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KARTA  IDENTYFIKACYJNA  DOKUMENTACJI  KONSERWATORSKIEJ 
 

 
 Przedmiot opracowania:  Opracowanie zawiera wytyczne konserwatorskie i 

program prac konserwatorskich dla remontu budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku. 
Wytyczono priorytety konserwatorskie dla planowanych prac remontowych elewacji budynku 
uwzględniające oryginalny, zabytkowy charakter obiektu. Sporządzona ekspertyza zawiera 
wskazówki niezbędne w tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego dla planowanych 
prac. 
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Nr ewidencji zabytku:  zespół zabudowy ul. Jaśkowej Doliny (zabudowa willowa z 
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Dolina, Pawłowskiego, Romera, Akacjowa, Na Wzgórzu) wpisany 

do rejestru zabytków pod nr 970 (stary nr rej. 829), decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 

30.05.1979 r.  

Użytkownik/Inwestor: Instytut Łączności PIB, 04-894 Warszawa ul. Szachowa 1 

Zleceniodawca opracowania:  Instytut Łączności PIB, 04-894 Warszawa ul. Szachowa 1 
  
Data budowy:   l.70-te XIX wieku 
 
Autorzy opracowania:  mgr sztuki Monika Jaszczak 
  mgr Michał Witkowski (kwerenda historyczna) 
 
Data opracowania:  maj 2016 
  
Zakres opracowania:   - wytyczne konserwatorskie i program prac 
      konserwatorskich dla remontu budynku; 
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   - wyniki badań stratygraficznych; 
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1.0. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania:  

Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomiędzy Instytutem Łączności PIB, 04-894 Warszawa 

ul. Szachowa 1 reprezentowaną przez Pana Jerzego Żurka i Lilianę Lejman i a firmą U-bik Alicja Jaszczak z siedzibą 

przy ul. Wesołej 25 w Grzędzicach (73-110). Opracowanie przygotowano na podstawie: 

1. wizji oraz oględzin na obiekcie;  

2. wyników badań stratygraficznych elementów elewacji budynku wykonanych w dniach 19-20 kwietnia 

2016 r.; 

3. kwerendy historycznej; 

4. dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku z 1985 r. 

5. przeglądu literatury oraz materiału ikonograficznego; 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budynek położony w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15. Dokumentacja 

konserwatorska zawiera opis obiektu, dokumentację fotograficzną stanu istniejącego wraz z opisem stanu 

zachowania elewacji obiektu, wyniki badań stratygraficznych elementów elewacji, wytyczne konserwatorskie i 

program prac konserwatorskich dla remontu elewacji. 

1.3. Słowo wstępne 

Niniejsza dokumentacja konserwatorska dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 970 (stary 

nr rej. 829), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 30.05.1979 r. Willa wraz z jej 

otoczeniem podlegają ochronie prawa zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r. Zakres ochrony obejmuje zachowanie autentycznej substancji zabytkowej, w tym: historycznej formy i 

wystroju elewacji budynku oraz elementów wnętrz, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, 

tradycyjnych materiałów oraz otoczenia obiektu wraz z historycznym ogrodzeniem.  

Na podstawie wykonanych obserwacji i badań stratygraficznych elementów elewacji dokonano analizy 

porównawczej i przedstawiono elementy pierwotne i wtórne omawianego założenia architektonicznego. Zebrane 

informacje stanowiły podstawę do sformułowania odpowiedniej strategii remontu budynku. W opracowaniu 

wskazano także na przyczyny niszczenia obiektu związane m.in. z długotrwałym zawilgoceniem murów. Zrozumienie 

przyczyn niszczenia substancji zabytkowej stanowi podstawę do podjęcia stosownych do zagrożeń kroków, dla 

skutecznej ochrony obiektu. 

Wytyczne konserwatorskie (rozdział 7.0) oraz Program Prac Konserwatorskich (rozdział 8.0.) zawierają 

informacje istotne dla inwestora oraz projektanta i koordynatora wszystkich prac, które będą odbywały się w 

przyszłości na obiekcie, a także dla wszystkich wykonawców. Każda z tych osób zobowiązana jest do zapoznania się z 

niniejszą dokumentacją. Zamieszczone wytyczne stanowią podstawę dla stworzenia projektu budowlano-

architektonicznego, który powstaje we współpracy konserwatora zabytków i architekta, ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowania oryginalnej substancji zabytkowej budynku, wskazanej w niniejszej dokumentacji. Prace 

konserwatorskie powinny uwzględniać priorytet autentyczności substancji zabytkowej. Rozwiązania technologiczne 

podane w opracowaniu są obowiązujące dla wykonawców. Dopuszcza się zmiany materiałów na podobne o takich 

samych właściwościach, w porozumieniu i za zgodą nadzoru konserwatorskiego.  

W opracowaniu używa się następujących terminów opisujących elementy budynku: pierwotny (element 

wykonany podczas budowy budynku), wtórny (element wykonany/zamontowany później), wskazuje się także fazy 

chronologiczne wykonania elementu (I, II, III itd. faza chronologiczna, przy czym za pierwszą fazę chronologiczną 

rozumie się elementy najstarsze. 
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2.0 HISTORIA OBIEKTU 

 

 

Ryc. 1 Curt Hempel, Willa Carla Otto Steffensa, widok od strony ul. Jaśkowa Dolina, fotografia z pocz. XX w., za: www.pbc.gda.pl  

 

Willa Carla Otto Steffensa, nazywana również willą Steffensów, znajduje się przy ul. Jaśkowa Dolina (dawna 

Jäschkentalerweg) nr 15 w Gdańsku Wrzeszczu, w północno-wschodniej części ulicy. Na początku XIX w. ulica ta była 

drogą gruntową, przy której znajdowały się luźno rozrzucone zabudowania mieszkalne i gospodarcze.1 Do około 

połowy XIX wieku nieopodal obecnej ul. Akacjowej działała m. in. wytwarzająca potaż przetwórnia popiołu. Od końca 

XVIII stulecia fabryczka ta była własnością rodziny Schwarzów, od 1800 roku należała do Labesa, a od 1818 do braci 

Steffensów. W drugiej połowie XIX wieku znaczna część terenów wzdłuż Jaśkowej Doliny została skupiona w rękach 

dwóch rodzin Behrendtów i Steffensów, które wybudowały przy ulicy reprezentacyjne siedziby.  

                                                           
1 Zob. E. Püttner, Jaśkowa Dolina i Góra Jana nieopodal Gdańska, tłumaczenie i opracowanie: Aleksander Masłowski 
i Roman Kowald, Gdańsk 2015. 
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Ryc. 2 Fragment planu Gdańska z 1920 roku, z widoczną lokalizacją nieruchomości Steffensa i budynku willi, za: 
www.mapy.eksploracja.pl, ze zbiorów Marka Zielińskiego 

Budowę willi pośrodku dużej działki w kształcie litery L między ulicami Jaśkowa Dolina i obecną ulicą 

Batorego zlecił kupiec Carl Otto Steffens. Projekt willi wykonał gdański architekt Curt Hempel w latach 

siedemdziesiątych XIX w. Dom, do którego prowadził podjazd, otoczony był dużym ogrodem. Od strony ul. Jaśkowej 

Doliny przed willą znajdował się staw. Całość założenia otaczało ogrodzenie. Powstał murowany z cegły ceramicznej, 

podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta z użytkowym poddaszem, o 

pierwotnie trójosiowej elewacji południowo-wschodniej od strony ulicy Jaśkowa Dolina, nakryty kopertowym 

dachem zwieńczonym kutą balustradą otaczającą taras widokowy. Wejście główne, do którego prowadzą schody, 

ozdobione kolumnowym portykiem z kolumnami nawiązującymi do kanelowanych kolumn korynckich znajdowało 

się w elewacji południowo-zachodniej. Od strony ulicy Batorego (d. Steffens-weg) elewacja północno-wschodnia 

ozdobiona była pierwotnie otwartą werandą nakrytą pulpitowym dachem, z której do ogrodu prowadziły schody. 

Elewacja południowo-wschodnia, jedyna występująca w dostępnej ikonografii zabytku z przełomu XIX i XX w. była 

trójosiowa, z lekko wysuniętym przed lico muru środkowym ryzalitem mieszczącym wykusz z tarasem na dachu 

dostępnym z kondygnacji I piętra. Poziome podziały elewacji wyznaczały linie gzymsów – cokołowego, podokiennego 

w kondygnacji parteru, międzypiętrowego i nadokiennego w kondygnacji I piętra budynku. Obramienia okien na 

poziomie parteru dekorowane były kanelowanymi pilastrami ze stylizowanymi głowicami korynckimi, pod oknami i 

ponad oknem wykusza znajdowały się sztukatorskie aplikacje. W oknach parteru zamontowane były zewnętrzne 

rolety, podobnie było zapewne w przypadku okien I piętra ponad wykuszem, gdzie widoczne są lambrekinowe 

zakończenia osłon okiennych. Dekorację elewacji w tej części budynku stanowiły motywy konch umieszczone w 

odcinkowych naczółkach okien oraz wydatny gzyms wieńczący dekorowany modylionami w formie stylizowanych liści 

akantu oraz rozetami w narożach.  

Pierwotnie elewacja południowo-zachodnia, frontowa, nie posiadała dwukondygnacyjnej werandy po 

prawej stronie wejścia głównego, w okresie późniejszym dobudowano również od strony północno-wschodniej 

murowaną werandę na planie półkola. 

http://www.mapy.eksploracja.pl/
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Architektura budynku wraz ze środkowym ryzalitem mieszczącym wykusz ze znajdującym się nad nim 

balkonem oraz ryzalitami głównego wejścia i elewacji ogrodowych nawiązuje do popularnych w tym okresie 

budynków rezydencjonalnych o generalnie trójosiowym podziale fasad. Ten typ architektoniczny willi o wywodzących 

się z renesansu formach neoklasycznych był w II poł. XIX w. rozpowszechniony na terenie Niemiec, przy czym analogii 

należy poszukiwać w architekturze rezydencjonalnej Saksonii, którą Hempel znał bardzo dobrze. Charakterystyczny 

trójosiowy podział elewacji budynku głównego ze środkowym ryzalitem, w którym lokalizowano wykusze, loggie lub 

balkony wywodzi się z dziewiętnastowiecznej architektury rezydencjonalnej i sięga do tradycji włoskiego renesansu 

w jego palladiańskiej odmianie. Podobieństwo do omawianej willi w Jaśkowej Dolinie w dyspozycji bryły budynku 

cechuje wybudowaną pod koniec lat sześćdziesiątych XIX w. willę projektu Ernsta Lottermosera i w Dreźnie przy 

Wienerstr. 14, która została następnie rozbudowana przez Manfreda Sempera. 

 

 

Ryc. 3 Ernst Lottermoser, Manfred Semper, Willa przy ul. Wiedeńskiej 14, Drezno, 1869 i 1872, za: V. Helas, Architektur in 
Dresden 1800 – 1900, Dresden 1991, s. 50 il. 89, s. 205 
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Analogiczna dyspozycja fasady budynku widoczna jest w wybudowanej w latach 1873 – 1874 według projektu 

Hermanna A. Richtera willi Opitzów przy ul. Moszczyńskiego 10 w Dreźnie. 

 

Ryc. 4 Hermann A. Richter, Villa Opitz przy ul. Moszczyńskiego 10, Drezno, 1873 – 1874 

 

Podobny projekt, także z wyraźnie zarysowanym środkowym ryzalitem zrealizował w Lipsku w latach 1885 – 1886 

Max Pommer w willi Meyera. Charakterystycznym i typowym dla epoki elementem dekoracji architektonicznej 

budynku były malowane płyciny między modylionami drewnianego gzymsu, podobne do zrealizowanych w willi 

Steffensa w Jaśkowej Dolinie.  

 

 

Ryc. 5 Max Pommer, Villa Meyer, Käthe – Kollwitz – Str. 115, Lipsk, 1885 – 1886 
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 Zarówno budynek projektu Maxa Pommera, jak i willa Voss z Albersdorfu w Szlezwiku – Holsztynie 

wzniesiona w 1888 r. lub wille z terenu Królestwa Polskiego (np. łódzka willa Arnolda Stillera projektu berlińskiej firmy 

architektonicznej Kayser & Grossheim z lat 1891 – 1893) cechuje oprócz analogicznej dyspozycji elewacji i podobnie 

ukształtowanego gzymsu zaopatrzonego w modyliony również dyscyplina w rozmieszczeniu w osiach elewacji okien 

piwnic i strychu, stosunkowo oszczędne zastosowanie klasycznych elementów dekoracyjnych, jak kolumny, pilastry, 

naczółki, zwieńczenia nadproży okiennych i ozdobienie kalenicy dachu kutą balustradą z masztami. 

