wykończona była stolarka 
drzwiowa i okienna po 
stronie wnętrz.  

W odkrywkach nr 2 i 4 na 
warstwie pierwotnych 
fladrowań znajduje się 
warstwa malarska zielona, 
co wskazuje na to Ŝe 
warstwa zieleni nie jest 
pierwotna i naleŜy zarówno 
we wnetrzach jak i na 
zewnatrz do III warstwy 
chronologicznej 
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11. 
arkada w pierwszym 
przęśle korytarza od 
wschodu w skrzydle 
frontowym 

fot.90 
Widoczne zachowane 
pasowe ciemno ugrowe 
fragmenty dekoracji na 
wysokości sztukaterii 

13. 
węgar okna na I piętrze 

fot.92 
kolor sieny palonej 
z dodatkiem ugru w 
pierwszej warstwie na 
tynku 

14. 

arkada w pierwszym 
przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 
przy zejściu do piwnic 

fot.86 

Widoczne na wysokości 
sztukaterii słabo 
zachowane ugrowe pasy- 
pozostałość dawnej 
dekoracji malarskiej 
korytarzy 

  

 Wykonano ponad dwadzieścia wąskich pasowych odkrywek celem znalezienia 

warstwy malarskiej dekoracji korytarzy. W odkrywkach zazwyczaj na tynku widoczna 

była monochromatyczna warstwa malarska w kolorze rozbielonej sieny palonej z ugrem, 

w róŜnym natęŜeniu walorowym, przykładowo pokazano to na fot. 92. 

 Na ścianach korytarzy natrafiono na prostą dekorację w postaci trzech ciemno 

ugrowych pasów – dwóch węŜszych biegnących górą i szerszego dołem,  

w poziomie sztukaterii. Pasy te są niewątpliwie pozostałością pierwotnej dekoracji 

malarskiej. Widoczne w odkrywkach pasy odpowiadają fragmentowi dekoracji 

widocznemu na fot. archiwalnej w dok. D. Czapczyńskiej- tabl. IV , ale pochodzącej ze 

szkoły na ul. Lubomirskich.  

 Nie ma pewności, co do tego Ŝe zachowane śladowo kolory na gipsowych 

sztukateriach pochodzą z pierwszej warstwy malarskiej. MoŜna jednak na tej podstawie 

przypuszczać, Ŝe herby i ich obramienie były polichromowane. 
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ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE 

 

Budynek naleŜy niewątpliwie do cennych obiektów zabytkowych z okresu 

historyzmu. Ze względu na stan zachowania wymaga jak najszybszych działań 

interwencyjnych polegających na wykonaniu szeregu zabiegów konserwatorskich  

i prac o charakterze budowlanym, a takŜe licznych rekonstrukcji w oparciu o fotografie 

i rysunki archiwalne1 oraz badania odkrywkowe. Koniecznym jest wyeliminowanie 

przyczyn zniszczeń oraz przwrócenie elewacjom frontowym, dziedzińca oraz wnętrzom 

ich pierwotnego charakteru, na drodze odpowiednich działań o charakterze zarówno 

technicznym jak i estetycznym.  

 
Elewacja frontowa 

 Zaleca się: 

 Rekonstrukcję historycznego kształtu ceglanych sterczyn środkowego 

przyczółka (fot.117,119,120), czyli przywrócenie wysokości trzech wewnętrznych 

sterczyn z krenelaŜem, tym samym zrekonstruowanie kształtu herbu w zwieńczeniu. 

W tym celu w oparciu o autorskie rysunki projektowe i fotografie archiwalne z teki Jana 

Zawiejskiego, Album Fotografii APK, sygn. MI-41. naleŜy wykonać odpowiednie 

projekty architektoniczne.  

 Wątek ceglany poddać konserwacji według programu konserwatorskiego,  

w ramach którego naleŜy wykonać w pierwszej kolejności działania o charakterze 

ochronnym, do których moŜna zaliczyć usuwanie uszczelniających i przyspieszających 

korozję nawarstwień patyny atmosferycznej, odsalanie i niszczenie mikroorganizmów. 

Po usunięciu czy zminimalizowaniu przyczyn powstawania zniszczeń powinno się 

usunąć niepierwotne i nieestetyczne nawarstwienia farb i zapraw, skorodowane lub 

niewłaściwe ze względów estetycznych uzupełnienia ubytków cegieł i spoin, zwłaszcza 

cementowe. Koniecznym jest wzmacnianie struktury zabytkowego muru i wykonanie 

uzupełnień ubytków cegły i spoin w zaprawach dobranych pod względem koloru  

i uziarnienia do pierwotnych, z powtórzeniem kształtu i głębokości pierwotnej spoiny. 

                                                        

1 Dokumentacja autorstwa Pani mgr Danuty Czapczyńskiej zwiera na ten temat wyczerpujące wyjaśnienia i 

przydatne kopie archiwalnych zdjęć i rysunków. 
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 Elementy elewacji wykonane w cemencie romańskim zakonserwować 

według programu konserwatorskiego. Partie wykonane w zaprawie naleŜy oczyścić 

z wszystkich niepierwotnych nawarstwień przysłaniających zaprawę na bazie cementu 

romańskiego, która jest jednorodna dla wystroju elewacji. Uzupełnienia ubytków naleŜy 

wykonać tylko w technologii pierwotnej, dobierając odpowiednio skład i kolor zaprawy 

do kitów. Ubytki sztukateri naleŜy zrekonstruować metodą ciągnioną lub w formie 

odlewów wykonanych na podstawie oryginalnych form. 

 Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczęcym elewacji 

powinna zostać odsłonięta spod niepierwotnych nawarstwień i poddana konserwacji 

według programu konserwatorskiego. W razie znacznych ubytków brakujące fragmenty 

naleŜy rekonstruować według wzorca i zasad malarstwa patronowego. Zaleca się 

wykonanie badań spoiwa, zastosowanego w warstwie malarskiej. W przypadku bardzo 

złego stanu zachowania bądź znacznego ubytku warstwy dekoracji naleŜy ją 

rekonstruować w oparciu o zachowane ślady i dokumentację archiwalną fotograficzną 

(fot. 117). Ubytki warstw podkładowych, rekonstrukcję profili gzymsu naleŜy wykonać 

metodą ciągnioną z zastosowaniem materiałów i technologi jak uŜyte pierwotnie. 

 Elementy kamienne naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program 

konserwatorski. Powierzchnie kamienne naleŜy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń, 

uzupełnić ewentualne drobne ubytki zaprawą dobraną pod względem uziarnienia 

i koloru, kamień naleŜy wzmocnić przez głęboko penetrującą impregnację strukturalną 

i zahydrofobizować. 

 Na podstawie zachowanych w wejściach do budynku progów kamiennych 

z piaskowca naleŜy wykonać ich rekonstrukcję. MoŜna i zaleca się w miejscu progów 

z piaskowca  zastosować materiał z twardszego kamienia - granitu w kolorystyce  ciepłej, 

zbliŜonej do piaskowca.  

 Cokół z betonowej okładziny. Zaprawę betonową ze względu na bardzo zły 

stan zachowania oraz jego właściwości uszczelniające naleŜy usunąć. Nową okładzinę 

cokołu zaleca się wykonać stosując płyty z piaskowca (w trakcie prac przy skuwaniu 

naleŜy sprawdzić czy pod betonem nie zachowały się fragmenty pierwotnego cokołu, 

jesli tak nalezy go zrekonstruować w analogicznym materiale) lub bloczki betonowe, 

nawiązując do stanu zastanego i cokołu w szkole przy ulic Lubomirskich. Okładzinę 

cokołu zaleca się zaprojektować na etapie wykonawczym, tak by przykryła nieestetyczną 

folię izolacyjną wystającą z ziemi.  
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Po odsłonięciu wątku ceglanego w cokole naleŜy go zakonserwować zachowawczo, 

wzmacniając strukturalnie zarówno cegłę jak i spoiny. W przypadku decyzji o usunięciu 

zaprawy z spoin i zastąpieniu jej nową zaprawą,  zaleca się zastosowanie zaprawy 

o zwiększonej paroprzepuszczalności i niŜszej wytrzymałości niŜ cegła, tak by zaprawy 

podciągając wodę i kumulując sole rozpuszczlane w wodzie stanowiły środowisko, 

w którym zachodzić będą procesy niszczenia i tym samym chronić będę cegły przed 

szybszą destrukcją. 

 Wykonane z płaskich elementów metalowe kraty w oknach piwnicznych 

naleŜy usunąć i zamienić na  nowe zaprojektowane w oparciu o wygląd krat  

w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.125-  wedlug 

modułów występujących w balustradkach po stronie podwórza. 

 Metaloplastykę [ankry i orzeł w środkowym przyczółku]  zachowaną na 

elewacji naleŜy konserwować według programu konserwatorskiego.2 Zaleca się 

wykończenie kutego orła w pierwotnej technologii. 

Brakujące elementy naleŜy przywrócić wykonując rekonstrukcje na podstawie 

dokumentacji archiwalnych oraz wykonanych w tym celu projektów. (fot.  117,119,120). 

!  Koniecznym jest wykonanie  rekonstrukcji : 

1. Metalowej kutej korony wieńczącej środkową sterczynę środkowego przyczółka 

w oparciu o archiwalną fotografię. Według dokumentacji Pani mgr Danuty 

Czapczyńskiej w archiwalnych dokumentach firmy będącej wykonawcą prac 

budowlanych, zachowała się informacja, Ŝe „korona wykonana była z kutego 

Ŝelaza, miała około 1m. wysokości i była malowana” (str.4). 

2. Napisu „SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napisu „ MIEJSKA“ 

w blendzie prawego przyczółku. Krój secesyjnych liter naleŜy opracować  

w oparciu o dokumentację archiwalną i inwentaryzację archiwalną z 1935 r.  

3. Balustradki przeciwśniegowej lub attyki na krawędzi zadaszenia w oparciu 

o ikonografię. NaleŜy opracować szczegółowy projekt w oparciu o fotografie 

archiwalne. 

Do rekonstrukcji elementów metalowych naleŜy wykonać odpowiednie modele, a po ich 

zatwierdzeniu komisyjnym- odlewy. Kolorystyka poszczególnych elementów z metalu 

                                                        

2  W dokumentacji mgr Danuty Czapczyńskiej opartej na przeprowadzonej przez nią szerokiej kwerendzie 
budynku istnieje informacja, Ŝe orzeł wykonany z kutego Ŝelaza był miniowany, a następnie aluminiowany 
(str.4.) 
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powinna zostać ustalona po postawieniu rusztowań i umoŜliwieniu dostępu do 

wybranych elementów, w czasie drugiego etapu wykonywania badań odkrywkowych. 

 Parapety ceramiczne naleŜy poddać konserwacji według programu  

i rekonstrukcji poprzez uzupełnienie brakujących dachówkami identycznymi jak 

historyczne pod względem rozmiaru, formy i koloru – zieloną glazurowaną dachówką 

karpiówką. NaleŜy przygotować i wyprowadzić dokładnie spadki. Zaleca się na niŜszych 

kondygnacjach wykonanie parapetów tylko z dachówki historycznej, gdzie braki 

poszczególnych dachówek moŜna uzupełnić egzemplarzami uzyskanymi z innych 

parapetów po ich demontaŜu. Pozwoli to na scalenie wyglądu poszczególnych parapetów, 

w przypadku gdyby wystąpiły trudności z uzyskaniem identycznego materiału. Zaleca się 

takŜe dachówki z wyszczerbionymi krawędziami zewnętrznymi, po uzupełnieniu 

ubytków, montować wyŜej, na piętrach i w środkowych rzędach parapetów. Parapety  

z dachówki naleŜy hydrofobizować. 

 

Elewacja tylna – podwórzowa   

Niezwykle istotnym jest przywrócenie elewacji podwórzowej wyglądu jak 

najbardziej zbliŜonego do pierwotnego. Głównymi zadaniami do osiągmniącia tego celu  

będzie przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji i wprowadzeniu kopi stolarki 

okiennej (podziałów, plastyki i kolorystyki) w oparciu o dokumentacjie fotograficzne 

i rysunkowe archiwalne, a następnie wykonane na tej podstawie projekty. Zanim jednak 

będzie to moŜliwe konieczne jest wykonanie szeregu prac w pierwszej kolejności 

polegających na zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn zawilgocenia i przedostawania się 

na podwórze wody, przede wszystkim opadowej, i utrzymywaniu się silnego 

zawilgocenia powierzchni elewacji i dziedzińca. NaleŜy maksymalnie zminimalizować 

przyczyny zniszczeń powodowanych zawilgoceniem.  Powinno się skontrolować dach, 

który był remontowany przed dziesięciu laty i sprawdzić stan ofasowań 

odprowadzających wodę z dachu. Z przekazów ustnych wiadomo, Ŝe podczas ulewnych 

deszczy woda z dachu spływa po powierzchni elewacji zachodniej skrzydła wschodniego 

(w przełączce) i w naroŜniku elewacji skrzydła frontowego i zachodniego, przedostając 

się przez nieszczelną stolarką do wnętrz i zalewając pomieszczenia.  
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Powierzchnie tynkowane 

 W związku z potrzebami uŜytkownika zakłada się docieplenie budynku szkoły od 

strony podwórza. Przed wykonaniem projektowanej okładziny izolacyjnej zaleca się 

usunięcie większości odspojonych i zdegradowanych partii tynku i po odslonięciu muru 

i ocenie stanu jego zachowania wykonanie czynności technicznych polegających na 

odsalaniu, usunięciu z powierzchni śladów działalności mikroorganizmów, dezynfekcji, 

wzmocnieniu strukturalnym w razie konieczności zagroŜonych partii muru. W przypadku 

degradacji spoin w murze w przyziemiu zaleca się je uzupełnić profilaktycznie zaprawą 

szerokoporową. Docieplenie nie powinno przysłonić detali architektonicznych, a jeŜeli 

będzie to konieczne naleŜy je powtórzyć po dociepleniu. Stosując odpowiednie profile  

i okładziny. Zaleca się postąpić tak w przypadku cokołu wykończonego prostym 

parapetem. Ze względów praktycznych zaleca się w pasie cokołu wykonanie na 

dociepleniu okładziny betonowej analogicznej jak po stronie frontowej elewacji bądź 

wariantowo obłoŜenie cokołu cegłą licową półklinkierową. 

 Dla elewacji podwórzowej zaleca się po wstępnych ustaleniach zastosowanie 

koloru NCS S 1505-Y50R. 

 Powierzchnie boczne schodów naleŜy po usunięciu niepierwotnych 

i zdegradowanych warstw poddać konserwacji według programu zaczynając od 

ceglanego muru, a następnie uzupełnić tynk zaprawą szerokoporową. W warstwach 

wierzchnich wykończeniowych zastosować tak jak i dla całości elewacji powyŜej cokołu 

wierzchnią szlichtę mineralną i przywrócić kolorystykę zgodną z pierwotną. 

 W przypadku schodów kuchennych naleŜy je rozebrać i zbudować na nowo ze 

stopnicami blokowymi kamiennymi zakonserwowanymi i przeniesionymi z pierwotnych 

schodów na nowa konstrukcję stosując wzmocnienie Ŝelbetonowe i izolację. Zaleca sie 

opracowanie  stosownego projektu. 

 Profilowany tynkowany gzyms wieńczący naleŜy poddać konserwacji według 

programu. Partie gzymsu zdeformowane naleŜy usunąć a następnie rekonstruować te 

odcinki metodą ciągnioną. Po ustawieniu rusztowań zaleca się przed przstąpieniem do 

prac wykonać badania odkrywkowe ustalające kolorystykę sztukaterii oraz po dokładnej 

ocenie stanu zachowania wytypować obszary do resekcji. 
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Kamienne elementy 

 Schody kamienne w wejściu do kuchni przy ścianie szczytowej skrzydła 

zachodniego naleŜy poddać konserwacji według programu – oczyścić z fałszywej patyny, 

glonów i porostów, odsolic zdezynfekować skleić spękania, uzupełnić ubytki, 

a powierzchnie zaimpregnować i zahydrofobizować.  

 Stopnie kamienne w wejściu do sieni zachodniej naleŜy oczyścić z warstw 

betonowej powłoki i po ocenie stanu zachowania podjąć ostateczne decyzje, w wypadku 

silnej destrukcji - wymienić skorodowane bloki na nowe lub wykonać taszle i fleki. 

NaleŜy odtworzyć pierwotną fakturę powierzchni - groszkowanie i dłutowanie szlaku 

krakowskiego widoczne  na powierzchni bocznej w odkrywce nr e.t. 1 (fot nr 56). naleŜy 

teŜ ocenic po skuciu betonu ich stan zachowania i opracować projekt ewentualnego 

przemurowania biegu. 

 Kamienny próg naleŜy wymienić na nowy z granitu (jak dla elewacji frontowej) 

z powtórzeniem faktury i wielkości.  

 

Elementy metalowe 

 W oknach piwnicznych podobnie jak od strony frontowej zaleca się 

zamontowanie nowych, jednolitych krat, z zastosowaniem motywów prętów jak  

w balustradkach lub w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich. 

Kraty w oknach zaleca się wykończyć w kolorze grafitowym ewentualnie wykonać 

odkrywki na kratach w bliźniaczej szkole. 

 Metalowe balustrady schodów naleŜy konserwować jak inne elementy z metalu, 

według programu. Balustrady naleŜy pomalować na kolor zielony na podstawie 

odkrywek, według wstępnych ustaleń na kolor NCS S 4040-G10Y lub NCS S 4040-

G20Y. 

 

Dla elewacji frontowej i tylnej: 

Stolarka drzwiowa bram wejściowych od frontu i od podwórza 

 Wszastkie bramy wejściowe oprócz współczesnej bramy w osi 11 od frontu 

naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program konserwatorski.  

 Okucia w bramach naleŜy konserwować wedlug programu lub rekonstruować  

w oparciu o zachowane w budynku wzorce, widoczne w bramie w osi czwartej elewacji 

frontowej i bramie wiodącej na podwórze z sieni zachoedniej   
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Przykładowo konserwacją naleŜy objąć historyczną bramę wraz z okuciami w osi 

czwartej elewacji. W tym przypadku naleŜy zlikwidować metalowe siatki 

zabezpieczającą górne szklone kwatery. Kwatery przeszklone górną i środkowe 

koniecznym jest zdjąć przed przystąpieniem do dalszych prac.  Profilowane obramienia 

szklonych, szkłem zbrojonym kwater naleŜy rozkleić i wyjąć szyby. Powierzchnię 

drewna naleŜy oczyścić ze wszystkich niepierwotnych nawarstwień, usunąć niepierwotne 

listwy – na przykład obramienie wewnętrznej, przeszklonej kwatery, wykonać resekcję 

partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastępując je nowym sezonowanym – flekami 

dobranymi pod względem gatunku i usłojenia. Drewno naleŜy impregnować i wzmocnić 

strukturalnie, ubytki drewna uzupełnić kitami gotowymi lub specjalnie przygotowanymi 

na obiekcie z wypełniacza i spoiwa. Wykonać i zamontować kopie brakujących profili – 

listwy przymykowej, obramienia owalnej szklonej kwatery. Zaleca się poprawienie 

szczelności akustycznej i termicznej stolarki poprzez zastosowanie odpowiednich  

uszczelek wrębowych i o ile to moŜliwe - szyb zespolonych. Drewno naleŜy wykończyć 

przywracając pierwotną kolorystykę i fladry. Brakującą klamkę barmy w osi czwartej 

naleŜy skopiować stosując za wzór np. klamkę w drzwiach prowadzących na podwórze 

z sieni  zachodniej – fot. 48. 

 W przypadku wykonanej współcześnie bramy drewnianej w osi 11 elewacji 

docelowo naleŜy dąŜyć do jej usunięcia i wykonania w jej miejsce rzeczywistej kopii 

stolarki historycznej, w  oparciu o bramę wejściową w osi 4. oraz bramy bliźniaczej 

szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.123,124. W przyszłości w przypadku decyzji 

o wymianie stolarki naleŜy w tym celu wykonać specjalistyczny projekt, który powinnien 

być zatwierdzony przez odpowiednie władze konserwatorskie. Kopia bramy moŜe być 

wykonana w nowej technologii, czyli z zastosowaniem szyb zespolonych, uszczelek 

wrębowych, drewna prasowanego bardziej wytrzymałego na wpływy czynników 

klimatycznych. Kopia powinna wiernie odzwierciedlać plastykę stolarki historycznej, 

elementy snycerskiej dekoracji, wysokość i kształty profili powinna posiadać kolorystykę 

zgodną z pierwotną. W stolarce powinny zostać zamontowane kopie okuć historycznych 

– zwłaszcza szyld i klamka powinny zostać odlane na podstawie zachowanych 

w budynku, w bramach wejściowych od frontu i od podwórza.  

 Na chwilę obecną ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie 

bramy w osi 11, naleŜy ją koniecznie scalić kolorystycznie z stolarką historyczną – 

pomalować w kolorze brązowym farbą podkładową i wykonać fladry. 
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Stolarka okienna – okna elewacji frontowej i tylnej  

 Na elewacjach koniecznym jest przywrócić okna w wyglądzie – podziałach, 

plastyce i kolorze będące kopiami okien historycznych. Podziały okien są do odtworzenia 

na podstawie fotografii i rysunków projektowych archiwalnych, których reprodukcje 

znajdują się w dokumentacji Pani mgr Danuty Czapczyńskiej i część została skopiowana 

i zamieszczona w niniejszym programie. Plastykę okien – profile ramiaków i listew 

przymykowych naleŜy kopiować z zachowanych w sanitariatach oknach historycznych, 

uzupełniając odtwarzanie historycznych profili według danych technicznych i rysunków 

projektowych  dla detalu stolarki autorstwa Kazimierzy Czepiela dla sąsiedniej szkoły 

przy ulicy Lubomirskich w Krakowie.3  

 Okna historyczne w parterze i na piętrach elewacji frontowej były oknami 

skrzynkowymi, czteroskrzydłowymi, z skrzydłem górnym poziomym trójpolowym, 

uchylnym od dołu i skrzydłami pionowymi trójpolowymi, otwieralnymi.  Środkowe 

dolne pole okien było osobno otwieralne – był to tak zwany „luft“. Poza tym w parterze 

okna w dolnych polach posiadały mleczne przeszklenie – praktyczną izolację od 

widoków z zewnątrz. Mniejsze otwory okienne w czterech osiach od zachodu elewacji 

frontowej w parterze mogły posiadać stolarkę o odmiennych podziałach, ze względu na 

to, Ŝe cała ta część elewacji róŜni się w wykończeniu od całości, a okna te przynaleŜały 

do mieszkania dyrektora.- potwierdzają to rysunku archiwalne – fot.119,120. 

W dokumentacji projektowej istnieje projekt okna o innych podziałach (aneks rys. 5, do 

wykorzystania w tym miejscu. Zaleca sie w kopiach okien zastosować do górnej uchylnej 

kwatery system współczesnych cięgien - gez, co nie tylko pomaga w otwieraniu do 

wietrzenia, ale przedewszystkim w opuszczaniu cięŜkiej kwatery do mycia! W zakresie 

drewna, uszczelek i innych parametrów technicznych naleŜy stosować się do projektu 

autoprstwa kazimierza Czepiela dla bliźniaczej szkoły. 

 Podobnie okna od strony elewacji tylnej miały wielopolowe podziały, okna były 

dwunasto- i dziwięciopolowe, z polami w kształcie jednakowych kwadratów, jak na 

elewacji frontowej – fot.118 i rysunki projektowe fot. 121, 122.  W oparciu o te dane 

naleŜy zaprojektować podziały okien po sprawdzeniu i uporządkowaniu obmiarów. 

Jedynie okna skrzynkowe w sanitariatach (skrzydło wschodnie budynku, elewacja 

podwórzowa) były inne – wąskie, pionowe, dwuskrzydłowe, trójpolowe oraz 

                                                        

3 wybrane strony z projektu  K. Czepiela znajdują się w aneksie do niniejszego programu. 
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czteroskrzydłowe, sześciopolowe. Przykłady tych okien zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W oknach tych widoczny jest zabytkowy profil ramiaków i szprosów, oraz 

okucia – klamki i zawiasy (fot. 66-68). W ubytkach farb i odkrywkach wykonanych na 

tej stolarce (ramiak zewnętrzny) znaleziono kolor ciemno brązowy. Zaleca się jako 

świadka w obiekcie poddanie konserwacji wytypowanego, ze względu na najlepszy stan 

zachowania jednego lub dwóch  okien skrzynkowych z kompletem okuć i klamek  

w sanitariatach.  

 Dla okien zaleca się zastosowanie klamek z szyldami według przykładów – 

analogii na fot. 126,127. 

 Okna piwniczne obu elewacji  z drewnianą stolarką naleŜy poddać wymianie na 

nowe w oparciu o plastykę okien w sanitariatach, z zastosowaniem tych samych profili 

ramiaków i listew przymykowych jak w przypadku okien elewacji, dopasowywując 

wymiarami okna do otworów okiennych w przyziemiu. W przypadku okien piwnicznych 

od frontu z metalową uchylną stolarką naleŜy je konserwować starając się je usprawnić 

lub jeŜeli to niemoŜliwe naleŜy je skopiować wykonując do tego celu osobny projekt.  

Cztery okna piwniczne w osiach od północy elewacji podwórzowej zachodniej (okna 

kotłowni) zaleca wymienić w pierwszych osiach na nową stolarkę drewnianą 

i pozostawić do odnowienia dwa okna metalowe z szachtami.  W przyszłości po podjęciu 

decyzji o zamurowaniu szacht, przy okazji na przykład remontu podwórka, okna 

kotłowni moŜna ujednolicić. Na tym etapie jednak zaleca się odnowienie okien 

metalowych z kratami i odnowienie szachtów.  

 Dla okien strychowych zaleca się zaprojektowanie na zasadach jak dla 

pozostałych okien jednoramowej, otwieralno – uchylnej stolarki. Okna były w ciemnej 

kolorystyce, co jet czytelne na fotografiach archiwalnych – fot. 117,118. 

 Przy wymianie stolarki okiennej naleŜy się posłuŜyć projektem dla stolarki 

autorstwa Kazimierzy Czepiela.  

Ponadto dla całości elewacji: 

• preparaty hydrofobowe naleŜy zastosować wykończeniowo do całości muru 

objętego konserwacją; 

• zakłada się przegląd i poprawienie instalacji odgromowej oraz kontrolę  

i naprawy odprowadzenia wody opadowej; 

• zaleca się wymianę wszystkich parapetów blaszanych na elewacji podwórzowej, 

wymianę rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytan cynkowej 
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wedlug osobnego projektu architektonicznego. Zaleca się wykorzystanie 

pierwotnych lokalizacji dla rur spustowych i poprowadzenie ich w sposób jak 

najmniej inwazyjny dla wyglądu estetycznego budynku; 

• całość elewacji w poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przeciw grafitti; 

• wystające gzymsy i parapety z blachy zabezpieczyć systemem anty-ptak. 

 

 Podwórze naleŜy uporządkować. W tym celu powinno się wyrównać 

teren,wykarczować korzenie, wykonać nową nawierzchnię z  kostki szarej brukowej typu 

behaton i zaprojektować nowe zagospodarownie terenu z uwzględnieniem placu zabaw 

dla dzieci i wydzieleniem pól - skwerów z zielenią i kwiatami, posadzeniem nowych 

drzew oraz miejscami na ławki i ewentualnym ogródkiem upraw.  

Drzewa zacieniające podwórze i rozsadzające korzeniami nawierzchnię naleŜy usunąć, 

starając się w tym celu o odpowiednie zezwolenia.  

Ponadto: 

- Murowane dwustronnie zejście do piwnic przy skrzydle zachodnim naleŜy 

rozebrać. Wejście to jest nieuŜywane i stanowi jedynie kolejne miejsce 

przechowywania śmieci i zawilgocenia. Otwór wejściowy naleŜy  zamurować 

i zatynkować, a zejście zniwelować i zastąpić nawierzchnią placu. 

- Zejście do kotłowni i murek do skladania materialu opałowego w przyszłości 

naleŜy zlikwidować. Do kotłowni prowadzi osobne wejście z wnętrza budynku. 

Teren naleŜy wyrównać, zejście zasypać jak wyŜej, pozyskane miejsce 

wykorzystać w nowym zagospodorowaniu.  

- Przed remontem elewacji i wykonywaniem docieplenia naleŜy rozebrać ceglany 

komin do kotłowni , nieuŜywany. 

- Metalowe altany – garaŜ i śmietnik – powinny zostać rozebrane. NaleŜy przy 

okazji remontu nawierzchni zaprojektować nową altanę śmietnikową – 

funkcjonalną i spójną z wyglądem i charakterem budynku.  

Konserwacji naleŜy poddać Ŝeliwną pompę usuwając z niej wszystkie nawarstwienia 

i produkty korozji, postępując analogicznie jak w przypadku innych elementów 

metalowych. Pompę naleŜy pomalować kolorem ustalonym komisyjniena kolor balustrad 

– zielony lub zgodny z wynikami szczegółowych badań.  

Mur pomiędzy skrzydłem zachodnim i domem tercjana naleŜy konserwować - usunąc 

zdegradowane tynki, zastosować zabiegi dezynfekujące i odsalające a nastepnie 
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wytynkować zaprawą solochłonną szerokoporową i malować i w tym samym co 

elewacje, ustalonym komisyjnie na podstawie poszerzonych badań kolorze.  

 W przyszłości naleŜy przewidzieć konserwację domu tercjana znajdującego się 

pomiądzy parcelami obu szkół. 

 

Wnętrza 

Ściany, sklepienia i sztukaterie 

 Sklepienia krzyŜowe, gurty, wsporniki wymagają wyeksponowania i remontu,  

który przywróci tym elementom pierwotny charakter. W wykonanych odkrywkach 

znaleziono fragmenty dawnej dekoracji malarskiej – polichromii która widoczna jest na 

archiwalnych fotografiach w bliźniaczej szkole przy ulicy Lubomirskich. W celu 

upewnienia się o tym, przed przystąpieniem do prac we wnętrzach, po ustawieniu 

rusztowań, koniecznym jest wykonanie poszerzonych badań sondaŜowo-odkrywkowych 

z odkrywkami pasowo-płaszczyznowymi, zwłazcza w miejscach, do których dostęp był 

utrudniony. Prace te powinny być prowadzone przez specjalistyczny zespół 

konserwatorów.  Po wynikach tych badań naleŜy podjąć decyzję o dalszym postąpowaniu 

– wykonaniu konserwacji bądź uproszczonej rekonstrukcji – artystycznego malowania. 

W tym celu badania moŜna teŜ poszrzyć o wykonanie odkrywek w szkole sąsiedniej, po 

uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. W celach rekonstrukcyjnych naleŜy wykonać 

projekty kolorystyczne i następnie próbki in situ, które powinny być zatwierdzone 

komisyjnie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania dekoracji malarskich naleŜy z powierzchni 

ścian, sklepień i sztukaterii naleŜy zdjąć wszelkie przemalowania i inne niepierwotne 

nawarstwienia – wyrównania - szpachlowania, łaty, kity. Istotne jest, aby usuwanie 

warstw przemalowań wykonywał zespół konserwatorski gdyŜ wtedy jest to bezpieczne 

dla słabo zachowanej warstwy polichromii uszkodzonej podczas poprzednich 

budowlanych remontów. 

 Pierwotne tynki w przypadku znacznych zniszczeń, w tym silnych odspojeń 

naleŜy usunąć, tam gdzie zachowana jest pierwotna polichromia iniekować – wzmacniać 

przy pomocy zastrzyków pod i śródtynkowych, a w miejscach gdzie tynki są dobrze 

zachowane zaleca się je pozostawić i poddać impregnacji wznacniającej, a następnie 

naleŜy je uzupełnić nowym tynkiem. W miejscach głębokich spękań naleŜy odmurować 

ściany i wykonać cerowania i wzmocnienia włóknem węglowym  i iniekcje ciśnieniowe 
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z zaczynów mineralnych. Wszystkie mniejsze spękania w tynku który po wytypowaniu 

zostanie zachowany zaleca się wyŜyłkować, zaimpregnować i wypełnić masą 

amortyzującą.  Masę amortyzująca naleŜy zastosować takŜe na łączeniach muru z innymi 

materiałami, na przykład stolarką drzwiową i okienną oraz kamieniem. NaleŜy 

drobiazgowo opracować wszystkie wykończenia sztukatorskie.  

 Na korytarzu na II piętrze skromniejszym, gdzie nie znaleziono śladów dekoracji 

zaleca się malowanie monochromatyczne w kolorze wybranym z odkrywek. 

 Zaleca się zastosowanie farb zmywalnych zwłaszcza w pasie lemperii  

i dodatkowo powłoki hydrofobowej.  

 

Stolarka okienna klatki schodowej 

 Stolarka okien w klatce schodowej powinna być poddana konserwacji w oparciu 

o program, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki. 

 W oknach korytarzy i klatki schodowej wychodzących na zewnątrz zaleca się 

przywrócenie kształtu – profilu historycznego parapetu – półokrągły profil z uskokiem. 

W tym celu naleŜy wykonać nowe parapety drewniane bądź z drewna prasowanego. 

W warstwie kolorystycznej naleŜy je wykończyć jak pozostałe elementy stolarki – 

brązową warstwą malarską z fladrami.  

 Okno portierni zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o historyczny 

wzór okna w parterze skrzydła wschodniego, w obecnej kuchni (korytarz dawnego 

mieszkania dyrektorskiego).  

 

 Posadzka ceramiczna powinna być konserwowana i rekonstruowana. 

W miejscach, oddzielonych progami, czy ściankami działowymi w parterze,  gdzie 

zastosowano w korytarzach współczesne płytki ceramiczne zaleca się wykonanie 

posadzki w oparciu o wzór pierwotny z zastosowniem jasnych ryflowanych płytek bez 

błękitnego ornamentu.  

 

 Stolarka drzwiowa, ścianki meblowe we wnętrzach, stolarka 

drzwiowa współczesna. Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji stolarki drzwiowej 

i ścianek meblowych z przywróceniem kolorystyki widocznej w wykonanych 

odkrywkach. Koniecznym jest odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze i fakturze na 

podstawie odkrywek. Przed wykonaniem powłoki dla stolarki drzwiowej i ścianek 
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meblowych koniecznym jest wykonanie próbek tej warstwy i jej komisyjne 

zatwierdzenie. Występujące w budynku pojedyncze drzwi współczesne do sanitariatów 

i innych pomieszczeń zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o wzór drzwi 

pojedynczych występujących w byłym mieszkaniu dyrektora, obecnej kuchni ( fot.104). 

Drzwi naleŜy wiernie skopiować, wykonując stosowny projekt.  

 W całości stolarki drzwiowej zaleca się przywrócenie szyldów i klamek 

popularnych w tym czasie i stosowanych powszechnie, wykonanych z mosiądzu wg 

analogii fot.128. 

Dla dopelninia estetycznego zaleca się w drzwiach do klas przywrócenie 

emaliowanych tabliczek z numerami, według tabliczki odkrytej na stolarce drzwiowej na 

parterze, w wejściu do skrzydła zachodniego. 

 

Inne elementy drewniane w korytarzach 

 NaleŜy wykonać konserwację bądź rekonstrukcję drewnianych pochwytów klatki 

schodowej. W tym celu naleŜy oczyścić powierzchnię drewna, uzupełnić ubytki, 

wykonać warstwę kolorystyczną jak dla stolarki we wnętrzu. Profilowane końce 

pochwytu koniecznym jest zrekonstruować na podstawie zachowanej końcówki  

w jednym z pochwytów, pomiędzy parterem i I piętrem (fot.97). śeliwne wsporniki 

pochwytu powinny być zdemontowane, oczyszczone z nawarstwień farb. Pochwyt zaleca 

się pomalować jak resztę stolarki.  

Konserwacji z przywróceniem pierwotnej kolorystyki naleŜy poddać drewniane progi 

w korytarzach, na odcinkach gdzie występuje ich brak naleŜy zrekonstruować listwy. 

 

Parapety nad kaloryferami 

 Wykonane współcześnie parapety osłaniające kalaoryfery zaleca się wykonać  

w oparciu, o ten sam wzór co parapety wewnętrzne okien. Parapet powinny być 

zaokrąglone i posiadać profil półokrągły z uskokiem (fot.129). W tym celu naleŜy je 

zaprojektować wraz z skutecznym osadzeniem w murze.  

 

Okucia 

 Wszystkie okucie w stolarce naleŜy poddać konserwacji i usprawnić ich 

mechanizmy. Współczesne okucia naleŜy wymienić na okucia spójne czasowo 

 zabytkową stolarką 
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Konserwacji i rekonstrukcji zaleca się poddać Ŝeliwne przytrzymywacze 

przeciwwiatrowe, występujące przy bramach od strony wnętrz i przy ściankach 

meblowych. Tam gdzie ich brakuje zaleca się je przywrócić przez wykonanie 

rekonstrukcji. 

Balustradkę w arkadzie na II piętrze, balustrady współczesne w sieni wejściowej 

wschodniej, metalowe drzwi prowadzące na strych na II piętrze zaleca się poddać 

odnowieniu i konserwacji według wybranych punktów programu dla metaloplastyki. 

 

Schody 

 NaleŜy wykonać konserwację powierzchni schodów z lastryka w sieni wschodniej 

oraz schodów w klatce schodowej poprzez odczyszczenie, wykonanie  

w miejscach koniecznych (na półpiętrach) nowej wylewki, uzupełnienie ubytków 

i zabezpieczenie. W schodach klatki schodowej i sieni zachodniej zaleca się przwrócenie 

szorstkiej faktury, ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku.  

Schody w sieni zachodniej zaleca się najpierw przebadać. NaleŜy usunąć grubą warstwę 

betonu z powierzchni. Następnie w oparciu o uzyskane informacje zaleca się schody 

rekonstruować, w przypadku schodów kaiennych wykonując je z trwalszego materiału – 

szarego granitu. 

Zabytkowy charakter budynku zobowiązuje ustawowo właścicieli i uŜytkowników do 

wykonania prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonywane prace konserwatorskie, demontaŜowe i montaŜowe naleŜy rejestrować 

przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowej.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Prace wstępne dla całości elewacji 

1. Ustawienie rusztowań modułowych np. Baumann-Mostostal lub Ramirent. 

2. Usunięcie wszystkich zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji.  

3. DemontaŜ ofasowań blacharskich i rynien oraz rur spustowych  i wykonanie nowych 

z blachy tytan – cynkowej  zgodnie z projektem architektonicznym. Parapety po 

stronie podwórza naleŜy wykonać na odpowiednio wyprofilowanych 

i przygotowanych spadkach. 

 

Wątek ceglany dla elewacji frontowej w podwórzu 

1. Mechaniczne usunięcie brudu, gruzu, ruchomych fragmentów cegieł  

i ruchomych, zdegradowanych zapraw w spoinach,  późniejszych nawarstwień, 

wadliwych pozbawionych wartości historycznej uzupełnień. Spoiny jeśli są  

niepierwotne powinny zostać wycięte przy pomocy tarczowej piły kątowej  

i usunięte następnie małymi widiowymi przecinakami i szpachelkami, tak aby 

nie naruszyć krawędzi kamienia będź cegły. 

2. Oczyszczanie powierzchni cegieł strumieniem ciepłej lub gorącej wody.  

3. Wzmocnienie wstępne cegieł o zniszczonych, odpadających warstewkach spieku 

poprzez podklejanie i impregnację przed czyszczeniem strumienowym ściernym 

– np. Sto Prim Grundex czy Impriegniergrunt Remmers. 

4. Czyszczenie strumieniowo – ścierne metodą niskociśnieniową półsuchą  

z mgłą wodną np. agregatem SV 58 produkcji francuskiej lub agregatem Schmidt 

z odpowiednio dobranym co do granulacji w formie prób kruszywem – 

elektrokorundem całej powierzchni elewacji. 

5. Ręczne i chemiczne usunięcie śladów działalności mikroorganizmów, 

zastosowanie Grunenbelag entferner – środka bio-bójczego firmy Remmers prod. 

niemieckiej lub innego o podobnym działaniu. 

6. Ręczne, mechaniczne doczyszczanie cegły przy uŜyciu np. preparatu firmy 

Remmers Fassadenreiniger Paste w ilości cyklów dobranym w zaleŜności od 

skuteczności w formie prób. Zastosowanie w przypadku twardej czarnej patyny 
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rozcieńczonego roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku 

amonu – przeprowadzenie prób. Neutralizacja zabiegów wodą.  

7. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym np. Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal. 

8. Odsalanie metodą kompresów z ligniny i wody demineralizowanej 

wymienianych „mokre w mokre” oraz kompresów odsalających 

Entsalzungkompresse firmy Remmers prod. niemieckiej, nakładanych na mur jak 

tynk i usunięcie ich po około trzech tygodniach. Przed przystąpieniem do 

odsalnia koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie 

stopnia zasolenia muru. Na podstwie wyników moŜna dokonać właściwej 

metody usuwania zasoleń i określić liczbę zabiegów. W razie potrzeby 

zastosowanie blokerów soli po uprzednim zbadaniu ich składu chemicznego. 

9. Impregnacja pozostawionej w spoinach zaprawy preparatem głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex rozcieńczonym 1:2 z Fluid AF Sto-Ispo.  

W razie konieczności powtórzenie zabiegu.  

10. Impregnacja cegły j.w. 

11. Przemurowanie wytypowanych parti wątku ceglanego – odmurowanie 

wierzchniej cegły, a po wykonaniu iniekcji w spękaniach cerowane cegłą 

rozbiórkową, cerowanie w miarę moŜliwości odsoloną cegłą rozbiórkową lub 

dobraną do charakteru oryginału pod względem rozmiaru, koloru, formatu, 

twardości.  

12. Kitowanie ubytków cegieł zaprawą barwioną w masie na podstawie próbek 

koloru cegieł oryginalnych (na elewacji występują róŜne odcienie cegieł i naleŜy 

je uwzględnić przy przygotowywaniu kolorystyki masy do kitów) np. Atlas Złoty 

Wiek prod. polskiej. W płytkich ubytkach zaleca się zastosowanie Aida Haftfest 

Remmers mleczka – emulsji akrylowej poprawiającego przyczepność. 

13. Uzupełnienie głębszych ubytków spoin wątku w przyziemiu zaprawą 

szerokoporową np. Sto Murisol GP. 

14. Spoinowanie – uzupełnienia masą zaprawową piaskowo – wapienną wykonaną 

na wzór historycznej, przy uŜyciu dobrej jakości ciasta wapiennego 

i wypełniacza kwarcowego o granulacji zbliŜonej do pierwotnej, białego cementu 

i pigmentów naturalnych odpornych na alkalia, z uszlachetniajacym dodatkami, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbliŜenie wysokości i kształtu  
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uzupełnianych fug do oryginału. Ewentualne zastosowanie zaprawy StoTrass 

Kalk barwionej na odpowiedni kolor do spoiny oryginalnej.  

15. Scalenie uzupełnień i wykonanie warstwy kolorystycznej na spoinie. Scalanie 

kolorystyczne uzupełnień na cegle z zastosowaniem Historic Lasur firmy 

Remmers z naturalnymi pigmentami Kremer Pigmente. 

16. Końcowa impregnacja hydrofobowa preparatem np. Funkosil WS. 

 

Elementy elewacji frontowej wykonane w cemencie romańskim 

1. Ręczne (szpachlą, szczotką, skalpelami), mechaniczne na sucho usunięcie 

z powierzchni niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych wartości 

historycznej i wadliwych uzupełnień. 

2. Doczyszczenie elewacji z przemalowań i wadliwych szpachlowań metodą 

hydrodynamiczną – Kercher’em lub strumieniowo – ścierną, niskociśnieniową 

strumieniowo – ścierną z zastosowaniem elektrokorundu bądź pyłem 

kwarcowego, o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa i ciśnieniu, dobranego 

na podstawie wcześniejszych prób. 

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i wytypowanie partii do resekcji – 

usunięcie partii zdegradowanych  i całkowicie odparzonych.  

4. Usunięcie śladów działalności mikroorganizmów środkiem biobójczym 

Grunenbelegen Reinigerpaste – firmy Remmers prod. niemieckiej. 

5. Dezynfekcja wytypowanych obszarów murów i odsłoniętych zabytkowych 

zapraw preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  dwukrotnie 

w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal Sto-Ispo. 

6. W razie koniczności impregnacja wzmacniająca odsłoniętego pierwotnego 

wątku ceglanego preparatem krzemoorganicznym, rozpuszczalnikowym, 

głęboko penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

7. Ręczne doczyszczenie powierzchni zapraw przez powleczenie zabrudzonych 

partii preparatem Alkutex Fassaden ReinigerPaste firmy Remmers prod. 

niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. W razie potrzeby wykonanie 

kompresów z ligniny przy uŜyciu tej samej pasty. Wypłukanie brudu i pasty 

przy pomocy pary gorącego powietrza.  

8. W przypadku zasoleń zastosowanie metody swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska – zastosowanie wymienialnych kompresów „mokre 
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w mokre“ z wody demineralizowanej i ligniny, a takŜe przy uŜyciu  kompresu 

odsalającego Entsalzungskompresse firmy Remmers prod. niemieckiej – suchej 

mieszanki o wysokiej zdolności sorpcyjnej, gotowej do nakładania po 

wymieszaniu z wodą destylowaną. 

9. Impregnacja strukturalna pozostawionych partii zabytkowych zapraw środkiem 

j.w.  

10. Wykonanie Ŝyłkowania szerszych i głębszych spękań w cemencie rzymskim, 

dodatkowe zaimpregnowanie ich i wypełnieninie masą amortyzującą Rissfüller 

–  firmy Sto-Ispo. 

11. Wykonanie uzupełnień zaprawami na bazie cementu romańskiego. 

Zastosowanie Verussmörtel RZ – do wypełnienia spoin i ewentualnych pustych 

obszarów oraz Fugen i Ergazungsmörtel RZ dobranym pod kątem ziarna i koloru do 

pierwotnie zastosowanego cementu romańskiego i wykonanie w nim uzupełnień 

powierzchni płaskich, a takŜe dekoracji architektonicznych, profili, opasek okiennych 

i in. 

      W zaleŜności od odsłoniętego stanu i głębokości ubytków wykonanie: 

• uzupełnienia ubytków zaprawy – kitów; 

• szpachlowania całej powierzchni – nałoŜenie packą warstwy około 2-3 mm; 

• powlekanie profili, ewentualne scalenie kolorystyczne rzadkim zaczynem; 

12. Powleczenie zakonserwowanych i uzupełnionych powierzchni środkiem 

hydrofobowym preparatem np. Funcosil WS. 

 

Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczącym elewacji  

1. Ręczne, mechaniczne na sucho usunięcie z powierzchni warstw marskich 

nawarstwień niepierwotnych tynków, pobiał, farb i innych uzupełnień. 

2. Delikatne oczyszczanie całej powierzchni występowania dekoracji malarskiej – 

np. gumą chlebową, pędzlem z włókna szklanego, gąbką Wischab, skalpelami – 

wybranie metody na podstawie przeprowadzonych prób.  

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii zdegradowanych  

i całkowicie odparzonych. 

4. Omiecenie i odkurzenie ubytków i odspojeń z kurzu i gruzu przy uŜyciu pędzli, 

gruszek. 
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5. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym.  

6. Zabezpieczenie pudrujących się obszarów warstwy malarskiej kilkuprocentową 

dyspersją emulsji akrylowej Primalu AC 33 lub kilkuprocentowym roztworem 

Ŝywicy akrylowej – Paraloidu B72 w mieszance rozpuszczalników organicznych 

toluenu i acetonu 1:1. 

7. W partiach osłabionego tynku wykonanie iniekcji impregnacyjnej 

z zastosowaniem emulsji akrylowej 10 – 15 % Primalu AC 33 z wodą. 

W miejscach odspojeń podklejenie dyspersją akrylową Osakryl KL prod.pol. 

Zakłady Chemiczne Oświęcim, z dodatkiem wypełniaczy, w tym Ledanu TB1, 

ewentualne zastosowanie czystego Ledanu zmieszanego z woodą. W przypadku 

większych odspojeń, miejsc zagroŜonych odpadnięciem i w obrębie pęknięć 

konstrukcyjnych wykonanie iniekcji z zastosowaniem zaczynu mineralnego 

z białego cementu z dodatkiem 20% ciasta wapiennego, a w przypadku rys 

o mniejszej rozwartości naleŜy iniekować zaczyn z mikrocementu. MoŜna 

zastosować takŜe system Sto-Ispo – wykonać zabieg specjalną zaprawą 

wapienno-trasową Sto Trass Injekt. W zaleŜności od stopnia osłabienia, 

odspojenia, zdolności migracji środka chemicznego naleŜy wybrać na podstawie 

prób metodę i środki jak najbardziej skuteczne 

8. Ewentualne doczyszczenie chemiczno – mechaniczne powierzchni dekoracji 

malarskiej roztworem kwaśnego węglanu amonu, neutralizacja wodą. 

9. Wykonanie impregnacji  strukturalnej preparatem krzemoorganicznym głęboko 

penetrującym rozpuszczalnikowym StoPrim Grundex z Fluid AF  Sto-Ispo. 

10. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zaprawą jaką zostały zbudowny gzyms –   

klasyczną zaprawą wapienno-piaskową – przy uŜyciu dobrej jakości ciasta 

wapiennego dołowanego i sezonowanego 6-cio letniego Keim i piasku 

o granulacji zbliŜonej do oryginalnej, bądź zaprawą w technice cementu 

romańskiego.  

11. Rekonstrukcja profili gzymsu metodą ciągnioną. 

12. W przypadku zaprawy klasycznej uzupełnienie warstwy pobiały np. na bazie 

dołowanego ciasta wapiennego np. firmy Keim. 

13. Impregnacja powierzchni przed przystąpieniem do uzupełniania warstwy 

malarskiej.  
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14. Scalenie polichromii farbami na bazie spoiw krzemianowych firmy Keim  

i pigmentów (Kremer Pigmente) dobranych na podstawie analizy pigmentów 

i spoiwa występujących w warstwach pierwotnych, ewentualnie zastosowanie 

farb dla elewacji dobranych kolorystycznie, odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowania UV np. farb Kabe.  

15. Wykonanie ewentualnych rekonstrukcji w technice i technologii j. w. 

16. Impregnacja końcowa hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

Elementy kamienne [tablica z nazwą szkoły, wsporniki] 

1. Omiecenie powierzchni kamienia z powierzchniowych luźnych zabrudzeń. 

2. Usuniecie czarnej patyny przez szlifowanie kamieniami szlifierskimi 

i papierami. Zastosowanie do doczyszczania w razie konieczności (po 

wykonaniu prób) środka chemicznego firmy Remmers – Alkutex 

Fassadenreiniger, opartego na fluorku amonowym, usuwanego 

i neutralizowanego parą wodną lub gorącą wodą.  

3. Impregnacja strukturalna StoPrim Grudex z Fluid AF Sto-Ispo. 

4. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem barwionym na bazie masy 

dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej – Akemi lub kitem firmy Remmers 

Restauriermöertel – barwioną masą zaprawową. Dla wzmocnienia 

przyczepności ubytki moŜna uprzednio powlec preparatem Aida Haftfest – 

Remmers prod. niemieckiej. Preparat ten moŜna równieŜ dodać do kitu 

zaprawowego Restauriermöertel celem  polepszenia jego wiązania 

i wytrzymałości. Odtworzenie rzeźbiarskiej faktury w kitach i miejscami na  

powierzchni kamienia. 

5. Ewentualne uczytelnienie liternictwa kolorem 

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne spoiwem silikonowym laserunkowym 

Historic Lasur firmy Remmers prod. niemieckiej z pigmentami mineralnymi 

Kremer Pigmente. 

7. Impregnacja hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

 

 

 



 53 

Metaloplastyka 

1. DemontaŜ ozdobnych elementów metalowych dekoracji architektonicznych.  

2. Usunięcie zdegradowanych lub zbyt grubo nawarstwionych powłok lakierowych 

strumieniowo – ściernie, ewentualnie doczyszczanie pozostałości nawarstwień 

w zagłębieniach ręcznie mechanicznie z zastosowaniem skalpeli, siatek i szczotek 

drucianych.  

3. Uzupełnienie ubytków metalu  poprzez lutowanie i spawanie drobnych uszkodzeń 

i spękań np. na ozdobnych ankrach.  

4. NałoŜenie powłoki antykorozyjnej (minia lub cynk w zaleŜności od rodzaju 

elementu) i malowanie Ŝywicą alkidową w odcieniu czerni lub grafitu – farbą 

Schill zgodnie z pierwotną kolorystyką. 

 

Parapety ceramiczne z dachówki karpiówki 

1. Usunięcie zachlapań i powierzchniowych zabrudzeń z powierzchni dachówek 

pozostawionych do konserwacji in situ. 

2. Ręczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni dachówek z czarnej smolistej 

patyny przy uŜyciu papierów ściernych, szczotek, zmiękczając częściowo 

warstwę patyny detergentem np. „Szop” firmy Atlas, stosując Alkutex Fassaden 

ReinigerPaste firmy Remmers prod. niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. 

W razie potrzeby wykonanie kompresów z ligniny przy uŜyciu tych środków. 

W przypadku twardej czarnej patyny uŜycie rozcieńczonego roztworu kwasu 

fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku amonu – przeprowadzenie prób. 

Wypłukiwanie brudu i past przy pomocy pary gorącego powietrza - neutralizacja 

wodą. 

3. Wytypowanie partii lub całych daszków do demontaŜu. W przypadku 

zdemontownej dachówki doczyszczenie jej przez kąpiel z zastosowaniem 

środków j.w. 

4. Wykonanie uzupełnień ubytków glazury z zastosowaniem Ŝywicy epoksydowej 

Akemi z wypełniaczami i pigmentami dobarwiającymi kit do koloru pierwotnej 

dachówki. 

5. Poprawienie osadzenia poszczególnych dachówek i montaŜ nowych parapetów na 

zaprawie mineralnej cementowo wapiennej.  
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6. Uzupełnienie spoin w parapetach barwioną na kolor dachówki zaprawą mineralną 

Restauriermortel SK firmy  Remmers. 

7. Hydrofobizacja Funcosil SNL. 

 

 

Stolarka drzwiowa frontowa bram wejściowych, stolarka drzwiowa 

z szpaletami, ścianki meblowe, stolarka okienna we wnętrzach. 

 Wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna 

w elementach konstrukcyjnych szklonych, naleŜy wykonywać po uprzednim wyjęciu 

szyb ze skrzydeł. 

1. Usunięcie powłok malarskich moŜna dokonać przy pomocy elektrycznej 

nagrzewnicy, zachowując odpowiednie bezpieczeństwo i nie dopuszczając do 

zniszczenia struktury drewna. Drugą metodą jest mechaniczne zeszlifowywanie przy 

pomocy cykliny. Jedna i druga metoda jest bezpieczna, z tym, Ŝe nie mogą naruszać 

zaimpregnowanej warstwy drewna. Bowiem po takim zdjęciu powłoki malarskiej nie 

zachodzi potrzeba dokonywania ponownej impregnacji środkami ochronnymi przed 

grzybami i owadami. Poza tym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy 

drewna, mogą nastąpić inne niekorzystne zmiany, jak np. niedopasowanie skrzydeł 

z ościeŜnicą lub zmniejszenie się szczelności okna drzwi. Stare powłoki moŜna 

usuwać równieŜ przy pomocy Ŝeli tiksotropowych Scansolu firmy Scandia 

Cosmetics,  Profitu czy Vitafu firmy Levis. Neutralizacja White Spiritem. 

2. Usunięcie mechaniczne wadliwych, późniejszych uzupełnień kitów. 

3. Usunięcie niepierwotnych, odmiennych stylem, często wadliwie wykonanych 

elementów drewnianych – kwater, przylg, pojedynczych listew.  

4. Rozklejenie wypaczonych listew ramiaków. 

5. Wymontowanie niepierwotnych elementów metalowych, p. w. klamek. 

6. Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: zawiasów. 

7. Dokonanie dokładnej oceny stanu technicznego oryginalnego drewna stolarki, 

określenie zakresu zniszczeń mechanicznych, biologicznych celem resekcji 

wszystkich wypaczonych, osłabionych mechanicznie, rozwarstwionych,  

z widoczną korozją biologiczną drewnianych partii krosien, ramiaków, ościeŜnic, 

parapetów i innych. 
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8. Odtworzenie na wzór oryginalnych brakujących elementów partii stolarki. 

