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I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU
Rodzaj: Stratygrafia nawarstwień malarskich elewacji zabytkowej kamienicy przy ul.
Kasprowicza 1, ul. Powstańców Warszawy 12-14 w Lidzbarku Warmińskim.
Datowanie: koniec XIX wieku?
II. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kasprowicza 1 w Lidzbarku
Warmińskim.
Wykonawca prac: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak.
Czas trwania: listopad-grudzień 2013.
III. RYS HISTORYCZNY
Historia budynku nie jest znana.
IV. OPIS OBIEKTU
Materiał: budynek wzniesiony z cegły, otynkowany.
Rzut: budynek wzniesiony na planie prostokąta.
Bryła: budynek dwukondygnacyjny z poddaszem.
Elewacja frontowa: budynek w partii parteru najprawdopodobniej przebudowany, obecnie
trójosiowy. W osi środkowej z otworem drzwiowym zamkniętym od góry prosto
prowadzącym do lokalu usługowego, wypełnionym stolarką współczesną z PCV; w osiach
skrajnych otwory okienne zamknięte od góry prosto wypełnione stolarką wtórną z PCV.
Kondygnację parteru od kondygnacji piętra oddziela gzyms międzykondygnacyjny, pod
którym znajduje się wykonany w stiuku fryz ciągły o formie wijącego się pnącza z liśćmi i
owocami winorośli. II kondygnacja budynku jest czteroosiowa. Osiowość tej kondygnacji
wyznaczają otwory okienne zamknięte od góry prosto, wypełnione wtórną stolarką z PCV.
Otwory okienne obecnie obramione są płaskimi opaskami w tynku, pierwotnie były
najprawdopodobniej profilowane w podobny sposób do tych znajdujących się na III
kondygnacji elewacji bocznej. Nad oknami zachowały się wypełnienia pól między opaskami
okiennymi a gzymsami nadokiennymi. W osi 1 i 3 (od strony lewej) zachowane są one w
całości, w osiach 2 i 4 zachowane są we fragmentach. Nad nimi znajdują się profilowane
gzymsy nadokienne. W czteroosiowej kondygnacji poddasza nad oknami występują pary
okienek strychowych. Otwory okienne zamknięte są półłukiem, wypełnione wtórną i
oryginalną stolarką drewnianą. Oryginalne okienka strychowe zachowały się w 1 (oba są
oryginalne), 2 (drugie okienko od strony lewej jest oryginalne) i 3 (pierwsze okienko od
strony lewej) osi. Elewację wieńczy profilowany gzyms koronujący.
Elewacja boczna: budynek w partii parteru jest piecioosiowy. W osiach 3., 4. i 5. otwory
okienne zamknięte od góry prosto wypełnione stolarką z PCV. W osi 1. zamurowany otwór
okienny; w osi 2. drzwi wejściowe do klatki schodowej. Otwory okienne obramione są
płaskimi opaskami okiennymi. Kondygnację parteru od kondygnacji piętra oddziela gzyms
międzykondygnacyjny, pod którym znajduje się wykonany w stiuku fryz ciągły o formie
wijącego się pnącza z liśćmi i owocami winorośli. II kondygnacja budynku jest pięcioosiowa.
Osiowość tej kondygnacji wyznaczają otwory okienne zamknięte od góry prosto, wypełnione
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wtórną stolarką z PCV. Otwory okienne obecnie obramione są płaskimi opaskami w tynku,
pierwotnie były najprawdopodobniej profilowane w podobny sposób do tych znajdujących się
na III kondygnacji elewacji bocznej. Pola między opaskami okiennymi a gzymsami
nadokiennymi wypełniają dekoracyjne fryzy wykonane w stiuku. Mają formę wijącego się
pnącza z liśćmi winorośli, a w ich centralnej części umieszczone są maszkarony. Zachowane
są one w całości. Drugą kondygnację od ściany szczytowej oddziela ciągły, profilowany
gzyms podokienny. Ściana szczytowa w dolnej części jest czteroosiowa. Otwory okienne
obramione są profilowanymi opaskami okiennymi. Pola między opaskami okiennymi a
gzymsami nadokiennymi wypełniają dekoracje wykonane w stiuku. Nad nimi znajdują się
dwa otwory okienne zamknięte półłukiem, wypełnione najprawdopodobniej wtórną stolarką
drewnianą. Oryginalne okienka strychowe zachowały się nad nimi. Otwory okienne
