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OPIS
Budynek monumentalny, z elewacją frontową z ryzalitem oraz dwoma skrzydłami bocznymi,
dodatkowo w części centralnej elewacji tylnej umieszczona część niższa- sala gimnastyczna.
Dwupiętrowy, z wysokim parterem o wystroju historyzującym, o symetrycznej, regularnej
kompozycji.
Elewacja frontowa – dwudziestotrzyosiowa, część centralną stanowi pięcioosiowy, wysunięty
ryzalit o bardziej rozbudowanym, odrębnym detalu sztukatorskim. Ryzalit zwieńczony jest
gzymsem wieńczącym, pod nim widoczne konsole o przekroju prostokątnym z guzami,
na osi konsol występują płyciny ze żłobkowaniem – tryglify. Naroża ryzalitu podkreślone
pełnoplastycznymi boniami. Poziom II piętra ryzalitu jest wyższy niż

w bocznych częściach

elewacji frontowej, występują tu okna zwieńczone arkadowo, oddzielone pilastrami
o kapitelach kompozytowych. Nad arkadowymi oknami widoczne są okrągłe medaliony
flankowane girlandami liściastymi (liście laurowe). W medalionach umieszczone są portrety:
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Stanisława Staszica. Prawdopodobnie medaliony zostały zamontowane po
odzyskaniu niepodległości, po roku 1918.
Pod oknami II piętra widoczny gzyms podokienny, pod gzymsem widoczne płyciny
z dziewięcioma tralkami, pod pilastrami cokoły. Pod pasem z tralkami i cokołami widoczny
gzyms międzykondygnacyjny oddzielający poziom I i II piętra.
Okna na poziomie I piętra w ryzalicie zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. Zamiast opasek
okiennych okna flankowane są pilastrami z kapitelami jońskimi. Poziom I piętra ozdobiony
boniami tasiemkowymi. Pod oknami widoczny gzyms podokienny, pod nim dekoracja
podobna jak w pod oknami II piętra- płyciny z tralkami i płaskie cokoły. Poziom parteru
oddzielony jest gzymsem międzykondygancyjnym. Na poziomie parteru widoczne bonie
z profilowanymi brzegami, w części cokołowej bonie z grubą, dziką rustyką. Na osi ryzalitu
widoczna brama wejściowa z kamiennym portalem. Portal z półkolistą arkadą, flankowaną
kolumnami jońskimi, kolumny podtrzymują belkowanie z fryzem jajownikowym. Nad
belkowaniem

rozerwany

przyczółek.

Brama

drewniana,

płycinowa,

z

półokrągłym

nadświetlem, z dekoracją snycerską.
Części boczne elewacji frontowej oraz elewacje boczne skrzydeł posiadają jednakową
dekorację sztukatorską, narożniki elewacji ujęte w pełnoplastyczne bonie z profilowanymi
brzegami, gładkie. Całość zwieńczona gzymsem wieńczącym, pod nim konsole z motywem
liścia akantu. Pod konsolami fryz z ornamentem

jajownikowym , pod nim wąski gzyms

podtrzymujący.
Okna na poziomie II piętra zwieńczone prostymi gzymsami nadokiennymi z gierunkami, okna
ozdobione profilowanymi opaskami, pod nimi wąski gzyms podokienny, który przebiega
przez całą szerokość elewacji, bez zagierowań.