Flekowanie wyciętych partii drewna nowym drewnem, bez wad, zaimpregnowanym 

o odpowiedniej wilgotności.  Nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski 

o tym samym kierunku włókien. 

9. Uzupełnienie  drobniejszych ubytków odpowiednio dobranymi kitami do drewna. 

10. Doprowadzenie wrębów i  przymyków do równej linii i równej płaszczyzny.  

11. Ręczne opracowanie powierzchni sklejeń i uzupełnień – strug i szlifowanie. 

12.  Impregnacja drewna stolarki. 

13. Oszklenie drewna po naprawie (jeŜeli szyby były wyjęte) i uzupełnienie ubytków kitu 

przyszybowego. 

14. Zastosowanie do oszklenia zewnętrznych kwater okiennych szkła zespolonego 

i nowoczesnych uszczelek wrębowych (np. firmy Inter Decenter). 

15. Wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater. 

16. Usunięcie starych zewnętrznych parapetów, wykonanie i zamontowanie nowych 

z blachy tytanowo-cynkowej.  

17. Uzupełnienie spoinowania pomiędzy stolarką i murem przy uŜyciu masy 

amortyzującej Rissfüeller –  firmy Sto-Ispo. 

18. Pomalowanie stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystki ustalonej na podstawie 

badań stratygraficznych. Malować naleŜy farbą temperową przygotowaną w oparciu 

o historyczne receptury (patrz załoŜenia konserwatorskie) z naśladowaniem faktury 

i przywróceniem fladrów. Ewentualnie wykonanie powłoki kolorystycznej 

dwuwarstwowej, najpierw farbą podkładową, a następnie nawierzchniową emalią. 

Farby naleŜy rozprowadzać starannie i jak najcieńszą warstwą. Po kaŜdym nałoŜeniu 

naleŜy przerwać malowanie, by warstwa mogła wyschnąć – farby Dulux lub Levis. 

Wykonanie laserunkowych fladrów. 

19. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych w stolarce ich odpowiednio 

dobranymi kopiami na wzór pierwotnych. 

 

Okucia 

1.  Wymontowanie metalowych okuć z przeznaczonych do usunięcia elementów stolarki 

-skrzydeł drzwiowych, ościeŜnic, krosien.  
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2.   Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: klamek, 

zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych i in. poprzez  usunięcie z ich 

powierzchni nawarstwień i ich naoliwienie. 

3.  Wypolerowanie pierwotnych elementów mosięŜnych, z zachowaną patyną.  

4.  Elementy stalowe po oczyszczeniu naleŜy pokryć farbą antykorozyjną i na koniec 

pomalować farbą w kolorze stolarki. 

 

Posadzka cermiczna z płytek 

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstępne mechaniczne usunięcie warstwy    

 powierzchniowego brudu z powierzchni płytek ceramicznych, poprzez delikatne 

mycie i ścieranie z dodatkiem detergentów, rozpuszczalników organicznych. 

2. Usunięcie niepierwotnych płytek, płytek osadzonych wtórnie w późniejszym okresie 

bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie odsłoniętych 

powierzchni i spoin. 

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych płytek, odtłuszczenie i dokładne 

doczyszczenie ewentualnych ubytków w płytkach. 

4. Impregnacja  wzmacniająca ubytków i powierzchni osłabionych Mineralid Consolid 

100 – firmy Kabe prod. szwajcarskiej. 

5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych płytek na zaprawie do ceramiki. 

6. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek. 

7. Uzupełnienie brakujących płytek nowymi dopasowanymi pod względem wielkości, 

wysokości, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru.  

8. Uzupełnienie spoin zaprawą firmy Remmers dobraną w kolorze. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

 

Lastryko i sztuczny kamień 

1. Usunięcie wszystkich nawarstwień ręcznie (szpachlą, szczotką, skalpelami), 

mechaniczne na sucho - niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych 

wartości historycznej i wadliwych uzupełnień, brudu , zachlapań i innych metodami 

mechaniczno – chemicznymi, odtłuszczenie  i dokładne doczyszczenie ewentualnych 

ubytków w płytkach. 
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2. Doczyszczenie powierchni  metodą hydrodynamiczną - Kercher’em. 

3. Impregnacja osłabionych miejsc środkiem wzmacniającym strukturalnie np. głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

4. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek z dobranym lokalnie 

wypełniaczem w postaci kamyków i in.  W przypadku płaskich kitów dodanie 

mleczka Aida Haftfest Remmers dla poprawy adhezji. 

5. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

6. Wykonanie rekonstrukcji faktury. 

 

Drewniany pochwyt, drewniane progi, parapet okna klatki schodowej 
 

1. Usunięcie lakierów.  

2. Przeszlifowanie powierzchni poręczy papierem ściernym. 

3. Uzupełninie drobnych ubytków kitem do drewna dobranym w kolorze. 

4. Wykonanie wstawek na bolcach z profilem zakończeń drewnem dobranym pod 

względem usłojenia. 

5. Scalenie ewentualnych róŜnic kolorystycznych, laserunkowo poprzez  pokrycie 

powierzchni uzupełnień dobraną kolorystycznie lakiero-bejcą firmy Levis. 

6. Pokrycie bezbarwnym lakierem firmy Levis bądź zastosowanie kolorystyki 

identycznej jak do stolarki okiennej i drzwiowej. 
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ANEKSY 

 

 

• „Opinia konserwatorska dotycząca budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Topolowa 20/22 w Krakowie“, oprac. BoŜena Boba-Dyga, Kraków, 

27.08.2010r. 

 

• „Konserwatorski projekt odtworzenia stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół nr 10 przy ul. Lubomirskiego 19/21 w Krakowie”  oprac. Kazimierz 

Czepiel, Kraków 2008r. (fragmenty) 

 

• Dyplom konserwatora dzieł sztuki wraz z uprawnieniami. 
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KARTA TYTUŁOWA 

 

 

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

1. Rodzaj zabytku:  elewacje frontowa  i  podwórzowa budynku, 

        wnętrza – sień, korytarze i klatka schodowa 

2. Nr rejestru zabytków: A-83/M z dnia 29.03.2010r. 

3. Lokalizacja:  ul. Topolowa 20 /22, Kraków 

4. Autor : architekt Jan Zawiejski  

5. Data powstania: 1904 r. 

6. Właściciel: Gmina Miejska Kraków   

7. UŜytkownik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

   im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

   ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków 

8. Technika wykonania:  

� elewacja frontowa: murowana, wykończona w technice mieszanej, cegle 

licowej czerwonej i białej, z spoiną wklęsłą oraz w cemencie romańskim; 

zwieńczona wydatnym wklęsłym gzymsem i trzema przyczółkami 

z sterczynami; kryta dachem pulpitowym, dachówką; w czerech 1-4 

parteru boniowana; w przyziemiu tynkowana w sposób naśladujący 

okładzinę kamienną – mur poligonalny z cokołem murowanym, pokrytym 

betonową zaprawą z zaznaczoną w zaprawie spoiną; dekorowana kutymi 

Ŝeliwnymi  ankrami i kutym orłem w środkowym przyczółku; stolarka 

okienna skrzynkowa, drewniana, malowana na biało; w oknach 

piwnicznych stolarka drewniana, pojedyńcza i metalowa trzyskrzdłowa, 

uchylna; stolarka drzwi wejściowych historyczna i współczesna w osi 11, 

drewniana, trzyskrzydłowa, z  z nadświetlem, szklona;  w wejściach do 

budynku kamienny próg i stopień;  

� elewacja tylna: murowana, tynkowana cementową obrzutką, zwieńczona 

profilowanym gzymsem; w przyziemiu wysoki cokół, zwieńczony 

betonowym, prostym parapetem; stolarka okienna drewniana, skrzynkowa 
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trzy -, sześcio-, dziewięciopolowa i jednoramowa dwupolowa, malowana 

na biało; stolarka drzwiowa płycinowa, szklona, malowana na brązowo, 

jednoramowa i skrzynkowa;  

� podwórze: nawierzchnia wyłoŜona płytą chodnikową, ceglany komin 

wentylacyjny, Ŝeliwna pompa, wiata z blachy falistej, murowane zejście 

do piwnic i do kotłowni; 

� wnętrza: tynkowane i malowane z dekoracją sztukatorską;  sklepienia 

krzyŜowe i stropy Kleina, klatka schodowa dwubiegowa; schody 

betonowe i z lastryka w sieniach, z sztucznego kamienia w klatce 

schodowej; posadzka ceramiczna trzykolorowa z wklęsłym wałkiem, 

posadzka z współczesnych płytek; progi drewniane; drewniany pochwyt 

na kutych wspornikach w klatce schodowej; metalowa balustradka 

w arkadzie zamykającej bieg schodów, współczesna balustrada przy 

schodach w sieni wejściowej; 

 
I B. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO 

1. Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

      im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

      ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

2. Wykonawca: ART FORUM s. c. BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga 

   ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków              

3. Autor programu:  mgr Anna Mossler, mgr BoŜena Boba-Dyga 

4. Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Mossler 

                                                   

I C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

1. Dok. opisowa: 60 stron A4; 

2. Dok. fotograficzna: 129 fotografii barwnych wykonanych w technice cyfrowej,  

             autorstwa Anny Mossler 

3. Ilość egzemplarzy dokumentacji:  5 egz. w wydaniu ksiąŜkowym, 

               2 egz. w wersji elektronicznej na CD 

4. Miejsca przechowywania dokumentacji:  

� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

   ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
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� Urząd Miasta Krakowa WKiDN Oddział Ochrony Zabytków 

  ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

� Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

  ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

� ART FORUM BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga s. c.  

  ul. Św. Gertrudy 9/9A,  31-046 Kraków 

5. Kart ę załoŜyła: mgr Anna Mossler, konserwator dzieł sztuki 

6. Czas trwania prac: lipiec – sierpień 2010 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Topolowej nr. 22 w Krakowie. Opracowanie 

dotyczy elewacji frontowej i tylnych - podwórzowych oraz wnętrz – sieni, korytarzy 

i klatki schodowej XX wiecznego budynku szkolnego. Program prac konserwatorskich 

powstał na zlecenie Pani Dyrektor – mgr Beaty Eisler. 

Opracowanie ma za zadanie: 

• opis i ocenę stanu zachowania elewacji frontowej i elewacji tylnych wraz 

z stolarką bram i okien; 

• opis i ocenę stanu zachowania wnętrz sieni, korytarzy szkolnych i klatki 

schodowej; 

• odczytanie kolorystyki stolarki bram wejściowych, stolarki okiennej. 

metalowych balustrad,  i wystroju elewacji frontowej; 

• odczytanie kolorystyki ścian, stolarki drzwiowej i rodzaju dekoracji we 

wnętrzach szkoły; 

• wskazanie elementów do konserwacji na elewacjach i we wnętrzach oraz 

sposobu postępowania konserwatorskiego; 

• wskzanie elementów do wymiany i skopiowania na podstawie projektów 

powstałych o historyczne wzorce i analogii. 

Budynek podlega ochronie prawnej, jako wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-83/M, decyzją z  dnia  29,03.2010 r.  połoŜony w obrębie historycznego 

zespołu urbanistycznego miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1903 roku w ramach programu 

miejskiego rozbudowy szkolnictwa miejskiego zapoczątkowanego w latach 70 tych XIX 

wieku przez prezydenta Józefa Dietla. W ramach tego programu powstało w Krakowie 

szereg szkół, w tym na szkoła przy Rynku Kleparskim, przy ulicach Wąskiej, 

Kapucyńskiej, Szlak, Syrokomli, Loretańskej. Autorem większości wymienionych 

budynków, szkoły będącej przedmiotem programu oraz „bliźniaczej“ szkoły przy ulicy 

Lubomirskich był Jan Zawiejski – ówczesny architekt miejski. W dokumentacjach 
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z okresu budowy zachowały się takŜe nazwiska innych wykonawców, m.in. robót 

malarskich – J. Hellera (dok. D. Czapczyńska str. 4). 

Dnia 20 grudnia 1904 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku  szkoły 

(szkoła jako instytucja istniała juŜ w XIX w. i posiadała róŜne lokalizacje). Szkoła była 

szkołą Ŝeńska i w początkach jej istnienia uczyło się w jej murach 11 klas.  

• W okresie I Wojny Swiatowej w budynku prowadzone były praktyki dla 

studentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 

• W latach 1932-33 w szkole  funkcjonowało centrum PCK, w tym czasie 

przeprowadzono remonty. 

• W okresie II Wojny Swiatowej szkołę zajmowało kolejno wojsko polskie, potem 

niemieckie. 

• Po wojnie budynek wrócił w ręce polskie, istniał w nim takŜe krótko (do listopada 

1945 r.) szpital radziecki. 

• Po wojnie przeprowadzono w szkole powierzchowny remont. 

• W latach 90 tych XX wieku wykonano remont sanitariatów. 

• W latach 1997-1998 wykonano malowanie korytarzy – prawdopodobie w tym 

okresie mogła zostać naruszona dekoracja malarska ścian i gurtów. 

• W latach 1999-2001 wykonano remont dachu i więźby dachowej z wymianą 

pokrycia dachowego. 

• W latach 2000-2001 wykonano adaptację dawnego mieszkania dyrektora na 

świetlicę szkolną. 

• W 2001 r. wstawiono w osi 11 elewacji frontowej nową bramę drewnianą. 

Budynek szkoły jest murowany, podpiwniczony, nakryty dachami kalenicowymi, 

dwuspadzistymi, krytymi dachówką, trójskrzydłowy, załoŜony na planie zbliŜonym do 

litery „u“, z podórzem pośrodku. 

 

Elewacja frontowa 

Wysoka, trzykondygnacyjna, jedenastoosiowa elewacja frontowa szkoły wpisuje 

się w północną pierzeję ulicy Topolowej (fot. 1). W kompozycji elewacji dominuje układ 

wertykalny uzyskany poprzez zastosowanie szerokich pilastrów pomiędzy osiami okien, 

trzech ryzalitów zaakcentowanych delikatnie podwójnymi pilastrami (w osi czwartej, 

w osiach  siódmej i ósmej dwuosiowy oraz w osi jedenastej), zwieńczonych szczytami 

(fot.2,3). Elewacja u dołu posiada dość wysoki cokół betonowy z pionowymi podziałami 
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imitującymi spoinę (fot.5,8). PowyŜej cokołu, w pasie przyziemia mur wykończony jest 

w zaprawie z podziałami w formie ukośnych, wklęsłych spoin nawiązujących do 

kamiennego muru poligonalnego (fot.5,21,22). Obecnie ten pas dekoracji pomalowany 

jest na kolor jasno szary z dodatkiem błękitu. Elewację wieńczy dość masywny, wklęsły, 

wydatny  gzyms podokapowy i trzy przyczółki (fot. 2,3). Boczne przyczółki akcentują 

osie, w których znajdują się bramy wejściowe do budynku. 

Niesymetrycznie rozmieszczone przyczółki – szczyty flankowane są sterczynami; 

trzema – zewnętrzne i pięcioma – środkowy. Tynkowane pola przyczółków – blendy; 

w zewnętrznych przyczółkach trójkątne z ściętym wierzchołkiem, w środkowym 

przyczółku – w kształcie ostrołuku. Daszki przyczółków i sterczyn kryte są dachówką.  

Powierzchnia elewacji wykończona jest w technce mieszanej. W tle i mniejszych 

detalach wykończona w zaprawie barwionej na kolor ugrowy z domieszką sieny palonej 

– zaprawa na  bazie cemnetu romańskiego, w przewaŜająicej ilości wykończona 

w dwukolorowej cegle – w większej części czerwonej półklinkierowej oraz białej 

kilnkierowej w  postaci poziomych, pasów. Pilastry pomiędzy osiami okien wykończone 

są w cegle czerwonej.  

W pasie powyŜej II piętra, nad pilastrami znajdują się schodkowe, ceglane 

wsporniki podpierające gzyms (fot.2,3). Nad otworami okiennymi, na tej wysokości  

umieszczone są podwojne, uskokowe łuki segmentowe z cegły, gdzie ich górne odcinki 

łączą się z wspornikami tworząc rodzaj arkad zamykających osie okien. NadproŜa okien 

II piętra mają formę wachlarzowo, uskokowo ułoŜonych boni. Węgary okien 

wykończone są na gładko w zaprawie.  

Otwory okienne I piętra w pasie powyŜej nadproŜy, pomiędzy pilastrami  

posiadają krótkie fryzy (na szerokość okien), w postaci potrójnych niewielkich arkadek 

wykonanych w zaprawie, zamkniętych ceglanymi łukami i z wnękami w cegle. NadproŜa 

okien I piętra  i węgary wykończone są boniami w zaprawie.  

Otwory okienne w parterze w osiach od 5 – 10 podobnie jak okna na II piętrze 

zaakcentowane są podwójnymi ceglanymi łukami segmentowymi. Węgary okien są 

boniowane. 

 

Parter w osiach 1-4 

Obszar elewacji w czetech osiach od zachodu wykończony jest w całości 

w zaprawie z  poziomymi boniami, zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym 
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(fot.3,4). Trzy otwory okienne w osiach 1-3 ujęte są w prostokątne profilowane opaski. 

W osi czwartej parteru znajduje się portal wejścia do sieni zachodniej (fot.6). Okna 

i portal powyŜej nadproŜy posiadają profilowane nadokienniki, przy czym nadokiennik 

nad portalem jest wydatniejszy. W gzymsie i nadokiennikach powtarza się motyw wolich 

oczek, elementy te kryte są dachówką (fot.9,17).  

 

Portale  

W osiach, w których znajdują się wieńczące elewację przyczółki  

w parterze (oś 4 i 11) znajdują się wejścia do dwóch sieni budynku ujęte w portale 

wykończone w zaprawie. Portal w osi 4. jest prostokątny, w świetle posiada zaokrąglone 

naroŜniki(fot.9.). W nadproŜu portalu wyodrębniona jest płaskim profilem arkada. 

W naroŜnikach arkady i górnej granicy portalu, w trójkątnych wnękach znajdują się 

dekoracje sztukatorskie w postaci herbów Krakowa i gałązek lauru. Identyczne herby 

zostały wykorzystane takŜe we wnętrzach szkoły w wspornikach gurtów na korytarzach 

paretru i I piętra.  

Wejście główne do budynku znajduje się w osi wschodniej, jedenastej  

i ujęte jest wysokim, głębokim  boniowanym portalem wykonanym w zaprawie. Na 

płaskim froncie łukowego nadproŜa w naroŜach znajdują się elementy dekoracyjne 

(secesyjne) w postaci wolutek zakończonych wypukłą kulką, w tle wypełnionych 

płaskorzeźbionymi liściami (fot.10) 

W wejściach do budynku znajdują się w zachodnim stopień i w wschodnim próg 

z kamienia. 

 

Kamienne elementy  

Na prawym węgarze portalu głównego (oś 11) znajduje się kamienna tablica 

z  nazwą  historzyczną szkoły (fot.11). Tablica ma kszatłt poziomego prostokąta i na jej 

licu wykuty wklęsłym pismem widnieje napis:   

SZKOŁA śEŃSKA 

WYDZIAŁOWA 

IMIENIA 

Św. ANNY 
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W zaakcentowanym, lewym, górnym naroŜniku tablicy znajduje się wypukły 

płaskorzeźbiony element – herb Krakowa. PoniŜej herbu widoczny jest kuta sygnatura 

autorska z gwiazdką powyŜej.  

Dwa wypukłe wsporniki kamienne podpierające pilastry w pasie osi środkowych, 

w poziomie nad pierwszym  posiadają kutą sygnaturę autorską na lewym wsporniku oraz 

datę powstania budynku – „904“ na prawym wsporniku (fot. 12,13). 

 

Metaloplastyka 

Fronty sterczyn przyczółków dekorowane są kutymi Ŝeliwnymi ankrami  

w kształcie podwójnych koluch na zewnętrznych sterczynach  i kwiatowymi na 

sterczynach środkowych bocznych przyczółków i wewnętrznych w przyczółku 

środkowym.  Dominującą dekoracją w szczycie środkowym elewacji jest kuty aŜurowy 

orzeł, umieszczony w ostrołukowej blendzie.  

Ponadto ankrami o motywie kwiatowym ozdobione są pilastry w pasie pomiędzy 

piętrami (fot.3). 

 

Stolarka drzwiowa bram weściowych 

 W portalu, w osi czwartej widoczna jest  historyczna stolarka bramy. Drewniane, 

dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z nieregularnym owalnym, wygiętym do góry 

nadświetlem, pomalowane są na brązowo (fot.6,14,15,16). PowyŜej skrzydeł drzwiowych 

znajduje się wypukłe, wygięte profilowane ślemię. Skrzydła bramy oddzielone 

profilowaną, zwieńczoną kulką listwą przymykową, posiadają górne kwatery przeszklone 

szkłem zbrojonym, o nieregularnym ksztalcie – elipsowate, owalne dołem i ukośnie, 

esowato  zamknięte u góry. Kwatery dolne drzwi – wypukłe płyciny z dekoracją 

snycerską, mają kształt zbliŜony do kwadratów z owalnymi naroŜnikami i wklęsłą górną 

krawędzią. Motywy dekoracj tych płycin są podobne do motywów w nadproŜu portalu 

wejścia głównego.  

W wejściu głównym do szkoły w osi jedenastej  znajdują się równieŜ 

dwuskrzydłowe drzwi drewniane z przeszklonym nadświetlem podzielonym szprosem, 

ale wykonane współcześnie. Drzwi są w naturalnym kolorze, lakierowane. Jest to 

niedokładna rekonstrukcja pierwotnej stolarki z znacznie uproszczoną dekoracją, bardziej 

zgeometryzowaną i pozbawioną miękości lini charkakterystycznych dla motywów 
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secesyjnych. RównieŜ współczesna klamka nie nawiązuje do motywów historycznych 

okuć zachowanych w innych bramach w budynku. 

 

Stolarka okienna 

Stolarka okien na piętrach i na parterze w osiach 5 – 10 jest skrzynkowa, 

czeroskrzydłowa i ośmiopolowa. Wszystkie skrzydła są jednakowe, płaskie ślemię 

znajduje się w połowie wysokości. W osiachch 1-3 parteru w otworach okiennych 

dawnego mieszkania dyrektora szkoły okna są mniejsze, takŜe skrzynkowe, 

trzyskrzydłowe, sześciopolowe z płaskim ślemieniem na 2/3 wysokości. Okna te nie są 

pierwotne i nie nawiązują podziałami i kolorystyką do okien historycznych. Okna 

pochodzą z okresu po II Wojnie Swiatowej.  

W przyziemiu istnieją dwa rodzaje okien o róŜnej stolarce. Okna w osiach od 1-3 

i 5-6 są mniejsze w kszatłcie poziomych prostokątów (fot.22). Posiadają stolarkę 

jednoramową, drewnianą, dwuskrzydłową, pomalowaną na kolor zielony lub biały.  

W oknach w pozostałych osiach znajduje się metalowa stolarka o trzech 

poziomych uchylnych do góry kwaterach, podzielonych szprosami na siedem pól. 

Metalowe listwy pomalowane są na zielono (fot.5,21).  

Parapety okien w przyziemiu nie mają wykończenia blacharskiego lub 

ceramicznego. Okna zabezpieczone są kratami wykonanymi z prostych metalowych 

profili, współcześnie. Przy ziemi w osi szóstej znajduje się niewielki kwadratowy otwór 

z metalowym krosnem, nieprzeszklony.  

 

Parapety ceramiczne  

Parapety okienne na parterze i piętrach wyłoŜone są rzędami zielonej  

(w kolorze zieleni szmaragdowej), glazurowanej dachówki karpiówki. Przy czym 

w oknach ośmiopolowych, na piętrach i częściowo na parterze dachówka ułoŜona jest na 

spadkach, a w oknach (sześciopolowych) w trzech osiach parteru od wschodu, na  

podokiennikach wykonanych w zaprawie (4,5,19,20).  

 

Ofasowania 

 Na elewacji widoczne są trzy pionowe rury spustowe biegnące przy wschodnim 

winklu i pomiędzy osiami 6 i 7 oraz  8 i 9. 
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Elewacje tylne – podwórzowe  

Zabudowa od podwórza jest trójskrzydłowa. Elewacje są murowane, tynkowane, 

trójkondygnacyjne. W przyziemiu posiadają dość wysoki cokół równieŜ otynkowany 

i zakończony wystającym, prostym, betonowym profilem – gzymsem (31,32,39). 

Elewacje wieńczy profilowany gzyms (fot.40,41). W ściance kolankowej w osiach 

występują małe poziome okienka strychowe,  w przyziemiu, w pasie cokołu okna 

piwniczne w kszałcie poziomych prostokąów, w większości zabezpieczone pionowymi 

prętami, czy metalowymi siatkami (fot.39). 

Elewacja tylna skrzydła frontowego jest sześcioosiowa, symetryczna (fot. 30). 

Stolarka okienna na elewacji jest jednakowa, skrzynkowa, czteroskrzydłowa  

i sześciopolowa, pomalowana na biało, XX wieczna (po II Wojnie Swiatowej). W osi 

szóstej, na II piętrze istnieje wstawiona nowa pojedynczy stolarka okienna, 

z zachowaniem obecnie istniejących podziałów, w kolorze intensywnej zieleni. W osi 

piątej w parterze znajduje się wejście do budynku do sieni zachodniej prowadzące po 

kamiennych schodach, przez zamknięte odcinkowo, dwuskrzydłowe, płycinowe,  

przeszklone drzwi z nadświetlem, pomalowane na brązowo (fot.45,46). W drzwiach 

zachowana historyczna klamka z szyldem. Schody po bokach zabezpieczone są 

metalowymi balustradkami, składającymi się z prętów na przemian prostych i skręconych 

w środkowym odcinku, zakończonych u dołu i góry kulką, pomalowane na kolor 

identyczny jak stolarka drzwiowa. 

Elewacja skrzydła wschodniego przynaleŜy częściowo do szkoły przy ulicy 

Lubomirskich (fot.32,34). Elewacja posiada w sumie czternaście osi i jest trójczłonowa. 

Jej ryzalitowa część północna jest ośmioosiowa (po cztery osie w kaŜdej ze szkół). 

W części tej stolarka okienna jest większa niŜ na elewacji tylnej w skrzydle frontowym – 

skrzynkowa, czteroskrzydłowa, ośmiopolowa, ze ślemieniem w połowie wysokości, 

pomalowana na biało, analogiczna jak na piętrach elewacji frontowej (w części naleŜącej 

do sąsiedniej szkoły, w trzech osiach, na II piętrze  widoczne są wymienione na kopie 

stolarki historycznej ale pojedyńcze okna, w kolorze intensywnej zieleni (fot.34).  

Część środkową elewacji wschodniej stanowi cofnięta na szerokość dwóch osi 

dwuosiowa przełączka. W osi pierwszej od północy, przy ścianie szczytowej, 

południowej ryzalitu ustawiony jest ceglany komin kotłowni. Widoczna jest stolarka 

okienna mniejsza – analogiczna jak na elewcji tylnej skrzydła frontowego szkoły (fot.32).  
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Ryzalitowy południowy człon elewacji wschodniej  jest dwuosiowy na ścianie 

szczytowej i trzyosiowy – na wschodniej. W tej części budynku mieszczą się sanitariaty, 

dlatego na ścianie północnej na parterze i na piętrach w lewej osi stolarka skrzynkowa 

jest wąska, dwuskrzydłowa.  Natomiast w osi prawej, na piętrach widoczne są  okna 

skrzynkowe, trójskrzydłowe i sześciopolowe, z górną kwaterą uchylną ( na II p. – okna 

pierwotne).  Na ścianie wschodniej ryzalitu w dwóch osiach od lewej widoczne są wąskie 

pionowe okna sanitariatów – dwuskrzydłowe, skrzynkowe, przy czym okno w parterze 

w osi północnej jest przesunięte, w południowej – zamurowane. W osi trzeciej na 

półpiętrach  widoczna jesz wielopolowa (9 pól) stolarka klatki schodowej – okna 

o podziałach historycznych, pomalowae na biało. W parterze w tej osi znajduje się 

wejście do sieni przez otwór drzwiowy z stolarką dwuskrzydłową, płycinową, malowaną 

na brązwo, w górnej płycinie przeszkloną i podzieloną poziomymi i pionowymi 

szprosami krzyŜującymi się ze sobą. Stolarka pomalowana jest na brązowo. Szyld 

i klamka – współczesne. W wejściu widoczny kamienny próg (fot.39). 

Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego jest symetryczna i czteroosiowa (fot. 

31). Okna na trzech kondygnacjach są analogiczne ja na elewacji frontowej i wschodniej 

w jej północnym ryzalicie. W ścianie szczytowej na piętrach nie ma otworów. W części 

parterowej przesunięte w lewo od środka znajduje się wejście do kuchni do ktąrego 

wchodzi się po kamiennych schodkach, przylegających do ściany i zabezpieczonych 

metalową balustradką, analogiczną jak opisana przy wejściu do skrzydła frontowego 

(fot.50). Na schodach widoczne są ślady opracowania – groszkowania i dłutowania. 

Schody od zewnątrz są tynkowane. Stolarka drzwiowa jest podwójna, trzyskrzdłowa, 

płycinowa, z przeszklonymi płycinami górnymi drzwi i szklonym, uchylnym na zewnątrz 

nadświetlem, pomalowana na brązowo na zewnątrz i na biało od wewnątrz. W ościeŜnicy 

wstawiona krata z metalowaych okrągłych prętów, malowanych na biało. Z prawej strony 

drzwi znajduje się wąski otwór okienny, analogiczny jak okna w sanitariatach elewacji 

wschodniej, z stolarką pomalowaną na kolor brązowy. 

Od strony podwórza budynek parcelą łączy się z zaprojektowaną podobnie przez 

tego samego architekta szkołą przy ulicy Lubomirskich. Skrzydła boczne, wschodnie obu 

szkół łączą się ze sobą. Parcele obu szkół oddziela metalowe ogrodzenie z listew. Przy 

zachodniej granicy działki, pomiędzy szkołami zlokalizowany jest murowany, 

dwukondygmacyjny, tynkowany, kryty pulpitowo dom tercjanów. 
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Podwórze 

Dziedzniec szkoły wyłoŜony jest płytami chodnikowymi (fot.36). W obrębie 

dziedzińca przy elewacji wschodniej, w północnym naroŜniku parceli  znajduje się 

zejście po schodach do kotłowni, obmurowane prostopadłymi do elewacji murkami, 

równolegle do elewacji kryte blachą falistą (fot.33,35,35). W niewielkiej odległości od od 

wejścia znajduje się trzeci murek ustawiony jak poprzednie prosto do elewacji, a tuŜ za 

nim w kierunku południowym wolnostojący blaszany śmietnik. Przy przełączce  elewacji 

wschodniej, w sąsiedztwie ceglanego komina znajduje się wiat śmietnikowa kryta blachą 

dostawiona do elewacji szczytowej członu południowego elewacji. W sąsiedztwie  

zamontowany jest kosz do gry w piłkę (fot.32).  

Przy ścianie szczytowej elewacji skrzydła zachodniego znjduje się zejście do 

piwnic ujęte dwoma, pionowymi murowanymi ściankami, bez zadaszenia, dostawionymi 

do schodów wejścia kuchennego (fot.51). W kierunku południowym od tego wejścia 

znajduje się trzeci murek ograniczający dla materiałów opałowych,  

W obrębie podwórza bliŜej granicy z podwórzem sąsiedniej szkoły i domu 

tercjana znajduje się studnia z Ŝeliwną pompą tzw. Ŝurawiem (fot. 54).   

Ponadto w obrębie podwórza znajdują się wysokie drzewa, ograniczone 

betonowymi bloczkami. 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Wejście do budynku prowadzi przez drewnianą rekonstruowaną bramę znajdującą 

się w osi 11 elewacji frontowej. Za bramą znajduje się przedsionek, z którego po 

schodach z lastryka wchodzi się na wysoki parter (fot.7,69,70). Drugie wejście do 

budynku, obecnie niefunkcjonujące, znajduje się w osi czwartej elewacji frontowej 

(fot.6,71). Z przedsionka tego moŜna się było dawniej dostać do mieszkania dyrektora 

(w skrzydle zachodnim), w którym obecnie znajduje się świetlica. Przedsionki od 

korytarzy parteru oddzielone są drewnianymi, płycinowymi, przeszklonymi ściankami 

meblowymi (fot.72,77,78).  

Z przedsionka w osi czwartej na wprost prowadzi wyjście na podwórze, w prawo 

wchodzi  się na korytarz w trakcie frontowym.  

Z przedsionka wejścia głównego na wprost przechodzi się do skrzydła 

wschodniego szkoły, w którym w części naroŜnej mieści się klatka schodowa i dalej 

przylegające od północy sanitariaty. 
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Korytarze skrzydła frontowego i wschodniego szkoły umieszczone w trakcie 

tylnym komunikują wszystkie człony budynku i klatkę schodową.  

Przedsionki i korytarze na parterze i na I piętrze posiadaję sklepienia krzyŜowe, 

z spływami w postaci  gurtów na stiukowych wspornikach w formie modernistycznie 

ujętych herbów krakowa (73,74,77). Na piętrze II sklepienie przykryte jest sufitem 

(fot.88). Ponadto pierwsze dwa przęsła zachodnie korytarza na parterze sklepione są 

stropem Kleina (fot.84) – miejsce to dawniej stanowiło część osobnego pomieszczenia, 

do którego wchodziło się bezpośrednio z korytarza, czego śladem jest pozostawiona 

w murze ościeŜnica płycinowa, bez skrzydeł drzwiowych. Strop Kleina występuje takŜe 

w części północnej skrzydła wschodniego na parterze, gdzie przez współczesny otwór 

drzwiowy przechodzi się w dwuprzęsłowy korytarz, wydzielony wtórnie jako osobne 

pomieszczenie, mieszczący szatnie, a następnie z niego przechodzi się do sali 

gimnastycznej przykrytej stropem Kleina (fot.83). 

Klatka schodowa zlokalizowana w naroŜnej części skrzydła wschodniego jest 

dwubiegowa i przykryta kolebką, a na ostatniej kondygnacji stropem Kleina. Z korytarza 

na parterze i na pierwszym piętrze na klatkę prowadzą arkadowe przejścia. Na II piętrze 

klatkę schodową zamykają dwie arkady i trzecia prowadząca juŜ na korytarz, zamknięte 

odcinkowo. W środkowej arkadzie nad schodami  zamieszczona jest Ŝeliwna balustradka 

(fot. 94,95).  

Ściany pomalowane są współcześnie na biało z lamperiami olejnymi w kolorach 

jasno ugrowych.  

Dwubiegowe schody w klatce schodowej wykonane są z masy w rodzaju 

sztucznego kamienia. WzdłuŜ schodoów zamontowane są drewniane pochwyty na 

Ŝeliwnych wspornikach (fot.95,97). Schody w sieni głównej wykonane są z lastryka, 

w sieni zachodniej – obetonowane (fot.98). Przy schodach w sieni głównej dwubiegowo 

zamontowane są współczesne barierki (fot.69,70) .  

Zabytkowe posadzki w korytarzach (fot.88,89,99), w sieniach, na podestach klatki 

schodowej wykonane są z trzybarwnej ceramiki, płytek wielobocznych (ośmiobocznych 

i kwadratowych). Płytki są w tle w kolorze bieli z dodatkiem ugru. Faktura tła jest 

ryflowana. W naroŜniku przy ścianie biegnie ceramiczny wklęsek, ponad którym 

zamontowany jest drewniany próg, profilowany przy górnej krawędzi. Obok posadzki 

historycznej wystąpują takŜe uzupełnienia w postaci współczesnej terakoty, lastryka 

i inne.  
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Stolarka drzwiowa wejść do pomieszczeń jest zabytkowa, drewniana, płycinowa, 

dwudrzwiowa ujęta w drewniane plycinowe szpalety. Poszczególne skrzydlo drzwiowe 

posiada tzrzy plyciny- górną i dolną kwadratową i  pośrodku prostokątną, bogato 

profilowane.  

Ponadto w korytarzach i klatce schodowej budynku znajduje się sześć 

drewnianych ścianek meblowych (fot.75-78,81,82). Górne płyciny ścianek oraz 

nadświetla wielopodziałowe są przeszklone. Ścianki moŜna podzielić na dwie grupy ze 

względu na kszatłt profili w płycinach. Trzy ścianki o bogatszych profilach znajdują się 

w przejściu do korytarzy z obu sieni i w wejściu do piwnic i kotłowni w skrzydle 

wschodnim (fot.81), obok klatki schodowej. Pozostałe ścianki meblowe, o prostszym 

profilowaniu w płycinach znajdują się w korytarzu frontowego skrzydła i w wejściu do 

części wschodniej  na parterze oraz w klatce schodowej przy wejściu na podest nad 

parterem (fot.82). Poza ścianką prostokątną w klatce schodowej reszta ścianek 

meblowych jest półokrągła. Ścianki malowene są współcześnie farbami ftalowymi na 

brązowo.  

Oprócz tego w korytarzach, w wejściach do sanitariatów czy teŜ do obecnej 

świetlicy w zachodnim przedsionku widoczne są jednoskrzydłowe drzwi współczesne 

wprowadzone w miejsce stolarki historycznej albo w nowe ścianki działowe.  

Na II piętrze, na zachodnim końcu korytarza znajduje się zamknięty odcinkowo 

otwór drzwiowy prowadzący na strych, a w nim metalowe zabytkowe drzwi 

z płaskownikami i centralną rozetą (fot.103).  

W klatce schodowej, na poszczególnych kondygnacjach, na ścianach 

przylegających do korytarzy znajdują się trzy zabytkowe pojedyncze okna. PowyŜej 

parteru okno w kształcie pionowego prostokąta jest trzyskrzydlowe z uchylnym 

nadświetlem. Pozostałe dwa okna są okrągłe, z jednym skrzydłem ściągalnym, 

wzmocnionym trzema szprosami (fot.82,89,94). 

W sanitariatach, na ścianie północnej istnieją trzy okna skrzynkowe (cztero i dwu 

skrzydlowe) z okresu powstania budynku – dwa na II piętrze i  jedno na I piętrze. Okna 

posiadają historyczne okucia i klamki, pomalowane są na biało (fot.40,67,68). 

Parapety wewnętrzne okien w korytarzach są metalowe, wymienione 

współcześnie.  

Nad kaloryferami w korytarzach widoczne są zamontowane dla osłony drewniane 

współczesne parapety (fot.79).  
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STAN  ZACHOWANIA  OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ 

 

 

Elewacja frontowa wymaga przeprowadzenia remontu konserwatorskiego ze 

względu na jej róŜnego rodzaju zniszczenia, zwłaszcza w dolnych i górnych partiach,  

a takŜe ze względu na nieestetyczny wygląd spowodowany między innymi silnym 

zabrudzeniem całej powierzchni i zmianami wprowadzonymi w czasie prowizorycznych 

remontów. Kompozycja calości elewacji jest czytelna mimo braku niektórych elementów 

dekoracji architektonicznych,  pomalowania przyziemia i wymiany stolarki okiennej na 

niezgodną z historyczną.  

Pierwotne materiały wykończeniowy czyli zaprawa na bazie cementu 

romańskiego, cegła licowa, kamień – piaskowiec są róŜnym stanie zachowania  

w zaleŜności od kondygnacji.  Destrukcji uległy równieŜ elementy niepierwotne takie jak 

np: cokół betonowy. 

 

 Wątek ceglany z cegły czerwonej i białej jest na całej powierzchni pokryty 

warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych, które znacznie przyciemniają kolor cegły 

i powodują jej uszczelnienie, doprowadzając do dalszej destrukcji, powodując korozję 

wierzchnich warstw oraz z czasem występowanie ubytków warstwy spieku. Pokryte 

warstwą brudu są wklęsłe spoiny.  

 W środkowym przyczółku wieńczącym oś 7 i 8 widoczny jest ubytek górnej partii 

drugiej i czwartej oraz brak całej  środkowej sterczyny. Jak widoczne jest na fotografiach 

archiwalnych z Państwowego Archiwum w Krakowie (fot.117) sterczyny zakończone 

były krenelaŜem, a sam przyczółek w całości nawiązywał formą do krakowskiego herbu 

– motywu dekoracyjnego, który najczęściej powtarza się w wystroju omawianej szkoły. 

Obecnie przyczółek jest duŜo niŜszy, nie posiada pierwotnej formy i nie stanowi 

górującego nad całą elewacją elementu (fot.2). 

 

 Elementy elewacji wykończone w zaprawie na bazie cementu 

romańskiego jasno ugrowej z dodatkiem sieny palonej są na wyŜszych kondygnacjach 
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w dość dobrym stanie zachowania. Niemal na całej powierzchni zabrudzone i pokryte 

siatką drobnych spękań skurczowych, uwidaczniających się szczególnie po zwilŜeniu 

elewacji opadami atmosferycznymi. Spękania te i twardość zaprawy barwionej w masie 

skłaniają do stwierdzenia, Ŝe elementy tynkowane elewacji są wykonane 

prawdopodobnie w technice cementu romańskiego. Kolor zaprawy wydaje się 

pociemniały na skutek zabrudzenia i upływu czasu, bądź jest to częściowo efekt wiązania 

hydraulicznego i dojrzewania cementu romańskiego, gdzie wierzchnia warstwa zawsze 

jest ciemniejsza od koloru zaprawy w masie, co potwierdzają takŜe odkrywki,  

w których kolor zaprawy w głębszych partiach jest inny od koloru przy powierzchni. 

Zaprawy te były równieŜ często polekana zabiezpieczająca warstwa impregnatu np 

pokostu lnianego, ale potwierdzenie lub wykluczenie jej obecności moŜe nastapić po 

wykonaniu badań chemicznych laboratoryjnych. W przyziemiu, zwłaszcza tam gdzie 

partie tynkowane zostały przemalowane (pas poniŜej parteru i portal wschodni do połowy 

wysokości) zaprawa znajduje się w duŜo gorszym stanie.  Po usunięciu wierzchniej 

warstwy farby jasno szarej, w pasie imitującym mur kamienny, uwidacznia się jej czarna 

powierzchnia, prawdopodobnie zaczerniona albo silnie zabrudzona. Ponadto krawędzie 

elementów dekoracji architektonicznych są znacznie osłabione, występują przy nich 

mniejsze i większe ubytki, spękania.  

 Gzyms wieńczący dobrze zachowany w formie jest całkowicie przemalowany co 

moŜna stwierdzić na podstawie dakumentacji fotograficznej, archiwalnej. Pierwotnie 

powierzchnia  gzymsu była polichromowana. Nie wiadomo czy pod warstwą farby 

zachowała się i w jakim stanie malowana patronowo, oranamentalna dekoracja malarska. 

Nie wiadomo takŜe, czy w podobny sposób, jak gzyms nie zostały przemalowane 

kolorem zbliŜonym do koloru pierwotnej zaprawy, inne partie tynkowane, na wyŜszych 

kondygnacjach. Zaprawa, którą wyprowadzono gzyms jest osłabiona. Widoczne są 

ubytki w profilach gzymsu oraz zabrudzenie i zacieki.  

 Całkowicie poszarzała na skutek zabrudzenia jest boniowana część elewacji 

w partrze (fot.3,4), w pierwszych osiach od zachodu, w obrębie dawnego mieszkania 

dyrektorskiego. W pasie imitującym mur kamienny, podobnie jak w dalszej części 

elewacji powierzchnia przemalowana jest na kolor jasnoszary (fot.5). PowyŜej okien 

parteru, przy lewej krawędzi elewacji występuje znaczny ubytek profilowanego gzymsu 

kordonowego do wątku, a poniŜej takŜe boniowanej zaprawy. Ubytek ten związany jest 

z przeprowadzeniem w tym miejscu rury, przecinającej gzyms i zamakaniem tych partii 

spowodowanym nieszczelnością ofasowań. TakŜe niŜej, w poziomie parapetów okien 
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w parterze, przy łączeniu rury z rurą spustową występuje większy ubytek zaprawy do 

wątku. Na gzymsach widoczne są zacieki i zachlapania. Na opasce okna widoczne ubytki 

mechaniczne – otwory po elementach montaŜowych (fot. 17,18).   

 Cokół z betonowej okładziny  jest w bardzo złym stanie zachowania, nadaje do 

całkowitej  do rekonstrukcji (fot.8,29). Przypuszczalnie cokół w jego obecnej formie jest 

póŜniejszy i został wykonany w miejsce wcześniejszego, o którym jaki był, nie mamy 

Ŝadnych informacji, moŜna przypuszczać,Ŝe był wykonany z piaskowca. Obecny cokół 

jest silnie zabrudzony, odspojony, popękany, posiada liczne ubytki i widoczne są jego 

późniejsze uzupełnienia. W dolnej warstwie przykrywa go na 1/3 wysokości wystająca 

z ziemi folia bombelkowa.  

 

Kamienne elementy  

Dwa kamienne wsporniki oraz kamienna tablica z inskrypcją w prawym węgarze 

portalu głównego są w dobrym stanie zachowania. Kute liternictwo jest całkowicie 

czytelne. Wystąpuje jedynie silne zabrudzenie powierzchni kamenia oraz  na tablicy – 

zaplamienia, zacieki oraz drobny ubytek w prawym dolnym naroŜniku (fot. 11-13). 

Kamienne stopień i próg  w wejściach do budynku są w złym stanie zachowania 

(fot.8,14). W wejściu w osi czwartej próg jest wyoblony, wytarty pozbawiony faktury. 

Jego dolna krawędź jest poszarpana, widoczne są resztki cementowych uzupełnień. Próg 

w wejściu wschodnim, w jedenastej osi jest zagłębiony, jego górna powierzchnia 

znajduje się w poziomie chodnika, od góry przykryty jest częściowo cementową łatą, 

której ubytek z przodu progu odsłania go i widoczne takŜe cementowe uzupełnienie 

przedniej krawędzi.  

 

Metaloplastyka 

 Na elewacji, na frontach sterczyn i w pasie pomiędzy piętrami zachowane 

historyczne ankry są poczerniałe, zabrudzone i zapewne skorodowane. TakŜe widoczny 

na środkowym zwieńczeniu kuty orzeł wymagać będzie zabezpieczenia antykorozyjnego 

i malowania. 

Znaczący dla wyglądu elewacji jast całkowity brak elementów dekoracji  

w metalu takich jak: korona wieńcząca środkową, najwyŜszą sterczynę; napis 

„SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napis „ MIEJSKA“ w blendzie prawego 

przyczółku oraz brak na krawędzi dachu attyki – osłony przeciwśniegowej. 
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Wykonane z metalowych płaskich prętów kraty w oknach przyziemia, niepierwotne 

i nieestetyczne są przerdzewiałe, wymagają wymiany na inne. Przerdzewiałe jest takŜe  

metalowe obramienie kwadratowego otworu znajdującego się tuŜ przy ziemi w osi 

szóstej (fot.21,22) .  

Trzy metalowe okna w przyziemiu w osiach siódmej, ósmej i dziewiątej są silnie 

skorodowanei. Okna się nie domykają.  Występują ubytki zielonej farby, którą 

pomalowane były metalowe listwy. 

  

Stolarka drzwiowa bramy wejściowej i okucia 

 Historyczna stolarka bramy wejściowej w osi czwartej jest w bardzo złym stanie 

zachowania (fot.14-16). Drzwi zasadniczo ze względu na ich zły stan nie funkcjonują. 

Zachowała się ich forma i detal snycerski, a takŜe profile obramiające przeszklone 

płyciny, profilowana listwa przymykowa, profilowane ślemię. Drewno jest bardzo 

zniszczone. Pokrywająca drewna farba ftalowa brązowa jest osłabiona Widoczne są jej 

spękania, łuskowate odspojenia, rozległe ubytki, zwłaszcza w dolnych partiach stolarki – 

drewnianego cokołu - najgorzej zachowanaych. W ubytkach wierzchniej wartswy farby 

widoczne są ślady warstw farb w innych kolorach, m.in. w kolorze intensywnj zieleni. 

W dolnej partii drzwi po stronie zewnętrznej występuje grafitti. Od strony wewnętrznej 

profilowana listwa obramiająca szklenie jest współcześnie wymieniona na inną. 

Zachowany jest pierwotny  kuty szyld, pomalowany w kolorze jak reszta stolarki.  

Klamka jest wymieniona współcześnie.  

 

Stolarka okienna 

 Niepierwotna stolarka skrzynkowa okien w parterze i na piętrach jest w złym 

stanie zachowania. Stolarka pochodząca z prawdopodobnie z okresu po II Wojnie 

Światowej posiada silnie osłabione zewnętrzne ramiaki i krosna. W zewnętrznych 

ramiakach występuje duŜy ubytek kitu przyszybowego, w niektórych przypadkach szyby 

są niebezpiecznie poluzowane. Zalane wartswami farby zawiasy i wręby z czasem 

doprowadziły do powstania trudności w domykaniu okien i spowodowały liczne 

wypaczenia konstrukcyjne. Po stronie wewnętrznej widoczne są mocowania za pomocą 

gwoździ. Łuszcząca się warstwa farby na ramiakach zewnętrznych nie stanowi obecnie 

warstwy ochraniającej dla drewna, na skutek czego wilgoć penetruje wgłąb drewna 
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i powoduje dalszą destrukcję. Kolor biały stolarki i podziały okien  dalekie są od załoŜeń 

pierwotnych. Stolarka w Ŝaden sposób nie nawiązuje do plastyki stolarki historycznej. 

 Podobnie w złym stanie zachowania są pojedyńcze dwuskrzydłowe okna 

piwniczne. Ich zielona kolorystyka pochodzi prawdopodobnie z okresu późniejszego, 

kiedy to w budynku wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną. Przy wielu 

ramiakach widoczny jest znaczny ubytek kitu przyszybowego a nawet kilku szyb, które 

zostały  prowizorycznie zastąpione dyktami czy tekturą. 

 

Parapety ceramiczne 

Parapety ceramiczne posiadają liczne braki i  ubytki dachówki, zwłaszcza przy 

zewnętrznych krawędziach, które są postrzpione i popąkane (fot.19,20). W niektórych 

parapetach wystąpuje nawet brak całego górnego rzędu dachówek. Ubytki dachówek są 

uzupełniane cementem. Na powierzchni widoczna jest czarna patyna pochodzenia 

atmosferycznego. 

 

Ofasowania 

Rury spustowe biegną w ich pierwotnym połoŜeniu, co widoczne jest na fotografi 

archiwalnej z okresu powstania budynku. Ofasowania wymagają wymiany. 

 

Elewacje tylne – podwórzowe są w bardzo złym stanie zachowania i wymagają 

szeregu zabiegów interwencyjnych.  

 

Elementy tynkowane 

 Szorstki szary tynk pokrywajacy mury elewacji i boczne płaszczyzny schodów 

jest odspojony, posiada liczne wybrzuszenia, spękania i ubytki do wątku. Na skutek 

zalewania wodą opadową z dachu tynk odpada płatami od elewacji. Widoczne jest to 

m.in. na powierzchniach przy kominie wentylacyjnym, w przyziemiu, przy biegnących 

w naroŜach rurach spustowych (fot.42-44). Powierzchnia calej elewacji jest silnie 

zabrudzona, posiada zacieki, zaplamienia. W wielu miejscach widoczne są zazielenienia 

spowodowane rozwojem mikroorganizmów. Kolorystyka elewacji nie nawiązuje do 

historycznej. W ościeŜach okiennych widoczny jest zachowany wcześniejszy kolor – 

rozbielonej sieny palonej z dodatkiem ugru, nawiązujący prawdopodobnie do koloru 

pierwotnego. 
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 Wykonany w zaprawie profilowany gzyms wieńczący jest odspojony (fot.41). 

Widoczne są ubytki jego wierzchniej wartswy kolorystycznej(analogicznej jak 

w ościeŜach) jak i ubytki zaprawy do wątku. W ubytkach wierzchnich warstw, 

w przełączce elewacji wschodniej, widoczny jest starszy kolor – jasno- ugrowy 

wykonany prawdopodobnie na podmalowaniu (pobiale?), przypuszczalnie kolor 

pierwotny gzymsu i być moŜe calej elewacji.  

 Nie zachował się prosty gzyms kordonowy powyŜej parteru widoczny na 

fotografii archiwalnej z okresu po 1911r. (fot.118).  

 Podobne zniszczenia jak na calej elewacji dają się zauwaŜyć w pasie cokołu 

zwieńczonego prostym parapetem. W dolnej partii cokołu widoczny jest na zewnątrz pas 

foli izolacyjnej (fot.39).  

 

Kamienne elementy  

 Schody kamienne w wejściu do sieni były w późniejszym okresie przykryte grubą 

warstwą lastryka. Okładzina nałoŜona jest niestarannie, stopnie są róŜnej wysokśości, 

niewyrównane w poziomie, stanowią zagroŜenie dla korzystających z nich dzieci 

i dorosłych. Stan kamienia jest bardzo zły, co jest widoczne w ubytkach wierzchniej 

okładziny. Kamień jest rozwarstwiony, spiaszczony. Na powierzchniach bocznych 

stopnic, w odkrywce widoczne są ślady groszkowania i dlutowania (fot.46,47,56).  

 Schody kamienne w wejściu do kuchni w skrzydle zachodnim posiadają wyraźne 

ślady opracowania powierzchni przez groszkowanie i dłutowanie. Cała ich powierzchnia 

jest silnie zaatakowana przez mikroorganizmy (fot.52,53). Niektóre stopnie są popękane. 

Pomiędzy stopniami widoczne są szerokie szczeliny, w których brak wypełnienia. 

Krawędzie powierzchni bocznych schodów są wyszczerbione, posiadają ubytki 

mechaniczne.  

 Kamienny próg w wejściu do klatki schodowej jest zabrudzony, w centralnej 

partii jest wklęśle wytarty na skutek uŜytkowania, na powierzchni zazieleniony. 

 

Komin kotłowni – ceglany zacienia dodatkowo przełączkę w skrzydle wschodnim 

i zasłania pion okien. Obecnie jest nieuŜywany.  

 

Stolarka okienna w większości skrzynkowa, nie nawiązuje do historycznych 

podziałów i kolorystyki, została wymieniona prawdopodobnie w okresie po II Wojnie 
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Światowej. Jej stan zachowania, podobnie jak na elewacji frontowej jest zły – stolarka 

nie stanowi Ŝadnej izolacji termicznej i akustycznej, jej mechanizmy są zniszczone, 

większość okien się nie domyka. Okna są do tego stopnia nieszczelne, Ŝe zalewająca 

ściany woda opadowa z dachu przedostaje sią do środka pomieszczeń, powodując dalsze 

zniszczenia we wnętrzach, m.in. drewnianych podług. Okna zostały prowizorycznie 

poprzysłaniane przez personel szkoły foliami, co stanowi wątpliwe zabezpieczenie przed 

dalszym zalewaniem klas i korytarzy (fot.64). W ościeŜach widoczne zazielenienia 

wynikające z zawilgocenia, spowodowanego mikroorganizmy. 

 W wielu oknach strychowch brak stolarki. Stolarka okien piwnicznych jest  

w bardzo złym stanie, lub występuje całkowity jej brak, część szyb okien poprzysłaniana 

jest innymi materiałami. Stan otworów okiennych na całej elewacji, na strychu 

i w piwnicach ma zasadniczy wpływ na obniŜanie temperatury w całym budynku. 

 

Stolarka otworów drzwiowych 

 Stolarka otworów drzwiowych wejściowych nie jest w najgorszym stanie. 

Stolarka posiada normalne ślady uŜytkowania. Jaj kolor jest daleki od koloru 

historycznego znalezionego w odkrywkach od strony wnętrz (od zewnątrz farby ulegały 

szybciej zniszczeniu, drewno zazwyczaj było częściej przemalowywane).  

 

Elementy metaloplastyki 

 W drzwiach do sieni zachodniej zachowała się historyczna klamka kuta 

z szyldem, obecnie pomalowanym farbą brązową jak reszta stolarki (fot. 48).  

Kraty, pręty czy siatki w oknach piwnicznych są przerdzewiałe, nieestetyczne, powinny 

zostać wymienione na nowe, jednolite stylowo. 

 W ubytkach i odpryskach wierzchniej warstwy malarskiej na metalowych 

balustradkach przy schodach prowadzących do sieni zachodniej i do kuchni  

w skrzydle zachodnim widoczne są produkty korozji i wcześniejsza , zielona kolorystyka.  