zamknięte są półłukiem, wypełnione wtórną stolarką drewnianą. Okienka łączy profilowany
gzyms podokienny. Otwory okienne obramione są profilowanymi opaskami okiennymi.
Okienka strychowe:
Konstrukcja: okna krosnowe: zamknięte od góry półłukiem, jednopoziomowe,
jednoskrzydłowe, dzielone szczeblinami na 7 nierównych pól.
Oszklenie: światło skrzydeł okiennych wypełnione taflami bezbarwnego szkła gładkiego.
Okna drewniane (wtórne):
Konstrukcja: okna krosnowe zamknięte od góry półłukiem, dwupoziomowe, trójskrzydłowe.
Dolne skrzydła dzielone poziomymi szczeblinami na dwie równej szerokości części. Skrzydło
górne podzielone pionową szczebliną na dwie równe części.
Oszklenie: światło skrzydeł okiennych wypełnione taflami bezbarwnego szkła gładkiego.
Okucia: zawiasy czopowe wpuszczane; okucia zamykające: zasuwnice z zakrętkami
wpuszczanymi; okucia uchwytowe: klameczki symetryczne.
Drzwi oryginalne (?): Drzwi o konstrukcji ramowo-płycinowej. Skrzydła równej szerokości.
Płyciny skrajne mniejsze, środkowa większa, w formie prostokąta stojącego. Posiadają
gotycyzujące dekoracje luster. Na styku ram i płycin profilowane listwy. Na styku skrzydeł
znajduje się listwa przymykowa w formie kolumny o gładkim trzonie, z bazą i kapitelem.
Otwór drzwiowy jest zamknięty od góry prosto. Drzwi posiadają przeszklone nadświetle.
Dzielone jest ono szczeblinami pionowymi i poziomymi na 12 równej wielkości części.
V. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Elewacje budynku były w przeszłości kilkakrotnie remontowane. Podczas tych
remontów skuwane były luźne tynki oryginalne oraz zdegradowane detale. Profilowane
opaski wokół okien i gzymsy nadokienne próbowano odtwarzać upraszczając ich formę. W
obrębie parteru bocznej i frontowej elewacji oryginalne tynki ścian skute są całkowicie.
Zachowane są one szczątkowo w obrębie elewacji bocznej, głównie w obrębie III
kondygnacji, a szczególnie pod gzymsami okiennymi pomiędzy otworami okiennymi. Na
wszystkich stiukach oryginalne wymalowanie jest zachowane. Na profilowanych gzymsach i
opaskach wokół okien wymalowanie ugrowe zachowane jest szczątkowo. W obrębie elewacji
frontowej oryginalne wymalowanie zachowało się jedynie w obrębie detali sztukatorskich,
gzymsów nadokiennych oraz gzymsu koronującego.
Na zachowanych szczątkowo warstwach oryginalnych elewacje pokrywają wtórne
tynki. Budynek ponadto kilkakrotnie był przemalowany. Zachowane stiuki były w przeszłości
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naprawiane. Ubytki w ich obrębie nieudolnie szpachlowano, co przyczyniło się do
zniekształcenia ich formy. Ponadto są one kilkakrotnie przemalowane. Wiele z nich nie jest
zachowanych w całości.
Tynki miejscowo odpadają od podłoża ceglanego. Ubytki tego typu widoczne są np. w
części centralnej gzymsu koronującego, do czego przyczyniła sie najprawdopodobniej
zaciekająca woda z nieszczelnej rynny. Po lewej stronie elewacji widoczne jest pęknięcie
muru z założoną szklaną kontrolką.
Detale są spękane, wykitowane nieestetycznymi wypełnieniami, wielokrotnie
przemalowane. Stiuki nieudolnie rekonstruowano. Niektóre z nich zachowały się we
fragmentach.
Budynek szpecą graffiti, instalacje, elektryczne i gazowe, w elewacji frontowej I
kondygnacji stelaż szyldu.
Oryginalna stolarka okienna zachowana jest w postaci okienek strychowych (4 w
elewacji frontowej i 2 w bocznej). Są one przemalowane, drewno ich jest zmurszałe,
wymalowania złuszczają się, są spękane. Drewniane lecz najprawdopodobniej nieoryginalne
okna zachowały się w III kondygnacji elewacji bocznej. Stan zachowania tych okien jest
bardzo zły. Ich drewno jest zmurszałe, popękane, z ubytkami. Kitowanie szklenia jest
wykruszone. Pozostałe okna są wymienione na okna z PCV. Drzwi wejściowe do klatki
schodowej tego budynku są najprawdopodobniej oryginalne. Są one po renowacji.

