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- województwo: Śląskie  
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B. RYS HISTORYCZNY 

 

W 1529 r odnotowano istnienie folwarku tyskiego należącego do panów pszczyńskich. W 

1629 r w obrębie tego folwarku pracował już browar. W 1794 r w wielkim pożarze spłonął 

cały zespół gospodarczy. W XIX w nastąpiła jego odbudowa. Od połowy XIX w 

przeprowadzono generalną modernizację i rozbudowę browaru. Szybko rozwijała się też 

wieś Tychy. W tym czasie stanowiła już sporą osadę. Jej mieszkańcy uzyskali też pewną 

niezależność od księcia pszczyńskiego. W 1. 90-tych XIX w wykorzystując sprzyjające 

warunki ku temu zawiązano wraz z towarzystwem budowy browarów w Brzegu komitet 

budowy konkurencyjnego dla książęcego browaru i rozpoczęto budowę nowego zakładu o 

nazwie Browar Obywatelski. Głównym udziałowcem była Brieger Stadtbrauerei A.G. w 

Brzegu. Lokalizację wybrano korzystną w sąsiedztwie dworca kolejowego, przy stawie i 

cieku wodnym. Już w 1896 r dokonano uzgodnień z koleją dotyczących budowy bocznicy 

kolejowej. Browar uruchomiono w 1897 r. Wywiązała się bardzo ostra walka 

konkurencyjna. W roku następnym obydwa browary tyskie zawarły ugodę co do 

jednolitych cen i podziału rynku zbytu. W 1918 r większość udziałów Browaru 

Obywatelskiego została wykupiona przez Księcia Pszczyńskiego. Odtąd obydwa zakłady 

pracowały pod jednym kierownictwem wzajemnie z sobą nie konkurując. W okresie 

międzywojennym nastąpiło unowocześnienie produkcji i nieznaczna rozbudowa zakładu. 

W 1934 r w związku z zaleganiem przez Panów Pszczyńskich z podatkami na rzecz 

Skarbu Państwa browary książęce w Tychach zostały przejęte w zarząd komisaryczny 

Państwa Polskiego. Jednakże Browar Obywatelski zachował status odrębnej spółki 

akcyjnej w której książę miał 90 % udziałów. W związku z tym w 1936 r zawarto umowę 

pomiędzy dr J. Zieleniewskim zarządcą przymusowym dóbr fideikomisowych Pszczyna a 

Browarem Obywatelskim S.A. na wydzierżawienie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Taki 

stan rzeczy trwał do 1939 r. W tym czasie obydwa Browary włączono do nowej spółki 

Książęce Browary SA W czasie wojny Browar Obywatelski został przejęty w zarząd 

Rzeszy Niemieckiej. 

Produkowano wtedy piwo złej jakości na zastępczych surowcach. W okresie powojennym 

nastąpiło upaństwowienie zakładu. Konieczne było doinwestowanie browaru. Przede 

wszystkim zmodernizowano warzelnię. Dopiero w 1950 r wznowiono produkcję piwa. W 
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latach 50-tych poważnie zwiększono możliwości produkcyjne zakładu. W 1956 r przy 

współudziale Biura  Projektów Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie opracowano 

projekt kompleksowej modernizacji i rozbudowy Browaru Obywatelskiego, której głównym 

celem było zwiększenie produkcji z 100 000 hl na 200 000 hl piwa rocznie. W następnym 

dziesięcioleciu unowocześniono technologie wyrobu piwa wprowadzając jego pasteryzacje 

oraz wymieniono wyposażenie warzelni, fermentacji i leżakowni / 1957 - 75 wymiana 

drewnianych kuf na stalowe - 168 s/t., 1959-69 wymiana drewnianych kadzi 

fermentacyjnych na stalowe 48 szt, 1959 r - kadź osadowa, aparaty ociekowe, 1962r 

myjka beczek aluminiowych, 1965 r nowa prototypowa warzelnia blokowa i.t.p./. W 1. 70-

tych wybudowano nową rozlewnię oraz zmodernizowano słodownie z susznią. W maju 

1979 r w sąsiedztwie zakładu otwarto największą w Polsce rozlewnię coca-coli. W 1982 r 

wymieniono wyposażenie rozlewni butelkowej oraz nastąpiła dalsza modernizacja 

słodowni. W 3 lata później unowocześniono transport wysłodzin mokrych oraz 

zamontowano cztery nowe silosy do magazynowania jęczmienia. W początkach lat 90 - 

tych nastąpiły poważne zmiany własnościowe. W 1992 r browary tyskie stały się 

jednoosobową spółką Skarbu Państwa pod nazwą Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. W 

1996 r większościowy pakiet akcji zakładu nabyła Kompania Piwna składająca się Euro 

Agro Centrum S.A. oraz The South African Breveries Ltd. Z RPA. Odtąd nastąpił dalszy 

rozwój zakładu. Ale jedynie Browar Książęcy uczestniczył w inwestycjach. Dawny Browar 

Obywatelski został wyłączony z eksploatacji. W maju 2001 r został sprzedany firmie 

zagranicznej MOVI ATELIER Victora Mokwy z Bergisch Gladbach w Niemczech. Brak 

danych dot, projektantów zabudowy przemysłowej zakładu. Stara zabudowa została 

wzniesiona z użyciem form historycznych. 

 

C. TECHNIKA WYKONANIA 

 

Budynki warzelni, leżakowni i obciągu, smolarni, później myjni beczek, maszynowni, 

kotłowni z partią wieży i legalizacji, charakteryzują się dużą złożonością i posiadają 

skomplikowane układy przylegających segmentów. Przy występującej złożoności 

obiektów, architekturę zespołu powiązano w spójnym programie historyzujących form, 

detalu architektonicznego oraz elementów wystroju zewnętrznego. 

 

Warzelnia 
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- obiekty w zintegrowanej zabudowie w południowej części zespołu. Zbudowane po 

wschodniej stronie kompleksu fermentacji i leżakowni, z którym łączą się przez część 

legalizacji beczek i smołami. Od północnej strony zabudowa warzelni sąsiaduje z 

maszynownią /przez segment komunikacyjny z wieżą/. 

