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opracowanie dotyczy budynku Poczty Polskiej w Tarnowie znajdującego się
przy ul. Mickiewicza 6. Budynek Poczty powstał w latach 1889

-

1890

jako Szkoła

Wydziałowa Żenska im Franciszka !ózefa i znajduje się w zespole urbanistycznym
wpisanym do rejestru zabytków pod nr A 86, decyzją z roku 1976'

II Przedmiot prac
Planowane prace konserwatorskie obejmą pełną konserwacj

i

ę

tecltniczną

estetyczną stolarki głównych drzwi wejściowychbudynku oraz ościeŻawraz

zportalem kamienn5rm i narożnikiem wyłożonym okładziną kamienną.

III Opis obiektu i technika wykonania

Budynek Poczty wzniesiony jest na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjny'
Elewacje budynku murowane są z cegŁy pełnej i otynkowane. Elewacja frontowa
podzielona jest symetrycznie na pięó częścioddzielonych od siebie pilastrami

zwieńczonymi gzymsami' Częśćśrodkowa, lekko wysunięta do frontu, w formie

ryzalitu, posiada trzy osie, takżę oddzielone pilastrami' W osiach znajdują

się

prostokątne otwory okienne ]il geometryczrie profilowanych ościeżach.Zewnętrzne

częścisą trójosiowe, pozostałe czteroosiowe, z prostokątnymi otworami okiennymi.

Kondygnacje oddzielone Są gzymsami. _W osi środkowej, na poziomie drugiej
i trzeciĄ kondygnacji znajdu1ą się po dwa okna oddzielone od siebie słupkiem;

w poziomie parteru

i
z

-

klasycystyczny portal kamienny, półkolisty

z

murowanym

otynkowan)im ościezem i drzwiami wejścio!\Tmi W formie prostokąta'
nadświetlem w formię półkola' Portal zbudowany jest

z

ciosów piaskowca

w kolorze beżowo szarym) u podstawy łuku przecięty gzymsem. Łuk ozdobnie
profilowany, zamknięty jest kluczem. Powierzchnia ściany ryzalitu _ do gzymsu
pierwszej kondygnacji wyłożona jest okładziną z piaskowca.

1. Opis inwentaryzacyjny stolarki drzwiowej
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Drzwi wejściowe pierwotne drewniane, dwuskrzydłowe,

z

dwuskrzydłowym

nadświetlem zamkniętym fukiem półkolistym, dzielonym pionowymi

na trzy

szczeblinami

z

i

poziomymi

mniejsze' przeszklone kwatery; skrzydła nadświetla

możLiwościądemontaźąl. Skrzydła drzwiowe przeszklone od góry na ponad

Yz

wysokości- po sześćszklonych idenĘcznych, prostokątnych kwater w każdym
skrzydle, wydzielają szczeblirry. W oknach zamontowane są ozdobne metalowe kraty

z podziaŁami zgodnymi z podziałem

z

kwater

i

kołeczkami

w

na kwatltY, z pionowymi szczeb|inami w kazdej

naroŻn1kach kaŻdej z nich. Skrzydła drzwiowe dołem

posiadają gładkie płyciny w profilowanych obramieniach.

od

zewnąttz skrzydła

dołem okute są blachą. Drzwi posiadają ozdobne oryginalne okucia mocowane
śrubamido skrzydeł; po trzy na szerokośćcĄch skrzydeł i dodatkowo po dwa

w górnej przeszklonej części.od wewnątrz skrzydła posiadają analogiczną budowę

i dodatkowo

bogatszą dekorację w postaci przestrzennych pĘcin o geomeĘcznej

ostrosfupowym

profilu,

-

ślemieniuw formie wąskiej, zdobionej kanelowaniem

i dzielonej pierścieniami kolumny oraz pasie zdobionym kanelowaniem znajdującym
się między przeszklonymi kwaterami, a dolną pĘciną' Prawe skrzydło z moŻliwością

ryglowania. Skrzydła od zewnątrz zamontowane są na trzpieniu wpuszczonym
w okuc ia, od wewnąt rz na zaw iasach wpusz czany ch.