Okna na poziomie I piętra zwieńczone
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trójkątnymi przyczółkami podobnie jak w ryzalicie. Przyczółki potrzymywane przez pionowe
konsole z motywem liścia akantu. Okna otoczone profilowaną opaską. Pole ograniczone
konsolami, opaską okienną oraz przyczółkiem jest wypukłe. Pod oknami I piętra gzyms
podokienny przebiegający przez całą długość elewacji. Pod gzymsem płyciny podtrzymujące
przestrzeń okienną. Pod nimi gzyms międzykondygnacyjny nad poziomem przyziemia.
Na poziomie parteru, podobnie jak w ryzalicie na elewacji frontowej, widoczne bonie
z profilowanymi brzegami, w części cokołowej bonie z grubą, dziką rustyką. Na elewacji
od al. Piłsudskiego widoczny jest niewielki balkon na poziomie I piętra. Balkon otoczony
kamienną balustradą z tralkami i pochwytem, pod balkonem występowały prawdopodobnie
konsole wsporniki – obecnie pozostały jedynie wsporniki stalowe.
Na elewacjach podwórkowych widoczny skromniejszy detal sztukatorski. Na poziomie I i II
piętra tynki proste, całość zwieńczona gzymsem wieńczącym, okna ozdobione wąskimi
opaskami, pod oknami gzyms podokienny z zagierowaniami. Nad poziomem przyziemia
widoczny

gzyms

międzykondygnacyjny,

poziom

przyziemia

ozdobiony

boniami

tasiemkowymi. W części cokołowej tynk prosty.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Elewacje frontowa i boczne o dużej wartości artystycznej, o bogatym wystroju
zachowane w złym stanie, zarówno pod względem technologicznym jak i pod względem
zachowania

walorów

estetycznych.

Podobnie

skromniejsze

w

wystroju

elewacje

podwórkowe.
Elewacja budynku poddana była dwóm zasadniczym remontom, z których ostatni znacznie
wpłynął na stan zachowania warstw oryginalnych i przyczyniały się do obniżenia wartości
estetycznych obiektu. Na powierzchni widoczne dwie

grube warstwy nakropku

cementowego, która wpływa destrukcyjnie na zachowane oryginalne tynki. Na całej
powierzchni elewacji widoczna jest

gruba warstwa wtórnych nawarstwień. Tworzy ona
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nierówną, chropowata warstwę, silnie zanieczyszczoną, miejscami przepłukaną deszczem.
Grube nawarstwienia, niedokładne uzupełnienia powodują, że detal sztukatorski całkowicie
stracił swój precyzyjny rysunek, jest wykrzywiony i nierówny. Poza estetycznymi ważne są
problemy technologiczne:

szczelne, wtórne nawarstwienia wpływają destrukcyjnie

na warstwy oryginalne blokując odprowadzenie wilgoci. Wszystkie zmiany, zniszczenia
wywołane działaniem wody zalewającej,
zachodzą

podciąganiem kapilarnym, krystalizacją soli

w słabszej warstwie oryginalnego tynku wapiennego, powodują rozsadzanie

struktury tynku wapiennego. W trakcie badania elewacji stwierdzono, że w wielu miejscach
poza widocznymi ubytkami występują partie odspojone, głuche.
Kolejną przyczyną jest działanie czynników atmosferycznych, elewacja tynkowana
w technologii wapiennej, bez powłoki hydrofobowej, na stan zachowania tynków miały duży
wpływ wszystkie niszczące czynniki atmosferyczne, zacinający deszcz, mróz, wiatr.
Istotnym czynnikiem, który

wpływał destrukcyjnie na warstwy oryginalne było

działanie wody zalewającej ściany ze zniszczonych obróbek blacharskich i uszkodzonych rur
spustowych. Widoczne są ubytki zaprawy, silne spękania i odspojenia,

zawilgocenia

i wysolenia w postaci plam i zabieleń. W zacienionych narożnikach gdzie spływała woda
z uszkodzonych rur spustowych widoczne liczne skupiska mchów i porostów.

W partii

gzymsu wieńczącego i gzymsów podokiennych widoczne liczne ubytki powstałe wskutek
zalewania przez uszkodzone obróbki blacharskie.
Widoczne są również liczne zniszczenia wywołane podciąganiem wody i topiącego
się śniegu zalegającego na parapetach, ubytki pojawiają się najczęściej nad okuciami
blacharskimi parapetów (ubytki w opaskach okiennych) oraz nad gzymsami.
Na elewacjach podwórkowych widoczne duże zniszczenia tynku wywołane podciąganiem
kapilarnym, widoczne plamy , zawilgocenia, wysolenia.