ściany :  ściany zewnętrzne w konstrukcji murowanej z cegły bez tynków oraz z polami 

otynkowanymi. Od wewnątrz, w głównych pomieszczeniach warzelni ściany zostały 

wyłożone ceramiczną okładziną /współczesną/, w pozostałych częściach otynkowane. W 

górnej części wieży ściany w konstrukcji szkieletowej z drewna, z wypełnieniem z cegły i 

otynkowaniem w polach wypełnienia, 

stropy :   płaskie w konstrukcji stalowej i żelbetowej nad pierwszą kondygnacją /główne 

pomieszczenie warzelni/; odcinkowe Kleina na stalowych dźwigarach /w głównych 

pomieszczeniach warzelni nad drugą kondygnacją/;  oraz na belkach drewnianych /w 

najwyższej kondygnacji warzelni/, 

dach :   w konstrukcji drewnianej -w pokryciu papa oraz blacha /wieża, warzelnia/; 

konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt żelbetowych -  w pokryciu papa /dawna  

akumulatorownia /, 

posadzki :  w głównych pomieszczeniach warzelni ceramiczne wyłożone płytkami 

/współczesnymi/. W pozostałych fragmentach oraz w ciągach komunikacyjnych wylewka 

cementowa, 

podłogi :  drewniane na legarach /w wyższych kondygnacjach warzelni/. 

schody :  zabiegowe, żelbetowe, ze stalowym oporęczowaniem /klatka schodowa/, oraz w 

konstrukcji drewnianej /w najwyższej kondygnacji warzelni/, 

otwory okienne :  duże prostokątne /w I i II kondygnacji elewacji wschodniej i 

południowej/, zamknięte łukiem ostrym /w III kondygnacji elewacji wschodniej i 

południowej/, wąskie zamknięte łukiem pełnym /w IV kondygnacji elewacji wschodniej i 

południowej/, zamknięte lukiem odcinkowym /w elewacji północnej i zachodniej/. W 

wypełnieniu otworów okiennych ślusarka o drobnych kwaterach /w większości/. W 

segmencie wieży otwory okienne zamknięte łukiem pełnym ze stolarką dwudzielną, trój- 

lub czteropoziomową. 

W segmencie legalizacji beczek otwory okienne zamknięte łukiem pełnym ze ślusarką o 

drobnych kwaterach, z koncentrycznym ułożeniem górnych szczeblin, 

otwory drzwiowe :  w głównym wejściu /wieża segmentu komunikacyjnego/ zamknięte 
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łukiem odcinkowym ze współczesną stolarką/dwuskrzydłową, pełną na zawiasach z 

deskowym pionowym opierzeniem/, 

rzut : prostokątny /główna część warzelni/ o wymiarach 12,75 x 11,56 m, z wydłużeniem 

południkowym. Dla zespołu obiektów warzelni wraz z częścią akumulatorowni - chłodni /po 

zach. stronie warzelni/, legalizacji beczek /po pd-zach. stronie warzelni/, segmentu 

komunikacyjnego /po pn. stronie warzelni/ obrys figury planu nieregularny, złożony z kilku 

przylegających prostokątów. 

bryła :  rozczłonkowana, złożona z kilku części o zróżnicowanej wysokości zamkniętych na 

poziomie czterech kondygnacji. Całość bez podpiwniczenia. W zamknięciu dach 

kombinowany złożony z fragmentów o spłaszczonym kształcie połaci. W części północnej 

segment komunikacyjny z wieżą /od strony wsch./ z wysokim dachem czterospadowym 

/załamanym/. W części południowo-zachodniej parterowa część legalizacji beczek z 

dachem pulpitowym, 

elewacja wschodnia  /część zasadnicza/ :  symetryczna, czterokondygnacyjna, 

dwuosiowa. W przyziemiu część cokołowa , wydzielona gzymsem. W zamknięciu elewacji 

wysunięty pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem i krenelażem. W osiach 

otwory okienne we wspólnych otynkowanych polach zamkniętych łukiem pełnym /na 

poziomie trzeciej kondygnacji/, obejmujących duże pojedyncze, prostokątne otwory 

pierwszej i drugiej kondygnacji, oraz wąskie otwory zamknięte łukiem ostrym w ceglanych 

obramieniach trzeciej kondygnacji. W poziomie czwartej kondygnacji dwie triady otworów 

zamkniętych półkoliście w wysuniętych arkadkach pasa wieńczącego. W polach otworów 

okiennych, w linii rozdzielenia drugiej i trzeciej kondygnacji dwa ciągi wysmukłych wnęk na 

wspólnym poziomie. W osi północnej, otwór okienny pierwszej kondygnacji zamurowany. 

Północny, wysunięty fragment elewacji zawierający część wieży /symetryczny, 4 i 1/2 

kondygnacyjny, jednoosiowy/. W przyziemiu podstawa z narożnymi szkarpami oraz 

szeroka, otynkowana wnęka w półkolistym polu, zawierająca otwór głównego wejścia 

zamknięty łukiem odcinkowym. W zakończeniu fragmentu podstawy gzyms. W górnej 

części elewacji wieży wysunięty pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem i 

krenelażem. Powyżej niska strefa z dekoracją szachulcową i pojedynczym okrągłym 

oknem ze stolarką dwudzielną, dwupoziomową. Na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji 

otwory okienne w parach. W trzeciej kondygnacji płytka, otynkowana wnęka zamknięta 

łukiem pełnym, w której para otworów okiennych i okrągła blenda umieszczona jest nad 

nimi. 
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Wschodni wysunięty fragment elewacji zawierający część wieży/ : symetryczny, 4 i 1/2 

kondygnacyjny. W przyziemiu fragment podstawy z narożną szkarpą /od wsch./ i szeroką 

otynkowaną wnęką w półkolistym polu, zawierającą dwa otwory okienne. W zakończeniu 

podstawy gzyms. W górnej części elewacji wieży wysunięty pas muru spoczywający na 

arkadkach, z gzymsem. Powyżej niska strefa z dekoracją szachulcową i pojedynczym 

okrągłym polem tarczy zegarowej. 

Skrajny południowy, głęboko cofnięty fragment elewacji należący do parterowej części 

legalizacji beczek : symetryczny, jednokondygnacyjny, jednoosiowy. W przyziemiu część 

cokołowa z gzymsem. W zamknięciu gzyms oraz krenelaż. W osi duża otynkowana wnęka 

zawierająca dwa, kolejno pomniejszone ceglane obramienia w obrysach „zamurowanych" 

okien - we wszystkich kształt zamknięcia ilustruje formę łuku pełnego. 

elewacja południowa : /część zasadnicza/ symetryczna, czterokondygnacyjna, 

dwuosiowa. W przyziemiu wydzielona gzymsem część cokołowa. W zamknięciu wysunięty 

pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem i narożnymi słupkami krenelażu. W 

osiach otwory okienne we wspólnym otynkowanym polu zamkniętym łukiem pełnym na 

poziomie trzeciej kondygnacji, obejmującym duże prostokątne otwory pierwszej i drugiej 

kondygnacji oraz triadę otworów zamkniętych łukiem ostrym w trzeciej kondygnacji. Na 

obrzeżach otworów ceglane obramienia. W poziomie czwartej kondygnacji pojedyncza 

para otworów okiennych zamkniętych półkoliście w wysuniętych arkadkach pasa 

wieńczącego. 