 

Ofasowania 

 System rynien i rur spustowaych stosunkowo nowych, wymienionych nie dawno 

musi być nieszczelny. Być moŜe liście opadające z wysokich drzew, zalegają w rynnach, 

przytykając je. Parapety z blachy są pouszkadzane i zardzewiałe. 
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Powierzchnia podwórza jest silnie zazieleniona co jest zwięzane z silnym 

zawilgoceniem spowodowanym zalewaniem wodą opadową nawierzchni i nie 

funcjonującym poprawnie systemem odprowadzania wody do kanalizacji. Stan tej 

nawierzchni jest alarmujący (fot. 37,38). Nieestetycznego wyglądu podwórka dopełniają 

dodatkowo nierówna nawierzchnia z poprzekrzywianymi głównie przez sytemy 

korzeniowe drzew płytami chodnikowymi, blaszanymi gospodarczymi altanami,  fatalnie 

zachowanymi murkami ogradzającymi wejście do kotłowni przy elewacji wschodniej. 

Znajdująca się w podwórzu studnia z pompą jest wielokrotnie przemalowywana 

i skorodowana (fot.54,55).  

  

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Rerezentacyjne wnętrza szkolne, do jakich naleŜą niewątpliwie westybule,  

korytarze i klatka schodowa są bardzo zaniedbane, a w szczegółach zniekształcone przez 

wilokrotne powierzchowne i niefachowe remonty.  

Powierzchnie ścian i dekoracji architektonicznych były wielokrotnie 

przemalowane, przez co znacznie zatraciły swą formę dekoracje architektoniczne – 

wyoblone są naroŜniki i krawędzie herbów krakowskich w wspornikach pod gurtami na 

korytarzach. Kolorystyka - biel z ciemniejszą lamperią wprowadzona do wnętrz w Ŝaden 

sposób nie pasuje do charakteru zabytkowego wnętrza (fot. 87-89). Na powierzchni ścian 

widoczne są liczne ubytki, odpryski farb, zarysowania, zabrudzena, zachlapania i inne 

mechaniczne uszkodzenia powstałe na skutek uŜytkowania obiektu, liczne gipsowe 

zatarcia po przekuciach i zmianach instalacji. Oprócz tego widoczne są spękania 

wierzchniej wartswy farb i odspojenia. Tynk pierwotny widoczny w odkrywkach 

i ubytkach jest osłabiony, na co wpływ miał zapewne czas i naturalne starzenie się 

materiału, ale takŜe niewłaściwie przeprowadzone remonty polegające na nakładaniu 

kolejnych warstw farby i uszczelnianiu ścian. W wykonanych odkrywkach na parterze 

i na I piętrze zachowały się fragmenty dawnej dekoracji w postaci poziomych ciemno 

ugrowych pasów biegnących na wysokości wsporników (fot. 90).  

Ceramiczna posadzka jest w zróŜnicowanym stopniu zachowana. Istnieją 

miejsca w sieni głównej i korytarzach bardziej uŜytkowane, gdzie powierzchnia płytek 

jest znacznie starta lub gdzie płytki są popękane, wymienione na inne lub uzupełnione 

tymi samymi, ale bez kontynuacji wzoru. Widoczne są teŜ uzupelnienia ubytków 

w postaci kitów cementowych i innych, np. pomiędzy sanitariatami na I piętrze gdzie 
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ubytek ceramicznego wałka został ulepiony w kicie cementowym. W wielu miejscach 

przy ścianach widoczne są zachlapania posadzki farbami olejnymi z remontów ścian.  

Natomiast w sieni zachodniej, mniej eksploatowanej widoczny jest znaczny fragment 

posadzki w bardzo dobrym stanie zachowania (fot.99,100) .  

 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ścianki meblowe  

Widoczne w odkrywkach drewno jest w dobrym stanie. Wygląd drzwi, czy 

ścianek jest nieestetyczny, co jest związane z niefachowo przeprowadzanymi remontami, 

polegającymi na nakładanieu kolejnych warstw powłok olejnych i międzywarstw 

z kitów, co doprowadziło z czasem do zalania zawiasów i wrębów, co z kolei 

doprowadziło do powstania nieszczelności, odkszatłceń i utrudnień w domykaniu drzwi. 

Wielowarstwowe przamalowania zatarły zupełnie kształt drewnianaych profili, 

pozbawiły stolarkę jej pierwotnej plastyki. Widoczne są kity tuszujące ubytki drewna 

wykonane gipsem cz innym rodzajem szpachlówki niewłaściwym dla drewna, spękania 

wierzchnich powłok malarskich, odpryski. We wszystkich drzwiach szyldy i klamki 

wymienione są na róŜne – współczesne, widoczne są natmiast pierwotne zawiasy 

czopowe zakończone stoŜkowo. Na większości drzwi nie zachowały się historyczne 

emaliowane tabliczki z numerami klas.  

 

Stolarka okienna  

Okna zewnętrzne  zostały opisane przy okazji elewacji. Zachowana w klatce 

schodowej pierwotna, pojedyncza stolarka okienna jest w dobrym stanie. Widoczne 

w odkrywkach drewno jest zdrowe. Jak i w przypadku innych elementów drewnianych 

tak i tutaj podstawowoym mankamentem są wielowarstwowe, niechlujne  przemalowania 

drewna wraz z  okuciami, bez ściagania kwater, będące przyczyną tego, Ŝe skrzydła są 

sklejone z krosnami, mechanizmy zasuwek w oknach okrąglych czy zawiasy nie 

funkcjunują.   

 

Inne elementy z drewna 

Drewniany cokół zamocowany wzdłuŜ ścian korytarzy i klatki schodowej, 

wielokrotnie przemalowywany, zatracił całkowicie ksztalt górnego profilu. Jego 

mocownie do ścian w wielu miejscach jest poluzowane, szczelina pomiędzy ścianą 

i cokołem są wypełniane cementem. Ubytki drewna i wielokrotne przemalowania 
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charakteryzują takŜe drewnianay pochwyt biegu schodów w klatce. Nie zachowały się 

oprócu jednego miejsca profilowane, półokrągle z kulką zakończenia lasek pochwytu.  

 

Schody 

W najgorszym stanie zachowania są schody w sieni zachodniej, prowadzące na 

parter. Schody – prawdopodobnie kiedyś z piaskowca są obecnie przykryte dość grubą 

wartswą zaprawy betonowej, z widocznymi jej ubytkami przy krawędziach. Pierwszy 

i ostani stopień pomalowane są na brązowo, na powierzchni innych widoczne są zacieki 

i zaplamienia pochodzące z remontów ścian. Niebezpieczne i niepraktyczne jest takŜe 

wyprowadzenie na kant krawędzi stopni, co m.in. jest przyczyną powstawania ubytków, 

ale przede wszystkim stanowi zagroŜenie dla biegających po szkole dzieci.  

Późniejsze schody z lastryka w sieni wschodniej czy z sztucznego kamienia 

w klatce schodowej są w dobrym stanie zachowania. Poza silnym zabrudzeniem 

powierzchni, zachlapaniami schody nie posiadają większych ubytków poza 

spowodowanym uŜytkowaniem wytarciem górnych powierzchni stopnic, wygładzeniem 

faktury – groszkowanej, jaka zachowała się jedynie na krawędziach stopni (fot.96).  

 

Metalowe elementy  

Przemalowane i pokryte nawarstwieniami są takŜe Ŝeliwne wsporniki pochwytu, 

w wielu miejscach jego mocowanie jest niestabilne. Podobnie wieleoma warstwami farby 

pokryto metalową balustradkę w arkadzie na drugim piętrze, która oprócz tego nie 

posiada ubytków i jest dobrze zachowana. Pozalewane farbami są równieŜ 

przytrzymywacze przeciwwiatrowe przy stolarce wejściowej i ściankach meblowych 

(fot.107).  
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WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ ODKRYWKOWYCH 

 

 

Elewacja frontowa 

W pasie do parteru wykonano odkrywki: 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.1. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego fot.23 

e.2. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego. fot.24 

w odkrywkach widoczna 
pierwotna zaprawa 
barwiona na kolor jasno 
ugrowy z domieszką sieny 
palonej, 
najprawdopodobniej 
cement rzymski 

e.3. 

w pasie poniŜej parteru na 
części elewacji 
przemalowanej na jasno 
szary kolor, w naroŜniku 
okna piwnicznego w osi 
10. 

fot.26 

w odkrywce widoczna 
zaprawa jak wyŜej 
z cementu rzymskiego i 
kilka nawarstwień szarych 
przemalowań aŜ do 
wierzchniej farby jasno 
szarej z dodatkiem błękitu 

e.4. na podokienniku okna 
w parterze w osi 10. fot.25. 

pod warstwą jasno Ŝółtego 
przemalowania widoczna 
pierwotna wartswa 
zaprawy,  
w której wykonano 
podokiennik, siatka spękań 
skórczowych 

e.5. na parapecie okna 
piwnicznego w osi 10 fot.27. 

pod warstwami 
przemalowań widoczna 
warstwa betonu, którą 
przykryto parapet, Ponadto  
w jednej z warstw 
widoczne przemalowanie 
w kolorze intensywnej 
zieleni 

e.6. 

na wypukłym pasowym 
poziomym elemencie  
pomiędzy parapetami 
okien parteru 

fot.19 

pod warstwą farby 
widoczna pierwotna 
zaprawa w kolorze 
ugrowym z dodatkiem 
sieny palonej 
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e.7. 

w osi 9., w naroŜniku 
podokiennika i poniŜej  
w obrębie 
przemalowanego na jasno 
szary kolor pasa 
imitującego mur 

fot.28 

widoczna pierwotna 
zaprawa  
i naniesione później 
nawarstwienia szarości, 
czerni  
i wierzchnie 
przemalowanie  
w kolorze jasno szarym 

e.8. cokół w osi 9 fot.29 

W pęknięciu i ubytku 
wierzchniej warstwy 
betonowej widoczna cegła 
z której wyk. cokół 

 

 Wszystkie wykonane odkrywki w dolnej kondygnacji elewacji frontowej,  

w partiach wykończonych w zaprawie i  przemalowanych w późniejszym okresie 

wykazują istnienie pod nawarstwieniami jednakowej w kolorze i składzie zaprawy, której 

charakter – twardość i występujące na wszystkich elementach siatki drobnych  spękań 

skurczowych wskazują, Ŝe zastosowana zaprawa wykonana była w technice cementu 

romańskiego.  

 

Elewacja tylna – podwórzowa  

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.t.1. 
powierzchnia boczna 
stopnia w schodach 
wejścia do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 56. 

e.t.2. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 57. 

Widoczna powierzchnia 
piaskowca opracowana 
przez dłutowanie 
i groszkowanie 

w odkrywce widoczna 
warstwa mini na 
powierzchni metalu,  
w ubytkach mini produkty 
korozji, na krawędziach 
brązowej powłoki 
malarskiej widoczne 
spodnie warstwy  
w kolorach ciemnej 
i starsza – jaśniejszej 
zieleni 



 29 

 

e.t.3. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 58. 

widoczne warstwa metalu, 
warstwa mini, warstwa 
zieleni jasnej, warstwa 
zieleni ciemnej i 
wierzchnia wartswa 
brązowa 

e.t.4. ściana  wschodnia skrzydła 
zach. nad cokołem fot. 60. 

widoczne liczne 
nawarstwienia i mocno 
spiaszczony tynk leŜący 
na wątku ceglanym 

e.t.5. węgar wejścia do sieni 
budynku frontowego fot.61. 

w odkrywce widoczna 
leŜąca na wątku zaprawa 
barwiona  
w masie na kolor 
rozbielonej sieny palonej 
z dodatkiem umbry 
naturalnej 

e.t.6.  stolarka wejścia do sieni  fot.62. 

widoczny w odkrywce 
kolor intensywny zielony 
w pierwszej warstwie na 
drewnie 

s.o.1 
stolarka skrzynkowa 
pierwotna w sanitariatach 
na II piętrze 

fot.66 

widoczna brązowa 
kolorystyka warstwy 
malarskiej pierwotnej na 
profilu ramiaka 
wewnętrznego 

 

 Na podstawie wykonanych odkrywek i w ubytkach wierzchniej warstwy 

cementowej zaprawy, fot. 59. moŜna stwierdzić, Ŝe istniała w starszych warstwach 

zaprawa piaskowo wapienna barwiona w masie, do której moŜna się odnieść jako do 

propozycji kolorystycznego wykończenia elewacji tylnej. Wiadomym jest jednak, Ŝe 

w przyziemiu  i w otworach okiennych, czyli tam gdzie moŜliwy był na tym etapie dostęp 

i wykonanie odkrywek, warsty pierwotne zachowane są w znikomym stopni, ze wzglądu 

na największe zniszczenia i najczęściej przeprowadzane remonty. Ostateczne decyzje co 

do wykończenia elewacji tylnej naleŜy podjąć po wykonaniu dodatkowych, poszerzonych 

badań odkrywkowych z rusztowań. MoŜna przypuszczać, Ŝe jeŜeli zachowały się gdzieś 

ślady pierwotnego wykończenia to na wyŜszych kondygnacjach, w miejscach trudno 

dostępnych, w których nie usuwano ich dokładnie  podczas remontów.  
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 W odkrywkach i wielu odpryskach wierzchnich warstwy olejnej, brązowej 

widocznym jest, Ŝe barierki wcześniej malowane były na zielono, na podkładzie z mini.  

Natomiast znaleziony, na profilu futryny drzwi wejściowych kolor zielony świadczy 

o tym, Ŝe napewno był czas, gdzie stolarka była pomalowana tym kolorem, nie moŜna 

jednak twierdzić, Ŝe jest to kolor pierwotny, gdyŜ na powierzchniach zewnętrznych drzwi 

i okien warstwy farby ulegają szybszemu zniszczeniu, odpryskom na skutek 

bezpośredniego naraŜenia na działanie czynników zewnętrznych. Zewnętrzne partie 

stolarki są teŜ częściej remontowane i przemalowywane. Bardziej wierygodne są 

odkrywki kolorystyki na drewnie wykonane od strony wnętrz. 

 Na zabytkowej stolarce skrzynkowej trzech okien w sanitariatach w odpryskach 

wierzchnich farb ftalowych i wykonanych odkrywkach widoczna jest brązowa 

kolorystyka pierwotna stolarki, jak przykładowo na fot. 66. 

 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa  

stolarka 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII 
WNIOSKI 

s.d.2. 
ścianka meblowa na 
parterze w wejściu na 
korytarz z sieni zachodniej 

104 

wyraźnie wodoczna 

wartswa malarska z 

fladrami 

s.d.3. 

stolarka drzwiowa 
płycinowa w przejściu 
z przedsionka zachodniego 
na podwórze- wejście do 
skrzydła wschodniego 

106 

w odkrywkach widoczna 

brązowa warstwa maalrska 

na drewnie – gorzej 

zachowana 

s.d.4. Brama prowadząca z sieni 
zachodniej na podwórze 107 

na powierzchni bocznej 

płyciny widoczna ciemne 

fladry jak na pozostałej 

stolarce, w warstwie 

drugiej fladry wykonane na 

jasnym podmalowaniu 
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Tynki i sztukaterie 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

10. 
sztukaterie w parterze 

fot.91 
W załamaniach form 
śładowo zachowane 
kolory czerwony i 
niebieski 

s.d.5. 

ścianka meblowa w 
wejściu do piwnic w 
pierwszym przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 

105 

widoczna leŜąca 

bezpośrednio na drewnie 

ciemno brązowa warstwa 

malarska  

s.6. drewniany próg na 
korytarzu na parterze 108 

s.d.7. 

parter, parapet okna 
wewnętrznego klatki 
schodowej, od strony 
korytarza 

111. 

s.d.8. 
listwa przymykowa okna 
prostokątnego w klatce 
schodowej 

112. 

s.d.12. Drzwi płycinowe na I 
piętrze 113. 

s.d.14. Drzwi płycinowe na I 
piętrze. 114. 

s.15. Drewniny próg w korytarzu 
na I piętrze 109. 

s.16. 
Drewniane okrągłe okno w 
klatce schodowej pomiędzy 
piętrami 

116. 

s.o.18. Drzwi w korytarzu 
frontowym na II piętrze 115. 

We wszystkich 

odkrywkach wykonanych 

na drewnie znaleziono 

pierwotną warstwę 

malarską w postaci ciemno 

brązowych fladrów 

wykonanych na nieco 

jaśniejszym podmalowaniu, 

szczególnie dobrze 

widocznych na fotografiach 

115., 113., 109. 

Jest to niewątpliwie 
warstwa w jakiej 
wykończona była stolarka 
drzwiowa i okienna po 
stronie wnętrz.  

W odkrywkach nr 2 i 4 na 
warstwie pierwotnych 
fladrowań znajduje się 
warstwa malarska zielona, 
co wskazuje na to Ŝe 
warstwa zieleni nie jest 
pierwotna i naleŜy zarówno 
we wnetrzach jak i na 
zewnatrz do III warstwy 
chronologicznej 
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11. 
arkada w pierwszym 
przęśle korytarza od 
wschodu w skrzydle 
frontowym 

fot.90 
Widoczne zachowane 
pasowe ciemno ugrowe 
fragmenty dekoracji na 
wysokości sztukaterii 

13. 
węgar okna na I piętrze 

fot.92 
kolor sieny palonej 
z dodatkiem ugru w 
pierwszej warstwie na 
tynku 

14. 

arkada w pierwszym 
przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 
przy zejściu do piwnic 

fot.86 

Widoczne na wysokości 
sztukaterii słabo 
zachowane ugrowe pasy- 
pozostałość dawnej 
dekoracji malarskiej 
korytarzy 

  

 Wykonano ponad dwadzieścia wąskich pasowych odkrywek celem znalezienia 

warstwy malarskiej dekoracji korytarzy. W odkrywkach zazwyczaj na tynku widoczna 

była monochromatyczna warstwa malarska w kolorze rozbielonej sieny palonej z ugrem, 

w róŜnym natęŜeniu walorowym, przykładowo pokazano to na fot. 92. 

 Na ścianach korytarzy natrafiono na prostą dekorację w postaci trzech ciemno 

ugrowych pasów – dwóch węŜszych biegnących górą i szerszego dołem,  

w poziomie sztukaterii. Pasy te są niewątpliwie pozostałością pierwotnej dekoracji 

malarskiej. Widoczne w odkrywkach pasy odpowiadają fragmentowi dekoracji 

widocznemu na fot. archiwalnej w dok. D. Czapczyńskiej- tabl. IV , ale pochodzącej ze 

szkoły na ul. Lubomirskich.  

 Nie ma pewności, co do tego Ŝe zachowane śladowo kolory na gipsowych 

sztukateriach pochodzą z pierwszej warstwy malarskiej. MoŜna jednak na tej podstawie 

przypuszczać, Ŝe herby i ich obramienie były polichromowane. 
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ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE 

 

Budynek naleŜy niewątpliwie do cennych obiektów zabytkowych z okresu 

historyzmu. Ze względu na stan zachowania wymaga jak najszybszych działań 

interwencyjnych polegających na wykonaniu szeregu zabiegów konserwatorskich  

i prac o charakterze budowlanym, a takŜe licznych rekonstrukcji w oparciu o fotografie 

i rysunki archiwalne1 oraz badania odkrywkowe. Koniecznym jest wyeliminowanie 

przyczyn zniszczeń oraz przwrócenie elewacjom frontowym, dziedzińca oraz wnętrzom 

ich pierwotnego charakteru, na drodze odpowiednich działań o charakterze zarówno 

technicznym jak i estetycznym.  

 
Elewacja frontowa 

 Zaleca się: 

 Rekonstrukcję historycznego kształtu ceglanych sterczyn środkowego 

przyczółka (fot.117,119,120), czyli przywrócenie wysokości trzech wewnętrznych 

sterczyn z krenelaŜem, tym samym zrekonstruowanie kształtu herbu w zwieńczeniu. 

W tym celu w oparciu o autorskie rysunki projektowe i fotografie archiwalne z teki Jana 

Zawiejskiego, Album Fotografii APK, sygn. MI-41. naleŜy wykonać odpowiednie 

projekty architektoniczne.  

 Wątek ceglany poddać konserwacji według programu konserwatorskiego,  

w ramach którego naleŜy wykonać w pierwszej kolejności działania o charakterze 

ochronnym, do których moŜna zaliczyć usuwanie uszczelniających i przyspieszających 

korozję nawarstwień patyny atmosferycznej, odsalanie i niszczenie mikroorganizmów. 

Po usunięciu czy zminimalizowaniu przyczyn powstawania zniszczeń powinno się 

usunąć niepierwotne i nieestetyczne nawarstwienia farb i zapraw, skorodowane lub 

niewłaściwe ze względów estetycznych uzupełnienia ubytków cegieł i spoin, zwłaszcza 

cementowe. Koniecznym jest wzmacnianie struktury zabytkowego muru i wykonanie 

uzupełnień ubytków cegły i spoin w zaprawach dobranych pod względem koloru  

i uziarnienia do pierwotnych, z powtórzeniem kształtu i głębokości pierwotnej spoiny. 

                                                        

1 Dokumentacja autorstwa Pani mgr Danuty Czapczyńskiej zwiera na ten temat wyczerpujące wyjaśnienia i 

przydatne kopie archiwalnych zdjęć i rysunków. 
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 Elementy elewacji wykonane w cemencie romańskim zakonserwować 

według programu konserwatorskiego. Partie wykonane w zaprawie naleŜy oczyścić 

z wszystkich niepierwotnych nawarstwień przysłaniających zaprawę na bazie cementu 

romańskiego, która jest jednorodna dla wystroju elewacji. Uzupełnienia ubytków naleŜy 

wykonać tylko w technologii pierwotnej, dobierając odpowiednio skład i kolor zaprawy 

do kitów. Ubytki sztukateri naleŜy zrekonstruować metodą ciągnioną lub w formie 

odlewów wykonanych na podstawie oryginalnych form. 

 Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczęcym elewacji 

powinna zostać odsłonięta spod niepierwotnych nawarstwień i poddana konserwacji 

według programu konserwatorskiego. W razie znacznych ubytków brakujące fragmenty 

naleŜy rekonstruować według wzorca i zasad malarstwa patronowego. Zaleca się 

wykonanie badań spoiwa, zastosowanego w warstwie malarskiej. W przypadku bardzo 

złego stanu zachowania bądź znacznego ubytku warstwy dekoracji naleŜy ją 

rekonstruować w oparciu o zachowane ślady i dokumentację archiwalną fotograficzną 

(fot. 117). Ubytki warstw podkładowych, rekonstrukcję profili gzymsu naleŜy wykonać 

metodą ciągnioną z zastosowaniem materiałów i technologi jak uŜyte pierwotnie. 

 Elementy kamienne naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program 

konserwatorski. Powierzchnie kamienne naleŜy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń, 

uzupełnić ewentualne drobne ubytki zaprawą dobraną pod względem uziarnienia 

i koloru, kamień naleŜy wzmocnić przez głęboko penetrującą impregnację strukturalną 

i zahydrofobizować. 

 Na podstawie zachowanych w wejściach do budynku progów kamiennych 

z piaskowca naleŜy wykonać ich rekonstrukcję. MoŜna i zaleca się w miejscu progów 

z piaskowca  zastosować materiał z twardszego kamienia - granitu w kolorystyce  ciepłej, 

zbliŜonej do piaskowca.  

 Cokół z betonowej okładziny. Zaprawę betonową ze względu na bardzo zły 

stan zachowania oraz jego właściwości uszczelniające naleŜy usunąć. Nową okładzinę 

cokołu zaleca się wykonać stosując płyty z piaskowca (w trakcie prac przy skuwaniu 

naleŜy sprawdzić czy pod betonem nie zachowały się fragmenty pierwotnego cokołu, 

jesli tak nalezy go zrekonstruować w analogicznym materiale) lub bloczki betonowe, 

nawiązując do stanu zastanego i cokołu w szkole przy ulic Lubomirskich. Okładzinę 

cokołu zaleca się zaprojektować na etapie wykonawczym, tak by przykryła nieestetyczną 

folię izolacyjną wystającą z ziemi.  
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Po odsłonięciu wątku ceglanego w cokole naleŜy go zakonserwować zachowawczo, 

wzmacniając strukturalnie zarówno cegłę jak i spoiny. W przypadku decyzji o usunięciu 

zaprawy z spoin i zastąpieniu jej nową zaprawą,  zaleca się zastosowanie zaprawy 

o zwiększonej paroprzepuszczalności i niŜszej wytrzymałości niŜ cegła, tak by zaprawy 

podciągając wodę i kumulując sole rozpuszczlane w wodzie stanowiły środowisko, 

w którym zachodzić będą procesy niszczenia i tym samym chronić będę cegły przed 

szybszą destrukcją. 

 Wykonane z płaskich elementów metalowe kraty w oknach piwnicznych 

naleŜy usunąć i zamienić na  nowe zaprojektowane w oparciu o wygląd krat  

w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.125-  wedlug 

modułów występujących w balustradkach po stronie podwórza. 

 Metaloplastykę [ankry i orzeł w środkowym przyczółku]  zachowaną na 

elewacji naleŜy konserwować według programu konserwatorskiego.2 Zaleca się 

wykończenie kutego orła w pierwotnej technologii. 

Brakujące elementy naleŜy przywrócić wykonując rekonstrukcje na podstawie 

dokumentacji archiwalnych oraz wykonanych w tym celu projektów. (fot.  117,119,120). 

!  Koniecznym jest wykonanie  rekonstrukcji : 

1. Metalowej kutej korony wieńczącej środkową sterczynę środkowego przyczółka 

w oparciu o archiwalną fotografię. Według dokumentacji Pani mgr Danuty 

Czapczyńskiej w archiwalnych dokumentach firmy będącej wykonawcą prac 

budowlanych, zachowała się informacja, Ŝe „korona wykonana była z kutego 

Ŝelaza, miała około 1m. wysokości i była malowana” (str.4). 

2. Napisu „SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napisu „ MIEJSKA“ 

w blendzie prawego przyczółku. Krój secesyjnych liter naleŜy opracować  

w oparciu o dokumentację archiwalną i inwentaryzację archiwalną z 1935 r.  

3. Balustradki przeciwśniegowej lub attyki na krawędzi zadaszenia w oparciu 

o ikonografię. NaleŜy opracować szczegółowy projekt w oparciu o fotografie 

archiwalne. 

Do rekonstrukcji elementów metalowych naleŜy wykonać odpowiednie modele, a po ich 

zatwierdzeniu komisyjnym- odlewy. Kolorystyka poszczególnych elementów z metalu 

                                                        

2  W dokumentacji mgr Danuty Czapczyńskiej opartej na przeprowadzonej przez nią szerokiej kwerendzie 
budynku istnieje informacja, Ŝe orzeł wykonany z kutego Ŝelaza był miniowany, a następnie aluminiowany 
(str.4.) 
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powinna zostać ustalona po postawieniu rusztowań i umoŜliwieniu dostępu do 

wybranych elementów, w czasie drugiego etapu wykonywania badań odkrywkowych. 

 Parapety ceramiczne naleŜy poddać konserwacji według programu  

i rekonstrukcji poprzez uzupełnienie brakujących dachówkami identycznymi jak 

historyczne pod względem rozmiaru, formy i koloru – zieloną glazurowaną dachówką 

karpiówką. NaleŜy przygotować i wyprowadzić dokładnie spadki. Zaleca się na niŜszych 

kondygnacjach wykonanie parapetów tylko z dachówki historycznej, gdzie braki 

poszczególnych dachówek moŜna uzupełnić egzemplarzami uzyskanymi z innych 

parapetów po ich demontaŜu. Pozwoli to na scalenie wyglądu poszczególnych parapetów, 

w przypadku gdyby wystąpiły trudności z uzyskaniem identycznego materiału. Zaleca się 

takŜe dachówki z wyszczerbionymi krawędziami zewnętrznymi, po uzupełnieniu 

ubytków, montować wyŜej, na piętrach i w środkowych rzędach parapetów. Parapety  

z dachówki naleŜy hydrofobizować. 

 

Elewacja tylna – podwórzowa   

Niezwykle istotnym jest przywrócenie elewacji podwórzowej wyglądu jak 

najbardziej zbliŜonego do pierwotnego. Głównymi zadaniami do osiągmniącia tego celu  

będzie przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji i wprowadzeniu kopi stolarki 

okiennej (podziałów, plastyki i kolorystyki) w oparciu o dokumentacjie fotograficzne 

i rysunkowe archiwalne, a następnie wykonane na tej podstawie projekty. Zanim jednak 

będzie to moŜliwe konieczne jest wykonanie szeregu prac w pierwszej kolejności 

polegających na zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn zawilgocenia i przedostawania się 

na podwórze wody, przede wszystkim opadowej, i utrzymywaniu się silnego 

zawilgocenia powierzchni elewacji i dziedzińca. NaleŜy maksymalnie zminimalizować 

przyczyny zniszczeń powodowanych zawilgoceniem.  Powinno się skontrolować dach, 

który był remontowany przed dziesięciu laty i sprawdzić stan ofasowań 

odprowadzających wodę z dachu. Z przekazów ustnych wiadomo, Ŝe podczas ulewnych 

deszczy woda z dachu spływa po powierzchni elewacji zachodniej skrzydła wschodniego 

(w przełączce) i w naroŜniku elewacji skrzydła frontowego i zachodniego, przedostając 

się przez nieszczelną stolarką do wnętrz i zalewając pomieszczenia.  
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Powierzchnie tynkowane 

 W związku z potrzebami uŜytkownika zakłada się docieplenie budynku szkoły od 

strony podwórza. Przed wykonaniem projektowanej okładziny izolacyjnej zaleca się 

usunięcie większości odspojonych i zdegradowanych partii tynku i po odslonięciu muru 

i ocenie stanu jego zachowania wykonanie czynności technicznych polegających na 

odsalaniu, usunięciu z powierzchni śladów działalności mikroorganizmów, dezynfekcji, 

wzmocnieniu strukturalnym w razie konieczności zagroŜonych partii muru. W przypadku 

degradacji spoin w murze w przyziemiu zaleca się je uzupełnić profilaktycznie zaprawą 

szerokoporową. Docieplenie nie powinno przysłonić detali architektonicznych, a jeŜeli 

będzie to konieczne naleŜy je powtórzyć po dociepleniu. Stosując odpowiednie profile  

i okładziny. Zaleca się postąpić tak w przypadku cokołu wykończonego prostym 

parapetem. Ze względów praktycznych zaleca się w pasie cokołu wykonanie na 

dociepleniu okładziny betonowej analogicznej jak po stronie frontowej elewacji bądź 

wariantowo obłoŜenie cokołu cegłą licową półklinkierową. 

 Dla elewacji podwórzowej zaleca się po wstępnych ustaleniach zastosowanie 

koloru NCS S 1505-Y50R. 

 Powierzchnie boczne schodów naleŜy po usunięciu niepierwotnych 

i zdegradowanych warstw poddać konserwacji według programu zaczynając od 

ceglanego muru, a następnie uzupełnić tynk zaprawą szerokoporową. W warstwach 

wierzchnich wykończeniowych zastosować tak jak i dla całości elewacji powyŜej cokołu 

wierzchnią szlichtę mineralną i przywrócić kolorystykę zgodną z pierwotną. 

 W przypadku schodów kuchennych naleŜy je rozebrać i zbudować na nowo ze 

stopnicami blokowymi kamiennymi zakonserwowanymi i przeniesionymi z pierwotnych 

schodów na nowa konstrukcję stosując wzmocnienie Ŝelbetonowe i izolację. Zaleca sie 

opracowanie  stosownego projektu. 

 Profilowany tynkowany gzyms wieńczący naleŜy poddać konserwacji według 

programu. Partie gzymsu zdeformowane naleŜy usunąć a następnie rekonstruować te 

odcinki metodą ciągnioną. Po ustawieniu rusztowań zaleca się przed przstąpieniem do 

prac wykonać badania odkrywkowe ustalające kolorystykę sztukaterii oraz po dokładnej 

ocenie stanu zachowania wytypować obszary do resekcji. 
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Kamienne elementy 

 Schody kamienne w wejściu do kuchni przy ścianie szczytowej skrzydła 

zachodniego naleŜy poddać konserwacji według programu – oczyścić z fałszywej patyny, 

glonów i porostów, odsolic zdezynfekować skleić spękania, uzupełnić ubytki, 

a powierzchnie zaimpregnować i zahydrofobizować.  

 Stopnie kamienne w wejściu do sieni zachodniej naleŜy oczyścić z warstw 

betonowej powłoki i po ocenie stanu zachowania podjąć ostateczne decyzje, w wypadku 

silnej destrukcji - wymienić skorodowane bloki na nowe lub wykonać taszle i fleki. 

NaleŜy odtworzyć pierwotną fakturę powierzchni - groszkowanie i dłutowanie szlaku 

krakowskiego widoczne  na powierzchni bocznej w odkrywce nr e.t. 1 (fot nr 56). naleŜy 

teŜ ocenic po skuciu betonu ich stan zachowania i opracować projekt ewentualnego 

przemurowania biegu. 

 Kamienny próg naleŜy wymienić na nowy z granitu (jak dla elewacji frontowej) 

z powtórzeniem faktury i wielkości.  

 

Elementy metalowe 

 W oknach piwnicznych podobnie jak od strony frontowej zaleca się 

zamontowanie nowych, jednolitych krat, z zastosowaniem motywów prętów jak  

w balustradkach lub w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich. 

Kraty w oknach zaleca się wykończyć w kolorze grafitowym ewentualnie wykonać 

odkrywki na kratach w bliźniaczej szkole. 

 Metalowe balustrady schodów naleŜy konserwować jak inne elementy z metalu, 

według programu. Balustrady naleŜy pomalować na kolor zielony na podstawie 

odkrywek, według wstępnych ustaleń na kolor NCS S 4040-G10Y lub NCS S 4040-

G20Y. 

 

Dla elewacji frontowej i tylnej: 

Stolarka drzwiowa bram wejściowych od frontu i od podwórza 

 Wszastkie bramy wejściowe oprócz współczesnej bramy w osi 11 od frontu 

naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program konserwatorski.  

 Okucia w bramach naleŜy konserwować wedlug programu lub rekonstruować  

w oparciu o zachowane w budynku wzorce, widoczne w bramie w osi czwartej elewacji 

frontowej i bramie wiodącej na podwórze z sieni zachoedniej   
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Przykładowo konserwacją naleŜy objąć historyczną bramę wraz z okuciami w osi 

czwartej elewacji. W tym przypadku naleŜy zlikwidować metalowe siatki 

zabezpieczającą górne szklone kwatery. Kwatery przeszklone górną i środkowe 

koniecznym jest zdjąć przed przystąpieniem do dalszych prac.  Profilowane obramienia 

szklonych, szkłem zbrojonym kwater naleŜy rozkleić i wyjąć szyby. Powierzchnię 

drewna naleŜy oczyścić ze wszystkich niepierwotnych nawarstwień, usunąć niepierwotne 

listwy – na przykład obramienie wewnętrznej, przeszklonej kwatery, wykonać resekcję 

partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastępując je nowym sezonowanym – flekami 

dobranymi pod względem gatunku i usłojenia. Drewno naleŜy impregnować i wzmocnić 

strukturalnie, ubytki drewna uzupełnić kitami gotowymi lub specjalnie przygotowanymi 

na obiekcie z wypełniacza i spoiwa. Wykonać i zamontować kopie brakujących profili – 

listwy przymykowej, obramienia owalnej szklonej kwatery. Zaleca się poprawienie 

szczelności akustycznej i termicznej stolarki poprzez zastosowanie odpowiednich  

uszczelek wrębowych i o ile to moŜliwe - szyb zespolonych. Drewno naleŜy wykończyć 

przywracając pierwotną kolorystykę i fladry. Brakującą klamkę barmy w osi czwartej 

naleŜy skopiować stosując za wzór np. klamkę w drzwiach prowadzących na podwórze 

z sieni  zachodniej – fot. 48. 

 W przypadku wykonanej współcześnie bramy drewnianej w osi 11 elewacji 

docelowo naleŜy dąŜyć do jej usunięcia i wykonania w jej miejsce rzeczywistej kopii 

stolarki historycznej, w  oparciu o bramę wejściową w osi 4. oraz bramy bliźniaczej 

szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.123,124. W przyszłości w przypadku decyzji 

o wymianie stolarki naleŜy w tym celu wykonać specjalistyczny projekt, który powinnien 

być zatwierdzony przez odpowiednie władze konserwatorskie. Kopia bramy moŜe być 

wykonana w nowej technologii, czyli z zastosowaniem szyb zespolonych, uszczelek 

wrębowych, drewna prasowanego bardziej wytrzymałego na wpływy czynników 

klimatycznych. Kopia powinna wiernie odzwierciedlać plastykę stolarki historycznej, 

elementy snycerskiej dekoracji, wysokość i kształty profili powinna posiadać kolorystykę 

zgodną z pierwotną. W stolarce powinny zostać zamontowane kopie okuć historycznych 

– zwłaszcza szyld i klamka powinny zostać odlane na podstawie zachowanych 

w budynku, w bramach wejściowych od frontu i od podwórza.  

 Na chwilę obecną ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie 

bramy w osi 11, naleŜy ją koniecznie scalić kolorystycznie z stolarką historyczną – 

pomalować w kolorze brązowym farbą podkładową i wykonać fladry. 
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Stolarka okienna – okna elewacji frontowej i tylnej  

 Na elewacjach koniecznym jest przywrócić okna w wyglądzie – podziałach, 

plastyce i kolorze będące kopiami okien historycznych. Podziały okien są do odtworzenia 

na podstawie fotografii i rysunków projektowych archiwalnych, których reprodukcje 

znajdują się w dokumentacji Pani mgr Danuty Czapczyńskiej i część została skopiowana 

i zamieszczona w niniejszym programie. Plastykę okien – profile ramiaków i listew 

przymykowych naleŜy kopiować z zachowanych w sanitariatach oknach historycznych, 

uzupełniając odtwarzanie historycznych profili według danych technicznych i rysunków 

projektowych  dla detalu stolarki autorstwa Kazimierzy Czepiela dla sąsiedniej szkoły 

przy ulicy Lubomirskich w Krakowie.3  

 Okna historyczne w parterze i na piętrach elewacji frontowej były oknami 

skrzynkowymi, czteroskrzydłowymi, z skrzydłem górnym poziomym trójpolowym, 

uchylnym od dołu i skrzydłami pionowymi trójpolowymi, otwieralnymi.  Środkowe 

dolne pole okien było osobno otwieralne – był to tak zwany „luft“. Poza tym w parterze 

okna w dolnych polach posiadały mleczne przeszklenie – praktyczną izolację od 

widoków z zewnątrz. Mniejsze otwory okienne w czterech osiach od zachodu elewacji 

frontowej w parterze mogły posiadać stolarkę o odmiennych podziałach, ze względu na 

to, Ŝe cała ta część elewacji róŜni się w wykończeniu od całości, a okna te przynaleŜały 

do mieszkania dyrektora.- potwierdzają to rysunku archiwalne – fot.119,120. 

W dokumentacji projektowej istnieje projekt okna o innych podziałach (aneks rys. 5, do 

wykorzystania w tym miejscu. Zaleca sie w kopiach okien zastosować do górnej uchylnej 

kwatery system współczesnych cięgien - gez, co nie tylko pomaga w otwieraniu do 

wietrzenia, ale przedewszystkim w opuszczaniu cięŜkiej kwatery do mycia! W zakresie 

drewna, uszczelek i innych parametrów technicznych naleŜy stosować się do projektu 

autoprstwa kazimierza Czepiela dla bliźniaczej szkoły. 

 Podobnie okna od strony elewacji tylnej miały wielopolowe podziały, okna były 

dwunasto- i dziwięciopolowe, z polami w kształcie jednakowych kwadratów, jak na 

elewacji frontowej – fot.118 i rysunki projektowe fot. 121, 122.  W oparciu o te dane 

naleŜy zaprojektować podziały okien po sprawdzeniu i uporządkowaniu obmiarów. 

Jedynie okna skrzynkowe w sanitariatach (skrzydło wschodnie budynku, elewacja 

podwórzowa) były inne – wąskie, pionowe, dwuskrzydłowe, trójpolowe oraz 

                                                        

3 wybrane strony z projektu  K. Czepiela znajdują się w aneksie do niniejszego programu. 
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czteroskrzydłowe, sześciopolowe. Przykłady tych okien zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W oknach tych widoczny jest zabytkowy profil ramiaków i szprosów, oraz 

okucia – klamki i zawiasy (fot. 66-68). W ubytkach farb i odkrywkach wykonanych na 

tej stolarce (ramiak zewnętrzny) znaleziono kolor ciemno brązowy. Zaleca się jako 

świadka w obiekcie poddanie konserwacji wytypowanego, ze względu na najlepszy stan 

zachowania jednego lub dwóch  okien skrzynkowych z kompletem okuć i klamek  

w sanitariatach.  

 Dla okien zaleca się zastosowanie klamek z szyldami według przykładów – 

analogii na fot. 126,127. 

 Okna piwniczne obu elewacji  z drewnianą stolarką naleŜy poddać wymianie na 

nowe w oparciu o plastykę okien w sanitariatach, z zastosowaniem tych samych profili 

ramiaków i listew przymykowych jak w przypadku okien elewacji, dopasowywując 

wymiarami okna do otworów okiennych w przyziemiu. W przypadku okien piwnicznych 

od frontu z metalową uchylną stolarką naleŜy je konserwować starając się je usprawnić 

lub jeŜeli to niemoŜliwe naleŜy je skopiować wykonując do tego celu osobny projekt.  

Cztery okna piwniczne w osiach od północy elewacji podwórzowej zachodniej (okna 

kotłowni) zaleca wymienić w pierwszych osiach na nową stolarkę drewnianą 

i pozostawić do odnowienia dwa okna metalowe z szachtami.  W przyszłości po podjęciu 

decyzji o zamurowaniu szacht, przy okazji na przykład remontu podwórka, okna 

kotłowni moŜna ujednolicić. Na tym etapie jednak zaleca się odnowienie okien 

metalowych z kratami i odnowienie szachtów.  

 Dla okien strychowych zaleca się zaprojektowanie na zasadach jak dla 

pozostałych okien jednoramowej, otwieralno – uchylnej stolarki. Okna były w ciemnej 

kolorystyce, co jet czytelne na fotografiach archiwalnych – fot. 117,118. 

 Przy wymianie stolarki okiennej naleŜy się posłuŜyć projektem dla stolarki 

autorstwa Kazimierzy Czepiela.  

Ponadto dla całości elewacji: 

• preparaty hydrofobowe naleŜy zastosować wykończeniowo do całości muru 

objętego konserwacją; 

• zakłada się przegląd i poprawienie instalacji odgromowej oraz kontrolę  

i naprawy odprowadzenia wody opadowej; 

• zaleca się wymianę wszystkich parapetów blaszanych na elewacji podwórzowej, 

wymianę rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytan cynkowej 
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wedlug osobnego projektu architektonicznego. Zaleca się wykorzystanie 

pierwotnych lokalizacji dla rur spustowych i poprowadzenie ich w sposób jak 

najmniej inwazyjny dla wyglądu estetycznego budynku; 

• całość elewacji w poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przeciw grafitti; 

• wystające gzymsy i parapety z blachy zabezpieczyć systemem anty-ptak. 

 

 Podwórze naleŜy uporządkować. W tym celu powinno się wyrównać 

teren,wykarczować korzenie, wykonać nową nawierzchnię z  kostki szarej brukowej typu 

behaton i zaprojektować nowe zagospodarownie terenu z uwzględnieniem placu zabaw 

dla dzieci i wydzieleniem pól - skwerów z zielenią i kwiatami, posadzeniem nowych 

drzew oraz miejscami na ławki i ewentualnym ogródkiem upraw.  

Drzewa zacieniające podwórze i rozsadzające korzeniami nawierzchnię naleŜy usunąć, 

starając się w tym celu o odpowiednie zezwolenia.  

Ponadto: 

- Murowane dwustronnie zejście do piwnic przy skrzydle zachodnim naleŜy 

rozebrać. Wejście to jest nieuŜywane i stanowi jedynie kolejne miejsce 

przechowywania śmieci i zawilgocenia. Otwór wejściowy naleŜy  zamurować 

i zatynkować, a zejście zniwelować i zastąpić nawierzchnią placu. 

- Zejście do kotłowni i murek do skladania materialu opałowego w przyszłości 

naleŜy zlikwidować. Do kotłowni prowadzi osobne wejście z wnętrza budynku. 

Teren naleŜy wyrównać, zejście zasypać jak wyŜej, pozyskane miejsce 

wykorzystać w nowym zagospodorowaniu.  

- Przed remontem elewacji i wykonywaniem docieplenia naleŜy rozebrać ceglany 

komin do kotłowni , nieuŜywany. 

- Metalowe altany – garaŜ i śmietnik – powinny zostać rozebrane. NaleŜy przy 

okazji remontu nawierzchni zaprojektować nową altanę śmietnikową – 

funkcjonalną i spójną z wyglądem i charakterem budynku.  

Konserwacji naleŜy poddać Ŝeliwną pompę usuwając z niej wszystkie nawarstwienia 

i produkty korozji, postępując analogicznie jak w przypadku innych elementów 

metalowych. Pompę naleŜy pomalować kolorem ustalonym komisyjniena kolor balustrad 

– zielony lub zgodny z wynikami szczegółowych badań.  

Mur pomiędzy skrzydłem zachodnim i domem tercjana naleŜy konserwować - usunąc 

zdegradowane tynki, zastosować zabiegi dezynfekujące i odsalające a nastepnie 
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wytynkować zaprawą solochłonną szerokoporową i malować i w tym samym co 

elewacje, ustalonym komisyjnie na podstawie poszerzonych badań kolorze.  

 W przyszłości naleŜy przewidzieć konserwację domu tercjana znajdującego się 

pomiądzy parcelami obu szkół. 

 

Wnętrza 

Ściany, sklepienia i sztukaterie 

 Sklepienia krzyŜowe, gurty, wsporniki wymagają wyeksponowania i remontu,  

który przywróci tym elementom pierwotny charakter. W wykonanych odkrywkach 

znaleziono fragmenty dawnej dekoracji malarskiej – polichromii która widoczna jest na 

archiwalnych fotografiach w bliźniaczej szkole przy ulicy Lubomirskich. W celu 

upewnienia się o tym, przed przystąpieniem do prac we wnętrzach, po ustawieniu 

rusztowań, koniecznym jest wykonanie poszerzonych badań sondaŜowo-odkrywkowych 

z odkrywkami pasowo-płaszczyznowymi, zwłazcza w miejscach, do których dostęp był 

utrudniony. Prace te powinny być prowadzone przez specjalistyczny zespół 

konserwatorów.  Po wynikach tych badań naleŜy podjąć decyzję o dalszym postąpowaniu 

– wykonaniu konserwacji bądź uproszczonej rekonstrukcji – artystycznego malowania. 

W tym celu badania moŜna teŜ poszrzyć o wykonanie odkrywek w szkole sąsiedniej, po 

uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. W celach rekonstrukcyjnych naleŜy wykonać 

projekty kolorystyczne i następnie próbki in situ, które powinny być zatwierdzone 

komisyjnie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania dekoracji malarskich naleŜy z powierzchni 

ścian, sklepień i sztukaterii naleŜy zdjąć wszelkie przemalowania i inne niepierwotne 

nawarstwienia – wyrównania - szpachlowania, łaty, kity. Istotne jest, aby usuwanie 

warstw przemalowań wykonywał zespół konserwatorski gdyŜ wtedy jest to bezpieczne 

dla słabo zachowanej warstwy polichromii uszkodzonej podczas poprzednich 

budowlanych remontów. 

 Pierwotne tynki w przypadku znacznych zniszczeń, w tym silnych odspojeń 

naleŜy usunąć, tam gdzie zachowana jest pierwotna polichromia iniekować – wzmacniać 

przy pomocy zastrzyków pod i śródtynkowych, a w miejscach gdzie tynki są dobrze 

zachowane zaleca się je pozostawić i poddać impregnacji wznacniającej, a następnie 

naleŜy je uzupełnić nowym tynkiem. W miejscach głębokich spękań naleŜy odmurować 

ściany i wykonać cerowania i wzmocnienia włóknem węglowym  i iniekcje ciśnieniowe 
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z zaczynów mineralnych. Wszystkie mniejsze spękania w tynku który po wytypowaniu 

zostanie zachowany zaleca się wyŜyłkować, zaimpregnować i wypełnić masą 

amortyzującą.  Masę amortyzująca naleŜy zastosować takŜe na łączeniach muru z innymi 

materiałami, na przykład stolarką drzwiową i okienną oraz kamieniem. NaleŜy 

drobiazgowo opracować wszystkie wykończenia sztukatorskie.  

 Na korytarzu na II piętrze skromniejszym, gdzie nie znaleziono śladów dekoracji 

zaleca się malowanie monochromatyczne w kolorze wybranym z odkrywek. 

 Zaleca się zastosowanie farb zmywalnych zwłaszcza w pasie lemperii  

i dodatkowo powłoki hydrofobowej.  

 

Stolarka okienna klatki schodowej 

 Stolarka okien w klatce schodowej powinna być poddana konserwacji w oparciu 

o program, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki. 

 W oknach korytarzy i klatki schodowej wychodzących na zewnątrz zaleca się 

przywrócenie kształtu – profilu historycznego parapetu – półokrągły profil z uskokiem. 

W tym celu naleŜy wykonać nowe parapety drewniane bądź z drewna prasowanego. 

W warstwie kolorystycznej naleŜy je wykończyć jak pozostałe elementy stolarki – 

brązową warstwą malarską z fladrami.  

 Okno portierni zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o historyczny 

wzór okna w parterze skrzydła wschodniego, w obecnej kuchni (korytarz dawnego 

mieszkania dyrektorskiego).  

 

 Posadzka ceramiczna powinna być konserwowana i rekonstruowana. 

W miejscach, oddzielonych progami, czy ściankami działowymi w parterze,  gdzie 

zastosowano w korytarzach współczesne płytki ceramiczne zaleca się wykonanie 

posadzki w oparciu o wzór pierwotny z zastosowniem jasnych ryflowanych płytek bez 

błękitnego ornamentu.  

 

 Stolarka drzwiowa, ścianki meblowe we wnętrzach, stolarka 

drzwiowa współczesna. Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji stolarki drzwiowej 

i ścianek meblowych z przywróceniem kolorystyki widocznej w wykonanych 

odkrywkach. Koniecznym jest odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze i fakturze na 

podstawie odkrywek. Przed wykonaniem powłoki dla stolarki drzwiowej i ścianek 
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meblowych koniecznym jest wykonanie próbek tej warstwy i jej komisyjne 

zatwierdzenie. Występujące w budynku pojedyncze drzwi współczesne do sanitariatów 

i innych pomieszczeń zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o wzór drzwi 

pojedynczych występujących w byłym mieszkaniu dyrektora, obecnej kuchni ( fot.104). 

Drzwi naleŜy wiernie skopiować, wykonując stosowny projekt.  

 W całości stolarki drzwiowej zaleca się przywrócenie szyldów i klamek 

popularnych w tym czasie i stosowanych powszechnie, wykonanych z mosiądzu wg 

analogii fot.128. 

Dla dopelninia estetycznego zaleca się w drzwiach do klas przywrócenie 

emaliowanych tabliczek z numerami, według tabliczki odkrytej na stolarce drzwiowej na 

parterze, w wejściu do skrzydła zachodniego. 

 

Inne elementy drewniane w korytarzach 

 NaleŜy wykonać konserwację bądź rekonstrukcję drewnianych pochwytów klatki 

schodowej. W tym celu naleŜy oczyścić powierzchnię drewna, uzupełnić ubytki, 

wykonać warstwę kolorystyczną jak dla stolarki we wnętrzu. Profilowane końce 

pochwytu koniecznym jest zrekonstruować na podstawie zachowanej końcówki  

w jednym z pochwytów, pomiędzy parterem i I piętrem (fot.97). śeliwne wsporniki 

pochwytu powinny być zdemontowane, oczyszczone z nawarstwień farb. Pochwyt zaleca 

się pomalować jak resztę stolarki.  

Konserwacji z przywróceniem pierwotnej kolorystyki naleŜy poddać drewniane progi 

w korytarzach, na odcinkach gdzie występuje ich brak naleŜy zrekonstruować listwy. 

 

Parapety nad kaloryferami 

 Wykonane współcześnie parapety osłaniające kalaoryfery zaleca się wykonać  

w oparciu, o ten sam wzór co parapety wewnętrzne okien. Parapet powinny być 

zaokrąglone i posiadać profil półokrągły z uskokiem (fot.129). W tym celu naleŜy je 

zaprojektować wraz z skutecznym osadzeniem w murze.  

 

Okucia 

 Wszystkie okucie w stolarce naleŜy poddać konserwacji i usprawnić ich 

mechanizmy. Współczesne okucia naleŜy wymienić na okucia spójne czasowo 

 zabytkową stolarką 
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Konserwacji i rekonstrukcji zaleca się poddać Ŝeliwne przytrzymywacze 

przeciwwiatrowe, występujące przy bramach od strony wnętrz i przy ściankach 

meblowych. Tam gdzie ich brakuje zaleca się je przywrócić przez wykonanie 

rekonstrukcji. 

Balustradkę w arkadzie na II piętrze, balustrady współczesne w sieni wejściowej 

wschodniej, metalowe drzwi prowadzące na strych na II piętrze zaleca się poddać 

odnowieniu i konserwacji według wybranych punktów programu dla metaloplastyki. 

 

Schody 

 NaleŜy wykonać konserwację powierzchni schodów z lastryka w sieni wschodniej 

oraz schodów w klatce schodowej poprzez odczyszczenie, wykonanie  

w miejscach koniecznych (na półpiętrach) nowej wylewki, uzupełnienie ubytków 

i zabezpieczenie. W schodach klatki schodowej i sieni zachodniej zaleca się przwrócenie 

szorstkiej faktury, ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku.  

Schody w sieni zachodniej zaleca się najpierw przebadać. NaleŜy usunąć grubą warstwę 

betonu z powierzchni. Następnie w oparciu o uzyskane informacje zaleca się schody 

rekonstruować, w przypadku schodów kaiennych wykonując je z trwalszego materiału – 

szarego granitu. 

Zabytkowy charakter budynku zobowiązuje ustawowo właścicieli i uŜytkowników do 

wykonania prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonywane prace konserwatorskie, demontaŜowe i montaŜowe naleŜy rejestrować 

przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowej.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Prace wstępne dla całości elewacji 

1. Ustawienie rusztowań modułowych np. Baumann-Mostostal lub Ramirent. 

2. Usunięcie wszystkich zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji.  

3. DemontaŜ ofasowań blacharskich i rynien oraz rur spustowych  i wykonanie nowych 

z blachy tytan – cynkowej  zgodnie z projektem architektonicznym. Parapety po 

stronie podwórza naleŜy wykonać na odpowiednio wyprofilowanych 

i przygotowanych spadkach. 

 

Wątek ceglany dla elewacji frontowej w podwórzu 

1. Mechaniczne usunięcie brudu, gruzu, ruchomych fragmentów cegieł  

i ruchomych, zdegradowanych zapraw w spoinach,  późniejszych nawarstwień, 

wadliwych pozbawionych wartości historycznej uzupełnień. Spoiny jeśli są  

niepierwotne powinny zostać wycięte przy pomocy tarczowej piły kątowej  

i usunięte następnie małymi widiowymi przecinakami i szpachelkami, tak aby 

nie naruszyć krawędzi kamienia będź cegły. 

2. Oczyszczanie powierzchni cegieł strumieniem ciepłej lub gorącej wody.  

3. Wzmocnienie wstępne cegieł o zniszczonych, odpadających warstewkach spieku 

poprzez podklejanie i impregnację przed czyszczeniem strumienowym ściernym 

– np. Sto Prim Grundex czy Impriegniergrunt Remmers. 

4. Czyszczenie strumieniowo – ścierne metodą niskociśnieniową półsuchą  

z mgłą wodną np. agregatem SV 58 produkcji francuskiej lub agregatem Schmidt 

z odpowiednio dobranym co do granulacji w formie prób kruszywem – 

elektrokorundem całej powierzchni elewacji. 

5. Ręczne i chemiczne usunięcie śladów działalności mikroorganizmów, 

zastosowanie Grunenbelag entferner – środka bio-bójczego firmy Remmers prod. 

niemieckiej lub innego o podobnym działaniu. 