IY Zagadnienia konserwatorskiel

L

Stan zachowania ościeżai portalu wejściowego i okładziny z kamienia

Zniszczenia występujące w obrębie ościeża(cegła otynkowana

i

zatarta zaprawą

z okładziny z pŁylpiaskowca kumulują się w strefie cokołowej.
Tynki są zmurszałe, spękane i odspojone. Niekorzystny wpĘrv na to miaĘ warunki
cementową) i portalu

atmosferyczne

i

podciąganie kapilarne, prawdopodobnie także sole. Struktura

piaskowca jest poważnie naruszona nię tylko powierzchniowo

-

kamień pudruje się,

kruszy i rozwarstwia. Wykonany z piaskowca cokół budynku jest w podobnie złym

1

Nazwy własne przytoczonę w niniejszym programie prac nie mają na celu naruszen ia art.29 ustawy
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a służąjedynie sprecyzowaniu oczekiwań
jakościowych i technologlcznych zamawiającego. W kazdym przypadku wykonawca może zastosować

z

materiaĘ, bądź rozw iązania równoważne.
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Stanie; |epiej zachowane są

ciosy znajdujące się w portalu powyżej streĄ'*cotgffii*e

i w łuku. Tam kamień jest zabrudzonyi lekko

2.

zwietrzaĘ.
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Stan zachowania stolarki drzwiowei

Stan techniczny skrzydeł crzwiowych jest

wieloletnie użytkowanie jak

jak wahania

temperatury

i

i

zĘ, czego przyczyną było zarowno

niekorzystne warunki atmosferyczne. Czynniki takie

wilgotności spowodowaĘ częściowewypaczenie się

elementów, poszerzenie rozeschniętych szczelin technicznych i poŁączeń ciesielskich

oraz pęknięcia wywołane nadmiernym skurczem drewna. Występują ponad to ubytki

from rzeŹbionych i w strukfurze drewna; została ona naruszona szczegóInie
w dolnych partiach oraz przy krawędziach. Farba olejna jest przetarta, a drewno
w tych miejscach wystawionę na działanie czynników atmosferycznych. Skrzydła
byĘ wielokrotnie przemalowanie, nawarstwienia te wyoblaja formę stolarki, co
powoduje niekorzystny efekt estetyczny, ponad to farba olejna Łwzczy się i odpada.

ostatnie przemalowanie * w kolorze brązowym pokrywa zarówno drewniane, jak

i metalowe elemenĘ skrzydeł (okucia i kratę). W niektórych miejscach zauwaŻono
objawy korozji (blacha okuciowa w dolnej częścidrzwi). Istniejąca klamka
prawdopodobnie nie jest oryginalna, jednak nawiązuje do stylistyki drzwi. ocena
faktycznego stanu drewna

i

metalowych elementów mozliwa będzie po usunięciu

olejnych nawarstwień.

opisane zniszczenjanie tylko' naraŻająstolarkę drzwina dalsze zniszczenja, ale także
obniŻają jej walory estetyczne, stylistyczne i zaby'tkowe.

3.

StratygraJia przed konserwacjq (wstępna) na podstawie występujqcych
nataralnie odkrywek.

Nr
warstwY
1

Ż
J

4

Symbol graficzny warstwy

ffi
ffi

ffi
ffi

Warstwa
chrono-

lopiczna

IV

ilI

il

Opis warstw

W. malarska, farba

olejna

btązowa
W. malarska, farba podkładowa
biała

W.

malarska, farba olejna

brazowa
W. malarska, farba olejna biała
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I

szklenie

Zanki, klamki

?

Ze wstępnych oględzin t na podstawie naturalnych odkrywek

stratygraficznych

wynika, że stolarkę drzwiową pokrywa 5 warstw wtórnych przemalowań olejnych.
Najstarsza, prawdopodobnie oryginalna warstwa malarska, leżąca bezpośrednio na
drewnie jest w kolorze jasnoszarym (5, I).