5

Okienko strychowe w elewacji bocznej jest wyjęte z zawiasów, pozbawione szklenia i
wielokrotnie przemalowane. Drewno ram okiennych jest spękane. Wymalowania złuszczają
się.

Okno w elewacji bocznej (najprawdopodobniej wtórne), w jej górnej kondygnacji jest
zwichrowane i nieszczelne. Drewno okna jest spękane. W obrębie jego listew widoczne są
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otwory po przechodzących przez nie kablach. Kitowanie jest wykruszone. Wymalowania
pokrywające drewno są wtórne, w miejscach licznych ich nawarstwień złuszczają się.
Większość listew ramiaków jest bardzo silnie zdegradowana i popękana.

7

Drzwi w elewacji bocznej są po renowacji.
Gzymsy elewacji frontowej posiadają ubytki tynków, spowodowane najprawdopodobniej
zaciekaniem wody opadowej z nieszczelnej rynny.

8

Profilowane opaski wokół okien posiadają złuszczające się wymalowania. Gzymsy są
spękane i wielokrotnie przemalowane.
W obrębie całego budynku widoczne są wyraźne spękania tynków i detali, również wtórnych
opasek wokół okien.

9

Tynki budynku są popękane, opaski wokół okien w trakcie jednego z remontów zostały
uproszczone.
Spękania gzymsów i detali widoczne są również w miejscach wtórnych reperacji.

10

Dekoracje sztukatorskie posiadają ubytki. Są wielokrotnie przemalowane. W wielu miejscach
w trakcie wcześniejszych remontów były reperowane.
Elewację szpecą instalacje elektryczne i gazowe, anteny satelitarne oraz napisy graffiti.

11

Po prawej stronie elewacji frontowej widoczne jest spękanie muru, które zabezpieczono
szklaną kontrolką. Spękanie to wydaje się być stabilne.
Budynek szpecą napisy graffiti.
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VI. METODYKA BADAŃ.
Badania warstw malarskich miały na celu ustalenie pierwotnego wymalowania
elewacji budynku. Pierwszym krokiem badawczym było wykonanie odkrywek sondażowych,
dzięki

którym

wytypowane

zostały

miejsca

przeznaczone

do

dalszych

analiz

stratygraficznych. Pozwoliły one również na orientacyjne określenie stanu zachowania i
charakter pierwotnej dekoracji. W celu ustalenia dokładnej stratygrafii z powyższych miejsc
pobrano próbki, z których następnie wykonano naszlify.1 Przekroje poprzeczne poddano
obserwacji mikroskopowej w powiększeniu 100 i 200x, a następnie sfotografowano. 2 Na
fotografiach oznaczono warstwy.
Wykonano dokumentację fotograficzną i opisową przeprowadzonych badań. Miejsca
wykonania odkrywek zaznaczono na fotografiach. Stratygrafię warstw pobranych próbek
zestawiono w tabelach.

