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Streszczenie 

 

Niniejsza praca dyplomowa poruszyła problematykę remontów budynków zabytkowych na 

podstawie kaplicy znajdującej się przy cmentarzu Czerwone Maki w Krakowie.  

Zaprezentowałem inwentaryzację architektoniczną, zachowane archiwalia dotyczące m.in. 

warunków gruntowych, dokumenty opisujące stan techniczny budynku. Przedstawiłem 

procesy konserwatorskie i projekt rozbudowy. Badania architektoniczne zostały 

przeprowadzone w oparciu o dokumenty oraz wywiady z mieszkańcami dzielnicy. Praca 

została podzielona na dwa rozdziały. 

W pierwszym rozdziale prezentuję charakterystykę budynku. Przedstawiam lokalizację oraz 

okoliczności historyczne towarzyszące budowie obiektu. Ponadto zaprezentowałem w nim 

fotografie dokumentacji architektonicznej będącej punktem odniesienia do rekonstrukcji 

oraz rozbudowy. 

Kolejny rozdział przedstawia zagadnienia konstrukcyjno – inżynierskie. Można znaleźć tam 

opis oraz dokumentację stanu budynku przez remontem. Wskazałem rozwiązania 

konserwatorskie w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz przywrócenia kaplicy do stanu z 

czasów świetności. Praca została przygotowana zgodnie ze współczesnymi wymaganiami 

inżynierskimi. W tej części pracy został przedstawiony projekt rozbudowy. Można znaleźć 

tam opisy i rysunki szczegółów konstrukcyjnych.  
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Rozdział I 

1.Wstęp 
 

Jako  członek krakowskiej społeczności lokalnej obserwuję urbanizację kolejnych terenów 

podmiejskich. Następnym takim obszarem jest południowo-zachodnia część Kobierzyna, historycznej 

osady zlokalizowanej w VIII dzielnicy Dębniki w Krakowie. Jeszcze 50 lat temu na tym obszarze można 

było znaleźć typowo wiejską zabudowę. Najbardziej rozwiniętymi terenami były okolice Szpitala 

Psychiatrycznego oraz ulic: Kobierzyńskiej, Zawiłej, Babińskiego. Obecnie granice między dawnymi 

wsiami zupełnie się zatarły. Zabudowa miejska silnie zdominowała ten obszar integrując go z 

krajobrazem miejskim.  

        

rys. 1.1.  fragment mapy z 1970r. MIPS [25]                          rys. 1.2.  fragment mapy z 2020r. MIPS [25] 

Niegdyś przy polnej drodze prowadzącej do cmentarza (dziś ulica Czerwone Maki) stała 

jedynie kaplica przynależąca do wcześniej wspomnianego szpitala. W ostatnich latach powstało wiele 

budynków, a w planach są kolejne inwestycje. Dzisiejsze rozwiązania architektoniczne kwestię piękna 

architektury marginalizują, stawiając na użyteczność, kierując się głównie ekonomią i zyskiem. 

Kryteria te dobrze spełnia architektura nowoczesna. W mojej pracy, postanowiłem zająć się jednym z 

ostatnich budynków w okolicy o wartości historycznej oraz wysokich walorach estetycznych. Dziś 

coraz rzadziej spotykanych. 

      

        

rys. 1.3. i 1.4.  mapy z 1970r. i 2020r. z 

MIPS [25], przedstawiają  silną urbanizację 

dookoła cmentarza Czerwone Maki 
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2.Cel i zakres pracy 
 

W mojej pracy skupię się na rozwiązaniach konserwatorskich, przywrócenia części 

zabytkowej budynku do stanu z czasów jej świetności. Przedstawię koncepcję rozbudowy budynku w 

celu poprawy jego funkcjonalności. Omówię zagadnienia architektoniczne oraz podam rozwiązania 

inżynierskie. Zestawienie rysunków pozwoli zrozumieć moją koncepcję rozbudowy godną XXI w. 

jednocześnie nie obojętną na style historyczne. W części inżynierskiej zaprezentuję szczegóły 

rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających współczesne wymogi termiczne.  

 Poza aspektem edukacyjno-naukowym celem mojej pracy jest zainicjowanie działań 

zmierzających do odnowienia i „przywrócenia życia” w historyczne mury tego budynku. 

 

3.Opis obiektu 

3.1.Lokalizacja 
 

Kaplica zlokalizowana jest przy ul. Czerwone Maki w Krakowie, dzielnica Dębniki, w dawnej 

wsi Kobierzyn. Pomocną w określeniu lokalizacji może być infrastruktura miejska, ponieważ nazwa 

Pętli autobusowo-tramwajowej pochodzi od tej samej ulicy. Budynek, będący przedmiotem mojego 

opracowania, swoją pierwotną funkcję pełnił jako kostnica i kaplica pogrzebowa. Obiekt jest 

usytuowany w południowo-zachodnim narożniku Cmentarza Komunalnego Czerwone Maki.  

Lokalizację przedstawia poniższa mapka (rys. 1.5). 

 

rys. 1.5. Mapa miasta Krakowa [24] 
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3.2. Rys historyczny obiektu 
 

Historia kaplicy jest nierozłączna z historią szpitala. Inicjatywa budowy szpitala powstała na 

początku XX w., jeszcze w czasach zaborów. Koncepcja pomysłodawców przewidywała założenie 

miasta-ogrodu dla osób umysłowo chorych; ideą było stworzenie miejsca, gdzie ludzie nie radzący 

sobie w społeczeństwie, będą mogli wieść spokojne życie. Leczenie w normalnych warunkach z 

obowiązkami życia codziennego, pracą (o ile to możliwe). Ten niewątpliwie nowoczesny pomysł 

stworzył przestrzeń do wykazania się dla architektów.  

Kompleks został zaprojektowany przez krakowskich twórców, architektów. Style 

obowiązujące w tamtych czasach: secesja, modernizm i historycyzm, były dobrym środowiskiem do 

stworzenia czegoś, co było poszukiwane w atmosferze nadziei na powrót Polski na mapy świata. 

Powstał nowy Polski Styl Narodowy. Zadanie to wypełnił „zespół architektów Władysława Klimczaka: 

Zygmunt Jarlany, Andrzej Dodkowski i Tadeusz Zieliński. Na obszarze 52 ha, w ogromnym parku 

wybudowano Szpital składający się z 15 pawilonów (przeznaczonych dla 800 chorych) oraz z ponad 40 

budynków administracyjnych, gospodarczych, mieszkalnych”.1 Budynki sakralne powstałe w tym 

czasie, znajdujące się w okolicy to: Kaplica MB Częstochowskiej (na terenie Szpitala), Kościół 

Parafialny MB Królowej Polski (przy ul. Kobierzyńskiej) oraz przedmiot moich zainteresowań – Kaplica 

Cmentarna (przy ul. Czerwone Maki).   

„Kaplica Cmentarna została zrealizowana w latach 1912 – 1914. Witraże do kaplicy 

cmentarnej dostarczył w 1913 r. zakład S.G. Żeleński. Budynek składał się z kaplicy, zaplecza i 

mieszkania grabarza. Część mieszkalna obejmowała: sień, kuchnię, pokój i piwnicę. Według relacji 

Teresy Piszczek z d. Kulig, jej ojciec Mieczysław Kulig był grabarzem na tym cmentarzu. Dwa pokolenia 

rodziny Kuligów, aż do 1967 r. zamieszkiwały we wspomnianym budynku”.2 

Cmentarz powstał najprawdopodobniej w 1917r. Najstarszym grobem jest mogiła Marii 

Juchniewiczowej – siostry I marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Cmentarz administrowany przez ZCK 

od 1985 r., a kaplica od 1992r.  

„Cmentarz Czerwone Maki ( odp. na pismo do ZCK z 5.11.2019 , DRII.430.6.2019) obejmuje 

działki: 11/2 ; 11/ 16 ; 22/8 w obrębie 42 Podgórze. Są one własnością Gminy Miejskiej Kraków w 

trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych. W planie zagospodarowania przestrzennego 

tego terenu z 2017 r. Rada Miasta zobowiązuje się do ochrony cmentarza Czerwone Maki, w tym 

kaplicy. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje: cmentarz komunalny w 

Kobierzynie – zespół cmentarza psychiatrycznego: kaplica, nagrobki i aleja dębowo- klonowa nie jest 

wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast figuruje w wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków Gminy Miejskiej Kraków. W w. nieruchomość podlega ochronie prawa na mocy 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( 

tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)”.3 

                                                           
1
 Fragment zaczerpnięty z Historia, Dziedzictwo i Sztuka – Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w 

Krakowie (babinski.pl) [26] 
2
 Materiały pozyskane od Pani Urszuli Kryszałowicz 

3
 Materiały pozyskane od Pani Urszuli Kryszałowicz 

https://babinski.pl/historia-dziedzictwo-i-sztuka/
https://babinski.pl/historia-dziedzictwo-i-sztuka/
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3.3. Dokumentacja historyczna, wygląd obiektu 
 

Dla potrzeb mojej pracy pozyskałem dokumentacje z dwóch źródeł: 

 

 - z Narodowego Instytutu Dziedzictwa [1] 

 - z zasobów którymi dysponuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych [2] 

 

Zdobyte przeze mnie informacje zostały podparte wywiadami przeprowadzonymi z lokalnymi 

mieszkańcami oraz z ludźmi zainteresowanymi tematem, w tym w sposób szczególny z Panią Urszulą 

Kryszałowicz i Zofią Wcisło. Inne informacje pozyskałem od Pana Macieja Bobra oraz Pana Basisty. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana z zasobów ZCK 

 

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania można zobaczyć fotografie fragmentów 

dokumentacji wykonanej przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ARKONA” spółka z o. o. 

przez Panią arch. Jolantę Skamlę w listopadzie 1996r. [2] 
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rys. 1.6. „Rzut 

przyziemia” – 

Na fotografii 

przedstawiono  rzut 

budynku, podział 

dokonany w ramach 

projektu remontu 

zaproponowanego 

przez p. Skamlę. 

Zakładał on m. in. 

Likwidację części 

mieszkalnej. [2]
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 rys. 1.7. „Rzut więźby 

dachowej” [2] 
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 rys. 1.8. „Przekrój B-B” – przekrój poprzeczny nie odwzorowuje stanu obecnego. Zachowany katafalk oraz ołtarz, brak wyposażenia: drzwi, okien itp. [2]
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rys. 1.9. „Przekrój A-A” – przekrój podłużny, brak sufitów lekkich, zachowany jedynie strop betonowy nad kaplicą [2]
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rys. 1.10. „Elewacja południowa” – w obecnym stanie brak zachowanego ogrodzenia, zachowany jedynie ostatni słupek w zachodnim narożniku cmentarza, który pierwotnie zwieńczała figura Chrystusa Frasobliwego 

(części figury zachowana i zamurowana we wnętrzu kaplicy) [2]
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 rys. 1.11. „Elewacja zachodnia” [2]
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rys. 1.12. „Elewacja północna” [2]
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rys. 1.13. „Elewacja wschodnia” [2]
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3.3.2. Zasoby Narodowego Instytutu Dziedzictwa [1] 

Fragmenty dokumentacji obiektu zabytkowego wykonanej w latach ’80 XX w. Pozwolono mi jedynie 

na zrobienie zdjęć dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 1.14. i 1.15. Figura Chrystusa Frasobliwego – wraz z miejscem, gdzie pierwotnie się znajdowała 

[1] 
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rys. 1.16. Stan wnętrza – kostnica wraz z zakrystią [1] 

 

 

rys. 1.17. Stan wnętrza – kaplica [1] 
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rys. 1.18. Ornament ścienny – lamperia [1] 

 

 

rys. 1.19. Ornament sufitowy – pomieszczenie boczne [1] 

 

 

rys. 1.20. Ornament sufitowy – kaplica [1]
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Zdjęcia z prywatnych archiwów Pani Zofii 

Wcisło wykonane w latach 80’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

rys. 1.21.do rys. 1.26. Wygląd Kaplicy Cmentarnej 

Czerwone Maki – zdobnictwo [fotografie 

pozyskane] 
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3.4.Pierwotny wygląd obiektu – opis 
 

Wnętrze Kaplicy 

W absydzie znajduje się mensa [łac. stół] ceglana pokryta tynkiem w kolorze ugrowym. 

Retabulum [nastawa ołtarza] kamienne. Malowania typu ornamentacyjnego, malowane patronem na 

pobiale w technice temperowej, ściany sklepienie oraz lamperia olejne. Malowania występują na 

sklepieniu, ścianach na tęczy i w absydzie. 

Sklepienie posiada malowanie w postaci kasetonów 11 wzdłuż oraz 9 w poprzek, co daje 

razem 99 malowanych kasetonów. Malowanie zaczyna się na ścianach (wschodniej i zachodniej) na 

pozostałych dochodzi do końca sklepienia. Tło sklepienia niebieskie w odcieniu ultramarynowym. Na 

tym tle namalowana jest za pomocą cienkich (szer. 4mm) 

czarnych paseczków, siatka tworząca kwadraty o wymiarach 

50x50 [cm]. Idąc od boku pozornego kasetonu w kierunku jego 

wnętrza umiejscowiony jest drugi mniejszy kwadrat złożony ze 

złoconych brązem perełek. Centrum wewnętrznego kwadratu 

zdobi, również pozłacana brązem, rozetka w formie kwiatku o 

ośmiu zaokrąglonych płatkach ułożonych koncentrycznie wokół 

środka. Polichromia zachowana w około 60%.  

