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a b s t r a c t

the house near the crossing of studencka street and garncarska street, designed by władysław ekielski, was 
built over 100 years ago for mr wiktor Barabasz, director of the conservatorium and founder of the kraków 
academic choir, pianist and owner of the grand and upright Piano and Harmonium storehouse. the two-sto-
rey building was made of brick and its three interior façades were given a finish with hydraulic lime. due to the 
efforts of the owners’ cooperative, renovation of the façade started in 2011; it was partially financed from grants 
of the social committee for the restoration of kraków Historic sites and monuments. the renovation was 
designed by arch. maria Fischinger. the conservation work was performed by ac konserwacja, which pos-
sesses extensive experience in working with modern hydraulic lime. the material itself is produced in the ex-
perimental institute of glass and ceramics in kraków, from domestic marl clay by means of calcination. it has 
properties that are very close to the historic version, especially resilience to atmospheric conditions and a warm, 
gold colour. the effect of the renovation, which was performed with great care and skill, is phenomenal.
Keywords: Wiktor Barabasz, Władysław Ekielski, neo-Renaissance, conservation, hydraulic lime

s t r e s z c z e n i e

kamienica u zbiegu ulic studenckiej i garncarskiej projektu władysława ekielskiego, która została wzniesio-
na dla wiktora Barabasza, pianisty, właściciela składu Fortepianów, Pianin i Harmonium, to murowany z ce-
gły dwupiętrowy dom, który trzy zewnętrzne elewacje miał wykończone przy pomocy cementu romańskiego. 
na skutek starań wspólnoty współwłaścicieli w 2011 roku rozpoczęto etapami remont elewacji. Projekt wy-
konała arch. maria Fischinger. remont konserwatorski prowadzony był przez firmę ac konserwacja mającą 
duże doświadczenie w pracach z użyciem współczesnego cementu romańskiego. materiał ten produkowany 
w zakładzie doświadczalnym instytutu szkła i ceramiki w krakowie z krajowych margli ilastych drogą pra-
żenia ma zbliżone do historycznego właściwości, zwłaszcza doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. 
Słowa kluczowe: Wiktor Barabasz, Władysław Ekielski, neorenesans, konserwacja elewacji, cement romański
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Architect’s Bio 
Władysław Ekielski (1855–1927)

after completing the middle school of st. anne in 1872, władysław ekielski started 
studying at the technical institute in kraków under the supervision of Filip Pokutyński. He 
continued studies between 1876 and 1880 at technische Hochschule in Vienna under the su-
pervision of Professor Heinrich von Ferstl. during his studies, ekielski travelled across italy 
twice. in 1880, he started working in the architectural studio of tadeusz stryjeński and later 
became director of his office and subsequently his partner.

in 1882, he designed a monument commemorating the Vienna victory of king john iii 
sobieski.

the work of władysław ekielski can be divided into two periods: twenty years between 
1880 and 1900 when he designed and built in the neo-renaissance spirit and slightly over 
ten years (1900–1912) in the style of moderate art nouveau. after 1912, ekielski devel-
oped a serious heart condition, ceased building activities and devoted himself exclusively 
to designing, mainly in the style popularised at the exhibition of architecture and interior 
in garden surroundings in kraków at oleandry. among his projects completed during the 
first period, it is necessary to mention the house of Barabasz built in 1892, which is the ob-
ject of this study; the Pusłowski Palace at ul. westerplatte 10 built in 1886 in cooperation 
with tadeusz stryjeński and ekielski’s own house, the so-called house with two façades at 
the contemporary ul. wolska (present-day ul. Piłsudskiego 40/al. krasińskiego 25) built in 
1899; preparation of a victorious competition design (together with tadeusz stryjeński) for 
the shelter of rev. aleksander lubomirski at ul. rakowicka 27 in kraków, House of Health 
of doctor gwiazdomorski at ul. siemiradzkiego 1, extension of the house at ul. westerplatte 
1 – the corner of ul. lubicz, architectural setting for the monument of adam mickiewicz in 
kraków and the iconostasis in the church of st. norbert in kraków. at that time, władysław 
ekielski became known as an architect building in a solid manner, without rush, with the use 
of the best available materials, preparing reliable cost estimates of work.