1

Próbki zatapiano w żywicy Duracryl O (producent Spofa Dental-Praha).
Fotografie przekrojów w świetle VIS oraz interpretację wyników badań wykonała autorka niniejszego
opracowania (zdjęcia wykonano przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon D-70). Badania wykonano przy użyciu
mikroskopu Optiphot 2 (powiększenia 100 i 200 x).
2
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VII. BADANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI.
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WYNIKI BADAŃ
Widok elewacji z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.
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Odkrywka E1. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny cementowy, numerem 2 warstwę wtórną
w kolorze ecru, numerem 3 warstwę ugrową, numerem 4 warstwę szarą. Na nich znajduje się
kolejna warstwa wyrównująca i wymalowanie ecru.
Odkrywka E2. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny cementowy, numerem 2 warstwę wtórną
w kolorze ecru, numerem 3 kolejną warstwę w kolorze ecru.
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Odkrywka E3. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny cementowy, numerem 2 warstwę wtórną
w kolorze ecru, numerem 3 warstwę ugrową, numerem 4 warstwę szarą. Na nich znajduje się
kolejna warstwa wyrównująca i wymalowanie ecru.
Widok odkrywki E4.
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Zbliżenie odkrywki E4. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny cementowy, numerem 2
warstwę wtórną w kolorze ecru.
Zbliżenie odkrywki E4. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny cementowy, numerem 2
warstwę wtórną w ugrowym, numerem 3 białą warstwę wtórną.
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Widok fragmentu elewacji z zaznaczeniem miejsca wykonania odkrywki E5.
Zbliżenie odkrywki E5. Numerem 1 zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną warstwę
bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4 warstwę
białą.
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Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E5.
Tabela 1. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E5.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1
2

I
I

3

II

4

III

5

IV

Datowanie

Koniec XIX
wieku

XX wiek

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Stiuk
Warstwa
wymalowania
Warstwa
wymalowania
Warstwa
wymalowania
Warstwa
wymalowania

Biały
Bordowy
Szary
Szary
Biały

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze bordowym wg NCS-u S 4550Y40R.
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Zbliżenie odkrywki E5. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną warstwę ugrową
wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę ecru.
Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E5.
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Tabela 2. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E5.
Nr warstwy

1
2

Faza
chronologiczna

I
I

Datowanie

Koniec XIX
wieku

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk
Warstwa malarska

Beżowy
Ugrowy

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze ugrowym wg NCS-u S 2040Y10R. Jest to warstwa oryginalna.
Zbliżenie odkrywki E5. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną warstwę
bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.
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Odkrywka E6. Numerem 1 zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną warstwę bordową wg
NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę ecru, numerem 4 warstwę białą.
Odkrywka E7. Numerem 1 zaznaczono tynk oryginalny, numerem 2 warstwę w kolorze
ugrowym wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.
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Odkrywka E8. Numerem 1 zaznaczono mur ceglany, numerem 2 tynk wtórny cementowy,
numerem 3 warstwę ecru.
Odkrywka E9. Numerem 1 zaznaczono mur ceglany, numerem 2 tynk wtórny cementowy,
numerem 3 warstwę ecru.
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Widok elewacji bocznej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.
Odkrywka E1. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 wtórne wymalowanie w kolorze
białym, numerem 3 wymalowanie w kolorze białym.
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Odkrywka E2. Numerem 1 zaznaczono mur ceglany, numerem 2 zaznaczono tynk wtórny
cementowy, numerem 3 kolejną warstwę tynku cementowego, numerem 4 wtórne
pomarańczowe wymalowanie, numerem 5 wymalowanie ecru.
Odkrywka E3. Numerem 1 zaznaczono tynk wtórny, numerem 2 wymalowanie w kolorze
białym.
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Odkrywka E4. Numerem 1 zaznaczono mur ceglany, numerem 2 zaznaczono zacierkę
cementową, numerem 3 warstwę białą.
Odkrywka E5. Numerem 1 zaznaczyłam tynk oryginalny, numerem 2 warstwę bordową wg
NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę pomarańczową,
numerem 5 warstwę w kolorze ecru.
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Przekrój poprzeczny nr 1 z odkrywki E5.
Tabela 3. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E5.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

Datowanie

Charakterystyka
warstwy

28

Kolor

1
2

I
I

Koniec XIX
wieku

Tynk
Warstwa malarska

Beżowy
Bordowy

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze bordowym wg NCS-u S 4550Y40R. Jest to warstwa oryginalna.