 

 

rys.  1.27. Wizualizacja sklepienia w kolorze [proj. własny] 

Absyda pomalowana kolorem niebieskim, posiada w dolnej partii ciemno niebieski cokół o 

wysokości ok.30 cm licząc od poziomu podłogi. Ścianę absydy zdobi motyw powtarzających się 

naprzemiennie ciemno niebieskich kwiatków o czterech płatkach i złoconym  środkiem oraz złoconych 

rąbów. 

Drugi motyw ozdoby w absydzie otacza lunety okien. Tworzy go malowany jasno szarym 

kolorem pasek szer. ok. 3 cm, ozdobiony biegnącym od strony zewnętrznej sznurem złoconych 

brązem, perełek.  

Łuk tęczowy absydy otacza bordiura [ornament w kształcie zdobionej wstążki] w formie 

szarego paska szer. ok. 6 cm, na którym biegnie motyw jasno ugrowych czterolistnych kwiatków, w 

okrągłym otworze w środku naprzemiennie z czterema ułożonymi w krzyż perełkami, o identycznej 

kolorystyce. Kwiatek o półokrągłych listach posiada szerokość ok. 4 cm perełki około 5mm. Po bokach 

zamykają ornament czarne wąskie paski szer. ok. 3mm. Bordiura łuku tęczy kończy się około 30cm. 

nad poziomem podłogi (wys. cokołu w absydzie.) warstwa malarska absydy wykazuje podobne 

zniszczenia jak na sklepieniu. Ogólnie zachowana w około 50%.  

Pozostałe ściany kaplicy, to jest wschodnia, północna i zachodnia pomalowane są podobnie 

jak sklepienie na kolor niebieski. Partie dolne i środkowe ścian zajmuje szara lamperia wykonana w 

technice olejnej. Wysokość lamperii  wynosi 1.5 m, licząc od poziomu podłogi. Górna część ścian od 
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lamperii do sufitu liczy 1.23 m wys.  Lamperię zamyka od góry ornament ciągły. Obramia on również 

łukowe sklepienie drzwi prowadzących do zakrystii na ścianie zachodniej i przechodzi z obu stron na 

ścianę tęczową, kończąc się na styku z absydą. 

Ornament ten ma postać poziomego ugrowego paska szer. ok. 5cm a powtarzającym się 

motywem uproszczonych krzyżyków jerozolimskich popielatego koloru, a zamykają go z obu stron 

cienkie poziome, popielate paski. Motyw ten dobrze czytelny jest na małym odcinku ściany 

zachodniej. Przeważnie pozostał jedynie ugrowy pasek, a sam ornament jest starty. Na ścianach 

wschodniej i zachodniej warstwa wierzchnia malowana zachowała się w około 80%. Na ścianie 

południowej utrzymała się jedynie lamperia w około 60%. Motywy ornamentacyjne wykazują duży 

stopień złuszczenia i sproszkowania powierzchni.  

 

Kostnica  

Kostnica usytuowana jest w trakcie południowym osi zachodniej. Na ścianie wschodniej 

znajduje się otwór wejściowy prowadzący do portyku frontowego. Na ścianie zachodniej usytuowane 

są trzy wąskie okna zamknięte półkoliście. Ściana północna od strony zakrystii została zniszczona i 

obecnie praktycznie nie istnieje. Ściany kostnicy malowane są farbą o odcieniu żółtawo szarym 

techniką temperową, szara lamperia – olejną. Na ścianach kostnicy podobnie jak w kaplicy właściwej, 

biegnie nad wysoką na 1.2 m lamperią oraz dookoła okien, 

ciągły motyw dekoracyjny w formie, wykonanych bielą o 

żółtawym odcieniu  

 

 

rys.  2.28. wizualizacja ściany w kolorze [proj. własny] 

kaboszonów [motyw w kształcie oszlifowanego w formie kulistej lub elipsoidalnej kamienia o takiej 

samej nazwie], o wymiarach około  4x4 cm. około 2 cm poniżej ornamentu widoczny jest cieniutki 

biały pasek zamykający górą malowaną lamperię. Obecnie motyw dekoracyjny zachował się na 

ścianach południowej, wschodniej i zachodniej.  

 

Mieszkanie grabarza  

W bocznej, wschodniej osi kaplicy usytuowano mieszkanie grabarza. Składa się ono z dwóch 

pomieszczeń, jest podpiwniczone. W pokoju mieszkalnym zachowała się fragmentarycznie dekoracja 

ścian i sufitu. Nie wykluczone jest, że powstała ona jednocześnie z malowidłami w kaplicy i kostnicy. 

Ściany pokoju pomalowane są na kolor niebieski. Górą ścian pod sufitem biegną cztery poziome 

cienkie paski – 2 ceglasto czerwone, szary i ciemno niebieski. Na styku ścian namalowane są 

wertykalne paski, tworzące wraz z górnymi rodzaj obramowania powierzchni ścian. Niebieska 

płaszczyzna ścian posiada zaznaczony walorowo motyw (fale), biegnący obok dekoracji z kolorowych 

pasków. Podobne półłuki, łączone po kilka i ułożone wertykalnie, usytuowane są na środku ściany.   
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Opisana powyżej dekoracja zachowała się częściowo na 

ścianach wschodniej i południowej i styku ścian zachodniej i północnej. 

Na białej powierzchni sufitu, którego fragment pozostał w narożniku 

ścian zachodniej i północnej, widoczna jest dekoracja z czterech 

cienkich pasków, fioletowych różowych i niebieskich, biegnących 

skrajem sufitu i przecinających się w narożu.  

Odkrywki tynku sugerują, że malowania nie muszą być pierwotne.4 

 

 

 

rys. 3.29. sufit w pokoju grabarza [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Parafraza opisu wnętrz z dokumentacji architektonicznej „ARKONA” [2] 
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Rozdział II 
 

1. Konserwacja 

1.1. Zarys opieki prawnej i społecznej 
 

Dbałość o spuściznę intelektualną i materialną od zawsze towarzyszyła ludzkości. Dotyczyło 

to rzeczy wielkich, ale często wiązało się to również z sentymentalnymi drobiazgami związanymi z 

przodkami. Dowodem dbałości o zabytki jest fakt zachowania się ich, aż po dziś dzień. 

Dbałość o historię wynika z natury człowieka. Przez długi czas nieniszczenie starych obiektów 

było wyrazem dbałości o zabytki. Techniki budowlane pozwalały na remonty oraz rekonstrukcję. 

Zagadnienia czysto konserwatorskie (działanie, którego celem jest zapewnienie tkance historycznej 

jak najdłuższego istnienia w niezmienionym stanie) były nieznane.[10] Poczucie odpowiedzialności za 

obiekty sakralne było powszechne od zawsze, ponieważ budynki te były bezpośrednio związane z 

życiem i działalnością człowieka. W czasach poprzedzających rewolucję przemysłową dbałość o 

świeckie obiekty historyczne nie była aż tak powszechna. W XVIIIw. rodziła się świadomość narodowa 

wśród zwykłych ludzi zamieszkujących Stary Kontynent. Opracowania naukowe wskazują właśnie ten 

czas, jako przełomowy w działalności zmierzającej do zachowania spuścizny materialnej. We 

Włoszech i Francji ukazują się pierwsze opisy zabytków oraz zostaje zapoczątkowana inwentaryzacja 

rysunkowo-opisowa. Technologie związane z nowoczesnym wytopem stali oraz wynalezienie 

produkcji cementu zrewolucjonizowało całe budownictwo. 

Budynki nad, którymi pochylali się XVIII w. konserwatorzy bardzo często nosiły znamiona 

prac, remontów i przebudów prowadzonych na przestrzeni dekad i stuleci. Pierwotna estetyka 

obiektów została naruszona przez style towarzyszące ludzkości. Pojawiło się pytanie: „Co z tymi 

naleciałościami architektonicznymi robić?”. 

W odpowiedzi powstały dwie podstawowe idee konserwatorskie. Puryzm (kierunek czystości 

stylowej) prowadził do przywrócenia pierwotnego, najstarszego znanego wyglądu obiektu. Kierunek 

ten spowodował wiele szkód i zniszczeń. Budynki zostawały niejednokrotnie rozbierane w celu 

przywrócenia (często źle zinterpretowanego) stylu pierwotnego. Puryzm był niezwykle 

rozpowszechniony w Niemczech. Drugim - zgoła odmiennym - podejściem kierowali się zwolennicy 

historycyzmu. Kierunek ten skupiał się na walorach estetycznych budynku, w takim stanie 

architektonicznym, w jakim został zastany. Chęć przywrócenia  jak najlepszego wyglądu, pociągała 

konserwatorów w kierunku rekonstrukcji obiektu. To idealistyczne spojrzenie również zostało 

skrytykowane, wskazując, iż walory zabytkowe nie są wyłącznie związane z wyglądem przedmiotu 

prac konserwatorów, ale także z konstrukcją. Powinny zatem nosić znamiona historii, doświadczeń, 

których były świadkami.[10] 

Jeszcze inne podejście to takie, które nakłaniało do przywrócenia „życia”, do obiektów często 

zrujnowanych. Aby uzyskać ten cel, postanowiono użyć najnowocześniejszych technik, pozwalających 

na wykonanie koniecznych elementów, w sposób całkowicie odróżniających się od pierwotnej 

architektury.    
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Na terenach polskich w czasach zaborów, Polacy pielęgnowali dziedzictwo narodowe. 

Agresorzy - szczególnie Niemcy i Rosjanie – przeciwstawiali się temu niszcząc spuściznę naszych 

przodków, także w postaci dóbr materialnych.  

W Krakowie w XIXw. z powodzeniem rozwijano doktrynę konserwatorską. Dokonano kilka 

rekonstrukcji oraz dbano o budynki historyczne. Warto wspomnieć o projekcie, którego 

współautorem był Stanisław Wyspiański. Pod koniec XIXw. kiedy „w powietrzu można było wyczuć” 

nadchodzącą wolność, opracował on projekt zatytułowany: „Akropolis – pomysł zabudowania 

Wawelu”. Była to koncepcja remontu i rozbudowy Wawelu z wielkim rozmachem, w celu utworzenia 

tam nowego ośrodka władzy. Nie ukrywam, że projektując rozbudowę kaplicy mam na uwadze tę 

mocno ingerencyjną, ale jakże estetyczną, odważną koncepcję. 

W wyniku II WŚ Polska została zniszczona i zrabowana. Niemcy i Rosjanie pozbawili nas, na 

niespotykaną skalę, materialnego dziedzictwa kulturowego. Warszawa została zniszczona w 95%. 22 

stycznia 1945 powołano Biuro Organizacji Odbudowy m.st. Warszawy, na którego czele stanął prof. 

Jan Zachwatowicz. Jego celem było odbudowanie ważnych historycznie budynków. Niestety było to 

sprzeczne z wizją ówczesnych komunistycznych rządów PRL. Niespełna miesiąc później profesor 

został pozbawiony stanowiska na rzecz socrealistycznego architekta. Swoją walkę o kulturę polską 

prof. Jan Zachwatowicz kontynuował na pozostawionym mu polu. Jako generalny konserwator 

zabytków prowadził pracę związane z odbudową zabytków Warszawy. Rekonstrukcja ograniczyła się 

jedynie do Starego Miasta. Niestety, socjalistyczne władze pozbawiły nas wielu niepowtarzalnych 

dzieł architektury, które można było uratować.[13] W 1946 roku kiedy w zrujnowanej Polsce toczyła 

się dyskusja o skali i formie powojennej odbudowy kraju, Jan Zachwatowicz powiedział: 

„Znaczenie zabytków przeszłości dla narodu z drastyczną jaskrawością uwypukliły 

doświadczenia lat ostatnich, kiedy Niemcy pragnąc zniszczyć nas jako naród, burzyli pomniki naszej 

przeszłości. Bo naród i pomniki jego kultury to jedno. Nie mogąc zgodzić się na wydarcie nam 

pomników kultury, będziemy je rekonstruowali, będziemy je odbudowywali od fundamentów, aby 

przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną to przynajmniej dokładną formę tych pomników, żywą 

w naszej pamięci i dostępną w materiałach. Za wszelką cenę trzeba było ratować przed ostateczną 

zagładą resztki dorobku kulturalnego, aby zaś te resztki miały jakiś sens i choć w pewnym stopniu 

mogły spełniać tę rolę, jaką wyznaczamy zabytkom w życiu narodu i w kształtowaniu jego kultury, 

należało dać im formę zbliżoną do ich formy właściwej. Oczywiście jest to w wysublimowanej nauce 

konserwatorskiej cofnięciem się o wiele dziesiątków lat, lecz na naszym gruncie jest jedynym 

sposobem postępowania. Kataklizm ostatniej wojny postawił sprawę jeszcze ostrzej. Z premedytacją 

wydarto całe stronice naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami architektury. Poczucie 

odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego co nam zniszczono, 

odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu historycznego.”[28] 

Profesor Jan Zachwatowicz ocalił wiele polskich zabytków od zapomnienia, chociaż było to 

sprzeczne z ówczesną doktryną konserwatorską. Pokazał na czym polega prawdziwy sens dbania o 

budynki historyczne. 