.

Na elewacji widoczne liczne elementy wtórne, haki mocowania, przewody i kable
prowadzone na tynku. W okienkach piwnicznych widoczne są oryginalne kraty przewlekane
i kraty wtórne. Wtórne kraty widoczne są również w oknach parteru.
Tynki – tynk oryginalny wapienny , w kolorze białym , stan zachowania zły, tynki są spękane,
osłabione, spiaszczone, przy opukiwaniu występują miejsca głuche, zniszczenia wywołane
są działaniem czynników atmosferycznych, zalewaniem przez wodę oraz uszczelnieniem
słabszych tynków wapiennych przez nieprzepuszczalny nakropek cementowy. Szczególnie
duże zniszczenia widoczne na elewacjach podwórkowych- widoczne ubytki, pęcherze,
odspojenia, spękania.
Detal sztukatorski ciągniony wykonany w narzucie:
Oryginalnie wykonany z tynku wapiennego w kolorze białym, stan zachowania zły, tynki
detalu

są spękane, osłabione, spiaszczone, przy opukiwaniu występują miejsca głuche,

zniszczenia wywołane są działaniem czynników atmosferycznych, zalewaniem przez
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nieszczelne

okucia

oraz

uszczelnieniem

słabszych

tynków

wapiennych

przez

nieprzepuszczalne nakropki cementowe.
Detal sztukatorski odlewany –
Wykonany w technologii odlewów z cementu romańskiego, w kolorze beżowo-piaskowym
(kolor beżowego piaskowca), zachowany w bardzo dobrym stanie, na powierzchni widoczne
bardzo grube, wtórne nawarstwienia zniekształcające rysunek. Brak ubytków i miejsc
osłabionych.
Elementy kamienne – portal i balustrada balkonu.
Na powierzchni elementów

kamiennych widoczne są zniszczenia wywołane działaniem

wilgoci podciąganej kapilarnie i działania czynników atmosferycznych. Szczególnie duże
zniszczenia widoczne w cokołach podtrzymujących kolumny flankujące bramę wejściową.
Kamień osypuje się i pudruje, widoczne ubytki, rozwarstwienia, odspojenia, złuszczenia. Na
powierzchni widoczna warstwa fałszywej patyny, która dodatkowo przyczynia się do
destrukcji struktury kamienia. Dużym czynnikiem powodującym destrukcję jest skład
geologiczny kamienia, portal i balustrada balkonu wykonane z piaskowca lokalnego,
z Brennej w kolorze zielonkawym o dużej nasiąkliwości.
Brama drewniana, wejściowa - zachowana w dość dobrym stanie, poddana była niedawno
konserwacji.
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BADANIA STRATYGRAFICZNE NA ELEWACJI
Miejsca pobrania odkrywek stratygraficznych
Próbka 1 – elewacja tylna- odkrywka naturalna, ściana prosta,
Próbka 2 – bonie w przyziemiu ,
Próbka 3 – gzyms wieńczący i tynk na elewacji tylnej,
Próbka 4 – tynk prosty w ryzalicie na elewacji frontowej,
Próbka 5 – opaska okrągłego kartusza z portretem – elewacja frontowa, ryzalit,
Próbka 6 – zwornik okna arkadowego w ryzalicie, elewacja frontowa,
Próbka 7 – ornament liściasty- ryzalit na elewacji frontowej,
Próbka 8 – gzyms podtrzymujący arkadę- ryzalit na elewacji frontowej,
Próbka 9 – płycina oddzielająca pilaster i opaskę okienną, ryzalit, elewacja frontowa ,
Próbka 10 – arkada nad oknem II piętra, ryzalit na elewacji frontowej,
Próbka 11 – gzyms nad poziomem I piętra,
Próbka 12 – tralka pod oknami II piętra, ryzalit na elewacji frontowej ,
Próbka 13 – przyczółek nad oknem I piętra- ryzalit na elewacji frontowej,
Próbka 14 – wypukła płycina pomiędzy przyczółkiem, a opaską okienną, ryzalit na elewacji
frontowej,
Próbka 15 – opaska okienna na poziomie I piętra – ryzalit na elewacji frontowej,
Próbka 16 – gzyms pod oknami I piętra,
Próbka 17 – bonie na poziomie parteru,
Próbka 18 – gzyms międzykondygnacyjny nad poziomem parteru,
Próbka 19 – gzyms wieńczący – elewacja frontowa, część boczna,
Próbka 20 – fryz z ornamentem jajownikowym pod gzymsem wieńczącym – elewacja
frontowa, część boczna,
Próbka 21 – tynk prosty na poziomie II piętra – elewacja frontowa, część boczna
Próbka 22 – gzyms pod oknami II piętra – elewacja frontowa, część boczna,
Próbka 23 – przyczółek nad oknem I piętra – elewacja frontowa, część boczna,
Próbka 24 – ściana prosta na poziomie I piętra – elewacja frontowa, część boczna,