Odkrywka E6. Numerem 1 zaznaczyłam mur ceglany, numerem 2 tynk oryginalny, numerem
3 warstwę bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 4 warstwę pomarańczową, numerem
5 warstwę ugrową.
Odkrywka E7. Numerem 1 zaznaczyłam tynk wtórny, numerem 2 warstwę pomarańczową,
numerem 3 warstwę w kolorze ecru.
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Odkrywka E8. Numerem 1 zaznaczyłam tynk wtórny, numerem 2 warstwę pomarańczową,
numerem 3 warstwę w kolorze ecru.
Odkrywka E9. Brak oryginalnych warstw.
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Odkrywka E10. Numerem 1 zaznaczyłam tynk oryginalny, numerem 2 zachowaną
szczątkowo warstwę bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę szarą, numerem
4 warstwę pomarańczową, numerem 5 warstwę w kolorze ecru.
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Odkrywka E11. Numerem 1 zaznaczyłam tynk oryginalny, numerem 2 warstwę bordową wg
NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę pomarańczową,
numerem 5 warstwę w kolorze ecru.

Odkrywka E12. Widoczne warstwy wtórne. Numerem 1 zaznaczyłam tynk cementowy,
numerem 2 warstwę brązową.
32

Widok odkrywki E13.

Zbliżenie odkrywki E13. Numerem 1 zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną warstwę
bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.
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Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E13.

Tabela 4. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E13.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1
2

I
I

3

II

4

III

Datowanie

Koniec XIX
wieku

XX wiek

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Stiuk
Warstwa
wymalowania
Warstwa
wymalowania
Warstwa
wymalowania

Biały
Bordowy
Szary
Biały

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze bordowym wg NCS-u S 4550Y40R. Jest to warstwa oryginalna.
34

Zbliżenie odkrywki E13. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną warstwę
ugrową wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.

Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E13.
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Tabela 5. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki E13.
Nr warstwy

1
2
3

Faza
chronologiczna

I
I
II

Datowanie

Koniec XIX
wieku
XX wiek

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Tynk
Warstwa malarska
Warstwa malarska

Beżowy
Ugrowy
Szary

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze ugrowym wg NCS-u S 2040Y10R. Jest to warstwa oryginalna.

Widok odkrywki E14.
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Zbliżenie fragmentu odkrywki E14. W części wykonanej w stiuku - detal - numerem 1
zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną, bordową warstwę malarską wg NCS-u S 4550Y40R. W partii dolnej, w obrębie tynku, czyli tła ornamentu - numerem 1 zaznaczono tynk,
numerem 2 ugrową warstwę malarską wg NCS-u S 2040-Y10R.

Zbliżenie fragmentu odkrywki E14. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną,
ugrową warstwę malarską wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 wtórną warstwę szarą,
numerem 4 warstwę białą.
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Zbliżenie fragmentu odkrywki E14. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną,
ugrową warstwę malarską wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 wtórną warstwę szarą,
numerem 4 warstwę białą.

Odkrywka E15. Widoczne reperacje profilowanego obramienia okien. Brak oryginalnych
warstw. Widoczne wtórne uzupełnienia cementowe.
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Widok odkrywki E16. W części dolnej, w obrębie ściany numerem 1 zaznaczono tynk,
numerem 2 oryginalną, bordową warstwę malarską wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3
wtórną warstwę szarą. W partii górnej, w obrębie gzymsu - numerem 1 zaznaczono tynk,
numerem 2 ugrową, oryginalną warstwę malarską wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3
wtórną warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.