 

Ryc. 6 Villa Voss, Albersdorf, Szlezwik – Holsztyn, 1888 r. 

 

Ryc. 7 Kayser & Grossheim (budynek przypisywany Hilaremu Majewskiemu), Willa Arnolda Stillera przy ul. POW, Łódź, 1891 – 
1893 r. 
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Omawianą willę Steffensów otaczał ogród zaprojektowany przez Johannesa Larassa i jego syna Georga w 

1877 r. W zespole projektów Larassów przechowywanym w Archiwum Państwowym w Olsztynie nie odnaleziono 

projektu ogrodu willi Steffensów, jednakże znajduje się tam zbiór projektów nierozpoznanych, wśród których taki 

plan może się znajdować.2 

Twórca projektu willi, architekt Curt W. Hempel, pochodził prawdopodobnie z Drezna, gdzie prowadził 

działalność jeszcze przed przeniesieniem się do Gdańska.3 W Gdańsku posiadał własną pracownię.4 Stosunkowo 

dobrze znana i ceniona jest późna twórczość Hempla. Przy ulicy Okopowej (Karrenwall) w latach 1903-1905 

wybudował neomanierystyczny dom mieszkalny, a także zachowaną do dziś, choć bez zniszczonych w czasie II wojny 

światowej dekoracyjnych szczytów, siedzibę Krajowej Kasy Ubezpieczeń (Landesversicherungsantstalt) w stylu 

renesansu północnego.5 W 1908 roku architekt został nagrodzony za neogotycki projekt elewacji dyrekcji Banku 

Ziemskiego (kgl. Westpreußischen Provinzial-Landschafts Direktion) przy Wieży Więziennej, projekt ten wybrano 

również do realizacji.6 W 1912 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie na halę miejską (Stadthalle).7 Był autorem szeregu 

willi w Gdańsku Wrzeszczu.8 

 

                                                           
2 Archiwum Państwowe w Olsztynie, nr zespołu 1364, Zbiór planów Johannesa, Georga i Ernsta Larass 1862-1942. 
3 Hempel, Curt [w:] Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begr. von U. Thieme 
und F. Becker, 16. Band, Leipzig 1923, s. 369-370 za: Danzig und seine Bauten, MCMVIII, hrsg. vom Westpreußischen 
Architekten und Ingenieur Verein zu Danzig, Berlin [1908], s. 140 i d., s. 271, Abb. 283; “Neue Kunst in Altpreussen. 
Ostdeutsche Zeitschrift für Architektur, Malerei, Bilde”, Bd. I, Königsberg 1911, s. 146-152; „Deutsche Bauzeitung”, 
Jhrg. XLII, Nr 8, Januar 1908, s. 49 i d.; “Die Architektur des XX. Jahrhunderts. Zeitschrift für moderne Baukunst”, IX 
(1909) Taf. 36 i d. 
4 „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. 35, 2008, s. 147. 
5 Hempel, Curt, dz. cyt., s. 369; H. Faryna –Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w 
Polsce, 2001, s. 36. 
6 Hempel otrzymał w tym konkursie pierwszą nagrodę, sam budynek projektował F. Tiburtius, zob. Der Neubau des 
Geschäftsgebäudes der kgl. westpreußischen Provinzial-LandschaftsDirektion in Danzig, „Deutsche Bauzeitung”, Jhrg. 
XLII, Nr 8, Januar 1908, s. 57, 60, 65; por. M. Omilanowska, Problematyka identyfikacji narodowej i regionalnej na 
przykładzie architektury Gdańska lat 1871-1914. Gdańska czy(li) niemiecka? [w:] Mecenat artystyczny a oblicze 
miasta, pod red. D. Nowackiego, Kraków 2008, s. 169-184. 
7 M. Omilanowska, dz. cyt., s. 182 i przypis 25 za: „Zentralblatt für das deutsche Baugewerbe” IV, 1905, nr 26,                 s. 
305. 
8 Hempel, Curt, dz. cyt. s. 369. 
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Ryc. 8 Curt Hempel, Budynek dawnej Krajowej Kasy Ubezpieczeń przy ul. Okopowej, 1903-1905, za: www.fotopolska.eu  

 

 

Ryc. 9 Curt Hempel, Budynek dyrekcji Banku Ziemskiego, 1908, za: „Deutsche Bauzeitung”, XLII Jhrg,, nr 8, il. między ss. 49-50 

 

Projekt ogrodu przy willi Steffensów wykonali Johannes i Georg Larassowie z Bydgoszczy w 1877 r. Rodzina 

Larassów wywodziła się z Saksonii, skąd w połowie lat sześćdziesiątych XIX w. przybył do Bydgoszczy urodzony w 
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Neschwitz w 1820 r. Johannes Larass, absolwent szkół ogrodniczych w Budziszynie i Poczdamie.9 Johannes Larass 

projektował i realizował wielokrotnie nagradzane parki i ogrody dla bogatych zleceniodawców, a także małą 

architekturę ogrodową – altany, domki i pergole. W II. poł. XIX w. firma Larassów, w której rozpoczynali wspólnie z 

ojcem pracę dwaj synowie Georg (1855-1885) i Ernst (1866-1942), zyskała wielką renomę na terenie zarówno Prus 

Wschodnich, jak i Zachodnich, jak i innych prowincji pruskich. Projekty wykonywał z reguły Johannes Larass, synowie 

przygotowywali wstępne pomiary i szkice terenu. Dopiero Ernst Larass opracowywał projekty samodzielnie. 

Larassowie wykonali m. in. projekty założeń ogrodowych i parkowych w Turznie i Nawrze k. Torunia, Wąsowie, 

Waplewie w powiecie ostródzkim, czy Sopocie (projekty klombów na skwerze parkowym).  

 

 

Ryc. 10 Johannes Larass, Projekt parku w majątku Dargau koło Iławy Pruskiej, za: www.olsztyn.ap.gov.pl  

 

Rodzina Steffensów pochodziła z Pomorza Gdańskiego.10 Protoplastą rodowej fortuny był Jacob Steffens 

(1715-1797), który zamieszkał w Gdańsku, gdzie był introligatorem. Syn Carl Gottlieb (1749-1825) rozpoczął pracę w 

firmie Johanna Wilhelma Uphagena, gdzie został z czasem wspólnikiem, a wkrótce założył własną firmę hurtowego 

handlu zbożem Carl Steffens und Söhne. W 1792 roku został właścicielem domu przy Długim Targu 41, Złotej 

Kamienicy, gdzie później do II wojny światowej znajdowało się biuro firmy. Carl Gottlieb Steffens został także 

właścicielem ziemskim, należały do niego wsie Przywidz (Mariensee) wraz z sąsiednimi majątkami. Miał trzech synów, 

z których Ferdinand Eduard Ludwig Steffens był ojcem Carla Otto, inwestora i pierwszego właściciela willi przy ul. 

Jaśkowa Dolina.  

                                                           
9 R. Piotrkiewicz, E. Wacławik, Inwentarz zespołu (zbioru) planów Johannesa, Georga i Ernsta Larass, ok. 1862-1942, 
Archiwum Państwowe w Olsztynie, za: www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/PL-
42/type/fa/id/PL-42-1364_SLASH_0/page/1, dostęp 10.04.2016 r. 
10 Steffens, Carl Gottlieb [w:] Encyklopedia Gdańska, Gdańsk 2012, s. 954. 

http://www.olsztyn.ap.gov.pl/
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/PL-42/type/fa/id/PL-42-1364_SLASH_0/page/1
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/PL-42/type/fa/id/PL-42-1364_SLASH_0/page/1
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Ryc. 11 Carl Otto Steffens, za: www.gedanopedia.pl  

 

Carl Otto Steffens (7.04.1826 – 12.08.1904) w 1845 roku ukończył Gimnazjum Miejskie w Gdańsku, w latach 

1845-1848 studiował prawo w Berlinie i Heidelbergu.11 Po studiach objął posadę sędziego w miejskim i powiatowym 

sądzie w Gdańsku. W 1861 roku rozpoczął pracę w rodzinnej firmie jako radca prawny, po śmierci ojca od roku 1864 

został współwłaścicielem i dyrektorem rodzinnego przedsiębiorstwa.12 W tym samym roku został członkiem Rady 

Miejskiej, w latach 1871-1880 był wiceprzewodniczącym Rady, a następnie długoletnim przewodniczącym 

(Stadtverordnetenvorsteher, 1881-1898). W 1896 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Gdańska za wkład w 

unowocześnienie miasta, rozwój gospodarki i kultury. Działał w Korporacji Kupców, był również udziałowcem 

Danziger Privat-Aktien Bank. W Gdańsku mieszkał początkowo przy ul. Św. Ducha 117 (Heilige-Geist-Gasse), 

następnie przeniósł się do wzniesionej przez siebie willi w Jaśkowej Dolinie. Początkowo posesja oznaczona była 

nr 4.13  

Po śmierci Carla Steffensa w 1904 r. właścicielką nieruchomości, wówczas pod numerem 7/8, została wdowa 

Helena Steffens zamieszkała w Złotej Kamienicy przy Długim Targu 41.14 Wkrótce w budynku wydzielono mieszkania, 

które ok. 1910 r. zaczęto wynajmować.15 Dom pozostał własnością rodziny do końca II wojny światowej, kiedy w 1945 

r. przeszedł na własność Wojewódzkiego Urzędu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku. Od 1978 r. willa należy do 

Instytutu Łączności w Gdańsku. 

  

                                                           
11 Steffens, Carl Otto [w:] Encyklopedia Gdańska, dz. cyt., s. 954. 
12 “Königlich Preuβischer Staats-Anzeiger”, nr 127, Berlin, Freitag den 3. Juni 1864, s. 1443. 
13 Neues Adressbuch für Danzig und Vororte, Danzig 1897, I. Theil, s. 234. 
14 Neues Adressbuch für Danzig und Vororte, Danzig 1907, III. Teil, s. 123. 
15 Neues Adressbuch für Danzig und Vororte, Danzig 1910, III. Teil, s. 143. 

http://www.gedanopedia.pl/
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3.0  OPIS INWENTARYZACYJNY BUDYNKU  

3.1. Charakterystyka ogólna: 

Budynek wolnostojący, usytuowany w zabudowie śródmiejskiej założony na planie prostokąta z 

dodatkowymi werandami (od pd.-wsch. prostokątną oraz od pn.-wsch. na rzucie prostokąta zamkniętego łukiem 

pełnym i z przylegającym do niej od pn.-zach. gankiem). Sytuacja budynku przedstawiona jest na fot.1. 

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkową kondygnacją poddasza, kryty dachem 

czterospadowym pokrytym blachą, na dachu występuje taras z ozdobnie kutą balustradą. Weranda pn.-wsch. częściowo 

kryta papą. Budynek jest w konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej wypalanej z czerwonej gliny, na zaprawie 

wapiennej. Elewacje otynkowane zaprawą wapienną i cementowo-wapienną, z bogatą dekoracją sztukatorską. Elewacje 

obiega cokół tynkowany zaprawą mineralną zacieraną na gładko. Występują balkon nad wejściem głównym i dwa tarasy 

nad werandami z dwoma typami balustrad: a) balkon od strony południowo-wschodniej oraz taras od strony pd.-wsch. 

– balustrady ozdobne tralkowe; b) taras od strony pn.-wsch. - balustrada murowana pełna; 

Komunikacja wewnątrz budynku odbywa się za pomocą schodów o konstrukcji drewnianej dwubiegowe 

powrotne z dekoracyjnie wygiętą balustradą o profilowanej poręczy.  

 

fot. 1 Sytuacja budynku, źródło mapsgoogle.com. 

Stropy nad kondygnacjami naziemnymi są drewniane, belkowe. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba 

dachowa, krawędź dachu wysunięta przed lico budynku, w podbiciu dachu widoczne deskowanie oraz ozdobne konsole.  