Próbki mikroskopowe
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PRÓBKA 1 – ARKADA W OKNIE II PIĘTRA - RYZALIT
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PRÓBKA 2 – BONIA NAROŻNA W RYZALICIE
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PRÓBKA 3 – BONIE W PRZYZIEMIU
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PRÓBKA 4 – GZYMS MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD POZIOMEM PRZYZIEMIA
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PRÓBKA 5 – GZYMS POD KONSOLAMI
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PRÓBKA 6 – GZYMS POD OKNAMI I PIĘTRA
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PRÓBKA 7 – GZYMS POD TRALKAMI
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PRÓBKA 8 – OPASKA OKNA II PIĘTRA
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PRÓBKA 9 – PRZYZCZÓŁĘK NAD OKNAM I PIĘTRA
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Wyniki:
1. Na powierzchni gruba warstwa nakropu cementowego z ostatniego remontu, detal
sztukatorski w kolorze bordowym i białym, bonie, tynki proste w kolorze szarobeżowym.
2. Warstwa nakropu w kolorze beżowym i szaroróżowym,
Warstwa oryginalna:
Całość wykonana z zaprawy wapiennej w kolorze białym z dodatkami hydraulicznymi
w kolorze czarnym (prawdopodobnie mielony węgiel drzewny). Na powierzchni gzymsów
podokiennych, międzykondygnacyjnych, przyczółków nad oknami, gzymsów nadokiennych,
gzymsu pod fryzem jajownikowym, boniowanie na poziomie parteru - cienka warstwa
zacierki w kolorze beżowo-piaskowym. Bonie w cokole wykonane z mocniejszej zaprawy
(prawdopodobnie z dodatkiem cementu romańskiego) w kolorze beżowego piaskowca.
Detal sztukatorski odlewany wykonany w technice cementu romańskiego, w kolorze beżowo
- piaskowym. Wszystkie wymienione elementy wykończone na gładko, z delikatnym
zacieraniem.
Wnioski:
Na podstawie badań stratygraficznych proponuje się kolorystykę:
- bonie z rustyką na poziomie cokołu – kolor beżowo-piaskowy -ciemniejszy,
-