4.

Wnioski i założenia konserwatorskie

ZakŁada

się pełną konserwacj ę ościeżaoraz piaskowca z

zastosowaniem

materiałów dedykowanych do konserwacji tego kamienia.

W pierwszym etapie należy usunąć spękane tynki' spoiny, cementowe naprawy

i

zulietrzałe Zaprawy oraz odkuć warstwę szlichty cepentowej z powierzchni ościeza;

(przy tej okazji wykonać przegląd instalacji elekĘcznej). Po odsuszeniu powierzchni
cegły zaLeca się zastosowanie środkaprzeciwko glonom i porostom. W razie potrzeby
należy wykonać odsolenię oraz impregnacjĘ cegŁy; zmurszałe cę9ły wymienić. Zaleca

się wykonanie izoIacji iniekcyjnej oraz zastosowanie renowacyjnych tynków
solochłonnych w systemie wTA w strefie ok. 1 m nad gruntem oraz wapienno
piaskowych lub gotowych w wyższych pańiach' Powierzchnię wykończyc naleĘ
drobnoziamistą zacierkę mineralną. Malowanie wykonać farbą zolowo-krzemianową,

w kolorzę imitującym piaskowiec. Występujący w ościeŻugzyms poddać należy
konserwacji metodą ciągnioną. Możliwa jest też wymiana tego fragmentu na gzyms
z piaskowca

- będący

kont1muacją takiego samego gzymsu w strefie portalowej.

Ze względu na stopień degradacji kamienia
zniszczonej warstwy piaskowca

powierzchni

i

w celu

zal<łada

się mechaniczne usunięcie

późniejszego taszlowania.

Po

osuszeniu

powleczeniu preparatem biobójczym zalęca się odsolenie otaz

ijj:"'i"'+i-l i"'*l\l';j j''"ą'iiLr'jt'i'}1dń
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wykonanie izolacji iniekcyjnej' a następnie szlamowej. Po wykonaniu taszlowania
ciosem piaskowca w odpowiednim kolorze naleŻy uzupełnić drobne ubytki

i

spoiny

odpowiednią zaprawą. Na koniec przeprowadzona zostanie hydrofobizacja kamienia.

Planowane prace konserwatorskie obejmą pełną konserwację techniczną stolarki

drzwiowej, metalowych elementów

i

wymianę szklenia. Wszelkie działania

poprzedzic powinny badania stratygraficzne mające na celu odsłonięcie pierwotnej
warstwy malarskiej, jej przybliżono stanu zachowania oraz zakresu występowania jak
rownieŻ prześledzeniu układu chronologicznego następujących po niej nawarstwień.

Zakłada się odsłonięcie pozostałościpierwotnej warstwy malarskiej poprzez
usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, w formie przemalowań olejnych oraz

wadliwych uzupełnień ubytków. Nawarstwienia zostaną usunięte
mechaniczny

i

chemiczny

- za

w

sposób

pomocą odpowiednich preparatów do usuwania

powłok olejowych.

Przewiduje się impregnację drewna (całościowąlub fragmentaryczną

-w

zależnoścj

od stanu drewna) w rozfułlorze paraloidu B72 w ksylenie metodą powlekania;
równocześnie wykonana zostanie profiaktyczna dezynsekcjai dezynfekcja
zapobiegająca ewentualnemu rozwojowi owadów

i

drobnoustrojów. W tym celu do

roztworu impregnatu dodać naleĘ 50ń roztwor parachlorometakrezolu w alkoholu
metylowym. Po wykonaniu impregnacji elementy stolarki zostaną pozostawione

w celu

odparowania rozpuszczalnika

w

warunkach opóźnionego parowania.