Mówienie o ochronie prawnej obiektów, szczególnie w czasach rozbiorów jest szczególnie 

trudne. Najwcześniej, bo już na początku XIXw. działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie 

rozpościerając opiekę nad materialną spuścizną kultury polskiej. Niestety, w wyniku represji Rosjan 

zostało ono zamknięte po powstaniu styczniowym. Dało to impuls do wzmożonego, nieformalnego 
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działania w tym obszarze w pozostałych zaborach.[10] W zaborze niemieckim germanizacja była 

posunięta tak daleko, że wszelkie przedsięwzięcia budowlane Polaków (nawet prywatnych domów) 

były ograniczane5. W Galicji, na terenie zaboru austriackiego, swój cenny wkład w ochronę zabytków 

wniosła Akademia Umiejętności oraz Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej i Wschodniej. Na I 

Zjeździe Historyków Polskich we Lwowie w 1890r. przedstawiono koncepcje ustawowej formy 

ochrony zabytków. W wyniku działalności środowiska zwołano również Pierwszy Zjazd Miłośników 

Ojczystych Zabytków Sztuki i Historii w 1911r. Ustalono, że opieka nad zabytkami polskiej kultury leży 

w obowiązku społeczeństwa. Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w Dekrecie Rady Regencyjnej z 

dnia 31 października 1918r., znalazły się pierwsze formalne zapisy ochrony prawnej zabytków. 

Kolejnym dokumentem było Rozporządzenie Prezydenta z roku 1928, które zmienione w 1933r., stało 

się ustawą. Prawo to obowiązywało przez okres II WŚ oraz w czasie odbudowy kraju po wojnie. Nowa 

ustawa została przyjęta w 1962r. Najnowszym aktem prawnym w tym zakresie jest „Ustawa z dnia 23 

lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.   

 

rys. 2.1.1. Schemat organizacyjny służb ochrony zabytków [29] 

W całym kraju prowadzone są Rejestry Zabytków. Wpisu do rejestru może dokonać wyłącznie 

odpowiedni rangą konserwator. Taka decyzja sprowadza na właściciela obiektu konkretne obowiązki.  

Proces wpisu do Rejestru Zabytków jest prowadzony z jego wiedzą. Ranga zabytków nie jest 

jednorodna, co jest ujęte w rejestrze i odpowiednich przepisach. Prowadzone są rówież Gminne 

Ewidencje Zabytków. Mogą do nich zostać wpisane obiekty, które istnieją dłużej niż 50 lat, bez zgody i 

wiedzy właściciela. Narzucają na niego określone prawem wymagania. Jednak nie są one już tak 

bardzo zobowiązujące jak w przypadku zabytku ujętego w Rejestrze Zabytków.  

W Polsce powojennej na przełomie lat 50’ i 60’ powstała ewidencja w formie Zielonych Kart. 

Umieszczono tam ok. 35 000 obiektów, przypisując każdy do jednej z pięciu grup – 0, I, II, III, IV. 

Rozwiązanie to było nietrafione, bowiem środki finansowe były przydzielane w sposób 

nieodpowiedni. Kryterium przyznawania środków była grupa, do której przypisany został zabytek, a 

nie faktyczne potrzeby na renowacje, czy konserwacje. W 1975r. powstał wzór Białej Karty, który 

obowiązuje (z pewnymi zmianami) do dziś. Według wymogów, sporządzenie tego dokumentu jest 

czasochłonne, jednak obiekt zostaje opisany w sposób szczegółowy. Sporządza się go w co najmniej 

                                                           
5
 W dobry sposób oddaje to powszechni znany „wóz Drzymały”, którego właściciel przeciwstawił się 

absurdalnym wymaganiom Niemców. Prof. Jan Władysław Rączka z PK w swojej publikacji [6] pisze, że 
architektura w zaborze miała być niemiecka do tego stopnia, że nie można było wznosić budynków z murami 
szachulcowymi, a jedynie w technologii murów pruskich. Te pierwsze były przejawem polskiej kultury.[6] 
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dwóch egzemplarzach przechowywanych w archiwum urzędów konserwatorskich i w archiwach NID 

(Narodowy Instytut Dziedzictwa). Dokumenty zawierające potrzebne informacje o zabytku można 

znaleźć, także w innych miejscach. Są to instytucje użytkujące obiekty, organizacje zajmujące się 

ochroną zabytków, czy w prywatne archiwa. Należy pamiętać, że prace nad budynkiem, cennym 

historycznie zawsze  wymagają analizy zapisków z wszystkich możliwych źródeł. 

 

 

 

 

1.2. Zastany stan techniczny  
 

Poniżej na fotografiach przedstawiam obecny stan techniczny budynku będącego obiektem mojej 

pracy. 

 

 

 

 

rys. 2.1.2. Fasada [24] 
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rys. 2.2. Elewacja zachodnia [24] 

 

 

 

rys. 2.3. Elewacja północna [24] 
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rys. 2.4. Elewacja wschodnia [24]  

 

1.3. Opis zastanego stanu technicznego 
 

Po przejęciu kaplicy przez ZCK (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) wykonano nowy dach, w 

celu zabezpieczenia budynku przed dalszym niszczeniem. Wizja lokalna nie wskazuje na uszkodzenia 

konstrukcyjne. Kominy zostały zabezpieczone doraźnie (tylko części znajdujące się nad połacią). W 

dokumentacji ZCK zalecano ich przemurowanie. Orynnowanie jest sprawne jednak nieprzystające do 

historycznego wyglądu budynku. Stan więźby dachowej należy zweryfikować w sposób szczegółowy, 

ponieważ istniejąca więźba ma około 30 lat, a nie była poddawana żadnym kontrolom. Obecnie jest 

to niemożliwe, gdyż wszystkie wejścia są zamurowane. 

Stan ścian nośnych jest niepokojący. Tynk w wielu miejscach jest odparzony, ściany są 

zawilgocone, co świadczy o braku sprawnej hydroizolacji pionowej i poziomej.  Większość otworów 

okiennych i drzwiowych zostały zamurowane. „Popękaną i zniszczoną ścianę pomiędzy 

pomieszczeniami nr 2 i 3 całkowicie przemurowano. Nad pom. nr 2,3,5,6,7 i 8 brak stropów. Nad pom. 

nr 1 zachował się strop. A nad pom. nr 4 – sklepienie z resztką polichromii”.6  

We wnętrzu kaplicy znajduje się katafalk, ołtarz, fragmenty ceramicznej posadzki oraz resztki 

tynków ściennych. Zachowały się zniszczone, metalowe okna oraz spróchniała stolarka drzwiowa. 

Zachowane fragmenty według dokumentacji powinny znajdować się we wnętrzu kaplicy.  

                                                           
6
 Fragmenty opisu z dokumentacji architektonicznej „ARKONA”[2] 
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Wśród analizowanej dokumentacji odnalazłem ekspertyzę geologiczną wykonywaną przy 

okazji ostatnich prac (około 30 lat temu). Wynika z niej, że pomimo spadku terenu na zachód od 

kaplicy oraz płaskiego terenu, warunki gruntowe nie są sprzyjające. W skał gruntu wchodzą: 

fluwioglacjalne piaski drobne i średnie; deluwia /gliny pylaste zwięzłe przewarstwione piaskiem 

gliniastym; gliny. Lustro wód gruntowych stabilizuje się na około 1.5m poniżej wierzchniej warstwy 

gruntu. W rozmowie z pracownikiem ZCK dowiedziałem się, że na cmentarzu zabroniono pochówków 

w trumnach ze względu na wyskoki poziom wód gruntowych. Takie warunki gruntowe wyjaśniają 

obecność wody w podpiwniczeniu kaplicy we wschodniej części. Przy okazji ostatniej ingerencji w 

budynek wykonano ekrany iłowe wokół ścian fundamentowych budynku. Wykonano również 

podziemne odprowadzenie wody z rynien poza obręb budynku. Kaplica nie ma wykonanych żadnych 

przyłączy. 

 

rys. 2.5. Przekroje geologiczno-inżynierskie [2] 

2. Rozwiązania konserwatorskie 
 

Budynek kaplicy na cmentarzu Czerwone Maki jest zabytkiem widniejącym na poz. 909 w 

Gminnej Ewidencji Zabytków (rys. 2.6). Oznacza to, że prace budowlane nie są obostrzone najbardziej 

rygorystycznymi przepisami dotyczącymi zabytków. Jednak skala robót zaproponowanych w 

niniejszej pracy wiąże się z koniecznymi konsultacjami z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz 

będzie wymagała pozwolenia na budowę. 

 

 

rys. 2.6. Fragment Krakowskiej GEZ [pozyskano z www.bip.krakow.pl] 
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2.1. Wzmocnienie fundamentów 
 

Wstęp do zagadnienia 

Według sztuki budowlanej i konserwatorskiej, zabiegi wykonywane w obrębie fundamentów 

zależą od stanu budynku. Czasami ograniczają się do wymiany warstw hydroizolacyjnych, a niekiedy 

wymagają również wzmocnień konstrukcyjnych. 

Budynki posadowione na gruntach słabonośnych, nasyconych wodą z czasem mogą silnie 

osiadać. Dzieję się tak z powodu nierównomiernej konsolidacji gruntu oraz przez wahania poziomu 

wód gruntowych. W czasie remontów częstym zabiegiem jest wykonywanie drenażu. Trzeba sobie 

zdawać sprawę, że taki zabieg może spowodować osiadanie oraz zniszczenia konstrukcji zabytku. W 

celu zapobiegnięciu postępowi zniszczeń należy wykonać wzmocnienie gruntu lub fundamentu.  

Grunt można wzmacniać po przez iniekcję cementowe lub geopolimerowe. Wzmocnienia 

fundamentów wykonuje się w technologii mikropali lub obudów żelbetowych. Zadaniem mikropali 

jest przede wszystkim zwiększenie powierzchni przekazywania obciążeń na grunt oraz stabilizacja 

budynku. Zadaniem obudów żelbetowych jest dodatkowo wzmocnienie ścian fundamentowych oraz 

zespolenie ław fundamentowych, które często były wykonywanie jako żwirowe. 

Uszczelnienie konstrukcji fundamentów (wypełnienie zaprawą cementową podbudowy 

kamiennej) w bardzo starych zabytkach często kończy się nasileniem zjawiska kapilarnego 

podciągania, które prowadzi do pogorszenia estetyki w dolnych partiach ścian, korozji murów w 

strefie przemarzania.[12] Jednak wzmocnienie fundamentów ten sposób jest często konieczne i 

pociąga za sobą wykonanie hydroizoalcji poziomej.  

Iniekcje strukturalne są najczęstszą metodą przerwania wędrówki wody kapilarami. Innym 

rozwiązaniem jest nacinanie murów i wypełnianie szczelin materiałem nieprzepuszczającym wodę. 

Nacięcia wykonuje się krótkimi odcinkami około 1-2m. Wykonując te prace trzeba pamiętać, że 

narożniki budynku powinny być poddane tym zabiegom na końcu. 

Izolacja przeciwwodna pionowa w budynkach historycznych najczęściej jest wykonywana za 

pomocą szlamu. Inne rozwiązania mniej kosztowne, bardziej rozpowszechnione w budownictwie 

oparte o bitumy, nie są tak trwałe.7 

Rozwiązanie problemu przedmiotu pracy 

W obrębie budynku został wykonany drenaż oraz ekrany iłowe w odległości około 3m od 

budynku. Celem robót było odwodnienie piwnic oraz gruntu przylegającego do ścian. Warunki 

gruntowo-wodne w dokumentacji są określane jako „nienajlepsze”. Wysoki poziom wód gruntowych 

jest niesprzyjający. Grunt składa się z glin i piasków.  

Na zachowanych rysunkach nie znalazłem dokładnej informacji o posadowieniu.  

Fundamenty zostały zaznaczone jako ściany bez ław; najprawdopodobniej wykonane jako 

betonowe.8 Niezależnie od materiału, konieczny jest remont 100- letnich fundamentów.  

                                                           
7
 Ogólne informacje na temat fundamentowania zostały zaczerpnięte z prywatnych notatek sporządzanych na 

wykładach dr inż. Janusza Koguta na PK 
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Układ konstrukcyjny części zabytkowej, w proponowanym rozwiązaniu, nie zostanie 

zmieniony w sposób istotny. Grunty pod budynkiem należy zakwalifikować jako nośny. Po 

oględzinach nie można stwierdzić problemów z nadmiernym osiadaniem. Mając to na uwadze, nie 

zaleca się wzmocnienia fundamentów obiektu ze względu na powierzchnię przekazywania obciążeń 

na grunt.  