around 1900, władysław ekielski established a company with antoni tuch, an entrepre-
neur, an interior designer and a painter. they set up kraków artistic stained glass company 
which provided such services as lead, copper and nickel glazing and glass etching; initially, 
the company was located in ekielski’s own house at ul. wolska 40, and subsequently in the 
neighbouring townhouse marked with no. 36. they jointly designed stained glass windows 
for the church in the old city in rzeszów and in strachocin near sanok. in 1906, the compa-
ny was acquired by stanisław gabriel żeleński, who saved it from bankruptcy.

in the second period of ekielski’s work, it is necessary to mention the żeleński mausoleum 
in Brzezie near Bochnia, the stamary pension in zakopane, the building of galician savings 
company in lviv, the building of the Poviat council in Bochnia, the town hall in skawina, 
completion of synagogue in tarnów and the suski townhouse in kraków at the corner of ul. 
grodzka 26/dominikański square 6 of 1909.

Between 1904 and 1906, ekielski worked together with stanisław wyspiański on a proj-
ect of management of the wawel hill known as “akropolis.”

in 1910, together with józef czajkowski, tadeusz stryjeński, ludwik wojtyczko and 
kazimierz wyczyński, he took part in the competition for the regulation Plan of grand 
kraków; the project won the 1st place.
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władysław ekielski was a long-term editor in chief of “czasopismo techniczne” (issued 
in lviv) and co-founder and publisher of the “architect” magazine (issued in kraków). He 
published a lot of his articles and translated the works of g. semper from german and was an 
ardent follower of his theories. władysław ekielski was a lecturer at the technical institute.

Between 1914 and 1918, he worked at the civic committee for reconstruction of Polish 
cities and Villages in kraków, preparing model projects which were going to be implement-
ed in the revived Polish state. 

Historical Backdrop: Works of Władysław Ekielski Compared to the Architectural 
Environment of the 19th century Kraków

according to jacek Purchla: “dominance of neo-renaissance in kraków’s architecture in 
the second half of the 19th century was, in a large degree, a result of contribution of a group 
of pupils of von Ferstl1. in a substantial degree, kraków owes the shaping of the aesthetic 
outlook of today’s city centre to them”. zbigniew Białkiewicz adds that the cosmopolitan 
Viennese and italian neo-renaissance was an alternative for the Polish architects with respect 
to the german neo-renaissance promoted in Berlin circles.

Description and History of the Facility

the corner house at ul. studencka 14/garncarska in kraków, designed by władysław 
ekielski, was erected in the neo-renaissance style over one hundred years ago for the mar-
ried couple jadwiga née orzechowska Barabasz and wiktor Barabasz (1855–1928), director 
of the conservatory, founder of the kraków academic choir at the jagiellonian university, 
pianist and owner of the grand and upright Piano and Harmonium storehouse at ul. albina 
dunajewskiego. the harp motif on the north-eastern façade in the tops of wall pillars on the 
second floor and in the section of the sgrafitto decoration makes references to the profession 
of the first owner. wiktor Barabasz was the elder brother of well known stanisław Barabasz, 
painter and director of the timber industry school in zakopane, one of the pioneers of skiing 
in Poland. 

a two-storey brick house was finished with the use of hydraulic lime. until wwii, this 
was a profitable townhouse with spacious, four- and five-room apartments for rent. the own-
er occupied one of the apartments on the 1st floor, i.e. the piano nobile. during the occupation, 
the second floor was taken up by the germans who set up an economy school for girls there; 
the front staircase was renovated; information was preserved on the roof truss written in pen-
cil in german about partial replacement of beams and change of coverage (“Płaszówka” roof 
tile). the floor of the wooden porch on the second floor was replaced with a concrete one and 
the wooden balustrade was changed for metal. after wwii, the house (as of december 28, 
1929 held by the same owners – the morawski family, Felicja and then her daughter, anna 
morawska-górska and her husband roman) was taken up to serve as a housing office. since 

1 teodor m. talowski, władysław ekielski, jan zawiejski, józef Pokutyński, jan kacper 
wdowiszewski, Henryk lindquist.
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the 1960’s, the geological technical school was located on the 2nd floor along with teachers’ 
apartments. only urgent renovations were performed. after transfer of the school to a new 
location at ul. wąska, flats were separated on the 2nd floor.