Kolejnym etapem będzie naprawa zniszcłonych połączeń stolarskich
oraz trzupełnienię większych ubytków drewna poprzez wykonanie drewnianych
wstawek

z

drewna odpowiedniego gatunku. Mniejsze

zostaną uzupełnione kitęm trocinowym do

ubyki mechaniczne

drewna

drewna. Zakłada się zabezpieczenie

pozostałościoryginalnej warstwy malarskiej warstwą szelaku fozpuszczonego

w alkoholu eĘlowym, a następnie wyrównanie powierzchni drewna odpowiedniej
grubości warstwą gruntu. Po wyszlifowaniu warstwy gruntu należy zabezpieczyć ją
roztworem szelaku w alkoholu etylowym (ok 7oń), a następnie pomalować na kolor
zgodny z pierwotnym

zostanie oczyszczona

- wynikającym zbadań stratygraficznych. Powierzchnia metalu

z

olejnych nawarstwień metodami chemicznymi.

W

ce1u

zabezpieczenia rnetalu przed ponownym rdzewieniem powierzchnia powleczona

zostanie odpowiednim podkładem przeciw korozji oraz farbą antykorozyjną do
metalu.
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portal i okładzina z kamienia

Oczyszczenie powierzchni kamiennego portalu

ol<ładziny kamiennej

1,1

i

znajdującej się powyżej

powierzchniowych zabrudzen parownicą;

przypadku niewystarczalności metody mozliwe sodowanie lub

strumieniowanie suchym lodem.

2 odkucie

zmurszaĘch fragmentów piaskowca

stres cokołowej' starych

uzupełnień i spoin; oczyszczenie powierzchni z pozostałościi pyfu'

3

odsolenie kamienia preparatem Sulfatex flrissig ptod. Remmers (w połączeniu

z Kiesol

4

i Sulfatexschlżimme zvvalcza wilgoć i sole).

Po osuszeniu kamienia powleczenie powjerzchni środkiem grzybobojczym
BFA firmy Remmers.

5

Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem
krzemoorganicznym

i

KSE 300 firmy

Remmers metodą powlekania

nasączania pędzlem. Po wykonaniu zabiegu należy odczekać

z

pracami

przez okres ok. 2 tygodni ze wzg|ędu na utrzymujący się przejściowoefekt
hydrofobowy.

6

Wykonanie izolacji iniekcyjnej w strefie cokołowej - zaleca się zastosowanie
np. preparatów systemowych Kiesol prod. Remmers.

7 Wyonanie izolazji szlamowej w strefie cokołowej preparatem
SulfatexschlŻimme prod. Remmers.

8

Wykonanie taszlowania. Wklejenie taszli
kolorystycznie

i

z

odpowiednio dobranego

fakturalnie piaskowca. Mocowanie

na

nierdzewnych

szpilkach na kotwie chemicznej.

9

Uzupełnienie ubytków kamienia przy uzyciu gotowej Zaprawy mineralnej

RESTAURIERMÓRTEL

SK firmy

Remmers, barwionej pigmentami

odpornymi na wapno' cement i UV' Dla wzmocnienia szczepności pierwszej
warstwy kitu

i w pĄ'tkich ubykach' powierzchnię

kamienia powlec można

preparatem Aida Haftfest firmy Remmers.
10 opracowanie powierzchnj uzupełnień zgodnie z pierwotną fakturą kamienia'

1l

W razie

konieczności scalenie kolorystyczne uzupełnień pigmentami

ziemnymi napreparacie Aida Haftfest prod. Remmelrs.
12 Zabezpieczenie powierzchni kamienia przed nadmiernym wnikaniem wody
opadowej preparatem hydrofobizującym (opartym na silikonach) Funcosil SL
B

s

Ę'
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prod. Remmers.
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Program prac konserwatorskich _ murowane ościeże

Ręczne usunięcie sp.ękanyclr

i

nieestetycznych uzupełnień,

spoin. odkucie cementowej

zwietrzałych tyŃów oraz wtórnych
zacierki

z powierzchni ościeżai usunięcie zwtetrzałej zaprawy wapienno piaskowej.
74

Oczyszczenie wątku ceglanego metodą strumieniowania pod ciŚnieniem
ścierniwem kwarcowym z pozostałościtynków j zabrudzeń (piaskowanie na
sucho

lub szczotki

metalowe). Usunięcie zmurszaĘch cegieł w strefie

cokołowej'

Powleczenie powierzchni cegły środkiemgrzybobójczym

15

BFA

fi.my

Remmers.

l6

Wykonanie izolacji iniekcyjnej w strefie cokołowej - zaleca się zastosowanie
np. preparatów systemowych Kiesol prod. Remmers.