W tym przypadku można spodziewać się bardziej klasycznych fundamentów murowanych na 

kamiennej podbudowie. Celu wzmocnienia konstrukcji proponuję wykonać obudowę żelbetową, 

której zadaniem będzie zabezpieczenie fundamentu przed korozją. 

  

rys. 2.7. Wzmocnienie fundamentu – przekrój [projekt własny] 

 
Po odkopaniu ścian fundamentowych należy mechanicznie oczyścić ich powierzchnię. 

Podbudowę fundamentu może stanowić kamień naturalny, należy wypełnić ewentualne puste 

przestrzenie między kamieniami zaprawą cementową. Jeśli fundament okaże się być murowany 

należy pozbyć zaprawy na głębokość około 2cm. Powierzchnię fundamentu trzeba oczyścić z 

wszystkich zmurszałych fragmentów. Górna część  żelbetowej obudowy powinna być wpuszczona w 

mur na głębokość 10cm, w tym celu należy wykonać nacięcie w murze o wysokości jednej cegły oraz 

głębokości 10cm. W celu połączenia ścian fundamentowych  z żelbetową obudową trzeba wykonać 

kotwy  przewiercając się przez mur. Sposób wykonania kotew i zbrojenia przedstawia  rys. 2.7. oraz 

2.8.  

                                                                                                                                                                                     
8
 Ponieważ fundament nie istniejącego już ogrodzenia był betonowy. 



34 
 

 

  

 

rys. 2.8. Wzmocnienie fundamentu w części podpiwniczonej – przekrój [projekt własny] 

 

Część wschodnia kaplicy jest podpiwniczona. Ze względu na niewielki metraż i wysokość 

około 2m oraz podwyższone koszty remontu zalecam zasypanie piwnicy i wykonanie posadzki na 

gruncie w pomieszczeniach nad piwnicą. 

2.2. Hydroizolacja 
 

Rozwiązanie problemu przedmiotu pracy 

Obecnie budynek nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed przenikaniem wody. Jak 

zostało wyżej napisane wykonano jedynie ekrany iłowe oraz drenaż. Prace te miały rozwiązać 

problem gromadzącej się wody w suterenach. Przy takich warunkach gruntowych to rozwiązanie nie 

może być satysfakcjonujące. Dotychczasowe rozwiązanie zabezpiecza jedynie fundament przed 

parciem hydrostatycznym. Rezygnacja z piwnicy spowoduje brak konieczności wykonania izolacji 

przeciwwodnej i obniża koszt inwestycji. 
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rys. 2.9. Rozwiązanie hydroizolacji fundamentów [projekt własny] 

 

Właściwa hydroizolacja pionowa  

Niezbędne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w całej części podziemnej oraz w 

miejscu, gdzie ściana jest narażona za nasiąkanie wodą oraz przemarzanie (tj. strefa cokołowa). 

Zaleca się wykonanie hydroizolacji mineralnej (szlam) ze względu na dużą trwałość oraz sprzyjające 

pH, co jest istotne przy remoncie tak starych obiektów.  

 

Hydroizolacja pozioma  

Odpadające tynki na dużej wysokości nad poziomem terenu, świadczą o zawilgoceniu ściany 

poprzez zjawisko podciągu kapilarnego. Zastosowanie samej izolacji pionowej nie jest rozwiązaniem 

wystarczającym. Możliwe jest bowiem nasiąkanie dolnej części fundamentu oraz dalej ścian, poprzez 

pionową wędrówkę wilgoci. W celu zlikwidowania tego problemu zaleca się wykonanie iniekcji 

strukturalnej. Ciecz na bazie polimerów wypełnia mikrostrukturę materiału uniemożliwiając 

podchodzenie wody w górną część ściany. To rozwiązanie dodatkowo wzmacnia mur. Całościowe 

rozwiązanie zapewni ochronę ściany przed wnikaniem wilgoci. 



36 
 

W przypadku tego obiektu należy wykonać dwie przepony poziome. Pierwszą należy 

zlokalizować w części murowanej około 100 cm poniżej poziomu terenu (lub w miejscu przejścia z 

fundamentu betonowego na mur ceramiczny) w celu ograniczenia wilgoci w strefie przemarzania, 

druga przeponę należy wykonać w strefie cokołowej 50 cm nad poziomem gruntu. 

Wykonanie iniekcji strukturalnej polega na wykonaniu rzędu otworów na głębokość około 

2/3 grubości muru, w odległości 15cm. W otworach umieszcza się pakery – żebrowanie tulejki z 

tworzywa sztucznego. Do pakerów podłącza się węże podające żywice poliuretanową pod ciśnieniem. 

Po związaniu żywicy pakery należy usunąć, a miejsca pozostałe należy wylenić szlamem9. Obrazuje to 

rys. 2.10  

 

 

rys. 2.10. Grafika przedstawiająca wykonanie iniekcji strukturalnej [webac.pl] 

 

2.3. Remont posadzki   
 

Rozwiązanie problemu przedmiotu pracy 

Obecny stan posadzek zupełnie nie przystaje do dzisiejszych wymagań technicznych. Na 

chwilę obecną kaplica nie jest w żaden sposób zabezpieczona przed nadmierną utrata ciepła. W 

budynku znajdują się betonowe posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Z dostępnych źródeł 

wynika, że zachowały się szczątkowe pozostałości flizów10.  

                                                           
9
 Ogólne informacje na temat hydroizolacji zostały zaczerpnięte z prywatnych notatek sporządzanych na 

wykładach dr inż. Aleksandra Byrdego na PK 
10

 W opracowaniu Pani Jolanty Skamli znajduje się zalecenie położenia nowych płytek gresowych o wyglądzie 
najbardziej zbliżonym do zachowanych. 
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W części wschodniej kaplicy znajdował się strop drewniany. Przez fakt stojącej wody w 

piwnicy należy się spodziewać, że jeżeli zachowały się elementy drewniane to nie nadają się one do 

dalszego użytkowania. Powyżej zaproponowałem zasypanie piwnicy. Jak wspomniałem takie 

rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie i architektonicznie. Część mieszkalna budynku nie nosi 

znamion nadzwyczajnej wartości historycznej.  

Prace przy wzmocnieniu fundamentów wymuszają wykonanie wykopów. Jest to dobra okazja 

do pozbycia się starej podłogi oraz zapewnienia odpowiedniej podbudowy pod nową podłogę. To 

rozwiązanie pozwoli na uzyskanie wizualnej spójności między poszczególnymi częściami wnętrza. 

Przedstawione rozwiązanie należy zastosować zarówno w starej, jak i w nowej części obiektu.  

Podbudowę pod nową podłogę należy wykonać z zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej. 

Kolejną warstwę będzie stanowić chudy beton o grubości 10cm. Na podbetonce proponuje wykonać 

warstwę izolacji termicznej: 15cm styropian XPS.  Następnie należy ułożyć matę oraz węże do 

ogrzewania podłogowego, które zostaną zalane wylewką (7cm). Ze względu na ryzyko gromadzenia 

się wody na posadce (przez wnoszenie jej na butach) wylewkę należy zabezpieczyć folią w płynie.  

Rodzaj zastosowanego ogrzewania powoduje, że  wybrany preparat polimerowy musi być odporny 

na podwyższone temperatury. Wykończenie podłogi będą stanowić płytki gresowe o wzorach 

uzgodnionych z konserwatorem zabytków. Całość  propozycji obrazuje poniższy rys. 2.11. 

 

  

 

rys. 2.11. Propozycja wykonania podłogi [projekt własny] 
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2.4. Wzmocnienie i wykończenie ścian  
 

Wstęp do zagadnienia 

Mury budynków zabytkowych są najważniejszą częścią starych obiektów. Bardzo często to 

jedyny zachowany element. Ze względu na wartość i charakter budynku do zagadnienia trzeba 

podejść z należytą wiedzą. Zachowane fragmenty wymagają analizy fizyko-chemicznej w celu 

wykonania poprawnej konserwacji i zabezpieczenia. A, co najważniejsze, niepogorszenia stanu 

obiektu.[11] 

Najczęściej zachowane mury były bezpośrednio wystawione na czynniki atmosferyczne: 

deszcz, mróz, wiatr, a także na czynniki chemiczne i biologiczne. Do zniszczeń murów materiału 

mogło przyczyniać się także niewłaściwe użytkowanie11 lub podejmowanie nieprofesjonalnych 

działań naprawczych. Mając to na względzie należy spodziewać się, że jeżeli podejmowane przez nas 

działania nie będą uwzględniać środowiska chemicznego, może dojść do destrukcyjnych reakcji 

fizyko-chemicznych. Konsekwencją analizy chemicznej będzie zatem zastosowanie odpowiednich 

materiałów rekonstrukcyjnych i renowacyjnych.  

Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na ratowanie odparzonych tynków. Podklejanie, 

wzmacnianie strukturalne. Są to metody bardzo kosztowne i czasochłonne, dlatego stosuje się je w 

bardzo starych i ważnych obiektach. W szczególności dotyczy to tynków ozdobnych, fresków, 

polichromii. Ubytki występujące w ozdobnej warstwie zewnętrznej powinny być uzupełniane 

materiałami konserwatorskimi. Dotyczy to zarówno wykończenia ceglanego, jak i powierzchni 

tynkowanych. Zewnętrzne części ścian w zabytkach bardziej pospolitych są remontowe przy użyciu 

technik wykorzystywanych w czasach współczesnych dla zabytku, a niekiedy przy użyciu 

nowoczesnych metod. Te kwestie zawsze powinien rozstrzygać konserwator.  

Prawie zawsze stare, porzucone budynki wymagają wzmocnień konstrukcyjnych. Technologie 

zastosowane przy tych pracach zawsze są kwestią indywidualną, popartą badaniami  

i doświadczeniami. Należy jednak wspomnieć o następujących zabiegach konstrukcyjnych  

i budowlanych: 

-ściągi stalowe 

-pręty wklejane 

-maty i taśmy CFPR 

-konserwacja wewnętrznej i zewnętrznej strony murów 

-stalowe i drewniane konstrukcje wspomagające i podtrzymujące konstrukcję  

- iniekcje 

-impregnacje [11] 

                                                           
11

 Bardzo często spotykanym problemem jest zasolenie murów. Szczególnie w obiektach sakralnych, w których 
ateistyczne władze, w czasach rządów socjalistycznych, zmieniały funkcje kościołów na np. magazyny nawozów 
sztucznych. 
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Techniki przemurowywania ścian, czy rekonstrukcji również można znaleźć w wielu zabytkach 

znajdujących się w naszej Ojczyźnie. Są to także techniki konserwatorskie, choć nie zawsze są tak 

odbierane12. 

 

Rozwiązanie problemu przedmiotu pracy 

 

Remont ścian  

Ściany wymagają  generalnego remontu. Tynki na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych 

nie mające wartości historycznej należy zbić.  Zmurszałe spoiny między cegłami na głębokości około 

2cm wymagają wymiany.  

Konsekwencją osuszenia ścian jest skurcz materiałów konstrukcyjnych muru, co prowadzi do 

zmiany rozkładu naprężeń. W efekcie mogą powstać pęknięcia. Należy rozważyć wzmocnienie ścian 

siatkami podtynkowymi,  jak na przykładzie przedstawionym na rys. 2.12. [3] 

 

Od strony zewnętrznej wykończenie ma stanowić tynk ozdobny o gramaturze ustalonej z 

konserwatorem zabytków. W celu prawidłowej wentylacji muru konieczne jest wykonanie tynku 

strukturalnego o wysokiej paro przepuszczalności (tynk silikonowy/silikatowy). Cokół proponuję 

                                                           
12

Pisanie niniejszej pracy zbiegło się w czasie z pracami przy wiadukcie kolejowym nad ul. Grzegórzecką 

w Krakowie. Budowla powstała w XIXw. jako most kolejowy nad kanałem, stanowiącym część sieci miejskich 

kanałów. Niedługo później podjęto decyzję o zasypaniu kanałów, w wyniku czego powstał ciąg ul. Dietla 

przechodzący w ul. Grzegórzecką, w ten sposób most stał się wiaduktem. Wspominam tę budowlę, gdyż piszę  

technikach remontowo-konserwacyjnych obiektów zabytkowych.  

Od kliku lat trwają prace związane z przebudową linii kolejowej E30. Na odcinku przebiegającym przez centrum 

miasta nasyp kolejowy został zastąpiony nowoczesną estakadą. Trasa kolejowa została poszerzona do czterech 

torów. W całym przedsięwzięciu częścią newralgiczną jest owa zabytkowa konstrukcja. Prace są zorganizowane 

w taki sposób aby utrzymać ruch. W czasie prac związanych z budową estakady zabytkowy wiadukt został 

poszerzony z zachowaniem historycznej architektury. Pierwotna część obiektu maiła zostać poddana 

konserwacji, jednak analiza wytrzymałościowa wykazała, że konserwacja wraz ze wzmocnieniem nie pozwoli na 

bezpieczne użytkowanie obiektu. Podjęto kontrowersyjną decyzję o rozbiórce i rekonstrukcji.  