Zbliżenie fragmentu odkrywki E16. W części dolnej, w obrębie ściany numerem 1
zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną, bordową warstwę malarską wg NCS-u S 4550Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4 warstwę ugrową. W partii górnej, w
obrębie gzymsu - numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 ugrową wg NCS-u S 2040-Y10R,
oryginalną warstwę malarską, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4 warstwę białą.
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Odkrywka E17. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną, bordową warstwę
malarską wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4 warstwę
ugrową, numerem 5 warstwę w kolorze ecru.

Zbliżenie odkrywki E18. Numerem 1 zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną warstwę
bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą.
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Widok odkrywki E 19.

Zbliżenie fragmentu odkrywki E19. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną,
ugrową warstwę malarską wg NCS-u S 2040-Y10R, numerem 3 wtórną warstwę szarą.
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Zbliżenie fragmentu odkrywki E19. Numerem 1 zaznaczono stiuk, numerem 2 oryginalną
warstwę bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4
warstwę białą.

Zbliżenie fragmentu odkrywki E19. Numerem 1 zaznaczono tynk, numerem 2 oryginalną
warstwę bordową wg NCS-u S 4550-Y40R, numerem 3 wtórną warstwę szarą, numerem 4
warstwę białą.
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Widok okna strychowego z elewacji bocznej (1 po lewej) z zaznaczeniem odkrywki O1.

Odkrywka O1. Numerem 1 zaznaczono drewno, numerem 2 i 3 białą warstwę wymalowania.
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Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki O1.

Tabela 6. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki O1.
Nr warstwy

Faza
chronologiczna

1

I

2
3

II
III

Datowanie

Koniec XIX
wieku
XX w.

Charakterystyka
warstwy

Kolor

Drewno

Brązowy

Warstwa malarska
Warstwa malarska

Biały
Biały

Pierwszą warstwą barwną na drewnie jest warstwa w kolorze białym. Jest to warstwa wtórna.
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VIII. PODSUMOWANIE.
Przeprowadzone badania wykazały, że:
 Wapienno-piaskowe tynki ścian budynku wymalowane były pierwotnie w kolorze
bordowym wg NCS-u S 4550-Y40R.
 Profilowane obramienia okienne, gzymsy nadokienne, tło ornamentów nad
obramieniami okiennymi, gzyms koronujący i międzykondygnacyjne wymalowane
były pierwotnie w kolorze ugrowym wg NCS-u S 2040-Y10R.
 Detale sztukatorskie (gipsowe) wymalowane były w kolorze bordowym wg NCS-u S
4550-Y40R.
 Pierwotne wymalowanie okienek strychowych nie zachowało się. Obecnie pokrywają
je wtórne, głównie białe warstwy wtórnych wymalowań.
 Nie zaobserwowano zróżnicowania fakturalnego w obrębie detali i ścian - były
pierwotnie gładkie.
Zaleca się powrót do zidentyfikowanej kolorystyki. W przypadku okienek strychowych
zaleca sie ich wymalowanie w kolorze ugrowym wg NCS-u S 2040-Y10R - takim samym,
jaki występuje na detalach.

Zdjęcia ilustrują kolorystykę detali okiennych w obrębie elewacji.
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Na ilustracjach zielonymi liniami zaznaczono miejsca występowania oryginalnych wymalowań i tynków.
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IX. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