17

Uzupełnienie ubytków

w

zapr aw y wapi enno-tras owej
18

Wykonanie

w

strukturze muru cegłą ceramiczną, przy użyciu
.

strefie cokołowej renowacyjnych tyków solochłonnych

w systemie WTA (np. system Remmers: obrzutka Vorspritzmortęl
krycia brodawkowo, warstawa magazynująca sole
hydrofobowa

-

-

-

50%o

Grundputz, warstwa

Sanierputz).

19 Wykonanie na pozostałej powierzchni ścianelewacji tynków wapienno-

trasowych gotowych,

lub

przygotowanych

na placu

budowy

z zastosowaniem proporcji: 0,5 cz. trass-cement : 0,5 cz. trass-wapno : I cz.
ciasta wapiennego : 6

-

8 cz. piasku o granulacji 0

a. obrzutka sczepna b. Ęnk wyrównujący

c.

- 2mm.

50 % krycia

zacierkacienkowarstwowa

Tynk wyrównujący (naleŻy opracować na ,,Szorstko'', W celu zapewnienia jak
najlepszej ptzyczepnościostatniej warstwy

-

zacierki (np.: universalputz

-

Fein firmy Kęim o uziarnięniu 0,6 mm' barwionej w masie ugrowym
pigmentem sypkim.

Nor,po
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20 Pomalowanie powierzchni ścianfarbą zolowo

-

krzemianową Soldalit Grob

prod. Kaim (gruboziarnista, zbrojona włóknem,

o lekkim

dzjałaniu

szlamującym. Kolor farby naleŻy starannie dobrać do koloru sąsiadującego
w portalu piaskowca.

7. Program prac konserwatorskich - drewniana stolarka drzwiowa i

elementy

metalowe

2l Demontaż e|ementów ruchomych; elementy stolarki montowane na

stałe

konserwowaĆ in situ.

22Wymontowanie szyb.
23 Oczyszczenie elementów drewnianych i metalowych z wtórnych nawarstwień

olejnych metodą mechaniczną

z

zastosowaniem preparatów chemicznych do

usuwania powłok malarskich (np. Scansol, Remosol

AM, Profit, Alkutex

Abbeizer firmy Remmers).
2{Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewnapreparatem Permethrin lub

Antox B, (lub dezynfekcja w trakcie impregnacji - jak niżej)'
25 Przeprowadzenie impregnacji całościowejlub miejscowej drewna (Paraloid

B-

72 w Toulenie (ok I0%). W przypadku przeprowadzenia impregnacji
roztworem paraloidu całych skrzydeł zabieg dezynfekcji wykonać
jednocześnie przez dodatek 50ń rońworu paiachlorcmetakrezolu w alkoholu
metylowym.
26 Sklejenie pęknięć, wzmocnienie połączen technicznych, naprawy stolarskie
drzv,ri.

27 Flękowanie ubytków iwypaczeń drewnem tego samego gatunku.

28 Wykonanie drobnych uzupełnień kitem trocinowym.
29 Wyrównanie powierzchni drewna odpowiedniej grubości warstwą gruntu. Po

wyszlifowaniu warstwy gruntu zabezpieczyć

ją

roztworem szelaku

w alkoholu etylowym (ok7%).
30 Zabezpieczenie

drewna środkami gruntującymi np. fi.my Tikkurila lub

Beckers.
31 Malowanie

w nawiązaniu do pierwotnej kolorystyki stolarki - kolor ustalony

na podstawie badań stratygrafi

c

zny ch.