6. Ręczne, mechaniczne doczyszczanie cegły przy uŜyciu np. preparatu firmy 

Remmers Fassadenreiniger Paste w ilości cyklów dobranym w zaleŜności od 

skuteczności w formie prób. Zastosowanie w przypadku twardej czarnej patyny 
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rozcieńczonego roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku 

amonu – przeprowadzenie prób. Neutralizacja zabiegów wodą.  

7. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym np. Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal. 

8. Odsalanie metodą kompresów z ligniny i wody demineralizowanej 

wymienianych „mokre w mokre” oraz kompresów odsalających 

Entsalzungkompresse firmy Remmers prod. niemieckiej, nakładanych na mur jak 

tynk i usunięcie ich po około trzech tygodniach. Przed przystąpieniem do 

odsalnia koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie 

stopnia zasolenia muru. Na podstwie wyników moŜna dokonać właściwej 

metody usuwania zasoleń i określić liczbę zabiegów. W razie potrzeby 

zastosowanie blokerów soli po uprzednim zbadaniu ich składu chemicznego. 

9. Impregnacja pozostawionej w spoinach zaprawy preparatem głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex rozcieńczonym 1:2 z Fluid AF Sto-Ispo.  

W razie konieczności powtórzenie zabiegu.  

10. Impregnacja cegły j.w. 

11. Przemurowanie wytypowanych parti wątku ceglanego – odmurowanie 

wierzchniej cegły, a po wykonaniu iniekcji w spękaniach cerowane cegłą 

rozbiórkową, cerowanie w miarę moŜliwości odsoloną cegłą rozbiórkową lub 

dobraną do charakteru oryginału pod względem rozmiaru, koloru, formatu, 

twardości.  

12. Kitowanie ubytków cegieł zaprawą barwioną w masie na podstawie próbek 

koloru cegieł oryginalnych (na elewacji występują róŜne odcienie cegieł i naleŜy 

je uwzględnić przy przygotowywaniu kolorystyki masy do kitów) np. Atlas Złoty 

Wiek prod. polskiej. W płytkich ubytkach zaleca się zastosowanie Aida Haftfest 

Remmers mleczka – emulsji akrylowej poprawiającego przyczepność. 

13. Uzupełnienie głębszych ubytków spoin wątku w przyziemiu zaprawą 

szerokoporową np. Sto Murisol GP. 

14. Spoinowanie – uzupełnienia masą zaprawową piaskowo – wapienną wykonaną 

na wzór historycznej, przy uŜyciu dobrej jakości ciasta wapiennego 

i wypełniacza kwarcowego o granulacji zbliŜonej do pierwotnej, białego cementu 

i pigmentów naturalnych odpornych na alkalia, z uszlachetniajacym dodatkami, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbliŜenie wysokości i kształtu  
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uzupełnianych fug do oryginału. Ewentualne zastosowanie zaprawy StoTrass 

Kalk barwionej na odpowiedni kolor do spoiny oryginalnej.  

15. Scalenie uzupełnień i wykonanie warstwy kolorystycznej na spoinie. Scalanie 

kolorystyczne uzupełnień na cegle z zastosowaniem Historic Lasur firmy 

Remmers z naturalnymi pigmentami Kremer Pigmente. 

16. Końcowa impregnacja hydrofobowa preparatem np. Funkosil WS. 

 

Elementy elewacji frontowej wykonane w cemencie romańskim 

1. Ręczne (szpachlą, szczotką, skalpelami), mechaniczne na sucho usunięcie 

z powierzchni niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych wartości 

historycznej i wadliwych uzupełnień. 

2. Doczyszczenie elewacji z przemalowań i wadliwych szpachlowań metodą 

hydrodynamiczną – Kercher’em lub strumieniowo – ścierną, niskociśnieniową 

strumieniowo – ścierną z zastosowaniem elektrokorundu bądź pyłem 

kwarcowego, o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa i ciśnieniu, dobranego 

na podstawie wcześniejszych prób. 

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i wytypowanie partii do resekcji – 

usunięcie partii zdegradowanych  i całkowicie odparzonych.  

4. Usunięcie śladów działalności mikroorganizmów środkiem biobójczym 

Grunenbelegen Reinigerpaste – firmy Remmers prod. niemieckiej. 

5. Dezynfekcja wytypowanych obszarów murów i odsłoniętych zabytkowych 

zapraw preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  dwukrotnie 

w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal Sto-Ispo. 

6. W razie koniczności impregnacja wzmacniająca odsłoniętego pierwotnego 

wątku ceglanego preparatem krzemoorganicznym, rozpuszczalnikowym, 

głęboko penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

7. Ręczne doczyszczenie powierzchni zapraw przez powleczenie zabrudzonych 

partii preparatem Alkutex Fassaden ReinigerPaste firmy Remmers prod. 

niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. W razie potrzeby wykonanie 

kompresów z ligniny przy uŜyciu tej samej pasty. Wypłukanie brudu i pasty 

przy pomocy pary gorącego powietrza.  

8. W przypadku zasoleń zastosowanie metody swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska – zastosowanie wymienialnych kompresów „mokre 
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w mokre“ z wody demineralizowanej i ligniny, a takŜe przy uŜyciu  kompresu 

odsalającego Entsalzungskompresse firmy Remmers prod. niemieckiej – suchej 

mieszanki o wysokiej zdolności sorpcyjnej, gotowej do nakładania po 

wymieszaniu z wodą destylowaną. 

9. Impregnacja strukturalna pozostawionych partii zabytkowych zapraw środkiem 

j.w.  

10. Wykonanie Ŝyłkowania szerszych i głębszych spękań w cemencie rzymskim, 

dodatkowe zaimpregnowanie ich i wypełnieninie masą amortyzującą Rissfüller 

–  firmy Sto-Ispo. 

11. Wykonanie uzupełnień zaprawami na bazie cementu romańskiego. 

Zastosowanie Verussmörtel RZ – do wypełnienia spoin i ewentualnych pustych 

obszarów oraz Fugen i Ergazungsmörtel RZ dobranym pod kątem ziarna i koloru do 

pierwotnie zastosowanego cementu romańskiego i wykonanie w nim uzupełnień 

powierzchni płaskich, a takŜe dekoracji architektonicznych, profili, opasek okiennych 

i in. 

      W zaleŜności od odsłoniętego stanu i głębokości ubytków wykonanie: 

• uzupełnienia ubytków zaprawy – kitów; 

• szpachlowania całej powierzchni – nałoŜenie packą warstwy około 2-3 mm; 

• powlekanie profili, ewentualne scalenie kolorystyczne rzadkim zaczynem; 

12. Powleczenie zakonserwowanych i uzupełnionych powierzchni środkiem 

hydrofobowym preparatem np. Funcosil WS. 

 

Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczącym elewacji  

1. Ręczne, mechaniczne na sucho usunięcie z powierzchni warstw marskich 

nawarstwień niepierwotnych tynków, pobiał, farb i innych uzupełnień. 

2. Delikatne oczyszczanie całej powierzchni występowania dekoracji malarskiej – 

np. gumą chlebową, pędzlem z włókna szklanego, gąbką Wischab, skalpelami – 

wybranie metody na podstawie przeprowadzonych prób.  

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii zdegradowanych  

i całkowicie odparzonych. 

4. Omiecenie i odkurzenie ubytków i odspojeń z kurzu i gruzu przy uŜyciu pędzli, 

gruszek. 
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5. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym.  

6. Zabezpieczenie pudrujących się obszarów warstwy malarskiej kilkuprocentową 

dyspersją emulsji akrylowej Primalu AC 33 lub kilkuprocentowym roztworem 

Ŝywicy akrylowej – Paraloidu B72 w mieszance rozpuszczalników organicznych 

toluenu i acetonu 1:1. 

7. W partiach osłabionego tynku wykonanie iniekcji impregnacyjnej 

z zastosowaniem emulsji akrylowej 10 – 15 % Primalu AC 33 z wodą. 

W miejscach odspojeń podklejenie dyspersją akrylową Osakryl KL prod.pol. 

Zakłady Chemiczne Oświęcim, z dodatkiem wypełniaczy, w tym Ledanu TB1, 

ewentualne zastosowanie czystego Ledanu zmieszanego z woodą. W przypadku 

większych odspojeń, miejsc zagroŜonych odpadnięciem i w obrębie pęknięć 

konstrukcyjnych wykonanie iniekcji z zastosowaniem zaczynu mineralnego 

z białego cementu z dodatkiem 20% ciasta wapiennego, a w przypadku rys 

o mniejszej rozwartości naleŜy iniekować zaczyn z mikrocementu. MoŜna 

zastosować takŜe system Sto-Ispo – wykonać zabieg specjalną zaprawą 

wapienno-trasową Sto Trass Injekt. W zaleŜności od stopnia osłabienia, 

odspojenia, zdolności migracji środka chemicznego naleŜy wybrać na podstawie 

prób metodę i środki jak najbardziej skuteczne 

8. Ewentualne doczyszczenie chemiczno – mechaniczne powierzchni dekoracji 

malarskiej roztworem kwaśnego węglanu amonu, neutralizacja wodą. 

9. Wykonanie impregnacji  strukturalnej preparatem krzemoorganicznym głęboko 

penetrującym rozpuszczalnikowym StoPrim Grundex z Fluid AF  Sto-Ispo. 

10. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zaprawą jaką zostały zbudowny gzyms –   

klasyczną zaprawą wapienno-piaskową – przy uŜyciu dobrej jakości ciasta 

wapiennego dołowanego i sezonowanego 6-cio letniego Keim i piasku 

o granulacji zbliŜonej do oryginalnej, bądź zaprawą w technice cementu 

romańskiego.  

11. Rekonstrukcja profili gzymsu metodą ciągnioną. 

12. W przypadku zaprawy klasycznej uzupełnienie warstwy pobiały np. na bazie 

dołowanego ciasta wapiennego np. firmy Keim. 

13. Impregnacja powierzchni przed przystąpieniem do uzupełniania warstwy 

malarskiej.  
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14. Scalenie polichromii farbami na bazie spoiw krzemianowych firmy Keim  

i pigmentów (Kremer Pigmente) dobranych na podstawie analizy pigmentów 

i spoiwa występujących w warstwach pierwotnych, ewentualnie zastosowanie 

farb dla elewacji dobranych kolorystycznie, odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowania UV np. farb Kabe.  

15. Wykonanie ewentualnych rekonstrukcji w technice i technologii j. w. 

16. Impregnacja końcowa hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

Elementy kamienne [tablica z nazwą szkoły, wsporniki] 

1. Omiecenie powierzchni kamienia z powierzchniowych luźnych zabrudzeń. 

2. Usuniecie czarnej patyny przez szlifowanie kamieniami szlifierskimi 

i papierami. Zastosowanie do doczyszczania w razie konieczności (po 

wykonaniu prób) środka chemicznego firmy Remmers – Alkutex 

Fassadenreiniger, opartego na fluorku amonowym, usuwanego 

i neutralizowanego parą wodną lub gorącą wodą.  

3. Impregnacja strukturalna StoPrim Grudex z Fluid AF Sto-Ispo. 

4. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem barwionym na bazie masy 

dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej – Akemi lub kitem firmy Remmers 

Restauriermöertel – barwioną masą zaprawową. Dla wzmocnienia 

przyczepności ubytki moŜna uprzednio powlec preparatem Aida Haftfest – 

Remmers prod. niemieckiej. Preparat ten moŜna równieŜ dodać do kitu 

zaprawowego Restauriermöertel celem  polepszenia jego wiązania 

i wytrzymałości. Odtworzenie rzeźbiarskiej faktury w kitach i miejscami na  

powierzchni kamienia. 

5. Ewentualne uczytelnienie liternictwa kolorem 

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne spoiwem silikonowym laserunkowym 

Historic Lasur firmy Remmers prod. niemieckiej z pigmentami mineralnymi 

Kremer Pigmente. 

7. Impregnacja hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 
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Metaloplastyka 

1. DemontaŜ ozdobnych elementów metalowych dekoracji architektonicznych.  

2. Usunięcie zdegradowanych lub zbyt grubo nawarstwionych powłok lakierowych 

strumieniowo – ściernie, ewentualnie doczyszczanie pozostałości nawarstwień 

w zagłębieniach ręcznie mechanicznie z zastosowaniem skalpeli, siatek i szczotek 

drucianych.  

3. Uzupełnienie ubytków metalu  poprzez lutowanie i spawanie drobnych uszkodzeń 

i spękań np. na ozdobnych ankrach.  

4. NałoŜenie powłoki antykorozyjnej (minia lub cynk w zaleŜności od rodzaju 

elementu) i malowanie Ŝywicą alkidową w odcieniu czerni lub grafitu – farbą 

Schill zgodnie z pierwotną kolorystyką. 

 

Parapety ceramiczne z dachówki karpiówki 

1. Usunięcie zachlapań i powierzchniowych zabrudzeń z powierzchni dachówek 

pozostawionych do konserwacji in situ. 

2. Ręczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni dachówek z czarnej smolistej 

patyny przy uŜyciu papierów ściernych, szczotek, zmiękczając częściowo 

warstwę patyny detergentem np. „Szop” firmy Atlas, stosując Alkutex Fassaden 

ReinigerPaste firmy Remmers prod. niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. 

W razie potrzeby wykonanie kompresów z ligniny przy uŜyciu tych środków. 

W przypadku twardej czarnej patyny uŜycie rozcieńczonego roztworu kwasu 

fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku amonu – przeprowadzenie prób. 

Wypłukiwanie brudu i past przy pomocy pary gorącego powietrza - neutralizacja 

wodą. 

3. Wytypowanie partii lub całych daszków do demontaŜu. W przypadku 

zdemontownej dachówki doczyszczenie jej przez kąpiel z zastosowaniem 

środków j.w. 

4. Wykonanie uzupełnień ubytków glazury z zastosowaniem Ŝywicy epoksydowej 

Akemi z wypełniaczami i pigmentami dobarwiającymi kit do koloru pierwotnej 

dachówki. 

5. Poprawienie osadzenia poszczególnych dachówek i montaŜ nowych parapetów na 

zaprawie mineralnej cementowo wapiennej.  
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6. Uzupełnienie spoin w parapetach barwioną na kolor dachówki zaprawą mineralną 

Restauriermortel SK firmy  Remmers. 

7. Hydrofobizacja Funcosil SNL. 

 

 

Stolarka drzwiowa frontowa bram wejściowych, stolarka drzwiowa 

z szpaletami, ścianki meblowe, stolarka okienna we wnętrzach. 

 Wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna 

w elementach konstrukcyjnych szklonych, naleŜy wykonywać po uprzednim wyjęciu 

szyb ze skrzydeł. 

1. Usunięcie powłok malarskich moŜna dokonać przy pomocy elektrycznej 

nagrzewnicy, zachowując odpowiednie bezpieczeństwo i nie dopuszczając do 

zniszczenia struktury drewna. Drugą metodą jest mechaniczne zeszlifowywanie przy 

pomocy cykliny. Jedna i druga metoda jest bezpieczna, z tym, Ŝe nie mogą naruszać 

zaimpregnowanej warstwy drewna. Bowiem po takim zdjęciu powłoki malarskiej nie 

zachodzi potrzeba dokonywania ponownej impregnacji środkami ochronnymi przed 

grzybami i owadami. Poza tym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy 

drewna, mogą nastąpić inne niekorzystne zmiany, jak np. niedopasowanie skrzydeł 

z ościeŜnicą lub zmniejszenie się szczelności okna drzwi. Stare powłoki moŜna 

usuwać równieŜ przy pomocy Ŝeli tiksotropowych Scansolu firmy Scandia 

Cosmetics,  Profitu czy Vitafu firmy Levis. Neutralizacja White Spiritem. 

2. Usunięcie mechaniczne wadliwych, późniejszych uzupełnień kitów. 

3. Usunięcie niepierwotnych, odmiennych stylem, często wadliwie wykonanych 

elementów drewnianych – kwater, przylg, pojedynczych listew.  

4. Rozklejenie wypaczonych listew ramiaków. 

5. Wymontowanie niepierwotnych elementów metalowych, p. w. klamek. 

6. Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: zawiasów. 

7. Dokonanie dokładnej oceny stanu technicznego oryginalnego drewna stolarki, 

określenie zakresu zniszczeń mechanicznych, biologicznych celem resekcji 

wszystkich wypaczonych, osłabionych mechanicznie, rozwarstwionych,  

z widoczną korozją biologiczną drewnianych partii krosien, ramiaków, ościeŜnic, 

parapetów i innych. 
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8. Odtworzenie na wzór oryginalnych brakujących elementów partii stolarki. 

Flekowanie wyciętych partii drewna nowym drewnem, bez wad, zaimpregnowanym 

o odpowiedniej wilgotności.  Nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski 

o tym samym kierunku włókien. 

9. Uzupełnienie  drobniejszych ubytków odpowiednio dobranymi kitami do drewna. 

10. Doprowadzenie wrębów i  przymyków do równej linii i równej płaszczyzny.  

11. Ręczne opracowanie powierzchni sklejeń i uzupełnień – strug i szlifowanie. 

12.  Impregnacja drewna stolarki. 

13. Oszklenie drewna po naprawie (jeŜeli szyby były wyjęte) i uzupełnienie ubytków kitu 

przyszybowego. 

14. Zastosowanie do oszklenia zewnętrznych kwater okiennych szkła zespolonego 

i nowoczesnych uszczelek wrębowych (np. firmy Inter Decenter). 

15. Wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater. 

16. Usunięcie starych zewnętrznych parapetów, wykonanie i zamontowanie nowych 

z blachy tytanowo-cynkowej.  

17. Uzupełnienie spoinowania pomiędzy stolarką i murem przy uŜyciu masy 

amortyzującej Rissfüeller –  firmy Sto-Ispo. 

18. Pomalowanie stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystki ustalonej na podstawie 

badań stratygraficznych. Malować naleŜy farbą temperową przygotowaną w oparciu 

o historyczne receptury (patrz załoŜenia konserwatorskie) z naśladowaniem faktury 

i przywróceniem fladrów. Ewentualnie wykonanie powłoki kolorystycznej 

dwuwarstwowej, najpierw farbą podkładową, a następnie nawierzchniową emalią. 

Farby naleŜy rozprowadzać starannie i jak najcieńszą warstwą. Po kaŜdym nałoŜeniu 

naleŜy przerwać malowanie, by warstwa mogła wyschnąć – farby Dulux lub Levis. 

Wykonanie laserunkowych fladrów. 

19. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych w stolarce ich odpowiednio 

dobranymi kopiami na wzór pierwotnych. 

 

Okucia 

1.  Wymontowanie metalowych okuć z przeznaczonych do usunięcia elementów stolarki 

-skrzydeł drzwiowych, ościeŜnic, krosien.  
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2.   Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: klamek, 

zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych i in. poprzez  usunięcie z ich 

powierzchni nawarstwień i ich naoliwienie. 

3.  Wypolerowanie pierwotnych elementów mosięŜnych, z zachowaną patyną.  

4.  Elementy stalowe po oczyszczeniu naleŜy pokryć farbą antykorozyjną i na koniec 

pomalować farbą w kolorze stolarki. 

 

Posadzka cermiczna z płytek 

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstępne mechaniczne usunięcie warstwy    

 powierzchniowego brudu z powierzchni płytek ceramicznych, poprzez delikatne 

mycie i ścieranie z dodatkiem detergentów, rozpuszczalników organicznych. 

2. Usunięcie niepierwotnych płytek, płytek osadzonych wtórnie w późniejszym okresie 

bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie odsłoniętych 

powierzchni i spoin. 

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych płytek, odtłuszczenie i dokładne 

doczyszczenie ewentualnych ubytków w płytkach. 

4. Impregnacja  wzmacniająca ubytków i powierzchni osłabionych Mineralid Consolid 

100 – firmy Kabe prod. szwajcarskiej. 

5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych płytek na zaprawie do ceramiki. 

6. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek. 

7. Uzupełnienie brakujących płytek nowymi dopasowanymi pod względem wielkości, 

wysokości, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru.  

8. Uzupełnienie spoin zaprawą firmy Remmers dobraną w kolorze. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

 

Lastryko i sztuczny kamień 

1. Usunięcie wszystkich nawarstwień ręcznie (szpachlą, szczotką, skalpelami), 

mechaniczne na sucho - niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych 

wartości historycznej i wadliwych uzupełnień, brudu , zachlapań i innych metodami 

mechaniczno – chemicznymi, odtłuszczenie  i dokładne doczyszczenie ewentualnych 

ubytków w płytkach. 
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2. Doczyszczenie powierchni  metodą hydrodynamiczną - Kercher’em. 

3. Impregnacja osłabionych miejsc środkiem wzmacniającym strukturalnie np. głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

4. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek z dobranym lokalnie 

wypełniaczem w postaci kamyków i in.  W przypadku płaskich kitów dodanie 

mleczka Aida Haftfest Remmers dla poprawy adhezji. 

5. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

6. Wykonanie rekonstrukcji faktury. 

 

Drewniany pochwyt, drewniane progi, parapet okna klatki schodowej 
 

1. Usunięcie lakierów.  

2. Przeszlifowanie powierzchni poręczy papierem ściernym. 

3. Uzupełninie drobnych ubytków kitem do drewna dobranym w kolorze. 

4. Wykonanie wstawek na bolcach z profilem zakończeń drewnem dobranym pod 

względem usłojenia. 

5. Scalenie ewentualnych róŜnic kolorystycznych, laserunkowo poprzez  pokrycie 

powierzchni uzupełnień dobraną kolorystycznie lakiero-bejcą firmy Levis. 

6. Pokrycie bezbarwnym lakierem firmy Levis bądź zastosowanie kolorystyki 

identycznej jak do stolarki okiennej i drzwiowej. 
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ANEKSY 

 

 

• „Opinia konserwatorska dotycząca budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Topolowa 20/22 w Krakowie“, oprac. BoŜena Boba-Dyga, Kraków, 

27.08.2010r. 

 

• „Konserwatorski projekt odtworzenia stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół nr 10 przy ul. Lubomirskiego 19/21 w Krakowie”  oprac. Kazimierz 

Czepiel, Kraków 2008r. (fragmenty) 

 

• Dyplom konserwatora dzieł sztuki wraz z uprawnieniami. 
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KARTA TYTUŁOWA 

 

 

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

1. Rodzaj zabytku:  elewacje frontowa  i  podwórzowa budynku, 

        wnętrza – sień, korytarze i klatka schodowa 

2. Nr rejestru zabytków: A-83/M z dnia 29.03.2010r. 

3. Lokalizacja:  ul. Topolowa 20 /22, Kraków 

4. Autor : architekt Jan Zawiejski  

5. Data powstania: 1904 r. 

6. Właściciel: Gmina Miejska Kraków   

7. UŜytkownik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

   im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

   ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków 

8. Technika wykonania:  

� elewacja frontowa: murowana, wykończona w technice mieszanej, cegle 

licowej czerwonej i białej, z spoiną wklęsłą oraz w cemencie romańskim; 

zwieńczona wydatnym wklęsłym gzymsem i trzema przyczółkami 

z sterczynami; kryta dachem pulpitowym, dachówką; w czerech 1-4 

parteru boniowana; w przyziemiu tynkowana w sposób naśladujący 

okładzinę kamienną – mur poligonalny z cokołem murowanym, pokrytym 

betonową zaprawą z zaznaczoną w zaprawie spoiną; dekorowana kutymi 

Ŝeliwnymi  ankrami i kutym orłem w środkowym przyczółku; stolarka 

okienna skrzynkowa, drewniana, malowana na biało; w oknach 

piwnicznych stolarka drewniana, pojedyńcza i metalowa trzyskrzdłowa, 

uchylna; stolarka drzwi wejściowych historyczna i współczesna w osi 11, 

drewniana, trzyskrzydłowa, z  z nadświetlem, szklona;  w wejściach do 

budynku kamienny próg i stopień;  

� elewacja tylna: murowana, tynkowana cementową obrzutką, zwieńczona 

profilowanym gzymsem; w przyziemiu wysoki cokół, zwieńczony 

betonowym, prostym parapetem; stolarka okienna drewniana, skrzynkowa 



 3 

trzy -, sześcio-, dziewięciopolowa i jednoramowa dwupolowa, malowana 

na biało; stolarka drzwiowa płycinowa, szklona, malowana na brązowo, 

jednoramowa i skrzynkowa;  

� podwórze: nawierzchnia wyłoŜona płytą chodnikową, ceglany komin 

wentylacyjny, Ŝeliwna pompa, wiata z blachy falistej, murowane zejście 

do piwnic i do kotłowni; 

� wnętrza: tynkowane i malowane z dekoracją sztukatorską;  sklepienia 

krzyŜowe i stropy Kleina, klatka schodowa dwubiegowa; schody 

betonowe i z lastryka w sieniach, z sztucznego kamienia w klatce 

schodowej; posadzka ceramiczna trzykolorowa z wklęsłym wałkiem, 

posadzka z współczesnych płytek; progi drewniane; drewniany pochwyt 

na kutych wspornikach w klatce schodowej; metalowa balustradka 

w arkadzie zamykającej bieg schodów, współczesna balustrada przy 

schodach w sieni wejściowej; 

 
I B. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO 

1. Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

      im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

      ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

2. Wykonawca: ART FORUM s. c. BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga 

   ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków              

3. Autor programu:  mgr Anna Mossler, mgr BoŜena Boba-Dyga 

4. Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Mossler 

                                                   

I C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

1. Dok. opisowa: 60 stron A4; 

2. Dok. fotograficzna: 129 fotografii barwnych wykonanych w technice cyfrowej,  

             autorstwa Anny Mossler 

3. Ilość egzemplarzy dokumentacji:  5 egz. w wydaniu ksiąŜkowym, 

               2 egz. w wersji elektronicznej na CD 

4. Miejsca przechowywania dokumentacji:  

� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

   ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
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� Urząd Miasta Krakowa WKiDN Oddział Ochrony Zabytków 

  ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

� Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

  ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

� ART FORUM BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga s. c.  
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Topolowej nr. 22 w Krakowie. Opracowanie 

dotyczy elewacji frontowej i tylnych - podwórzowych oraz wnętrz – sieni, korytarzy 

i klatki schodowej XX wiecznego budynku szkolnego. Program prac konserwatorskich 

powstał na zlecenie Pani Dyrektor – mgr Beaty Eisler. 

Opracowanie ma za zadanie: 

• opis i ocenę stanu zachowania elewacji frontowej i elewacji tylnych wraz 

z stolarką bram i okien; 

• opis i ocenę stanu zachowania wnętrz sieni, korytarzy szkolnych i klatki 

schodowej; 

• odczytanie kolorystyki stolarki bram wejściowych, stolarki okiennej. 

metalowych balustrad,  i wystroju elewacji frontowej; 

• odczytanie kolorystyki ścian, stolarki drzwiowej i rodzaju dekoracji we 

wnętrzach szkoły; 

• wskazanie elementów do konserwacji na elewacjach i we wnętrzach oraz 

sposobu postępowania konserwatorskiego; 

• wskzanie elementów do wymiany i skopiowania na podstawie projektów 

powstałych o historyczne wzorce i analogii. 

Budynek podlega ochronie prawnej, jako wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-83/M, decyzją z  dnia  29,03.2010 r.  połoŜony w obrębie historycznego 

zespołu urbanistycznego miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1903 roku w ramach programu 

miejskiego rozbudowy szkolnictwa miejskiego zapoczątkowanego w latach 70 tych XIX 

wieku przez prezydenta Józefa Dietla. W ramach tego programu powstało w Krakowie 

szereg szkół, w tym na szkoła przy Rynku Kleparskim, przy ulicach Wąskiej, 

Kapucyńskiej, Szlak, Syrokomli, Loretańskej. Autorem większości wymienionych 

budynków, szkoły będącej przedmiotem programu oraz „bliźniaczej“ szkoły przy ulicy 

Lubomirskich był Jan Zawiejski – ówczesny architekt miejski. W dokumentacjach 
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z okresu budowy zachowały się takŜe nazwiska innych wykonawców, m.in. robót 

malarskich – J. Hellera (dok. D. Czapczyńska str. 4). 

Dnia 20 grudnia 1904 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku  szkoły 

(szkoła jako instytucja istniała juŜ w XIX w. i posiadała róŜne lokalizacje). Szkoła była 

szkołą Ŝeńska i w początkach jej istnienia uczyło się w jej murach 11 klas.  

• W okresie I Wojny Swiatowej w budynku prowadzone były praktyki dla 

studentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 

• W latach 1932-33 w szkole  funkcjonowało centrum PCK, w tym czasie 

przeprowadzono remonty. 

• W okresie II Wojny Swiatowej szkołę zajmowało kolejno wojsko polskie, potem 

niemieckie. 

• Po wojnie budynek wrócił w ręce polskie, istniał w nim takŜe krótko (do listopada 

1945 r.) szpital radziecki. 

• Po wojnie przeprowadzono w szkole powierzchowny remont. 

• W latach 90 tych XX wieku wykonano remont sanitariatów. 

• W latach 1997-1998 wykonano malowanie korytarzy – prawdopodobie w tym 

okresie mogła zostać naruszona dekoracja malarska ścian i gurtów. 

• W latach 1999-2001 wykonano remont dachu i więźby dachowej z wymianą 

pokrycia dachowego. 

• W latach 2000-2001 wykonano adaptację dawnego mieszkania dyrektora na 

świetlicę szkolną. 

• W 2001 r. wstawiono w osi 11 elewacji frontowej nową bramę drewnianą. 

Budynek szkoły jest murowany, podpiwniczony, nakryty dachami kalenicowymi, 

dwuspadzistymi, krytymi dachówką, trójskrzydłowy, załoŜony na planie zbliŜonym do 

litery „u“, z podórzem pośrodku. 

 

Elewacja frontowa 

Wysoka, trzykondygnacyjna, jedenastoosiowa elewacja frontowa szkoły wpisuje 

się w północną pierzeję ulicy Topolowej (fot. 1). W kompozycji elewacji dominuje układ 

wertykalny uzyskany poprzez zastosowanie szerokich pilastrów pomiędzy osiami okien, 

trzech ryzalitów zaakcentowanych delikatnie podwójnymi pilastrami (w osi czwartej, 

w osiach  siódmej i ósmej dwuosiowy oraz w osi jedenastej), zwieńczonych szczytami 

(fot.2,3). Elewacja u dołu posiada dość wysoki cokół betonowy z pionowymi podziałami 
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imitującymi spoinę (fot.5,8). PowyŜej cokołu, w pasie przyziemia mur wykończony jest 

w zaprawie z podziałami w formie ukośnych, wklęsłych spoin nawiązujących do 

kamiennego muru poligonalnego (fot.5,21,22). Obecnie ten pas dekoracji pomalowany 

jest na kolor jasno szary z dodatkiem błękitu. Elewację wieńczy dość masywny, wklęsły, 

wydatny  gzyms podokapowy i trzy przyczółki (fot. 2,3). Boczne przyczółki akcentują 

osie, w których znajdują się bramy wejściowe do budynku. 

Niesymetrycznie rozmieszczone przyczółki – szczyty flankowane są sterczynami; 

trzema – zewnętrzne i pięcioma – środkowy. Tynkowane pola przyczółków – blendy; 

w zewnętrznych przyczółkach trójkątne z ściętym wierzchołkiem, w środkowym 

przyczółku – w kształcie ostrołuku. Daszki przyczółków i sterczyn kryte są dachówką.  

Powierzchnia elewacji wykończona jest w technce mieszanej. W tle i mniejszych 

detalach wykończona w zaprawie barwionej na kolor ugrowy z domieszką sieny palonej 

– zaprawa na  bazie cemnetu romańskiego, w przewaŜająicej ilości wykończona 

w dwukolorowej cegle – w większej części czerwonej półklinkierowej oraz białej 

kilnkierowej w  postaci poziomych, pasów. Pilastry pomiędzy osiami okien wykończone 

są w cegle czerwonej.  

W pasie powyŜej II piętra, nad pilastrami znajdują się schodkowe, ceglane 

wsporniki podpierające gzyms (fot.2,3). Nad otworami okiennymi, na tej wysokości  

umieszczone są podwojne, uskokowe łuki segmentowe z cegły, gdzie ich górne odcinki 

łączą się z wspornikami tworząc rodzaj arkad zamykających osie okien. NadproŜa okien 

II piętra mają formę wachlarzowo, uskokowo ułoŜonych boni. Węgary okien 

wykończone są na gładko w zaprawie.  

Otwory okienne I piętra w pasie powyŜej nadproŜy, pomiędzy pilastrami  

posiadają krótkie fryzy (na szerokość okien), w postaci potrójnych niewielkich arkadek 

wykonanych w zaprawie, zamkniętych ceglanymi łukami i z wnękami w cegle. NadproŜa 

okien I piętra  i węgary wykończone są boniami w zaprawie.  

Otwory okienne w parterze w osiach od 5 – 10 podobnie jak okna na II piętrze 

zaakcentowane są podwójnymi ceglanymi łukami segmentowymi. Węgary okien są 

boniowane. 

 

Parter w osiach 1-4 

Obszar elewacji w czetech osiach od zachodu wykończony jest w całości 

w zaprawie z  poziomymi boniami, zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym 
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(fot.3,4). Trzy otwory okienne w osiach 1-3 ujęte są w prostokątne profilowane opaski. 

W osi czwartej parteru znajduje się portal wejścia do sieni zachodniej (fot.6). Okna 

i portal powyŜej nadproŜy posiadają profilowane nadokienniki, przy czym nadokiennik 

nad portalem jest wydatniejszy. W gzymsie i nadokiennikach powtarza się motyw wolich 

oczek, elementy te kryte są dachówką (fot.9,17).  

 

Portale  

W osiach, w których znajdują się wieńczące elewację przyczółki  

w parterze (oś 4 i 11) znajdują się wejścia do dwóch sieni budynku ujęte w portale 

wykończone w zaprawie. Portal w osi 4. jest prostokątny, w świetle posiada zaokrąglone 

naroŜniki(fot.9.). W nadproŜu portalu wyodrębniona jest płaskim profilem arkada. 

W naroŜnikach arkady i górnej granicy portalu, w trójkątnych wnękach znajdują się 

dekoracje sztukatorskie w postaci herbów Krakowa i gałązek lauru. Identyczne herby 

zostały wykorzystane takŜe we wnętrzach szkoły w wspornikach gurtów na korytarzach 

paretru i I piętra.  

Wejście główne do budynku znajduje się w osi wschodniej, jedenastej  

i ujęte jest wysokim, głębokim  boniowanym portalem wykonanym w zaprawie. Na 

płaskim froncie łukowego nadproŜa w naroŜach znajdują się elementy dekoracyjne 

(secesyjne) w postaci wolutek zakończonych wypukłą kulką, w tle wypełnionych 

płaskorzeźbionymi liściami (fot.10) 

W wejściach do budynku znajdują się w zachodnim stopień i w wschodnim próg 

z kamienia. 

 

Kamienne elementy  

Na prawym węgarze portalu głównego (oś 11) znajduje się kamienna tablica 

z  nazwą  historzyczną szkoły (fot.11). Tablica ma kszatłt poziomego prostokąta i na jej 

licu wykuty wklęsłym pismem widnieje napis:   

SZKOŁA śEŃSKA 

WYDZIAŁOWA 

IMIENIA 

Św. ANNY 
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W zaakcentowanym, lewym, górnym naroŜniku tablicy znajduje się wypukły 

płaskorzeźbiony element – herb Krakowa. PoniŜej herbu widoczny jest kuta sygnatura 

autorska z gwiazdką powyŜej.  

Dwa wypukłe wsporniki kamienne podpierające pilastry w pasie osi środkowych, 

w poziomie nad pierwszym  posiadają kutą sygnaturę autorską na lewym wsporniku oraz 

datę powstania budynku – „904“ na prawym wsporniku (fot. 12,13). 

 

Metaloplastyka 

Fronty sterczyn przyczółków dekorowane są kutymi Ŝeliwnymi ankrami  

w kształcie podwójnych koluch na zewnętrznych sterczynach  i kwiatowymi na 

sterczynach środkowych bocznych przyczółków i wewnętrznych w przyczółku 

środkowym.  Dominującą dekoracją w szczycie środkowym elewacji jest kuty aŜurowy 

orzeł, umieszczony w ostrołukowej blendzie.  

Ponadto ankrami o motywie kwiatowym ozdobione są pilastry w pasie pomiędzy 

piętrami (fot.3). 

 

Stolarka drzwiowa bram weściowych 

 W portalu, w osi czwartej widoczna jest  historyczna stolarka bramy. Drewniane, 

dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z nieregularnym owalnym, wygiętym do góry 

nadświetlem, pomalowane są na brązowo (fot.6,14,15,16). PowyŜej skrzydeł drzwiowych 

znajduje się wypukłe, wygięte profilowane ślemię. Skrzydła bramy oddzielone 

profilowaną, zwieńczoną kulką listwą przymykową, posiadają górne kwatery przeszklone 

szkłem zbrojonym, o nieregularnym ksztalcie – elipsowate, owalne dołem i ukośnie, 

esowato  zamknięte u góry. Kwatery dolne drzwi – wypukłe płyciny z dekoracją 

snycerską, mają kształt zbliŜony do kwadratów z owalnymi naroŜnikami i wklęsłą górną 

krawędzią. Motywy dekoracj tych płycin są podobne do motywów w nadproŜu portalu 

wejścia głównego.  

W wejściu głównym do szkoły w osi jedenastej  znajdują się równieŜ 

dwuskrzydłowe drzwi drewniane z przeszklonym nadświetlem podzielonym szprosem, 

ale wykonane współcześnie. Drzwi są w naturalnym kolorze, lakierowane. Jest to 

niedokładna rekonstrukcja pierwotnej stolarki z znacznie uproszczoną dekoracją, bardziej 

zgeometryzowaną i pozbawioną miękości lini charkakterystycznych dla motywów 
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secesyjnych. RównieŜ współczesna klamka nie nawiązuje do motywów historycznych 

okuć zachowanych w innych bramach w budynku. 

 

Stolarka okienna 

Stolarka okien na piętrach i na parterze w osiach 5 – 10 jest skrzynkowa, 

czeroskrzydłowa i ośmiopolowa. Wszystkie skrzydła są jednakowe, płaskie ślemię 

znajduje się w połowie wysokości. W osiachch 1-3 parteru w otworach okiennych 

dawnego mieszkania dyrektora szkoły okna są mniejsze, takŜe skrzynkowe, 

trzyskrzydłowe, sześciopolowe z płaskim ślemieniem na 2/3 wysokości. Okna te nie są 

pierwotne i nie nawiązują podziałami i kolorystyką do okien historycznych. Okna 

pochodzą z okresu po II Wojnie Swiatowej.  

W przyziemiu istnieją dwa rodzaje okien o róŜnej stolarce. Okna w osiach od 1-3 

i 5-6 są mniejsze w kszatłcie poziomych prostokątów (fot.22). Posiadają stolarkę 

jednoramową, drewnianą, dwuskrzydłową, pomalowaną na kolor zielony lub biały.  

W oknach w pozostałych osiach znajduje się metalowa stolarka o trzech 

poziomych uchylnych do góry kwaterach, podzielonych szprosami na siedem pól. 

Metalowe listwy pomalowane są na zielono (fot.5,21).  

Parapety okien w przyziemiu nie mają wykończenia blacharskiego lub 

ceramicznego. Okna zabezpieczone są kratami wykonanymi z prostych metalowych 

profili, współcześnie. Przy ziemi w osi szóstej znajduje się niewielki kwadratowy otwór 

z metalowym krosnem, nieprzeszklony.  

 

Parapety ceramiczne  

Parapety okienne na parterze i piętrach wyłoŜone są rzędami zielonej  

(w kolorze zieleni szmaragdowej), glazurowanej dachówki karpiówki. Przy czym 

w oknach ośmiopolowych, na piętrach i częściowo na parterze dachówka ułoŜona jest na 

spadkach, a w oknach (sześciopolowych) w trzech osiach parteru od wschodu, na  

podokiennikach wykonanych w zaprawie (4,5,19,20).  

 

Ofasowania 

 Na elewacji widoczne są trzy pionowe rury spustowe biegnące przy wschodnim 

winklu i pomiędzy osiami 6 i 7 oraz  8 i 9. 
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Elewacje tylne – podwórzowe  

Zabudowa od podwórza jest trójskrzydłowa. Elewacje są murowane, tynkowane, 

trójkondygnacyjne. W przyziemiu posiadają dość wysoki cokół równieŜ otynkowany 

i zakończony wystającym, prostym, betonowym profilem – gzymsem (31,32,39). 

Elewacje wieńczy profilowany gzyms (fot.40,41). W ściance kolankowej w osiach 

występują małe poziome okienka strychowe,  w przyziemiu, w pasie cokołu okna 

piwniczne w kszałcie poziomych prostokąów, w większości zabezpieczone pionowymi 

prętami, czy metalowymi siatkami (fot.39). 

Elewacja tylna skrzydła frontowego jest sześcioosiowa, symetryczna (fot. 30). 

Stolarka okienna na elewacji jest jednakowa, skrzynkowa, czteroskrzydłowa  

i sześciopolowa, pomalowana na biało, XX wieczna (po II Wojnie Swiatowej). W osi 

szóstej, na II piętrze istnieje wstawiona nowa pojedynczy stolarka okienna, 

z zachowaniem obecnie istniejących podziałów, w kolorze intensywnej zieleni. W osi 

piątej w parterze znajduje się wejście do budynku do sieni zachodniej prowadzące po 

kamiennych schodach, przez zamknięte odcinkowo, dwuskrzydłowe, płycinowe,  

przeszklone drzwi z nadświetlem, pomalowane na brązowo (fot.45,46). W drzwiach 

zachowana historyczna klamka z szyldem. Schody po bokach zabezpieczone są 

metalowymi balustradkami, składającymi się z prętów na przemian prostych i skręconych 

w środkowym odcinku, zakończonych u dołu i góry kulką, pomalowane na kolor 

identyczny jak stolarka drzwiowa. 

Elewacja skrzydła wschodniego przynaleŜy częściowo do szkoły przy ulicy 

Lubomirskich (fot.32,34). Elewacja posiada w sumie czternaście osi i jest trójczłonowa. 

Jej ryzalitowa część północna jest ośmioosiowa (po cztery osie w kaŜdej ze szkół). 

W części tej stolarka okienna jest większa niŜ na elewacji tylnej w skrzydle frontowym – 

skrzynkowa, czteroskrzydłowa, ośmiopolowa, ze ślemieniem w połowie wysokości, 

pomalowana na biało, analogiczna jak na piętrach elewacji frontowej (w części naleŜącej 

do sąsiedniej szkoły, w trzech osiach, na II piętrze  widoczne są wymienione na kopie 

stolarki historycznej ale pojedyńcze okna, w kolorze intensywnej zieleni (fot.34).  

Część środkową elewacji wschodniej stanowi cofnięta na szerokość dwóch osi 

dwuosiowa przełączka. W osi pierwszej od północy, przy ścianie szczytowej, 

południowej ryzalitu ustawiony jest ceglany komin kotłowni. Widoczna jest stolarka 

okienna mniejsza – analogiczna jak na elewcji tylnej skrzydła frontowego szkoły (fot.32).  
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Ryzalitowy południowy człon elewacji wschodniej  jest dwuosiowy na ścianie 

szczytowej i trzyosiowy – na wschodniej. W tej części budynku mieszczą się sanitariaty, 

dlatego na ścianie północnej na parterze i na piętrach w lewej osi stolarka skrzynkowa 

jest wąska, dwuskrzydłowa.  Natomiast w osi prawej, na piętrach widoczne są  okna 

skrzynkowe, trójskrzydłowe i sześciopolowe, z górną kwaterą uchylną ( na II p. – okna 

pierwotne).  Na ścianie wschodniej ryzalitu w dwóch osiach od lewej widoczne są wąskie 

pionowe okna sanitariatów – dwuskrzydłowe, skrzynkowe, przy czym okno w parterze 

w osi północnej jest przesunięte, w południowej – zamurowane. W osi trzeciej na 

półpiętrach  widoczna jesz wielopolowa (9 pól) stolarka klatki schodowej – okna 

o podziałach historycznych, pomalowae na biało. W parterze w tej osi znajduje się 

wejście do sieni przez otwór drzwiowy z stolarką dwuskrzydłową, płycinową, malowaną 

na brązwo, w górnej płycinie przeszkloną i podzieloną poziomymi i pionowymi 

szprosami krzyŜującymi się ze sobą. Stolarka pomalowana jest na brązowo. Szyld 

i klamka – współczesne. W wejściu widoczny kamienny próg (fot.39). 

Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego jest symetryczna i czteroosiowa (fot. 

31). Okna na trzech kondygnacjach są analogiczne ja na elewacji frontowej i wschodniej 

w jej północnym ryzalicie. W ścianie szczytowej na piętrach nie ma otworów. W części 

parterowej przesunięte w lewo od środka znajduje się wejście do kuchni do ktąrego 

wchodzi się po kamiennych schodkach, przylegających do ściany i zabezpieczonych 

metalową balustradką, analogiczną jak opisana przy wejściu do skrzydła frontowego 

(fot.50). Na schodach widoczne są ślady opracowania – groszkowania i dłutowania. 

Schody od zewnątrz są tynkowane. Stolarka drzwiowa jest podwójna, trzyskrzdłowa, 

płycinowa, z przeszklonymi płycinami górnymi drzwi i szklonym, uchylnym na zewnątrz 

nadświetlem, pomalowana na brązowo na zewnątrz i na biało od wewnątrz. W ościeŜnicy 

wstawiona krata z metalowaych okrągłych prętów, malowanych na biało. Z prawej strony 

drzwi znajduje się wąski otwór okienny, analogiczny jak okna w sanitariatach elewacji 

wschodniej, z stolarką pomalowaną na kolor brązowy. 

Od strony podwórza budynek parcelą łączy się z zaprojektowaną podobnie przez 

tego samego architekta szkołą przy ulicy Lubomirskich. Skrzydła boczne, wschodnie obu 

szkół łączą się ze sobą. Parcele obu szkół oddziela metalowe ogrodzenie z listew. Przy 

zachodniej granicy działki, pomiędzy szkołami zlokalizowany jest murowany, 

dwukondygmacyjny, tynkowany, kryty pulpitowo dom tercjanów. 
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Podwórze 

Dziedzniec szkoły wyłoŜony jest płytami chodnikowymi (fot.36). W obrębie 

dziedzińca przy elewacji wschodniej, w północnym naroŜniku parceli  znajduje się 

zejście po schodach do kotłowni, obmurowane prostopadłymi do elewacji murkami, 

równolegle do elewacji kryte blachą falistą (fot.33,35,35). W niewielkiej odległości od od 

wejścia znajduje się trzeci murek ustawiony jak poprzednie prosto do elewacji, a tuŜ za 

nim w kierunku południowym wolnostojący blaszany śmietnik. Przy przełączce  elewacji 

wschodniej, w sąsiedztwie ceglanego komina znajduje się wiat śmietnikowa kryta blachą 

dostawiona do elewacji szczytowej członu południowego elewacji. W sąsiedztwie  

zamontowany jest kosz do gry w piłkę (fot.32).  

Przy ścianie szczytowej elewacji skrzydła zachodniego znjduje się zejście do 

piwnic ujęte dwoma, pionowymi murowanymi ściankami, bez zadaszenia, dostawionymi 

do schodów wejścia kuchennego (fot.51). W kierunku południowym od tego wejścia 

znajduje się trzeci murek ograniczający dla materiałów opałowych,  

W obrębie podwórza bliŜej granicy z podwórzem sąsiedniej szkoły i domu 

tercjana znajduje się studnia z Ŝeliwną pompą tzw. Ŝurawiem (fot. 54).   

Ponadto w obrębie podwórza znajdują się wysokie drzewa, ograniczone 

betonowymi bloczkami. 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Wejście do budynku prowadzi przez drewnianą rekonstruowaną bramę znajdującą 

się w osi 11 elewacji frontowej. Za bramą znajduje się przedsionek, z którego po 

schodach z lastryka wchodzi się na wysoki parter (fot.7,69,70). Drugie wejście do 

budynku, obecnie niefunkcjonujące, znajduje się w osi czwartej elewacji frontowej 

(fot.6,71). Z przedsionka tego moŜna się było dawniej dostać do mieszkania dyrektora 

(w skrzydle zachodnim), w którym obecnie znajduje się świetlica. Przedsionki od 

korytarzy parteru oddzielone są drewnianymi, płycinowymi, przeszklonymi ściankami 

meblowymi (fot.72,77,78).  

Z przedsionka w osi czwartej na wprost prowadzi wyjście na podwórze, w prawo 

wchodzi  się na korytarz w trakcie frontowym.  

Z przedsionka wejścia głównego na wprost przechodzi się do skrzydła 

wschodniego szkoły, w którym w części naroŜnej mieści się klatka schodowa i dalej 

przylegające od północy sanitariaty. 
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Korytarze skrzydła frontowego i wschodniego szkoły umieszczone w trakcie 

tylnym komunikują wszystkie człony budynku i klatkę schodową.  

Przedsionki i korytarze na parterze i na I piętrze posiadaję sklepienia krzyŜowe, 

z spływami w postaci  gurtów na stiukowych wspornikach w formie modernistycznie 

ujętych herbów krakowa (73,74,77). Na piętrze II sklepienie przykryte jest sufitem 

(fot.88). Ponadto pierwsze dwa przęsła zachodnie korytarza na parterze sklepione są 

stropem Kleina (fot.84) – miejsce to dawniej stanowiło część osobnego pomieszczenia, 

do którego wchodziło się bezpośrednio z korytarza, czego śladem jest pozostawiona 

w murze ościeŜnica płycinowa, bez skrzydeł drzwiowych. Strop Kleina występuje takŜe 

w części północnej skrzydła wschodniego na parterze, gdzie przez współczesny otwór 

drzwiowy przechodzi się w dwuprzęsłowy korytarz, wydzielony wtórnie jako osobne 

pomieszczenie, mieszczący szatnie, a następnie z niego przechodzi się do sali 

gimnastycznej przykrytej stropem Kleina (fot.83). 

Klatka schodowa zlokalizowana w naroŜnej części skrzydła wschodniego jest 

dwubiegowa i przykryta kolebką, a na ostatniej kondygnacji stropem Kleina. Z korytarza 

na parterze i na pierwszym piętrze na klatkę prowadzą arkadowe przejścia. Na II piętrze 

klatkę schodową zamykają dwie arkady i trzecia prowadząca juŜ na korytarz, zamknięte 

odcinkowo. W środkowej arkadzie nad schodami  zamieszczona jest Ŝeliwna balustradka 

(fot. 94,95).  

Ściany pomalowane są współcześnie na biało z lamperiami olejnymi w kolorach 

jasno ugrowych.  

Dwubiegowe schody w klatce schodowej wykonane są z masy w rodzaju 

sztucznego kamienia. WzdłuŜ schodoów zamontowane są drewniane pochwyty na 

Ŝeliwnych wspornikach (fot.95,97). Schody w sieni głównej wykonane są z lastryka, 

w sieni zachodniej – obetonowane (fot.98). Przy schodach w sieni głównej dwubiegowo 

zamontowane są współczesne barierki (fot.69,70) .  

Zabytkowe posadzki w korytarzach (fot.88,89,99), w sieniach, na podestach klatki 

schodowej wykonane są z trzybarwnej ceramiki, płytek wielobocznych (ośmiobocznych 

i kwadratowych). Płytki są w tle w kolorze bieli z dodatkiem ugru. Faktura tła jest 

ryflowana. W naroŜniku przy ścianie biegnie ceramiczny wklęsek, ponad którym 

zamontowany jest drewniany próg, profilowany przy górnej krawędzi. Obok posadzki 

historycznej wystąpują takŜe uzupełnienia w postaci współczesnej terakoty, lastryka 

i inne.  
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Stolarka drzwiowa wejść do pomieszczeń jest zabytkowa, drewniana, płycinowa, 

dwudrzwiowa ujęta w drewniane plycinowe szpalety. Poszczególne skrzydlo drzwiowe 

posiada tzrzy plyciny- górną i dolną kwadratową i  pośrodku prostokątną, bogato 

profilowane.  

Ponadto w korytarzach i klatce schodowej budynku znajduje się sześć 

drewnianych ścianek meblowych (fot.75-78,81,82). Górne płyciny ścianek oraz 

nadświetla wielopodziałowe są przeszklone. Ścianki moŜna podzielić na dwie grupy ze 

względu na kszatłt profili w płycinach. Trzy ścianki o bogatszych profilach znajdują się 

w przejściu do korytarzy z obu sieni i w wejściu do piwnic i kotłowni w skrzydle 

wschodnim (fot.81), obok klatki schodowej. Pozostałe ścianki meblowe, o prostszym 

profilowaniu w płycinach znajdują się w korytarzu frontowego skrzydła i w wejściu do 

części wschodniej  na parterze oraz w klatce schodowej przy wejściu na podest nad 

parterem (fot.82). Poza ścianką prostokątną w klatce schodowej reszta ścianek 

meblowych jest półokrągła. Ścianki malowene są współcześnie farbami ftalowymi na 

brązowo.  

Oprócz tego w korytarzach, w wejściach do sanitariatów czy teŜ do obecnej 

świetlicy w zachodnim przedsionku widoczne są jednoskrzydłowe drzwi współczesne 

wprowadzone w miejsce stolarki historycznej albo w nowe ścianki działowe.  

Na II piętrze, na zachodnim końcu korytarza znajduje się zamknięty odcinkowo 

otwór drzwiowy prowadzący na strych, a w nim metalowe zabytkowe drzwi 

z płaskownikami i centralną rozetą (fot.103).  

W klatce schodowej, na poszczególnych kondygnacjach, na ścianach 

przylegających do korytarzy znajdują się trzy zabytkowe pojedyncze okna. PowyŜej 

parteru okno w kształcie pionowego prostokąta jest trzyskrzydlowe z uchylnym 

nadświetlem. Pozostałe dwa okna są okrągłe, z jednym skrzydłem ściągalnym, 

wzmocnionym trzema szprosami (fot.82,89,94). 

W sanitariatach, na ścianie północnej istnieją trzy okna skrzynkowe (cztero i dwu 

skrzydlowe) z okresu powstania budynku – dwa na II piętrze i  jedno na I piętrze. Okna 

posiadają historyczne okucia i klamki, pomalowane są na biało (fot.40,67,68). 

Parapety wewnętrzne okien w korytarzach są metalowe, wymienione 

współcześnie.  

Nad kaloryferami w korytarzach widoczne są zamontowane dla osłony drewniane 

współczesne parapety (fot.79).  
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STAN  ZACHOWANIA  OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ 

 

 

Elewacja frontowa wymaga przeprowadzenia remontu konserwatorskiego ze 

względu na jej róŜnego rodzaju zniszczenia, zwłaszcza w dolnych i górnych partiach,  

a takŜe ze względu na nieestetyczny wygląd spowodowany między innymi silnym 

zabrudzeniem całej powierzchni i zmianami wprowadzonymi w czasie prowizorycznych 

remontów. Kompozycja calości elewacji jest czytelna mimo braku niektórych elementów 

dekoracji architektonicznych,  pomalowania przyziemia i wymiany stolarki okiennej na 

niezgodną z historyczną.  

Pierwotne materiały wykończeniowy czyli zaprawa na bazie cementu 

romańskiego, cegła licowa, kamień – piaskowiec są róŜnym stanie zachowania  

w zaleŜności od kondygnacji.  Destrukcji uległy równieŜ elementy niepierwotne takie jak 

np: cokół betonowy. 

 

 Wątek ceglany z cegły czerwonej i białej jest na całej powierzchni pokryty 

warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych, które znacznie przyciemniają kolor cegły 

i powodują jej uszczelnienie, doprowadzając do dalszej destrukcji, powodując korozję 

wierzchnich warstw oraz z czasem występowanie ubytków warstwy spieku. Pokryte 

warstwą brudu są wklęsłe spoiny.  

 W środkowym przyczółku wieńczącym oś 7 i 8 widoczny jest ubytek górnej partii 

drugiej i czwartej oraz brak całej  środkowej sterczyny. Jak widoczne jest na fotografiach 

archiwalnych z Państwowego Archiwum w Krakowie (fot.117) sterczyny zakończone 

były krenelaŜem, a sam przyczółek w całości nawiązywał formą do krakowskiego herbu 

– motywu dekoracyjnego, który najczęściej powtarza się w wystroju omawianej szkoły. 