 

3.2.  Opis elewacji 

Elewacja frontowa, południowo-wschodnia jest czteroosiowa z dodatkową werandą od strony północno-

wschodniej zajmującą pierwszą kondygnację. Weranda w drugiej kondygnacji przechodzi częściowo w taras. Trzecia oś 
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elewacji wysunięta z lica muru, oś pierwsza cofnięta w stosunku do lica muru. Elewację dzielą poziome gzymsy: a) 

cokołowy, b) działowe, c) ciągłe podokienne, d) gzyms nadokienny, e) koronujący. 

Elewacja południowo-zachodnia czteroosiowa. W pierwszej osi w kondygnacji pierwszej znajduje się wejście 

główne do budynku w wykroju prostokąta ujęte w ozdobny dwukolumnowy portyk, w drugiej kondygnacji przechodzący 

w balkon z ozdobną tralkową balustradą. Osie od drugiej do czwartej wyznaczone przez okna angielskie ujęte w rytmy 

pilastrów. 

Elewacja północno-zachodnia w pierwszej kondygnacji trzyosiowa, w drugiej kondygnacji czteroosiowa. 

Pierwszą oś w pierwszej kondygnacji wyznaczona przez trzy okna angielskie zajmuje weranda przechodząca w drugiej 

kondygnacji w taras. Do werandy od strony północno-zachodniej przylega bryła ganku wejściowego. Do ganku prowadzą 

schody jednobiegowe ustawione biegiem wzdłuż elewacji. Równolegle do nich występują schody zejściowe do piwnicy. 

Dodatkowo występują dwa daszki wsparte na kutych ozdobnych wspornikach krytych szklanym dachem – nad 

spocznikiem schodów wejścia do ganku oraz nad zejściem do kondygnacji piwnic. 

Elewacja północno-zachodnia (tylna) jest sześcioosiowa. W drugiej kondygnacji w drugiej osi występuje łącznik 

zapewniający komunikację z sąsiednim budynkiem biurowym. W osi czwartej znajduje się pion klatki schodowej. 

Gzymsy na wymienionych elewacjach poprowadzono analogicznie jak na elewacji frontowej. 

3.3. Detal architektoniczny – opis technologii 

Elewacje frontowe: występujący detal sztukatorski z różnych faz chronologicznych (pierwotne i wtórne 

wykonane podczas remontu w latach 80. wykonano w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku: opaski okienne, 

pilastry oraz częściowo gzymsy wykonano w zaprawie tynkarskiej na spoiwie wapiennym. Część gzymsów oraz elementy 

sztukatorskie wykonano w zaprawie o spoiwie cementowym i cementowo-wapiennym. Elementy wykonano metodą 

odlewniczą (dekoracje rzeźbione) oraz metodą ciągnioną z wózka (gzymsy). Kolumny portyku wraz z podstawami 

wykonano z piaskowca. Tralki balustrad wykonano z ceramiki. 

 
3.4. Stolarka okienna 

W 2015 roku przeprowadzono kompleksową wymianę stolarki okiennej budynku z pozostawieniem świadków 

oryginalnej stolarki na podstawie opracowania Projekt budowlano – wykonawczy wymiany stolarki okiennej w Willi 

Steffensa położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku autorstwa mgr Moniki Jaszczak i mgr Agnieszki Sokoll z czerwca 

2014 r. Szczegółowy opis występującej przed wykonywanym remontem stolarki okiennej wraz z inwentaryzacją 

rysunkową i fotograficzną znajduje się w w/w dokumencie. W ramach realizacji projektu nową stolarkę okienną 

wykonano odtworzeniowo z zachowaniem pierwotnych konstrukcji i detali. Projekt obejmował także korektę okien z 

późnych faz chronologicznych – okna takie dostosowano do typów konstrukcji z pierwszej fazy chronologicznej. Podczas 

analizy stolarki otworowej występującej na budynku przed wymianą, wyodrębniono trzy fazy chronologiczne: a) Faza I: 

z czasu budowy obiektu (koniec lat 70-tych XIX w.); b) Faza II: z czasu rozbudowy budynku o dobudówkę przylegającą do 

elewacji Północno-wschodniej – przypuszczalnie 1 poł. XX wieku oraz Faza III: okna oraz naprawy wykonane w 3 ćwierci 

XX wieku. Zachowano świadki historyczne w postaci okien z pierwszej (3 szt.) i drugiej fazy chronologicznej (1 szt.) 

Lokalizacje zachowanych historycznych okien przedstawiono na rys. 1. 
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rys. 1 Schemat z zaznaczoną lokalizacją zachowanych świadków historycznych okien w budynku, poddanych renowacji w 2015 r. 

Obecnie występująca drewniana stolarka okienna osadzona jest do muru ceramicznego z cegły pełnej. 

Występują następujące typy konstrukcji okien budynku: okna drewniane w systemie angielskim zespolone, okna 

drewniane krosnowe, okna drewniane skrzynkowe. Skrzydła okien skrzynkowych i zespolonych angielskich szklone są 

szkłem tradycyjnym pojedynczym, okna krosnowe szklone są szybą zespoloną; okna szklone są obecnie na silikon. 

Obecna kolorystyka okien została zaprojektowana na podstawie wyników badań stratygraficznych: badania wykazały, że 

pierwotna stolarka okienna (Faza I) malowana była dwustronnie w kolorze brązowym, zbliżonym do NCS S 3020-Y20R. 

W wyniku badań stwierdzono również, że stolarka okienna drugiej i trzeciej fazy chronologicznej malowana była 

oryginalnie na kolor złamanej bieli RAL 9010.  

Detal stolarki okiennej: Okna w konstrukcji skrzynkowej posiadają detal o bogatej plastyce w postaci 

profilowanych ślemion oraz snycersko rzeźbionych ozdobnych słupków. Profile ramiaków skrzydeł okiennych wszystkich 

typów mają plastycznie opracowane fazowane profile przyszybowe ramiaków i szprosów konstrukcyjnych. Ościeżnice 

okien kondygnacji pierwszej posiadają prowadnice w postaci rowków, w których poruszały się dawniej rolety okienne. 

Zachowały się częściowo kasety z roletami okiennymi umieszczone powyżej okien w grubości muru od strony wnętrza. 

Kasety wraz z roletami podczas wymiany okien pozostawiono na swoim miejscu i zabezpieczono. Częściowo zachowały 

się klamry do pasów parcianych służących do podwijania rolet. Okucia okienne: charakteryzują się wysoką jakością 

użytego materiału i wysokim poziomem rzemiosła - podczas wymiany okien oryginalne klamki, zakrętki i uchwyty 

poddano renowacji i przełożono do nowych okien. Brakujące elementy - wykonano nowe w mosiądzu na wzór 

oryginalnych. Zachowano również historyczne okucia w oknie krosnowym drugiej fazy chronologicznej pozostawionym 

jako świadek historyczny - zachowany otwieracz nożycowy służący do uchylania skrzydła w nadświetlu. Do wszystkich 

nowych okien zastosowano współczesne zawiasy z nakładkami imitującymi historyczny profil. 
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3.5. Stolarka drzwiowa 

3.5.1. Drzwi zewnętrzne:  

a) Występują oryginalne drzwi zewnętrze reprezentacyjnego wejścia głównego do budynku – dwuskrzydłowe z 

nadświetlem; awers i rewers ozdobny; nadświetle dzielone na trzy prostokątne pola za pomocą szprosów 

konstrukcyjnych, skrzydło dwupłycinowe dwupoziomowe, płyciny wydzielone przez profilowane listwy wysunięte przed 

lico skrzydła, z kostkami w narożach zdobionymi rozetą; płycina górna przeszklona zabezpieczona kutą kratą; lustra płycin 

dolnych wysunięte przed lico; listwa ramiaka pomiędzy płyciną górną i dolną ozdobna; listwa przymykowa ozdobna z 

wydzielonym cokołem, bazą i głowicą - głowica w awersie w formie konsolki, rzeźbiona snycersko i zwieńczona motywem 

palmety; głowica słupka w rewersie drzwi kostkowa; ślemię ozdobne zdobione zębnikiem; występują oryginalny 

mechanizm zamka, ozdobne zawiasy czopowe oraz gałki w nadświetlu; brak zachowanego pochwytu klamki, natomiast 

zachowały się ozdobne szyldy zamka (awers i rewers drzwi) oraz szyld klamki w rewersie; 

b) drzwi do ganka elewacji północno-wschodniej – portfenetr (drzwi okienne) dwudzielny dwurzędowy; skrzydło 

drzwiowe dwupoziomowe dwupłycinowe, płycina dolna wydzielona przez profilowane listwy z lustrem płyciny 

wysuniętym przed lico; płycina górna pierwotnie przeszklona, obecnie wypełniona płyciną o uproszczonym w stosunku 

do płyciny dolnej przekroju; listwa ramy pomiędzy płycinami skrzydła zdobiona; listwa przymykowa w podślemieniu 

ozdobna z wyodrębnionym cokołem, bazą i głowicą, częściowo kanelowana; listwa przymykowa w nadślemieniu ozdobna 

z wyodrębnioną bazą i głowicą, trzon kanelowany; ślemię profilowane; klamka drzwiowa wtórna; klamka nadświetla 

oryginalna ozdobna mosiężna typu T; 

c) drzwi do kondygnacji piwnicy 

 

3.5.2. Drzwi wewnętrzne mieszane: drewniane z oryginalnego wyposażenia oraz wtórne z różnych faz 

chronologicznych o zróżnicowanych typach konstrukcji; 
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4.0  ELEMENTY PIERWOTNE I WTÓRNE 

4.1. Bryła, konstrukcje murowe, stropy:  

Największe zmiany w obrębie swojej bryły zostały wprowadzone w 1 poł. XX wieku, kiedy to dobudowano 

werandę z tarasem od strony północno-wschodniej oraz dwukondygnacyjną werandę w narożniku południowym 

budynku. Od tamtego czasu bryła i ogólna plastyka obiektu na przestrzeni lat nie uległy znaczącym zmianom. 

Podstawowymi zachowanymi oryginalnymi materiałami budowlanymi budynku są cegły ceramiczne łączone zaprawą 

wapienną. Stropy drewniane należy uznać za pierwotnie występujące w budynku. Podobnie występujące nadproża 

okienne i drzwiowe uznano za oryginalne.  

4.2. Elewacje  

Ogólne podziały elewacji oraz ilość występujących okien oraz kształty wykrojów okiennych i drzwiowych 

elewacji uznano za oryginalne. Jedynym odstępstwem jest wykucie (w drugiej poł. XX wieku) dodatkowego otworu 

okiennego w czwartej osi, w drugiej kondygnacji elewacji północno-wschodniej. Największą ingerencję stanowi 

jednak wybudowanie betonowego łącznika z sąsiednim budynkiem biurowym. Pokrycia tynkarskie ścian 

zewnętrznych oraz bogaty wystrój sztukatorski elewacji uznano za częściowo oryginalne, częściowo zaś wtórne 

pochodzące z remontu wykonanego w latach 80 -tych. Pokrycie dachu z blachy zostało wymienione współcześnie, 

zapewne na skutek zużycia eksploatacyjnego oryginalnego pokrycia. Występuje wtórna stolarka okienna wykonana 

odtworzeniowo, wymieniona w 2015 r. Podczas wymiany pozostawiono świadki historyczne stolarki okiennej: 2 szt. 

okien oryginalnych z pierwszej fazy chronologicznej oraz 2 szt. okien z drugiej fazy chronologicznej budynku 

(lokalizację okien zaznaczono na rys.1). Drzwi wejściowe elewacji południowo-zachodniej pochodzą z pierwszej fazy 

chronologicznej, natomiast  drzwi okienne do ganku pochodzą z drugiej fazy chronologicznej. 

Kolorystyka: pierwotna kolorystyka elewacji była utrzymana w kolorach naturalnego piaskowca, tynki były 

malowane w kolorze piaskowym. Detal architektoniczny wykonany w zaprawie mineralnej (opaski, gzymsy, pilastry, 

detal rzeźbiarski) malowane były na kolor kremowy. Wyjątkiem są kolumny portyku, które wykonano z piaskowca o 

piaskowo-rudym wybarwieniu oraz tralki balustrad balkonów w kolorze piaskowo-ugrowym. Elementy kute, takie jak 

balustrady schodów oraz kraty w oknach piwnicznych pierwotnie malowane były na kolor zielony. 