 W połączeniu wieży i części warzelni wąska jednoosiowa strefa z otworami okiennymi 

trzech kolejnych kondygnacji. W górnej części elewacji wieży wysunięty spoczywający na 

arkadkach, pas muru z gzymsem i fragmentem krenelażu, 

Zachodni cofnięty fragment elewacji południowej zawierający część należącą do 

akumulatorowni i chłodni : symetryczny, jednoosiowy, zamknięty na poziomie czwartej 

kondygnacji. W przyziemiu przysłonięty wysuniętą częścią legalizacji beczek. W 

zamknięciu wysunięty pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem i krenelażem. W 

poziomie trzeciej kondygnacji otwory okienne we wspólnym otynkowanym polu 

zamkniętym łukiem pełnym, obejmującym triadę ostrołukowych okien. W podstawie pola 

okiennego ciąg wysmukłych wnęk. Skrajny, zachodni, wysunięty fragment elewacji, 

należący do części legalizacji beczek: symetryczny, jednokondygnacyjny, dwuosiowy. W 

przyziemiu część cokołowa z gzymsem. W osiach pola okien zawierające się w dwóch 

dużych, otynkowanych, płytkich wnękach o analogicznym kształcie zamknięcia, w linii łuku 
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pełnego. Kształt wnęk i pól okiennych podkreślają ceglane obrzeża. 

elewacja północna : w zespole obiektów warzelni widoczna elewacja należąca do 

segmentu komunikacyjnego z wieżą oraz części akumulatorowni - chłodni, 

w poziomie trzeciej i czwartej kondygnacji. 

Wschodni fragment elewacji zawierający część wieży : symetryczny, jednoosiowy. W 

górnej części elewacji wysunięty pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem. 

Powyżej niska strefa z dekoracją szachulcową i pojedynczym okrągłym polem tarczy 

zegarowej. Na poziomie trzeciej kondygnacji płytka, otynkowana wnęka zamknięta łukiem 

pełnym, w której para otworów okiennych i okrągła blenda umieszczona nad nimi. Na 

poziomie czwartej kondygnacji para otworów okiennych zamkniętych półkoliście, w 

wysuniętych arkadkach pasa wieńczącego. Środkowy fragment elewacji zawierający 

część segmentu komunikacyjnego : o układzie rozwiązań zbliżonym do symetrii. W 

zamknięciu wysunięty pas muru spoczywający na arkadkach, z gzymsem. Na poziomie 

trzeciej kondygnacji pola dwóch otworów okiennych zamkniętych łukiem odcinkowym /w 

osiach przesuniętych w stronę wschodnią/ oraz gzyms, w linii przechodzącej przez górne 

fragmenty otworów okiennych. Na poziomie czwartej kondygnacji /w osiach przesuniętych 

w stronę wschodnią/ para otworów okiennych zamkniętych półkoliście w wysuniętych 

arkadkach pasa wieńczącego. Poziom czwartej kondygnacji wydzielony w pasie 

podwójnego gzymsu. Zachodni cofnięty fragment elewacji zawierający część segmentu 

akumulatorowni - chłodni : wąski, symetryczny, o zgodnej dla całości linii zamknięcia, 

pozbawiony otworów okiennych. W zamknięciu wysunięty pas muru spoczywający na 

arkadkach, z gzymsem i krenelażem,. W poziomie trzeciej kondygnacji oraz w wydzieleniu 

czwartej kondygnacji gzymsy. 

elewacja zachodnia :  w zespole obiektów warzelni widoczna elewacja należąca do 

segmentu komunikacyjnego z wieżą, części akumulatorowni – chłodni oraz części 

warzelni, w poziomie trzeciej i czwartej kondygnacji. Południowy głęboko cofnięty fragment 

elewacji zawierający część warzelni : wąski, symetryczny, o zgodnej dla całości linii 

zamknięcia, pozbawiony otworów okiennych. W zamknięciu wysunięty pas muru 

spoczywający na arkadkach, z gzymsem i krenelażem. Środkowy fragment elewacji 

zawierający część segmentu akumulatorowni - chłodni: symetryczny, o zgodnej dla całości 

linii zamknięcia, pozbawiony otworów okiennych. W zamknięciu wysunięty pas muru 

spoczywający na arkadkach, z gzymsem. Poziom czwartej kondygnacji wydzielony w 

pasie podwójnego gzymsu. 
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Północny cofnięty fragment elewacji zawierający część segmentu komunikacyjnego : 

symetryczny, jednoosiowy. W zamknięciu wysunięty pas muru spoczywający na 

arkadkach, z gzymsem i krenelażem,. W drugiej i trzeciej kondygnacji pola otworów 

okiennych zamknięte łukiem odcinkowym. Na poziomie trzeciej kondygnacji, w linii 

przechodzącej przez górne fragmenty otworów okiennych gzyms. 

wnętrze :  składa się z pomieszczeń należących do z poszczególnych części. W warzelni 

na poziomie czterech kondygnacji główne pomieszczenia technologiczne. W segmencie 

akumulatorowni - chłodni na poziomie czterech kondygnacji pomieszczenia 

technologiczne akumulatorowni /w obrębie parteru/ i chłodni /na poziomie 2,3 i 4 

kondygnacji/. W segmencie komunikacyjnym klatka schodowa /w części zach./ i korytarz 

oraz pomieszczenia pomocnicze we fragmencie wsch. W części legalizacji beczek 

wnętrze zawiera dwa pomieszczenia. instalacje wod-kan, elektryczna,: 

wyposa żenie :  winda towarowo-osobowa /współczesna, w ciągu komunikacyjnym/, 

mlewnik słodu, waga oraz koła przekładni pasowych w systemie przenoszenia napędu, z 

pocz. XX w. /w pomieszczeniu warzelni na poziomie czwartej kondygnacji/, ruchomy 

zbiornik słodu z dozownikiem produkcji F.Weigel Nachf Mittelneoland Neise, 2 szt /w 

pomieszczeniu na poziomie trzeciej kondygnacji warzelni/. 

instalacje : wod-kan, elektryczna. 

 

Zespół zabudowy fermentacji, le żakowni i obci ągu  

 

- duży obiekt zbudowany w zachodniej części zespołu. Od południowego - wschodu 

zintegrowany z dalszą częścią kompleksu, obejmującą zabudowę dawnej smolarni, 

legalizacji, warzelni, maszynowni i kotłowni. 