Obecnie przyczółek jest duŜo niŜszy, nie posiada pierwotnej formy i nie stanowi 

górującego nad całą elewacją elementu (fot.2). 

 

 Elementy elewacji wykończone w zaprawie na bazie cementu 

romańskiego jasno ugrowej z dodatkiem sieny palonej są na wyŜszych kondygnacjach 
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w dość dobrym stanie zachowania. Niemal na całej powierzchni zabrudzone i pokryte 

siatką drobnych spękań skurczowych, uwidaczniających się szczególnie po zwilŜeniu 

elewacji opadami atmosferycznymi. Spękania te i twardość zaprawy barwionej w masie 

skłaniają do stwierdzenia, Ŝe elementy tynkowane elewacji są wykonane 

prawdopodobnie w technice cementu romańskiego. Kolor zaprawy wydaje się 

pociemniały na skutek zabrudzenia i upływu czasu, bądź jest to częściowo efekt wiązania 

hydraulicznego i dojrzewania cementu romańskiego, gdzie wierzchnia warstwa zawsze 

jest ciemniejsza od koloru zaprawy w masie, co potwierdzają takŜe odkrywki,  

w których kolor zaprawy w głębszych partiach jest inny od koloru przy powierzchni. 

Zaprawy te były równieŜ często polekana zabiezpieczająca warstwa impregnatu np 

pokostu lnianego, ale potwierdzenie lub wykluczenie jej obecności moŜe nastapić po 

wykonaniu badań chemicznych laboratoryjnych. W przyziemiu, zwłaszcza tam gdzie 

partie tynkowane zostały przemalowane (pas poniŜej parteru i portal wschodni do połowy 

wysokości) zaprawa znajduje się w duŜo gorszym stanie.  Po usunięciu wierzchniej 

warstwy farby jasno szarej, w pasie imitującym mur kamienny, uwidacznia się jej czarna 

powierzchnia, prawdopodobnie zaczerniona albo silnie zabrudzona. Ponadto krawędzie 

elementów dekoracji architektonicznych są znacznie osłabione, występują przy nich 

mniejsze i większe ubytki, spękania.  

 Gzyms wieńczący dobrze zachowany w formie jest całkowicie przemalowany co 

moŜna stwierdzić na podstawie dakumentacji fotograficznej, archiwalnej. Pierwotnie 

powierzchnia  gzymsu była polichromowana. Nie wiadomo czy pod warstwą farby 

zachowała się i w jakim stanie malowana patronowo, oranamentalna dekoracja malarska. 

Nie wiadomo takŜe, czy w podobny sposób, jak gzyms nie zostały przemalowane 

kolorem zbliŜonym do koloru pierwotnej zaprawy, inne partie tynkowane, na wyŜszych 

kondygnacjach. Zaprawa, którą wyprowadzono gzyms jest osłabiona. Widoczne są 

ubytki w profilach gzymsu oraz zabrudzenie i zacieki.  

 Całkowicie poszarzała na skutek zabrudzenia jest boniowana część elewacji 

w partrze (fot.3,4), w pierwszych osiach od zachodu, w obrębie dawnego mieszkania 

dyrektorskiego. W pasie imitującym mur kamienny, podobnie jak w dalszej części 

elewacji powierzchnia przemalowana jest na kolor jasnoszary (fot.5). PowyŜej okien 

parteru, przy lewej krawędzi elewacji występuje znaczny ubytek profilowanego gzymsu 

kordonowego do wątku, a poniŜej takŜe boniowanej zaprawy. Ubytek ten związany jest 

z przeprowadzeniem w tym miejscu rury, przecinającej gzyms i zamakaniem tych partii 

spowodowanym nieszczelnością ofasowań. TakŜe niŜej, w poziomie parapetów okien 
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w parterze, przy łączeniu rury z rurą spustową występuje większy ubytek zaprawy do 

wątku. Na gzymsach widoczne są zacieki i zachlapania. Na opasce okna widoczne ubytki 

mechaniczne – otwory po elementach montaŜowych (fot. 17,18).   

 Cokół z betonowej okładziny  jest w bardzo złym stanie zachowania, nadaje do 

całkowitej  do rekonstrukcji (fot.8,29). Przypuszczalnie cokół w jego obecnej formie jest 

póŜniejszy i został wykonany w miejsce wcześniejszego, o którym jaki był, nie mamy 

Ŝadnych informacji, moŜna przypuszczać,Ŝe był wykonany z piaskowca. Obecny cokół 

jest silnie zabrudzony, odspojony, popękany, posiada liczne ubytki i widoczne są jego 

późniejsze uzupełnienia. W dolnej warstwie przykrywa go na 1/3 wysokości wystająca 

z ziemi folia bombelkowa.  

 

Kamienne elementy  

Dwa kamienne wsporniki oraz kamienna tablica z inskrypcją w prawym węgarze 

portalu głównego są w dobrym stanie zachowania. Kute liternictwo jest całkowicie 

czytelne. Wystąpuje jedynie silne zabrudzenie powierzchni kamenia oraz  na tablicy – 

zaplamienia, zacieki oraz drobny ubytek w prawym dolnym naroŜniku (fot. 11-13). 

Kamienne stopień i próg  w wejściach do budynku są w złym stanie zachowania 

(fot.8,14). W wejściu w osi czwartej próg jest wyoblony, wytarty pozbawiony faktury. 

Jego dolna krawędź jest poszarpana, widoczne są resztki cementowych uzupełnień. Próg 

w wejściu wschodnim, w jedenastej osi jest zagłębiony, jego górna powierzchnia 

znajduje się w poziomie chodnika, od góry przykryty jest częściowo cementową łatą, 

której ubytek z przodu progu odsłania go i widoczne takŜe cementowe uzupełnienie 

przedniej krawędzi.  

 

Metaloplastyka 

 Na elewacji, na frontach sterczyn i w pasie pomiędzy piętrami zachowane 

historyczne ankry są poczerniałe, zabrudzone i zapewne skorodowane. TakŜe widoczny 

na środkowym zwieńczeniu kuty orzeł wymagać będzie zabezpieczenia antykorozyjnego 

i malowania. 

Znaczący dla wyglądu elewacji jast całkowity brak elementów dekoracji  

w metalu takich jak: korona wieńcząca środkową, najwyŜszą sterczynę; napis 

„SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napis „ MIEJSKA“ w blendzie prawego 

przyczółku oraz brak na krawędzi dachu attyki – osłony przeciwśniegowej. 
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Wykonane z metalowych płaskich prętów kraty w oknach przyziemia, niepierwotne 

i nieestetyczne są przerdzewiałe, wymagają wymiany na inne. Przerdzewiałe jest takŜe  

metalowe obramienie kwadratowego otworu znajdującego się tuŜ przy ziemi w osi 

szóstej (fot.21,22) .  

Trzy metalowe okna w przyziemiu w osiach siódmej, ósmej i dziewiątej są silnie 

skorodowanei. Okna się nie domykają.  Występują ubytki zielonej farby, którą 

pomalowane były metalowe listwy. 

  

Stolarka drzwiowa bramy wejściowej i okucia 

 Historyczna stolarka bramy wejściowej w osi czwartej jest w bardzo złym stanie 

zachowania (fot.14-16). Drzwi zasadniczo ze względu na ich zły stan nie funkcjonują. 

Zachowała się ich forma i detal snycerski, a takŜe profile obramiające przeszklone 

płyciny, profilowana listwa przymykowa, profilowane ślemię. Drewno jest bardzo 

zniszczone. Pokrywająca drewna farba ftalowa brązowa jest osłabiona Widoczne są jej 

spękania, łuskowate odspojenia, rozległe ubytki, zwłaszcza w dolnych partiach stolarki – 

drewnianego cokołu - najgorzej zachowanaych. W ubytkach wierzchniej wartswy farby 

widoczne są ślady warstw farb w innych kolorach, m.in. w kolorze intensywnj zieleni. 

W dolnej partii drzwi po stronie zewnętrznej występuje grafitti. Od strony wewnętrznej 

profilowana listwa obramiająca szklenie jest współcześnie wymieniona na inną. 

Zachowany jest pierwotny  kuty szyld, pomalowany w kolorze jak reszta stolarki.  

Klamka jest wymieniona współcześnie.  

 

Stolarka okienna 

 Niepierwotna stolarka skrzynkowa okien w parterze i na piętrach jest w złym 

stanie zachowania. Stolarka pochodząca z prawdopodobnie z okresu po II Wojnie 

Światowej posiada silnie osłabione zewnętrzne ramiaki i krosna. W zewnętrznych 

ramiakach występuje duŜy ubytek kitu przyszybowego, w niektórych przypadkach szyby 

są niebezpiecznie poluzowane. Zalane wartswami farby zawiasy i wręby z czasem 

doprowadziły do powstania trudności w domykaniu okien i spowodowały liczne 

wypaczenia konstrukcyjne. Po stronie wewnętrznej widoczne są mocowania za pomocą 

gwoździ. Łuszcząca się warstwa farby na ramiakach zewnętrznych nie stanowi obecnie 

warstwy ochraniającej dla drewna, na skutek czego wilgoć penetruje wgłąb drewna 
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i powoduje dalszą destrukcję. Kolor biały stolarki i podziały okien  dalekie są od załoŜeń 

pierwotnych. Stolarka w Ŝaden sposób nie nawiązuje do plastyki stolarki historycznej. 

 Podobnie w złym stanie zachowania są pojedyńcze dwuskrzydłowe okna 

piwniczne. Ich zielona kolorystyka pochodzi prawdopodobnie z okresu późniejszego, 

kiedy to w budynku wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną. Przy wielu 

ramiakach widoczny jest znaczny ubytek kitu przyszybowego a nawet kilku szyb, które 

zostały  prowizorycznie zastąpione dyktami czy tekturą. 

 

Parapety ceramiczne 

Parapety ceramiczne posiadają liczne braki i  ubytki dachówki, zwłaszcza przy 

zewnętrznych krawędziach, które są postrzpione i popąkane (fot.19,20). W niektórych 

parapetach wystąpuje nawet brak całego górnego rzędu dachówek. Ubytki dachówek są 

uzupełniane cementem. Na powierzchni widoczna jest czarna patyna pochodzenia 

atmosferycznego. 

 

Ofasowania 

Rury spustowe biegną w ich pierwotnym połoŜeniu, co widoczne jest na fotografi 

archiwalnej z okresu powstania budynku. Ofasowania wymagają wymiany. 

 

Elewacje tylne – podwórzowe są w bardzo złym stanie zachowania i wymagają 

szeregu zabiegów interwencyjnych.  

 

Elementy tynkowane 

 Szorstki szary tynk pokrywajacy mury elewacji i boczne płaszczyzny schodów 

jest odspojony, posiada liczne wybrzuszenia, spękania i ubytki do wątku. Na skutek 

zalewania wodą opadową z dachu tynk odpada płatami od elewacji. Widoczne jest to 

m.in. na powierzchniach przy kominie wentylacyjnym, w przyziemiu, przy biegnących 

w naroŜach rurach spustowych (fot.42-44). Powierzchnia calej elewacji jest silnie 

zabrudzona, posiada zacieki, zaplamienia. W wielu miejscach widoczne są zazielenienia 

spowodowane rozwojem mikroorganizmów. Kolorystyka elewacji nie nawiązuje do 

historycznej. W ościeŜach okiennych widoczny jest zachowany wcześniejszy kolor – 

rozbielonej sieny palonej z dodatkiem ugru, nawiązujący prawdopodobnie do koloru 

pierwotnego. 
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 Wykonany w zaprawie profilowany gzyms wieńczący jest odspojony (fot.41). 

Widoczne są ubytki jego wierzchniej wartswy kolorystycznej(analogicznej jak 

w ościeŜach) jak i ubytki zaprawy do wątku. W ubytkach wierzchnich warstw, 

w przełączce elewacji wschodniej, widoczny jest starszy kolor – jasno- ugrowy 

wykonany prawdopodobnie na podmalowaniu (pobiale?), przypuszczalnie kolor 

pierwotny gzymsu i być moŜe calej elewacji.  

 Nie zachował się prosty gzyms kordonowy powyŜej parteru widoczny na 

fotografii archiwalnej z okresu po 1911r. (fot.118).  

 Podobne zniszczenia jak na calej elewacji dają się zauwaŜyć w pasie cokołu 

zwieńczonego prostym parapetem. W dolnej partii cokołu widoczny jest na zewnątrz pas 

foli izolacyjnej (fot.39).  

 

Kamienne elementy  

 Schody kamienne w wejściu do sieni były w późniejszym okresie przykryte grubą 

warstwą lastryka. Okładzina nałoŜona jest niestarannie, stopnie są róŜnej wysokśości, 

niewyrównane w poziomie, stanowią zagroŜenie dla korzystających z nich dzieci 

i dorosłych. Stan kamienia jest bardzo zły, co jest widoczne w ubytkach wierzchniej 

okładziny. Kamień jest rozwarstwiony, spiaszczony. Na powierzchniach bocznych 

stopnic, w odkrywce widoczne są ślady groszkowania i dlutowania (fot.46,47,56).  

 Schody kamienne w wejściu do kuchni w skrzydle zachodnim posiadają wyraźne 

ślady opracowania powierzchni przez groszkowanie i dłutowanie. Cała ich powierzchnia 

jest silnie zaatakowana przez mikroorganizmy (fot.52,53). Niektóre stopnie są popękane. 

Pomiędzy stopniami widoczne są szerokie szczeliny, w których brak wypełnienia. 

Krawędzie powierzchni bocznych schodów są wyszczerbione, posiadają ubytki 

mechaniczne.  

 Kamienny próg w wejściu do klatki schodowej jest zabrudzony, w centralnej 

partii jest wklęśle wytarty na skutek uŜytkowania, na powierzchni zazieleniony. 

 

Komin kotłowni – ceglany zacienia dodatkowo przełączkę w skrzydle wschodnim 

i zasłania pion okien. Obecnie jest nieuŜywany.  

 

Stolarka okienna w większości skrzynkowa, nie nawiązuje do historycznych 

podziałów i kolorystyki, została wymieniona prawdopodobnie w okresie po II Wojnie 
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Światowej. Jej stan zachowania, podobnie jak na elewacji frontowej jest zły – stolarka 

nie stanowi Ŝadnej izolacji termicznej i akustycznej, jej mechanizmy są zniszczone, 

większość okien się nie domyka. Okna są do tego stopnia nieszczelne, Ŝe zalewająca 

ściany woda opadowa z dachu przedostaje sią do środka pomieszczeń, powodując dalsze 

zniszczenia we wnętrzach, m.in. drewnianych podług. Okna zostały prowizorycznie 

poprzysłaniane przez personel szkoły foliami, co stanowi wątpliwe zabezpieczenie przed 

dalszym zalewaniem klas i korytarzy (fot.64). W ościeŜach widoczne zazielenienia 

wynikające z zawilgocenia, spowodowanego mikroorganizmy. 

 W wielu oknach strychowch brak stolarki. Stolarka okien piwnicznych jest  

w bardzo złym stanie, lub występuje całkowity jej brak, część szyb okien poprzysłaniana 

jest innymi materiałami. Stan otworów okiennych na całej elewacji, na strychu 

i w piwnicach ma zasadniczy wpływ na obniŜanie temperatury w całym budynku. 

 

Stolarka otworów drzwiowych 

 Stolarka otworów drzwiowych wejściowych nie jest w najgorszym stanie. 

Stolarka posiada normalne ślady uŜytkowania. Jaj kolor jest daleki od koloru 

historycznego znalezionego w odkrywkach od strony wnętrz (od zewnątrz farby ulegały 

szybciej zniszczeniu, drewno zazwyczaj było częściej przemalowywane).  

 

Elementy metaloplastyki 

 W drzwiach do sieni zachodniej zachowała się historyczna klamka kuta 

z szyldem, obecnie pomalowanym farbą brązową jak reszta stolarki (fot. 48).  

Kraty, pręty czy siatki w oknach piwnicznych są przerdzewiałe, nieestetyczne, powinny 

zostać wymienione na nowe, jednolite stylowo. 

 W ubytkach i odpryskach wierzchniej warstwy malarskiej na metalowych 

balustradkach przy schodach prowadzących do sieni zachodniej i do kuchni  

w skrzydle zachodnim widoczne są produkty korozji i wcześniejsza , zielona kolorystyka.  

 

Ofasowania 

 System rynien i rur spustowaych stosunkowo nowych, wymienionych nie dawno 

musi być nieszczelny. Być moŜe liście opadające z wysokich drzew, zalegają w rynnach, 

przytykając je. Parapety z blachy są pouszkadzane i zardzewiałe. 
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Powierzchnia podwórza jest silnie zazieleniona co jest zwięzane z silnym 

zawilgoceniem spowodowanym zalewaniem wodą opadową nawierzchni i nie 

funcjonującym poprawnie systemem odprowadzania wody do kanalizacji. Stan tej 

nawierzchni jest alarmujący (fot. 37,38). Nieestetycznego wyglądu podwórka dopełniają 

dodatkowo nierówna nawierzchnia z poprzekrzywianymi głównie przez sytemy 

korzeniowe drzew płytami chodnikowymi, blaszanymi gospodarczymi altanami,  fatalnie 

zachowanymi murkami ogradzającymi wejście do kotłowni przy elewacji wschodniej. 

Znajdująca się w podwórzu studnia z pompą jest wielokrotnie przemalowywana 

i skorodowana (fot.54,55).  

  

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Rerezentacyjne wnętrza szkolne, do jakich naleŜą niewątpliwie westybule,  

korytarze i klatka schodowa są bardzo zaniedbane, a w szczegółach zniekształcone przez 

wilokrotne powierzchowne i niefachowe remonty.  

Powierzchnie ścian i dekoracji architektonicznych były wielokrotnie 

przemalowane, przez co znacznie zatraciły swą formę dekoracje architektoniczne – 

wyoblone są naroŜniki i krawędzie herbów krakowskich w wspornikach pod gurtami na 

korytarzach. Kolorystyka - biel z ciemniejszą lamperią wprowadzona do wnętrz w Ŝaden 

sposób nie pasuje do charakteru zabytkowego wnętrza (fot. 87-89). Na powierzchni ścian 

widoczne są liczne ubytki, odpryski farb, zarysowania, zabrudzena, zachlapania i inne 

mechaniczne uszkodzenia powstałe na skutek uŜytkowania obiektu, liczne gipsowe 

zatarcia po przekuciach i zmianach instalacji. Oprócz tego widoczne są spękania 

wierzchniej wartswy farb i odspojenia. Tynk pierwotny widoczny w odkrywkach 

i ubytkach jest osłabiony, na co wpływ miał zapewne czas i naturalne starzenie się 

materiału, ale takŜe niewłaściwie przeprowadzone remonty polegające na nakładaniu 

kolejnych warstw farby i uszczelnianiu ścian. W wykonanych odkrywkach na parterze 

i na I piętrze zachowały się fragmenty dawnej dekoracji w postaci poziomych ciemno 

ugrowych pasów biegnących na wysokości wsporników (fot. 90).  

Ceramiczna posadzka jest w zróŜnicowanym stopniu zachowana. Istnieją 

miejsca w sieni głównej i korytarzach bardziej uŜytkowane, gdzie powierzchnia płytek 

jest znacznie starta lub gdzie płytki są popękane, wymienione na inne lub uzupełnione 

tymi samymi, ale bez kontynuacji wzoru. Widoczne są teŜ uzupelnienia ubytków 

w postaci kitów cementowych i innych, np. pomiędzy sanitariatami na I piętrze gdzie 
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ubytek ceramicznego wałka został ulepiony w kicie cementowym. W wielu miejscach 

przy ścianach widoczne są zachlapania posadzki farbami olejnymi z remontów ścian.  

Natomiast w sieni zachodniej, mniej eksploatowanej widoczny jest znaczny fragment 

posadzki w bardzo dobrym stanie zachowania (fot.99,100) .  

 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ścianki meblowe  

Widoczne w odkrywkach drewno jest w dobrym stanie. Wygląd drzwi, czy 

ścianek jest nieestetyczny, co jest związane z niefachowo przeprowadzanymi remontami, 

polegającymi na nakładanieu kolejnych warstw powłok olejnych i międzywarstw 

z kitów, co doprowadziło z czasem do zalania zawiasów i wrębów, co z kolei 

doprowadziło do powstania nieszczelności, odkszatłceń i utrudnień w domykaniu drzwi. 

Wielowarstwowe przamalowania zatarły zupełnie kształt drewnianaych profili, 

pozbawiły stolarkę jej pierwotnej plastyki. Widoczne są kity tuszujące ubytki drewna 

wykonane gipsem cz innym rodzajem szpachlówki niewłaściwym dla drewna, spękania 

wierzchnich powłok malarskich, odpryski. We wszystkich drzwiach szyldy i klamki 

wymienione są na róŜne – współczesne, widoczne są natmiast pierwotne zawiasy 

czopowe zakończone stoŜkowo. Na większości drzwi nie zachowały się historyczne 

emaliowane tabliczki z numerami klas.  

 

Stolarka okienna  

Okna zewnętrzne  zostały opisane przy okazji elewacji. Zachowana w klatce 

schodowej pierwotna, pojedyncza stolarka okienna jest w dobrym stanie. Widoczne 

w odkrywkach drewno jest zdrowe. Jak i w przypadku innych elementów drewnianych 

tak i tutaj podstawowoym mankamentem są wielowarstwowe, niechlujne  przemalowania 

drewna wraz z  okuciami, bez ściagania kwater, będące przyczyną tego, Ŝe skrzydła są 

sklejone z krosnami, mechanizmy zasuwek w oknach okrąglych czy zawiasy nie 

funkcjunują.   

 

Inne elementy z drewna 

Drewniany cokół zamocowany wzdłuŜ ścian korytarzy i klatki schodowej, 

wielokrotnie przemalowywany, zatracił całkowicie ksztalt górnego profilu. Jego 

mocownie do ścian w wielu miejscach jest poluzowane, szczelina pomiędzy ścianą 

i cokołem są wypełniane cementem. Ubytki drewna i wielokrotne przemalowania 
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charakteryzują takŜe drewnianay pochwyt biegu schodów w klatce. Nie zachowały się 

oprócu jednego miejsca profilowane, półokrągle z kulką zakończenia lasek pochwytu.  

 

Schody 

W najgorszym stanie zachowania są schody w sieni zachodniej, prowadzące na 

parter. Schody – prawdopodobnie kiedyś z piaskowca są obecnie przykryte dość grubą 

wartswą zaprawy betonowej, z widocznymi jej ubytkami przy krawędziach. Pierwszy 

i ostani stopień pomalowane są na brązowo, na powierzchni innych widoczne są zacieki 

i zaplamienia pochodzące z remontów ścian. Niebezpieczne i niepraktyczne jest takŜe 

wyprowadzenie na kant krawędzi stopni, co m.in. jest przyczyną powstawania ubytków, 

ale przede wszystkim stanowi zagroŜenie dla biegających po szkole dzieci.  

Późniejsze schody z lastryka w sieni wschodniej czy z sztucznego kamienia 

w klatce schodowej są w dobrym stanie zachowania. Poza silnym zabrudzeniem 

powierzchni, zachlapaniami schody nie posiadają większych ubytków poza 

spowodowanym uŜytkowaniem wytarciem górnych powierzchni stopnic, wygładzeniem 

faktury – groszkowanej, jaka zachowała się jedynie na krawędziach stopni (fot.96).  

 

Metalowe elementy  

Przemalowane i pokryte nawarstwieniami są takŜe Ŝeliwne wsporniki pochwytu, 

w wielu miejscach jego mocowanie jest niestabilne. Podobnie wieleoma warstwami farby 

pokryto metalową balustradkę w arkadzie na drugim piętrze, która oprócz tego nie 

posiada ubytków i jest dobrze zachowana. Pozalewane farbami są równieŜ 

przytrzymywacze przeciwwiatrowe przy stolarce wejściowej i ściankach meblowych 

(fot.107).  
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WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ ODKRYWKOWYCH 

 

 

Elewacja frontowa 

W pasie do parteru wykonano odkrywki: 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.1. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego fot.23 

e.2. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego. fot.24 

w odkrywkach widoczna 
pierwotna zaprawa 
barwiona na kolor jasno 
ugrowy z domieszką sieny 
palonej, 
najprawdopodobniej 
cement rzymski 

e.3. 

w pasie poniŜej parteru na 
części elewacji 
przemalowanej na jasno 
szary kolor, w naroŜniku 
okna piwnicznego w osi 
10. 

fot.26 

w odkrywce widoczna 
zaprawa jak wyŜej 
z cementu rzymskiego i 
kilka nawarstwień szarych 
przemalowań aŜ do 
wierzchniej farby jasno 
szarej z dodatkiem błękitu 

e.4. na podokienniku okna 
w parterze w osi 10. fot.25. 

pod warstwą jasno Ŝółtego 
przemalowania widoczna 
pierwotna wartswa 
zaprawy,  
w której wykonano 
podokiennik, siatka spękań 
skórczowych 

e.5. na parapecie okna 
piwnicznego w osi 10 fot.27. 

pod warstwami 
przemalowań widoczna 
warstwa betonu, którą 
przykryto parapet, Ponadto  
w jednej z warstw 
widoczne przemalowanie 
w kolorze intensywnej 
zieleni 

e.6. 

na wypukłym pasowym 
poziomym elemencie  
pomiędzy parapetami 
okien parteru 

fot.19 

pod warstwą farby 
widoczna pierwotna 
zaprawa w kolorze 
ugrowym z dodatkiem 
sieny palonej 
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e.7. 

w osi 9., w naroŜniku 
podokiennika i poniŜej  
w obrębie 
przemalowanego na jasno 
szary kolor pasa 
imitującego mur 

fot.28 

widoczna pierwotna 
zaprawa  
i naniesione później 
nawarstwienia szarości, 
czerni  
i wierzchnie 
przemalowanie  
w kolorze jasno szarym 

e.8. cokół w osi 9 fot.29 

W pęknięciu i ubytku 
wierzchniej warstwy 
betonowej widoczna cegła 
z której wyk. cokół 

 

 Wszystkie wykonane odkrywki w dolnej kondygnacji elewacji frontowej,  

w partiach wykończonych w zaprawie i  przemalowanych w późniejszym okresie 

wykazują istnienie pod nawarstwieniami jednakowej w kolorze i składzie zaprawy, której 

charakter – twardość i występujące na wszystkich elementach siatki drobnych  spękań 

skurczowych wskazują, Ŝe zastosowana zaprawa wykonana była w technice cementu 

romańskiego.  

 

Elewacja tylna – podwórzowa  

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.t.1. 
powierzchnia boczna 
stopnia w schodach 
wejścia do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 56. 

e.t.2. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 57. 

Widoczna powierzchnia 
piaskowca opracowana 
przez dłutowanie 
i groszkowanie 

w odkrywce widoczna 
warstwa mini na 
powierzchni metalu,  
w ubytkach mini produkty 
korozji, na krawędziach 
brązowej powłoki 
malarskiej widoczne 
spodnie warstwy  
w kolorach ciemnej 
i starsza – jaśniejszej 
zieleni 
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e.t.3. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 58. 

widoczne warstwa metalu, 
warstwa mini, warstwa 
zieleni jasnej, warstwa 
zieleni ciemnej i 
wierzchnia wartswa 
brązowa 

e.t.4. ściana  wschodnia skrzydła 
zach. nad cokołem fot. 60. 

widoczne liczne 
nawarstwienia i mocno 
spiaszczony tynk leŜący 
na wątku ceglanym 

e.t.5. węgar wejścia do sieni 
budynku frontowego fot.61. 

w odkrywce widoczna 
leŜąca na wątku zaprawa 
barwiona  
w masie na kolor 
rozbielonej sieny palonej 
z dodatkiem umbry 
naturalnej 

e.t.6.  stolarka wejścia do sieni  fot.62. 

widoczny w odkrywce 
kolor intensywny zielony 
w pierwszej warstwie na 
drewnie 

s.o.1 
stolarka skrzynkowa 
pierwotna w sanitariatach 
na II piętrze 

fot.66 

widoczna brązowa 
kolorystyka warstwy 
malarskiej pierwotnej na 
profilu ramiaka 
wewnętrznego 

 

 Na podstawie wykonanych odkrywek i w ubytkach wierzchniej warstwy 

cementowej zaprawy, fot. 59. moŜna stwierdzić, Ŝe istniała w starszych warstwach 

zaprawa piaskowo wapienna barwiona w masie, do której moŜna się odnieść jako do 

propozycji kolorystycznego wykończenia elewacji tylnej. Wiadomym jest jednak, Ŝe 

w przyziemiu  i w otworach okiennych, czyli tam gdzie moŜliwy był na tym etapie dostęp 

i wykonanie odkrywek, warsty pierwotne zachowane są w znikomym stopni, ze wzglądu 

na największe zniszczenia i najczęściej przeprowadzane remonty. Ostateczne decyzje co 

do wykończenia elewacji tylnej naleŜy podjąć po wykonaniu dodatkowych, poszerzonych 

badań odkrywkowych z rusztowań. MoŜna przypuszczać, Ŝe jeŜeli zachowały się gdzieś 

ślady pierwotnego wykończenia to na wyŜszych kondygnacjach, w miejscach trudno 

dostępnych, w których nie usuwano ich dokładnie  podczas remontów.  
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 W odkrywkach i wielu odpryskach wierzchnich warstwy olejnej, brązowej 

widocznym jest, Ŝe barierki wcześniej malowane były na zielono, na podkładzie z mini.  

Natomiast znaleziony, na profilu futryny drzwi wejściowych kolor zielony świadczy 

o tym, Ŝe napewno był czas, gdzie stolarka była pomalowana tym kolorem, nie moŜna 

jednak twierdzić, Ŝe jest to kolor pierwotny, gdyŜ na powierzchniach zewnętrznych drzwi 

i okien warstwy farby ulegają szybszemu zniszczeniu, odpryskom na skutek 

bezpośredniego naraŜenia na działanie czynników zewnętrznych. Zewnętrzne partie 

stolarki są teŜ częściej remontowane i przemalowywane. Bardziej wierygodne są 

odkrywki kolorystyki na drewnie wykonane od strony wnętrz. 

 Na zabytkowej stolarce skrzynkowej trzech okien w sanitariatach w odpryskach 

wierzchnich farb ftalowych i wykonanych odkrywkach widoczna jest brązowa 

kolorystyka pierwotna stolarki, jak przykładowo na fot. 66. 

 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa  

stolarka 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII 
WNIOSKI 

s.d.2. 
ścianka meblowa na 
parterze w wejściu na 
korytarz z sieni zachodniej 

104 

wyraźnie wodoczna 

wartswa malarska z 

fladrami 

s.d.3. 

stolarka drzwiowa 
płycinowa w przejściu 
z przedsionka zachodniego 
na podwórze- wejście do 
skrzydła wschodniego 

106 

w odkrywkach widoczna 

brązowa warstwa maalrska 

na drewnie – gorzej 

zachowana 

s.d.4. Brama prowadząca z sieni 
zachodniej na podwórze 107 

na powierzchni bocznej 

płyciny widoczna ciemne 

fladry jak na pozostałej 

stolarce, w warstwie 

drugiej fladry wykonane na 

jasnym podmalowaniu 
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Tynki i sztukaterie 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

10. 
sztukaterie w parterze 

fot.91 
W załamaniach form 
śładowo zachowane 
kolory czerwony i 
niebieski 

s.d.5. 

ścianka meblowa w 
wejściu do piwnic w 
pierwszym przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 

105 

widoczna leŜąca 

bezpośrednio na drewnie 

ciemno brązowa warstwa 

malarska  

s.6. drewniany próg na 
korytarzu na parterze 108 

s.d.7. 

parter, parapet okna 
wewnętrznego klatki 
schodowej, od strony 
korytarza 

111. 

s.d.8. 
listwa przymykowa okna 
prostokątnego w klatce 
schodowej 

112. 

s.d.12. Drzwi płycinowe na I 
piętrze 113. 

s.d.14. Drzwi płycinowe na I 
piętrze. 114. 

s.15. Drewniny próg w korytarzu 
na I piętrze 109. 

s.16. 
Drewniane okrągłe okno w 
klatce schodowej pomiędzy 
piętrami 

116. 

s.o.18. Drzwi w korytarzu 
frontowym na II piętrze 115. 

We wszystkich 

odkrywkach wykonanych 

na drewnie znaleziono 

pierwotną warstwę 

malarską w postaci ciemno 

brązowych fladrów 

wykonanych na nieco 

jaśniejszym podmalowaniu, 

szczególnie dobrze 

widocznych na fotografiach 

115., 113., 109. 

Jest to niewątpliwie 
warstwa w jakiej 
wykończona była stolarka 
drzwiowa i okienna po 
stronie wnętrz.  

W odkrywkach nr 2 i 4 na 
warstwie pierwotnych 
fladrowań znajduje się 
warstwa malarska zielona, 
co wskazuje na to Ŝe 
warstwa zieleni nie jest 
pierwotna i naleŜy zarówno 
we wnetrzach jak i na 
zewnatrz do III warstwy 
chronologicznej 
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11. 
arkada w pierwszym 
przęśle korytarza od 
wschodu w skrzydle 
frontowym 

fot.90 
Widoczne zachowane 
pasowe ciemno ugrowe 
fragmenty dekoracji na 
wysokości sztukaterii 

13. 
węgar okna na I piętrze 

fot.92 
kolor sieny palonej 
z dodatkiem ugru w 
pierwszej warstwie na 
tynku 

14. 

arkada w pierwszym 
przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 
przy zejściu do piwnic 

fot.86 

Widoczne na wysokości 
sztukaterii słabo 
zachowane ugrowe pasy- 
pozostałość dawnej 
dekoracji malarskiej 
korytarzy 

  

 Wykonano ponad dwadzieścia wąskich pasowych odkrywek celem znalezienia 

warstwy malarskiej dekoracji korytarzy. W odkrywkach zazwyczaj na tynku widoczna 

była monochromatyczna warstwa malarska w kolorze rozbielonej sieny palonej z ugrem, 

w róŜnym natęŜeniu walorowym, przykładowo pokazano to na fot. 92. 

 Na ścianach korytarzy natrafiono na prostą dekorację w postaci trzech ciemno 

ugrowych pasów – dwóch węŜszych biegnących górą i szerszego dołem,  

w poziomie sztukaterii. Pasy te są niewątpliwie pozostałością pierwotnej dekoracji 

malarskiej. Widoczne w odkrywkach pasy odpowiadają fragmentowi dekoracji 

widocznemu na fot. archiwalnej w dok. D. Czapczyńskiej- tabl. IV , ale pochodzącej ze 

szkoły na ul. Lubomirskich.  

 Nie ma pewności, co do tego Ŝe zachowane śladowo kolory na gipsowych 

sztukateriach pochodzą z pierwszej warstwy malarskiej. MoŜna jednak na tej podstawie 

przypuszczać, Ŝe herby i ich obramienie były polichromowane. 
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ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE 

 

Budynek naleŜy niewątpliwie do cennych obiektów zabytkowych z okresu 

historyzmu. Ze względu na stan zachowania wymaga jak najszybszych działań 

interwencyjnych polegających na wykonaniu szeregu zabiegów konserwatorskich  

i prac o charakterze budowlanym, a takŜe licznych rekonstrukcji w oparciu o fotografie 

i rysunki archiwalne1 oraz badania odkrywkowe. Koniecznym jest wyeliminowanie 

przyczyn zniszczeń oraz przwrócenie elewacjom frontowym, dziedzińca oraz wnętrzom 

ich pierwotnego charakteru, na drodze odpowiednich działań o charakterze zarówno 

technicznym jak i estetycznym.  

 
Elewacja frontowa 

 Zaleca się: 

 Rekonstrukcję historycznego kształtu ceglanych sterczyn środkowego 

przyczółka (fot.117,119,120), czyli przywrócenie wysokości trzech wewnętrznych 

sterczyn z krenelaŜem, tym samym zrekonstruowanie kształtu herbu w zwieńczeniu. 

W tym celu w oparciu o autorskie rysunki projektowe i fotografie archiwalne z teki Jana 

Zawiejskiego, Album Fotografii APK, sygn. MI-41. naleŜy wykonać odpowiednie 

projekty architektoniczne.  

 Wątek ceglany poddać konserwacji według programu konserwatorskiego,  

w ramach którego naleŜy wykonać w pierwszej kolejności działania o charakterze 

ochronnym, do których moŜna zaliczyć usuwanie uszczelniających i przyspieszających 

korozję nawarstwień patyny atmosferycznej, odsalanie i niszczenie mikroorganizmów. 

Po usunięciu czy zminimalizowaniu przyczyn powstawania zniszczeń powinno się 

usunąć niepierwotne i nieestetyczne nawarstwienia farb i zapraw, skorodowane lub 

niewłaściwe ze względów estetycznych uzupełnienia ubytków cegieł i spoin, zwłaszcza 

cementowe. Koniecznym jest wzmacnianie struktury zabytkowego muru i wykonanie 

uzupełnień ubytków cegły i spoin w zaprawach dobranych pod względem koloru  

i uziarnienia do pierwotnych, z powtórzeniem kształtu i głębokości pierwotnej spoiny. 

                                                        

1 Dokumentacja autorstwa Pani mgr Danuty Czapczyńskiej zwiera na ten temat wyczerpujące wyjaśnienia i 

przydatne kopie archiwalnych zdjęć i rysunków. 
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 Elementy elewacji wykonane w cemencie romańskim zakonserwować 

według programu konserwatorskiego. Partie wykonane w zaprawie naleŜy oczyścić 

z wszystkich niepierwotnych nawarstwień przysłaniających zaprawę na bazie cementu 

romańskiego, która jest jednorodna dla wystroju elewacji. Uzupełnienia ubytków naleŜy 

wykonać tylko w technologii pierwotnej, dobierając odpowiednio skład i kolor zaprawy 

do kitów. Ubytki sztukateri naleŜy zrekonstruować metodą ciągnioną lub w formie 

odlewów wykonanych na podstawie oryginalnych form. 

 Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczęcym elewacji 

powinna zostać odsłonięta spod niepierwotnych nawarstwień i poddana konserwacji 

według programu konserwatorskiego. W razie znacznych ubytków brakujące fragmenty 

naleŜy rekonstruować według wzorca i zasad malarstwa patronowego. Zaleca się 

wykonanie badań spoiwa, zastosowanego w warstwie malarskiej. W przypadku bardzo 

złego stanu zachowania bądź znacznego ubytku warstwy dekoracji naleŜy ją 

rekonstruować w oparciu o zachowane ślady i dokumentację archiwalną fotograficzną 

(fot. 117). Ubytki warstw podkładowych, rekonstrukcję profili gzymsu naleŜy wykonać 

metodą ciągnioną z zastosowaniem materiałów i technologi jak uŜyte pierwotnie. 

 Elementy kamienne naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program 

konserwatorski. Powierzchnie kamienne naleŜy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń, 

uzupełnić ewentualne drobne ubytki zaprawą dobraną pod względem uziarnienia 

i koloru, kamień naleŜy wzmocnić przez głęboko penetrującą impregnację strukturalną 

i zahydrofobizować. 

 Na podstawie zachowanych w wejściach do budynku progów kamiennych 

z piaskowca naleŜy wykonać ich rekonstrukcję. MoŜna i zaleca się w miejscu progów 

z piaskowca  zastosować materiał z twardszego kamienia - granitu w kolorystyce  ciepłej, 

zbliŜonej do piaskowca.  

 Cokół z betonowej okładziny. Zaprawę betonową ze względu na bardzo zły 

stan zachowania oraz jego właściwości uszczelniające naleŜy usunąć. Nową okładzinę 

cokołu zaleca się wykonać stosując płyty z piaskowca (w trakcie prac przy skuwaniu 

naleŜy sprawdzić czy pod betonem nie zachowały się fragmenty pierwotnego cokołu, 

jesli tak nalezy go zrekonstruować w analogicznym materiale) lub bloczki betonowe, 

nawiązując do stanu zastanego i cokołu w szkole przy ulic Lubomirskich. Okładzinę 

cokołu zaleca się zaprojektować na etapie wykonawczym, tak by przykryła nieestetyczną 

folię izolacyjną wystającą z ziemi.  
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Po odsłonięciu wątku ceglanego w cokole naleŜy go zakonserwować zachowawczo, 

wzmacniając strukturalnie zarówno cegłę jak i spoiny. W przypadku decyzji o usunięciu 

zaprawy z spoin i zastąpieniu jej nową zaprawą,  zaleca się zastosowanie zaprawy 

o zwiększonej paroprzepuszczalności i niŜszej wytrzymałości niŜ cegła, tak by zaprawy 

podciągając wodę i kumulując sole rozpuszczlane w wodzie stanowiły środowisko, 

w którym zachodzić będą procesy niszczenia i tym samym chronić będę cegły przed 

szybszą destrukcją. 

 Wykonane z płaskich elementów metalowe kraty w oknach piwnicznych 

naleŜy usunąć i zamienić na  nowe zaprojektowane w oparciu o wygląd krat  

w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.125-  wedlug 

modułów występujących w balustradkach po stronie podwórza. 

 Metaloplastykę [ankry i orzeł w środkowym przyczółku]  zachowaną na 

elewacji naleŜy konserwować według programu konserwatorskiego.2 Zaleca się 

wykończenie kutego orła w pierwotnej technologii. 

Brakujące elementy naleŜy przywrócić wykonując rekonstrukcje na podstawie 

dokumentacji archiwalnych oraz wykonanych w tym celu projektów. (fot.  117,119,120). 

!  Koniecznym jest wykonanie  rekonstrukcji : 

1. Metalowej kutej korony wieńczącej środkową sterczynę środkowego przyczółka 

w oparciu o archiwalną fotografię. Według dokumentacji Pani mgr Danuty 

Czapczyńskiej w archiwalnych dokumentach firmy będącej wykonawcą prac 

budowlanych, zachowała się informacja, Ŝe „korona wykonana była z kutego 

Ŝelaza, miała około 1m. wysokości i była malowana” (str.4). 

2. Napisu „SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napisu „ MIEJSKA“ 

w blendzie prawego przyczółku. Krój secesyjnych liter naleŜy opracować  

w oparciu o dokumentację archiwalną i inwentaryzację archiwalną z 1935 r.  

3. Balustradki przeciwśniegowej lub attyki na krawędzi zadaszenia w oparciu 

o ikonografię. NaleŜy opracować szczegółowy projekt w oparciu o fotografie 

archiwalne. 

Do rekonstrukcji elementów metalowych naleŜy wykonać odpowiednie modele, a po ich 

zatwierdzeniu komisyjnym- odlewy. Kolorystyka poszczególnych elementów z metalu 

                                                        

2  W dokumentacji mgr Danuty Czapczyńskiej opartej na przeprowadzonej przez nią szerokiej kwerendzie 
budynku istnieje informacja, Ŝe orzeł wykonany z kutego Ŝelaza był miniowany, a następnie aluminiowany 
(str.4.) 
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powinna zostać ustalona po postawieniu rusztowań i umoŜliwieniu dostępu do 

wybranych elementów, w czasie drugiego etapu wykonywania badań odkrywkowych. 

 Parapety ceramiczne naleŜy poddać konserwacji według programu  

i rekonstrukcji poprzez uzupełnienie brakujących dachówkami identycznymi jak 

historyczne pod względem rozmiaru, formy i koloru – zieloną glazurowaną dachówką 

karpiówką. NaleŜy przygotować i wyprowadzić dokładnie spadki. Zaleca się na niŜszych 

kondygnacjach wykonanie parapetów tylko z dachówki historycznej, gdzie braki 

poszczególnych dachówek moŜna uzupełnić egzemplarzami uzyskanymi z innych 

parapetów po ich demontaŜu. Pozwoli to na scalenie wyglądu poszczególnych parapetów, 

w przypadku gdyby wystąpiły trudności z uzyskaniem identycznego materiału. Zaleca się 

takŜe dachówki z wyszczerbionymi krawędziami zewnętrznymi, po uzupełnieniu 

ubytków, montować wyŜej, na piętrach i w środkowych rzędach parapetów. Parapety  

z dachówki naleŜy hydrofobizować. 

 

Elewacja tylna – podwórzowa   

Niezwykle istotnym jest przywrócenie elewacji podwórzowej wyglądu jak 

najbardziej zbliŜonego do pierwotnego. Głównymi zadaniami do osiągmniącia tego celu  

będzie przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji i wprowadzeniu kopi stolarki 

okiennej (podziałów, plastyki i kolorystyki) w oparciu o dokumentacjie fotograficzne 

i rysunkowe archiwalne, a następnie wykonane na tej podstawie projekty. Zanim jednak 

będzie to moŜliwe konieczne jest wykonanie szeregu prac w pierwszej kolejności 

polegających na zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn zawilgocenia i przedostawania się 

na podwórze wody, przede wszystkim opadowej, i utrzymywaniu się silnego 

zawilgocenia powierzchni elewacji i dziedzińca. NaleŜy maksymalnie zminimalizować 

przyczyny zniszczeń powodowanych zawilgoceniem.  Powinno się skontrolować dach, 

który był remontowany przed dziesięciu laty i sprawdzić stan ofasowań 

odprowadzających wodę z dachu. Z przekazów ustnych wiadomo, Ŝe podczas ulewnych 

deszczy woda z dachu spływa po powierzchni elewacji zachodniej skrzydła wschodniego 

(w przełączce) i w naroŜniku elewacji skrzydła frontowego i zachodniego, przedostając 

się przez nieszczelną stolarką do wnętrz i zalewając pomieszczenia.  
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Powierzchnie tynkowane 

 W związku z potrzebami uŜytkownika zakłada się docieplenie budynku szkoły od 

strony podwórza. Przed wykonaniem projektowanej okładziny izolacyjnej zaleca się 

usunięcie większości odspojonych i zdegradowanych partii tynku i po odslonięciu muru 

i ocenie stanu jego zachowania wykonanie czynności technicznych polegających na 

odsalaniu, usunięciu z powierzchni śladów działalności mikroorganizmów, dezynfekcji, 

wzmocnieniu strukturalnym w razie konieczności zagroŜonych partii muru. W przypadku 

degradacji spoin w murze w przyziemiu zaleca się je uzupełnić profilaktycznie zaprawą 

szerokoporową. Docieplenie nie powinno przysłonić detali architektonicznych, a jeŜeli 

będzie to konieczne naleŜy je powtórzyć po dociepleniu. Stosując odpowiednie profile  

i okładziny. Zaleca się postąpić tak w przypadku cokołu wykończonego prostym 

parapetem. Ze względów praktycznych zaleca się w pasie cokołu wykonanie na 

dociepleniu okładziny betonowej analogicznej jak po stronie frontowej elewacji bądź 

wariantowo obłoŜenie cokołu cegłą licową półklinkierową. 

 Dla elewacji podwórzowej zaleca się po wstępnych ustaleniach zastosowanie 

koloru NCS S 1505-Y50R. 

 Powierzchnie boczne schodów naleŜy po usunięciu niepierwotnych 

i zdegradowanych warstw poddać konserwacji według programu zaczynając od 

ceglanego muru, a następnie uzupełnić tynk zaprawą szerokoporową. W warstwach 

wierzchnich wykończeniowych zastosować tak jak i dla całości elewacji powyŜej cokołu 

wierzchnią szlichtę mineralną i przywrócić kolorystykę zgodną z pierwotną. 

 W przypadku schodów kuchennych naleŜy je rozebrać i zbudować na nowo ze 

stopnicami blokowymi kamiennymi zakonserwowanymi i przeniesionymi z pierwotnych 

schodów na nowa konstrukcję stosując wzmocnienie Ŝelbetonowe i izolację. Zaleca sie 

opracowanie  stosownego projektu. 

 Profilowany tynkowany gzyms wieńczący naleŜy poddać konserwacji według 

programu. Partie gzymsu zdeformowane naleŜy usunąć a następnie rekonstruować te 

odcinki metodą ciągnioną. Po ustawieniu rusztowań zaleca się przed przstąpieniem do 

prac wykonać badania odkrywkowe ustalające kolorystykę sztukaterii oraz po dokładnej 

ocenie stanu zachowania wytypować obszary do resekcji. 
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Kamienne elementy 

 Schody kamienne w wejściu do kuchni przy ścianie szczytowej skrzydła 

zachodniego naleŜy poddać konserwacji według programu – oczyścić z fałszywej patyny, 

glonów i porostów, odsolic zdezynfekować skleić spękania, uzupełnić ubytki, 

a powierzchnie zaimpregnować i zahydrofobizować.  

 Stopnie kamienne w wejściu do sieni zachodniej naleŜy oczyścić z warstw 

betonowej powłoki i po ocenie stanu zachowania podjąć ostateczne decyzje, w wypadku 

silnej destrukcji - wymienić skorodowane bloki na nowe lub wykonać taszle i fleki. 

NaleŜy odtworzyć pierwotną fakturę powierzchni - groszkowanie i dłutowanie szlaku 

krakowskiego widoczne  na powierzchni bocznej w odkrywce nr e.t. 1 (fot nr 56). naleŜy 

teŜ ocenic po skuciu betonu ich stan zachowania i opracować projekt ewentualnego 

przemurowania biegu. 

 Kamienny próg naleŜy wymienić na nowy z granitu (jak dla elewacji frontowej) 

z powtórzeniem faktury i wielkości.  

 

Elementy metalowe 

 W oknach piwnicznych podobnie jak od strony frontowej zaleca się 

zamontowanie nowych, jednolitych krat, z zastosowaniem motywów prętów jak  

w balustradkach lub w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich. 

Kraty w oknach zaleca się wykończyć w kolorze grafitowym ewentualnie wykonać 

odkrywki na kratach w bliźniaczej szkole. 

 Metalowe balustrady schodów naleŜy konserwować jak inne elementy z metalu, 

według programu. Balustrady naleŜy pomalować na kolor zielony na podstawie 

odkrywek, według wstępnych ustaleń na kolor NCS S 4040-G10Y lub NCS S 4040-

G20Y. 

 

Dla elewacji frontowej i tylnej: 

Stolarka drzwiowa bram wejściowych od frontu i od podwórza 

 Wszastkie bramy wejściowe oprócz współczesnej bramy w osi 11 od frontu 

naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program konserwatorski.  

 Okucia w bramach naleŜy konserwować wedlug programu lub rekonstruować  

w oparciu o zachowane w budynku wzorce, widoczne w bramie w osi czwartej elewacji 

frontowej i bramie wiodącej na podwórze z sieni zachoedniej   
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Przykładowo konserwacją naleŜy objąć historyczną bramę wraz z okuciami w osi 

czwartej elewacji. W tym przypadku naleŜy zlikwidować metalowe siatki 

zabezpieczającą górne szklone kwatery. Kwatery przeszklone górną i środkowe 

koniecznym jest zdjąć przed przystąpieniem do dalszych prac.  Profilowane obramienia 

szklonych, szkłem zbrojonym kwater naleŜy rozkleić i wyjąć szyby. Powierzchnię 

drewna naleŜy oczyścić ze wszystkich niepierwotnych nawarstwień, usunąć niepierwotne 

listwy – na przykład obramienie wewnętrznej, przeszklonej kwatery, wykonać resekcję 

partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastępując je nowym sezonowanym – flekami 

dobranymi pod względem gatunku i usłojenia. Drewno naleŜy impregnować i wzmocnić 

strukturalnie, ubytki drewna uzupełnić kitami gotowymi lub specjalnie przygotowanymi 

na obiekcie z wypełniacza i spoiwa. Wykonać i zamontować kopie brakujących profili – 

listwy przymykowej, obramienia owalnej szklonej kwatery. Zaleca się poprawienie 

szczelności akustycznej i termicznej stolarki poprzez zastosowanie odpowiednich  

uszczelek wrębowych i o ile to moŜliwe - szyb zespolonych. Drewno naleŜy wykończyć 

przywracając pierwotną kolorystykę i fladry. Brakującą klamkę barmy w osi czwartej 

naleŜy skopiować stosując za wzór np. klamkę w drzwiach prowadzących na podwórze 

z sieni  zachodniej – fot. 48. 

 W przypadku wykonanej współcześnie bramy drewnianej w osi 11 elewacji 

docelowo naleŜy dąŜyć do jej usunięcia i wykonania w jej miejsce rzeczywistej kopii 

stolarki historycznej, w  oparciu o bramę wejściową w osi 4. oraz bramy bliźniaczej 

szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.123,124. W przyszłości w przypadku decyzji 

o wymianie stolarki naleŜy w tym celu wykonać specjalistyczny projekt, który powinnien 

być zatwierdzony przez odpowiednie władze konserwatorskie. Kopia bramy moŜe być 

wykonana w nowej technologii, czyli z zastosowaniem szyb zespolonych, uszczelek 

wrębowych, drewna prasowanego bardziej wytrzymałego na wpływy czynników 

klimatycznych. Kopia powinna wiernie odzwierciedlać plastykę stolarki historycznej, 

elementy snycerskiej dekoracji, wysokość i kształty profili powinna posiadać kolorystykę 

zgodną z pierwotną. W stolarce powinny zostać zamontowane kopie okuć historycznych 

– zwłaszcza szyld i klamka powinny zostać odlane na podstawie zachowanych 

w budynku, w bramach wejściowych od frontu i od podwórza.  

 Na chwilę obecną ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie 

bramy w osi 11, naleŜy ją koniecznie scalić kolorystycznie z stolarką historyczną – 

pomalować w kolorze brązowym farbą podkładową i wykonać fladry. 
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Stolarka okienna – okna elewacji frontowej i tylnej  

 Na elewacjach koniecznym jest przywrócić okna w wyglądzie – podziałach, 

plastyce i kolorze będące kopiami okien historycznych. Podziały okien są do odtworzenia 

na podstawie fotografii i rysunków projektowych archiwalnych, których reprodukcje 

znajdują się w dokumentacji Pani mgr Danuty Czapczyńskiej i część została skopiowana 

i zamieszczona w niniejszym programie. Plastykę okien – profile ramiaków i listew 

przymykowych naleŜy kopiować z zachowanych w sanitariatach oknach historycznych, 

uzupełniając odtwarzanie historycznych profili według danych technicznych i rysunków 

projektowych  dla detalu stolarki autorstwa Kazimierzy Czepiela dla sąsiedniej szkoły 

przy ulicy Lubomirskich w Krakowie.3  

 Okna historyczne w parterze i na piętrach elewacji frontowej były oknami 

skrzynkowymi, czteroskrzydłowymi, z skrzydłem górnym poziomym trójpolowym, 

uchylnym od dołu i skrzydłami pionowymi trójpolowymi, otwieralnymi.  Środkowe 

dolne pole okien było osobno otwieralne – był to tak zwany „luft“. Poza tym w parterze 

okna w dolnych polach posiadały mleczne przeszklenie – praktyczną izolację od 

widoków z zewnątrz. Mniejsze otwory okienne w czterech osiach od zachodu elewacji 

frontowej w parterze mogły posiadać stolarkę o odmiennych podziałach, ze względu na 

to, Ŝe cała ta część elewacji róŜni się w wykończeniu od całości, a okna te przynaleŜały 

do mieszkania dyrektora.- potwierdzają to rysunku archiwalne – fot.119,120. 

W dokumentacji projektowej istnieje projekt okna o innych podziałach (aneks rys. 5, do 

wykorzystania w tym miejscu. Zaleca sie w kopiach okien zastosować do górnej uchylnej 

kwatery system współczesnych cięgien - gez, co nie tylko pomaga w otwieraniu do 

wietrzenia, ale przedewszystkim w opuszczaniu cięŜkiej kwatery do mycia! W zakresie 

drewna, uszczelek i innych parametrów technicznych naleŜy stosować się do projektu 

autoprstwa kazimierza Czepiela dla bliźniaczej szkoły. 

 Podobnie okna od strony elewacji tylnej miały wielopolowe podziały, okna były 

dwunasto- i dziwięciopolowe, z polami w kształcie jednakowych kwadratów, jak na 

elewacji frontowej – fot.118 i rysunki projektowe fot. 121, 122.  W oparciu o te dane 

naleŜy zaprojektować podziały okien po sprawdzeniu i uporządkowaniu obmiarów. 

Jedynie okna skrzynkowe w sanitariatach (skrzydło wschodnie budynku, elewacja 

podwórzowa) były inne – wąskie, pionowe, dwuskrzydłowe, trójpolowe oraz 

                                                        

3 wybrane strony z projektu  K. Czepiela znajdują się w aneksie do niniejszego programu. 
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czteroskrzydłowe, sześciopolowe. Przykłady tych okien zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W oknach tych widoczny jest zabytkowy profil ramiaków i szprosów, oraz 

okucia – klamki i zawiasy (fot. 66-68). W ubytkach farb i odkrywkach wykonanych na 

tej stolarce (ramiak zewnętrzny) znaleziono kolor ciemno brązowy. Zaleca się jako 

świadka w obiekcie poddanie konserwacji wytypowanego, ze względu na najlepszy stan 

zachowania jednego lub dwóch  okien skrzynkowych z kompletem okuć i klamek  

w sanitariatach.  