Podczas remontu wykonanego w latach osiemdziesiątych XX wieku usunięto zniszczone fragmenty detalu 

architektonicznego i wykonano w ich miejsce nowe elementy sztukatorskie. Wtórny detal cechuje wyższa 

wytrzymałość mechaniczna w związku zastosowaniem do ich wykonania mocniejszych zapraw cementowych i 

cementowo-wapiennych.  

Szklenie daszku nad schodami do piwnicy oraz daszku przy ganku pochodzi z drugiej połowy XX wieku. Za 

wtórne, pochodzące przypuszczalnie z 4 ćw. XX wieku uznano także okładziny ceramiczne płyt i balustrady tarasów, 

opierzenia blacharskie i system odprowadzania wody w budynku. 
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5.0. STAN ZACHOWANIA 

5.1. Konstrukcje murowe. Stwierdzono zniszczenia konstrukcji murowych obejmujące ubytki i dezintegrację 

struktury cegły licowej oraz lokalnie spoin łączących cegłę. Zniszczenia występują w miejscach długotrwałego 

zawilgocenia murów (okolice nieszczelnych lub zapchanych rur spustowych i rynien, źle wykonanych opierzeń 

blacharskich oraz w partiach cokołowych). Nie stwierdzono objawów naruszenia statyki murów, natomiast 

podczas wykonywanych w ostatnich latach prac ziemnych obejmujących wykonanie izolacji pionowej murów 

fundamentowych, wykonano w elewacji południowo-wschodniej podcięcia w licu murów partii cokołowej, 

które wymagają obecnie wypełnienia. 

5.2. Tynki zewnętrzne. W wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych na materiał budowlany, 

nieprawidłowego odprowadzania wody opadowej i jej zaciekania na ściany oraz złego stanu opierzeń 

blacharskich zaobserwowano przebarwienia, zacieki, odspojenia i rozległe ubytki tynku na elewacjach. Lokalnie 

wstępują naprawy tynków wykonane przypadkowymi zaprawami. Powłoki malarskie tynków wykazują wysoki 

stopień zniszczenia – zastosowane farby emulsyjne na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych uległy 

spękaniu i odspojeniu, w sposób wpływający na estetykę obiektu łuszczą się i odpadają. 

 

5.3. Detal sztukatorski elewacji. Stan detalu sztukatorskiego elewacji frontowych określa się jako zróżnicowany. 

Detal architektoniczny w przeważającej większości jest dosyć dobrze zachowany – zniszczenia obejmują powłoki 

malarskie, częściowo spękane i wykruszone, pokryte czarnymi nawarstwieniami pochodzenia atmosferycznego. 

Lokalnie jednak, w miejscach występującego problemu z długotrwałym zawilgoceniem stan detalu 

architektonicznego określa się jako zły. Zniszczenia są konsekwencją błędnie wykonanego systemu 

odprowadzania wody z tarasu elewacji południo-zachodniej, złego stanu obróbki blacharskiej budynku, wpływu 

czynników atmosferycznych, takich jak roczne i dzienne amplitudy temperatury i wilgotności, szkodliwego 

oddziaływania wody opadowej oraz substancji w niej zawartych oraz nieprawidłowo przeprowadzonych 

napraw. Widoczne są zaawansowana korozja substancji zabytkowej gzymsu koronującego oraz sztukaterii 

zdobiących werandę elewacji południowo-zachodniej. Pozostałe gzymsy na elewacjach lokalnie zniszczone, 

spękane, pokryte wtórnymi, łuszczącymi się powłokami malarskimi oraz nawarstwieniami pochodzenia 

atmosferycznego. W miejscach nieszczelności opierzeń blacharskich, występują ubytki fragmentów dekoracji. 

Detal rzeźbiony w zaprawie czytelny, liczne spękania (spękania głębokie oraz drobne spękania włosowate). 

Powłoki malarskie sztukaterii spękane, odspojone, pokryte nawarstwieniami, lokalnie łuszczące się. 

Stwierdzono występowanie błędów wykonawczych z poprzedniego remontu wymagające korekty, takie jak 

naprawy gzymsów zaprawami o nieznanym składzie i bez użycia prawidłowych technik sztukatorskich 

(nieprawidłowe, krzywe profile gzymsów); profile przy otworach okien piwnicznych są w większości 

nieprawidłowe - uproszczone w stosunku do oryginalnych. Konsolki poniżej okien drugiej kondygnacji elewacji 

południowo-wschodniej oraz gzymsy podokienne w tej samej lokalizacji są nieprawidłowe w stosunku do 

założenia pierwotnego. Wymagają korekty na podstawie projektu remontu z lat 80-tych (patrz dokumentacja 

PKZ). 

 

5.4. Elementy drewniane. Elementy drewniane w podbiciu dachu (gzyms koronujący oraz deskowanie) w stanie 

dobrym. Na skutek długotrwałego oddziaływania czynników atmosferycznych na drewno oraz brak jego 

prawidłowej pielęgnacji nastąpiło wykruszanie powłok zabezpieczających oraz wietrzenie odsłoniętej 

powierzchni drewna.  

 

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.  

a) Współczesne repliki okien są w stanie bardzo dobrym.  

b) Drzwi zewnętrzne – wejście główne: stan konstrukcji i mechanizmów bardzo dobry; stwierdzono wykruszenie 

powłok zabezpieczających drewna w awersie, na skutek czego powierzchnia drewna jest silnie zwietrzała, 
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stwierdzono liczne niewielkie ubytki mechaniczne na skutek użytkowania drzwi. Rysunek detalu rzeźbiarskiego 

czytelny. Powłoki malarskie w rewersie w stanie dopuszczalnym. Powierzchnia drewna pokryta jest 

wielokrotnymi przemalowaniami, na skutek czego rozmyciu uległy detale profili. Okucia – brak oryginalnych 

pochwytów klamki oraz szyldzików klamki. Zachowane szyldy otworu na klucz oraz oryginalny szyldzik klamki 

pokryte wtórnymi przemalowaniami, zaobserwowano również korozję powierzchniową metalu. Kraty w stanie 

dopuszczalnym, występuje ubytek powłok zabezpieczających oraz korozja powierzchniowa metalu. Oryginalny 

zamek sprawny.  

 

5.6. Opierzenia blacharskie. Obróbki blacharskie elewacji są w złym stanie. Widoczne są procesy korozyjne, 

zniekształcenia powierzchni oraz błędy w wykonawcze. Sposób wykonania obróbek blacharskich gzymsów 

powoduje zaciekanie wody opadowej na tynki elewacji. 

 

5.7. Dach i pokrycie dachu: w stanie dobrym.  

 

5.8. Elementy kute (balustrady schodów, konstrukcje daszków, kratki wentylacyjne w partii cokołowej): 

a) balustrady, kraty, daszki - występuje korozja powierzchniowa metalu bez wpływu na konstrukcję, lokalnie 

korozja wżerowa metalu, spękania, odspojenia i wykruszenia powłok malarskich i zabezpieczających metal przez 

korozją; b) stan kratek wentylacyjnych w partii cokołowej zły - wtórne warstwy malarskie oraz korozja wżerowa, 

ilość kratek niekompletna. 

 

5.9. Tarasy, balkon: Taras elewacji południowo-zachodniej w stanie złym. Nieprawidłowo wykonane spadki 

powodują, że woda stoi na tarasie co powoduje wzmożone procesy korozyjne materiałów budowlanych poniżej 

płyty tarasu oraz przyczyniają się do degradacji balustrady tarasu. Wtórne płytki pokrywające powierzchnię 

tarasu są lokalnie spękane oraz odbarwione. 

Taras elewacji północno-wschodniej w stanie dopuszczalnym. 

Balkon powyżej wejścia głównego w stanie dopuszczalnym. Stwierdzono zniszczenia powłok malarskich 

pokrywających balustrady, spękania i niewielkie uszkodzenia materiałów budowlanych. Wtórna okładzina płyty 

balkonowej wykazuje oznaki średniego stopnia zużycia eksploatacyjnego. 
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6.0. WYNIKI BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH  

AUTOR BADAŃ: mgr Monika Jaszczak 

 

CEL BADAŃ: Badania przeprowadzono w dniach 19.-20.04.2016 roku. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie 

stratygrafii sztukaterii, pokryć elementów murowych, oraz stolarki drzwiowej budynku w celu ustalenia elementów 

pierwotnych i wtórnych historycznego założenia architektonicznego, w tym ich pierwotnego opracowania 

kolorystycznego. Wyniki badań miały posłużyć jako podstawa do stworzenia projektu prac konserwatorskich i prac 

remontowych elewacji. 

 

METODOLOGIA BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH: Badania stratygraficzne przeprowadzono na: 1) tynkach zewnętrznych 

budynku; 2) drzwiach wejściowych do budynku; 3) detalu architektonicznym (sztukateriach, gzymsach); Odkrywki 

sfotografowano i poddano obserwacji okiem nieuzbrojonym i poddano analizie występujące materiały (ocena 

makroskopowa).  Pobrano także próbki do badań mikroskopowych. Próbki poddano obserwacji pod powiększeniem 

200-krotnym oraz 40-krotnym i sfotografowano. Zdjęcia i opisy odkrywek zestawiono w tabelach. Na zamieszczonych 

fotografiach naniesiono numery w porządku od najstarszej do najmłodszej warstwy chronologicznej. Opis odkrywki 

zawiera wskazanie lokalizacji odkrywki, przybliżone datowanie warstwy chronologicznej, wskazanie technologii oraz 

kolorystykę występujących warstw chronologicznych.  

 

WYKAZ WYKONANYCH ODKRYWEK: 

1. Odkrywki P1-P216: badanie drzwi wejściowych elewacji pd.-zach. 

2. Odkrywka P3: badanie głowicy kolumny portyku, elewacja pd. zach. 

3. Odkrywka P5: badanie tralki balustrady tarasu, elewacja pd.-zach. 

4. Odkrywka P8: badanie gzymsu nadokiennego, elewacja pd.-zach. 

5. Odkrywka P10: badanie tynku, elewacja pn.-wsch. 

6. Odkrywka P11: badanie opaski okiennej, elewacja pn.-wsch. 

7. Odkrywka P12: badanie konchy, elewacja pd.-wsch. 

8. Odkrywka P13: badanie gzymsu naczółka, elewacja pd.-wsch. 

9. Odkrywka P14: badanie gzymsu wieńczącego partię cokołową, elewacja pd.-wsch. 

10. Odkrywka P15: badanie ozdobnej kraty zabezpieczającej okno piwniczne, elewacja pd.-wsch. 

                                                           
16 Oznaczenia odkrywek zestawionych w tabelach szczegółowych wyników badań. 



mgr Monika Jaszczak, Badania konserwatorskie. Program prac konserwatorskich dla remontu Willi Steffensów położonej przy ul. Jaśkowa 
Dolina 15 w Gdańsku, Gdańsk maj 2016 r. 

 

22 
 

 

rys. 2 Schemat z zaznaczoną lokalizacją wykonywanych odkrywek. 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ: 

Przebadano drzwi wejściowe do budynku elewacji pd.-zachodniej w celu ustalenia pierwotnego wykończenia 

powierzchni drewna. Stwierdzono, że obecnie występujące pozostałości powłok zabezpieczających w awersie drzwi 

są wtórne, naniesione prawdopodobnie podczas remontu w 4 ćw. XX wieku. Powierzchnia wewnętrzna drzwi 

(rewers) pokryta jest natomiast kilkoma warstwami powłok malarskich, z których najstarszą należy uznać za 

pierwotne wykończenie drewna. Bezpośrednio na drewnie zidentyfikowano cienką powłokę barwną w kolorze 

jasnobrązowym. 

Występujące obecnie tynki zewnętrzne są najprawdopodobniej oryginalne, wapienne z wypełniaczem z piasku 

(wniosek na podstawie oceny makroskopowej), oryginalnie malowane na kolor piaskowy (w kierunku ugrowym).  

Detal architektoniczny elewacji występuje w dwóch technologiach: sztukaterie wykonane metodami 

sztukatorskimi w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku malowane na kolor kremowy (gzymsy, naczółki, opaski 

okienne) oraz detal architektoniczny (portyk, tralki balustrad) wykonany w szlachetnych materiałach – piaskowcu i 

ceramice o odcieniu piaskowo-ugrowym.17  

Przebadano powłoki zabezpieczające kute kraty zabezpieczające okno piwniczne i stwierdzono, że pierwotnie 

krata była malowana na kolor oliwkowo-zielony.  