ściany :  w konstrukcji murowanej z cegły, w większości otynkowane. Od wewnątrz, w 

głównych pomieszczeniach ściany wyłożone współczesną ceramiczną okładziną i 

otynkowane. W partii południowej dobudówki współczesna konstrukcja ścian szkieletowa, 

stalowa, z ceglanym wypełnieniem, 

stropy :  odcinkowe Kleina, na stalowych dźwigarach i żeliwnych kolumnach /w głównych 

pomieszczeniach/, 

dach : w konstrukcji drewnianej, pokryty papą / leżakownia /;w konstrukcji stalowej, 

pokryty blachą trapezową /dobudówka południowa/ oraz w konstrukcji żelbetowej pokryty 

papą / dobudówka północna / 
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posadzki :  w głównych pomieszczeniach wyłożone współczesnymi płytkami ceramicznymi 

oraz cementowe w formie wylewki /także fragmenty dawnych posadzek z płytek terakoty/, 

schody :  zabiegowe /klatka schodowa/ oraz w konstrukcji stalowej, proste / dobudówki / 

otwory okienne :  w większości blendy. W niektórych miejscach otwory okienne zamknięte 

łukiem pełnym /w części południowo-wschodniej, w obrębie najwyższej kondygnacji oraz 

pojedyncze otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym/. W wypełnieniu otworów 

ślusarka o drobnych kwaterach. W partii współczesnych dobudówek /od strony 

południowej i północnej/ otwory okienne prostokątne, 

otwory bramne : główne, /od strony zachodniej/ zamknięte łukiem odcinkowym ze 

stolarką dwuskrzydłową,pełną na zawiasach z deskowym, pionowym opierzeniem. Otwory 

wewnętrzne prostokątne bądź zamknięte łukiem odcinkowym, 

rzut :  nieregularny, na planie figury zbliżonej do prostokąta. Wydłużenie figury planu 

odpowiada osi ukierunkowanej równoleżnikowo, 

bryła :  rozczłonkowana, złożona z kilku fragmentów o różnej wysokości, 

niepodpiwniczona. W części południowo-wschodniej najwyższy, czterokondygnacyjny 

segment z dachem dwuspadowym. Łączy się /od strony północnej i zachodniej/ z niższą 

partią trójkondygnacyjną, z dachem dwuspadowym, do której przylega /od strony 

północnej/ kolejna obniżona partia trójkondygnacyjną z dachem jednospadowy. W części 

zachodniej zabudowy duży i niski /dwukondygnacyjny/ segment z dachem dwuspadowym. 

Od strony północnej i południowej, na całości ciągi parterowych dobudówek z dachami 

pulpitowymi, 

elewacja południowa :  W poziomie najniższej kondygnacji przysłonięta ścianą 

współczesnej dobudówki. Całość elewacji złożona z fragmentu wschodniego i 

zachodniego o niższej wysokości. Fragment wschodni niesymetryczny, złożony z dwóch 

licujących części: wschodniej - zawierającej cztery- i pół kondygnacji oraz niższej 

zachodniej - zawierającej trzy kondygnacje. W części wschodniej elewacji symetryczna 

partia z trójkątnym zamknięciem i dobudowanym na środku ciągiem wentylacyjnym z 

ozdobnym zakończeniem. W poziomie drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji dwa 

otynkowane pola ograniczone ceglanymi, narożnymi pasami i środkową partią kominową. 

Linię ich zamknięcia wyznacza wysunięty pas z fryzem arkadkowym, pod gzymsem 

poddasza. W górnej części elewacji wysoka ceglana ściana poddasza podzielona na dwa 

pola, z narożnymi słupkami nadwieszonych sterczyn. W podstawie trzeciej kondygnacji, 

przecinające otynkowane pola odcinki gzymsów. W osiach blendy w ceglanych 



12 

obramieniach, odpowiednio - w parach /druga i czwarta kondygnacja/ i pojedyncze /trzecia 

kondygnacja/. W strefie poddasza, po obu stronach ścianki kominowej, ciągi trzech 

otworów, o powiększającej się w kierunku środka wysokości. 

Fragment zachodni symetryczny, trójosiowy, trzykondygnacyjny, podzielony szerokimi 

ceglanymi lizenami wydzielającymi otynkowane pola osi. W zamknięciu elewacji, w 

połączeniu lizen, wysunięty pas z fryzem arkadkowym. W wydzieleniu drugiej i trzeciej 

kondygnacji odcinki ceglanych gzymsów przecinające otynkowane pola. W osiach blendy 

w ceglanych obramieniach, odpowiednio - w parach /druga kondygnacja/ i pojedyncze 

/trzecia kondygnacja/. Część zachodnia, w całości przysłonięta partią współczesnej 

dobudówki. Ściana dobudówki stanowi jednolitą, wydłużoną strefę z regularnym podziałem 

elementami stalowej konstrukcji i dużymi otworami okiennymi, pojedynczymi /w dwóch 

zachodnich osiach skrajnych/ bądź w ciągu, 

elewacja zachodnia :  przysłonięta zadaszeniem wiaty, stanowi otynkowaną ścianę 

pozbawioną podziałów i wystroju architektonicznego. Linię zamknięcia elewacji 

wyznaczają ramiona szeroko rozwartego trójkąta. W środkowej osi elewacji pojedyncze 

otwory bramne w dwóch kondygnacjach, 

elewacja północna :  złożona z fragmentu wschodniego i zachodniego o niższej 

wysokości. Fragment wschodni - w poziomie najniższej kondygnacji przysłonięty ścianą 

współczesnej dobudówki. Niesymetryczny, złożony z wysuniętej części zasadniczej, 

obejmującej trzy kondygnacje i cofniętej strefy wschodniej z trójkątnym szczytem. Partia 

części zasadniczej niesymetryczna, pięcioosiowa, podzielona ceglanymi lizenami oraz 

odcinkami gzymsów w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W zamknięciu, poziome 

ceglane pasy na kroksztynach oraz gzyms. W polu osi skrajnej zachodniej partii 

zasadniczej pas zamknięcia zawiera fryz arkadkowy, gzyms i fragment ceglanej attyki z 

płytkimi, pionowymi szczelinowymi wnękami. Poniżej, na całości otynkowane pola osi oraz 

odcinki, przecinających je gzymsów na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W osiach 

blendy w ceglanych obramieniach, odpowiednio - w parach /druga kondygnacja/ oraz 

pojedyncze. W dwuosiowej strefie ceglanego szczytu rozwiązania zachowujące symetrię - 

analogicznie do partii południowej /bez ciągu wentylacyjnego/. W przyziemiu parterowa 

ściana dobudówki. Fragment zachodni. Stanowi parterową otynkowaną ścianę przy niskiej 

rampie, zabezpieczoną na całości skośnym daszkiem. Zawiera prostokątny otwór 

bramny, 

elewacja wschodnia :  w poziomie najniższej kondygnacji częściowo przysłonięta. 
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Złożona z kilku lizujących części o obniżającej się wysokości. W części południowej 

czterokondygnacyjna strefa o czterech osiach. W jej podziałach ceglane lizeny. W 

połączeniu lizen pasy z fryzem arkadkowym, pod gzymsem wydzielającym poziom 

najwyższej kondygnacji. W otynkowanych polach osi blendy w ceglanych obramieniach, w 

parach /w miejscach niektórych blend pojedyncze otwory okienne/. Otwory osi skrajnej 

południowej pojedyncze. W poziomie najwyższej kondygnacji otwory poddasza 

/wentylacyjne/ w triadach. W środkowej części elewacji niższa, symetryczna strefa 

dwuosiowa z parami otworów i blend w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. Naroża 

strefy wyznaczają ceglane lizeny, a zamknięcie gzyms, w szerokim pasie na kroksztynach. 