 Dla okien zaleca się zastosowanie klamek z szyldami według przykładów – 

analogii na fot. 126,127. 

 Okna piwniczne obu elewacji  z drewnianą stolarką naleŜy poddać wymianie na 

nowe w oparciu o plastykę okien w sanitariatach, z zastosowaniem tych samych profili 

ramiaków i listew przymykowych jak w przypadku okien elewacji, dopasowywując 

wymiarami okna do otworów okiennych w przyziemiu. W przypadku okien piwnicznych 

od frontu z metalową uchylną stolarką naleŜy je konserwować starając się je usprawnić 

lub jeŜeli to niemoŜliwe naleŜy je skopiować wykonując do tego celu osobny projekt.  

Cztery okna piwniczne w osiach od północy elewacji podwórzowej zachodniej (okna 

kotłowni) zaleca wymienić w pierwszych osiach na nową stolarkę drewnianą 

i pozostawić do odnowienia dwa okna metalowe z szachtami.  W przyszłości po podjęciu 

decyzji o zamurowaniu szacht, przy okazji na przykład remontu podwórka, okna 

kotłowni moŜna ujednolicić. Na tym etapie jednak zaleca się odnowienie okien 

metalowych z kratami i odnowienie szachtów.  

 Dla okien strychowych zaleca się zaprojektowanie na zasadach jak dla 

pozostałych okien jednoramowej, otwieralno – uchylnej stolarki. Okna były w ciemnej 

kolorystyce, co jet czytelne na fotografiach archiwalnych – fot. 117,118. 

 Przy wymianie stolarki okiennej naleŜy się posłuŜyć projektem dla stolarki 

autorstwa Kazimierzy Czepiela.  

Ponadto dla całości elewacji: 

• preparaty hydrofobowe naleŜy zastosować wykończeniowo do całości muru 

objętego konserwacją; 

• zakłada się przegląd i poprawienie instalacji odgromowej oraz kontrolę  

i naprawy odprowadzenia wody opadowej; 

• zaleca się wymianę wszystkich parapetów blaszanych na elewacji podwórzowej, 

wymianę rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytan cynkowej 
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wedlug osobnego projektu architektonicznego. Zaleca się wykorzystanie 

pierwotnych lokalizacji dla rur spustowych i poprowadzenie ich w sposób jak 

najmniej inwazyjny dla wyglądu estetycznego budynku; 

• całość elewacji w poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przeciw grafitti; 

• wystające gzymsy i parapety z blachy zabezpieczyć systemem anty-ptak. 

 

 Podwórze naleŜy uporządkować. W tym celu powinno się wyrównać 

teren,wykarczować korzenie, wykonać nową nawierzchnię z  kostki szarej brukowej typu 

behaton i zaprojektować nowe zagospodarownie terenu z uwzględnieniem placu zabaw 

dla dzieci i wydzieleniem pól - skwerów z zielenią i kwiatami, posadzeniem nowych 

drzew oraz miejscami na ławki i ewentualnym ogródkiem upraw.  

Drzewa zacieniające podwórze i rozsadzające korzeniami nawierzchnię naleŜy usunąć, 

starając się w tym celu o odpowiednie zezwolenia.  

Ponadto: 

- Murowane dwustronnie zejście do piwnic przy skrzydle zachodnim naleŜy 

rozebrać. Wejście to jest nieuŜywane i stanowi jedynie kolejne miejsce 

przechowywania śmieci i zawilgocenia. Otwór wejściowy naleŜy  zamurować 

i zatynkować, a zejście zniwelować i zastąpić nawierzchnią placu. 

- Zejście do kotłowni i murek do skladania materialu opałowego w przyszłości 

naleŜy zlikwidować. Do kotłowni prowadzi osobne wejście z wnętrza budynku. 

Teren naleŜy wyrównać, zejście zasypać jak wyŜej, pozyskane miejsce 

wykorzystać w nowym zagospodorowaniu.  

- Przed remontem elewacji i wykonywaniem docieplenia naleŜy rozebrać ceglany 

komin do kotłowni , nieuŜywany. 

- Metalowe altany – garaŜ i śmietnik – powinny zostać rozebrane. NaleŜy przy 

okazji remontu nawierzchni zaprojektować nową altanę śmietnikową – 

funkcjonalną i spójną z wyglądem i charakterem budynku.  

Konserwacji naleŜy poddać Ŝeliwną pompę usuwając z niej wszystkie nawarstwienia 

i produkty korozji, postępując analogicznie jak w przypadku innych elementów 

metalowych. Pompę naleŜy pomalować kolorem ustalonym komisyjniena kolor balustrad 

– zielony lub zgodny z wynikami szczegółowych badań.  

Mur pomiędzy skrzydłem zachodnim i domem tercjana naleŜy konserwować - usunąc 

zdegradowane tynki, zastosować zabiegi dezynfekujące i odsalające a nastepnie 
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wytynkować zaprawą solochłonną szerokoporową i malować i w tym samym co 

elewacje, ustalonym komisyjnie na podstawie poszerzonych badań kolorze.  

 W przyszłości naleŜy przewidzieć konserwację domu tercjana znajdującego się 

pomiądzy parcelami obu szkół. 

 

Wnętrza 

Ściany, sklepienia i sztukaterie 

 Sklepienia krzyŜowe, gurty, wsporniki wymagają wyeksponowania i remontu,  

który przywróci tym elementom pierwotny charakter. W wykonanych odkrywkach 

znaleziono fragmenty dawnej dekoracji malarskiej – polichromii która widoczna jest na 

archiwalnych fotografiach w bliźniaczej szkole przy ulicy Lubomirskich. W celu 

upewnienia się o tym, przed przystąpieniem do prac we wnętrzach, po ustawieniu 

rusztowań, koniecznym jest wykonanie poszerzonych badań sondaŜowo-odkrywkowych 

z odkrywkami pasowo-płaszczyznowymi, zwłazcza w miejscach, do których dostęp był 

utrudniony. Prace te powinny być prowadzone przez specjalistyczny zespół 

konserwatorów.  Po wynikach tych badań naleŜy podjąć decyzję o dalszym postąpowaniu 

– wykonaniu konserwacji bądź uproszczonej rekonstrukcji – artystycznego malowania. 

W tym celu badania moŜna teŜ poszrzyć o wykonanie odkrywek w szkole sąsiedniej, po 

uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. W celach rekonstrukcyjnych naleŜy wykonać 

projekty kolorystyczne i następnie próbki in situ, które powinny być zatwierdzone 

komisyjnie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania dekoracji malarskich naleŜy z powierzchni 

ścian, sklepień i sztukaterii naleŜy zdjąć wszelkie przemalowania i inne niepierwotne 

nawarstwienia – wyrównania - szpachlowania, łaty, kity. Istotne jest, aby usuwanie 

warstw przemalowań wykonywał zespół konserwatorski gdyŜ wtedy jest to bezpieczne 

dla słabo zachowanej warstwy polichromii uszkodzonej podczas poprzednich 

budowlanych remontów. 

 Pierwotne tynki w przypadku znacznych zniszczeń, w tym silnych odspojeń 

naleŜy usunąć, tam gdzie zachowana jest pierwotna polichromia iniekować – wzmacniać 

przy pomocy zastrzyków pod i śródtynkowych, a w miejscach gdzie tynki są dobrze 

zachowane zaleca się je pozostawić i poddać impregnacji wznacniającej, a następnie 

naleŜy je uzupełnić nowym tynkiem. W miejscach głębokich spękań naleŜy odmurować 

ściany i wykonać cerowania i wzmocnienia włóknem węglowym  i iniekcje ciśnieniowe 
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z zaczynów mineralnych. Wszystkie mniejsze spękania w tynku który po wytypowaniu 

zostanie zachowany zaleca się wyŜyłkować, zaimpregnować i wypełnić masą 

amortyzującą.  Masę amortyzująca naleŜy zastosować takŜe na łączeniach muru z innymi 

materiałami, na przykład stolarką drzwiową i okienną oraz kamieniem. NaleŜy 

drobiazgowo opracować wszystkie wykończenia sztukatorskie.  

 Na korytarzu na II piętrze skromniejszym, gdzie nie znaleziono śladów dekoracji 

zaleca się malowanie monochromatyczne w kolorze wybranym z odkrywek. 

 Zaleca się zastosowanie farb zmywalnych zwłaszcza w pasie lemperii  

i dodatkowo powłoki hydrofobowej.  

 

Stolarka okienna klatki schodowej 

 Stolarka okien w klatce schodowej powinna być poddana konserwacji w oparciu 

o program, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki. 

 W oknach korytarzy i klatki schodowej wychodzących na zewnątrz zaleca się 

przywrócenie kształtu – profilu historycznego parapetu – półokrągły profil z uskokiem. 

W tym celu naleŜy wykonać nowe parapety drewniane bądź z drewna prasowanego. 

W warstwie kolorystycznej naleŜy je wykończyć jak pozostałe elementy stolarki – 

brązową warstwą malarską z fladrami.  

 Okno portierni zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o historyczny 

wzór okna w parterze skrzydła wschodniego, w obecnej kuchni (korytarz dawnego 

mieszkania dyrektorskiego).  

 

 Posadzka ceramiczna powinna być konserwowana i rekonstruowana. 

W miejscach, oddzielonych progami, czy ściankami działowymi w parterze,  gdzie 

zastosowano w korytarzach współczesne płytki ceramiczne zaleca się wykonanie 

posadzki w oparciu o wzór pierwotny z zastosowniem jasnych ryflowanych płytek bez 

błękitnego ornamentu.  

 

 Stolarka drzwiowa, ścianki meblowe we wnętrzach, stolarka 

drzwiowa współczesna. Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji stolarki drzwiowej 

i ścianek meblowych z przywróceniem kolorystyki widocznej w wykonanych 

odkrywkach. Koniecznym jest odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze i fakturze na 

podstawie odkrywek. Przed wykonaniem powłoki dla stolarki drzwiowej i ścianek 
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meblowych koniecznym jest wykonanie próbek tej warstwy i jej komisyjne 

zatwierdzenie. Występujące w budynku pojedyncze drzwi współczesne do sanitariatów 

i innych pomieszczeń zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o wzór drzwi 

pojedynczych występujących w byłym mieszkaniu dyrektora, obecnej kuchni ( fot.104). 

Drzwi naleŜy wiernie skopiować, wykonując stosowny projekt.  

 W całości stolarki drzwiowej zaleca się przywrócenie szyldów i klamek 

popularnych w tym czasie i stosowanych powszechnie, wykonanych z mosiądzu wg 

analogii fot.128. 

Dla dopelninia estetycznego zaleca się w drzwiach do klas przywrócenie 

emaliowanych tabliczek z numerami, według tabliczki odkrytej na stolarce drzwiowej na 

parterze, w wejściu do skrzydła zachodniego. 

 

Inne elementy drewniane w korytarzach 

 NaleŜy wykonać konserwację bądź rekonstrukcję drewnianych pochwytów klatki 

schodowej. W tym celu naleŜy oczyścić powierzchnię drewna, uzupełnić ubytki, 

wykonać warstwę kolorystyczną jak dla stolarki we wnętrzu. Profilowane końce 

pochwytu koniecznym jest zrekonstruować na podstawie zachowanej końcówki  

w jednym z pochwytów, pomiędzy parterem i I piętrem (fot.97). śeliwne wsporniki 

pochwytu powinny być zdemontowane, oczyszczone z nawarstwień farb. Pochwyt zaleca 

się pomalować jak resztę stolarki.  

Konserwacji z przywróceniem pierwotnej kolorystyki naleŜy poddać drewniane progi 

w korytarzach, na odcinkach gdzie występuje ich brak naleŜy zrekonstruować listwy. 

 

Parapety nad kaloryferami 

 Wykonane współcześnie parapety osłaniające kalaoryfery zaleca się wykonać  

w oparciu, o ten sam wzór co parapety wewnętrzne okien. Parapet powinny być 

zaokrąglone i posiadać profil półokrągły z uskokiem (fot.129). W tym celu naleŜy je 

zaprojektować wraz z skutecznym osadzeniem w murze.  

 

Okucia 

 Wszystkie okucie w stolarce naleŜy poddać konserwacji i usprawnić ich 

mechanizmy. Współczesne okucia naleŜy wymienić na okucia spójne czasowo 

 zabytkową stolarką 
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Konserwacji i rekonstrukcji zaleca się poddać Ŝeliwne przytrzymywacze 

przeciwwiatrowe, występujące przy bramach od strony wnętrz i przy ściankach 

meblowych. Tam gdzie ich brakuje zaleca się je przywrócić przez wykonanie 

rekonstrukcji. 

Balustradkę w arkadzie na II piętrze, balustrady współczesne w sieni wejściowej 

wschodniej, metalowe drzwi prowadzące na strych na II piętrze zaleca się poddać 

odnowieniu i konserwacji według wybranych punktów programu dla metaloplastyki. 

 

Schody 

 NaleŜy wykonać konserwację powierzchni schodów z lastryka w sieni wschodniej 

oraz schodów w klatce schodowej poprzez odczyszczenie, wykonanie  

w miejscach koniecznych (na półpiętrach) nowej wylewki, uzupełnienie ubytków 

i zabezpieczenie. W schodach klatki schodowej i sieni zachodniej zaleca się przwrócenie 

szorstkiej faktury, ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku.  

Schody w sieni zachodniej zaleca się najpierw przebadać. NaleŜy usunąć grubą warstwę 

betonu z powierzchni. Następnie w oparciu o uzyskane informacje zaleca się schody 

rekonstruować, w przypadku schodów kaiennych wykonując je z trwalszego materiału – 

szarego granitu. 

Zabytkowy charakter budynku zobowiązuje ustawowo właścicieli i uŜytkowników do 

wykonania prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonywane prace konserwatorskie, demontaŜowe i montaŜowe naleŜy rejestrować 

przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowej.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Prace wstępne dla całości elewacji 

1. Ustawienie rusztowań modułowych np. Baumann-Mostostal lub Ramirent. 

2. Usunięcie wszystkich zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji.  

3. DemontaŜ ofasowań blacharskich i rynien oraz rur spustowych  i wykonanie nowych 

z blachy tytan – cynkowej  zgodnie z projektem architektonicznym. Parapety po 

stronie podwórza naleŜy wykonać na odpowiednio wyprofilowanych 

i przygotowanych spadkach. 

 

Wątek ceglany dla elewacji frontowej w podwórzu 

1. Mechaniczne usunięcie brudu, gruzu, ruchomych fragmentów cegieł  

i ruchomych, zdegradowanych zapraw w spoinach,  późniejszych nawarstwień, 

wadliwych pozbawionych wartości historycznej uzupełnień. Spoiny jeśli są  

niepierwotne powinny zostać wycięte przy pomocy tarczowej piły kątowej  

i usunięte następnie małymi widiowymi przecinakami i szpachelkami, tak aby 

nie naruszyć krawędzi kamienia będź cegły. 

2. Oczyszczanie powierzchni cegieł strumieniem ciepłej lub gorącej wody.  

3. Wzmocnienie wstępne cegieł o zniszczonych, odpadających warstewkach spieku 

poprzez podklejanie i impregnację przed czyszczeniem strumienowym ściernym 

– np. Sto Prim Grundex czy Impriegniergrunt Remmers. 

4. Czyszczenie strumieniowo – ścierne metodą niskociśnieniową półsuchą  

z mgłą wodną np. agregatem SV 58 produkcji francuskiej lub agregatem Schmidt 

z odpowiednio dobranym co do granulacji w formie prób kruszywem – 

elektrokorundem całej powierzchni elewacji. 

5. Ręczne i chemiczne usunięcie śladów działalności mikroorganizmów, 

zastosowanie Grunenbelag entferner – środka bio-bójczego firmy Remmers prod. 

niemieckiej lub innego o podobnym działaniu. 

6. Ręczne, mechaniczne doczyszczanie cegły przy uŜyciu np. preparatu firmy 

Remmers Fassadenreiniger Paste w ilości cyklów dobranym w zaleŜności od 

skuteczności w formie prób. Zastosowanie w przypadku twardej czarnej patyny 



 48 

rozcieńczonego roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku 

amonu – przeprowadzenie prób. Neutralizacja zabiegów wodą.  

7. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym np. Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal. 

8. Odsalanie metodą kompresów z ligniny i wody demineralizowanej 

wymienianych „mokre w mokre” oraz kompresów odsalających 

Entsalzungkompresse firmy Remmers prod. niemieckiej, nakładanych na mur jak 

tynk i usunięcie ich po około trzech tygodniach. Przed przystąpieniem do 

odsalnia koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie 

stopnia zasolenia muru. Na podstwie wyników moŜna dokonać właściwej 

metody usuwania zasoleń i określić liczbę zabiegów. W razie potrzeby 

zastosowanie blokerów soli po uprzednim zbadaniu ich składu chemicznego. 

9. Impregnacja pozostawionej w spoinach zaprawy preparatem głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex rozcieńczonym 1:2 z Fluid AF Sto-Ispo.  

W razie konieczności powtórzenie zabiegu.  

10. Impregnacja cegły j.w. 

11. Przemurowanie wytypowanych parti wątku ceglanego – odmurowanie 

wierzchniej cegły, a po wykonaniu iniekcji w spękaniach cerowane cegłą 

rozbiórkową, cerowanie w miarę moŜliwości odsoloną cegłą rozbiórkową lub 

dobraną do charakteru oryginału pod względem rozmiaru, koloru, formatu, 

twardości.  

12. Kitowanie ubytków cegieł zaprawą barwioną w masie na podstawie próbek 

koloru cegieł oryginalnych (na elewacji występują róŜne odcienie cegieł i naleŜy 

je uwzględnić przy przygotowywaniu kolorystyki masy do kitów) np. Atlas Złoty 

Wiek prod. polskiej. W płytkich ubytkach zaleca się zastosowanie Aida Haftfest 

Remmers mleczka – emulsji akrylowej poprawiającego przyczepność. 

13. Uzupełnienie głębszych ubytków spoin wątku w przyziemiu zaprawą 

szerokoporową np. Sto Murisol GP. 

14. Spoinowanie – uzupełnienia masą zaprawową piaskowo – wapienną wykonaną 

na wzór historycznej, przy uŜyciu dobrej jakości ciasta wapiennego 

i wypełniacza kwarcowego o granulacji zbliŜonej do pierwotnej, białego cementu 

i pigmentów naturalnych odpornych na alkalia, z uszlachetniajacym dodatkami, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbliŜenie wysokości i kształtu  
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uzupełnianych fug do oryginału. Ewentualne zastosowanie zaprawy StoTrass 

Kalk barwionej na odpowiedni kolor do spoiny oryginalnej.  

15. Scalenie uzupełnień i wykonanie warstwy kolorystycznej na spoinie. Scalanie 

kolorystyczne uzupełnień na cegle z zastosowaniem Historic Lasur firmy 

Remmers z naturalnymi pigmentami Kremer Pigmente. 

16. Końcowa impregnacja hydrofobowa preparatem np. Funkosil WS. 

 

Elementy elewacji frontowej wykonane w cemencie romańskim 

1. Ręczne (szpachlą, szczotką, skalpelami), mechaniczne na sucho usunięcie 

z powierzchni niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych wartości 

historycznej i wadliwych uzupełnień. 

2. Doczyszczenie elewacji z przemalowań i wadliwych szpachlowań metodą 

hydrodynamiczną – Kercher’em lub strumieniowo – ścierną, niskociśnieniową 

strumieniowo – ścierną z zastosowaniem elektrokorundu bądź pyłem 

kwarcowego, o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa i ciśnieniu, dobranego 

na podstawie wcześniejszych prób. 

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i wytypowanie partii do resekcji – 

usunięcie partii zdegradowanych  i całkowicie odparzonych.  

4. Usunięcie śladów działalności mikroorganizmów środkiem biobójczym 

Grunenbelegen Reinigerpaste – firmy Remmers prod. niemieckiej. 

5. Dezynfekcja wytypowanych obszarów murów i odsłoniętych zabytkowych 

zapraw preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  dwukrotnie 

w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal Sto-Ispo. 

6. W razie koniczności impregnacja wzmacniająca odsłoniętego pierwotnego 

wątku ceglanego preparatem krzemoorganicznym, rozpuszczalnikowym, 

głęboko penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

7. Ręczne doczyszczenie powierzchni zapraw przez powleczenie zabrudzonych 

partii preparatem Alkutex Fassaden ReinigerPaste firmy Remmers prod. 

niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. W razie potrzeby wykonanie 

kompresów z ligniny przy uŜyciu tej samej pasty. Wypłukanie brudu i pasty 

przy pomocy pary gorącego powietrza.  

8. W przypadku zasoleń zastosowanie metody swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska – zastosowanie wymienialnych kompresów „mokre 



 50 

w mokre“ z wody demineralizowanej i ligniny, a takŜe przy uŜyciu  kompresu 

odsalającego Entsalzungskompresse firmy Remmers prod. niemieckiej – suchej 

mieszanki o wysokiej zdolności sorpcyjnej, gotowej do nakładania po 

wymieszaniu z wodą destylowaną. 

9. Impregnacja strukturalna pozostawionych partii zabytkowych zapraw środkiem 

j.w.  

10. Wykonanie Ŝyłkowania szerszych i głębszych spękań w cemencie rzymskim, 

dodatkowe zaimpregnowanie ich i wypełnieninie masą amortyzującą Rissfüller 

–  firmy Sto-Ispo. 

11. Wykonanie uzupełnień zaprawami na bazie cementu romańskiego. 

Zastosowanie Verussmörtel RZ – do wypełnienia spoin i ewentualnych pustych 

obszarów oraz Fugen i Ergazungsmörtel RZ dobranym pod kątem ziarna i koloru do 

pierwotnie zastosowanego cementu romańskiego i wykonanie w nim uzupełnień 

powierzchni płaskich, a takŜe dekoracji architektonicznych, profili, opasek okiennych 

i in. 

      W zaleŜności od odsłoniętego stanu i głębokości ubytków wykonanie: 

• uzupełnienia ubytków zaprawy – kitów; 

• szpachlowania całej powierzchni – nałoŜenie packą warstwy około 2-3 mm; 

• powlekanie profili, ewentualne scalenie kolorystyczne rzadkim zaczynem; 

12. Powleczenie zakonserwowanych i uzupełnionych powierzchni środkiem 

hydrofobowym preparatem np. Funcosil WS. 

 

Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczącym elewacji  

1. Ręczne, mechaniczne na sucho usunięcie z powierzchni warstw marskich 

nawarstwień niepierwotnych tynków, pobiał, farb i innych uzupełnień. 

2. Delikatne oczyszczanie całej powierzchni występowania dekoracji malarskiej – 

np. gumą chlebową, pędzlem z włókna szklanego, gąbką Wischab, skalpelami – 

wybranie metody na podstawie przeprowadzonych prób.  

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii zdegradowanych  

i całkowicie odparzonych. 

4. Omiecenie i odkurzenie ubytków i odspojeń z kurzu i gruzu przy uŜyciu pędzli, 

gruszek. 
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5. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym.  

6. Zabezpieczenie pudrujących się obszarów warstwy malarskiej kilkuprocentową 

dyspersją emulsji akrylowej Primalu AC 33 lub kilkuprocentowym roztworem 

Ŝywicy akrylowej – Paraloidu B72 w mieszance rozpuszczalników organicznych 

toluenu i acetonu 1:1. 

7. W partiach osłabionego tynku wykonanie iniekcji impregnacyjnej 

z zastosowaniem emulsji akrylowej 10 – 15 % Primalu AC 33 z wodą. 

W miejscach odspojeń podklejenie dyspersją akrylową Osakryl KL prod.pol. 

Zakłady Chemiczne Oświęcim, z dodatkiem wypełniaczy, w tym Ledanu TB1, 

ewentualne zastosowanie czystego Ledanu zmieszanego z woodą. W przypadku 

większych odspojeń, miejsc zagroŜonych odpadnięciem i w obrębie pęknięć 

konstrukcyjnych wykonanie iniekcji z zastosowaniem zaczynu mineralnego 

z białego cementu z dodatkiem 20% ciasta wapiennego, a w przypadku rys 

o mniejszej rozwartości naleŜy iniekować zaczyn z mikrocementu. MoŜna 

zastosować takŜe system Sto-Ispo – wykonać zabieg specjalną zaprawą 

wapienno-trasową Sto Trass Injekt. W zaleŜności od stopnia osłabienia, 

odspojenia, zdolności migracji środka chemicznego naleŜy wybrać na podstawie 

prób metodę i środki jak najbardziej skuteczne 

8. Ewentualne doczyszczenie chemiczno – mechaniczne powierzchni dekoracji 

malarskiej roztworem kwaśnego węglanu amonu, neutralizacja wodą. 

9. Wykonanie impregnacji  strukturalnej preparatem krzemoorganicznym głęboko 

penetrującym rozpuszczalnikowym StoPrim Grundex z Fluid AF  Sto-Ispo. 

10. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zaprawą jaką zostały zbudowny gzyms –   

klasyczną zaprawą wapienno-piaskową – przy uŜyciu dobrej jakości ciasta 

wapiennego dołowanego i sezonowanego 6-cio letniego Keim i piasku 

o granulacji zbliŜonej do oryginalnej, bądź zaprawą w technice cementu 

romańskiego.  

11. Rekonstrukcja profili gzymsu metodą ciągnioną. 

12. W przypadku zaprawy klasycznej uzupełnienie warstwy pobiały np. na bazie 

dołowanego ciasta wapiennego np. firmy Keim. 

13. Impregnacja powierzchni przed przystąpieniem do uzupełniania warstwy 

malarskiej.  
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14. Scalenie polichromii farbami na bazie spoiw krzemianowych firmy Keim  

i pigmentów (Kremer Pigmente) dobranych na podstawie analizy pigmentów 

i spoiwa występujących w warstwach pierwotnych, ewentualnie zastosowanie 

farb dla elewacji dobranych kolorystycznie, odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowania UV np. farb Kabe.  

15. Wykonanie ewentualnych rekonstrukcji w technice i technologii j. w. 

16. Impregnacja końcowa hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

Elementy kamienne [tablica z nazwą szkoły, wsporniki] 

1. Omiecenie powierzchni kamienia z powierzchniowych luźnych zabrudzeń. 

2. Usuniecie czarnej patyny przez szlifowanie kamieniami szlifierskimi 

i papierami. Zastosowanie do doczyszczania w razie konieczności (po 

wykonaniu prób) środka chemicznego firmy Remmers – Alkutex 

Fassadenreiniger, opartego na fluorku amonowym, usuwanego 

i neutralizowanego parą wodną lub gorącą wodą.  

3. Impregnacja strukturalna StoPrim Grudex z Fluid AF Sto-Ispo. 

4. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem barwionym na bazie masy 

dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej – Akemi lub kitem firmy Remmers 

Restauriermöertel – barwioną masą zaprawową. Dla wzmocnienia 

przyczepności ubytki moŜna uprzednio powlec preparatem Aida Haftfest – 

Remmers prod. niemieckiej. Preparat ten moŜna równieŜ dodać do kitu 

zaprawowego Restauriermöertel celem  polepszenia jego wiązania 

i wytrzymałości. Odtworzenie rzeźbiarskiej faktury w kitach i miejscami na  

powierzchni kamienia. 

5. Ewentualne uczytelnienie liternictwa kolorem 

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne spoiwem silikonowym laserunkowym 

Historic Lasur firmy Remmers prod. niemieckiej z pigmentami mineralnymi 

Kremer Pigmente. 

7. Impregnacja hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 
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Metaloplastyka 

1. DemontaŜ ozdobnych elementów metalowych dekoracji architektonicznych.  

2. Usunięcie zdegradowanych lub zbyt grubo nawarstwionych powłok lakierowych 

strumieniowo – ściernie, ewentualnie doczyszczanie pozostałości nawarstwień 

w zagłębieniach ręcznie mechanicznie z zastosowaniem skalpeli, siatek i szczotek 

drucianych.  

3. Uzupełnienie ubytków metalu  poprzez lutowanie i spawanie drobnych uszkodzeń 

i spękań np. na ozdobnych ankrach.  

4. NałoŜenie powłoki antykorozyjnej (minia lub cynk w zaleŜności od rodzaju 

elementu) i malowanie Ŝywicą alkidową w odcieniu czerni lub grafitu – farbą 

Schill zgodnie z pierwotną kolorystyką. 

 

Parapety ceramiczne z dachówki karpiówki 

1. Usunięcie zachlapań i powierzchniowych zabrudzeń z powierzchni dachówek 

pozostawionych do konserwacji in situ. 

2. Ręczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni dachówek z czarnej smolistej 

patyny przy uŜyciu papierów ściernych, szczotek, zmiękczając częściowo 

warstwę patyny detergentem np. „Szop” firmy Atlas, stosując Alkutex Fassaden 

ReinigerPaste firmy Remmers prod. niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. 

W razie potrzeby wykonanie kompresów z ligniny przy uŜyciu tych środków. 

W przypadku twardej czarnej patyny uŜycie rozcieńczonego roztworu kwasu 

fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku amonu – przeprowadzenie prób. 

Wypłukiwanie brudu i past przy pomocy pary gorącego powietrza - neutralizacja 

wodą. 

3. Wytypowanie partii lub całych daszków do demontaŜu. W przypadku 

zdemontownej dachówki doczyszczenie jej przez kąpiel z zastosowaniem 

środków j.w. 

4. Wykonanie uzupełnień ubytków glazury z zastosowaniem Ŝywicy epoksydowej 

Akemi z wypełniaczami i pigmentami dobarwiającymi kit do koloru pierwotnej 

dachówki. 

5. Poprawienie osadzenia poszczególnych dachówek i montaŜ nowych parapetów na 

zaprawie mineralnej cementowo wapiennej.  
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6. Uzupełnienie spoin w parapetach barwioną na kolor dachówki zaprawą mineralną 

Restauriermortel SK firmy  Remmers. 

7. Hydrofobizacja Funcosil SNL. 

 

 

Stolarka drzwiowa frontowa bram wejściowych, stolarka drzwiowa 

z szpaletami, ścianki meblowe, stolarka okienna we wnętrzach. 

 Wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna 

w elementach konstrukcyjnych szklonych, naleŜy wykonywać po uprzednim wyjęciu 

szyb ze skrzydeł. 

1. Usunięcie powłok malarskich moŜna dokonać przy pomocy elektrycznej 

nagrzewnicy, zachowując odpowiednie bezpieczeństwo i nie dopuszczając do 

zniszczenia struktury drewna. Drugą metodą jest mechaniczne zeszlifowywanie przy 

pomocy cykliny. Jedna i druga metoda jest bezpieczna, z tym, Ŝe nie mogą naruszać 

zaimpregnowanej warstwy drewna. Bowiem po takim zdjęciu powłoki malarskiej nie 

zachodzi potrzeba dokonywania ponownej impregnacji środkami ochronnymi przed 

grzybami i owadami. Poza tym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy 

drewna, mogą nastąpić inne niekorzystne zmiany, jak np. niedopasowanie skrzydeł 

z ościeŜnicą lub zmniejszenie się szczelności okna drzwi. Stare powłoki moŜna 

usuwać równieŜ przy pomocy Ŝeli tiksotropowych Scansolu firmy Scandia 

Cosmetics,  Profitu czy Vitafu firmy Levis. Neutralizacja White Spiritem. 

2. Usunięcie mechaniczne wadliwych, późniejszych uzupełnień kitów. 

3. Usunięcie niepierwotnych, odmiennych stylem, często wadliwie wykonanych 

elementów drewnianych – kwater, przylg, pojedynczych listew.  

4. Rozklejenie wypaczonych listew ramiaków. 

5. Wymontowanie niepierwotnych elementów metalowych, p. w. klamek. 

6. Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: zawiasów. 

7. Dokonanie dokładnej oceny stanu technicznego oryginalnego drewna stolarki, 

określenie zakresu zniszczeń mechanicznych, biologicznych celem resekcji 

wszystkich wypaczonych, osłabionych mechanicznie, rozwarstwionych,  

z widoczną korozją biologiczną drewnianych partii krosien, ramiaków, ościeŜnic, 

parapetów i innych. 
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8. Odtworzenie na wzór oryginalnych brakujących elementów partii stolarki. 

Flekowanie wyciętych partii drewna nowym drewnem, bez wad, zaimpregnowanym 

o odpowiedniej wilgotności.  Nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski 

o tym samym kierunku włókien. 

9. Uzupełnienie  drobniejszych ubytków odpowiednio dobranymi kitami do drewna. 

10. Doprowadzenie wrębów i  przymyków do równej linii i równej płaszczyzny.  

11. Ręczne opracowanie powierzchni sklejeń i uzupełnień – strug i szlifowanie. 

12.  Impregnacja drewna stolarki. 

13. Oszklenie drewna po naprawie (jeŜeli szyby były wyjęte) i uzupełnienie ubytków kitu 

przyszybowego. 

14. Zastosowanie do oszklenia zewnętrznych kwater okiennych szkła zespolonego 

i nowoczesnych uszczelek wrębowych (np. firmy Inter Decenter). 

15. Wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater. 

16. Usunięcie starych zewnętrznych parapetów, wykonanie i zamontowanie nowych 

z blachy tytanowo-cynkowej.  

17. Uzupełnienie spoinowania pomiędzy stolarką i murem przy uŜyciu masy 

amortyzującej Rissfüeller –  firmy Sto-Ispo. 

18. Pomalowanie stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystki ustalonej na podstawie 

badań stratygraficznych. Malować naleŜy farbą temperową przygotowaną w oparciu 

o historyczne receptury (patrz załoŜenia konserwatorskie) z naśladowaniem faktury 

i przywróceniem fladrów. Ewentualnie wykonanie powłoki kolorystycznej 

dwuwarstwowej, najpierw farbą podkładową, a następnie nawierzchniową emalią. 

Farby naleŜy rozprowadzać starannie i jak najcieńszą warstwą. Po kaŜdym nałoŜeniu 

naleŜy przerwać malowanie, by warstwa mogła wyschnąć – farby Dulux lub Levis. 

Wykonanie laserunkowych fladrów. 

19. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych w stolarce ich odpowiednio 

dobranymi kopiami na wzór pierwotnych. 

 

Okucia 

1.  Wymontowanie metalowych okuć z przeznaczonych do usunięcia elementów stolarki 

-skrzydeł drzwiowych, ościeŜnic, krosien.  
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2.   Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: klamek, 

zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych i in. poprzez  usunięcie z ich 

powierzchni nawarstwień i ich naoliwienie. 

3.  Wypolerowanie pierwotnych elementów mosięŜnych, z zachowaną patyną.  

4.  Elementy stalowe po oczyszczeniu naleŜy pokryć farbą antykorozyjną i na koniec 

pomalować farbą w kolorze stolarki. 

 

Posadzka cermiczna z płytek 

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstępne mechaniczne usunięcie warstwy    

 powierzchniowego brudu z powierzchni płytek ceramicznych, poprzez delikatne 

mycie i ścieranie z dodatkiem detergentów, rozpuszczalników organicznych. 

2. Usunięcie niepierwotnych płytek, płytek osadzonych wtórnie w późniejszym okresie 

bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie odsłoniętych 

powierzchni i spoin. 

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych płytek, odtłuszczenie i dokładne 

doczyszczenie ewentualnych ubytków w płytkach. 

4. Impregnacja  wzmacniająca ubytków i powierzchni osłabionych Mineralid Consolid 

100 – firmy Kabe prod. szwajcarskiej. 

5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych płytek na zaprawie do ceramiki. 

6. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek. 

7. Uzupełnienie brakujących płytek nowymi dopasowanymi pod względem wielkości, 

wysokości, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru.  

8. Uzupełnienie spoin zaprawą firmy Remmers dobraną w kolorze. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

 

Lastryko i sztuczny kamień 

1. Usunięcie wszystkich nawarstwień ręcznie (szpachlą, szczotką, skalpelami), 

mechaniczne na sucho - niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych 

wartości historycznej i wadliwych uzupełnień, brudu , zachlapań i innych metodami 

mechaniczno – chemicznymi, odtłuszczenie  i dokładne doczyszczenie ewentualnych 

ubytków w płytkach. 
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2. Doczyszczenie powierchni  metodą hydrodynamiczną - Kercher’em. 

3. Impregnacja osłabionych miejsc środkiem wzmacniającym strukturalnie np. głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

4. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek z dobranym lokalnie 

wypełniaczem w postaci kamyków i in.  W przypadku płaskich kitów dodanie 

mleczka Aida Haftfest Remmers dla poprawy adhezji. 

5. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

6. Wykonanie rekonstrukcji faktury. 

 

Drewniany pochwyt, drewniane progi, parapet okna klatki schodowej 
 

1. Usunięcie lakierów.  

2. Przeszlifowanie powierzchni poręczy papierem ściernym. 

3. Uzupełninie drobnych ubytków kitem do drewna dobranym w kolorze. 

4. Wykonanie wstawek na bolcach z profilem zakończeń drewnem dobranym pod 

względem usłojenia. 

5. Scalenie ewentualnych róŜnic kolorystycznych, laserunkowo poprzez  pokrycie 

powierzchni uzupełnień dobraną kolorystycznie lakiero-bejcą firmy Levis. 

6. Pokrycie bezbarwnym lakierem firmy Levis bądź zastosowanie kolorystyki 

identycznej jak do stolarki okiennej i drzwiowej. 
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ANEKSY 

 

 

• „Opinia konserwatorska dotycząca budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Topolowa 20/22 w Krakowie“, oprac. BoŜena Boba-Dyga, Kraków, 

27.08.2010r. 

 

• „Konserwatorski projekt odtworzenia stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół nr 10 przy ul. Lubomirskiego 19/21 w Krakowie”  oprac. Kazimierz 

Czepiel, Kraków 2008r. (fragmenty) 

 

• Dyplom konserwatora dzieł sztuki wraz z uprawnieniami. 
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KARTA TYTUŁOWA 

 

 

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

1. Rodzaj zabytku:  elewacje frontowa  i  podwórzowa budynku, 

        wnętrza – sień, korytarze i klatka schodowa 

2. Nr rejestru zabytków: A-83/M z dnia 29.03.2010r. 

3. Lokalizacja:  ul. Topolowa 20 /22, Kraków 

4. Autor : architekt Jan Zawiejski  

5. Data powstania: 1904 r. 

6. Właściciel: Gmina Miejska Kraków   

7. UŜytkownik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

   im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

   ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków 

8. Technika wykonania:  

� elewacja frontowa: murowana, wykończona w technice mieszanej, cegle 

licowej czerwonej i białej, z spoiną wklęsłą oraz w cemencie romańskim; 

zwieńczona wydatnym wklęsłym gzymsem i trzema przyczółkami 

z sterczynami; kryta dachem pulpitowym, dachówką; w czerech 1-4 

parteru boniowana; w przyziemiu tynkowana w sposób naśladujący 

okładzinę kamienną – mur poligonalny z cokołem murowanym, pokrytym 

betonową zaprawą z zaznaczoną w zaprawie spoiną; dekorowana kutymi 

Ŝeliwnymi  ankrami i kutym orłem w środkowym przyczółku; stolarka 

okienna skrzynkowa, drewniana, malowana na biało; w oknach 

piwnicznych stolarka drewniana, pojedyńcza i metalowa trzyskrzdłowa, 

uchylna; stolarka drzwi wejściowych historyczna i współczesna w osi 11, 

drewniana, trzyskrzydłowa, z  z nadświetlem, szklona;  w wejściach do 

budynku kamienny próg i stopień;  

� elewacja tylna: murowana, tynkowana cementową obrzutką, zwieńczona 

profilowanym gzymsem; w przyziemiu wysoki cokół, zwieńczony 

betonowym, prostym parapetem; stolarka okienna drewniana, skrzynkowa 
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trzy -, sześcio-, dziewięciopolowa i jednoramowa dwupolowa, malowana 

na biało; stolarka drzwiowa płycinowa, szklona, malowana na brązowo, 

jednoramowa i skrzynkowa;  

� podwórze: nawierzchnia wyłoŜona płytą chodnikową, ceglany komin 

wentylacyjny, Ŝeliwna pompa, wiata z blachy falistej, murowane zejście 

do piwnic i do kotłowni; 

� wnętrza: tynkowane i malowane z dekoracją sztukatorską;  sklepienia 

krzyŜowe i stropy Kleina, klatka schodowa dwubiegowa; schody 

betonowe i z lastryka w sieniach, z sztucznego kamienia w klatce 

schodowej; posadzka ceramiczna trzykolorowa z wklęsłym wałkiem, 

posadzka z współczesnych płytek; progi drewniane; drewniany pochwyt 

na kutych wspornikach w klatce schodowej; metalowa balustradka 

w arkadzie zamykającej bieg schodów, współczesna balustrada przy 

schodach w sieni wejściowej; 

 
I B. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO 

1. Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

      im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

      ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

2. Wykonawca: ART FORUM s. c. BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga 

   ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków              

3. Autor programu:  mgr Anna Mossler, mgr BoŜena Boba-Dyga 

4. Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Mossler 

                                                   

I C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

1. Dok. opisowa: 60 stron A4; 

2. Dok. fotograficzna: 129 fotografii barwnych wykonanych w technice cyfrowej,  

             autorstwa Anny Mossler 

3. Ilość egzemplarzy dokumentacji:  5 egz. w wydaniu ksiąŜkowym, 

               2 egz. w wersji elektronicznej na CD 

4. Miejsca przechowywania dokumentacji:  

� Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

   ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 
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� Urząd Miasta Krakowa WKiDN Oddział Ochrony Zabytków 

  ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

� Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

  ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków 

� ART FORUM BoŜena Boba-Dyga, Jędrzej Dyga s. c.  

  ul. Św. Gertrudy 9/9A,  31-046 Kraków 

5. Kart ę załoŜyła: mgr Anna Mossler, konserwator dzieł sztuki 

6. Czas trwania prac: lipiec – sierpień 2010 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Topolowej nr. 22 w Krakowie. Opracowanie 

dotyczy elewacji frontowej i tylnych - podwórzowych oraz wnętrz – sieni, korytarzy 

i klatki schodowej XX wiecznego budynku szkolnego. Program prac konserwatorskich 

powstał na zlecenie Pani Dyrektor – mgr Beaty Eisler. 

Opracowanie ma za zadanie: 

• opis i ocenę stanu zachowania elewacji frontowej i elewacji tylnych wraz 

z stolarką bram i okien; 

• opis i ocenę stanu zachowania wnętrz sieni, korytarzy szkolnych i klatki 

schodowej; 

• odczytanie kolorystyki stolarki bram wejściowych, stolarki okiennej. 

metalowych balustrad,  i wystroju elewacji frontowej; 

• odczytanie kolorystyki ścian, stolarki drzwiowej i rodzaju dekoracji we 

wnętrzach szkoły; 

• wskazanie elementów do konserwacji na elewacjach i we wnętrzach oraz 

sposobu postępowania konserwatorskiego; 

• wskzanie elementów do wymiany i skopiowania na podstawie projektów 

powstałych o historyczne wzorce i analogii. 

Budynek podlega ochronie prawnej, jako wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-83/M, decyzją z  dnia  29,03.2010 r.  połoŜony w obrębie historycznego 

zespołu urbanistycznego miasta Krakowa, uznanego za pomnik historii zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1903 roku w ramach programu 

miejskiego rozbudowy szkolnictwa miejskiego zapoczątkowanego w latach 70 tych XIX 

wieku przez prezydenta Józefa Dietla. W ramach tego programu powstało w Krakowie 

szereg szkół, w tym na szkoła przy Rynku Kleparskim, przy ulicach Wąskiej, 

Kapucyńskiej, Szlak, Syrokomli, Loretańskej. Autorem większości wymienionych 

budynków, szkoły będącej przedmiotem programu oraz „bliźniaczej“ szkoły przy ulicy 

Lubomirskich był Jan Zawiejski – ówczesny architekt miejski. W dokumentacjach 
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z okresu budowy zachowały się takŜe nazwiska innych wykonawców, m.in. robót 

malarskich – J. Hellera (dok. D. Czapczyńska str. 4). 

Dnia 20 grudnia 1904 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku  szkoły 

(szkoła jako instytucja istniała juŜ w XIX w. i posiadała róŜne lokalizacje). Szkoła była 

szkołą Ŝeńska i w początkach jej istnienia uczyło się w jej murach 11 klas.  

• W okresie I Wojny Swiatowej w budynku prowadzone były praktyki dla 

studentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek. 

• W latach 1932-33 w szkole  funkcjonowało centrum PCK, w tym czasie 

przeprowadzono remonty. 

• W okresie II Wojny Swiatowej szkołę zajmowało kolejno wojsko polskie, potem 

niemieckie. 

• Po wojnie budynek wrócił w ręce polskie, istniał w nim takŜe krótko (do listopada 

1945 r.) szpital radziecki. 

• Po wojnie przeprowadzono w szkole powierzchowny remont. 

• W latach 90 tych XX wieku wykonano remont sanitariatów. 

• W latach 1997-1998 wykonano malowanie korytarzy – prawdopodobie w tym 

okresie mogła zostać naruszona dekoracja malarska ścian i gurtów. 

• W latach 1999-2001 wykonano remont dachu i więźby dachowej z wymianą 

pokrycia dachowego. 

• W latach 2000-2001 wykonano adaptację dawnego mieszkania dyrektora na 

świetlicę szkolną. 

• W 2001 r. wstawiono w osi 11 elewacji frontowej nową bramę drewnianą. 

Budynek szkoły jest murowany, podpiwniczony, nakryty dachami kalenicowymi, 

dwuspadzistymi, krytymi dachówką, trójskrzydłowy, załoŜony na planie zbliŜonym do 

litery „u“, z podórzem pośrodku. 

 

Elewacja frontowa 

Wysoka, trzykondygnacyjna, jedenastoosiowa elewacja frontowa szkoły wpisuje 

się w północną pierzeję ulicy Topolowej (fot. 1). W kompozycji elewacji dominuje układ 

wertykalny uzyskany poprzez zastosowanie szerokich pilastrów pomiędzy osiami okien, 

trzech ryzalitów zaakcentowanych delikatnie podwójnymi pilastrami (w osi czwartej, 

w osiach  siódmej i ósmej dwuosiowy oraz w osi jedenastej), zwieńczonych szczytami 

(fot.2,3). Elewacja u dołu posiada dość wysoki cokół betonowy z pionowymi podziałami 
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imitującymi spoinę (fot.5,8). PowyŜej cokołu, w pasie przyziemia mur wykończony jest 

w zaprawie z podziałami w formie ukośnych, wklęsłych spoin nawiązujących do 

kamiennego muru poligonalnego (fot.5,21,22). Obecnie ten pas dekoracji pomalowany 

jest na kolor jasno szary z dodatkiem błękitu. Elewację wieńczy dość masywny, wklęsły, 

wydatny  gzyms podokapowy i trzy przyczółki (fot. 2,3). Boczne przyczółki akcentują 

osie, w których znajdują się bramy wejściowe do budynku. 

Niesymetrycznie rozmieszczone przyczółki – szczyty flankowane są sterczynami; 

trzema – zewnętrzne i pięcioma – środkowy. Tynkowane pola przyczółków – blendy; 

w zewnętrznych przyczółkach trójkątne z ściętym wierzchołkiem, w środkowym 

przyczółku – w kształcie ostrołuku. Daszki przyczółków i sterczyn kryte są dachówką.  

Powierzchnia elewacji wykończona jest w technce mieszanej. W tle i mniejszych 

detalach wykończona w zaprawie barwionej na kolor ugrowy z domieszką sieny palonej 

– zaprawa na  bazie cemnetu romańskiego, w przewaŜająicej ilości wykończona 

w dwukolorowej cegle – w większej części czerwonej półklinkierowej oraz białej 

kilnkierowej w  postaci poziomych, pasów. Pilastry pomiędzy osiami okien wykończone 

są w cegle czerwonej.  

W pasie powyŜej II piętra, nad pilastrami znajdują się schodkowe, ceglane 

wsporniki podpierające gzyms (fot.2,3). Nad otworami okiennymi, na tej wysokości  

umieszczone są podwojne, uskokowe łuki segmentowe z cegły, gdzie ich górne odcinki 

łączą się z wspornikami tworząc rodzaj arkad zamykających osie okien. NadproŜa okien 

II piętra mają formę wachlarzowo, uskokowo ułoŜonych boni. Węgary okien 

wykończone są na gładko w zaprawie.  

Otwory okienne I piętra w pasie powyŜej nadproŜy, pomiędzy pilastrami  

posiadają krótkie fryzy (na szerokość okien), w postaci potrójnych niewielkich arkadek 

wykonanych w zaprawie, zamkniętych ceglanymi łukami i z wnękami w cegle. NadproŜa 

okien I piętra  i węgary wykończone są boniami w zaprawie.  

Otwory okienne w parterze w osiach od 5 – 10 podobnie jak okna na II piętrze 

zaakcentowane są podwójnymi ceglanymi łukami segmentowymi. Węgary okien są 

boniowane. 

 

Parter w osiach 1-4 

Obszar elewacji w czetech osiach od zachodu wykończony jest w całości 

w zaprawie z  poziomymi boniami, zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym 
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(fot.3,4). Trzy otwory okienne w osiach 1-3 ujęte są w prostokątne profilowane opaski. 

W osi czwartej parteru znajduje się portal wejścia do sieni zachodniej (fot.6). Okna 

i portal powyŜej nadproŜy posiadają profilowane nadokienniki, przy czym nadokiennik 

nad portalem jest wydatniejszy. W gzymsie i nadokiennikach powtarza się motyw wolich 

oczek, elementy te kryte są dachówką (fot.9,17).  

 

Portale  

W osiach, w których znajdują się wieńczące elewację przyczółki  

w parterze (oś 4 i 11) znajdują się wejścia do dwóch sieni budynku ujęte w portale 

wykończone w zaprawie. Portal w osi 4. jest prostokątny, w świetle posiada zaokrąglone 

naroŜniki(fot.9.). W nadproŜu portalu wyodrębniona jest płaskim profilem arkada. 

W naroŜnikach arkady i górnej granicy portalu, w trójkątnych wnękach znajdują się 

dekoracje sztukatorskie w postaci herbów Krakowa i gałązek lauru. Identyczne herby 

zostały wykorzystane takŜe we wnętrzach szkoły w wspornikach gurtów na korytarzach 

paretru i I piętra.  

Wejście główne do budynku znajduje się w osi wschodniej, jedenastej  

i ujęte jest wysokim, głębokim  boniowanym portalem wykonanym w zaprawie. Na 

płaskim froncie łukowego nadproŜa w naroŜach znajdują się elementy dekoracyjne 

(secesyjne) w postaci wolutek zakończonych wypukłą kulką, w tle wypełnionych 

płaskorzeźbionymi liściami (fot.10) 

W wejściach do budynku znajdują się w zachodnim stopień i w wschodnim próg 

z kamienia. 

 

Kamienne elementy  

Na prawym węgarze portalu głównego (oś 11) znajduje się kamienna tablica 

z  nazwą  historzyczną szkoły (fot.11). Tablica ma kszatłt poziomego prostokąta i na jej 

licu wykuty wklęsłym pismem widnieje napis:   

SZKOŁA śEŃSKA 

WYDZIAŁOWA 

IMIENIA 

Św. ANNY 
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W zaakcentowanym, lewym, górnym naroŜniku tablicy znajduje się wypukły 

płaskorzeźbiony element – herb Krakowa. PoniŜej herbu widoczny jest kuta sygnatura 

autorska z gwiazdką powyŜej.  

Dwa wypukłe wsporniki kamienne podpierające pilastry w pasie osi środkowych, 

w poziomie nad pierwszym  posiadają kutą sygnaturę autorską na lewym wsporniku oraz 

datę powstania budynku – „904“ na prawym wsporniku (fot. 12,13). 

 

Metaloplastyka 

Fronty sterczyn przyczółków dekorowane są kutymi Ŝeliwnymi ankrami  

w kształcie podwójnych koluch na zewnętrznych sterczynach  i kwiatowymi na 

sterczynach środkowych bocznych przyczółków i wewnętrznych w przyczółku 

środkowym.  Dominującą dekoracją w szczycie środkowym elewacji jest kuty aŜurowy 

orzeł, umieszczony w ostrołukowej blendzie.  

Ponadto ankrami o motywie kwiatowym ozdobione są pilastry w pasie pomiędzy 

piętrami (fot.3). 

 

Stolarka drzwiowa bram weściowych 

 W portalu, w osi czwartej widoczna jest  historyczna stolarka bramy. Drewniane, 

dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z nieregularnym owalnym, wygiętym do góry 

nadświetlem, pomalowane są na brązowo (fot.6,14,15,16). PowyŜej skrzydeł drzwiowych 

znajduje się wypukłe, wygięte profilowane ślemię. Skrzydła bramy oddzielone 

profilowaną, zwieńczoną kulką listwą przymykową, posiadają górne kwatery przeszklone 

szkłem zbrojonym, o nieregularnym ksztalcie – elipsowate, owalne dołem i ukośnie, 

esowato  zamknięte u góry. Kwatery dolne drzwi – wypukłe płyciny z dekoracją 

snycerską, mają kształt zbliŜony do kwadratów z owalnymi naroŜnikami i wklęsłą górną 

krawędzią. Motywy dekoracj tych płycin są podobne do motywów w nadproŜu portalu 

wejścia głównego.  

W wejściu głównym do szkoły w osi jedenastej  znajdują się równieŜ 

dwuskrzydłowe drzwi drewniane z przeszklonym nadświetlem podzielonym szprosem, 

ale wykonane współcześnie. Drzwi są w naturalnym kolorze, lakierowane. Jest to 

niedokładna rekonstrukcja pierwotnej stolarki z znacznie uproszczoną dekoracją, bardziej 

zgeometryzowaną i pozbawioną miękości lini charkakterystycznych dla motywów 
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secesyjnych. RównieŜ współczesna klamka nie nawiązuje do motywów historycznych 

okuć zachowanych w innych bramach w budynku. 

 

Stolarka okienna 

Stolarka okien na piętrach i na parterze w osiach 5 – 10 jest skrzynkowa, 

czeroskrzydłowa i ośmiopolowa. Wszystkie skrzydła są jednakowe, płaskie ślemię 

znajduje się w połowie wysokości. W osiachch 1-3 parteru w otworach okiennych 

dawnego mieszkania dyrektora szkoły okna są mniejsze, takŜe skrzynkowe, 

trzyskrzydłowe, sześciopolowe z płaskim ślemieniem na 2/3 wysokości. Okna te nie są 

pierwotne i nie nawiązują podziałami i kolorystyką do okien historycznych. Okna 

pochodzą z okresu po II Wojnie Swiatowej.  

W przyziemiu istnieją dwa rodzaje okien o róŜnej stolarce. Okna w osiach od 1-3 

i 5-6 są mniejsze w kszatłcie poziomych prostokątów (fot.22). Posiadają stolarkę 

jednoramową, drewnianą, dwuskrzydłową, pomalowaną na kolor zielony lub biały.  

W oknach w pozostałych osiach znajduje się metalowa stolarka o trzech 

poziomych uchylnych do góry kwaterach, podzielonych szprosami na siedem pól. 

Metalowe listwy pomalowane są na zielono (fot.5,21).  

Parapety okien w przyziemiu nie mają wykończenia blacharskiego lub 

ceramicznego. Okna zabezpieczone są kratami wykonanymi z prostych metalowych 

profili, współcześnie. Przy ziemi w osi szóstej znajduje się niewielki kwadratowy otwór 

z metalowym krosnem, nieprzeszklony.  

 

Parapety ceramiczne  

Parapety okienne na parterze i piętrach wyłoŜone są rzędami zielonej  

(w kolorze zieleni szmaragdowej), glazurowanej dachówki karpiówki. Przy czym 

w oknach ośmiopolowych, na piętrach i częściowo na parterze dachówka ułoŜona jest na 

spadkach, a w oknach (sześciopolowych) w trzech osiach parteru od wschodu, na  

podokiennikach wykonanych w zaprawie (4,5,19,20).  