                                                           
17 Wykonane badania należy uznać za sondażowe. Zaleca się rozszerzenie badań detalu architektonicznego na 
etapie wykonawczym w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim. 
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6.1. Odkrywka P1, P2. Drzwi wejściowe. 

Lokalizacja: elewacja południowo-zachodnia, drzwi wejściowe. Oznaczenie: P1,P2 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: drewno czerwona 

1 I 
4 ćw. XIX w. 

Warstwa malarska jasno-

brązowa 

2 II 

XX w. – pocz. XXI w. 

Warstwa malarska biała 

3 III Warstwa gruntująca żółta 

4 III Warstwa malarska biała 

5 IV Warstwa malarska jasno-szara 

6 V Warstwa malarska biała 

Tab. 1 Stratygrafia warstw na powierzchni rewersu drzwi głównych (P2). 

 

Obserwacje: Badano wykończenie na powierzchni drzwi drewnianych wejścia głównego do budynku. Na powierzchni zewnętrznej (P1 -awers 

drzwi) stwierdzono obecność dwóch powłok wykończeniowych z jednej fazy chronologicznej: bezpośrednio na drewnie (0) stwierdzono 

wybarwienie w kolorze brązowym (1), a następnie powłokę lakierową (2), obie warstwy o wysokim stopniu zniszczenia. Od strony wnętrza (P2 - 

rewers drzwi) stwierdzono zaś obecność większej liczby warstw chronologicznych (patrz Tab. 1): bezpośrednio na drewnie (0) stwierdzono 

obecność powłoki w kolorze jasnobrązowym, na niej zaś kolejne wymalowania w kolorach białym (2,4,6,) oraz jasno-szarym (5). 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że awers drzwi barwiony był na kolor brązowy, powierzchnię następnie zabezpieczono lakierem. Wykończenie to uznano 

za wtórne. Badaniu poddano również rewers drzwi – wykazano, że powierzchni drewnianych drzwi była wielokrotnie przemalowywana na kolor 

biały. Zidentyfikowano pierwotne wykończenie drewna w kolorze jasno-brązowym. 
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6.2. Odkrywka P3. Portyk – głowica kolumny. 

Lokalizacja: elewacja południowo-zachodnia, portyk, głowica kolumny. Oznaczenie: P3 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: piaskowiec ugrowy z wtrętami żelazistymi.  

1 II XX w. Warstwa malarska biała 

2 III XX w. Warstwa malarska biała 

Tab. 2 Stratygrafia warstw na powierzchni głowicy kolumny portyku. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni głowicy kolumny portyku wejścia głównego do budynku. Po usunięciu warstw malarskich 

stwierdzono, że głowicę wykonano w piaskowcu o ugrowym zabarwieniu z licznymi wtrętami żelazistymi. Powłoki malarskie występujące na 

powierzchni piaskowca (białe) uznano za wtórne. 

 

Wnioski:  Badanie wykazało, że głowica kolumny została wykonana w piaskowcu. W ramach wykonywanych w przeszłości remontów głowicę co 

najmniej dwukrotnie przemalowano na kolor biały. 
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6.3. Odkrywka P5. Tralka balustrady. 

Lokalizacja: elewacja południowo-zachodnia, kondygnacja druga, tralka balustrady balkonu nad portykiem. Oznaczenie: P5 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: spiek ceramiczny ugrowy  
1 II 4 ćw. XIX w. Wtórna warstwa malarska biała 

2 III XX w. Wtórna warstwa malarska biała 

3 IV XX-XXI w. nawarstwienia czarne 

Tab. 3 Stratygrafia warstw na powierzchni tralki balustrady. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni tralki balustrady nad portykiem wejścia głównego do budynku. Po usunięciu warstw 

malarskich stwierdzono, że tralkę wykonano w zbitym, twardym materiale odpornym na zarysowania o ugrowym wybarwieniu. Powłoki malarskie 

występujące na powierzchni tralki (białe) uznano za wtórne. 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że tralka została wykonana w zbitym materiale barwionym w masie na kolor ugrowy. W ramach wykonywanych w 

przeszłości remontów tralkę przemalowano dwukrotnie na kolor biały. 
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6.4. Odkrywka P8. Gzyms nadokienny. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, kondygnacja druga, gzyms nadokienny. Oznaczenie: P8 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: zaprawa mineralna naturalna, biała 

1 II 4 ćw. XIX w. Warstwa malarska – pierwotna kremowa 

2 III  Wtórna warstwa malarska czerwono-brązowa 

3 IV  Wtórna warstwa malarska ceglano-czerwona 

4 V  Wtórna warstwa malarska brązowa 

Tab. 4 Stratygrafia warstw na powierzchni gzymsu nadokiennego. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni gzymsu elewacji południowo-wschodniej, w kondygnacji drugiej. Po usunięciu warstw 

malarskich stwierdzono, że gzyms wykonano w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku. Bezpośrednio na powierzchni gzymsu stwierdzono 

wymalowanie w kolorze kremowym. W kolejnych warstwach dominowała kolorystyka w różnych odcieniach czerwieni i brązu (warstwy wtórne). 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że gzyms wykonano metodami sztukatorskimi w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku. Bezpośrednio na 

powierzchni zaprawy stwierdzono obecność wymalowania w kolorze kremowym. W ramach wykonywanych w przeszłości remontów trzykrotnie 

farbami w odcieniach czerwieni i brązu. 

 

 

  



mgr Monika Jaszczak, Badania konserwatorskie. Program prac konserwatorskich dla remontu Willi Steffensów położonej przy ul. Jaśkowa 
Dolina 15 w Gdańsku, Gdańsk maj 2016 r. 

 

27 
 

6.5. Odkrywka P10. Badanie stratygrafii warstw na tynku zewnętrznym. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, kondygnacja druga, tynk zewnętrzny. Oznaczenie: P10 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: zaprawa mineralna naturalna, biała 

1 I 4 ćw. XIX w. Warstwa malarska – pierwotna piaskowo-ugrowa 

2 II  Zaprawa szpachlowa biała 

3 II  Wtórna warstwa malarska - wtórna piaskowo-ugrowa 

4 III  Zaprawa szpachlowa biała 

5 III  Wtórna warstwa malarska - wtórna beżowa 

Tab. 5 Stratygrafia warstw na powierzchni tynków zewnętrznych, elewacja południowo-wschodnia, druga kondygnacja. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni tynków elewacji południowo-wschodniej, w kondygnacji drugiej. Po usunięciu warstw 

malarskich stwierdzono, że tynk wykonano w zaprawie mineralnej (wapiennej) z wypełniaczem z piasku (0). Bezpośrednio na powierzchni tynku 

zidentyfikowano wymalowanie w kolorze piaskowo-ugrowym (1). W kolejnych warstwach zidentyfikowano zaprawę cienkowarstwową w kolorze 

białym (2), warstwę malarską w kolorze piaskowo-ugrowym (3), kolejną warstwę zaprawy cienkowarstwowej (4) i powłokę malarską w kolorze 

beżowym (5). 

 

Wnioski:  Badanie wykazało, że konstrukcje murowe tynkowano zaprawą wapienną z wypełniaczem z piasku. Bezpośrednio na powierzchni zaprawy 

stwierdzono obecność wymalowania w kolorze piaskowo-ugrowym. Tynk odnawiano w latach późniejszych dwukrotnie za każdym razem szpachlując 

powierzchnię tynku i malując ją farbą emulsyjną w kolorach piaskowo-ugrowym (II faza chronologiczna) oraz beżowym (III faza chronologiczna). 
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6.6. Odkrywka P11. Badanie stratygrafii warstw na opasce okiennej. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, kondygnacja druga, opaska okienna. Oznaczenie: P11 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: zaprawa mineralna naturalna, biała 

1 I 4 ćw. XIX w. Warstwa malarska – pierwotna kremowa 

2 II  Zaprawa szpachlowa biała 

3 II  Wtórna warstwa malarska - wtórna biała 

Tab. 6 Stratygrafia warstw na powierzchni opaski okiennej, elewacja południowo-wschodnia, druga kondygnacja. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni opaski okiennej w drugiej kondygnacji elewacji południowo-wschodniej. Po usunięciu 

warstw malarskich stwierdzono, że opaskę wykonano metodami sztukatorskimi (z tzw. „wózka”) w zaprawie mineralnej (wapiennej) z 

wypełniaczem z piasku (0). Bezpośrednio na powierzchni zaprawy zidentyfikowano wymalowanie w kolorze kremowym (1). W kolejnych 

warstwach zidentyfikowano zaprawę cienkowarstwową w kolorze białym (2) oraz warstwę malarską w kolorze białym (3). 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że opaski wykonano metodami sztukatorskimi w tynku wapiennym z wypełniaczem z piasku. Bezpośrednio na 

powierzchni zaprawy stwierdzono obecność wymalowania w kolorze kremowym. Opaski odnowiono w latach późniejszych szpachlując powierzchnię 

i malując ją farbą emulsyjną w kolorze białym. 
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6.7. Odkrywka P12. Badanie stratygrafii warstw na powierzchni naczółka. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, kondygnacja druga, naczółek nad werandą, przewiązka konchy. Oznaczenie: P12 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I Przeł. XIX/XX w. Podłoże: zaprawa mineralna naturalna, biała 

1 II  Warstwa malarska – wtórna ugrowa 

2 III  nawarstwienia czarne 

Tab. 7 Stratygrafia warstw na powierzchni naczółka, elewacja południowo-wschodnia, druga kondygnacja. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni detalu sztukatorskiego – na przewiązaniu centralnym konchy z elewacji południowo-

wschodniej, w kondygnacji drugiej (powyżej werandy). Po usunięciu warstw malarskich stwierdzono, że konchę wykonano w zaprawie mineralnej z 

wypełniaczem z piasku (0). Bezpośrednio na powierzchni zaprawy stwierdzono obecność ugrowego wymalowania (1) analogicznego do wtórnej 

powłoki malarskiej z gzymsu (odkrywka P8). Powłoka malarska jest pokryta warstwą brudu pochodzenia atmosferycznego (2) 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że konchę wykonano metodami sztukatorskimi (metody odlewnicze) w tynku zaprawie mineralnej z wypełniaczem z 

piasku. Bezpośrednio na powierzchni zaprawy stwierdzono obecność wtórnego wymalowania w kolorze ugrowym. Koncha jest w bardzo dobrym 

stanie. Przypuszcza się, że została wykonana podczas remontu w latach 80. w miejsce oryginalnej. 
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6.8. Odkrywka P13. Badanie stratygrafii warstw na powierzchni naczółka. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, kondygnacja druga, naczółek nad werandą, gzyms wieńczący naczółka. Oznaczenie: P13 

 
 

Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I Przeł. XIX/XX w. Podłoże: zaprawa mineralna naturalna, biała 

1 II  Warstwa malarska – wtórna ugrowa 

2 III  Warstwa malarska – wtórna biała 

3 IV  Warstwa malarska – wtórna oliwkowo-szara 

4 V  Warstwa malarska – wtórna biała 

Tab. 8 Stratygrafia warstw na powierzchni naczółka – gzyms wieńczący naczółka, elewacja południowo-wschodnia, druga kondygnacja. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni detalu sztukatorskiego – na gzymsie wieńczącym naczółka z elewacji południowo-

wschodniej, w kondygnacji drugiej (powyżej werandy). Po usunięciu warstw malarskich stwierdzono, że gzyms wykonano w zaprawie mineralnej z 

wypełniaczem z piasku (0). Bezpośrednio na powierzchni zaprawy stwierdzono obecność ugrowego wymalowania (1). W kolejnych warstwach 

zaobserwowano obecność wymalowań w kolorach białym (2), oliwkowo-szarym (3) oraz białym (4). 

 

Wnioski:  Badanie wykazało, że konchę wykonano metodami sztukatorskimi z (tzw. „wózka”) w tynku zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku. 