10

F
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32w trakcie prac konserwatorskich naleĘ romvaŻyć zabezpieczenie elementów'
drewnianych lakierem ognioodpomym.
33

Elementy metalowe dokładnie wyczyścic mechanicznie

i

chemicznie

z powłok malarskich (Scansol)' nalotów patyny t rdzy.

34W razie konieczności odrdzewić elemenĘ metalowe
35 Brakujące elementy

odtworzyj

lr'ru

wzorowanymi na występujących

.r^pełnić nowymi najlepiej mosięznymi,

w

czasie powstania budynku (wybrać

z dostępnej oferty handlowej).
36 Sprawdzić sprawnośczankow,w razie konieczności wymienić.
37

okucia, zawiasy i kraty zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym.

38

okucia i kraty spatynować na ciemno farbą poliwinylową np' Lowigraf, lub
Eddie Schmied nanoszoną półsuchym pędzlem iptzecieraną szmatką.

39 Wykonać montaż szyb; zaleca się wymianę na szyby bezpieczne.
40 Montaż

w

szystkich e lementów skrzydeł drzwiowych'

4| Montaż odbojników w celu zabezpieczenia ścian.

@*Ww
dr Magdalena Szymańska
konsenłltor dzieł sztUki
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Fot. nr l Budynek PoczĘ Polskiej w Tarnowie' wejścieglówne, widok od strony południowej. Widoczny
ogólny stan zachowania piaskowca, tynków i stolarki drzwiowej.
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Fot. nr 2 Budynek PoczĘ Polskiej w Tarnowie, wejście główne, widok od strony wnętrza. Widoczny ogólny
stan zachowania stolarki drzwiowej.
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Fot. nr 3 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie, wejście główne, widok od strony wnętrza. Widoczny ogólny
stan zachowania stolarki drzwiowej.
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Fot" nr 4 Budy'nek Poczty Polskiej w T'arnowie, wejście główne. Widoczny stan zachowania stnefy
cokołowej pontaIu z piaskowca oraz murowanego ościeżałzwietnzały, nozwarstwionv kamrień, spękane tynki

w ościeźu.
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Fot. nr ó Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie' wejściegłówne' Widoczny stan zachowania porta|u
z piaskowca oraz murowanego ościeża.Widoczne lączenie kamienia z tynkiem i szlichtą cementową i
uszkodzony gzyms.
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Fot' nr 7 Fot. nr 8 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie, wejście główne. Widocźny stan zachowania strefy
cokołowej portalu z piaskowca oraz murowanego ościeża;zwietrzały, rozwarstwiony kamień, spękane i
osypujące się tynki w ościeżu.
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Fot. nr 9 Fot' nr l0 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie' wejście główne. Widoczny stan zachowania
strefy cokołowej portalu z piaskowca oraz murowanego ościeża;zwietrzały, rozwarstwiony kamień'
spękane i osypujące się tynki w ościeżu.
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Fot' nr l1Fot. nr |2 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie' wejściegłówne. Widoczny stan zachowania
stolarki i elementów metalowych.
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Fot. nr 13Fot. nr l4 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie' wejście główne. Widoczny stan zachowania
stolarki i elementów metalowych.
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Fot. nr 15 Budynek PoczĘ Polskiej w Tarnowie' wejściegłówne. Widoczny stan zachowania sto|arki i
elementów metalowych; widoczny zardzewiały rygiel, zardzewiała blacha osłonowa i ubytki w dolnej części

drzwi.
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Fot. nr 16 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie, wejściegłówne' Widoczny stan zachowania stolarki i
elementów metalowych; widoczne zawiasy.
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Fot. nr 17 Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie' wejście główne. Widoczny stan zachowania stolarki i
elementów metalowych w dolnej partii drzwi.
Fot.

nr l8

główne.
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Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie, fasada, widok ogólny od strony południowej' wejście
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