 

Ofasowania 

 Na elewacji widoczne są trzy pionowe rury spustowe biegnące przy wschodnim 

winklu i pomiędzy osiami 6 i 7 oraz  8 i 9. 
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Elewacje tylne – podwórzowe  

Zabudowa od podwórza jest trójskrzydłowa. Elewacje są murowane, tynkowane, 

trójkondygnacyjne. W przyziemiu posiadają dość wysoki cokół równieŜ otynkowany 

i zakończony wystającym, prostym, betonowym profilem – gzymsem (31,32,39). 

Elewacje wieńczy profilowany gzyms (fot.40,41). W ściance kolankowej w osiach 

występują małe poziome okienka strychowe,  w przyziemiu, w pasie cokołu okna 

piwniczne w kszałcie poziomych prostokąów, w większości zabezpieczone pionowymi 

prętami, czy metalowymi siatkami (fot.39). 

Elewacja tylna skrzydła frontowego jest sześcioosiowa, symetryczna (fot. 30). 

Stolarka okienna na elewacji jest jednakowa, skrzynkowa, czteroskrzydłowa  

i sześciopolowa, pomalowana na biało, XX wieczna (po II Wojnie Swiatowej). W osi 

szóstej, na II piętrze istnieje wstawiona nowa pojedynczy stolarka okienna, 

z zachowaniem obecnie istniejących podziałów, w kolorze intensywnej zieleni. W osi 

piątej w parterze znajduje się wejście do budynku do sieni zachodniej prowadzące po 

kamiennych schodach, przez zamknięte odcinkowo, dwuskrzydłowe, płycinowe,  

przeszklone drzwi z nadświetlem, pomalowane na brązowo (fot.45,46). W drzwiach 

zachowana historyczna klamka z szyldem. Schody po bokach zabezpieczone są 

metalowymi balustradkami, składającymi się z prętów na przemian prostych i skręconych 

w środkowym odcinku, zakończonych u dołu i góry kulką, pomalowane na kolor 

identyczny jak stolarka drzwiowa. 

Elewacja skrzydła wschodniego przynaleŜy częściowo do szkoły przy ulicy 

Lubomirskich (fot.32,34). Elewacja posiada w sumie czternaście osi i jest trójczłonowa. 

Jej ryzalitowa część północna jest ośmioosiowa (po cztery osie w kaŜdej ze szkół). 

W części tej stolarka okienna jest większa niŜ na elewacji tylnej w skrzydle frontowym – 

skrzynkowa, czteroskrzydłowa, ośmiopolowa, ze ślemieniem w połowie wysokości, 

pomalowana na biało, analogiczna jak na piętrach elewacji frontowej (w części naleŜącej 

do sąsiedniej szkoły, w trzech osiach, na II piętrze  widoczne są wymienione na kopie 

stolarki historycznej ale pojedyńcze okna, w kolorze intensywnej zieleni (fot.34).  

Część środkową elewacji wschodniej stanowi cofnięta na szerokość dwóch osi 

dwuosiowa przełączka. W osi pierwszej od północy, przy ścianie szczytowej, 

południowej ryzalitu ustawiony jest ceglany komin kotłowni. Widoczna jest stolarka 

okienna mniejsza – analogiczna jak na elewcji tylnej skrzydła frontowego szkoły (fot.32).  
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Ryzalitowy południowy człon elewacji wschodniej  jest dwuosiowy na ścianie 

szczytowej i trzyosiowy – na wschodniej. W tej części budynku mieszczą się sanitariaty, 

dlatego na ścianie północnej na parterze i na piętrach w lewej osi stolarka skrzynkowa 

jest wąska, dwuskrzydłowa.  Natomiast w osi prawej, na piętrach widoczne są  okna 

skrzynkowe, trójskrzydłowe i sześciopolowe, z górną kwaterą uchylną ( na II p. – okna 

pierwotne).  Na ścianie wschodniej ryzalitu w dwóch osiach od lewej widoczne są wąskie 

pionowe okna sanitariatów – dwuskrzydłowe, skrzynkowe, przy czym okno w parterze 

w osi północnej jest przesunięte, w południowej – zamurowane. W osi trzeciej na 

półpiętrach  widoczna jesz wielopolowa (9 pól) stolarka klatki schodowej – okna 

o podziałach historycznych, pomalowae na biało. W parterze w tej osi znajduje się 

wejście do sieni przez otwór drzwiowy z stolarką dwuskrzydłową, płycinową, malowaną 

na brązwo, w górnej płycinie przeszkloną i podzieloną poziomymi i pionowymi 

szprosami krzyŜującymi się ze sobą. Stolarka pomalowana jest na brązowo. Szyld 

i klamka – współczesne. W wejściu widoczny kamienny próg (fot.39). 

Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego jest symetryczna i czteroosiowa (fot. 

31). Okna na trzech kondygnacjach są analogiczne ja na elewacji frontowej i wschodniej 

w jej północnym ryzalicie. W ścianie szczytowej na piętrach nie ma otworów. W części 

parterowej przesunięte w lewo od środka znajduje się wejście do kuchni do ktąrego 

wchodzi się po kamiennych schodkach, przylegających do ściany i zabezpieczonych 

metalową balustradką, analogiczną jak opisana przy wejściu do skrzydła frontowego 

(fot.50). Na schodach widoczne są ślady opracowania – groszkowania i dłutowania. 

Schody od zewnątrz są tynkowane. Stolarka drzwiowa jest podwójna, trzyskrzdłowa, 

płycinowa, z przeszklonymi płycinami górnymi drzwi i szklonym, uchylnym na zewnątrz 

nadświetlem, pomalowana na brązowo na zewnątrz i na biało od wewnątrz. W ościeŜnicy 

wstawiona krata z metalowaych okrągłych prętów, malowanych na biało. Z prawej strony 

drzwi znajduje się wąski otwór okienny, analogiczny jak okna w sanitariatach elewacji 

wschodniej, z stolarką pomalowaną na kolor brązowy. 

Od strony podwórza budynek parcelą łączy się z zaprojektowaną podobnie przez 

tego samego architekta szkołą przy ulicy Lubomirskich. Skrzydła boczne, wschodnie obu 

szkół łączą się ze sobą. Parcele obu szkół oddziela metalowe ogrodzenie z listew. Przy 

zachodniej granicy działki, pomiędzy szkołami zlokalizowany jest murowany, 

dwukondygmacyjny, tynkowany, kryty pulpitowo dom tercjanów. 
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Podwórze 

Dziedzniec szkoły wyłoŜony jest płytami chodnikowymi (fot.36). W obrębie 

dziedzińca przy elewacji wschodniej, w północnym naroŜniku parceli  znajduje się 

zejście po schodach do kotłowni, obmurowane prostopadłymi do elewacji murkami, 

równolegle do elewacji kryte blachą falistą (fot.33,35,35). W niewielkiej odległości od od 

wejścia znajduje się trzeci murek ustawiony jak poprzednie prosto do elewacji, a tuŜ za 

nim w kierunku południowym wolnostojący blaszany śmietnik. Przy przełączce  elewacji 

wschodniej, w sąsiedztwie ceglanego komina znajduje się wiat śmietnikowa kryta blachą 

dostawiona do elewacji szczytowej członu południowego elewacji. W sąsiedztwie  

zamontowany jest kosz do gry w piłkę (fot.32).  

Przy ścianie szczytowej elewacji skrzydła zachodniego znjduje się zejście do 

piwnic ujęte dwoma, pionowymi murowanymi ściankami, bez zadaszenia, dostawionymi 

do schodów wejścia kuchennego (fot.51). W kierunku południowym od tego wejścia 

znajduje się trzeci murek ograniczający dla materiałów opałowych,  

W obrębie podwórza bliŜej granicy z podwórzem sąsiedniej szkoły i domu 

tercjana znajduje się studnia z Ŝeliwną pompą tzw. Ŝurawiem (fot. 54).   

Ponadto w obrębie podwórza znajdują się wysokie drzewa, ograniczone 

betonowymi bloczkami. 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Wejście do budynku prowadzi przez drewnianą rekonstruowaną bramę znajdującą 

się w osi 11 elewacji frontowej. Za bramą znajduje się przedsionek, z którego po 

schodach z lastryka wchodzi się na wysoki parter (fot.7,69,70). Drugie wejście do 

budynku, obecnie niefunkcjonujące, znajduje się w osi czwartej elewacji frontowej 

(fot.6,71). Z przedsionka tego moŜna się było dawniej dostać do mieszkania dyrektora 

(w skrzydle zachodnim), w którym obecnie znajduje się świetlica. Przedsionki od 

korytarzy parteru oddzielone są drewnianymi, płycinowymi, przeszklonymi ściankami 

meblowymi (fot.72,77,78).  

Z przedsionka w osi czwartej na wprost prowadzi wyjście na podwórze, w prawo 

wchodzi  się na korytarz w trakcie frontowym.  

Z przedsionka wejścia głównego na wprost przechodzi się do skrzydła 

wschodniego szkoły, w którym w części naroŜnej mieści się klatka schodowa i dalej 

przylegające od północy sanitariaty. 
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Korytarze skrzydła frontowego i wschodniego szkoły umieszczone w trakcie 

tylnym komunikują wszystkie człony budynku i klatkę schodową.  

Przedsionki i korytarze na parterze i na I piętrze posiadaję sklepienia krzyŜowe, 

z spływami w postaci  gurtów na stiukowych wspornikach w formie modernistycznie 

ujętych herbów krakowa (73,74,77). Na piętrze II sklepienie przykryte jest sufitem 

(fot.88). Ponadto pierwsze dwa przęsła zachodnie korytarza na parterze sklepione są 

stropem Kleina (fot.84) – miejsce to dawniej stanowiło część osobnego pomieszczenia, 

do którego wchodziło się bezpośrednio z korytarza, czego śladem jest pozostawiona 

w murze ościeŜnica płycinowa, bez skrzydeł drzwiowych. Strop Kleina występuje takŜe 

w części północnej skrzydła wschodniego na parterze, gdzie przez współczesny otwór 

drzwiowy przechodzi się w dwuprzęsłowy korytarz, wydzielony wtórnie jako osobne 

pomieszczenie, mieszczący szatnie, a następnie z niego przechodzi się do sali 

gimnastycznej przykrytej stropem Kleina (fot.83). 

Klatka schodowa zlokalizowana w naroŜnej części skrzydła wschodniego jest 

dwubiegowa i przykryta kolebką, a na ostatniej kondygnacji stropem Kleina. Z korytarza 

na parterze i na pierwszym piętrze na klatkę prowadzą arkadowe przejścia. Na II piętrze 

klatkę schodową zamykają dwie arkady i trzecia prowadząca juŜ na korytarz, zamknięte 

odcinkowo. W środkowej arkadzie nad schodami  zamieszczona jest Ŝeliwna balustradka 

(fot. 94,95).  

Ściany pomalowane są współcześnie na biało z lamperiami olejnymi w kolorach 

jasno ugrowych.  

Dwubiegowe schody w klatce schodowej wykonane są z masy w rodzaju 

sztucznego kamienia. WzdłuŜ schodoów zamontowane są drewniane pochwyty na 

Ŝeliwnych wspornikach (fot.95,97). Schody w sieni głównej wykonane są z lastryka, 

w sieni zachodniej – obetonowane (fot.98). Przy schodach w sieni głównej dwubiegowo 

zamontowane są współczesne barierki (fot.69,70) .  

Zabytkowe posadzki w korytarzach (fot.88,89,99), w sieniach, na podestach klatki 

schodowej wykonane są z trzybarwnej ceramiki, płytek wielobocznych (ośmiobocznych 

i kwadratowych). Płytki są w tle w kolorze bieli z dodatkiem ugru. Faktura tła jest 

ryflowana. W naroŜniku przy ścianie biegnie ceramiczny wklęsek, ponad którym 

zamontowany jest drewniany próg, profilowany przy górnej krawędzi. Obok posadzki 

historycznej wystąpują takŜe uzupełnienia w postaci współczesnej terakoty, lastryka 

i inne.  
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Stolarka drzwiowa wejść do pomieszczeń jest zabytkowa, drewniana, płycinowa, 

dwudrzwiowa ujęta w drewniane plycinowe szpalety. Poszczególne skrzydlo drzwiowe 

posiada tzrzy plyciny- górną i dolną kwadratową i  pośrodku prostokątną, bogato 

profilowane.  

Ponadto w korytarzach i klatce schodowej budynku znajduje się sześć 

drewnianych ścianek meblowych (fot.75-78,81,82). Górne płyciny ścianek oraz 

nadświetla wielopodziałowe są przeszklone. Ścianki moŜna podzielić na dwie grupy ze 

względu na kszatłt profili w płycinach. Trzy ścianki o bogatszych profilach znajdują się 

w przejściu do korytarzy z obu sieni i w wejściu do piwnic i kotłowni w skrzydle 

wschodnim (fot.81), obok klatki schodowej. Pozostałe ścianki meblowe, o prostszym 

profilowaniu w płycinach znajdują się w korytarzu frontowego skrzydła i w wejściu do 

części wschodniej  na parterze oraz w klatce schodowej przy wejściu na podest nad 

parterem (fot.82). Poza ścianką prostokątną w klatce schodowej reszta ścianek 

meblowych jest półokrągła. Ścianki malowene są współcześnie farbami ftalowymi na 

brązowo.  

Oprócz tego w korytarzach, w wejściach do sanitariatów czy teŜ do obecnej 

świetlicy w zachodnim przedsionku widoczne są jednoskrzydłowe drzwi współczesne 

wprowadzone w miejsce stolarki historycznej albo w nowe ścianki działowe.  

Na II piętrze, na zachodnim końcu korytarza znajduje się zamknięty odcinkowo 

otwór drzwiowy prowadzący na strych, a w nim metalowe zabytkowe drzwi 

z płaskownikami i centralną rozetą (fot.103).  

W klatce schodowej, na poszczególnych kondygnacjach, na ścianach 

przylegających do korytarzy znajdują się trzy zabytkowe pojedyncze okna. PowyŜej 

parteru okno w kształcie pionowego prostokąta jest trzyskrzydlowe z uchylnym 

nadświetlem. Pozostałe dwa okna są okrągłe, z jednym skrzydłem ściągalnym, 

wzmocnionym trzema szprosami (fot.82,89,94). 

W sanitariatach, na ścianie północnej istnieją trzy okna skrzynkowe (cztero i dwu 

skrzydlowe) z okresu powstania budynku – dwa na II piętrze i  jedno na I piętrze. Okna 

posiadają historyczne okucia i klamki, pomalowane są na biało (fot.40,67,68). 

Parapety wewnętrzne okien w korytarzach są metalowe, wymienione 

współcześnie.  

Nad kaloryferami w korytarzach widoczne są zamontowane dla osłony drewniane 

współczesne parapety (fot.79).  
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STAN  ZACHOWANIA  OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ 

 

 

Elewacja frontowa wymaga przeprowadzenia remontu konserwatorskiego ze 

względu na jej róŜnego rodzaju zniszczenia, zwłaszcza w dolnych i górnych partiach,  

a takŜe ze względu na nieestetyczny wygląd spowodowany między innymi silnym 

zabrudzeniem całej powierzchni i zmianami wprowadzonymi w czasie prowizorycznych 

remontów. Kompozycja calości elewacji jest czytelna mimo braku niektórych elementów 

dekoracji architektonicznych,  pomalowania przyziemia i wymiany stolarki okiennej na 

niezgodną z historyczną.  

Pierwotne materiały wykończeniowy czyli zaprawa na bazie cementu 

romańskiego, cegła licowa, kamień – piaskowiec są róŜnym stanie zachowania  

w zaleŜności od kondygnacji.  Destrukcji uległy równieŜ elementy niepierwotne takie jak 

np: cokół betonowy. 

 

 Wątek ceglany z cegły czerwonej i białej jest na całej powierzchni pokryty 

warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych, które znacznie przyciemniają kolor cegły 

i powodują jej uszczelnienie, doprowadzając do dalszej destrukcji, powodując korozję 

wierzchnich warstw oraz z czasem występowanie ubytków warstwy spieku. Pokryte 

warstwą brudu są wklęsłe spoiny.  

 W środkowym przyczółku wieńczącym oś 7 i 8 widoczny jest ubytek górnej partii 

drugiej i czwartej oraz brak całej  środkowej sterczyny. Jak widoczne jest na fotografiach 

archiwalnych z Państwowego Archiwum w Krakowie (fot.117) sterczyny zakończone 

były krenelaŜem, a sam przyczółek w całości nawiązywał formą do krakowskiego herbu 

– motywu dekoracyjnego, który najczęściej powtarza się w wystroju omawianej szkoły. 

Obecnie przyczółek jest duŜo niŜszy, nie posiada pierwotnej formy i nie stanowi 

górującego nad całą elewacją elementu (fot.2). 

 

 Elementy elewacji wykończone w zaprawie na bazie cementu 

romańskiego jasno ugrowej z dodatkiem sieny palonej są na wyŜszych kondygnacjach 
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w dość dobrym stanie zachowania. Niemal na całej powierzchni zabrudzone i pokryte 

siatką drobnych spękań skurczowych, uwidaczniających się szczególnie po zwilŜeniu 

elewacji opadami atmosferycznymi. Spękania te i twardość zaprawy barwionej w masie 

skłaniają do stwierdzenia, Ŝe elementy tynkowane elewacji są wykonane 

prawdopodobnie w technice cementu romańskiego. Kolor zaprawy wydaje się 

pociemniały na skutek zabrudzenia i upływu czasu, bądź jest to częściowo efekt wiązania 

hydraulicznego i dojrzewania cementu romańskiego, gdzie wierzchnia warstwa zawsze 

jest ciemniejsza od koloru zaprawy w masie, co potwierdzają takŜe odkrywki,  

w których kolor zaprawy w głębszych partiach jest inny od koloru przy powierzchni. 

Zaprawy te były równieŜ często polekana zabiezpieczająca warstwa impregnatu np 

pokostu lnianego, ale potwierdzenie lub wykluczenie jej obecności moŜe nastapić po 

wykonaniu badań chemicznych laboratoryjnych. W przyziemiu, zwłaszcza tam gdzie 

partie tynkowane zostały przemalowane (pas poniŜej parteru i portal wschodni do połowy 

wysokości) zaprawa znajduje się w duŜo gorszym stanie.  Po usunięciu wierzchniej 

warstwy farby jasno szarej, w pasie imitującym mur kamienny, uwidacznia się jej czarna 

powierzchnia, prawdopodobnie zaczerniona albo silnie zabrudzona. Ponadto krawędzie 

elementów dekoracji architektonicznych są znacznie osłabione, występują przy nich 

mniejsze i większe ubytki, spękania.  

 Gzyms wieńczący dobrze zachowany w formie jest całkowicie przemalowany co 

moŜna stwierdzić na podstawie dakumentacji fotograficznej, archiwalnej. Pierwotnie 

powierzchnia  gzymsu była polichromowana. Nie wiadomo czy pod warstwą farby 

zachowała się i w jakim stanie malowana patronowo, oranamentalna dekoracja malarska. 

Nie wiadomo takŜe, czy w podobny sposób, jak gzyms nie zostały przemalowane 

kolorem zbliŜonym do koloru pierwotnej zaprawy, inne partie tynkowane, na wyŜszych 

kondygnacjach. Zaprawa, którą wyprowadzono gzyms jest osłabiona. Widoczne są 

ubytki w profilach gzymsu oraz zabrudzenie i zacieki.  

 Całkowicie poszarzała na skutek zabrudzenia jest boniowana część elewacji 

w partrze (fot.3,4), w pierwszych osiach od zachodu, w obrębie dawnego mieszkania 

dyrektorskiego. W pasie imitującym mur kamienny, podobnie jak w dalszej części 

elewacji powierzchnia przemalowana jest na kolor jasnoszary (fot.5). PowyŜej okien 

parteru, przy lewej krawędzi elewacji występuje znaczny ubytek profilowanego gzymsu 

kordonowego do wątku, a poniŜej takŜe boniowanej zaprawy. Ubytek ten związany jest 

z przeprowadzeniem w tym miejscu rury, przecinającej gzyms i zamakaniem tych partii 

spowodowanym nieszczelnością ofasowań. TakŜe niŜej, w poziomie parapetów okien 
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w parterze, przy łączeniu rury z rurą spustową występuje większy ubytek zaprawy do 

wątku. Na gzymsach widoczne są zacieki i zachlapania. Na opasce okna widoczne ubytki 

mechaniczne – otwory po elementach montaŜowych (fot. 17,18).   

 Cokół z betonowej okładziny  jest w bardzo złym stanie zachowania, nadaje do 

całkowitej  do rekonstrukcji (fot.8,29). Przypuszczalnie cokół w jego obecnej formie jest 

póŜniejszy i został wykonany w miejsce wcześniejszego, o którym jaki był, nie mamy 

Ŝadnych informacji, moŜna przypuszczać,Ŝe był wykonany z piaskowca. Obecny cokół 

jest silnie zabrudzony, odspojony, popękany, posiada liczne ubytki i widoczne są jego 

późniejsze uzupełnienia. W dolnej warstwie przykrywa go na 1/3 wysokości wystająca 

z ziemi folia bombelkowa.  

 

Kamienne elementy  

Dwa kamienne wsporniki oraz kamienna tablica z inskrypcją w prawym węgarze 

portalu głównego są w dobrym stanie zachowania. Kute liternictwo jest całkowicie 

czytelne. Wystąpuje jedynie silne zabrudzenie powierzchni kamenia oraz  na tablicy – 

zaplamienia, zacieki oraz drobny ubytek w prawym dolnym naroŜniku (fot. 11-13). 

Kamienne stopień i próg  w wejściach do budynku są w złym stanie zachowania 

(fot.8,14). W wejściu w osi czwartej próg jest wyoblony, wytarty pozbawiony faktury. 

Jego dolna krawędź jest poszarpana, widoczne są resztki cementowych uzupełnień. Próg 

w wejściu wschodnim, w jedenastej osi jest zagłębiony, jego górna powierzchnia 

znajduje się w poziomie chodnika, od góry przykryty jest częściowo cementową łatą, 

której ubytek z przodu progu odsłania go i widoczne takŜe cementowe uzupełnienie 

przedniej krawędzi.  

 

Metaloplastyka 

 Na elewacji, na frontach sterczyn i w pasie pomiędzy piętrami zachowane 

historyczne ankry są poczerniałe, zabrudzone i zapewne skorodowane. TakŜe widoczny 

na środkowym zwieńczeniu kuty orzeł wymagać będzie zabezpieczenia antykorozyjnego 

i malowania. 

Znaczący dla wyglądu elewacji jast całkowity brak elementów dekoracji  

w metalu takich jak: korona wieńcząca środkową, najwyŜszą sterczynę; napis 

„SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napis „ MIEJSKA“ w blendzie prawego 

przyczółku oraz brak na krawędzi dachu attyki – osłony przeciwśniegowej. 
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Wykonane z metalowych płaskich prętów kraty w oknach przyziemia, niepierwotne 

i nieestetyczne są przerdzewiałe, wymagają wymiany na inne. Przerdzewiałe jest takŜe  

metalowe obramienie kwadratowego otworu znajdującego się tuŜ przy ziemi w osi 

szóstej (fot.21,22) .  

Trzy metalowe okna w przyziemiu w osiach siódmej, ósmej i dziewiątej są silnie 

skorodowanei. Okna się nie domykają.  Występują ubytki zielonej farby, którą 

pomalowane były metalowe listwy. 

  

Stolarka drzwiowa bramy wejściowej i okucia 

 Historyczna stolarka bramy wejściowej w osi czwartej jest w bardzo złym stanie 

zachowania (fot.14-16). Drzwi zasadniczo ze względu na ich zły stan nie funkcjonują. 

Zachowała się ich forma i detal snycerski, a takŜe profile obramiające przeszklone 

płyciny, profilowana listwa przymykowa, profilowane ślemię. Drewno jest bardzo 

zniszczone. Pokrywająca drewna farba ftalowa brązowa jest osłabiona Widoczne są jej 

spękania, łuskowate odspojenia, rozległe ubytki, zwłaszcza w dolnych partiach stolarki – 

drewnianego cokołu - najgorzej zachowanaych. W ubytkach wierzchniej wartswy farby 

widoczne są ślady warstw farb w innych kolorach, m.in. w kolorze intensywnj zieleni. 

W dolnej partii drzwi po stronie zewnętrznej występuje grafitti. Od strony wewnętrznej 

profilowana listwa obramiająca szklenie jest współcześnie wymieniona na inną. 

Zachowany jest pierwotny  kuty szyld, pomalowany w kolorze jak reszta stolarki.  

Klamka jest wymieniona współcześnie.  

 

Stolarka okienna 

 Niepierwotna stolarka skrzynkowa okien w parterze i na piętrach jest w złym 

stanie zachowania. Stolarka pochodząca z prawdopodobnie z okresu po II Wojnie 

Światowej posiada silnie osłabione zewnętrzne ramiaki i krosna. W zewnętrznych 

ramiakach występuje duŜy ubytek kitu przyszybowego, w niektórych przypadkach szyby 

są niebezpiecznie poluzowane. Zalane wartswami farby zawiasy i wręby z czasem 

doprowadziły do powstania trudności w domykaniu okien i spowodowały liczne 

wypaczenia konstrukcyjne. Po stronie wewnętrznej widoczne są mocowania za pomocą 

gwoździ. Łuszcząca się warstwa farby na ramiakach zewnętrznych nie stanowi obecnie 

warstwy ochraniającej dla drewna, na skutek czego wilgoć penetruje wgłąb drewna 
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i powoduje dalszą destrukcję. Kolor biały stolarki i podziały okien  dalekie są od załoŜeń 

pierwotnych. Stolarka w Ŝaden sposób nie nawiązuje do plastyki stolarki historycznej. 

 Podobnie w złym stanie zachowania są pojedyńcze dwuskrzydłowe okna 

piwniczne. Ich zielona kolorystyka pochodzi prawdopodobnie z okresu późniejszego, 

kiedy to w budynku wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną. Przy wielu 

ramiakach widoczny jest znaczny ubytek kitu przyszybowego a nawet kilku szyb, które 

zostały  prowizorycznie zastąpione dyktami czy tekturą. 

 

Parapety ceramiczne 

Parapety ceramiczne posiadają liczne braki i  ubytki dachówki, zwłaszcza przy 

zewnętrznych krawędziach, które są postrzpione i popąkane (fot.19,20). W niektórych 

parapetach wystąpuje nawet brak całego górnego rzędu dachówek. Ubytki dachówek są 

uzupełniane cementem. Na powierzchni widoczna jest czarna patyna pochodzenia 

atmosferycznego. 

 

Ofasowania 

Rury spustowe biegną w ich pierwotnym połoŜeniu, co widoczne jest na fotografi 

archiwalnej z okresu powstania budynku. Ofasowania wymagają wymiany. 

 

Elewacje tylne – podwórzowe są w bardzo złym stanie zachowania i wymagają 

szeregu zabiegów interwencyjnych.  

 

Elementy tynkowane 

 Szorstki szary tynk pokrywajacy mury elewacji i boczne płaszczyzny schodów 

jest odspojony, posiada liczne wybrzuszenia, spękania i ubytki do wątku. Na skutek 

zalewania wodą opadową z dachu tynk odpada płatami od elewacji. Widoczne jest to 

m.in. na powierzchniach przy kominie wentylacyjnym, w przyziemiu, przy biegnących 

w naroŜach rurach spustowych (fot.42-44). Powierzchnia calej elewacji jest silnie 

zabrudzona, posiada zacieki, zaplamienia. W wielu miejscach widoczne są zazielenienia 

spowodowane rozwojem mikroorganizmów. Kolorystyka elewacji nie nawiązuje do 

historycznej. W ościeŜach okiennych widoczny jest zachowany wcześniejszy kolor – 

rozbielonej sieny palonej z dodatkiem ugru, nawiązujący prawdopodobnie do koloru 

pierwotnego. 



 22 

 Wykonany w zaprawie profilowany gzyms wieńczący jest odspojony (fot.41). 

Widoczne są ubytki jego wierzchniej wartswy kolorystycznej(analogicznej jak 

w ościeŜach) jak i ubytki zaprawy do wątku. W ubytkach wierzchnich warstw, 

w przełączce elewacji wschodniej, widoczny jest starszy kolor – jasno- ugrowy 

wykonany prawdopodobnie na podmalowaniu (pobiale?), przypuszczalnie kolor 

pierwotny gzymsu i być moŜe calej elewacji.  

 Nie zachował się prosty gzyms kordonowy powyŜej parteru widoczny na 

fotografii archiwalnej z okresu po 1911r. (fot.118).  

 Podobne zniszczenia jak na calej elewacji dają się zauwaŜyć w pasie cokołu 

zwieńczonego prostym parapetem. W dolnej partii cokołu widoczny jest na zewnątrz pas 

foli izolacyjnej (fot.39).  

 

Kamienne elementy  

 Schody kamienne w wejściu do sieni były w późniejszym okresie przykryte grubą 

warstwą lastryka. Okładzina nałoŜona jest niestarannie, stopnie są róŜnej wysokśości, 

niewyrównane w poziomie, stanowią zagroŜenie dla korzystających z nich dzieci 

i dorosłych. Stan kamienia jest bardzo zły, co jest widoczne w ubytkach wierzchniej 

okładziny. Kamień jest rozwarstwiony, spiaszczony. Na powierzchniach bocznych 

stopnic, w odkrywce widoczne są ślady groszkowania i dlutowania (fot.46,47,56).  

 Schody kamienne w wejściu do kuchni w skrzydle zachodnim posiadają wyraźne 

ślady opracowania powierzchni przez groszkowanie i dłutowanie. Cała ich powierzchnia 

jest silnie zaatakowana przez mikroorganizmy (fot.52,53). Niektóre stopnie są popękane. 

Pomiędzy stopniami widoczne są szerokie szczeliny, w których brak wypełnienia. 

Krawędzie powierzchni bocznych schodów są wyszczerbione, posiadają ubytki 

mechaniczne.  

 Kamienny próg w wejściu do klatki schodowej jest zabrudzony, w centralnej 

partii jest wklęśle wytarty na skutek uŜytkowania, na powierzchni zazieleniony. 

 

Komin kotłowni – ceglany zacienia dodatkowo przełączkę w skrzydle wschodnim 

i zasłania pion okien. Obecnie jest nieuŜywany.  

 

Stolarka okienna w większości skrzynkowa, nie nawiązuje do historycznych 

podziałów i kolorystyki, została wymieniona prawdopodobnie w okresie po II Wojnie 
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Światowej. Jej stan zachowania, podobnie jak na elewacji frontowej jest zły – stolarka 

nie stanowi Ŝadnej izolacji termicznej i akustycznej, jej mechanizmy są zniszczone, 

większość okien się nie domyka. Okna są do tego stopnia nieszczelne, Ŝe zalewająca 

ściany woda opadowa z dachu przedostaje sią do środka pomieszczeń, powodując dalsze 

zniszczenia we wnętrzach, m.in. drewnianych podług. Okna zostały prowizorycznie 

poprzysłaniane przez personel szkoły foliami, co stanowi wątpliwe zabezpieczenie przed 

dalszym zalewaniem klas i korytarzy (fot.64). W ościeŜach widoczne zazielenienia 

wynikające z zawilgocenia, spowodowanego mikroorganizmy. 

 W wielu oknach strychowch brak stolarki. Stolarka okien piwnicznych jest  

w bardzo złym stanie, lub występuje całkowity jej brak, część szyb okien poprzysłaniana 

jest innymi materiałami. Stan otworów okiennych na całej elewacji, na strychu 

i w piwnicach ma zasadniczy wpływ na obniŜanie temperatury w całym budynku. 

 

Stolarka otworów drzwiowych 

 Stolarka otworów drzwiowych wejściowych nie jest w najgorszym stanie. 

Stolarka posiada normalne ślady uŜytkowania. Jaj kolor jest daleki od koloru 

historycznego znalezionego w odkrywkach od strony wnętrz (od zewnątrz farby ulegały 

szybciej zniszczeniu, drewno zazwyczaj było częściej przemalowywane).  

 

Elementy metaloplastyki 

 W drzwiach do sieni zachodniej zachowała się historyczna klamka kuta 

z szyldem, obecnie pomalowanym farbą brązową jak reszta stolarki (fot. 48).  

Kraty, pręty czy siatki w oknach piwnicznych są przerdzewiałe, nieestetyczne, powinny 

zostać wymienione na nowe, jednolite stylowo. 

 W ubytkach i odpryskach wierzchniej warstwy malarskiej na metalowych 

balustradkach przy schodach prowadzących do sieni zachodniej i do kuchni  

w skrzydle zachodnim widoczne są produkty korozji i wcześniejsza , zielona kolorystyka.  

 

Ofasowania 

 System rynien i rur spustowaych stosunkowo nowych, wymienionych nie dawno 

musi być nieszczelny. Być moŜe liście opadające z wysokich drzew, zalegają w rynnach, 

przytykając je. Parapety z blachy są pouszkadzane i zardzewiałe. 
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Powierzchnia podwórza jest silnie zazieleniona co jest zwięzane z silnym 

zawilgoceniem spowodowanym zalewaniem wodą opadową nawierzchni i nie 

funcjonującym poprawnie systemem odprowadzania wody do kanalizacji. Stan tej 

nawierzchni jest alarmujący (fot. 37,38). Nieestetycznego wyglądu podwórka dopełniają 

dodatkowo nierówna nawierzchnia z poprzekrzywianymi głównie przez sytemy 

korzeniowe drzew płytami chodnikowymi, blaszanymi gospodarczymi altanami,  fatalnie 

zachowanymi murkami ogradzającymi wejście do kotłowni przy elewacji wschodniej. 

Znajdująca się w podwórzu studnia z pompą jest wielokrotnie przemalowywana 

i skorodowana (fot.54,55).  

  

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa 

Rerezentacyjne wnętrza szkolne, do jakich naleŜą niewątpliwie westybule,  

korytarze i klatka schodowa są bardzo zaniedbane, a w szczegółach zniekształcone przez 

wilokrotne powierzchowne i niefachowe remonty.  

Powierzchnie ścian i dekoracji architektonicznych były wielokrotnie 

przemalowane, przez co znacznie zatraciły swą formę dekoracje architektoniczne – 

wyoblone są naroŜniki i krawędzie herbów krakowskich w wspornikach pod gurtami na 

korytarzach. Kolorystyka - biel z ciemniejszą lamperią wprowadzona do wnętrz w Ŝaden 

sposób nie pasuje do charakteru zabytkowego wnętrza (fot. 87-89). Na powierzchni ścian 

widoczne są liczne ubytki, odpryski farb, zarysowania, zabrudzena, zachlapania i inne 

mechaniczne uszkodzenia powstałe na skutek uŜytkowania obiektu, liczne gipsowe 

zatarcia po przekuciach i zmianach instalacji. Oprócz tego widoczne są spękania 

wierzchniej wartswy farb i odspojenia. Tynk pierwotny widoczny w odkrywkach 

i ubytkach jest osłabiony, na co wpływ miał zapewne czas i naturalne starzenie się 

materiału, ale takŜe niewłaściwie przeprowadzone remonty polegające na nakładaniu 

kolejnych warstw farby i uszczelnianiu ścian. W wykonanych odkrywkach na parterze 

i na I piętrze zachowały się fragmenty dawnej dekoracji w postaci poziomych ciemno 

ugrowych pasów biegnących na wysokości wsporników (fot. 90).  

Ceramiczna posadzka jest w zróŜnicowanym stopniu zachowana. Istnieją 

miejsca w sieni głównej i korytarzach bardziej uŜytkowane, gdzie powierzchnia płytek 

jest znacznie starta lub gdzie płytki są popękane, wymienione na inne lub uzupełnione 

tymi samymi, ale bez kontynuacji wzoru. Widoczne są teŜ uzupelnienia ubytków 

w postaci kitów cementowych i innych, np. pomiędzy sanitariatami na I piętrze gdzie 
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ubytek ceramicznego wałka został ulepiony w kicie cementowym. W wielu miejscach 

przy ścianach widoczne są zachlapania posadzki farbami olejnymi z remontów ścian.  

Natomiast w sieni zachodniej, mniej eksploatowanej widoczny jest znaczny fragment 

posadzki w bardzo dobrym stanie zachowania (fot.99,100) .  

 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ścianki meblowe  

Widoczne w odkrywkach drewno jest w dobrym stanie. Wygląd drzwi, czy 

ścianek jest nieestetyczny, co jest związane z niefachowo przeprowadzanymi remontami, 

polegającymi na nakładanieu kolejnych warstw powłok olejnych i międzywarstw 

z kitów, co doprowadziło z czasem do zalania zawiasów i wrębów, co z kolei 

doprowadziło do powstania nieszczelności, odkszatłceń i utrudnień w domykaniu drzwi. 

Wielowarstwowe przamalowania zatarły zupełnie kształt drewnianaych profili, 

pozbawiły stolarkę jej pierwotnej plastyki. Widoczne są kity tuszujące ubytki drewna 

wykonane gipsem cz innym rodzajem szpachlówki niewłaściwym dla drewna, spękania 

wierzchnich powłok malarskich, odpryski. We wszystkich drzwiach szyldy i klamki 

wymienione są na róŜne – współczesne, widoczne są natmiast pierwotne zawiasy 

czopowe zakończone stoŜkowo. Na większości drzwi nie zachowały się historyczne 

emaliowane tabliczki z numerami klas.  

 

Stolarka okienna  

Okna zewnętrzne  zostały opisane przy okazji elewacji. Zachowana w klatce 

schodowej pierwotna, pojedyncza stolarka okienna jest w dobrym stanie. Widoczne 

w odkrywkach drewno jest zdrowe. Jak i w przypadku innych elementów drewnianych 

tak i tutaj podstawowoym mankamentem są wielowarstwowe, niechlujne  przemalowania 

drewna wraz z  okuciami, bez ściagania kwater, będące przyczyną tego, Ŝe skrzydła są 

sklejone z krosnami, mechanizmy zasuwek w oknach okrąglych czy zawiasy nie 

funkcjunują.   

 

Inne elementy z drewna 

Drewniany cokół zamocowany wzdłuŜ ścian korytarzy i klatki schodowej, 

wielokrotnie przemalowywany, zatracił całkowicie ksztalt górnego profilu. Jego 

mocownie do ścian w wielu miejscach jest poluzowane, szczelina pomiędzy ścianą 

i cokołem są wypełniane cementem. Ubytki drewna i wielokrotne przemalowania 
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charakteryzują takŜe drewnianay pochwyt biegu schodów w klatce. Nie zachowały się 

oprócu jednego miejsca profilowane, półokrągle z kulką zakończenia lasek pochwytu.  

 

Schody 

W najgorszym stanie zachowania są schody w sieni zachodniej, prowadzące na 

parter. Schody – prawdopodobnie kiedyś z piaskowca są obecnie przykryte dość grubą 

wartswą zaprawy betonowej, z widocznymi jej ubytkami przy krawędziach. Pierwszy 

i ostani stopień pomalowane są na brązowo, na powierzchni innych widoczne są zacieki 

i zaplamienia pochodzące z remontów ścian. Niebezpieczne i niepraktyczne jest takŜe 

wyprowadzenie na kant krawędzi stopni, co m.in. jest przyczyną powstawania ubytków, 

ale przede wszystkim stanowi zagroŜenie dla biegających po szkole dzieci.  

Późniejsze schody z lastryka w sieni wschodniej czy z sztucznego kamienia 

w klatce schodowej są w dobrym stanie zachowania. Poza silnym zabrudzeniem 

powierzchni, zachlapaniami schody nie posiadają większych ubytków poza 

spowodowanym uŜytkowaniem wytarciem górnych powierzchni stopnic, wygładzeniem 

faktury – groszkowanej, jaka zachowała się jedynie na krawędziach stopni (fot.96).  

 

Metalowe elementy  

Przemalowane i pokryte nawarstwieniami są takŜe Ŝeliwne wsporniki pochwytu, 

w wielu miejscach jego mocowanie jest niestabilne. Podobnie wieleoma warstwami farby 

pokryto metalową balustradkę w arkadzie na drugim piętrze, która oprócz tego nie 

posiada ubytków i jest dobrze zachowana. Pozalewane farbami są równieŜ 

przytrzymywacze przeciwwiatrowe przy stolarce wejściowej i ściankach meblowych 

(fot.107).  
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WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ ODKRYWKOWYCH 

 

 

Elewacja frontowa 

W pasie do parteru wykonano odkrywki: 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.1. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego fot.23 

e.2. prawy węgar  portalu 
wejścia głównego. fot.24 

w odkrywkach widoczna 
pierwotna zaprawa 
barwiona na kolor jasno 
ugrowy z domieszką sieny 
palonej, 
najprawdopodobniej 
cement rzymski 

e.3. 

w pasie poniŜej parteru na 
części elewacji 
przemalowanej na jasno 
szary kolor, w naroŜniku 
okna piwnicznego w osi 
10. 

fot.26 

w odkrywce widoczna 
zaprawa jak wyŜej 
z cementu rzymskiego i 
kilka nawarstwień szarych 
przemalowań aŜ do 
wierzchniej farby jasno 
szarej z dodatkiem błękitu 

e.4. na podokienniku okna 
w parterze w osi 10. fot.25. 

pod warstwą jasno Ŝółtego 
przemalowania widoczna 
pierwotna wartswa 
zaprawy,  
w której wykonano 
podokiennik, siatka spękań 
skórczowych 

e.5. na parapecie okna 
piwnicznego w osi 10 fot.27. 

pod warstwami 
przemalowań widoczna 
warstwa betonu, którą 
przykryto parapet, Ponadto  
w jednej z warstw 
widoczne przemalowanie 
w kolorze intensywnej 
zieleni 

e.6. 

na wypukłym pasowym 
poziomym elemencie  
pomiędzy parapetami 
okien parteru 

fot.19 

pod warstwą farby 
widoczna pierwotna 
zaprawa w kolorze 
ugrowym z dodatkiem 
sieny palonej 
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e.7. 

w osi 9., w naroŜniku 
podokiennika i poniŜej  
w obrębie 
przemalowanego na jasno 
szary kolor pasa 
imitującego mur 

fot.28 

widoczna pierwotna 
zaprawa  
i naniesione później 
nawarstwienia szarości, 
czerni  
i wierzchnie 
przemalowanie  
w kolorze jasno szarym 

e.8. cokół w osi 9 fot.29 

W pęknięciu i ubytku 
wierzchniej warstwy 
betonowej widoczna cegła 
z której wyk. cokół 

 

 Wszystkie wykonane odkrywki w dolnej kondygnacji elewacji frontowej,  

w partiach wykończonych w zaprawie i  przemalowanych w późniejszym okresie 

wykazują istnienie pod nawarstwieniami jednakowej w kolorze i składzie zaprawy, której 

charakter – twardość i występujące na wszystkich elementach siatki drobnych  spękań 

skurczowych wskazują, Ŝe zastosowana zaprawa wykonana była w technice cementu 

romańskiego.  

 

Elewacja tylna – podwórzowa  

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

e.t.1. 
powierzchnia boczna 
stopnia w schodach 
wejścia do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 56. 

e.t.2. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 57. 

Widoczna powierzchnia 
piaskowca opracowana 
przez dłutowanie 
i groszkowanie 

w odkrywce widoczna 
warstwa mini na 
powierzchni metalu,  
w ubytkach mini produkty 
korozji, na krawędziach 
brązowej powłoki 
malarskiej widoczne 
spodnie warstwy  
w kolorach ciemnej 
i starsza – jaśniejszej 
zieleni 
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e.t.3. 
balustradka schodów 
prowadzących do sieni 
w skrzydle frontowym 

fot. 58. 

widoczne warstwa metalu, 
warstwa mini, warstwa 
zieleni jasnej, warstwa 
zieleni ciemnej i 
wierzchnia wartswa 
brązowa 

e.t.4. ściana  wschodnia skrzydła 
zach. nad cokołem fot. 60. 

widoczne liczne 
nawarstwienia i mocno 
spiaszczony tynk leŜący 
na wątku ceglanym 

e.t.5. węgar wejścia do sieni 
budynku frontowego fot.61. 

w odkrywce widoczna 
leŜąca na wątku zaprawa 
barwiona  
w masie na kolor 
rozbielonej sieny palonej 
z dodatkiem umbry 
naturalnej 

e.t.6.  stolarka wejścia do sieni  fot.62. 

widoczny w odkrywce 
kolor intensywny zielony 
w pierwszej warstwie na 
drewnie 

s.o.1 
stolarka skrzynkowa 
pierwotna w sanitariatach 
na II piętrze 

fot.66 

widoczna brązowa 
kolorystyka warstwy 
malarskiej pierwotnej na 
profilu ramiaka 
wewnętrznego 

 

 Na podstawie wykonanych odkrywek i w ubytkach wierzchniej warstwy 

cementowej zaprawy, fot. 59. moŜna stwierdzić, Ŝe istniała w starszych warstwach 

zaprawa piaskowo wapienna barwiona w masie, do której moŜna się odnieść jako do 

propozycji kolorystycznego wykończenia elewacji tylnej. Wiadomym jest jednak, Ŝe 

w przyziemiu  i w otworach okiennych, czyli tam gdzie moŜliwy był na tym etapie dostęp 

i wykonanie odkrywek, warsty pierwotne zachowane są w znikomym stopni, ze wzglądu 

na największe zniszczenia i najczęściej przeprowadzane remonty. Ostateczne decyzje co 

do wykończenia elewacji tylnej naleŜy podjąć po wykonaniu dodatkowych, poszerzonych 

badań odkrywkowych z rusztowań. MoŜna przypuszczać, Ŝe jeŜeli zachowały się gdzieś 

ślady pierwotnego wykończenia to na wyŜszych kondygnacjach, w miejscach trudno 

dostępnych, w których nie usuwano ich dokładnie  podczas remontów.  
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 W odkrywkach i wielu odpryskach wierzchnich warstwy olejnej, brązowej 

widocznym jest, Ŝe barierki wcześniej malowane były na zielono, na podkładzie z mini.  

Natomiast znaleziony, na profilu futryny drzwi wejściowych kolor zielony świadczy 

o tym, Ŝe napewno był czas, gdzie stolarka była pomalowana tym kolorem, nie moŜna 

jednak twierdzić, Ŝe jest to kolor pierwotny, gdyŜ na powierzchniach zewnętrznych drzwi 

i okien warstwy farby ulegają szybszemu zniszczeniu, odpryskom na skutek 

bezpośredniego naraŜenia na działanie czynników zewnętrznych. Zewnętrzne partie 

stolarki są teŜ częściej remontowane i przemalowywane. Bardziej wierygodne są 

odkrywki kolorystyki na drewnie wykonane od strony wnętrz. 

 Na zabytkowej stolarce skrzynkowej trzech okien w sanitariatach w odpryskach 

wierzchnich farb ftalowych i wykonanych odkrywkach widoczna jest brązowa 

kolorystyka pierwotna stolarki, jak przykładowo na fot. 66. 

 

 

Wnętrza – korytarze i klatka schodowa  

stolarka 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII 
WNIOSKI 

s.d.2. 
ścianka meblowa na 
parterze w wejściu na 
korytarz z sieni zachodniej 

104 

wyraźnie wodoczna 

wartswa malarska z 

fladrami 

s.d.3. 

stolarka drzwiowa 
płycinowa w przejściu 
z przedsionka zachodniego 
na podwórze- wejście do 
skrzydła wschodniego 

106 

w odkrywkach widoczna 

brązowa warstwa maalrska 

na drewnie – gorzej 

zachowana 

s.d.4. Brama prowadząca z sieni 
zachodniej na podwórze 107 

na powierzchni bocznej 

płyciny widoczna ciemne 

fladry jak na pozostałej 

stolarce, w warstwie 

drugiej fladry wykonane na 

jasnym podmalowaniu 
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Tynki i sztukaterie 

NR 
ODKRYWKI 

POŁOśENIE 
NR 

FOTOGRAFII  
WNIOSKI 

10. 
sztukaterie w parterze 

fot.91 
W załamaniach form 
śładowo zachowane 
kolory czerwony i 
niebieski 

s.d.5. 

ścianka meblowa w 
wejściu do piwnic w 
pierwszym przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 

105 

widoczna leŜąca 

bezpośrednio na drewnie 

ciemno brązowa warstwa 

malarska  

s.6. drewniany próg na 
korytarzu na parterze 108 

s.d.7. 

parter, parapet okna 
wewnętrznego klatki 
schodowej, od strony 
korytarza 

111. 

s.d.8. 
listwa przymykowa okna 
prostokątnego w klatce 
schodowej 

112. 

s.d.12. Drzwi płycinowe na I 
piętrze 113. 

s.d.14. Drzwi płycinowe na I 
piętrze. 114. 

s.15. Drewniny próg w korytarzu 
na I piętrze 109. 

s.16. 
Drewniane okrągłe okno w 
klatce schodowej pomiędzy 
piętrami 

116. 

s.o.18. Drzwi w korytarzu 
frontowym na II piętrze 115. 

We wszystkich 

odkrywkach wykonanych 

na drewnie znaleziono 

pierwotną warstwę 

malarską w postaci ciemno 

brązowych fladrów 

wykonanych na nieco 

jaśniejszym podmalowaniu, 

szczególnie dobrze 

widocznych na fotografiach 

115., 113., 109. 

Jest to niewątpliwie 
warstwa w jakiej 
wykończona była stolarka 
drzwiowa i okienna po 
stronie wnętrz.  

W odkrywkach nr 2 i 4 na 
warstwie pierwotnych 
fladrowań znajduje się 
warstwa malarska zielona, 
co wskazuje na to Ŝe 
warstwa zieleni nie jest 
pierwotna i naleŜy zarówno 
we wnetrzach jak i na 
zewnatrz do III warstwy 
chronologicznej 
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11. 
arkada w pierwszym 
przęśle korytarza od 
wschodu w skrzydle 
frontowym 

fot.90 
Widoczne zachowane 
pasowe ciemno ugrowe 
fragmenty dekoracji na 
wysokości sztukaterii 

13. 
węgar okna na I piętrze 

fot.92 
kolor sieny palonej 
z dodatkiem ugru w 
pierwszej warstwie na 
tynku 

14. 

arkada w pierwszym 
przęśle skrzydła 
wschodniego na parterze 
przy zejściu do piwnic 

fot.86 

Widoczne na wysokości 
sztukaterii słabo 
zachowane ugrowe pasy- 
pozostałość dawnej 
dekoracji malarskiej 
korytarzy 

  

 Wykonano ponad dwadzieścia wąskich pasowych odkrywek celem znalezienia 

warstwy malarskiej dekoracji korytarzy. W odkrywkach zazwyczaj na tynku widoczna 

była monochromatyczna warstwa malarska w kolorze rozbielonej sieny palonej z ugrem, 

w róŜnym natęŜeniu walorowym, przykładowo pokazano to na fot. 92. 

 Na ścianach korytarzy natrafiono na prostą dekorację w postaci trzech ciemno 

ugrowych pasów – dwóch węŜszych biegnących górą i szerszego dołem,  

w poziomie sztukaterii. Pasy te są niewątpliwie pozostałością pierwotnej dekoracji 

malarskiej. Widoczne w odkrywkach pasy odpowiadają fragmentowi dekoracji 

widocznemu na fot. archiwalnej w dok. D. Czapczyńskiej- tabl. IV , ale pochodzącej ze 

szkoły na ul. Lubomirskich.  

 Nie ma pewności, co do tego Ŝe zachowane śladowo kolory na gipsowych 

sztukateriach pochodzą z pierwszej warstwy malarskiej. MoŜna jednak na tej podstawie 

przypuszczać, Ŝe herby i ich obramienie były polichromowane. 
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ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE 

 

Budynek naleŜy niewątpliwie do cennych obiektów zabytkowych z okresu 

historyzmu. Ze względu na stan zachowania wymaga jak najszybszych działań 

interwencyjnych polegających na wykonaniu szeregu zabiegów konserwatorskich  

i prac o charakterze budowlanym, a takŜe licznych rekonstrukcji w oparciu o fotografie 

i rysunki archiwalne1 oraz badania odkrywkowe. Koniecznym jest wyeliminowanie 

przyczyn zniszczeń oraz przwrócenie elewacjom frontowym, dziedzińca oraz wnętrzom 

ich pierwotnego charakteru, na drodze odpowiednich działań o charakterze zarówno 

technicznym jak i estetycznym.  

 
Elewacja frontowa 

 Zaleca się: 

 Rekonstrukcję historycznego kształtu ceglanych sterczyn środkowego 

przyczółka (fot.117,119,120), czyli przywrócenie wysokości trzech wewnętrznych 

sterczyn z krenelaŜem, tym samym zrekonstruowanie kształtu herbu w zwieńczeniu. 

W tym celu w oparciu o autorskie rysunki projektowe i fotografie archiwalne z teki Jana 

Zawiejskiego, Album Fotografii APK, sygn. MI-41. naleŜy wykonać odpowiednie 

projekty architektoniczne.  

 Wątek ceglany poddać konserwacji według programu konserwatorskiego,  

w ramach którego naleŜy wykonać w pierwszej kolejności działania o charakterze 

ochronnym, do których moŜna zaliczyć usuwanie uszczelniających i przyspieszających 

korozję nawarstwień patyny atmosferycznej, odsalanie i niszczenie mikroorganizmów. 

Po usunięciu czy zminimalizowaniu przyczyn powstawania zniszczeń powinno się 

usunąć niepierwotne i nieestetyczne nawarstwienia farb i zapraw, skorodowane lub 

niewłaściwe ze względów estetycznych uzupełnienia ubytków cegieł i spoin, zwłaszcza 

cementowe. Koniecznym jest wzmacnianie struktury zabytkowego muru i wykonanie 

uzupełnień ubytków cegły i spoin w zaprawach dobranych pod względem koloru  

i uziarnienia do pierwotnych, z powtórzeniem kształtu i głębokości pierwotnej spoiny. 

                                                        

1 Dokumentacja autorstwa Pani mgr Danuty Czapczyńskiej zwiera na ten temat wyczerpujące wyjaśnienia i 

przydatne kopie archiwalnych zdjęć i rysunków. 
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 Elementy elewacji wykonane w cemencie romańskim zakonserwować 

według programu konserwatorskiego. Partie wykonane w zaprawie naleŜy oczyścić 

z wszystkich niepierwotnych nawarstwień przysłaniających zaprawę na bazie cementu 

romańskiego, która jest jednorodna dla wystroju elewacji. Uzupełnienia ubytków naleŜy 

wykonać tylko w technologii pierwotnej, dobierając odpowiednio skład i kolor zaprawy 

do kitów. Ubytki sztukateri naleŜy zrekonstruować metodą ciągnioną lub w formie 

odlewów wykonanych na podstawie oryginalnych form. 

 Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczęcym elewacji 

powinna zostać odsłonięta spod niepierwotnych nawarstwień i poddana konserwacji 

według programu konserwatorskiego. W razie znacznych ubytków brakujące fragmenty 

naleŜy rekonstruować według wzorca i zasad malarstwa patronowego. Zaleca się 

wykonanie badań spoiwa, zastosowanego w warstwie malarskiej. W przypadku bardzo 

złego stanu zachowania bądź znacznego ubytku warstwy dekoracji naleŜy ją 

rekonstruować w oparciu o zachowane ślady i dokumentację archiwalną fotograficzną 

(fot. 117). Ubytki warstw podkładowych, rekonstrukcję profili gzymsu naleŜy wykonać 

metodą ciągnioną z zastosowaniem materiałów i technologi jak uŜyte pierwotnie. 

 Elementy kamienne naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program 

konserwatorski. Powierzchnie kamienne naleŜy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń, 

uzupełnić ewentualne drobne ubytki zaprawą dobraną pod względem uziarnienia 

i koloru, kamień naleŜy wzmocnić przez głęboko penetrującą impregnację strukturalną 

i zahydrofobizować. 

 Na podstawie zachowanych w wejściach do budynku progów kamiennych 

z piaskowca naleŜy wykonać ich rekonstrukcję. MoŜna i zaleca się w miejscu progów 

z piaskowca  zastosować materiał z twardszego kamienia - granitu w kolorystyce  ciepłej, 

zbliŜonej do piaskowca.  