W północnej części elewacji niższa, symetryczna strefa dwuosiowa z otworami okiennymi i 

blendami na dwóch poziomach. Strefa zawiera ceglaną lizenę /w narożniku północnym/ i 

gzyms w szerokim pasie zamknięcia na kroksztynach. W kondygnacjach, blendy i otwory 

okienne /w drugiej kondygnacji większe i bardziej rozsunięte/, 

wnętrze :  podzielone na kondygnacje - trzy i cztery w części wschodniej oraz dwie w 

części zachodniej. W budynku pozostałości kadzi i zbiorników. 

instalacje : wod-kan, elektryczna. 

 

Smolarnia /Myjnia beczek / 

 

- budynek zlokalizowany w południowej części zespołu. Przylega do kompleksu dawnej 

leżakowni i fermentacji /znajdującego się po północnej stronie/ oraz do budynku legalizacji 

beczek /znajdującego się po wschodniej stronie/. Tworzy wysunięty na południe segment 

otoczony rampą /od strony zachodniej rampa posiada zadaszenie/. 

ściany : w konstrukcji szkieletowej, stalowej, z wypełnieniem cegłą, od zewnątrz nie 

zawierają tynków. Od środka otynkowane, 

dach :  pierwotnie w konstrukcji stalowej, kratowej, otwartej, na trójkątnych wiązarach. 

Aktualnie budynek posiada dach o walcowej formie, na stalowych dźwigarach o 

zaokrąglonych górnych krawędziach. W dachu wydłużony wietrznik zabudowany 

centralnie. W pokryciu blacha falista, 

posadzki : wylewka cementowa, do której wtopiona współcześnie gruba warstwa gumy, 

schody : zewnętrzne przy rampie, w konstrukcji murowanej i stalowej, proste zawierające 

kilka stopni, 

otwory drzwiowe i bramne : prostokątne, ze ślusarką o charakterze współczesnym - 
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jednoskrzydłową pełną na zawiasach lub dwuskrzydłową pełną na zawiasach /w osi 

skrajnej południowej w elewacji zachodniej i w osi skrajnej północnej elewacji wschodniej/, 

otwory okienne :  prostokątne, ze ślusarką o charakterze współczesnym - dwudzielną, 

czteropoziomową, z pojedynczym przeszkleniem 

rzut :  pierwotnie prostokątny o wym. 11,3 x 15,6 m. Po przebudowie plan zbliżony do 

kwadratu - 20,44 x 20,90 m, 

bryła :  zwarta, symetryczna , jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, z dachem 

walcowym zawierającym centralny wydłużony wietrznik /pierwotnie dach dwuspadowy/. W 

przyziemiu rampa z zadaszeniem od strony zachodniej, 

elewacja wschodnia :  o charakterze wtórnym, niesymetryczna, jednokondygnacyjna, 

pięcioosiowa. W elewacji podział widocznymi elementami stalowej konstrukcji /pionowymi/ 

na regularne pola zawierające osie otworów - odpowiednio, okiennych /w osiach skrajnych 

i w osi środkowej/ oraz drzwiowych. W przyziemiu rampa oraz stalowe schody, 

elewacja południowa : o charakterze wtórnym, symetryczna, jednokondygnacyjna, o 

zaokrąglonej linii zamknięcia /pierwotnie trójkątny szczyt/. W elewacji podział widocznymi 

elementami stalowej konstrukcji /pionowymi i poziomymi/ na regularne pola, w których 

osiem osi otworów. W polach skrajnych, z dodatkowym, skośnym elementem 

konstrukcyjnym, otwory nie występują. W drugich osiach /od wschodu i zachodu/ otwory 

drzwiowe. W pozostałych osiach otwory okienne - z ciągiem okien w czterech polach 

środkowych. W przyziemiu rampa oraz schody murowane, 

elewacja zachodnia :  o charakterze wtórnym, widoczna we fragmencie - przysłonięta 

konstrukcją i zadaszeniem rampy, jednokondygnacyjna, niesymetryczna. W elewacji 

podział widocznymi elementami stalowej konstrukcji /pionowymi/ na regularne pola. W 

polu skrajnym osi południowej otwór bramny. W przyziemiu rampa, 

wnętrze :  jednoprzestrzenne, połączone przejściem z częścią dawnej legalizacji i 

fermentacji, 

wyposa żenie :  o charakterze współczesnym. Pierwotnie /wg stanu z 1950r/ aparat do 

„smolenia" beczek z napędem elektrycznym 2 kW, kocioł na smołę, silniki elektryczne 1,5 

kW i 4,5 kW. 

instalacje  : elektryczna, wod-kan 

 

Maszynownia  

 



15 
 

- budynek zlokalizowany w północnej części zespołu. Przylega do kotłowni /znajdującej się 

po stronie północnej/ oraz wieży sąsiadującej z warzelnią /znajdującej się po stronie 

południowej/. Po zachodniej stronie maszynowni wznosi się wyższy, przebudowany 

segment dawnego lokalu słonej wody, a po wschodniej budynek o charakterze 

współczesnym /przysłaniający częściowo maszynownię/. Budynek maszynowni jest 

widoczny wyłącznie w partii wschodniej, 

ściany :  w konstrukcji murowanej z cegły oraz częściowo otynkowane. We wnętrzu ściany 

wyłożone jasną, glazurą /zamalowaną/. Nad okładziną tynki, 

stropy :  odcinkowe Kleina na stalowych dzwigarach, podparte dwoma żeliwnymi 

kolumnami z głowicami, 

dach :  jednospadowy, w konstrukcji drewnianej, na belkach oraz w konstrukcji stalowej z 

wypełnieniem płytami żelbetowymi, 

posadzki :  ceramiczne, z płytek terakoty - białych i brązowych w szachownicę, 

otwory drzwiowe i bramne :  zamknięty lukiem odcinkowym z dużym nadświetlem - 

pierwotnie otwór okienny. W wypełnieniu otworu drzwiowego zamontowana współczesna 

ślusarka dwuskrzydłowa na zawiasach zawierające przeszklenie. W otworze nadświetla 