ELEWACJA

1. Usunięcie reklam, szyldów, pozostałości szyldu reklamowego w elewacji frontowej,
tablic informacyjnych, kabli i elementów metalowych tj. bolców, haków, gwoździ, itp.,
które korodują i mogą powodować zaplamienia wymalowań i tynków.
2. W obrębie ścian należy skuć zniszczone, niestabilne, spęcherzone, popękane i
rozwarstwiające się tynki wtórne oraz cementowe uzupełnienia do oryginalnych
tynków i wymalowań w kolorze bordowym. Zabieg należy wykonać mechanicznie.
Powłoki wtórnych farb w miejscach trudnych do oczyszczenia można usuwać za
pomocą za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub pasty Alkutex Abbeizer firmy
Remmers lub odpowiednik Abbeiz Paste prod. Schomburg. Jest to w obu przypadkach
mieszanina o konsystencji pasty, emulgująca w wodzie i ulegająca degradacji
biologicznej. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub
pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się na 24 do 48
h. Po upływie tego czasu preparat wraz ze zmiękczoną warstwą zmywa się gorącą
wodą lub parą wodną za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku
pozostałości powłok olejnych czynności powtarza się.
3. Z gzymsu koronującego, międzykondygnacyjnego, gzymsów podokiennych i
nadokiennych należy usunąć wtórne nieestetyczne uzupełnienia ubytków tynków oraz
wtórne nawarstwienia farb do wymalowania oryginalnego - ugrowego. Zabieg należy
wykonać mechanicznie za pomocą skalpeli lub małych szpachelek. Powłoki wtórnych
farb w miejscach trudnych do oczyszczenia można usuwać za pomocą pasty Alkutex
Abbeizer firmy Remmers lub odpowiednik Abbeiz Paste prod. Schomburg.
4. Detale wykonane w stiuku należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich i wtórnych
kitów i uzupełnień mechanicznie skalpelami do oryginalnego wymalowania
bordowego. Liczne nawarstwienia warstw wtórnych detali sztukatorskich można
próbować usuwać również za pomocą pary wodnej lub pasty Alkutex Abbeizer firmy
Remmers lub odpowiednik Abbeiz Paste prod. Schomburg.
5. Przed uzupełnieniem ubytków tynków elewację należy zmyć wodą pod ciśnieniem.

6. Spękania murów należy poszerzyć i oczyścić oraz zagruntować preparatem Haftfest
firmy Remmers, uzupełnić ubytki zaprawą Verbundmörtel firmy Remmers. Tą samą
zaprawą można uzupełniać spękania detali.
7. Wzmocnienie osłabionych detali (gzymsów) i tynków. Przed przystąpieniem do
uzupełniania, w przypadku występowania miejsc osłabionych w partiach detali i
tynków należy przeprowadzić zabieg wzmacniania. Należy zastosować preparat
krzemoorganiczny Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers. Preparat nanosi się
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metodą pędzlowania. Należy kontrolować stopień nasycenia. W partiach silnie
zniszczonych jeśli zajdzie taka konieczność, zabieg powinien być powtórzony.
8. Sklejenie pęknięć detali. Wszystkie widoczne drobne rysy i pęknięcia należy skleić
15% roztworem preparatu Primal AC33 metodą zastrzyków wgłębnych. Przed
sklejeniem rys w szczelinę w celu zwilżenia wprowadza się w pierwszej kolejności
alkohol etylowy a następnie Primal AC33. Zaleca się wkleić w tych miejscach siatkę
antyrysową z tworzywa sztucznego. Spękania należy wyszpachlować preparatem
Verbundmörtel firmy Remmers
9. Ze względu na fakt, że elewacja ma zniszczone i uproszczone gzymsy i opaski wokół
okien należy odtworzyć pierwotną ich formę. Dotyczy to wszystkich otworów
okiennych elewacji frontowej i wszystkich otworów okiennych II kondygnacji elewacji
bocznej. Natomiast w kondygnacji parteru elewacji bocznej nad obramieniami
okiennymi nie występowały dekoracje sztukatorskie i gzymsy nadokienne. W tym
przypadku należy odtworzyć jedynie profilowanie tych obramień. Dekoracje wokół
okien III kondygnacji należy poddać pracom konserwatorskim. W rekonstruowaniu
profilu obramień okiennych należy wzorować się na najlepiej zachowanym detalu. Są
nim właśnie obramienia okienne III kondygnacji elewacji bocznej. Posiłkować się
można także zamieszczonym poniżej schematycznym szkicu profilu tych obramień. Na
szkicu nie zaznaczono precyzyjnych wymiarów. Detale należy zwymiarować po
usunięciu wszystkich wtórnych wymalowań i wtórnych uzupełnień. W
rekonstruowaniu detalu okiennego należy zastosować technologie tzw. tynków
ciągnionych Grobzugmörtel i Feinzugmörtel firmy Remmers.