 Cokół z betonowej okładziny. Zaprawę betonową ze względu na bardzo zły 

stan zachowania oraz jego właściwości uszczelniające naleŜy usunąć. Nową okładzinę 

cokołu zaleca się wykonać stosując płyty z piaskowca (w trakcie prac przy skuwaniu 

naleŜy sprawdzić czy pod betonem nie zachowały się fragmenty pierwotnego cokołu, 

jesli tak nalezy go zrekonstruować w analogicznym materiale) lub bloczki betonowe, 

nawiązując do stanu zastanego i cokołu w szkole przy ulic Lubomirskich. Okładzinę 

cokołu zaleca się zaprojektować na etapie wykonawczym, tak by przykryła nieestetyczną 

folię izolacyjną wystającą z ziemi.  
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Po odsłonięciu wątku ceglanego w cokole naleŜy go zakonserwować zachowawczo, 

wzmacniając strukturalnie zarówno cegłę jak i spoiny. W przypadku decyzji o usunięciu 

zaprawy z spoin i zastąpieniu jej nową zaprawą,  zaleca się zastosowanie zaprawy 

o zwiększonej paroprzepuszczalności i niŜszej wytrzymałości niŜ cegła, tak by zaprawy 

podciągając wodę i kumulując sole rozpuszczlane w wodzie stanowiły środowisko, 

w którym zachodzić będą procesy niszczenia i tym samym chronić będę cegły przed 

szybszą destrukcją. 

 Wykonane z płaskich elementów metalowe kraty w oknach piwnicznych 

naleŜy usunąć i zamienić na  nowe zaprojektowane w oparciu o wygląd krat  

w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.125-  wedlug 

modułów występujących w balustradkach po stronie podwórza. 

 Metaloplastykę [ankry i orzeł w środkowym przyczółku]  zachowaną na 

elewacji naleŜy konserwować według programu konserwatorskiego.2 Zaleca się 

wykończenie kutego orła w pierwotnej technologii. 

Brakujące elementy naleŜy przywrócić wykonując rekonstrukcje na podstawie 

dokumentacji archiwalnych oraz wykonanych w tym celu projektów. (fot.  117,119,120). 

!  Koniecznym jest wykonanie  rekonstrukcji : 

1. Metalowej kutej korony wieńczącej środkową sterczynę środkowego przyczółka 

w oparciu o archiwalną fotografię. Według dokumentacji Pani mgr Danuty 

Czapczyńskiej w archiwalnych dokumentach firmy będącej wykonawcą prac 

budowlanych, zachowała się informacja, Ŝe „korona wykonana była z kutego 

Ŝelaza, miała około 1m. wysokości i była malowana” (str.4). 

2. Napisu „SZKOŁA“ w blendzie lewego przyczółku oraz napisu „ MIEJSKA“ 

w blendzie prawego przyczółku. Krój secesyjnych liter naleŜy opracować  

w oparciu o dokumentację archiwalną i inwentaryzację archiwalną z 1935 r.  

3. Balustradki przeciwśniegowej lub attyki na krawędzi zadaszenia w oparciu 

o ikonografię. NaleŜy opracować szczegółowy projekt w oparciu o fotografie 

archiwalne. 

Do rekonstrukcji elementów metalowych naleŜy wykonać odpowiednie modele, a po ich 

zatwierdzeniu komisyjnym- odlewy. Kolorystyka poszczególnych elementów z metalu 

                                                        

2  W dokumentacji mgr Danuty Czapczyńskiej opartej na przeprowadzonej przez nią szerokiej kwerendzie 
budynku istnieje informacja, Ŝe orzeł wykonany z kutego Ŝelaza był miniowany, a następnie aluminiowany 
(str.4.) 
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powinna zostać ustalona po postawieniu rusztowań i umoŜliwieniu dostępu do 

wybranych elementów, w czasie drugiego etapu wykonywania badań odkrywkowych. 

 Parapety ceramiczne naleŜy poddać konserwacji według programu  

i rekonstrukcji poprzez uzupełnienie brakujących dachówkami identycznymi jak 

historyczne pod względem rozmiaru, formy i koloru – zieloną glazurowaną dachówką 

karpiówką. NaleŜy przygotować i wyprowadzić dokładnie spadki. Zaleca się na niŜszych 

kondygnacjach wykonanie parapetów tylko z dachówki historycznej, gdzie braki 

poszczególnych dachówek moŜna uzupełnić egzemplarzami uzyskanymi z innych 

parapetów po ich demontaŜu. Pozwoli to na scalenie wyglądu poszczególnych parapetów, 

w przypadku gdyby wystąpiły trudności z uzyskaniem identycznego materiału. Zaleca się 

takŜe dachówki z wyszczerbionymi krawędziami zewnętrznymi, po uzupełnieniu 

ubytków, montować wyŜej, na piętrach i w środkowych rzędach parapetów. Parapety  

z dachówki naleŜy hydrofobizować. 

 

Elewacja tylna – podwórzowa   

Niezwykle istotnym jest przywrócenie elewacji podwórzowej wyglądu jak 

najbardziej zbliŜonego do pierwotnego. Głównymi zadaniami do osiągmniącia tego celu  

będzie przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji i wprowadzeniu kopi stolarki 

okiennej (podziałów, plastyki i kolorystyki) w oparciu o dokumentacjie fotograficzne 

i rysunkowe archiwalne, a następnie wykonane na tej podstawie projekty. Zanim jednak 

będzie to moŜliwe konieczne jest wykonanie szeregu prac w pierwszej kolejności 

polegających na zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn zawilgocenia i przedostawania się 

na podwórze wody, przede wszystkim opadowej, i utrzymywaniu się silnego 

zawilgocenia powierzchni elewacji i dziedzińca. NaleŜy maksymalnie zminimalizować 

przyczyny zniszczeń powodowanych zawilgoceniem.  Powinno się skontrolować dach, 

który był remontowany przed dziesięciu laty i sprawdzić stan ofasowań 

odprowadzających wodę z dachu. Z przekazów ustnych wiadomo, Ŝe podczas ulewnych 

deszczy woda z dachu spływa po powierzchni elewacji zachodniej skrzydła wschodniego 

(w przełączce) i w naroŜniku elewacji skrzydła frontowego i zachodniego, przedostając 

się przez nieszczelną stolarką do wnętrz i zalewając pomieszczenia.  
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Powierzchnie tynkowane 

 W związku z potrzebami uŜytkownika zakłada się docieplenie budynku szkoły od 

strony podwórza. Przed wykonaniem projektowanej okładziny izolacyjnej zaleca się 

usunięcie większości odspojonych i zdegradowanych partii tynku i po odslonięciu muru 

i ocenie stanu jego zachowania wykonanie czynności technicznych polegających na 

odsalaniu, usunięciu z powierzchni śladów działalności mikroorganizmów, dezynfekcji, 

wzmocnieniu strukturalnym w razie konieczności zagroŜonych partii muru. W przypadku 

degradacji spoin w murze w przyziemiu zaleca się je uzupełnić profilaktycznie zaprawą 

szerokoporową. Docieplenie nie powinno przysłonić detali architektonicznych, a jeŜeli 

będzie to konieczne naleŜy je powtórzyć po dociepleniu. Stosując odpowiednie profile  

i okładziny. Zaleca się postąpić tak w przypadku cokołu wykończonego prostym 

parapetem. Ze względów praktycznych zaleca się w pasie cokołu wykonanie na 

dociepleniu okładziny betonowej analogicznej jak po stronie frontowej elewacji bądź 

wariantowo obłoŜenie cokołu cegłą licową półklinkierową. 

 Dla elewacji podwórzowej zaleca się po wstępnych ustaleniach zastosowanie 

koloru NCS S 1505-Y50R. 

 Powierzchnie boczne schodów naleŜy po usunięciu niepierwotnych 

i zdegradowanych warstw poddać konserwacji według programu zaczynając od 

ceglanego muru, a następnie uzupełnić tynk zaprawą szerokoporową. W warstwach 

wierzchnich wykończeniowych zastosować tak jak i dla całości elewacji powyŜej cokołu 

wierzchnią szlichtę mineralną i przywrócić kolorystykę zgodną z pierwotną. 

 W przypadku schodów kuchennych naleŜy je rozebrać i zbudować na nowo ze 

stopnicami blokowymi kamiennymi zakonserwowanymi i przeniesionymi z pierwotnych 

schodów na nowa konstrukcję stosując wzmocnienie Ŝelbetonowe i izolację. Zaleca sie 

opracowanie  stosownego projektu. 

 Profilowany tynkowany gzyms wieńczący naleŜy poddać konserwacji według 

programu. Partie gzymsu zdeformowane naleŜy usunąć a następnie rekonstruować te 

odcinki metodą ciągnioną. Po ustawieniu rusztowań zaleca się przed przstąpieniem do 

prac wykonać badania odkrywkowe ustalające kolorystykę sztukaterii oraz po dokładnej 

ocenie stanu zachowania wytypować obszary do resekcji. 
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Kamienne elementy 

 Schody kamienne w wejściu do kuchni przy ścianie szczytowej skrzydła 

zachodniego naleŜy poddać konserwacji według programu – oczyścić z fałszywej patyny, 

glonów i porostów, odsolic zdezynfekować skleić spękania, uzupełnić ubytki, 

a powierzchnie zaimpregnować i zahydrofobizować.  

 Stopnie kamienne w wejściu do sieni zachodniej naleŜy oczyścić z warstw 

betonowej powłoki i po ocenie stanu zachowania podjąć ostateczne decyzje, w wypadku 

silnej destrukcji - wymienić skorodowane bloki na nowe lub wykonać taszle i fleki. 

NaleŜy odtworzyć pierwotną fakturę powierzchni - groszkowanie i dłutowanie szlaku 

krakowskiego widoczne  na powierzchni bocznej w odkrywce nr e.t. 1 (fot nr 56). naleŜy 

teŜ ocenic po skuciu betonu ich stan zachowania i opracować projekt ewentualnego 

przemurowania biegu. 

 Kamienny próg naleŜy wymienić na nowy z granitu (jak dla elewacji frontowej) 

z powtórzeniem faktury i wielkości.  

 

Elementy metalowe 

 W oknach piwnicznych podobnie jak od strony frontowej zaleca się 

zamontowanie nowych, jednolitych krat, z zastosowaniem motywów prętów jak  

w balustradkach lub w oknach piwnicznych bliźniaczej szkoły przy ulicy Lubomirskich. 

Kraty w oknach zaleca się wykończyć w kolorze grafitowym ewentualnie wykonać 

odkrywki na kratach w bliźniaczej szkole. 

 Metalowe balustrady schodów naleŜy konserwować jak inne elementy z metalu, 

według programu. Balustrady naleŜy pomalować na kolor zielony na podstawie 

odkrywek, według wstępnych ustaleń na kolor NCS S 4040-G10Y lub NCS S 4040-

G20Y. 

 

Dla elewacji frontowej i tylnej: 

Stolarka drzwiowa bram wejściowych od frontu i od podwórza 

 Wszastkie bramy wejściowe oprócz współczesnej bramy w osi 11 od frontu 

naleŜy poddać konserwacji w oparciu o program konserwatorski.  

 Okucia w bramach naleŜy konserwować wedlug programu lub rekonstruować  

w oparciu o zachowane w budynku wzorce, widoczne w bramie w osi czwartej elewacji 

frontowej i bramie wiodącej na podwórze z sieni zachoedniej   
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Przykładowo konserwacją naleŜy objąć historyczną bramę wraz z okuciami w osi 

czwartej elewacji. W tym przypadku naleŜy zlikwidować metalowe siatki 

zabezpieczającą górne szklone kwatery. Kwatery przeszklone górną i środkowe 

koniecznym jest zdjąć przed przystąpieniem do dalszych prac.  Profilowane obramienia 

szklonych, szkłem zbrojonym kwater naleŜy rozkleić i wyjąć szyby. Powierzchnię 

drewna naleŜy oczyścić ze wszystkich niepierwotnych nawarstwień, usunąć niepierwotne 

listwy – na przykład obramienie wewnętrznej, przeszklonej kwatery, wykonać resekcję 

partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastępując je nowym sezonowanym – flekami 

dobranymi pod względem gatunku i usłojenia. Drewno naleŜy impregnować i wzmocnić 

strukturalnie, ubytki drewna uzupełnić kitami gotowymi lub specjalnie przygotowanymi 

na obiekcie z wypełniacza i spoiwa. Wykonać i zamontować kopie brakujących profili – 

listwy przymykowej, obramienia owalnej szklonej kwatery. Zaleca się poprawienie 

szczelności akustycznej i termicznej stolarki poprzez zastosowanie odpowiednich  

uszczelek wrębowych i o ile to moŜliwe - szyb zespolonych. Drewno naleŜy wykończyć 

przywracając pierwotną kolorystykę i fladry. Brakującą klamkę barmy w osi czwartej 

naleŜy skopiować stosując za wzór np. klamkę w drzwiach prowadzących na podwórze 

z sieni  zachodniej – fot. 48. 

 W przypadku wykonanej współcześnie bramy drewnianej w osi 11 elewacji 

docelowo naleŜy dąŜyć do jej usunięcia i wykonania w jej miejsce rzeczywistej kopii 

stolarki historycznej, w  oparciu o bramę wejściową w osi 4. oraz bramy bliźniaczej 

szkoły przy ulicy Lubomirskich – fot.123,124. W przyszłości w przypadku decyzji 

o wymianie stolarki naleŜy w tym celu wykonać specjalistyczny projekt, który powinnien 

być zatwierdzony przez odpowiednie władze konserwatorskie. Kopia bramy moŜe być 

wykonana w nowej technologii, czyli z zastosowaniem szyb zespolonych, uszczelek 

wrębowych, drewna prasowanego bardziej wytrzymałego na wpływy czynników 

klimatycznych. Kopia powinna wiernie odzwierciedlać plastykę stolarki historycznej, 

elementy snycerskiej dekoracji, wysokość i kształty profili powinna posiadać kolorystykę 

zgodną z pierwotną. W stolarce powinny zostać zamontowane kopie okuć historycznych 

– zwłaszcza szyld i klamka powinny zostać odlane na podstawie zachowanych 

w budynku, w bramach wejściowych od frontu i od podwórza.  

 Na chwilę obecną ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie 

bramy w osi 11, naleŜy ją koniecznie scalić kolorystycznie z stolarką historyczną – 

pomalować w kolorze brązowym farbą podkładową i wykonać fladry. 
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Stolarka okienna – okna elewacji frontowej i tylnej  

 Na elewacjach koniecznym jest przywrócić okna w wyglądzie – podziałach, 

plastyce i kolorze będące kopiami okien historycznych. Podziały okien są do odtworzenia 

na podstawie fotografii i rysunków projektowych archiwalnych, których reprodukcje 

znajdują się w dokumentacji Pani mgr Danuty Czapczyńskiej i część została skopiowana 

i zamieszczona w niniejszym programie. Plastykę okien – profile ramiaków i listew 

przymykowych naleŜy kopiować z zachowanych w sanitariatach oknach historycznych, 

uzupełniając odtwarzanie historycznych profili według danych technicznych i rysunków 

projektowych  dla detalu stolarki autorstwa Kazimierzy Czepiela dla sąsiedniej szkoły 

przy ulicy Lubomirskich w Krakowie.3  

 Okna historyczne w parterze i na piętrach elewacji frontowej były oknami 

skrzynkowymi, czteroskrzydłowymi, z skrzydłem górnym poziomym trójpolowym, 

uchylnym od dołu i skrzydłami pionowymi trójpolowymi, otwieralnymi.  Środkowe 

dolne pole okien było osobno otwieralne – był to tak zwany „luft“. Poza tym w parterze 

okna w dolnych polach posiadały mleczne przeszklenie – praktyczną izolację od 

widoków z zewnątrz. Mniejsze otwory okienne w czterech osiach od zachodu elewacji 

frontowej w parterze mogły posiadać stolarkę o odmiennych podziałach, ze względu na 

to, Ŝe cała ta część elewacji róŜni się w wykończeniu od całości, a okna te przynaleŜały 

do mieszkania dyrektora.- potwierdzają to rysunku archiwalne – fot.119,120. 

W dokumentacji projektowej istnieje projekt okna o innych podziałach (aneks rys. 5, do 

wykorzystania w tym miejscu. Zaleca sie w kopiach okien zastosować do górnej uchylnej 

kwatery system współczesnych cięgien - gez, co nie tylko pomaga w otwieraniu do 

wietrzenia, ale przedewszystkim w opuszczaniu cięŜkiej kwatery do mycia! W zakresie 

drewna, uszczelek i innych parametrów technicznych naleŜy stosować się do projektu 

autoprstwa kazimierza Czepiela dla bliźniaczej szkoły. 

 Podobnie okna od strony elewacji tylnej miały wielopolowe podziały, okna były 

dwunasto- i dziwięciopolowe, z polami w kształcie jednakowych kwadratów, jak na 

elewacji frontowej – fot.118 i rysunki projektowe fot. 121, 122.  W oparciu o te dane 

naleŜy zaprojektować podziały okien po sprawdzeniu i uporządkowaniu obmiarów. 

Jedynie okna skrzynkowe w sanitariatach (skrzydło wschodnie budynku, elewacja 

podwórzowa) były inne – wąskie, pionowe, dwuskrzydłowe, trójpolowe oraz 

                                                        

3 wybrane strony z projektu  K. Czepiela znajdują się w aneksie do niniejszego programu. 
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czteroskrzydłowe, sześciopolowe. Przykłady tych okien zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W oknach tych widoczny jest zabytkowy profil ramiaków i szprosów, oraz 

okucia – klamki i zawiasy (fot. 66-68). W ubytkach farb i odkrywkach wykonanych na 

tej stolarce (ramiak zewnętrzny) znaleziono kolor ciemno brązowy. Zaleca się jako 

świadka w obiekcie poddanie konserwacji wytypowanego, ze względu na najlepszy stan 

zachowania jednego lub dwóch  okien skrzynkowych z kompletem okuć i klamek  

w sanitariatach.  

 Dla okien zaleca się zastosowanie klamek z szyldami według przykładów – 

analogii na fot. 126,127. 

 Okna piwniczne obu elewacji  z drewnianą stolarką naleŜy poddać wymianie na 

nowe w oparciu o plastykę okien w sanitariatach, z zastosowaniem tych samych profili 

ramiaków i listew przymykowych jak w przypadku okien elewacji, dopasowywując 

wymiarami okna do otworów okiennych w przyziemiu. W przypadku okien piwnicznych 

od frontu z metalową uchylną stolarką naleŜy je konserwować starając się je usprawnić 

lub jeŜeli to niemoŜliwe naleŜy je skopiować wykonując do tego celu osobny projekt.  

Cztery okna piwniczne w osiach od północy elewacji podwórzowej zachodniej (okna 

kotłowni) zaleca wymienić w pierwszych osiach na nową stolarkę drewnianą 

i pozostawić do odnowienia dwa okna metalowe z szachtami.  W przyszłości po podjęciu 

decyzji o zamurowaniu szacht, przy okazji na przykład remontu podwórka, okna 

kotłowni moŜna ujednolicić. Na tym etapie jednak zaleca się odnowienie okien 

metalowych z kratami i odnowienie szachtów.  

 Dla okien strychowych zaleca się zaprojektowanie na zasadach jak dla 

pozostałych okien jednoramowej, otwieralno – uchylnej stolarki. Okna były w ciemnej 

kolorystyce, co jet czytelne na fotografiach archiwalnych – fot. 117,118. 

 Przy wymianie stolarki okiennej naleŜy się posłuŜyć projektem dla stolarki 

autorstwa Kazimierzy Czepiela.  

Ponadto dla całości elewacji: 

• preparaty hydrofobowe naleŜy zastosować wykończeniowo do całości muru 

objętego konserwacją; 

• zakłada się przegląd i poprawienie instalacji odgromowej oraz kontrolę  

i naprawy odprowadzenia wody opadowej; 

• zaleca się wymianę wszystkich parapetów blaszanych na elewacji podwórzowej, 

wymianę rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytan cynkowej 
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wedlug osobnego projektu architektonicznego. Zaleca się wykorzystanie 

pierwotnych lokalizacji dla rur spustowych i poprowadzenie ich w sposób jak 

najmniej inwazyjny dla wyglądu estetycznego budynku; 

• całość elewacji w poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przeciw grafitti; 

• wystające gzymsy i parapety z blachy zabezpieczyć systemem anty-ptak. 

 

 Podwórze naleŜy uporządkować. W tym celu powinno się wyrównać 

teren,wykarczować korzenie, wykonać nową nawierzchnię z  kostki szarej brukowej typu 

behaton i zaprojektować nowe zagospodarownie terenu z uwzględnieniem placu zabaw 

dla dzieci i wydzieleniem pól - skwerów z zielenią i kwiatami, posadzeniem nowych 

drzew oraz miejscami na ławki i ewentualnym ogródkiem upraw.  

Drzewa zacieniające podwórze i rozsadzające korzeniami nawierzchnię naleŜy usunąć, 

starając się w tym celu o odpowiednie zezwolenia.  

Ponadto: 

- Murowane dwustronnie zejście do piwnic przy skrzydle zachodnim naleŜy 

rozebrać. Wejście to jest nieuŜywane i stanowi jedynie kolejne miejsce 

przechowywania śmieci i zawilgocenia. Otwór wejściowy naleŜy  zamurować 

i zatynkować, a zejście zniwelować i zastąpić nawierzchnią placu. 

- Zejście do kotłowni i murek do skladania materialu opałowego w przyszłości 

naleŜy zlikwidować. Do kotłowni prowadzi osobne wejście z wnętrza budynku. 

Teren naleŜy wyrównać, zejście zasypać jak wyŜej, pozyskane miejsce 

wykorzystać w nowym zagospodorowaniu.  

- Przed remontem elewacji i wykonywaniem docieplenia naleŜy rozebrać ceglany 

komin do kotłowni , nieuŜywany. 

- Metalowe altany – garaŜ i śmietnik – powinny zostać rozebrane. NaleŜy przy 

okazji remontu nawierzchni zaprojektować nową altanę śmietnikową – 

funkcjonalną i spójną z wyglądem i charakterem budynku.  

Konserwacji naleŜy poddać Ŝeliwną pompę usuwając z niej wszystkie nawarstwienia 

i produkty korozji, postępując analogicznie jak w przypadku innych elementów 

metalowych. Pompę naleŜy pomalować kolorem ustalonym komisyjniena kolor balustrad 

– zielony lub zgodny z wynikami szczegółowych badań.  

Mur pomiędzy skrzydłem zachodnim i domem tercjana naleŜy konserwować - usunąc 

zdegradowane tynki, zastosować zabiegi dezynfekujące i odsalające a nastepnie 
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wytynkować zaprawą solochłonną szerokoporową i malować i w tym samym co 

elewacje, ustalonym komisyjnie na podstawie poszerzonych badań kolorze.  

 W przyszłości naleŜy przewidzieć konserwację domu tercjana znajdującego się 

pomiądzy parcelami obu szkół. 

 

Wnętrza 

Ściany, sklepienia i sztukaterie 

 Sklepienia krzyŜowe, gurty, wsporniki wymagają wyeksponowania i remontu,  

który przywróci tym elementom pierwotny charakter. W wykonanych odkrywkach 

znaleziono fragmenty dawnej dekoracji malarskiej – polichromii która widoczna jest na 

archiwalnych fotografiach w bliźniaczej szkole przy ulicy Lubomirskich. W celu 

upewnienia się o tym, przed przystąpieniem do prac we wnętrzach, po ustawieniu 

rusztowań, koniecznym jest wykonanie poszerzonych badań sondaŜowo-odkrywkowych 

z odkrywkami pasowo-płaszczyznowymi, zwłazcza w miejscach, do których dostęp był 

utrudniony. Prace te powinny być prowadzone przez specjalistyczny zespół 

konserwatorów.  Po wynikach tych badań naleŜy podjąć decyzję o dalszym postąpowaniu 

– wykonaniu konserwacji bądź uproszczonej rekonstrukcji – artystycznego malowania. 

W tym celu badania moŜna teŜ poszrzyć o wykonanie odkrywek w szkole sąsiedniej, po 

uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. W celach rekonstrukcyjnych naleŜy wykonać 

projekty kolorystyczne i następnie próbki in situ, które powinny być zatwierdzone 

komisyjnie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania dekoracji malarskich naleŜy z powierzchni 

ścian, sklepień i sztukaterii naleŜy zdjąć wszelkie przemalowania i inne niepierwotne 

nawarstwienia – wyrównania - szpachlowania, łaty, kity. Istotne jest, aby usuwanie 

warstw przemalowań wykonywał zespół konserwatorski gdyŜ wtedy jest to bezpieczne 

dla słabo zachowanej warstwy polichromii uszkodzonej podczas poprzednich 

budowlanych remontów. 

 Pierwotne tynki w przypadku znacznych zniszczeń, w tym silnych odspojeń 

naleŜy usunąć, tam gdzie zachowana jest pierwotna polichromia iniekować – wzmacniać 

przy pomocy zastrzyków pod i śródtynkowych, a w miejscach gdzie tynki są dobrze 

zachowane zaleca się je pozostawić i poddać impregnacji wznacniającej, a następnie 

naleŜy je uzupełnić nowym tynkiem. W miejscach głębokich spękań naleŜy odmurować 

ściany i wykonać cerowania i wzmocnienia włóknem węglowym  i iniekcje ciśnieniowe 
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z zaczynów mineralnych. Wszystkie mniejsze spękania w tynku który po wytypowaniu 

zostanie zachowany zaleca się wyŜyłkować, zaimpregnować i wypełnić masą 

amortyzującą.  Masę amortyzująca naleŜy zastosować takŜe na łączeniach muru z innymi 

materiałami, na przykład stolarką drzwiową i okienną oraz kamieniem. NaleŜy 

drobiazgowo opracować wszystkie wykończenia sztukatorskie.  

 Na korytarzu na II piętrze skromniejszym, gdzie nie znaleziono śladów dekoracji 

zaleca się malowanie monochromatyczne w kolorze wybranym z odkrywek. 

 Zaleca się zastosowanie farb zmywalnych zwłaszcza w pasie lemperii  

i dodatkowo powłoki hydrofobowej.  

 

Stolarka okienna klatki schodowej 

 Stolarka okien w klatce schodowej powinna być poddana konserwacji w oparciu 

o program, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki. 

 W oknach korytarzy i klatki schodowej wychodzących na zewnątrz zaleca się 

przywrócenie kształtu – profilu historycznego parapetu – półokrągły profil z uskokiem. 

W tym celu naleŜy wykonać nowe parapety drewniane bądź z drewna prasowanego. 

W warstwie kolorystycznej naleŜy je wykończyć jak pozostałe elementy stolarki – 

brązową warstwą malarską z fladrami.  

 Okno portierni zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o historyczny 

wzór okna w parterze skrzydła wschodniego, w obecnej kuchni (korytarz dawnego 

mieszkania dyrektorskiego).  

 

 Posadzka ceramiczna powinna być konserwowana i rekonstruowana. 

W miejscach, oddzielonych progami, czy ściankami działowymi w parterze,  gdzie 

zastosowano w korytarzach współczesne płytki ceramiczne zaleca się wykonanie 

posadzki w oparciu o wzór pierwotny z zastosowniem jasnych ryflowanych płytek bez 

błękitnego ornamentu.  

 

 Stolarka drzwiowa, ścianki meblowe we wnętrzach, stolarka 

drzwiowa współczesna. Zakłada się wykonanie pełnej konserwacji stolarki drzwiowej 

i ścianek meblowych z przywróceniem kolorystyki widocznej w wykonanych 

odkrywkach. Koniecznym jest odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze i fakturze na 

podstawie odkrywek. Przed wykonaniem powłoki dla stolarki drzwiowej i ścianek 
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meblowych koniecznym jest wykonanie próbek tej warstwy i jej komisyjne 

zatwierdzenie. Występujące w budynku pojedyncze drzwi współczesne do sanitariatów 

i innych pomieszczeń zaleca się wymienić na nowe wykonane w oparciu o wzór drzwi 

pojedynczych występujących w byłym mieszkaniu dyrektora, obecnej kuchni ( fot.104). 

Drzwi naleŜy wiernie skopiować, wykonując stosowny projekt.  

 W całości stolarki drzwiowej zaleca się przywrócenie szyldów i klamek 

popularnych w tym czasie i stosowanych powszechnie, wykonanych z mosiądzu wg 

analogii fot.128. 

Dla dopelninia estetycznego zaleca się w drzwiach do klas przywrócenie 

emaliowanych tabliczek z numerami, według tabliczki odkrytej na stolarce drzwiowej na 

parterze, w wejściu do skrzydła zachodniego. 

 

Inne elementy drewniane w korytarzach 

 NaleŜy wykonać konserwację bądź rekonstrukcję drewnianych pochwytów klatki 

schodowej. W tym celu naleŜy oczyścić powierzchnię drewna, uzupełnić ubytki, 

wykonać warstwę kolorystyczną jak dla stolarki we wnętrzu. Profilowane końce 

pochwytu koniecznym jest zrekonstruować na podstawie zachowanej końcówki  

w jednym z pochwytów, pomiędzy parterem i I piętrem (fot.97). śeliwne wsporniki 

pochwytu powinny być zdemontowane, oczyszczone z nawarstwień farb. Pochwyt zaleca 

się pomalować jak resztę stolarki.  

Konserwacji z przywróceniem pierwotnej kolorystyki naleŜy poddać drewniane progi 

w korytarzach, na odcinkach gdzie występuje ich brak naleŜy zrekonstruować listwy. 

 

Parapety nad kaloryferami 

 Wykonane współcześnie parapety osłaniające kalaoryfery zaleca się wykonać  

w oparciu, o ten sam wzór co parapety wewnętrzne okien. Parapet powinny być 

zaokrąglone i posiadać profil półokrągły z uskokiem (fot.129). W tym celu naleŜy je 

zaprojektować wraz z skutecznym osadzeniem w murze.  

 

Okucia 

 Wszystkie okucie w stolarce naleŜy poddać konserwacji i usprawnić ich 

mechanizmy. Współczesne okucia naleŜy wymienić na okucia spójne czasowo 

 zabytkową stolarką 
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Konserwacji i rekonstrukcji zaleca się poddać Ŝeliwne przytrzymywacze 

przeciwwiatrowe, występujące przy bramach od strony wnętrz i przy ściankach 

meblowych. Tam gdzie ich brakuje zaleca się je przywrócić przez wykonanie 

rekonstrukcji. 

Balustradkę w arkadzie na II piętrze, balustrady współczesne w sieni wejściowej 

wschodniej, metalowe drzwi prowadzące na strych na II piętrze zaleca się poddać 

odnowieniu i konserwacji według wybranych punktów programu dla metaloplastyki. 

 

Schody 

 NaleŜy wykonać konserwację powierzchni schodów z lastryka w sieni wschodniej 

oraz schodów w klatce schodowej poprzez odczyszczenie, wykonanie  

w miejscach koniecznych (na półpiętrach) nowej wylewki, uzupełnienie ubytków 

i zabezpieczenie. W schodach klatki schodowej i sieni zachodniej zaleca się przwrócenie 

szorstkiej faktury, ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku.  

Schody w sieni zachodniej zaleca się najpierw przebadać. NaleŜy usunąć grubą warstwę 

betonu z powierzchni. Następnie w oparciu o uzyskane informacje zaleca się schody 

rekonstruować, w przypadku schodów kaiennych wykonując je z trwalszego materiału – 

szarego granitu. 

Zabytkowy charakter budynku zobowiązuje ustawowo właścicieli i uŜytkowników do 

wykonania prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonywane prace konserwatorskie, demontaŜowe i montaŜowe naleŜy rejestrować 

przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowej.  
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

 

Prace wstępne dla całości elewacji 

1. Ustawienie rusztowań modułowych np. Baumann-Mostostal lub Ramirent. 

2. Usunięcie wszystkich zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji.  

3. DemontaŜ ofasowań blacharskich i rynien oraz rur spustowych  i wykonanie nowych 

z blachy tytan – cynkowej  zgodnie z projektem architektonicznym. Parapety po 

stronie podwórza naleŜy wykonać na odpowiednio wyprofilowanych 

i przygotowanych spadkach. 

 

Wątek ceglany dla elewacji frontowej w podwórzu 

1. Mechaniczne usunięcie brudu, gruzu, ruchomych fragmentów cegieł  

i ruchomych, zdegradowanych zapraw w spoinach,  późniejszych nawarstwień, 

wadliwych pozbawionych wartości historycznej uzupełnień. Spoiny jeśli są  

niepierwotne powinny zostać wycięte przy pomocy tarczowej piły kątowej  

i usunięte następnie małymi widiowymi przecinakami i szpachelkami, tak aby 

nie naruszyć krawędzi kamienia będź cegły. 

2. Oczyszczanie powierzchni cegieł strumieniem ciepłej lub gorącej wody.  

3. Wzmocnienie wstępne cegieł o zniszczonych, odpadających warstewkach spieku 

poprzez podklejanie i impregnację przed czyszczeniem strumienowym ściernym 

– np. Sto Prim Grundex czy Impriegniergrunt Remmers. 

4. Czyszczenie strumieniowo – ścierne metodą niskociśnieniową półsuchą  

z mgłą wodną np. agregatem SV 58 produkcji francuskiej lub agregatem Schmidt 

z odpowiednio dobranym co do granulacji w formie prób kruszywem – 

elektrokorundem całej powierzchni elewacji. 

5. Ręczne i chemiczne usunięcie śladów działalności mikroorganizmów, 

zastosowanie Grunenbelag entferner – środka bio-bójczego firmy Remmers prod. 

niemieckiej lub innego o podobnym działaniu. 

6. Ręczne, mechaniczne doczyszczanie cegły przy uŜyciu np. preparatu firmy 

Remmers Fassadenreiniger Paste w ilości cyklów dobranym w zaleŜności od 

skuteczności w formie prób. Zastosowanie w przypadku twardej czarnej patyny 
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rozcieńczonego roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku 

amonu – przeprowadzenie prób. Neutralizacja zabiegów wodą.  

7. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym np. Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal. 

8. Odsalanie metodą kompresów z ligniny i wody demineralizowanej 

wymienianych „mokre w mokre” oraz kompresów odsalających 

Entsalzungkompresse firmy Remmers prod. niemieckiej, nakładanych na mur jak 

tynk i usunięcie ich po około trzech tygodniach. Przed przystąpieniem do 

odsalnia koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie 

stopnia zasolenia muru. Na podstwie wyników moŜna dokonać właściwej 

metody usuwania zasoleń i określić liczbę zabiegów. W razie potrzeby 

zastosowanie blokerów soli po uprzednim zbadaniu ich składu chemicznego. 

9. Impregnacja pozostawionej w spoinach zaprawy preparatem głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex rozcieńczonym 1:2 z Fluid AF Sto-Ispo.  

W razie konieczności powtórzenie zabiegu.  

10. Impregnacja cegły j.w. 

11. Przemurowanie wytypowanych parti wątku ceglanego – odmurowanie 

wierzchniej cegły, a po wykonaniu iniekcji w spękaniach cerowane cegłą 

rozbiórkową, cerowanie w miarę moŜliwości odsoloną cegłą rozbiórkową lub 

dobraną do charakteru oryginału pod względem rozmiaru, koloru, formatu, 

twardości.  

12. Kitowanie ubytków cegieł zaprawą barwioną w masie na podstawie próbek 

koloru cegieł oryginalnych (na elewacji występują róŜne odcienie cegieł i naleŜy 

je uwzględnić przy przygotowywaniu kolorystyki masy do kitów) np. Atlas Złoty 

Wiek prod. polskiej. W płytkich ubytkach zaleca się zastosowanie Aida Haftfest 

Remmers mleczka – emulsji akrylowej poprawiającego przyczepność. 

13. Uzupełnienie głębszych ubytków spoin wątku w przyziemiu zaprawą 

szerokoporową np. Sto Murisol GP. 

14. Spoinowanie – uzupełnienia masą zaprawową piaskowo – wapienną wykonaną 

na wzór historycznej, przy uŜyciu dobrej jakości ciasta wapiennego 

i wypełniacza kwarcowego o granulacji zbliŜonej do pierwotnej, białego cementu 

i pigmentów naturalnych odpornych na alkalia, z uszlachetniajacym dodatkami, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbliŜenie wysokości i kształtu  
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uzupełnianych fug do oryginału. Ewentualne zastosowanie zaprawy StoTrass 

Kalk barwionej na odpowiedni kolor do spoiny oryginalnej.  

15. Scalenie uzupełnień i wykonanie warstwy kolorystycznej na spoinie. Scalanie 

kolorystyczne uzupełnień na cegle z zastosowaniem Historic Lasur firmy 

Remmers z naturalnymi pigmentami Kremer Pigmente. 

16. Końcowa impregnacja hydrofobowa preparatem np. Funkosil WS. 

 

Elementy elewacji frontowej wykonane w cemencie romańskim 

1. Ręczne (szpachlą, szczotką, skalpelami), mechaniczne na sucho usunięcie 

z powierzchni niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych wartości 

historycznej i wadliwych uzupełnień. 

2. Doczyszczenie elewacji z przemalowań i wadliwych szpachlowań metodą 

hydrodynamiczną – Kercher’em lub strumieniowo – ścierną, niskociśnieniową 

strumieniowo – ścierną z zastosowaniem elektrokorundu bądź pyłem 

kwarcowego, o odpowiednio dobranej frakcji kruszywa i ciśnieniu, dobranego 

na podstawie wcześniejszych prób. 

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i wytypowanie partii do resekcji – 

usunięcie partii zdegradowanych  i całkowicie odparzonych.  

4. Usunięcie śladów działalności mikroorganizmów środkiem biobójczym 

Grunenbelegen Reinigerpaste – firmy Remmers prod. niemieckiej. 

5. Dezynfekcja wytypowanych obszarów murów i odsłoniętych zabytkowych 

zapraw preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  dwukrotnie 

w cyklu 14 dniowym lub StoPrim Fungal Sto-Ispo. 

6. W razie koniczności impregnacja wzmacniająca odsłoniętego pierwotnego 

wątku ceglanego preparatem krzemoorganicznym, rozpuszczalnikowym, 

głęboko penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

7. Ręczne doczyszczenie powierzchni zapraw przez powleczenie zabrudzonych 

partii preparatem Alkutex Fassaden ReinigerPaste firmy Remmers prod. 

niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. W razie potrzeby wykonanie 

kompresów z ligniny przy uŜyciu tej samej pasty. Wypłukanie brudu i pasty 

przy pomocy pary gorącego powietrza.  

8. W przypadku zasoleń zastosowanie metody swobodnej migracji soli do 

rozszerzonego środowiska – zastosowanie wymienialnych kompresów „mokre 
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w mokre“ z wody demineralizowanej i ligniny, a takŜe przy uŜyciu  kompresu 

odsalającego Entsalzungskompresse firmy Remmers prod. niemieckiej – suchej 

mieszanki o wysokiej zdolności sorpcyjnej, gotowej do nakładania po 

wymieszaniu z wodą destylowaną. 

9. Impregnacja strukturalna pozostawionych partii zabytkowych zapraw środkiem 

j.w.  

10. Wykonanie Ŝyłkowania szerszych i głębszych spękań w cemencie rzymskim, 

dodatkowe zaimpregnowanie ich i wypełnieninie masą amortyzującą Rissfüller 

–  firmy Sto-Ispo. 

11. Wykonanie uzupełnień zaprawami na bazie cementu romańskiego. 

Zastosowanie Verussmörtel RZ – do wypełnienia spoin i ewentualnych pustych 

obszarów oraz Fugen i Ergazungsmörtel RZ dobranym pod kątem ziarna i koloru do 

pierwotnie zastosowanego cementu romańskiego i wykonanie w nim uzupełnień 

powierzchni płaskich, a takŜe dekoracji architektonicznych, profili, opasek okiennych 

i in. 

      W zaleŜności od odsłoniętego stanu i głębokości ubytków wykonanie: 

• uzupełnienia ubytków zaprawy – kitów; 

• szpachlowania całej powierzchni – nałoŜenie packą warstwy około 2-3 mm; 

• powlekanie profili, ewentualne scalenie kolorystyczne rzadkim zaczynem; 

12. Powleczenie zakonserwowanych i uzupełnionych powierzchni środkiem 

hydrofobowym preparatem np. Funcosil WS. 

 

Dekoracja malarska ornamentalna na gzymsie wieńczącym elewacji  

1. Ręczne, mechaniczne na sucho usunięcie z powierzchni warstw marskich 

nawarstwień niepierwotnych tynków, pobiał, farb i innych uzupełnień. 

2. Delikatne oczyszczanie całej powierzchni występowania dekoracji malarskiej – 

np. gumą chlebową, pędzlem z włókna szklanego, gąbką Wischab, skalpelami – 

wybranie metody na podstawie przeprowadzonych prób.  

3. Przebadanie tynków metodą akustyczną i usunięcie partii zdegradowanych  

i całkowicie odparzonych. 

4. Omiecenie i odkurzenie ubytków i odspojeń z kurzu i gruzu przy uŜyciu pędzli, 

gruszek. 



 51 

5. Dezynfekcja murów preparatem grzybo- i bakteriobójczym Keim Algicid  

dwukrotnie w cyklu 14 dniowym.  

6. Zabezpieczenie pudrujących się obszarów warstwy malarskiej kilkuprocentową 

dyspersją emulsji akrylowej Primalu AC 33 lub kilkuprocentowym roztworem 

Ŝywicy akrylowej – Paraloidu B72 w mieszance rozpuszczalników organicznych 

toluenu i acetonu 1:1. 

7. W partiach osłabionego tynku wykonanie iniekcji impregnacyjnej 

z zastosowaniem emulsji akrylowej 10 – 15 % Primalu AC 33 z wodą. 

W miejscach odspojeń podklejenie dyspersją akrylową Osakryl KL prod.pol. 

Zakłady Chemiczne Oświęcim, z dodatkiem wypełniaczy, w tym Ledanu TB1, 

ewentualne zastosowanie czystego Ledanu zmieszanego z woodą. W przypadku 

większych odspojeń, miejsc zagroŜonych odpadnięciem i w obrębie pęknięć 

konstrukcyjnych wykonanie iniekcji z zastosowaniem zaczynu mineralnego 

z białego cementu z dodatkiem 20% ciasta wapiennego, a w przypadku rys 

o mniejszej rozwartości naleŜy iniekować zaczyn z mikrocementu. MoŜna 

zastosować takŜe system Sto-Ispo – wykonać zabieg specjalną zaprawą 

wapienno-trasową Sto Trass Injekt. W zaleŜności od stopnia osłabienia, 

odspojenia, zdolności migracji środka chemicznego naleŜy wybrać na podstawie 

prób metodę i środki jak najbardziej skuteczne 

8. Ewentualne doczyszczenie chemiczno – mechaniczne powierzchni dekoracji 

malarskiej roztworem kwaśnego węglanu amonu, neutralizacja wodą. 

9. Wykonanie impregnacji  strukturalnej preparatem krzemoorganicznym głęboko 

penetrującym rozpuszczalnikowym StoPrim Grundex z Fluid AF  Sto-Ispo. 

10. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zaprawą jaką zostały zbudowny gzyms –   

klasyczną zaprawą wapienno-piaskową – przy uŜyciu dobrej jakości ciasta 

wapiennego dołowanego i sezonowanego 6-cio letniego Keim i piasku 

o granulacji zbliŜonej do oryginalnej, bądź zaprawą w technice cementu 

romańskiego.  

11. Rekonstrukcja profili gzymsu metodą ciągnioną. 

12. W przypadku zaprawy klasycznej uzupełnienie warstwy pobiały np. na bazie 

dołowanego ciasta wapiennego np. firmy Keim. 

13. Impregnacja powierzchni przed przystąpieniem do uzupełniania warstwy 

malarskiej.  
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14. Scalenie polichromii farbami na bazie spoiw krzemianowych firmy Keim  

i pigmentów (Kremer Pigmente) dobranych na podstawie analizy pigmentów 

i spoiwa występujących w warstwach pierwotnych, ewentualnie zastosowanie 

farb dla elewacji dobranych kolorystycznie, odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowania UV np. farb Kabe.  

15. Wykonanie ewentualnych rekonstrukcji w technice i technologii j. w. 

16. Impregnacja końcowa hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 

 

Elementy kamienne [tablica z nazwą szkoły, wsporniki] 

1. Omiecenie powierzchni kamienia z powierzchniowych luźnych zabrudzeń. 

2. Usuniecie czarnej patyny przez szlifowanie kamieniami szlifierskimi 

i papierami. Zastosowanie do doczyszczania w razie konieczności (po 

wykonaniu prób) środka chemicznego firmy Remmers – Alkutex 

Fassadenreiniger, opartego na fluorku amonowym, usuwanego 

i neutralizowanego parą wodną lub gorącą wodą.  

3. Impregnacja strukturalna StoPrim Grudex z Fluid AF Sto-Ispo. 

4. Uzupełnienie drobnych ubytków kitem barwionym na bazie masy 

dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej – Akemi lub kitem firmy Remmers 

Restauriermöertel – barwioną masą zaprawową. Dla wzmocnienia 

przyczepności ubytki moŜna uprzednio powlec preparatem Aida Haftfest – 

Remmers prod. niemieckiej. Preparat ten moŜna równieŜ dodać do kitu 

zaprawowego Restauriermöertel celem  polepszenia jego wiązania 

i wytrzymałości. Odtworzenie rzeźbiarskiej faktury w kitach i miejscami na  

powierzchni kamienia. 

5. Ewentualne uczytelnienie liternictwa kolorem 

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne spoiwem silikonowym laserunkowym 

Historic Lasur firmy Remmers prod. niemieckiej z pigmentami mineralnymi 

Kremer Pigmente. 

7. Impregnacja hydrofobowa – Funcosil SNL Remmers. 
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Metaloplastyka 

1. DemontaŜ ozdobnych elementów metalowych dekoracji architektonicznych.  

2. Usunięcie zdegradowanych lub zbyt grubo nawarstwionych powłok lakierowych 

strumieniowo – ściernie, ewentualnie doczyszczanie pozostałości nawarstwień 

w zagłębieniach ręcznie mechanicznie z zastosowaniem skalpeli, siatek i szczotek 

drucianych.  

3. Uzupełnienie ubytków metalu  poprzez lutowanie i spawanie drobnych uszkodzeń 

i spękań np. na ozdobnych ankrach.  

4. NałoŜenie powłoki antykorozyjnej (minia lub cynk w zaleŜności od rodzaju 

elementu) i malowanie Ŝywicą alkidową w odcieniu czerni lub grafitu – farbą 

Schill zgodnie z pierwotną kolorystyką. 

 

Parapety ceramiczne z dachówki karpiówki 

1. Usunięcie zachlapań i powierzchniowych zabrudzeń z powierzchni dachówek 

pozostawionych do konserwacji in situ. 

2. Ręczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni dachówek z czarnej smolistej 

patyny przy uŜyciu papierów ściernych, szczotek, zmiękczając częściowo 

warstwę patyny detergentem np. „Szop” firmy Atlas, stosując Alkutex Fassaden 

ReinigerPaste firmy Remmers prod. niemieckiej, przy uŜyciu miękkich szczotek. 

W razie potrzeby wykonanie kompresów z ligniny przy uŜyciu tych środków. 

W przypadku twardej czarnej patyny uŜycie rozcieńczonego roztworu kwasu 

fluorowodorowego lub kwaśnego fluorku amonu – przeprowadzenie prób. 

Wypłukiwanie brudu i past przy pomocy pary gorącego powietrza - neutralizacja 

wodą. 

3. Wytypowanie partii lub całych daszków do demontaŜu. W przypadku 

zdemontownej dachówki doczyszczenie jej przez kąpiel z zastosowaniem 

środków j.w. 

4. Wykonanie uzupełnień ubytków glazury z zastosowaniem Ŝywicy epoksydowej 

Akemi z wypełniaczami i pigmentami dobarwiającymi kit do koloru pierwotnej 

dachówki. 

5. Poprawienie osadzenia poszczególnych dachówek i montaŜ nowych parapetów na 

zaprawie mineralnej cementowo wapiennej.  
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6. Uzupełnienie spoin w parapetach barwioną na kolor dachówki zaprawą mineralną 

Restauriermortel SK firmy  Remmers. 

7. Hydrofobizacja Funcosil SNL. 

 

 

Stolarka drzwiowa frontowa bram wejściowych, stolarka drzwiowa 

z szpaletami, ścianki meblowe, stolarka okienna we wnętrzach. 

 Wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna 

w elementach konstrukcyjnych szklonych, naleŜy wykonywać po uprzednim wyjęciu 

szyb ze skrzydeł. 

1. Usunięcie powłok malarskich moŜna dokonać przy pomocy elektrycznej 

nagrzewnicy, zachowując odpowiednie bezpieczeństwo i nie dopuszczając do 

zniszczenia struktury drewna. Drugą metodą jest mechaniczne zeszlifowywanie przy 

pomocy cykliny. Jedna i druga metoda jest bezpieczna, z tym, Ŝe nie mogą naruszać 

zaimpregnowanej warstwy drewna. Bowiem po takim zdjęciu powłoki malarskiej nie 

zachodzi potrzeba dokonywania ponownej impregnacji środkami ochronnymi przed 

grzybami i owadami. Poza tym w przypadku naruszenia zewnętrznej warstwy 

drewna, mogą nastąpić inne niekorzystne zmiany, jak np. niedopasowanie skrzydeł 

z ościeŜnicą lub zmniejszenie się szczelności okna drzwi. Stare powłoki moŜna 

usuwać równieŜ przy pomocy Ŝeli tiksotropowych Scansolu firmy Scandia 

Cosmetics,  Profitu czy Vitafu firmy Levis. Neutralizacja White Spiritem. 

2. Usunięcie mechaniczne wadliwych, późniejszych uzupełnień kitów. 

3. Usunięcie niepierwotnych, odmiennych stylem, często wadliwie wykonanych 

elementów drewnianych – kwater, przylg, pojedynczych listew.  

4. Rozklejenie wypaczonych listew ramiaków. 

5. Wymontowanie niepierwotnych elementów metalowych, p. w. klamek. 

6. Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: zawiasów. 

7. Dokonanie dokładnej oceny stanu technicznego oryginalnego drewna stolarki, 

określenie zakresu zniszczeń mechanicznych, biologicznych celem resekcji 

wszystkich wypaczonych, osłabionych mechanicznie, rozwarstwionych,  

z widoczną korozją biologiczną drewnianych partii krosien, ramiaków, ościeŜnic, 

parapetów i innych. 
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8. Odtworzenie na wzór oryginalnych brakujących elementów partii stolarki. 

Flekowanie wyciętych partii drewna nowym drewnem, bez wad, zaimpregnowanym 

o odpowiedniej wilgotności.  Nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z deski 

o tym samym kierunku włókien. 

9. Uzupełnienie  drobniejszych ubytków odpowiednio dobranymi kitami do drewna. 

10. Doprowadzenie wrębów i  przymyków do równej linii i równej płaszczyzny.  

11. Ręczne opracowanie powierzchni sklejeń i uzupełnień – strug i szlifowanie. 

12.  Impregnacja drewna stolarki. 

13. Oszklenie drewna po naprawie (jeŜeli szyby były wyjęte) i uzupełnienie ubytków kitu 

przyszybowego. 

14. Zastosowanie do oszklenia zewnętrznych kwater okiennych szkła zespolonego 

i nowoczesnych uszczelek wrębowych (np. firmy Inter Decenter). 

15. Wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater. 

16. Usunięcie starych zewnętrznych parapetów, wykonanie i zamontowanie nowych 

z blachy tytanowo-cynkowej.  

17. Uzupełnienie spoinowania pomiędzy stolarką i murem przy uŜyciu masy 

amortyzującej Rissfüeller –  firmy Sto-Ispo. 

18. Pomalowanie stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystki ustalonej na podstawie 

badań stratygraficznych. Malować naleŜy farbą temperową przygotowaną w oparciu 

o historyczne receptury (patrz załoŜenia konserwatorskie) z naśladowaniem faktury 

i przywróceniem fladrów. Ewentualnie wykonanie powłoki kolorystycznej 

dwuwarstwowej, najpierw farbą podkładową, a następnie nawierzchniową emalią. 

Farby naleŜy rozprowadzać starannie i jak najcieńszą warstwą. Po kaŜdym nałoŜeniu 

naleŜy przerwać malowanie, by warstwa mogła wyschnąć – farby Dulux lub Levis. 

Wykonanie laserunkowych fladrów. 

19. Uzupełnienie brakujących elementów metalowych w stolarce ich odpowiednio 

dobranymi kopiami na wzór pierwotnych. 

 

Okucia 

1.  Wymontowanie metalowych okuć z przeznaczonych do usunięcia elementów stolarki 

-skrzydeł drzwiowych, ościeŜnic, krosien.  
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2.   Oczyszczenie, wyeksponowanie i usprawnienie metalowych detali: klamek, 

zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych i in. poprzez  usunięcie z ich 

powierzchni nawarstwień i ich naoliwienie. 

3.  Wypolerowanie pierwotnych elementów mosięŜnych, z zachowaną patyną.  

4.  Elementy stalowe po oczyszczeniu naleŜy pokryć farbą antykorozyjną i na koniec 

pomalować farbą w kolorze stolarki. 

 

Posadzka cermiczna z płytek 

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstępne mechaniczne usunięcie warstwy    

 powierzchniowego brudu z powierzchni płytek ceramicznych, poprzez delikatne 

mycie i ścieranie z dodatkiem detergentów, rozpuszczalników organicznych. 

2. Usunięcie niepierwotnych płytek, płytek osadzonych wtórnie w późniejszym okresie 

bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie odsłoniętych 

powierzchni i spoin. 

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych płytek, odtłuszczenie i dokładne 

doczyszczenie ewentualnych ubytków w płytkach. 

4. Impregnacja  wzmacniająca ubytków i powierzchni osłabionych Mineralid Consolid 

100 – firmy Kabe prod. szwajcarskiej. 

5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych płytek na zaprawie do ceramiki. 

6. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek. 

7. Uzupełnienie brakujących płytek nowymi dopasowanymi pod względem wielkości, 

wysokości, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru.  

8. Uzupełnienie spoin zaprawą firmy Remmers dobraną w kolorze. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

 

Lastryko i sztuczny kamień 

1. Usunięcie wszystkich nawarstwień ręcznie (szpachlą, szczotką, skalpelami), 

mechaniczne na sucho - niepierwotnych warstw tynków i farb,  pozbawionych 

wartości historycznej i wadliwych uzupełnień, brudu , zachlapań i innych metodami 

mechaniczno – chemicznymi, odtłuszczenie  i dokładne doczyszczenie ewentualnych 

ubytków w płytkach. 
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2. Doczyszczenie powierchni  metodą hydrodynamiczną - Kercher’em. 

3. Impregnacja osłabionych miejsc środkiem wzmacniającym strukturalnie np. głęboko 

penetrującym StoPrim Grundex + Fluid AF firmy Sto-Ispo.  

4. Uzupełnienie ubytków w płytkach kitami wykonanymi z dwuskładnikowej masy 

chemoutwardzalnej Akemi, barwionej w masie na kolor płytek z dobranym lokalnie 

wypełniaczem w postaci kamyków i in.  W przypadku płaskich kitów dodanie 

mleczka Aida Haftfest Remmers dla poprawy adhezji. 

5. Uzupełnienie drobnych ubytków czy przetarć na płytkach farbą do betonu 

w odpowiednim kolorze. 

6. Wykonanie rekonstrukcji faktury. 

 

Drewniany pochwyt, drewniane progi, parapet okna klatki schodowej 
 

1. Usunięcie lakierów.  

2. Przeszlifowanie powierzchni poręczy papierem ściernym. 

3. Uzupełninie drobnych ubytków kitem do drewna dobranym w kolorze. 

4. Wykonanie wstawek na bolcach z profilem zakończeń drewnem dobranym pod 

względem usłojenia. 

5. Scalenie ewentualnych róŜnic kolorystycznych, laserunkowo poprzez  pokrycie 

powierzchni uzupełnień dobraną kolorystycznie lakiero-bejcą firmy Levis. 

6. Pokrycie bezbarwnym lakierem firmy Levis bądź zastosowanie kolorystyki 

identycznej jak do stolarki okiennej i drzwiowej. 
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ANEKSY 

 

 

• „Opinia konserwatorska dotycząca budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Topolowa 20/22 w Krakowie“, oprac. BoŜena Boba-Dyga, Kraków, 

27.08.2010r. 

 

• „Konserwatorski projekt odtworzenia stolarki okiennej w budynku Zespołu 

Szkół nr 10 przy ul. Lubomirskiego 19/21 w Krakowie”  oprac. Kazimierz 

Czepiel, Kraków 2008r. (fragmenty) 

 

• Dyplom konserwatora dzieł sztuki wraz z uprawnieniami. 
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