Bezpośrednio na powierzchni zaprawy stwierdzono obecność wtórnego wymalowania w kolorze ugrowym. W kolejnych warstwach zidentyfikowano 

wymalowania w kolorach białym, oliwkowo-szarym i białym. 
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6.9. Odkrywka P14. Badanie gzymsu cokołowego. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, gzyms cokołowy. Oznaczenie: P14 

 
 

 
Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX w. Podłoże: zaprawa mineralna Naturalna, biała 

1 I 4 ćw. XIX w. Warstwa malarska – pierwotna kremowa 

2 II  Wtórna warstwa malarska brązowa 

3 III  Wtórna warstwa malarska brązowa 

4 IV  Wtórna warstwa malarska brązowa 

Tab. 9 Stratygrafia warstw na powierzchni gzymsu cokołowego. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni detalu sztukatorskiego – gzymsu cokołowego na elewacji południowo-wschodniej. Po 

usunięciu warstw malarskich stwierdzono, że gzyms wykonano w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku (0). Bezpośrednio na powierzchni 

zaprawy zidentyfikowano wymalowanie w kolorze kremowym (1). W kolejnych warstwach zidentyfikowano wymalowania w kolorze brązowym 

(warstwy 2-4). 

 

Wnioski:  Badanie wykazało, że opaski wykonano metodami sztukatorskimi (z tzw. „wózka”) w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku. 

Bezpośrednio na powierzchni zaprawy zidentyfikowano wymalowanie w kolorze kremowym, w kolejnych warstwach stwierdzono obecność trzech 

warstw wymalowań w kolorze brązowym. 
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6.10. Odkrywka P15. Badanie kraty okna piwnicznego. 

Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia, krata zabezpieczająca okno piwniczne. Oznaczenie: P15 

 
 

 
Nr 

warstwy 

faza 

chronologiczna 
datowanie Charakterystyka warstwy barwa 

0 I 4 ćw. XIX/pocz. XX w. Podłoże: metal  

1 I 
4  ćw. XIX/pocz. XX w. 

Warstwa podkładowa – pierwotna, minia 

ołowiowa 

pomarańczowa 

2 I 4  ćw. XIX/pocz. XX w. Warstwa malarska - pierwotna oliwkowo-zielona 

3 II  Wtórna warstwa malarska oliwkowo-zielona 

4 III  Wtórna warstwa malarska kremowa 

5 IV  Wtórna warstwa malarska niebieska 

6 V  Wtórna warstwa malarska czarna 

7 VI  Wtórna warstwa malarska czarna 

8 VII  Wtórna warstwa malarska czarna 

Tab. 10 Stratygrafia warstw na powierzchni kutej kraty okna piwnicznego. 

 

Obserwacje: Badano stratygrafię warstw na powierzchni kutej kraty zabezpieczającej okno piwniczne na elewacji południowo-wschodniej. Krata 

pokryta jest obecnie wielokrotnymi przemalowaniami. Bezpośrednio na powierzchni metalu zidentyfikowano warstwę zabezpieczającą w postaci 

minii ołowiowej (1). Bezpośrednio na niej stwierdzono wymalowanie w kolorze oliwkowo-zielonym (2). W kolejnych warstwach zidentyfikowano 

wymalowania w kolorach oliwkowo-zielonym (3), kremowym (4), niebieskim (5), oraz czarnym (warstwy 6-8). 

 

Wnioski: Badanie wykazało, że metal pierwotnie zabezpieczono warstwą minii ołowiowej a następnie pomalowano na kolor oliwkowo-zielony. 
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7.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 

Willa Steffensa w Gdańsku jest obiektem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 970 (stary 

nr rej. 829), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 30.05.1979 r. i na tej podstawie 

podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Podstawowym priorytetem podczas planowanych prac remontowych przy budynku, powinny być pieczołowita 

konserwacja historycznych elementów wszystkich elewacji budynku oraz zachowanej stolarki budowlanej obiektu. 

Prace należy prowadzić z możliwie jak najmniejszą ingerencją w oryginalną substancję zabytkową budynku, tak aby 

historyczne założenie pozostało czytelne ze wszystkimi swoimi detalami. Prace naprawcze powinny obejmować 

renowację elementów murowych, renowację stolarki drzwiowej oraz prace tynkarskie i sztukatorskie. Prace na 

elewacji powinna wykonywać wykwalifikowana firma konserwatorska z udokumentowanym doświadczeniem pracy 

na obiektach architektonicznych objętych wpisem do rejestru zabytków, kierownikiem prac powinna być osoba 

dysponująca odpowiednimi uprawnieniami do pracy przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z zapisami Ustawy o 

ochronie zabytków). 

Wytyczne konserwatorskie: 

1. Bryła, elewacje, dach: Ochronie podlega historyczna forma architektoniczna budynku – bryła, zastosowane 

pierwotnie materiały i typy konstrukcji.  

 

2. Detal architektoniczny:  

a) Zachowane historyczne elementy detalu architektonicznego elewacji należy poddać konserwacji 

zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt 8.6. i 8.7.   

b) Należy usunąć mocno zniszczone oraz wtórne, błędnie wykonane podczas poprzednich remontów 

fragmenty gzymsów, a następnie odtworzyć je na wzór zachowanego oryginału w tradycyjnych 

technikach sztukatorskich – elementy ciągnione za pomocą szablonu w zaprawie mineralnej (zaprawy 

sztukatorskie). 

c) Detal architektoniczny – drewniany – gzyms i deskowanie w podbiciu dachu: należy poddać renowacji 

zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt 8.8. Dopuszcza się wymiany elementów silnie 

zniszczonego deskowania na nowe drewniane elementy na podstawie uzgodnień z nadzorem 

konserwatorskim. 

3. Tynki zewnętrzne, pokrycia ścian zewnętrznych: Należy poddać renowacji zgodnie z programem prac 

konserwatorskich pkt 8.2. - 8.5. 

 

4. Stolarka drzwiowa: Należy zachować oryginalne drzwi zewnętrzne wejścia głównego oraz drzwi okienne 

ganku i poddać je konserwacji i restauracji. Prace należy przeprowadzić zgodnie z programem prac 

konserwatorskich pkt. 8.9. Prace powinna prowadzić wyspecjalizowana firma konserwatorska wykazująca 

się doświadczeniem w renowacji tego typu elementów.  

 

5. Termomodernizacja budynku: Zabrania się docieplania elewacji budynku od strony zewnętrznej. Dopuszcza 

się zastosowanie docieplenia ścian od strony wewnętrznej systemem płyt termicznych o wysokiej 

dyfuzyjności np. iQ-Therm (Remmers), SENSEC® itp. Dopuszcza się także docieplenie przegród poziomych: 

odcięcie przeciwwilgociowe od gruntu i izolacja termiczna posadzek i stropów; docieplenie połaci 

dachowych (także ponadnormatywne grubości termoizolacji), w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu 

tego rodzaju prac należy wykonać szczegółowy projekt techniczny i przedstawić go do zatwierdzenia przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku;  
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6. Balkon i tarasy: Naprawy istniejących elementów - należy poddać renowacji oryginalne balustrady tarasów 

i balkonu zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt. 8.10. Płyty tarasów - należy wykonać remont 

obejmujący wykonanie nowych spadków i odprowadzenia wody z tarasów. Należy wykonać nową okładzinę 

posadzki tarasów z płytek analogicznych jak na spoczniku wejścia głównego o odpowiednich cechach 

antypoślizgowych, mrozoodpornych przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej. Wybór płytek podlega 

zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski. 

  

7. Elementy kute (balustrady schodów, kraty okienne, kratki zabezpieczające otwory wentylacyjne, konstrukcja 

daszków): należy poddać renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt 8.11. Silnie zniszczone 

kratki należy wymienić na nowe wykonane na wzór oryginalnych, elementy brakujące uzupełnić na wzór 

oryginalnych. 

8. Kolorystyka budynku:  

Należy przywrócić pierwotną kolorystykę budynku na podstawie wykonanych badań konserwatorskich.  

9. Orynnowanie, opierzenia blacharskie: Należy wykonać nowe orynnowanie i opierzenia z blachy miedzianej, 

blachy tytanowo-cynkowej lub blachy malowanej proszkowo na kolor kremowy RAL 1013. 

10. Daszki nad wejściem do piwnicy oraz spocznikiem schodów prowadzących do ganku: elementy metalowe 

należy poddać renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt 8.11. Szklenie daszków – szkło 

należy wymienić na nowe szkło zbrojone w kolorze żółtym. Ostateczny odcień szkła podlega zatwierdzeniu 

przez nadzór konserwatorski po przedstawieniu próbek szkła przez wykonawcę. 

 

11. Montaż nowych instalacji: Wszelkiego rodzaju prace związane z montażem nowych elementów systemu 

ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej, przeciwwłamaniowej i monitoringu oraz instalacji 

odgromowej powinny być poprowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w tkankę zabytkową budynku. 

Zaleca się prowadzenie i montaż przewodów w miejscach jak najmniej widocznych. 

 

12. Schody do drzwi wejściowych granitowe: należy skuć tynki pokrywające powierzchnie boczne schodów 

odsłaniając mur ceglany. Należy wykonać otwór w murze umożliwiający dostęp w przestrzeń podschodową 

w celu usunięcia nagromadzonego tam gruzu i substancji organicznych powodujących zawilgocenia murów. 

Następnie należy mur poddać dezynfekcji i przemurować usuwając uprzednio cegły silnie zdezintegrowane. 

Do przemurowań należy użyć cegłę ceramiczną pełną o zbliżonych do oryginalnych wymiarach i cechach 

fizykomechanicznych (wytrzymałość mechaniczna, nasiąkliwość etc.). Do murowania należy użyć zaprawy 

wapienno-trasowej z linii konserwatorskich. Mur należy wytynkować zaprawą trasową z przeznaczeniem do 

partii cokołowych. Powierzchnie ciosów granitowych należy wypiaskować, obsunięte stopnie skorygować, 

zaprawy fugujące usunąć i uzupełnić nową zaprawą fugującą trasową w kolorze grafitowo-szarym. 

 

13. Schody zewnętrzne betonowe: proponuje się wykonanie renowacji schodów betonowych lub zastosowanie 

okładziny granitowej szarej lub płytek w kolorze szarym o odpowiednich cechach antypoślizgowych, 

mrozoodpornych przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej.  

 

14. Spocznik wejścia głównego – należy wykonać nową okładzinę z płytek ceramicznych zbliżonych do obecnie 

występujących o wymiarach 15 cm x 15 cm o odpowiednich cechach antypoślizgowych, mrozoodpornych 

przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej. 

15. Oznakowanie budynku : numeracja budynku – należy wykonać tablicę emaliowaną z numerem budynku. 
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8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

8.1. Kolejność wykonywanych zabiegów 

1. Rozstawienie rusztowań. 

2. Skucie zniszczonych fragmentów tynków i gzymsów.  

3. Usunięcie wtórnych i zniszczonych warstw powłok malarskich z tynków i sztukaterii. 

4. Dezynfekcja budynku. 

5. Renowacja/częściowa wymiana tynków elewacji frontowych. Scalenie tynków zaprawą cienkowarstwową. 

6. Konserwacja i restauracja oryginalnego detalu architektonicznego – sztukaterie, gzymsy, detal kamienny, 

balustrady tarasów. Konserwacja kamiennych kolumn portyku. 

7. Rekonstrukcja fragmentów gzymsów i sztukaterii. 

8. Renowacja płyt tarasowych – wykonanie nowych spadków i systemu odprowadzania wody zgodnie z 

zaleceniami konstruktora, wymiana okładzin. 

9. Renowacja schodów zewnętrznych. 

10. Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej. 

11. Renowacja i/lub wymiana drewnianego gzymsu i deskowania w podbiciu dachu. 

12. Montaż opierzeń blacharskich i orynnowania. 

13. Konserwacja i restauracja elementów metalowych (balustrady, kraty, konstrukcje daszków, kratki 

wentylacyjne). Wymiana przeszklenia daszków. 