in 1991, the sgrafitto painting by antoni tuch on the front façade, presenting the “auro-
ra of Freedom”, was cleaned, supplemented with missing elements, secured and renovated 
under the auspices of the monument conservation division of the city of kraków by sztuka 
Piękna stosowana sp. z o.o. in kraków (janina wojtuniak-stużyńska, monika Bogdanowska 
and zbigniew skupio).

in 2000, renovation of the roof truss was conducted, along with its partial replacement 
and replacement of the roof covering with the use of funds of the social committee for the 
restoration of kraków Historic sites and monuments and private owners, as some of the 
premises where sold by anna and her son, ryszard górski. slovakian roof tiles used during 
the renovation turned out to be of very limited durability.

the condition of the façade, in particular on the south-western side, was so bad that the 
plaster fell off from cornices and rustication, exposing brick. it is possible that the bad condi-
tion of the façade on the side of ul. garncarska was influenced by a wwii event – explosion 
of a bomb nearby; the traces are still visible in the clinker brick façade on the ground floor 
in the adjoining townhouse at ul. garncarska 14. in 2009, after the intervention of the city 
guards, the external façades were secured by a net on supports. the task was performed 
particularly unprofessionally and anaesthetically. the last of the private owners, ryszard 
górski, died without offspring right before the commencement of conservation work and his 
part of the townhouse was taken over by the commune.

as a result of efforts of the cooperative of co-owners, funds were procured from the dis-
poser, the national Fund for revaluation of the kraków monuments – a unit of the kraków 
Province governor – operating the national Fund for revaluation of the kraków monuments 
and acting as a substitute investor for the renovation and conservation was work performed 
with the use of funds of this unit – the social committee for renovation of kraków’s mon-
uments, according to the design prepared by arch. maria Fischinger, co-owner of the town-
house at ul. studencka 25 (in front of studencka 14), where renovation of the front façade 
was commenced at the same time by the same company, ac konserwacja Piotrowski, kosa-
kowski. the company has extensive experience with the use of hydraulic lime. 

Conservation Work on the Façade

conservation work on three façades of the house at ul. studencka 14 was conducted 
in stages. in the first year after the study which offered negative results with respect to the 
presence of polychrome on the south-western façade (from the side of ul. garncarska), the 
detail on the 1st and the 2nd floor was recreated with the use of cast from hydraulic line. 
the ground floor, which was not inhabited and not heated or heated only sporadically for 
several dozen years, required drying (ill. 2). during the next season, work in the ground 
floor on this façade was completed and the front façade was redone (from the side of 
ul. studencka), along with cleaning, supplementing, reinforcing and securing a black and 
white sgrafitto on the second floor, “aurora of Freedom” with a caption in the bottom right 
hand corner “welcome, aurora of Freedom, the sun Behind you.” in the third year of the 
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work, mechanical and chemical means were used to clean and to renovate the engobe in 
the missing places of the black and golden sgrafitto on the lateral façade (north-eastern) 
under the cornice topping the stylised acanthus leaves, which designate heart-shaped fields 
filled with leaves, harps and lilies; lilies are also present in the fields between the acanthus 
leaves. on the height of the second floor, next to semicircular tops of the loggia windows, 
the sgrafitto decoration also features motives of stylised flowers in the fields whose shape 
resembles triangles; in the first floor, the decoration occurs only at window tops: these are 
laurel wreaths and bands. subsequently, the remaining parts of the façade were renovated 
and the staircase leading to the terrace on the ground floor was rebuilt. in the same year, the 
damaged parts of plaster on the ground floor of the front façade were redone, and the en-
trance gate was given a new coat of paint; the balustrade of the balcony on the south-west-
ern façade was painted anew – the black colour was changed for dark green. it is necessary 
to add that a different renovation team was used in each season. the façades recovered the 
former beauty of recreated details.

Hydraulic Lime: Historical Material with a Future

Hydraulic lime, also known as roman lime, received its name on account of the colour of 
lime used in the roman times; it was invented during a search for durable material, resistant 
to atmospheric conditions, at the end of the 18th century during reconstruction of a lighthouse 
in eddystone in cornwall by john smeaton. Further studies were conducted by joseph Park-
er, thence initially hydraulic lime was known as Parker’s lime. at the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century, hydraulic lime was commonly used in the construction industry 
in the so-called “historical costumes” in the austro-Hungarian empire countries and adver-
tised in the contemporary industry magazines. the production of hydraulic lime ceased after 
wwi and the production technology was forgotten.

during conservation work on the façade, replacement of destroyed details made of orig-
inal hydraulic lime with elements made of Portland lime (cheaper material) did not offer 
good results and was less durable. repainting the façade with modern resin and mineral 
paint offered quite good aesthetic results, but was not as durable in comparison to the use of 
hydraulic lime; it also falsified the original aesthetics of the façade.

in 2000, a study was commenced on the condition of preservation of townhouses where 
hydraulic lime was used at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. a conser-
vation decision was made about leaving the authentic surface of elements made of hydraulic 
lime preserved in a good condition and designed by teodor m. talowski on the townhouse 
under the spider, erected in 1889 at ul. karmelicka 35 in kraków.

