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WSTĘP
Opracowanie zostało wykonane na zlecenie pracowni architektonicznej „KOLIBER”
mgr inż. arch. Ewa Miśków – Janik, Kraków, ul. Smoleńsk 22/4. Podstawą do wykonania
opracowania była wizja lokalna oraz rysunki inwentaryzacyjne elewacji. Wytyczne dotyczą
postępowania konserwatorskiego w trakcie projektowania i realizacji windy osobowej,
usytuowanej przy elewacji wschodniej budynku Muzeum Etnograficznego.

1. HISTORIA OBIEKTU
Właścicielem nieruchomości jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Budynek
pochodzi jeszcze z okresu XIV i XV wieku (mury widoczne w kondygnacji piwnic). Był
wielokrotnie przebudowywany, a obecna bryła powstała z połączenia dwóch mniejszych
kamienic. W XVI wieku właścicielem budynku był Bartolomeo Berecci, architekt króla
Zygmunta Starego. Kamienicę odziedziczyła córka Berecciego, Anna. W 1543 r. sprzedała
budynek kazimierskiemu ławnikowi S. Foxowi. Od jego nazwiska przez następnych 200 lat
kamienicę nazywano Foxowską. Budynek przeszedł gruntowny remont i przebudowę w XVIII
w. Z tego czasu pochodzą stropy drewniane i bogata polichromia ścian, a prawdopodobnie także
część więźby dachowej. Ostatnia przebudowa miała miejsce po 1876 r., a jej autorem był
prawdopodobnie architekt Paweł Barański. Budynek został wpisany do rejestru zabytków
decyzją z dnia 20 lutego 1968 r. pod numerem A-235.
Budynek położony jest obecnie w ciągu kamienic przy ul. Krakowskiej. Kiedyś stał przy
kazimierskim rynku, który w przeszłości miał znacznie większe rozmiary niż obecnie.

2. OPIS INWENTARYZACYJNY ELEWACJI WSCHODNIEJ
Elewacja wschodnia jest dwukondygnacyjna, dziesięcioosiowa o nieregularnym układzie
osi. W kondygnacji poddasza usytuowana jest niewielka nadbudowa, siedmioosiowa, z
kwadratowymi oknami. Okna w kondygnacji parteru zabezpieczone są masywnymi, ozdobnymi
kratami. Wejście do budynku znajduje się prawie na środku elewacji, z dwuskrzydłowymi
drzwiami z naświetlem. Drugie wejście gospodarcze znajduje się w skrajnej osi z prawej strony.
W kondygnacji piętra widnieje drewniany ganek, obejmujący sześć osi, licząc od prawej strony.
Ganek wsparty jest na metalowych konsolach z motywem koła. Posiada balustradę z toczonymi,
wąskimi tralkami, słupy o przekroju kwadratowym, na których wspiera się zadaszenie ganku. W
górnej części słupy ozdobione są ażurowym, symetrycznym ornamentem. W poziomie podłogi
balkon ozdobiony jest ażurowym drewnianym fryzem. Wszystkie elementy pomalowane są na
kolor czarnobrązowy. Wyjście z budynku na ganek znajduje się w szóstej osi od prawej strony.
Prowadzi przez dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi z naświetlem.
Elewacja jest świeżo po remoncie, wykonanym w 2014 r.
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3. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
Inwestor, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, stanął przed koniecznością
dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność wnętrz dla takich osób
wiąże się, przede wszystkim, z montażem urządzeń zapewniających możliwość swobodnego
poruszania się. Jednym z podstawowych urządzeń jest winda lub pochylnia, które zapewniają
przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zabytkowy charakter
budynku, a zwłaszcza istnienie polichromowanych stropów oraz szeregu innych elementów
zabytkowych uniemożliwiają usytuowanie windy wewnątrz budynku. Stąd powstała koncepcja
budowy windy dostawionej do jednej z elewacji. Priorytetem jest oczywiście ochrona gabarytów
zabytkowego budynku, dlatego należało znaleźć rozwiązanie możliwie niewiele ingerujące w
bryłę. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian na elewacji południowej, na której
eksponowane są relikty kamieniarki, jak również na elewacji frontowej od strony ul.
Krakowskiej. Jedynym miejscem, gdzie można usytuować windę, jest elewacja wschodnia od
strony podwórza. Jest ona wtedy stosunkowo najmniej widoczna. Ze względu na istniejący
drewniany ganek jedynym wyjściem jest umieszczenie szybu windy na części elewacji, gdzie go
nie ma. Proponuje się usytuowanie szybu w drugiej osi od lewej strony. W tym miejscu nie ma
okna na I piętrze. Montaż szybu windowego we wspomnianej lokalizacji wiąże się z pewną
ingerencją w elewację budynku. Winda powinna zapewniać dotarcie na każdą kondygnację
budynku, dlatego niezbędne będzie przystosowanie pewnych elementów do nowych funkcji.
Aby ograniczyć przebicia w ścianach do minimum, na I piętrze proponuje się przedłużenie
ganku o jedno przęsło i wykorzystanie do jako wejścia do budynku poprzez istniejące
dwuskrzydłowe drzwi. Dodatkowe przęsło ganku należy wykonać przy zastosowaniu
identycznych detali, tzn. zdobień słupów, tralek i pochwytu balustrady, wsporników podestu
balkonu. Należy także powtórzyć kolorystykę.
Ustawienie windy w drugiej osi będzie się wiązało z koniecznością zamurowania okna
parteru i niewielkiej półkoliście sklepionej wnęki w murze. Niezbędne będzie także
zamurowanie okna na I piętrze, tuż przy wyjściu z windy na ganek. Obie zamurówki należy
wykonać z niewielkim cofnięciem blend w stosunku do lica ściany, aby pokazać pierwotne
otwory okienne.
Ze względu na pochyłą płaszczyznę ściany niezbędne będzie zamontowanie specjalnych
metalowych kotwień usztywniających całą konstrukcję szybu. Dopuszcza się montaż tych
kotwień do muru przy zastosowaniu tzw. kotew chemicznych.
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4. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. nr 1
Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.
Widok elewacji wschodniej od strony ulicy Trynitarskiej.
Kraków, sierpień 2016 r.
fot. K.
Sułkowska

Fot. nr 2
Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.
Widok części elewacji wschodniej.
Kraków, sierpień 2016 r.
fot. K.
Sułkowska
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Kraków, sierpień 2016 r.
Sułkowska

Fot. nr 3
Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.
Widok części elewacji wschodniej. Z lewej widoczna oś, w której planowany jest
montaż windy.

fot. K.

Fot. nr 4
Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.
Widok środkowej części elewacji wschodniej.
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Kraków, sierpień 2016 r.
Sułkowska

fot. K.

Fot. nr 5
Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.

Widok prawej części elewacji wschodniej.
Kraków, sierpień 2016 r.
Sułkowska

fot. K.

Fot. nr 6
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Budynek Muzeum Etnograficznego, tzw. Dom Esterki. Kraków, ul. Krakowska 46.
Zbliżenie ganku i okna I piętra przeznaczonego do zamurowania. Stan przed
konserwacją.
Kraków, sierpień 2016 r.
fot. K.
Sułkowska
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