W konsekwencji na wniosek PKP wojewódzki konserwator zabytków podjął decyzję o wykreśleniu obiektu z 

rejestru zabytków. Formalnie prace nie są prowadzone na obiekcie zabytkowym, jednak wykonawca został 

zobowiązany do zachowania oraz użycia w rekonstrukcji obiektu jak największej ilości pierwotnych materiałów. 

Konserwator zabytków podjął decyzję o weryfikacji postępowania na podstawie, którego dokonano 

wykreślenia obiektu z rejestru zabytków. Możliwe że budowla ponowie stanie się zabytkiem.[30] W wyniku 

inwestycji w krakowskim krajobrazie zmienia się wiele, jednakże sam wiadukt zachowa swoje walory 

estetyczne. Wybrałem ten przykład ponieważ w ciekawy sposób pokazuje, jak aspekt społeczny, ekonomiczny, 

urbanistyczny niekiedy decyduje o losach zabytków. Można tu dostrzec także, jak względne bywa rozumienie 

pojęć: „ZABYTEK”, „REKONSTRUKCJIA”. 

 



40 
 

wykonać z piaskowca lub z okładziny kamiennej ustalonej z konserwatorem. Gzyms w górnej części 

ściany należy odtworzyć, a jeśli stan techniczny okaże się fatalny, należy go zbić i wykonać z 

materiałów współczesnych ustalonych z konserwatorem. 

 

 

 

rys. 2.12. Przykład zastosowania siatki wzmacniającej, podtynkowej FRCM-SRG SYSTEM – siatka z 

dwukierunkowego włókna bazaltowego B-Net [systemy wzmocnień FRP & FRCM system Tatran 

Group] 

 

Fasady powinny być przywrócone do stanu pierwotnego. Wiąże się to brakiem możliwości 

wykonania standardowej termomodernizacji od strony zewnętrznej budynku. W obiektach  

zabytkowych, dodatkowo nie będących miejscem częstego przebywania ludzi, termomodernizacja 

nie jest priorytetem. Zastosowanie termoizolacji należy rozważyć na ścianach stanowiących obrys 

budynku. Powierzchnie wewnętrzne murów nie zawierające cennych zdobień mogą zastać ocieplone 

od wewnątrz płytami klimatycznymi z pianki PUR 10cm (rys. 2.13.). Powierzchnię należy wykończyć 

dowolnym tynkiem z wyjątkiem tynków higroskopijnych (na bazie gipsu).  

Jedyne cenne polichromie znajdują się w prezbiterium, dlatego ściany absydy pozostaną w 

pierwotnym przekroju. W tych miejscach należy wykonać konserwację tynków oraz dokonać 

uzupełnień technikami konserwatorskimi. [14] Projekt odtworzenia malowideł ściennych nie został 

ujęty w niniejszej pracy.  

Należy, jeszcze raz, bardzo mocno podkreślić, że dokładne rozwiązanie ocieplenia wymaga 

wykonania analizy termiczno-wilgotnościowej. Istnieje bowiem duże ryzyko kondensacji pary wodnej 

w przegrodzie. Niedopracowanie tej kwestii może w konsekwencji przynieść poważne problemy na 

powierzchniach ścian – grzyby, glony, odpadające tynki. 
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rys. 2.13. Szczegół ocieplenia ścian od wewnątrz - połączenie ocieplenia miedzy ścianą a sufitem 

[projekt własny]  

 

Przebicie między prezbiterium z kaplicą wschodnią. 

 

Ze względu na funkcję budynku konieczne jest zapewnienie miejsca na organy elektroniczne. 

Zostało ono przewidziane we wschodniej kaplicy. W celu zapewnienia kontaktu wzrokowego między 

organistą a kapłanem zaprojektowano przebicie w wewnętrznej ścianie nośnej. Poniższa ilustracja 

(rys.2.14) obrazuje tę propozycję i pomoże w zrozumieniu zagadnienia. Poniżej przedstawiono 

szczegóły tego rozwiązania. 
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rys. 2.14. Nadproże – po lewej stronie przekrój przez nadproże. Po prawej nadproże w widoku  

[projekt własny] 

 

Nadproże pozwoli przeniesienie obciążenia z nad przebicia na sąsiednie części muru. 

Zaprojektowano przebicie o rozpiętości 150cm (w świetle). Niniejsza praca opiera się na przyjętych 

wymiarach elementów konstrukcyjnych (konieczne jest wykonanie obliczeń konstrukcyjnych). 

Wysokość kształtowników należy dopasować do wysokości warstw muru (wielokrotność warstw). 

Głębokość oparcia nadproża powinna być dostosowana do wytrzymałości muru. Tutaj przyjęto 25cm. 

Przyjęte rozwiązanie obrazuje rys. 2.15a. 

  

rys. 2.15a.Nadproże – szczegół wykonawczy w widoku [projekt własny] 
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W celu wykonania nadproża trzeba wykonać bruzdy w murze. Po wstępnej przymiarce należy 

wywiercić otwory przelotowe pod pręty łączące kształtowniki po obu stronach ściany. Pręty należy 

wkleić na kleju cementowym o wysokiej wytrzymałości i małym skurczu. Ceowniki trzeba osadzić w 

analogiczny sposób w przygotowanych bruzdach. Przed związaniem zaprawy należy skręcić ceowniki.  

Po związaniu kleju i rozebraniu muru pod nadprożem, kolejną pracą, jaką należy wykonać jest 

przyspawanie łączników (płaskowników) pomiędzy dolnymi półkami kształtowników.  Aby wykończyć 

nadproże, wewnętrzną przestrzeń ceowników można wypełnić zaprawą cementową (rys. 2.15b). 

Bezwzględnie trzeba zatopić w tynku siatkę zbrojeniową (np. jak w przypadku wzmacniania ścian 

zewnętrznych). [4] 

 

rys. 2.15b.Nadproże – szczegół wykonawczy w przekroju [projekt własny] 

 

2.5. Stropy i sufity  
 

Wzmocnienie i wykończenie stropu nad prezbiterium 

Jedyny zachowany sufit to ten znajdujący się nad prezbiterium. Wiadomo, że przez długi czas, 

w zasadzie, nie było dachu na budynku. Oznacza to, że górna powierzchnia sklepienia była przez długi 

czas wystawiona na działanie wody, korozję. Nie jest znany schemat konstrukcyjny tej części 

budynku. W dokumentacji „ARKONY” przekrój jest zaznaczony, jako żelbetowy. Jednak dokumentacja 

fotograficzna z NID-u (rys. 1.17. ) pokazuje, że tęcza przy w absydzie jest murowana. Może okazać się, 

że sklepienie prezbiterium jest murowane, a warstwa betonu tylko dociąża i stabilizuje łuk. Nie da się 

podać na tym etapie, jednego konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego, wzmocnienia i konserwacji 

tego elementu. Należy wykonać oględziny i obliczenia konstrukcyjne. Następnie rozważyć i wybrać 

sposób wzmocnienia tej części budynku (np. taśmami sprężającymi lub siatkami, albo wykonać 

nadbeton wzmacniający).  
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rys. 2.16. Projektowane uwarstwienie stropu na prezbiterium [projekt własny] 

 

Strop należy bezwzględnie ocieplić. W tym celu proponuję zastosowanie wełny szklanej, układanej 

pod deskowaniem, pomiędzy belkami poprzecznymi. Trzeba zadbać o wyeliminowanie mostków 

termicznych. Na belkach pomiędzy, którymi znajdzie się ocieplenie musi znaleźć się dodatkowa 

warstwa wełny. Wiartoizolację może stanowić filc rozłożony na wełnie.13 

Ta część kaplicy posiada najwięcej zdobień. Dlatego konieczne jest, aby zadbać w sposób 

szczególny o polichromię znajdującą się na sklepieniu i ścianach. Roboty konserwatorskie  

i budowlane związane są w wykonaniem dodatkowej ekspertyzy historycznej i artystycznej. Prace 

muszą być prowadzone zgodnie z planem ustalonym z konserwatorem zabytków i pod jego 

nadzorem. Kierownik budowy musi zatroszczyć się o współpracę miedzy specjalistami wykonującymi 

renowację i budowlańcami mającymi wykonać odpowiednie wzmocnienia, wykończenia oraz inne 

prace budowlane.  

                                                           
13

 Miedzy wełną, a deskowaniem znajduje się pustka powietrzna (na wysokość belki podłużnej). Deskowanie ma 
służyć jako podłoga na strychu. Ponieważ adekwatny jest tu model stropu dwudzielnego istnieje ryzyko 
wywiewania ciepłego powietrza ze struktury wełny, dlatego projektuje się tu wiatroizolację. 
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Sufity podwieszane w pozostałej części kaplicy 

W pozostałej części budynku (tj. kaplicach bocznych, pomieszczeniu gospodarczym i zakrystii) 

należy odtworzyć sufity, wykorzystując do tego współczesne technologie. Proponuję do tego celu 

wykorzystać płyty gipsowo kartonowe o grubości 15mm przymocowane do rusztu aluminiowego 

podwieszonego do belek konstrukcyjnych dachu. Bezpośrednio nad płytami g-k musi wówczas  

znaleźć się paroizolacja w postaci foli PE. Ocieplenie w tych częściach budynku, planuje się wykonać 

analogicznie, jak na stropie nad prezbiterium.14 

Należy ustalić z konserwatorem zabytków, czy konieczne jest odtworzenie malowideł 

sufitowych w ww. pomieszczeniach. Projekt zakłada symetrię względem głównej osi budynku, 

dlatego proponuje wykonać zdobienia z kostnicy w obu kaplicach. W dalszej części projekt przewiduje 

podobne rozwiązanie dla potrójnych okien (patrz zdjęcia elewacji rys.1.11 oraz 1.13). 

 

                                     

 rys. 2.17. Projektowane uwarstwienie sufitu nad kaplicami bocznymi, pomieszczeniem gospodarczym 

i zakrystią [projekt własny]

                                                           
14

 Ogólne informacje na temat ocieplenia zostały zaczerpnięte z prywatnych notatek sporządzanych na 
wykładach dr inż. Aleksandra Byrdego na PK 
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2.6. Przegląd dachu oraz dobudowanie dzwonnicy. 
 

Jak już wspominano, obecna więźba dachowa ma około 30 lat. Należy zweryfikować jej stan 

techniczny. Budynek jest przykryty dachem kopertowym, pokrycie stanowi dachówka zakładkowa. 

Od strony południowej znajduje się jaskółka zadaszająca przedsionek; od północnej trójdzielne 

zadaszenie absydy, z załamaniem w połowie wysokości; po stronie wschodniej i zachodniej wykonano 

okna mansardowe. Połać przebita jest dwoma kominami.  

Jak wynika z dokumentacji, konstrukcja więźby dachowej jest skomplikowana. Krokwie 

oparto są na ścianach stolcowych, jednak zastrzały sugerują pracę, jak dachu wieszarowego w 

jednym z kierunków. Dach opary jest na ścianach po przez tramy biegnące na osi północ-południe 

 i wschód-zachód. Remont starej części kaplicy, dobudowanie dzwonnicy oraz rozbudowa budynku 

wymuszają zamianę schematu konstrukcyjnego dachu.  

Rozbudowa według mojej koncepcji zostanie zrealizowana przez południową elewację. 

Elementem rozdzielającym nowy i stary dach będzie ściana, w której znajdowało się wejście do 

dawnej kaplicy (prezbiterium). W tym celu zostanie ona podniesiona, aż do nowego poziomu 

kalenicy. Ścianę tę należy wykonać jako żelbetową ramę opartą na własnym fundamencie. Koncepcję 

tę obrazuje rys. 2.18. Takie rozwiązanie pozwoli przenieść część obciążeń starego dachu na żelbetową 

ścianę/ramę. 

 

rys. 2.18. Ściana  rozdzielająca nową i starą cześć budynku – ściana tęczowa.  Czarnym kreskowaniem 

zaznaczono ramę żelbetową stanowiącą nadbudowę ściany [projekt własny] 
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Kolejną zmianą, którą proponuję, jest likwidacja kominów15 oraz okien mansardowych. Są to 

elementy kojarzące się z budynkami mieszkalnymi, a nie sakralnymi. Moja koncepcja przewiduje 

wieńczenie budynku niewielką, stylową dzwonnicą. Na rys. 2.19. została przedstawiona przykładowa 

konstrukcja dzwonnicy, sprowadzająca obciążenia na tramy. Konstrukcję dachu wraz z dzwonnicą 

należy zaprojektować w odrębnym opracowaniu konstrukcyjnym. Pokrycie dachu zostanie 

odtworzone zgodnie z historycznym, pierwotnym wyglądem. Mając na uwadze to, że kaplica na 

terenie pobliskiego szpitala, będąca dziełem tych samych architektów, pokryta jest dachówką 

karpiówką uważam, że i tu będzie to najlepsze  rozwiązanie. Podobnie dzwonnica. Na wspomnianym 

obiekcie jest pokryta blachą miedzianą, dlatego tutaj również proponuję analogiczne rozwiązanie. Z 

tego samego powodu orynnowanie także należy wykonać zgodnie z projektem „ARKONY”, jako 

miedziane. Ocieplenie dachu w przedstawiono w powyżej.   