ślusarka wielokwaterowa, 

otwory okienne :  zamknięte łukiem odcinkowym ze ślusarką wielodzielną 

wielopoziomową o drobnych kwaterach, 

rzut:  prostokątny, wydłużony w osi południkowej, o wymiarach 18,5 x 15,5m, 

bryła :  zwarta, jednokondygnacyjna / maszynownia / oraz dwukondygnacyjna / dawne 

pomieszczenie słonej wody / , podpiwniczona w części maszynowni. W zamknięciu dach 

jednospadowy, 

elewacja wschodnia :  /częściowo przysłonięta/, symetryczna, jednokondygnacyjna, 

trójosiowa. W podstawie niski cokół. W zamknięciu ceglany fryz z motywem w zygzaki. W 

elewacji otwory okienne - w osiach skrajnych podwójne otwory okienne zamurowane, w 

otynkowanych polach zamkniętych odcinkowo /pierwotnie/. Aktualnie, pole osi południowej 

zamurowane i otynkowane a pole osi północnej przysłonięte przez nowopowstały 

segment. W osi środkowej otwór głównego wejścia, w miejscu powiększonego okna. 

Elewacja wschodnia dawnego budynku słonej wody dwukondygnacyjna / pierwsza 

kondygnacja przesłonięta budynkiem maszynowni /. Trójosiowa, symetryczna. We 

wszystkich osiach otwory okienne prostokątne z pustaków szklanych w otynkowanych 

polach zamkniętych odcinkowo . 
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wnętrze : jednoprzestrzenne, 

wyposa żenie :  po zatrzymaniu produkcji urządzenia /współczesne/ zostały 

zdemontowane. Wcześniej /wg stanu z 1950r/ dwie maszyny parowe, 

instalacje :  elektryczna, wod-kan 

 

Kot łownia  

 

- budynek usytuowane w północnej części zespołu, po wsch. stronie kompleksu 

fermentacji i leżakowni. Sąsiaduje z maszynownią, która przylega od pd. wraz z 

przebudowaną partią dawnego lokalu słonej wody. Przy pn-zach. narożniku kotłowni 

wysoki komin 955 cm. 

ściany :  w konstrukcji murowanej z cegły, otynkowane. Partia komina ceglana. 

stropy :  /o charakterze wtórnym/ żelbetowe, 

dach :  w konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową /część kotłowni/ oraz żelbetowy 

/partia wschodnia/, 

posadzki :  /o charakterze współczesnym/ ceramiczne w głównej części kotłowni oraz 

wylewka cementowa, 

schody :  /o charakterze współczesnym/ w konstrukcji żelbetowej, proste, 

otwory drzwiowe i bramne :  pierwotnie zamknięte lukiem odcinkowym. Po przebudowie 

otwory bramne prostokątne ze ślusarką pełną na zawiasach, odpowiednio - 

dwuskrzydłową /od strony wsch. i pn/ i jednoskrzydłową /od strony pn i zach/, 

otwory okienne :  pierwotnie zamknięte łukiem odcinkowym. Po przebudowie otwory 

okienne prostokątne ze ślusarką wielodzielną wielopoziomową o drobnych kwaterach, 

rzut :  na planie prostokąta wydłużonego w osi równoleżnikowej, o wymiarach 24,2 x 12,52 

m – pierwotne wymiary planu 21,93 x 12,52 m. W kwadratowej podstawie komina długość 

boku wynosi 3,2 m, 

bryła :  dwukondygnacyjna, rozczłonkowana, złożona z dwóch segmentów, z których 

wsch. wyższy. W segmentach dachy jednospadowe. Całość bez podpiwniczenia /kanały 

technologiczne/. Przy pn-zach narożniku, cylindryczny komin z cokołem złożonym z 

graniastosłupów - czworokątnego i ośmiokątnego. 

elewacja wschodnia :  /o charakterze współczesnym/ dwukondygnacyjna. W osiach 

otwory bramne /rozmieszczone skrajnie/ i okienne. W osi elewacji budynku kotłowni otwór 

okienny większy, 
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elewacja północna :  /o charakterze współczesnym/, niesymetryczna, siedmioosiowa z 

podwyższoną strefą w osi skrajnej wsch. W wydzieleniu pól kolejnych czterech osi ceglane 

pionowe pasy oraz łączące je łuki przechodzące nad otworami okiennymi wyższej 

kondygnacji. W dwóch osiach skrajnych zach. otwory bramne. W zach. narożniku licująca 

ceglana partia podstawy komina. Jej ściankę zdobi wysoka wnęka zamknięta łukiem 

pełnym, nad którą widnieje gzyms wydzielający pierwszą partię podstawy. W drugiej partii 

podstawy węższa ceglana część ośmiokątna z gzymsem. 

elewacja zachodnia :  /o charakterze współczesnym, przysłonięta/, z siedmioma osiami 

otworów. W osiach otwory okienne oraz skrajny otwór drzwiowy. W pn. narożniku licująca 

ceglana partia podstawy komina zawierająca analogiczną dekorację /w stosunku do strony 

pn/, 

wyposa żenie :  zdemontowane, 

 

instalacje :  elektryczna, wod-kan, c.o 

 

D. OPIS STANU ZACHOWANIA  

 

Stan poszczególnych elementów elewacji budynku jest bardzo zróżnicowany. Lata 

zaniedbań, brak bieżących remontów i prowadzone w sposób nieodpowiedni przebudowy 

oraz doraźne naprawy doprowadziły do znacznego uszczuplenia wartości historycznej i 

estetycznej obiektu. Niepożądane zabiegi i długotrwałe działanie niszczących czynników 

atmosferycznych spowodowały uszkodzenie niektórych elementów wystroju 

architektonicznego. W najniższych partiach widoczne są oznaki silnego zawilgocenia muru 

powodującego dezintegrację i uszkodzenia wypraw tynkarskich. W obrębie cokołu 

występują ubytki zapraw murarskich. W wielu miejscach zaprawy w spoinach są silnie 

wypłukane. Lico wielu cegieł jest zwietrzałe, kruszy się i osypuje. Uwagę zwracają również 

nieestetyczne przemurowania i uzupełnienia w obrębie otworów okiennych wykonane 

współczesną cegłą maszynową i zaprawą cementową. Mur cokołowy jest w wielu 

miejscach zawilgocony, co sprzyja intensywnemu rozwojowi glonów i porostów. W 

rezultacie silnego zawilgocenie murów wystąpiły ciemne zacieki, przebarwienia i 

towarzyszące im skupiska mikroorganizmów roślinnych. Struktura zapraw elewacji jest 

silnie zwietrzała, z licznymi spękaniami oraz zwietrzeniem cegieł uwidocznionych murów. 
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Ponadto lico elewacji szpecą pozostawione, ułożone swobodnie elementy instalacji 

elektrycznej oraz pozostałości po rozebranym dachu szedowym. 