bonie

na

poziomie

parteru,

bonie

narożne,

gzymsy

podokienne,

międzykondygnacyjne, przyczółki nad oknami, gzymsy nadokienne, gzyms pod fryzem
jajownikowym – beżowo-piaskowy – jaśniejszy,
- pozostałe tynki proste ,bonie , opaski okienne – w kolorze białym
- detal sztukatorski odlewany – kolor beżowo-piaskowy - kolor cementu romańskiego,
- elementy z piaskowca- kolor kamienia po konserwacji.
Tynki proste, bonie, detal sztukatorski wykonany w narzucie wykończony na gładko.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I REMONTOWYCH
1. Ze względu na wyjątkowy poziom wykonanych sztukaterii zaleca się przestrzeganie
następujących zasad:
- wszystkie prace wykonywane powinny być przez osoby (firmę) posiadające doświadczenie
i praktykę w pracach konserwatorskich i sztukatorskich
- konieczny jest nadzór konserwatorski sprawowany przez osobę z uprawnieniami
konserwatorskimi (konserwator dzieł sztuki),
- nie wolno stosować gotowych detali sztukatorskich wykonanych z gipsu i powlekanego
styropianu, styroduru i innych materiałów syntetycznych. Detal wykonany powinien być
w narzucie, z zaprawy zgodnie z oryginalna technologią,
- konieczne jest uzgodnienie przygotowanych wzorników z nadzorem konserwatorskim.
2. Usunięcie starej blacharki – okucia gzymsów i parapetów okiennych, Usunięcie wtórnych
elementów – niedostosowanych estetycznie- stalowych mocowań, i haków, przewodów
poprowadzonych po tynku. Usunąć wtórne kraty w oknach. Przewody poprowadzić
podtynkowo, w peszlach.
3. Oczyszczenie fragmentów oryginalnego detalu sztukatorskiego w

celu przygotowania

odpowiednich wzorników.
4. W następnym etapie prac odkucie tynków. Zachować należy maksymalnie dużą ilość
sztukaterii. Należy odkuwać jedynie tynki i sztukaterie odspojone, głuche o stopniu
zniszczenia uniemożliwiającym wzmacnianie. Zakres odkucia detalu sztukatorskiego
uzgodniony powinien być z nadzorem konserwatorskim. Przewiduje się:
- elewacja od podwórka- skucie tynków prostych w 100%.
- elewacja od podwórka – odkucie detalu sztukatorskiego w 40%
- elewacja frontowa i boczne – skucie tynków i detalu sztukatorskiego w 50%
5. Oczyszczenie

zachowanych

tynków i

sztukaterii

wykonanej

w narzucie-

ręcznie,

mechanicznie przy pomocy skrobaków i dłut.
6. Oczyszczenie powierzchni murów- mechanicznie, metalowymi szczotkami lub strumieniem
sprężonego powietrza. Należy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione
spoiny pomiędzy cegłami.
7. Dezynfekcja miejsc, gdzie widoczne są skupiska mchów i porostów (szczególnie we
wnękach, przy rurach spustowych) BFA Remmers.
8. Wzmocnienie osłabionych cegieł i pozostałych elementów sztukatorskich wykonanych
w narzucie: rozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący preparat np. STO Prim Grundex (lub
inny o identycznych właściwościach).
9. Uzupełnienie usuniętych tynków: lekki tynk cementowo-wapienny np. zaprawa cementowowapienna tynkarska WEBER (lub inny o identycznych właściwościach).
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10. Na powierzchni ścian prostych założenie warstwy gładzi szpachlowej

z mikrowłóknami

np. Renowator 580 Sempre (lub inny o identycznych właściwościach).
11. Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego wykonanego w narzucie, ciągniętego
z wzornika – gzymsy, opaski okienne:
- w pierwszym etapie należy delikatnie usunąć mechanicznie warstwy wtórne z detalu
oryginalnego, aby odsłonić oryginalny rysunek detalu,
- przygotować wzorniki z blachy,
- usunięcie części detalu oryginalnego o dużym stopniu zniszczenia, zalanych wodą,
osypujących się przewiduje się usunięcie detalu w 50%,
- przemurowanie nową cegłą fragmentów silnie zawilgoconych, zniszczonych

z powodu

zalewnia przez wodę,
- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentów detalu sztukatorskiego i wątku
ceglanego – głęboko penetrujący preparat STO Prim Grundex (lub inny o identycznych
właściwościach),
- uzupełnienie grubszych ubytków z zaprawy cementowo- wapiennej bezpośrednio na murze –
zaprawa tynkarska WEBER (lub inny o identycznych właściwościach).
- gzymsy uzupełnione i pozostałe oryginalne- zaleca się wykonanie