14. Malowanie elewacji. 

15. Demontaż rusztowań. 

8.2. Usuwanie tynków i zniszczonych fragmentów sztukaterii 

Do usunięcia przeznaczono  

a) Tynki elewacyjne - 30% powierzchni. Dokładny zakres usuwania tynków należy ustalić po rozstawieniu 

rusztowań i opukaniu całej powierzchni tynków. Należy usuwać fragmenty tynków odspojonych od 

powierzchni i o silnie zdezintegrowanej strukturze. Fragmenty przeznaczone do usunięcia należy w 

pierwszej kolejności „odciąć” od elementów sztukatorskich poprzez wykonanie bruzdy w tynku, tak aby 

podczas skuwania nie uszkodzić dekoracji sztukatorskich. Fragmenty tynków dobrze zachowanych i 

nieodspojonych należy pozostawić i poddać konserwacji i restauracji zgodnie z zaleceniami poniżej.  

b) Tynki partii cokołowej – 100 % powierzchni. 

c) Tynki na powierzchniach bocznych schodów zewnętrznych wejścia głównego. 

d) Fragmenty silnie zniszczonych gzymsów na podstawie uzgodnień z nadzorem konserwatorskim, w tym 

m.in. gzyms cokołowy, gzyms koronujący werandy el. pd.-wsch.; opaski okienne. 

e) Wtórne, nieprawidłowo wykonane fragmenty i uzupełnienia gzymsów;  

f) wtórne, nieprawidłowo wykonane profile wykrojów okiennych okien piwnicznych.  

Tynki należy usuwać metodą skuwania, zachowując przy tym szczególną ostrożność - tak, aby nie uszkodzić 

podczas tego procesu lica ceglanego muru. Przed przystąpieniem do skuwania tynków należy wykonać próby 

na powierzchni 1 m2 w celu ustalenia sposobu usuwania tynków (odkuwanie tynków przycinakami i dłutami, 

ostrożne usuwanie wypraw skrobakami, szczotkami stalowymi etc. bez naruszenia spieku cegły). Po usunięciu 

tynków należy dokonać przeglądu stanu zachowania odsłoniętego muru ceglanego. Partie osypujące się należy 

przemurować i w razie potrzeby wykonać konieczne szycia murów. Zabrania się stosowania zapraw 

cementowych. Do murowania należy zastosować zaprawy oparte na wapnie, wapnie trasowym lub wapnie i 
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ekologicznej pucolanie np. zaprawa trasowo-wapienna zgodna z wymogami norm DIN V 18580 (NM II a), PN EN 

998-2 (M5), DIN V 18550 (P II), PN EN 998-1 (GP CS II) o uziarnieniu 0,4 mm np. Quick Mix TKM Zaprawa 

wapienno-trasowa. 

8.3. Usuwanie warstw malarskich 

Z powierzchni tynków i detalu architektonicznego należy usunąć stare, zniszczone powłoki malarskie stosując 

następujące metody:  

a) Tynki: Proponuje się usuwanie warstw malarskich metodą szlifowania, po zeszlifowaniu należy 

powierzchnię tynków odkurzyć i spłukać wodą; 

b) Sztukaterie: oczyszczanie metodami fizykomechanicznymi – mycie szczotkami z zastosowaniem 

środków powierzchniowo-czynnych oraz środków do usuwania starych powłok malarskich (mieszanina 

środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników), mycie z zastosowaniem sprężonej pary 

wodnej, alkoholem itp. na podstawie prób; 

8.4. Dezynfekcja budynku 

Dezynfekcja metodami chemicznymi: Zwalczanie pleśni i grzybów: dezynfekcję należy przeprowadzić po 

usunięciu tynków przeznaczonych do wymiany. Następnie elewacje (100% powierzchni) należy poddać impregnacji 

preparatem grzybobójczym o przedłużonym działaniu opartym o związki boru metodą pędzlowania, natrysków i/lub 

iniekcji, zgodnie z zaleceniami karty technicznej. 

8.5. Renowacja tynków zewnętrznych  

Po usunięciu zniszczonych fragmentów wypraw i wykonaniu dezynfekcji, tynki należy wzmocnić gruntem 

głęboko penetrującym. Po odpowiednim czasie sezonowania (zgodnie z zaleceniami karty technicznej zastosowanego 

produktu) należy przystąpić do wypełniania pustek i uzupełniania ubytków w tynkach. Pustki i odspojenia należy 

wypełnić masą iniekcyjną opartą o syntetyczne wapno hydrauliczne metodą zastrzyków np. Ledan TB 1. Do 

uzupełniania ubytków w tynkach należy stosować zaprawy z linii konserwatorskich z atestem WTA opartych na 

spoiwach wapienno- trasowych z wymogami norm DIN V 18580 (NM II a), PN EN 998-2 (M5), DIN V 18550 (P II), PN 

EN 998-1 (GP CS II) np. Quick Mix TKM Zaprawa wapienno-trasowa. Uwaga! Nie należy wykonywać cementowej 

obrzutki wstępnej. Tynk należy nakładać w dwóch warstwach, w celu uniknięcia spękań. Uzupełnienia należy zatrzeć 

na gładko. Następnie na powierzchnię tynku należy nanieść zaprawę scalającą cienkowarstwową wapienno-

cementową (100% powierzchni tynków przeznaczonych do renowacji) opartą na białym cemencie portlandzkim 

wysokiej klasy, wzmacnianą włóknem, uziarnienie 0,00-0.06 mm, klasa zaprawy GP CS II wg EN 998-1, zawartość 

chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm, np. Quick Mix SHF.  

W partii cokołowej należy zastosować zaprawę renowacyjną opartą o spoiwo trasowe przeznaczoną do partii 

cokołowych o wyższej wytrzymałości, klasy GP CS II (wg EN 998-1), np. Baumit SanovaPutz S. Tynk należy po aplikacji 

zatrzeć na gładko.  

Uwaga! Zabrania się stosowania zapraw czysto cementowych, systemu siatka-klej oraz produktów z nim 

powiązanych. 

8.6. Renowacja detalu architektonicznego, prace odtworzeniowe – sztukaterie, gzymsy, balustrady 

8.6.1.  W pierwszej kolejności należy zlokalizować pustki i odspojenia detalu architektonicznego. Następnie należy 

wykonać konieczne zastrzyki i podklejenia elementów sztukaterii masą iniekcyjną na bazie syntetycznego 

wapna hydraulicznego np. Ledan TB 1. Fragmenty zdezintegrowane należy wstępnie wzmocnić preparatem 
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głęboko impregnującym opartym o związki krzemoorganiczne. Uwaga! Należy przestrzegać czasu i warunków 

aplikacji i sezonowania. 

8.6.2. Detal architektoniczny należy oczyścić metodami mechanicznymi, fizykomechanicznymi lub chemicznymi na 

podstawie prób (szczotkowanie, skrobanie, mycie z zastosowaniem past do usuwania starych powłok, pod 

sprężoną parą wodną itp.). Detal o silnie zdezintegrowanej strukturze po oczyszczeniu należy ponownie 

wzmocnić strukturalnie. 

8.6.3. Szczeliny i spękania: głębokie pęknięcia detalu architektonicznego - należy wykonać szycie elementów poprzez 

wprowadzenie odpornych na korozję prętów zbrojeniowych lub tkaninę zbrojącą z włókna szklanego w 

otoczce polimerowej. Pustki wypełnić zaprawą o spoiwie mineralnym wapienno-trasowym. Drobniejsze 

szczeliny i spękania należy zapuścić masą iniekcyjną opartą o wapno hydrauliczne lub wodną dyspersję żywicy 

epoksydowej. 

8.6.4. Fragmenty oraz elementy wymagające odtworzenia lub uzupełnienia: należy wykonać rekonstrukcje 

brakujących fragmentów na podstawie oryginału, stosując zaprawę mineralną o zbliżonym składzie i 

właściwościach do materiału uzupełnianego (ziarnistość, wytrzymałość, nasiąkliwość). Do uzupełniania 

ubytków należy użyć zaprawy mineralnej opartej o spoiwa trasowe. 

8.6.5. W miejscach rozległych rekonstrukcji (gzymsy, duże partie sztukaterii) dopuszcza się zastosowanie zapraw 

sztukatorskich przeznaczonych do obiektów zabytkowych: zaprawy sztukatorskie oparte o spoiwo 

cementowo-wapienne z linii konserwatorskich: 

1. Zaprawy sztukatorskie przeznaczone do wykonywania profili ciągnionych:  

a. zaprawa do wykonywania rdzeni o uziarnieniu 1,5 mm i wytrzymałości na ściskanie > 2,5 N/mm2, 

np. Remmers Grobzugmörtel; 

b. zaprawa do wykańczania powierzchni o uziarnieniu 0,5 mm i wytrzymałości na ściskanie 

5,0 N/mm²(M5), np. Remmers Feinzugmörtel. 

Profile gzymsów należy wykonać metodą ciągnienia z wcześniej przygotowanego szablonu, na podstawie 

oryginału. Nie dopuszcza się stosowania gzymsów i elementów sztukatorskich z tworzywa. 

2.     Zaprawy sztukatorskie przeznaczone do wykonywania sztukaterii metodą odlewniczą o uziarnieniu < 

1,5 mm i wytrzymałości na ściskanie ≥ 5,0 N/mm² (M5), np. Remmers Stückmörtel GF. 

 

8.6.6. Gruntowanie i malowanie detalu architektonicznego gruntem i farbą elewacyjną o wysokiej 

paroprzepuszczalności (farby krzemianowe lub wapienne).  

8.7. Konserwacja i restauracja portyku z piaskowca 

Uwaga! Prace przy konserwacji kamiennego portyku mogą być wykonywane wyłącznie przez dyplomowanego 

konserwatora zabytków w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. 

8.7.1.  Detal architektoniczny należy oczyścić metodami mechanicznymi, fizykomechanicznymi lub chemicznymi na 

podstawie prób (szczotkowanie, skrobanie, mycie z zastosowaniem rozpuszczalników oraz past do usuwania 

starych powłok malarskich, pod sprężoną parą wodną itp.). Detal po oczyszczeniu należy wzmocnić 

strukturalnie preparatem do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach 

etylowych kwasu krzemowego. Należy zastosować mieszaninę preparatów o niskim stopniu wytrącania się 

żelu (ok. 10%) oraz wyższym stopniu wytrącania się żelu (ok. 30%), np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. 

Zakłada się impregnację dwukrotną na 100% powierzchni. Dla skuteczności przeprowadzonego zabiegu 

wzmacniania szczególnie ważne jest, aby przestrzegać warunków aplikacji i sezonowania zgodnie z kartą 

techniczną produktu. 

8.7.2.  Odsalanie kamiennych gzymsów cokołów kolumn wodą destylowaną przy pomocy okładów z ligniny (zabieg 

powtarzany co najmniej trzykrotnie do uzyskania optymalnego efektu odsolenia). 
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8.7.3.  Szczeliny i spękania: niewielkie, włosowate szczeliny występujące w kamieniu należy zapuścić przy użyciu 

dyspersji żywicy epoksydowej np. Beckopox EP 385w/56WA z utwardzaczem Beckopox EH 628w/80WA 

(mieszane w stosunku wagowym 4,5 : 1, dopuszczalny jest maksymalnie 10% dodatek wody). Substancję 

wprowadzamy z zastosowaniem strzykawki z odpowiednio dobraną igłą – w zależności od wielkości szczeliny. 

8.7.4.  Fragmenty oraz elementy wymagające uzupełnienia: należy wykonać uzupełnienia ubytków kamienia stosując 

zaprawę mineralną barwioną w masie o zbliżonym składzie i właściwościach do materiału uzupełnianego 

(ziarnistość, wytrzymałość, nasiąkliwość, faktura, struktura, kolor). Do uzupełniania należy użyć zaprawy 

mineralnej z linii konserwatorskich przeznaczonej do uzupełniania ubytków w kamieniach opartej o spoiwa 

mineralne bez zawartości szarego cementu, np. Restauriermörtel ZF firmy Remmers. 

8.7.5. Scalenie uzupełnień lazurą do kamienia oraz hydrofobizacja elementów kamiennych preparatem 

krzemoorganicznym np. Funcosil SNL firmy Remmers (100% powierzchni). 

8.8. Prace naprawcze drewna (dotyczy drewnianego gzymsu i deskowania w podbiciu dachu) 

 

8.8.1. Oczyszczenie drewna z zabrudzeń oraz usunięcie wtórnych łuszczących się powłok zabezpieczających - 

zastosowanie metod fizyko-mechanicznych (mycie wodą z dodatkiem środków jonowo czynnych) oraz 

chemicznych – np. ługowanie (10-12 % roztwór sody kaustycznej w okładzie) lub z zastosowaniem past do 

usuwania starych powłok malarskich). 

8.8.2.  Dezynfekcja drewna preparatem grzybobójczym. 

8.8.3. Elementy silnie zniszczone: Impregnacja wzmacniająca drewna preparatem na bazie żywic epoksydowych. 

Deski i profile o wysokim stopniu zniszczenia proponuje się wymienić na nowe z powtórzeniem występujących 

wymiarów i występującym układzie. 