Between 2003 and 2006, Henryk szeląg, eng. Ph.d., albin garbacik, eng. Ph.d. and 
grzegorz adamski, Ph.d., conducted a test of recreating the production technology of hy-
draulic lime via calcination of domestic loamy marls in the division of mineral construction 
materials of the experimental Plant of the institute of glass and ceramics in kraków. the 
test was a part of an international rocem research project “Hydraulic lime for Proper 
conservation of architectural monuments”. Between 2006 and 2008, as a part of the project 
entitled “Preparation of Production technology of Hydraulic lime in rotary Furnace and 
start-up of its Production for construction and architecture”, production of this material 
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was started. the modern hydraulic lime has properties that are very similar to the historical 
product; it possesses great resistance to atmospheric conditions and warm, golden colour. it is 
fit for shaping details of townhouse façades: cornices, friezes, rustication, sculptural framing 
of window and door openings, bas-reliefs (ill. 3).

the new method of hydraulic lime production is not harmful for the environment. it is 
characterised by much lower emission of carbon oxide than the production of Portland lime. 
the material is produced locally, in a rotary furnace, on a scale satisfying the needs of conser-
vation market and does not generate transport-related costs. on the basis of hydraulic lime, 
the following products are manufactured in the division of glass and construction materials: 
mortar for plastering and repairs of large façade surfaces, for filling in joints and gaps; finish 
for finishing surfaces of façades and filling in small cracks; mortar for casts and cornices and 
production of stuccowork elements – casts and profiles, renovation paint for finishing, restor-
ing and aesthetic integration of façades and architectural profiles. the advantages of mortar 
produced on the basis of hydraulic lime is quick bonding time, high porosity (characteristic 
for lime mortar), non-retention of moisture in structural elements of facilities, capacity for 
hardening in water, high durability and surface devoid of air bubbles.

the manufacturer of hydraulic lime from kraków received a diploma of the minister of 
science and Higher education for its special role in promotion of Polish inventions abroad 
(2010), as well as gold and silver medals on exhibitions and international fairs in geneva, 
Paris, cluj, Budapest and moscow (2009–2011). in kraków, the facility renovated with the 
use of hydraulic lime designed by jan zawiejski was the commercial academy built between 
1904 and 1906, located at the corner of ul. straszewskiego and kapucyńska. another facil-
ity renovated with the use of this technique was the townhouse of władysław Łoziński at 
ul. Piłsudskiego 14 and later the house at ul. józefińska 36 in Podgórze.

in lviv, where the use of hydraulic lime was also common at the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century, the following public utility buildings were renovated with the 
use of this material: Palace of arts (architects: F. skowron and g. Perzański, architectural 
fitting j. markowski and a. Popiel), Palace of justice at ul. kniazia romana (former Halicka, 
arch. j. skowron and j. zawiejski from 1891), the building of the galician sejm, later the 
seat of the university of john casimir (arch. j. Hofberger, 1877), noblemen’s casino, arch. 
H. g. Helmer and F. Fellner, as well as several townhouses in the city centre.

Biogram architekta 
Władysław Ekielski (1855–1927)

Po ukończeniu krakowskiego gimnazjum św. anny w 1872 roku władysław ekielski 
podejmuje naukę w instytucie technicznym w krakowie pod kierunkiem Filipa Pokutyń-
skiego. studia kontynuuje w latach 1876–1880 w technische Hochschule w wiedniu pod 
kierunkiem profesora Heinricha von Ferstla. w czasie studiów dwukrotnie odbywa podróż 
po włoszech. w roku 1880 rozpoczyna pracę w pracowni architektonicznej tadeusza stry-
jeńskiego, gdzie w późniejszych latach zostaje kierownikiem biura, a następnie wspólnikiem. 
w 1882 roku projektuje pomnik upamiętniający zwycięską dla króla jana iii sobieskiego 
bitwę pod wiedniem.