wierzchniej warstwy

(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej STO MURISOL ZWS (lub inny o identycznych
właściwościach).
12. Wymiana wszystkich

okuć blacharskich z blachy tytan-cynk. Na powierzchni gzymsów

i przyczółków założyć kolce przeciw ptakom. .
13. Izolacja balkonów w technologii Sika (lub inny o identycznych właściwościach).
14. Rekonstrukcja konsol wsporników pod balkonem oraz brakujących konsol podokapowych.
Pod balkonem należy wykonać konsole- wsporniki z motywem liścia akantu, na wzór innych
obiektów w Żywcu (np. konsole pod balkonem Sądu przy ul. Kościuszki). Należy wykonać
model z gliny, a następnie formę i dwa odlewy z gotowych mieszanek na bazie cementu. Nie
zaleca się wykonania odlewów gipsowych, które będą narażone na zalewanie z płyty
balkonu. Konsole podokapowe rekonstruować wykorzystując wzór z oryginału i opisaną
powyżej technologię odlewów.
15. Konserwacja elementów metalowych (kraty w okienkach piwnicznych, metalowa balustrada
na podwórku). Oryginalne kraty przeplatane i balustradę na podwórku należy konserwować.
Zakres prac: oczyszczenie z nawarstwień farby olejnej, uzupełnienie ubytków, malowanie
farbą typu Hammerite. Należy usunąć kraty wtórne i

wykonać rekonstrukcję krat

piwnicznych wg zachowanych oryginalnych wzorów (krata przeplatana).
16. Konserwacja elementów kamiennych:
- usunięcie wcześniejszych uzupełnień i sklejeń nie odpowiadających właściwościom fizyko mechanicznym i optycznym kamienia,
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-oczyszczenie metodą hydrodynamiczną wspomaganą chemicznie ,
- odsolenie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska.
- dezynfekcja obiektu- BFA Remmers.
- wzmocnienie osłabionych partii kamienia - preparaty na bazie pochodnych związków
krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych KSE 300 Remmers.
- uzupełnienie ubytków - zaprawa mineralna (FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL REMMERS).
- rekonstrukcja opracowania powierzchni za pomocą groszkowników i dłut.
-rekonstrukcja kolorystyki – laserunki KEIM.
- hydrofobizacja (FUNCOSIL SL - REMMERS)- 8-10 krotnie „mokre w mokre”.
17. Konserwacja elementów sztukatorskich odlewanych:
- usunięcie wtórnych nawarstwień zapraw i przemalowań – mechanicznie przy użyciu dłutek
i skrobaków,
- doczyszczenie chemiczne przy pomocy słabego roztworu kwasu octowego,
- sprawdzenie mocowań i kotwienia elementów – poprawienie obluzowanych mocowań,
- sklejenie pęknięć – żywica epoksydowa,
-cyzelowanie powierzchni – zastosować należy zaprawę drobnoziarnistą – np. Capalith fein
Caparol. (lub inny o identycznych właściwościach).
18. Konserwacja stolarki okiennej auli.
- demontaż skrzydeł,
- oczyszczenie z nawarstwień farby,
-uzupełnienie ubytków- mniejsze ubtyki – kit na bazie trocin, większe ubytki wstawki- fleki
drewniane,
- pasowanie skrzydeł do ościeży, poprawienie szczelności
- naprawa i regulacja mechanizmów otwierających ,
- oczyszczenie i izolowanie lakierem klamek i zawiasów,
- malowanie wg ustalonej kolorystyki.
19. Konserwacja bramy wejściowej. Drewniana brama wejściowa poddana była niedawno
konserwacji. W dolnej partii narażonej na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne
widoczne uszkodzenia lakieru. Należy jedynie wykonać przemalowanie w kolorze zgodnym
z projektem kolorystyki.
20. Malowanie elewacji

- farba termoizolacyjna Thermo Shield Exterieur (lub inny o

identycznych właściwościach)
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