48

Il. 1. Strzałką zaznaczono miejsce wykonania
przekroju profilu opaski okiennej.

Il. 2. Widok przekroju obramienia okiennego.

10. W uzupełnianiu ubytków detalu sztukatorskiego należy zastosować gips sztukatorski.
W przypadku braków większych fragmentów sztukaterii z dobrze zachowanych
fragmentów należy wykonać odlewy. Detale, z których będzie wykonana forma do
odlewu powinny być wcześniej oczyszczone z powłok wtórnych, ubytki powinny być
uzupełnione i wyszlifowane. Formy należy wykonać z żywicy Silicon AFM firmy
Remmers i stosując zaprawy do wykonywania kopii sztukaterii Historic Stuckmörtel
firmy Remmers. Wykonane odlewy należy zamontować na elewacji przy pomocy
zaimpregnowanych wcześniej kołków drewnianych i dodatkowo wkleić w tynk.
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11. W odtwarzaniu tynków partii ścian proponuje się zastosowanie gotowych zapraw
mineralnych np. Remmers. W miejscach występowania wcześniejszych spękań ścian
należy wtopić siatki antyrysowe. Jako pierwszą warstwę na ceglane podłoże należy
założyć zaprawę Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel.
Ostatnią warstwę stanowi tynk wierzchni Feinputz. Można także zastosować produkty
systemowe innych firm np. L.Baumit-Bayosan.
12. Przed pomalowaniem zarówno detale w tynkach, ściany, jak i stiuki należy
zagruntować preparatem Hydro-Tiefengrund firmy Remmers.
13. Wymalowanie ścian farbami krzemianowymi renomowanych producentów Keim,
Remmers itp. Kolorystykę elewacji należy dobrać zgodnie z wynikami badań
nawarstwień malarskich.
14. Kolejnym etapem prac jest wykonanie opierzeń blacharskich oraz nowych szczelnych
rynien odprowadzających wodę na znaczną odległość od budynku. Należy wykonać je
blachą tytanowo-cynkową.
15. Na parapetach po remoncie można zastosować ponownie siatki odstraszające ptaki.

OKNA STRYCHOWE
1.
2.

Zdemontować elementy ruchome, a mocowane na stałe konserwować in situ.
Wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną z
zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich (Scansol,
Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

3. Przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję. Zabieg należy przeprowadzić poprzez
pędzlowanie środkiem Chylotox firmy ALTAX.
4. Przeprowadzić ewentualną miejscową impregnację drewna poprzez sparowanie 2-7%
roztworem Paraloidu B-72 w toluenie.
5. Wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna. Zabieg wykonać papierami ściernymi
o różnej granulacji.
6. Skleić ewentualne pęknięcia listew desek przy zastosowaniu kleju na bazie POW.
7. Wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku. Drewno
musi być wysezonowane i zaimpregnowane i zdezynfekowane.
8. Drobne ubytki wykitować kitem akrylowym firmy Tikkurilla.
9. Zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.
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10. Oryginalne klamki wyczyścić chemicznie z powłok malarskich i brudu.
11. Wymalować w kolorze określonym w podsumowaniu badań. Stosować grunty i farby
do drewna renomowanych producentów (Tikkurila, Beckers).
12. Ponowny montaż wymontowanych elementów.

OKNA W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ (UMIESZCZONE POD STRYCHOWYMI)
Ze względu na bardzo zły stan zachowania stolarki okiennej po jej zinwentaryzowaniu należy
wymienić na nową. Kolorystykę nowych okien należy dostosować do koloru elewacji
(wymalować na kolor ugrowy - taki, jaki posiadają detale).
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