Stan techniczny zachowanych okien zły: rozszczelnione z ubytkami szyb do wymiany. 

Drzwi wejściowe drewniane : stan techniczny zły, do wymiany . 

Wrota stalowe do wymiany na nowe dopasowane do istniejących. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe do wymiany oraz uzupełnienia. 

Kominy: stan techniczny średni, ubytki do uzupełnienia. 

Dachy: stan techniczny średni, do wymiany ze względu na niewystarczające warunki 

nośności konstrukcji wynikające z obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 

   

E. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE  

 

Nadrzędnym celem planowanych prac jest usuni ęcie zaistniałych zniszcze ń i 

możliwie trwałe zabezpieczenie struktury obiektu przed  działaniem czynników 

niszcz ących. Ze wzgl ędu na historyczn ą warto ść budynku wa żne jest zachowanie 

oraz wła ściwe odtworzenie oryginalnych rozwi ązań plastycznych zastosowanych na 

elewacjach. Istotny jest układ, faktura i kolor tyn ków na płaszczyznach elewacji oraz 

kolorystyka w ątku ceglanego. Okna i drzwi nale ży wymieni ć zachowuj ąc oryginaln ą 

form ę, kolorystyk ę dostosowa ć do loftowego wygl ądu obiektu. Nale ży dokona ć 

przegl ądu rynien i rur spustowych i wykona ć niezbędne naprawy. W trakcie prac 

należy sprawdzi ć czy wła ściwie s ą wykonane obróbki przy dachach i daszkach i 

wykona ć niezbędne naprawy. Konieczne jest uporz ądkowanie terenu wokół 

budynku, poprzez usuni ęcie zbędnych dobudówek powstałych w latach 70-tych 

poprzedniego stulecia. Wokół budynku wykona ć matę drenarsk ą z opask ą żwirow ą.  

Z uwagi na zmian ę funkcji obiektu dopuszcza si ę wprowadzenie zmian poprzez 

dobudow ę klatki ewakuacyjnej w cz ęści elewacji zachodniej le żakowni  oraz budow ę 

przeszklonego dziedzi ńca od strony północnej pomi ędzy budynkiem le żakowni i 

warzelni oraz nadbudow ę nad komorami le żakowni. W trakcie prac nale ży stosowa ć 

materiały sprawdzone, atestowane, do prac w obiekta ch zabytkowych, a prace 

prowadzi ć zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz wy mogami dla prac 

budowlanych.  
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F. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH i REST AURATORSKICH  

 

Prace wst ępne  

Należy wykonać szczegółową analizę techniczną dotyczącą stanu zachowania obiektu w 

szczególności opinię konstrukcyjną, mykologiczną oraz pomiar stanu zawilgocenia murów. 

Przegląd instalacji znajdujących się na elewacji w celu identyfikacji nieużywanych 

przewodów i skrzynek. Demontaż niepotrzebnych elementów. 

 

Elewacje  

 

Odtworzyć elewację północną leżakowni po zdemontowaniu istniejącej parterowej 

przybudówki oraz utworzyć okna w miejscu istniejących blend. 

Odtworzyć pierwotne otworowanie okienne w elewacji wschodniej budynku warzelni w 

miejsce zamurowanego okrągłego otworu. 

Odtworzyć elewację południową i wschodnią leżakowni  oraz utworzyć okna w miejscu 

istniejących blend. 

  

 

 

Prace konserwatorskie przy ceglanym licu muru 

 

Celem prac powinno by ć odtworzenie charakteru oryginalnego lica muru z 

zachowaniem wła ściwo ści fiz.-mech. muru ceglanego (tj. nasi ąkliwo ści cegieł, 

transportu kapilarnego wody). 

 

1. Usunięcie wtórnych elementów metalowych (bolce, haki, gwoździe, 

pozostałości instalacji). 

2. Usunięcie uzupełnień wykonanych z cegieł współczesnych. 

3. Dezynfekcja powierzchni muru. W miejscach widocznego wzrostu 

mikroorganizmów należy zastosować środek biobójczy przeznaczony do 

obiektów zabytkowych, nie zawierającym związków chloru. 

4. Usunięcie wtórnych uzupełnień niespełniających wymogów 
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konserwatorskich: 

– o nieodpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych lub walorach 

estetycznych; 

- cementowych uzupełnień cegieł oraz innych cementowych zapraw 

- cementowych wylewek na parapetach okien parteru 

- cementowych uzupełnień spoin na elewacji ceglanej. 

Przy usuwaniu cementowych zapraw należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 

uszkodzić krawędzi i lica cegieł. Zaprawy należy usuwać stopniowo, ostrożnie skuwając i 

ścierając. W przypadku cementowych spoin dopuszcza się ostrożne nacięcie 

mechaniczne a następnie wykuwanie. 

5. Ostrożne oczyszczenie powierzchni cegieł na mokro niskociśnieniowo  ze ścierniwem 

do 0,5mm. Oczyszczanie należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić 

lica cegieł. 

6. Usunięcie zdezintegrowanych zapraw ze spoin. Ze względu na liczne uzupełnienia,  i 

ogólny zły stan zachowania, uwzględniając niewielką wartość historyczną opracowania, 

wskazane jest usunięcie zdezintegrowanych zapraw ze spoin. Przy usuwaniu należy 

zachować najwyższą ostrożność, aby nie uszkodzić krawędzi lub lica cegieł. Zaprawy 

należy usunąć na głębokość około 2-3 cm. usunięcie uzupełnień zapraw w spoinach na 

głębokość około 2 cm. Przed skuwaniem na większej płaszczyźnie należy wykonać 

odkrywkę w celu odsłonięcia oryginalnych zapraw, zadokumentować odkrywkę a przed 

przystąpieniem do uzupełniania komisyjnie uzgodnić kolorystykę i formę zaprawy w 

spoinach. 

7. Odtworzenie brakujących fragmentów, uporządkowanie wątku i uzupełnienie 

brakujących cegieł. Należy zastosować cegły w formacie cegieł oryginalnych,o gładkim 

licu, dobrze wypalone, klasy 20, dopasowane kolorystycznie do cegieł oryginalnych. Do 

murowania należy zastosować zaprawę wapienną modyfikowaną białym cementem ( 4cz : 

1cz). 

8. Uzupełnienie ubytków poszczególnych cegieł: 

- mniejsze ubytki do wielkości około 60% powierzchni cegły uzupełniane zaprawą 

imitującą cegłę na bazie spoiw mineralnych, barwioną w masie; Ważne jest umiejętne 

odtworzenie faktury, struktury i kolorystyki cegieł. Do pracy można zastosować gotowe 

zaprawy mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków w cegłach. 