Dodatkowym elementem zaprezentowanym na poniższym rysunku (rys. 2.19.) jest ocieplenie 

ściany rozdzielającej (dalej nazywanej „ścianą tęczową”). Należy wykonać je zgodnie z wymaganiami 

termicznymi przy użyciu wełny mineralnej lub styropianu EPS. 

 

 

rys. 2.19. Przekrój przez więźbę dachową, z uwzględnienie przeróbek oraz termomodernizacji 

 [projekt własny]

                                                           
15

 Zadaniem kominów było głównie odprowadzenie spalin. Po remoncie nie przewiduje się palenisk. Wentylacja 
zostanie zapewniona przez rekuperator. 
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2.7. Instalacje  
 

Obecnie budynek nie posiada żadnych przyłączy. Kanalizacja deszczowa jest wykonana jako 

niezależna (studnie chłonne). W obrębie budynku znajduje się studnia, z której woda, ze względu na 

bliskość grobów nie nadaje się do czynności sanitarnych. Należy wykonać przyłącz prądu i wody oraz 

kanalizację sanitarną. Kanalizację deszczową trzeba przeprojektować i przebudować, a następnie 

podłączyć do sieci miejskiej. Kaplica znajduje się w terenie mocno zurbanizowanym, dlatego nie 

powinno być problemu z wykonaniem przyłączy. Patrz rys. 2.20. 

 

 

rys. 2.20. Fragment mapy [31]  z naniesionym Szicem projektowanego budynku 

 

W budynku zostanie wykonane ogrzewanie podłogowe (wodne), zasilane pompą ciepła. To 

rozwiązanie zapewni zarówno ogrzewanie, jak i dostęp do ciepłej wody bieżącej.  

Budynek będzie posiadał wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Nieużytkowy strych 

pozwoli na dyskretne poprowadzenie instalacji oraz będzie miejscem zamontowania rekuperatora. W 

piwnicy, przed jej zasypaniem można umieścić rurę wentylacyjną, aby czerpane powietrze wstępnie 

ogrzać w gruncie.  

Budynek należy wyposażyć w piorunochron oraz elementy bezpieczeństwa pożarowego. 
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3. Rozbudowa   

3.1. Zagospodarowanie terenu 
 

Stara część budynku znajduję się na jednej parceli. Rozbudowa będzie obejmowała dwie 

sąsiednie działki będące w dyspozycji tego samego organu, co kaplica. W niewielkim stopniu 

przewiduje się ingerencje w wydzielony pas drogowy. Znajdą się tam schody oraz przylegająca do 

budynku ściana fasadowa. Plan przewiduje ingerencję w inne działki sąsiednie (tereny publiczne w 

zarządzie miasta) w celu zachowania spójności estetycznej (chodniki, zieleń, parking). 

 

 

 

rys. 2.21. Fragment ortofotomapy [31] – stan obecny 
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rys. 2.22. Schemat Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego  z uwzględnieniem rozbudowy 

[projekt własny] 

 

W ostatnim czasie powstała droga asfaltowa (zaznaczona na rys. 2.22 czarnym kolorem), 

podjazd oraz parking przy cmentarzu. Powstanie nowej jezdni silnie zaburzyło poprzednią 

kompozycję krajobrazu. Pierwotna oś widokowa przebiegała niegdyś równolegle do Alei Klonowej 

(dawniej ul. Czerwone Maki), kończąc się na bramie cmentarnej.  

Wspomniana Aleja Klonowa również figuruje w Gminnej  Ewidencji Zabytków. Moim zdaniem 

powinna przyjąć formę deptaka. Trzeba zadbać, aby po drugiej stronie jezdni powstała przestrzeń 

łącząca Aleję Klonową oraz kaplicę jak to było pierwotnie. Moja koncepcja przewiduje przeniesie 

parkingu oraz wykonanie placu z rozwidleniem na: chodnik prowadzący do osiedla, kaplicę oraz Aleje 

Klonową. Pomysł ten wynika z potrzeb mieszkańców, estetyki otoczenia, przeznaczenia pobliskiego 

terenu (cmentarz, budynki mieszkalne). 

Ponadto w ramach nowego projektu przewidziano odbudowanie pierwotnego ogrodzenia 

cmentarza z dobudowaną drugą bramką od strony wschodniej kaplicy. Jego przebieg został 

naszkicowany szarym kolorem na Planie Zagospodarowania Terenu. Kolorem żółtym zaznaczono 

wszystkie trakty piesze, chodniki publiczne, plac przy kaplicy oraz alejki cmentarne. Materiały 

przeznaczone do wykonania tych elementów powinny być zbliżone do historycznych, najlepiej 

kamień lub jego imitacja. Kolor zielony oznacza zieleńce oraz cmentarz. 
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3.2. Wstępna prezentacja rozbudowy 
 

Budynek od zawsze miał charakter sakralny. Mając na względzie Polską spuściznę kulturową  

i położenie obiektu, uważam że radykalna zmiana pierwotnej funkcji tego budynku naruszyłaby jego 

atrakcyjność i podważała aspekt zabytkowości. Jak wielokrotnie wspominałem ten rejon Krakowa,  

w ostatnim czasie został silnie zurbanizowany. MPZP przewiduje przeznaczenie terenów sąsiadujących  

z kaplicą pod dalszą budowę mieszkaniową. Jedynie działki przylegające do Alei Klonowej oraz cmentarz 

zostały zapisane jako tereny zielone. Dynamika rozbudowy miasta w tym miejscu spowodowała, że obszar 

ten był również wskazywany jako lokalizacja nowego kościoła dla parafii rzymsko-katolickiej. Plany 

zupełnie nowego kościała upadły. Zdobyte informacje oraz moje zainteresowania, jak też bliskość mojego 

miejsca zamieszkania omawianego obszaru i samej kaplicy stały się dla mnie inspiracją do zajęcia się starą 

kaplicą cmentarną, która jako kościół w sposób naturalny spełniałaby oczekiwania mieszkańców. Problem 

stanowi rozmiar kaplicy. W całym budynku część przeznaczona do sprawowania obrzędów religijnych 

zajmuje jedynie 30m2. Adaptacja takiej małej przestrzeni do pełnienia funkcji kaplicy dojazdowej  

(filii kościoła MB Królowej Polski) jest zdecydowanie za mała. Moja koncepcja rozbudowy rozwiązuje 

problem kubaturowy, w taki sposób, aby z zachować równowagę estetyczną miedzy starą i nową częścią. 

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozbudowę jest nowa droga, która podzieliła przestrzeń wokół 

cmentarza. 

Według założenia w niniejszym opracowaniu, część sakralna kaplicy przyjęła kształt planu krzyża 

(rys. 2.23.). Wysunięcie fasady na południe, pozwoliło na uzyskanie przestrzeni dla wiernych. Wyburzenie 

fragmentów starych ścian otwarło całe wnętrze oraz umożliwiło zagospodarowanie kostnicy i mieszkania 

grabarza pod kaplice boczne. Stara część obrzędowa została przeznaczona pod prezbiterium. Rozwiązanie 

to pozwala na wydzielenie powierzchni 122,65m2 dla wiernych oraz 32,60 m2 do sprawowania obrzędów 

liturgicznych. Łączna powierzchnia części sakralnej to 155,25m2.  Poza tym w części zachodniej została 

odtworzona zakrystia o pow. 13,60m2, a symetrycznie po stronie wschodniej powstało pomieszczenie 

gospodarcze o takiej samej powierzchni. Powierzchnia używkowa całego obiektu wynosi 182,45m2. 

Prezentowana koncepcja rozbudowy przedstawia sugestie architektoniczno – artystyczne, mające 

na celu podkreślenie mojej intencji realizacji rozbudowy spójnej z zabytkiem. Prezentowany w dalszej 

części szklany dach jest zagadnieniem czysto inżynierskim w łatwy sposób możliwym do przystosowania, 

przeprojektowania z wykorzystaniem prezentowanego ustroju nośnego z drewna klejonego na bardziej 

tradycyjne rozwiązanie.  Szklany dach jest zaleceniem promotora, który wskazał na konieczność 

zachowania wizualnej odrębności części zabytkowej od dobudowy. Należy brać ten czynnik pod uwagę  

w ocenie całej pracy. Pozornie podobne wątpliwości może budzić szklana fasada, jednak jest ona 

zaprojektowana w duchu secesji i stanowi nieodłączną częścią projektu.  

Bł. Hanna Chrzanowska 

Na wizualizacji (załącznik 1) elewacji południowej można dostrzec mozaikę przedstawiającą Hannę 

Chrzanowską. Ta błogosławiona jest związana z lokalną społecznością. Za życia bardzo intensywnie działała 

na rzecz niepełnosprawnych, chorych psychicznie. Rewitalizacja zabytku jest dobrą okazją do uczczenia 

pamięci tej kobiety. Sugeruje, że kaplica powinna być pod wezwaniem bł. Hanny Chrzanowskiej. 

rys. 2.23. Rzut budynku, koncepcja rozbudowy 

[projekt własny] 
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3.3. Fundamenty 
 

Rozbudowa w poziome rodzi problem nierównomiernego osiadania nowej i starej części 

budynku. problem ten należy brać to uwagę w trakcie analizy całej płaszczyzny połączenia. Nowe 

fundamenty zostaną posadowione na poziome starych. Jest to również minimalny poziom wynikający 

ze strefy przemarzania. Posadowienie nowych ław poniżej starych byłoby niekorzystne dla 

zabytkowej części budynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.24. Rzut fundamentów dobudowy [projekt własny] 
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Ściany dobudowanej części zostaną zrealizowana na ławie fundamentowej, nadwieszonej na 

fundamencie starej części z jednej strony oraz połączone fundamentem pod schodami i ścianą 

fasadową z drugiej. Nadwieszenie ław nad starą częścią pozwoli na ograniczenie różnic w osiadaniu. 

Nowa ściana tęczowa (rys.2.18.) również wymaga poszerzenia fundamentów. Połączenie nowych  

i starych fundamentów należy wykonać analogicznie16.  

Fundamenty wymagają szczegółowej analizy konstrukcyjnej. Ponieważ ściana tęczy będzie 

nadwieszona nad zabytkowym stropem nie można dopuścić do nadmiernych osiadań. Wariat 

wykończenia dachu przeszkleniami generuje duże siły pionowe oraz ryzyko znacznego osiadania.  

Zewnętrzne powierzchnie boczne fundamentów należy pokryć  hydroizolacją 

przeciwwilgociową w postaci 3mm warstwy masy KMB. Izolację poziomą należy zrealizować na 

poziome posadzki, na ścianach fundamentowych z papy.    

3.4. Ściany nośne budynku  
 

Rozwiązaniem wykonania ścian w części dobudowanej jest schemat ściany trójwarstwowej. 

Połączenie dobudowy z zabytkową częścią jest newralgiczne ze względu na osiadanie oraz możliwość 

występowania mostków termicznych. W dalszej części został przedstawiony schemat uciąglenia 

termoizolacji w wariancie ocieplenia starych murów od wewnątrz.  

 

rys. 2.25. Przekrój w kalenicy nowej części budynku [projekt własny] 

                                                           
16

 Ogólne informacje na temat fundamentowania zostały zaczerpnięte z prywatnych notatek sporządzanych na 
wykładach dr inż. Janusza Koguta na PK 
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Wykonanie części konstrukcyjnej ściany przewidziano poprzez zastosowanie żelbetowego 

szkieletu wypełnionego pustakami ceramicznymi. Wzmocnienie ścian słupami i wieńcem wynika z 

obciążeń pochodzących z dachu. Ściana tęczowa, ściana fasady, portal oraz zewnętrzna ściana 

fasadowa zostaną wykonane jako ramy w całości z żelbetu ( rys. 2.25.).  

Ocieplenie - projektuje się termoizolację wykonaną z ze styropianu XPS w części podziemnej 

oraz cokołowej, i ze styropianu EPS w części nadziemnej. Wykończeniem ściany od zewnątrz będzie 

mur z jednej warstwy cegieł pełnych, formowanych ręcznie o rustykalnym wyglądzie, kotwiony do 

ściany żelbetowej (rys. 2.26.). Do mocowania można użyć kotew o średnicy 6mm ze stali nierdzewnej, 

w rozstawie 50cm w poziome i w pionie. Jednak nie mniej niż 5 szt. na 1m2, ilość kołków należy 

zwiększyć w obrębie okien oraz górnej części ściany (przy gzymsie).  

  

rys. 2.26. Przekrój ściany trójwarstwowej [projekt własny] 

W projekcie przewidziano odtworzenie oryginalnych parapetów z piaskowca. Identyczne 

znajdą się z części dobudowanej. Ze względu na ich ciężar należy pozostawić 3cm odstępu okna od 

krawędzi ściany (aby kamienny parapet mógł oprzeć się dwiema krawędziami). Okno należy 

zamontować do ściany nośnej, a nie do parapetu. W celu poprawnego montażu przewidziano długie 

kotwy montażowe, których zadaniem jest podnieść okno do odpowiedniego poziomu. Wszystkie 

szczeliny należy wypełnić pianą poliuretanową (rys. 2.27.).  