8.8.4. Uzupełnianie ubytków w drewnie elastyczną szpachlówką do drewna. 

8.8.5.  Zabezpieczenie powierzchni. Proponuje się zastosowanie powłok elastycznych, dyfuzyjnych, biologicznie 

czynnych chroniących przed atakiem mikroorganizmów: elementy należy pomalować kryjąco na 

zagruntowane podłoże. Proponowane farby: farby oparte na oleju lnianym bez dodatku rozpuszczalników i 

żywic alkidowych. Farbę nanosimy na uprzednio zagruntowane, suche podłoże.  

8.9. Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej (dotyczy drzwi wejścia głównego i drzwi okiennych 
skrzynkowych ganku). 

8.9.1. Renowacja drewna: 

1. Oczyszczenie elementów drewnianych z farby: a) metody mechaniczne pod strumieniem gorącego 

powietrza, b) doczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok, następnie c) szlifowanie 

papierem ściernym drobnej granulacji; 

2. Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru. 

3. Impregnacja wzmacniająca drewna;  

4. Uzupełnianie ubytków (fleki drewniane, mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie, mniejsze ubytki 

- szpachlówka akrylowa); 

5. Gruntowanie drewna preparatem o własnościach biologicznie czynnych o przedłużonym działaniu; 

6. Naniesienie warstw malarskich – dwukrotne malowanie za pomocą pędzla farbą opartą na oleju lnianym 

bez dodatku żywic alkidowych i rozpuszczalników.  

 

8.9.2. Rekonstrukcja brakujących elementów: klamki drzwi wejściowych elewacji południowo-wschodniej 

oraz klamki drzwi okiennych do ganku;  
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a. Drzwi główne: odtworzenie szyldu klamki w awersie drzwi na podstawie zachowanego szyldu w 

rewersie drzwi – metodą odlewniczą; 

b. Drzwi główne: odtworzenie pochwytu klamki na podstawie rysunku 3 poniżej. 

c. Drzwi okienne ganku: Odtworzenie klamki zgodnie z rysunkiem 3 poniżej. Szyldy należy wykonać na 

wzór głównych drzwi wejściowych do budynku. 

 

rys. 3 Rysunek klamki do odtworzenia w drzwiach głównych i drzwiach okiennych ganku. 

 

8.9.3. Renowacja elementów metalowych (okucia drzwi okiennych i okucia drzwiowe): 

a) Elementy stalowe: oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu 

metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past zmydlających, nie należy 

piaskować elementów).  
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b) Oczyszczanie elementów mosiężnych preparatem czyszczącym do metali kolorowych. 

c) Odtłuszczenie powierzchni acetonem. 

d) Naniesienie inhibitora korozji. 

e) Naniesienie powłok zabezpieczających: zakrętki, zawiasy, gałki. Kolor do uzgodnienia z nadzorem 

konserwatorskim. 

f) Klamki mosiężne- zabezpieczenie powierzchni pastą bezbarwną lub olejem. 

 

8.9.4. Wymiana przeszklenia: należy zastosować szkło pojedyncze gr. 4mm, szklenie na tradycyjny kit lniany;  

8.10. Renowacja balustrad tralkowych 

8.10.1. Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem środków jonowo - czynnych i/lub past do usuwania starych 

powłok malarskich. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić powierzchni tralek z pierwotnym 

opracowaniem kolorystycznym. 

8.10.2. Podklejenie spękań i szczelin dyspersją wodną żywicy epoksydowej metodą iniekcji. 

8.10.3. Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą o zbliżonym składzie i właściwościach do materiału 

oryginalnego (do 5%). 

8.10.4. Scalenie kolorystyczne uzupełnień. 

8.11. Renowacja elementów kutych (balustrady schodów, kraty okienne, kratki zabezpieczające 
otwory wentylacyjne, konstrukcja daszków) 

8.11.1. Demontaż elementów (dotyczy krat piwnicznych i kratek otworów wentylacyjnych, balustrad schodów 

nie należy demontować). 

8.11.2. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu metodami 

mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past zmydlających i mechanicznych – 

piaskowanie elementów odpowiednio dobranym kruszywem). 

8.11.3. Odtłuszczenie powierzchni acetonem. 

8.11.4. Naprawy kowalskie. 

8.11.5. Naniesienie inhibitora korozji. 

8.11.6. Naniesienie powłok zabezpieczających metal antykorozyjnie. 

8.11.7. Montaż elementów. 

8.12. Malowanie elewacji 

Ostatnim etapem jest gruntowanie i malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub wapiennymi o wysokiej 

dyfuzyjności. Kolorystyka dobrana na podstawie wyników badań stratygraficznych: 

a) Tło elewacji: piaskowo-ugrowa NCS S 1510-30R 

b) Partia cokołowa: piaskowo-ugrowa NCS S 3010-Y30R 

c) Detal architektoniczny (detal sztukaterii na podstawie ustaleń z nadzorem konserwatorskim): ugrowa NCS S 

2020-Y30R 

d) Detal architektoniczny (muszle, konsole, pilastry, opaski okienne): kremowa NCS S 1005-Y30R 

e) Pomalowany detal sztukatorski należy przelaserować farbą transparentną w kolorze ciepłej szarości, w celu 

wydobycia rysunku rzeźbiarskiego. Uwaga! Elementów kamiennych portyku nie malujemy. 

f) Elementy kute: szarozielone NCS S 5010-G30Y 
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g) Drzwi wejściowe elewacji pd.-wsch. w kolorze brunatnym np. RAL 8014. 

h) Elementy drewniane (gzyms wieńczący i podbicie dachu) – w kolorze brązowym RAL 8008. 

i) Kolorystyka drzwi głównych: brunatna RAL 8014.  

j) Kolorystyka drzwi okiennych brązowa NCS S 3020-Y20R. 

 

Ostateczny odcień wymalowania podlega zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski na podstawie próbnych 

wymalowań na elewacji (próbki wielkości min. 0,5 m2). 
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fot. 2 Widok na elewację południowo-wschodnią, stan obecny. 

 

fot. 3 Widok na elewację południowo-zachodnią, stan obecny. 
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fot. 4 Widok na elewację północno-wschodnią, stan obecny. 

 

fot. 5 Widok od strony północnej, stan obecny. 
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fot. 6 Elewacja południowo-wschodnia, fragment. Stan obecny. 

 

fot. 7 Widok na dach od strony południowo-wschodniej, fragment. Stan obecny. 
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fot. 8 Widok na detal sztukatorski z tarasu elewacji południowo-wschodniej. Stan obecny. 

 

fot. 9 Weranda elewacji południowo-wschodniej, fragment. Stan obecny. 
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fot. 10 Zniszczenia gzymsu wieńczącego werandy spowodowane zbieraniem się wody opadowej na tarasie powyżej i jej 
niszczącego wpływu na substancję zabytkową. 

 

fot. 11 Detal sztukatorski werandy, fragment. Stan obecny. 
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fot. 12 Detal sztukatorski werandy – kapitel pilastra, stan obecny. 

 

fot. 13 Detal sztukatorski w podbiciu dachu: konsole, rozeta oraz ornament pasowy- wole oko. Stan obecny. 
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fot. 14 Widoczna odkrywka samoistna na powierzchni konstrukcji murowych. Zniszczenia i ubytek tynków spowodowany 
długotrwałym zawilgoceniem fragmentu muru ceglanego w okolicy tarasu elewacji południowo-wschodniej. 

 

fot. 15 Fragment partii cokołowej elewacji południowo-wschodniej. Stan obecny. Widoczne wtórne naprawy tynku, łuszczenie się 
powłok malarskich oraz zniszczenia metalowych ozdobnych kratek wentylacyjnych (z pierwotnego wyposażenia budynku). 
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fot. 16 Elewacja południowo-zachodnia, fragment. Stan obecny. 

 

fot. 17 Elewacja południowo-zachodnia, fragment. Stan obecny. 
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fot. 18 Elewacja południowo-zachodnia, fragment. Stan obecny. 

 

fot. 19 Elewacja południowo-zachodnia, widok na balustradę balkonu. Stan obecny. 
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fot. 20 Głowica kolumny portyku wykonana z piaskowca, elewacja południowo-zachodnia. Stan obecny. 

 

fot. 21 Baza kolumny portyku, elewacja południowo-zachodnia. 
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fot. 22 Elewacja północno-wschodnia, fragment. Stan obecny. 

 

fot. 23 Elewacja północno-wschodnia, widok na ganek. Stan obecny. 
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fot. 24 Widok na daszek nad zejściem do piwnicy. 

 

fot. 25 Widoczna korozja metalu konstrukcji daszka nad 
zejściem do piwnicy. 

 

fot. 26 Widoczny detal kutej balustrady schodów 
prowadzących do ganka. 
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fot. 27 Widok na elewację północno-zachodnią od strony 
południowo-zachodniej. Stan obecny. 

 

fot. 28 Widok na elewację północno-zachodnią, fragment. 
Stan obecny. 

 
fot. 29 Widok na partię cokołową elewacji północno-zachodniej, fragment. Stan obecny. 
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fot. 30 Repliki oryginalnych portfenetrów, taras elewacja pd.-
wsch., stan obecny 

 
fot. 31 Repliki oryginalnego okna skrzynkowego, 
elewacja pd.-wsch., stan obecny. 

 
fot. 32 Replika oryginalnego okna angielskiego zespolonego. 

 
fot. 33 Kopia okna krosnowego klatki schodowej. 
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KARTA STOLARKI OKIENNEJ - PORTFENETR (OKNO DRZWIOWE) 

KONSTRUKCJA, 

PLASTYCZNE OPRACOWANIE 

 

 

 

Okno drzwiowe w konstrukcji skrzynkowej, dwudzielne dwurzędowe, skrzydło 

dwupoziomowe dwupłycinowe; z profilowanym ślemieniem i słupkiem 

ruchomym; skrzydło dwupoziomowe dwupłycinowe, płycina górna w kształcie 

wydłużonego stojącego prostokąta pierwotnie przeszklona – obecnie wypełniona 

wtórną płyciną; oryginalna płycina dolna: lustro płyciny z fazą, pole płyciny 

wydzielone za pomocą profilowanych listew; listwa ramy pomiędzy płycinami 

skrzydła zdobiona elementem zdobniczym w formie wydłużonego kryształu; 

nadślemię: ramy skrzydeł z ozdobnym profilem przyszybowym; szklone szkłem 

zwykłym na kit szklarski, słupek ruchomy ozdobny z wyodrębnioną podstawą, 

kanelowanym trzonem i cynową głowicą; 

OKUCIA Oryginalne: zawiasy czopowe, klamki w nadślemieniu, zakrętki wahadłowe; 

wtórne: klamki skrzydeł drzwiowych; 

WYSTĘPOWANIE Elewacja północno-zachodnia ganku; 

DATA POWSTANIA Drzwi oryginalne z drugiej fazy chronologicznej budynku - początek XX wieku; 

 
fot. 34 Awers 

 
fot. 35 Detal. 
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fot. 36 

 
fot. 37 

 
fot. 38 
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KARTA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 

KONSTRUKCJA, 

PLASTYCZNE OPRACOWANIE 

 

 

 

drzwi ramowo-płycinowe, częściowo przeszklone, dwuskrzydłowe z 

nadświetlem; awers i rewers ozdobne; z profilowanym ślemieniem i listwą 

przymykową; nadświetle z podziałem na trzy pola za pomocą szczeblin 

konstrukcyjnych; skrzydło dwupoziomowe dwupłycinowe, płycina górna 

przeszklona; szkło bezbarwne pojedyncze szklone na kit szklarski; 

profilowane ślemię w formie gzymsu z motywem kostkowym (zębnikiem); 

dekoracyjne opracowanie płycin; profilowane listwy przypłycinowe;  

OKUCIA oryginalne: zawiasy czopowe, szyldy klamki i otworu na klucz, okratowanie 

skrzydeł, gałki, blacha; wtórne: pochwyty klamki, zamykacz; 

WYSTĘPOWANIE elewacja południowo-zachodnia 

DATA POWSTANIA drzwi oryginalne I fazy chronologicznej- koniec l. 70-tych XIX wieku 

 
fot. 39 

 
fot. 40 
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fot. 41 

 
fot. 42 

 
fot. 43 

 
fot. 44 

 