- ubytki większe uzupełniane poprzez wmurowanie cegły o wymiarach, wyglądzie i 
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właściwościach cegły oryginalnej. Zalecane są cegły rozbiórkowe o ile nie są zasolone lub 

zdezintegrowane. 

9. Uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach: 

- uzupełnienie głębokich ubytków (zaprawy murarskiej) zaprawą mineralną na bazie 

wapna hydratyzowanego z białym cementem (o dużej nasiąkliwości i wytrzymałości do 5 

N/mm2) 

- uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach (zaprawy nawierzchniowej) o następującej 

charakterystyce: 

• mineralna 
• odporna na działanie warunków atmosferycznych 
• mrozoodporna 
• wysoka przyczepność  
• uregulowana retencja wody zarobowej 
• zawierająca tras reński Tubag - minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów  
• konsystencja plastyczna 
• nie brudząca powierzchni cegieł 
• niski skurcz 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 
• zawierajaca ziarno oporowe 4 mm - ułatwia prowadzenie prac murarskich  
• klasa zaprawy M10 wg EN 998-2 
• spoiwo zgodne z normą EN 197 
• pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001 
• zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm 

 

10. Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym o następującej 

charakterystyce: 

• Zawartość polisiloksanów: ok. 7 % wag. 
• Nośnik: węglowodory alifatyczne 
• Temperatura zapłonu: około 40°C 
• Gęstość: około 0,79 g/cm3 
• Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4 
• Wygląd: bezbarwny płyn 

 
Dane techniczne produktu po wytworzeniu substancji czynnej: 

• Zawartość polisiloksanów: ok. 5% wag. 
• Nasiąkliwość: bardzo mała 
• Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra 
• Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka 
• Długotrwałość działania: > 15 lat (wartość z doświadczenia) 
• Odporność na alkalia: dobra 
• Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
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• Skłonność do brudzenia się: mała 
11. Wykonanie wylewek na parapetach z mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej. 

12. Założyć izolacje pionowe i ewentualnie poziome, wykonać opaską żwirową wokół 

budynku 

 

Prace konserwatorskie przy tynkach 

 

1. Po ustawieniu rusztowań przegląd powierzchni elewacji pod kątem 

identyfikacji obszarów tynku do usunięcia. Identyfikacja miejsc spęcherzonych, 

odspojonych, cementowych wstawek i uzupełnień. 

2. Skucie wtórnych tynków i tynków w złym stanie technicznym. 

3. Usunięcie cementowych uzupełnień. 

4. Dezynfekcja pozostawionych partii muru z widocznym wzrostem mikroorganizmów (w 

przypadku stwierdzenia ich wzrostu w zawilgoconych obszarach). Zalecane dostępne 

środki biobójcze przeznaczone do materiałów budowlanych, posiadające wymagane 

atesty. 

5. Naprawa podłoża – muru ceglanego: 

- w warstwie powierzchniowej wypełnienie ubytków zaprawy w spoinach, należy stosować 

zaprawy wapienne z lokalnym wypełniaczem (płukanym piaskiem) 

- przemurowanie parapetów w miejscach, gdzie struktura muru uległa zniszczeniu 

6. Uzupełnienie ubytków tynku podkładowego wapienną zaprawą tynkarską przeznaczoną 

do budynków zabytkowych, następnie szpachlowanie całości zaprawą cienkowarstwową 

jako podkład pod malowanie farbami krzemianowo-silikatowymi kolor jasnopiaskowy lub 

jasnoszary. 

7. Uzupełnienie zaprawy w obrębie cokołów z zastosowaniem zaprawy o następującej 

charakterystyce: 

• mineralna 
• odporna na działanie warunków atmosferycznych 
• mrozoodporna 
• wysoka przyczepność  
• uregulowana retencja wody zarobowej 
• zawierająca tras reński Tubag - minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów  
• konsystencja plastyczna 
• nie brudząca powierzchni cegieł 
• niski skurcz 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 
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• zawierajaca ziarno oporowe 4 mm - ułatwia prowadzenie prac murarskich  
• klasa zaprawy M10 wg EN 998-2 
• spoiwo zgodne z normą EN 197 
• pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001 
• zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm 

 

8. Wykończenie powierzchni tynku farbami 

 

Prace konserwatorskie przy elementach metalowych 

 

1. Oczyszczenie wstępne z produktów korozji luźno związanych z powierzchnią metalu. 

2. Wypiaskowanie powierzchni metalu. 

3. Naniesienie roztworu taniny w celu stabilizacji procesów korozji. 

4. Pokrycie powierzchni gruntem cynkowym. 

5. Pokrycie powierzchni lakierem barwionym zgodnie z kolorystyką ustaloną na podstawie 

badań. 

 

Prace konserwatorskie przy stolarce zabytkowej i dr ewnianych elementach 

konstrukcji 

 

1. Przegląd stanu zachowania elementów drewnianych. 

2. Demontaż i usunięcie zniszczonych elementów. 

3. Przeszlifowanie powierzchni drewna drobnoziarnistą wełną stalową. 

4. Impregnacja środkiem owadobójczym o następującej charakterystyce fizyko 

chemicznej: 

• Składnik aktywny: 5-[2-(2-butoksy)etoksy permetryna i etoksy]metylo]6-propylo-

benzo-1,3 dioksol  

• Wygląd: bezbarwny płyn  

• Gęstość: 0,78 kg/l w 20°C  

• Temperatura zapłonu: > 56°C  

• Temperatura wrzenia: 175-213°C 

 

5. Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna zaprawą w postaci żywicy epoksydowej, 

tiksotropowej, o bardzo dobrej trwałości i odporności mechanicznej, przeznaczona do 
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drewna (uzupełnienia ubytków, kity, łączenia, itp.) o następujących właściwościach fizykow 

chemicznych   

 

• Utwardzacz: HV 427 w stosunku wagowym 100%  

• Wygląd: brązowa pasta  

• Czas utwardzania: 25-35 min. w 25 °C6. 

 

6. Uzupełnienie większych ubytków drewna flekami z odpowiednio dobranego, 

wysezonowanego drewna. 

7. Impregnacja drewna środkiem gruntującym do zapobiegawczej ochronie drewna przed: 

         - grzybami powodującymi siniznę 

         - grzybami pleśniowymi 

         - grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno 

8. Pomalowanie drewna farbą nawierzchniową. 

9. Zabezpieczenie struktury drewna przed atakiem mikrobiologicznym. 

10. Uzupełnienie warstwy barwnej na drewnie zgodnie z kolorystyką ustaloną na 

podstawie badań. Zalecana bejca z lakierem. 

11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem kolorystyki do wyglądu 

loftowego obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