 

rys. 2.27. Detal wykonania obróbki okiennej [projekt własny]  
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3.3. Okładziny zewnętrze ścian  
 

 

rys. 2.28. Kamienne ornamenty Kamienicy pod Pająkiem (ul. Karmelicka 35) zaprojektowane przez 

krakowskiego architekta Teodora Talowskiego. - Materiały użyte na elewację dobudowy powinny 

wpisywać się w architekturę Krakowa z okresu secesji.[28] 

Ściana fasadowa zewnętrzna wymaga precyzyjnego projektu artystycznego. Załączone 

rysunki (rys. 2.28. i 2.29.)  przedstawiają jedynie zarys kształtu i wyglądu. 

 Pokrycie ściany płytami z kamienia należy wykonać techniką na mokro17. Okładzina 

zewnętrznej ściany fasadowej zostanie zamocowana bezpośrednio do konstrukcji, bez ocieplenia. 

Trzeba pamiętać że technologia klejenia płyt na mokro nie powinna być stosowana na ścianach 

jednowarstwowych, jeśli ściana stanowi przegrodę miedzy przestrzenią ogrzewana i nieogrzewaną. 

[8] 

  

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.29. Zewnętrzna ścian fasadowa [projekt własny] 

                                                           
17

 Zarówno cokół jak i inne powierzchnie kamienne o dużej powierzchni należy wykonać z kamiennych płyt, w 
technologii na mokro. Takie rozwiązanie z porównaniu z techniką na sucho pozwoli obniżyć koszty. Jest dobrym 
rozwiązaniem kiedy nie wykonuje się okładziny kamiennej na całej ścianie.  
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Elewacje nowej części zostaną wykończone ręcznie formowaną, cegłą. Ponadto w elewacji 

pojawiają się ornamenty kamienne, których mocowanie przewidziano po przez wmurowanie w 

konstrukcję (rys.2.26) lub  przyklejenie (rys.2.30) do warstwy zewnętrznej z cegły. Dotyczy to 

gzymsów, ornamentów innych elementów kamiennych.  

Ścianę okładzinową posadowiono na wspólnym fundamencie. W projekcie przewidziano 

cegłę elewacyjną, którą w części podziemnej oraz cokołowej można zastąpić pełną cegłą klinkierową. 

W przypadku wyboru materiału koniecznie trzeba zadbać, aby był to materiał nienasiąkliwy.  

                               

 rys. 2.30. Detal strefy cokołowej [projekt własny] 

3.3. Dach 
 

Konstrukcja dachu znajdująca się nad nową częścią kaplicy jest zupełnie inna niż zabytkowa 

więźba nad częścią starą. W konstrukcji nowego dachu można  wyróżnić trzy główne elementy: 

Dźwigary z drewna klejonego, przeszklenie oraz żaluzję maskującą. 

Kształt dźwigarów z drewna klejonego (rys.2.31) nie jest przypadkowy. Podcięcia18 od 

wewnątrz realizują powtarzający się motyw łuku parabolicznego. Dodatkowo dzielą one przestrzeń 

wizualnie w taki sposób, aby uzyskać złudzenie trójnawowości. Wymiary pojedynczego dźwigara 

pozwalają na wykonanie, transport i wbudowanie go jako jednego elementu. [5] 

                                                           
18

 Fragmenty drewna zaznaczone (na rys. 2.31) jasnym kolorem nie biorą udziału w przenoszeniu obciążeń 
same stanowią dodatkowe obciążenie dla części konstrukcyjnej. 
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rys. 2.31. Dźwigar dachowy z drewna klejonego – geometria [projekt własny] 

Jako pokrycie dachu zaprojektowano przeszklenie19. Szklany dach jest współczesna wersją 

polichromii sufitowej nad prezbiterium przypominającej gwieździste niebo.  

Przeszklenie  

Na dźwigarach oraz ścianach (tęczowej i fasadowej) przewidziano zamontowanie krokwi 

aluminiowych, na których zostaną oparte szyby zespolone. Elementy krokwi wystające nad 

powierzchnię szyb posłużą do zamontowania aluminiowych szyn żaluzjowych, pokrowca w kalenicy 

oraz rynien. Aluminiowe krokwie będą chowały się na dźwigarach. Dzięki temu rozwiązaniu od 

wewnątrz przy odsłoniętym dachu będzie widoczna jedna tafla szkła rozdzielona jedynie 

drewnianymi dźwigarami. [9] 

Przeszklenie może być zrealizowane systemem szkła hartowanego ESG firmy „PRESSGLASS”.  

Fragment opisu [www.pressglass.com]: 

„Szkło jest materiałem z natury kruchym. Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze 

dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na zginanie. Szkło 

hartowane to bezpieczeństwo. Jego rozbicie prowadzi do rozpadu tafli na małe cząstki o tępych 

krawędziach. Cecha ta sprawia, że szkło hartowane stosowane jest w miejscach szczególnie 

odpowiedzialnych i wrażliwych – o dużym zagrożeniu rozbiciem lub poddanych silnemu 

nasłonecznieniu.”  

                                                           
19

 Szklany dach jest wariantem mogącym nadwyrężyć budżet dlatego alternatywnym pomysłem jest wykonanie 
dachu tradycyjnego. Konstrukcja nośna w postaci dźwigarów powinna być stężona płatwami drewnianymi, na 
nich powinno pojawić się deskowanie oraz ocieplenie w postaci styropianu. Pokrycie dachu w tym wariancie 
należałoby wykonać w identyczny sposób jak na starej części, uwzględniając technologię ocieplenia 
nakrokwiowego. 
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Proponowane rozwiązanie jest dedykowane dla projektowanego tu dachu. Szczególnie przy 

tak dużych wymiarach, szyba będzie pracowała na zginanie. Producent [32] zapewnia o możliwości 

wykonania tafli o wymiarach 3200x7000 przy grubości szyby na poziome 6-19mm. Tafle potrzebne na 

dach kaplicy będą miały wymiary około 3000x6150. Rysunek 2.32. przedstawia przekrój przez 

konstrukcję dachu. Na dźwigarze została oparta krokiew20, której zadaniem jest przeniesienie 

obciążeń z szyb i żaluzji na konstrukcję budynku. W przykładzie zastosowano profil o grubości ścianki 

4mm. Zespolone przeszklenie ma grubość 56mm. Zespolone 3 szyby oraz dwie komory na gaz 

izolacyjny zapewnią odpowiednią przenikalność cieplną (rys. 2.48.). 

 rys. 2.32. Przekrój konstrukcji dachu (projekt własny na podstawie [20]) 

 

1 - zespolone szyby ESG    2 – krokiew aluminiowa z wkładką izolacyjną   3 – listwa mocująca   4 - 

kątownik z prowadnicą (mocowany do krokwi)   5 – skrzydło żaluzji   6 – mechanizm obrotowy   7 – 

kółko toczne na łożysku   8 – zaczep do linki zwijającej   9 – szczotki   10 – pokrywa   11 – dźwigar z 

drewna klejonego 

Żaluzja maskująca 

Zadaniem żaluzji maskującej jest nadanie tradycyjnego wyglądu dachu od zewnątrz. Jest to 

powszechnie stosowany zabieg przy szklanych nadbudowach budynków historycznych np. w hotelu 

„Raffles Europejski Warszawa”. 

                                                           
20

 Przekrój krokwi i sposób oparcia został zaczerpnięty z przekładowych przekrojów [20] – przekrój MBWG60-
007 został zmodyfikowany pod względem wymiarów oraz zostały dodane prowadnice do żaluzji. 
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Żaluzje składają się z pojedynczych skrzydeł o szerokości 10cm. Mechanizm obrotowy21 

pozwala na zmianę kąta skrzydła żaluzji względem połaci dachu. Kółko toczne na łożysku umożliwia 

zwijanie żaluzji do pokrowca znajdującego się w kalenicy. [projekt własny] 

 

rys. 2.33. Przykładowe rozwiązanie strefy okapowej – MB-WG60 [20] 

 

3.4. Przeszklenie fasady.  
 

Elementem nawiązującym do architektury początku XX wieku jest przeszklenie znacznych 

rozmiarów, zwieńczone łukiem. Ściana fasady, stanowi przegrodę oddzielającą przestrzeń budynku 

od strony południowej. Składa się z ramy żelbetowej, portalu oraz przeszalenia. Portal w swojej 

architekturze ma sprawiać wrażenie ocalałej ruiny. Rozwiązanie to ma nawiązywać do oryginalnej 

fasady (rys. 2.34.). 

                                                           
21

 Zasada działania mechanizmu: w czasie zwijania żaluzji bloki dociskowe są zwolnione. Po rozwinięciu bloki za 
pomocą elektromagnesów dociskają gumowy pasek, przenoszący moment obrotowy z silnika znajdującego się 
w kalenicy, do koła sztywnie zamocowanego do skrzydła żaluzji. 
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rys. 2.34. Ściana fasady [projekt własny]  

 

Projekt przewiduje oparcie szklanej ściany na ściance fundamentowej oraz żelbetowym 

portalu i zakotwienie do ściany fasady. W projekcie wykorzystano system MB-SR50N EFEKT z 

katalogu „Aluprof” [20]. Poniżej przedstawiono rysunki szczegółów konstrukcyjnych (rys. 2.36., 2.36.). 

 

  

rys. 2.35. Przekrój przez szklaną ścianę fasadową MB-SR50N EFEKT [20]   
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rys. 2.36. Wizualizacja systemu MB-SR50N A EFEKT [20]   

 

System MB-SR50N EFEKT jest świetnym rozwiązaniem także ze względów użytkowych. 

Gładka powierzchnia od zewnątrz sprawia jest niezwykle estetyczna oraz uniemożliwia gromadzenie 

się kurzu. Ruszt aluminiowy od wewnątrz może być zastąpiony rusztem z drewna klejonego22. 

 

3.5. Strefa połączenia budynku zabytkowego z dobudową. 
 

Prace w budynkach zabytkowych wymagają szczególnej uwagi i działania zgodnie z zasadą 

„nie pogorszyć tego co się zastało”. W przypadku rozbudowy poziomej istnieje niebezpieczeństwo 

naruszenia starej części budynku. Należy pamiętać, aby nie posadawiać nowych fundamentów 

poniżej poziomu starych, sąsiadujących. Jeśli byłoby to konieczne trzeba wykonać podbicie starych 

fundamentów.  

                                                           
22

 system z drewnianym szkieletem konstrukcyjnym MB-SR50N A EFEKT [20]. 
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W przypadku rozbudowy Kaplicy na Czerwonych Makach nowe fundamenty znajdą się na 

poziome równym lub wyższym niż stare fundamenty. Omawiany budynek, który stoi na gruncie od 

dłuższego czasu, spowodował konsolidację podłoża, osiadł i ustabilizował swoją pracę w pionie. 

Dobudowana część potrzebuje czasu około 1-2 lat do samodzielnego ustabilizowania największych 

osiadań. 

 Grunt można konsolidować mechanicznie. Powszechnie stosowaną metodą jest wibracyjne 

ubijanie gruntu. Jednak, w tym przypadku, jest to niedopuszczalne, gdyż  może spowodować 

pęknięcia murów, osiadanie budynku istniejącego. Można tu jedynie rozważyć powolne dociążanie 

gruntu w celu wstępnej konsolidacji.  

Dobudowa ma tworzyć całość z istniejącym budynkiem. W celu ograniczenia osiadania, na ich 

połączeniu należy wykonać nakładkę pomiędzy starymi i nowymi ławami. W tym przypadku należy ją 

zrealizować na fragmencie fundamentu odsłoniętego przy wyburzeniu ścian. Takie połączenie ma 

ograniczoną sztywności i nie zabezpieczy w stu procentach przed różnicami w osiadaniu, ma jedynie 

stanowić coś w rodzaju płyty przejściowej. Dlatego trzeba zadbać o wykonanie dylatacji  

i zastosowaniu elastycznych materiałów na połączeniu nowej i starej części kaplicy. Nowe 

fundamenty będą połączone ze ścianą tęczową w celu zachowania zbliżonego osiadania i braku 

dodatkowych naprężeń w przeszkleniu na dachu (rys. 2.37.).  

 

 

rys. 2.37. rozwiązanie mostka termicznego w strefie połączenia budynku z dobudową [projekt własny] 



63 
 

 

Chudy beton pod całą podłoga ma zadnie ograniczać naprężenia w wylewce, w której 

znajduje się ogrzewanie podłogowe. Zarówno wylewka jak i pokrycie podłogi (wykonane z płytek 

gresowych) musi być zdylatowane w miejscu połączenia kaplicy z dobudową. Ściany konstrukcyjne 

zostaną oddzielone termoizolacją, która w tym miejscu będzie uciąglona23. Miejsce polaczenia należy 

otynkować wraz siatką podtynkową.  

Ostatnim miejscem narażonym przez różnię osiadań może być połączenie dachu w koszu. To 

miejsce należy zabezpieczyć membraną EPDM oraz odpowiednim okuciem blaszanym. Szklana tafla w 

obrębie kosza będzie przecinać połać starego dachu. Ze względu na konstrukcję dachu nad starą 

częścią (dach dwudzielny) jest możliwe wpuszczenie szklanej tafli i zakończenie jej rynną 

odprowadzającą wodę na zewnątrz (rys. 2.38.). 

 

 

rys. 2.38. Połączenia w koszu dachów nowej i starej części budynku [projekt własny] 

                                                           
23

 Eliminacja mostku termicznego, połączenie ocieplenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. 
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3.6. Wykończenie i wyposażenie 
 

Projekt został wykonany tak, aby zapewnić miejsce na wyposażenie zgodne z oczekiwaniami 

wiernych oraz księży. W kaplicach bocznych poza przestrzenią dla wiernych, przewidziano miejsca w 

których można umieścić konfesjonał (kaplica zachodnia) oraz organy elektroniczne (kaplic 

wschodnia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.39. Plan kaplicy po rozbudowie – umeblowanie [projekt własny]



65 
 

W budynku zostały zaprojektowane miejsca na ołtarze boczne, figury, płaskorzeźby itp. oraz 

malowidła ścienne. W projekcie zaplanowano około 100 miejsc siedzących dla wiernych. W 

proponowanym tu rozwiązaniu istnieje możliwość oddzielenia prezbiterium od pozostałej części 

wnętrza balaskami wraz ze stopnieniem do klęczenia. Prezbiterium wymaga pewnych modyfikacji. 

Ołtarz przedsoborowy oraz tabernakulum należy odtworzyć zgodnie z dokumentacją historyczną. 

Podobnie polichromie, stolarka drzwiowa i okienna oraz stalle. Należy zapewnić wyposażenie w 

postaci: ambony, monumentu pod krzyż, ołtarza posoborowego itp. Należy skonsultować z 

konserwatorem poczynania dotyczące katafalku, na który nie będzie miejsca.  

 

 

 

rys. 2.40. Przekrój pokazujący ścianę tęczową wraz z prezbiterium oraz kaplice boczne [projekt 

własny]  

 

 

Zaleca się wydzielenie we wnętrzu kaplicy szklanego przedsionka z rozsuwanymi drzwiami, 

aby ograniczać nadmierną ucieczkę ciepła. Do  głównych drzwi prowadzą szerokie schody oraz 

pochylnia dla niepełnosprawnych znajdująca się od strony wschodniej kaplicy.   
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Budynek ma pełnić funkcje publiczną dlatego konieczna jest analiza przeciwpożarowa  

i wyposażenie budynku w niezbędne systemy ppoż. oraz akcesoria gaśnicze i oddymiające. Te kwestie 

podobnie, jak system przeciwwłamaniowy, nie są przedmiotem niniejszego opracowania.  

Do budynku prowadzą jeszcze dwa inne, historyczne wejścia. Od wschodu znajdują się drzwi 

prowadzące do pomieszczenia gospodarczego. W tej części zostanie wydzielona łazienka spełniająca 

wymagania dla osób niepełnosprawnych. Pozostała przestrzeń stanowi pomieszczenie, w którym 

znajdzie się osprzęt do instalacji ogrzewania, pozostałych instalacji oraz rozdzielnia elektryczna. Dla 

umożliwienia wiernym korzystanie z sanitariatów zaprojektowano drzwi między wschodnią kaplicą 

boczną, a pomieszczeniem gospodarczym. Od strony zachodniej znajdują się drzwi do zakrystii, która 

zostaje jedynym pomieszczeniem odtworzonym do stanu pierwotnego.  

Aby zapewnić jak najlepsze połączenie historii ze współczesnością oraz praktycznego 

wykorzystania obiektu trzeba by powołać zespół składający się z przedstawicieli inwestora, 

konserwatora zabytków i wykonawcy poszczególnych zadań. Zwieńczeniem ich wspólnej pracy 

będzie odnowiona i funkcjonalna kaplica. 

 

 

 

 

4. Prezentacja analizy termicznej wybranych szczegółów 

konstrukcyjnych w programie THERM 7.7 
 

 

W programie zostały przyjęte następujące wartości: 

 

-Temperatura zewnętrzna -5˚C dla rozpatrywanego okresu czasowego 

-Temperatura wewnętrzna 20˚C  

- Przepływ poziomy, w górę oraz w dół, w zależności od potrzeby.  

- Wartości współczynników przewodzenia ciepła  - przyjęto zgodnie z „Tablice materiałowe” 

(zut.edu.pl) oraz SYSTEM OCIEPLANIA OD WEWNĄTRZ - GRUPA SICOL 

 

*jednostką dla wszystkich wartości „λ” jest [W/(m*K)]



67 
 

4.1. Przegrody 
 

 

Ściana trójwarstwowa   

 

25cm – żelbet λ=1.7 [W/(m*K)] 

13cm – styropian λ=0.031 [W/(m*K)] 

12cm – cegła pełna λ=0.77 [W/(m*K)] 

     

 

 

rys. 2.41. i rys. 2.42. Wizualizacja przepływu ciepła przez przegrodę,  

Schemat konstrukcji ściany z nałożoną siatką MES  

 

Na podstawie zadanych, założonych powyżej wartości z programu został dokonany odczyt wartości 

współczynnika przenikania ciepła U= 0,18 W/(m2*K) Odczyty wskazują, że zaprojektowana nowa 

przegroda spełnia wymagania budynku nowopowstającego. 
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Ściana jednowarstwowa, zabytkowa   

50cm – cegła pełna λ=0.77 [W/(m*K)] 

     

 

 

rys. 2.43. i rys. 2.44. Wizualizacja przepływu ciepła przez przegrodę jednowarstwową,  

Schemat konstrukcji ściany jednowarstwowej 

Na podstawie zadanych, założonych powyżej wartości z programu został dokonany odczyt wartości 

współczynnika przenikania ciepła U= 1,02 W/m2*K Historyczna przegroda nie spełnia wymagań 

budynku nowopowstającego. Dla zabytków jest to dopuszczalne przepisami. W projekcie ten 

przypadek będzie miał miejsce w absydzie. 

Sufit podwieszany 

25cm – wełna mineralna λ=0.04 [W/(m*K)] 

3cm – płytka kartonowo gipsowa λ=0.4 [W/(m*K)] 

   

 

 

rys. 2.45. i rys. 2.46. Wizualizacja przepływu ciepła pionowego w górę przez sufit podwieszany,  

uproszczony (na potrzeby analizy termicznej) schemat konstrukcji 

 

Na podstawie zadanych, założonych powyżej wartości z programu został dokonany odczyt wartości 

współczynnika przenikania ciepła U= 0.15 W/m2*K Zaprojektowana nowa przegroda spełnia 

wymagania budynku nowopowstającego. 
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Zespolona szyba dachowa 

3x 12mm szyba – szkło λ=0.8 [W/(m*K)] 

2x 10mm gas wypełniający – argon λ=0.017 [W/(m*K)] 

   

 

 

rys. 2.47. i rys. 2.48. Wizualizacja przepływu ciepła pionowego w górę przez dach szklany,  

uproszczony (na potrzeby analizy termicznej) schemat konstrukcji szyby dachowej 

Na podstawie zadanych, założonych powyżej wartości z programu został dokonany odczyt wartości 

współczynnika przenikania ciepła U= 0.70 W/m2*K Zaprojektowana nowa przegroda spełnia 

wymagania budynku nowopowstającego. 
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4.2. Mostki termiczne 
 

Mostek termiczny 1 

Połączenia ściany i podłogi nowej konstrukcji 

 

rys. 2.49. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 1 [projekt własny] 

 

Wartość U-factor [W/m2K] = 0.09 

 

 

rys. 2.50. i rys. 2.51. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 1  
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Mostek termiczny 2 

Połączenia ściany i podłogi  starej konstrukcji 

 

 rys. 2.52. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 2 [projekt własny] 

 

Wartość U-factor [W/m2K] = 0.61   

 

 
rys. 2.53. i rys. 2.54. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 2 
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Mostek termiczny 3 

Połączenia ściany i podłogi  starej konstrukcji z ociepleniem ścian płytami klimatycznymi 

 

 rys. 2.55. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 3 [projekt własny] 

 

Wartość U-factor [W/m2K] = 0.11  zmniejszenie współczynnika przenikania o 83% 

  

 

 
rys. 2.56. i rys. 2.57. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 3 
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Mostek termiczny 4 

Połączenia ścian nowej konstrukcji i starej bez ocieplenia 

 

 

rys. 2.58. Rzut połączenia ścian - charakterystyka materiałowa mostka termicznego 4 [projekt własny] 

 

Wartość U-factor [W/m2K] = 0.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.59. i rys. 2.60. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 4 
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Mostek termiczny 5 

Połączenia ścian nowej konstrukcji i starej ocieplonej płytami klimatycznymi 

 

 

 rys. 2.61. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 5 [projekt własny] 

 

Wartość U-factor [W/m2K] = 0.36 zmniejszenie współczynnika przenikania o 50%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
rys. 2.62. i rys. 2.63. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 5  
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Mostek termiczny 6 

Wpływ kotew stalowych mocujących ścianę fasadową do konstrukcji w ścianę 

trójwarstwowej w obrębie gzymsu 

 

 

 rys. 2.64. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 6 [projekt własny] 

 

Wizualizacja obrazuje punktowe mostki termiczne wywołane stosowaniem kotew stalowych, mając 

to na uwadze należy stosować kotwy termiczne zgodnie z zasadą 5szt./m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
rys. 2.65. i rys. 2.66. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 6 
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Mostek termiczny 7 

Analiza szczegółu konstrukcyjnego rys. 2.32. 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.67. i rys. 2.68. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 7 
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Mostek termiczny 8 

Połączenie ściany z dachem ścianką szklaną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rys. 2.69. i rys. 2.70. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 8 

 

 

 

 

Przeszklenie główne spoczywa na dźwigarach z 

drewna klejonego, jednak może wystąpić 

podparcie przez ściankę kolankową. Dlatego 

zostały zaprojektowane listwy między szybami 

zespolenia. (rys. 2.68.)   

rys. 2.68. Połącznienie ścianki kolankowej z 

przeszkleniem głównym [projekt własny] 
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Mostek termiczny 9 

Stolarka okienna z szybą zespoloną w ścianie trójwarstwowej 

 

 rys. 2.71. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 9 [projekt własny] 

Z programu został dokonany odczyt wartości współczynnika przenikania ciepła U= 0.55 W/m2*K 

Rozwiązanie parapetu jako kamiennego w całym przekroju nie jest poprawne, ponieważ w miejscu 

styku ze ścianą nośną powstaje mostek termiczny. Dlatego należy zastosować wkładkę izolacją, która 

została przedstawiona na rys. 2.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

rys. 2.72. i rys. 2.73. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 9 
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Mostek termiczny 10 

Okno witrażowe  

 

rys. 2.74. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 10 [projekt własny] 

Wartość U-factor [W/m2K] = 2,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.75. i rys. 2.76. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 10 
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Mostek termiczny 11 

Okno witrażowe z szybą osłaniającą w ramie z tworzywa sztucznego 

 

rys. 2.77. Charakterystyka materiałowa mostka termicznego 11 [projekt własny] 

Wartość U-factor [W/m2K] = 1,43 zmniejszenie współczynnika przenikania o 50%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.78. i rys. 2.79. Wizualizacja przepływu ciepła dla mostka termicznego 11 
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5. Podsumowanie 
 

Niniejsza praca może stanowić podstawę do dalszych dywagacji oraz decyzji związanych z 

zabytkowym obiektem kaplicy przy kobierzyńskim cmentarzu na Czerwonych Makach.  

W opracowaniu można znaleźć informacje o warunkach konicznych do spełnienia podczas 

prac nad tym budynkiem zabytkowym oraz kompletne rozwiązania problemów budowlanych  

i konserwacyjnych. Przedstawiono tu propozycję zachowania elementów cennych historycznie oraz 

rozsądną, z ekonomicznego punktu widzenia, „receptę” na poprawienie warunków termicznych 

obiektu. Przedstawiony projekt rozbudowy pozwoli na użytkowanie tego obiektu przez mieszańców, 

zapewni zachowanie pierwotnej funkcji sakralnej, a także zaspokoi potrzeby związane z kultem 

religijnym. 

Czyniąc osobiste podsumowanie mogę zapewnić o ogromie pracy, którą włożyłem w projekt 

architektoniczny. Wpisuje się on w moje poczucie estetyki, sprawia że jestem zadowolony i dumny z 

rezultatów pracy. Przedstawione rozwiązania techniczne były dla mnie świetnym sposobem na 

usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu „Budownictwa ogólnego”, zagadnień 

konserwatorskich i prac związanych z obiektami zabytkowymi. Realizacja projektu jest jeszcze 

odległa, detale wymagają dopracowania artystycznego, ale poczyniony krok uważam za istoty 

 i przydatny dla ewentualnych realizatorów tejże koncepcji.   
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