173

twórczość władysława ekielskiego rozpada się na dwa okresy: dwudziestolecie między 
1880–1900 rokiem, kiedy projektuje i buduje w duchu neorenesansu, i nieco ponad dzie-
sięć lat (1900–1912) w stylu umiarkowanej secesji. Po 1912 roku ciężko choruje na serce, 
przestaje budować, oddając się jedynie działalności projektowej głównie w stylu, który upo-
wszechniła wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w krakowie na ole-
andrach. spośród jego realizacji w okresie pierwszym należy wymienić: zbudowany w 1892 
roku tak zwany dom Barabasza będący przedmiotem niniejszego opracowania, Pałac Pu-
słowskich przy ul. westerplatte 10, zbudowany w 1886 roku we współpracy z tadeuszem 
stryjeńskim, a także dom własny, tzw. dom o dwu frontach przy ówczesnej ulicy wolskiej, 
dziś Piłsudskiego 40/al. krasińskiego 25 wybudowany w 1899 roku, realizację zwycięskie-
go projektu konkursowego (z tadeuszem stryjeńskim) na schronisko ks. aleksandra lubo-
mirskich przy ul. rakowickiej 27 w krakowie, dom zdrowia doktora gwiazdomorskiego 
przy ul. siemiradzkiego 1, rozbudowę domu przy ul. westerplatte 1 – róg ul. lubicz, archi-
tektoniczną oprawę pomnika adama mickiewicza w krakowie oraz ikonostas w kościele 
pod wezwaniem św. norberta w krakowie. władysław ekielski dał się wówczas poznać jako 
architekt budujący solidnie, nieśpiesznie, przy użyciu najlepszych z dostępnych materiałów, 
opracowujący rzetelne kosztorysy prac.

około 1900 roku władysław ekielski nawiązał spółkę z przedsiębiorcą dekoratorem 
i malarzem antonim tuchem. założyli krakowski zakład witrażów artystycznych, oszkleń 
w ołowiu, mosiądzu i niklu oraz wytrawiania na szkle, mieszczący się początkowo przy 
w domu własnym ekielskiego przy ul. wolskiej 40, a następnie w sąsiedniej kamienicy ozna-
czonej numerem 36. zaprojektowali wspólnie witraże do kościoła na staromieściu w rze-
szowie i w strachocinie koło sanoka. w 1906 roku zakład odkupił stanisław gabriel żeleń-
ski, ratując go przed bankructwem.

w drugim okresie z realizacji wymienić trzeba: mauzoleum żeleńskich w Brzeziu koło 
Bochni, pensjonat stamary w zakopanem, gmach galicyjskiej kasy oszczędności we 
lwowie, gmach rady Powiatowej w Bochni, ratusz w skawinie, dokończenie synagogi 
w tarnowie, kamienicę suskich w krakowie na rogu ul. grodzkiej26/Plac dominikański 6 
z 1909 roku. 

w latach 1904–1906 ekielski współpracował ze stanisławem wyspiańskim przy projek-
cie zagospodarowania wzgórza wawelskiego znanym pod nazwą „akropolis”.

w 1910 roku w zespole z józefem czajkowskim, tadeuszem stryjeńskim, ludwikiem 
wojtyczką i kazimierzem wyczyńskim ekielski brał udział w konkursie na Plan regulacji 
wielkiego krakowa, projekt ten zajął i miejsce.

władysław ekielski był wieloletnim redaktorem naczelnym „czasopisma technicznego” 
(wydawanego wówczas we lwowie) i współtwórcą i wydawcą czasopisma „architekt” (wy-
dawanego w krakowie). sporo w nich publikował. tłumaczył z języka niemieckiego pisma 
g. sempera, którego to teorii był gorącym zwolennikiem. Był także wykładowcą instytutu 
technicznego.

w latach 1914–1918 pracował w obywatelskim komitecie odbudowy miast i wsi Pol-
skich w krakowie, wykonując wzorcowe projekty, które miały być realizowane w odrodzo-
nym państwie polskim. 
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Tło historyczne – Twórczość Władysława Ekielskiego na tle środowiska 
architektonicznego XIX-wiecznego Krakowa

jak pisze jacek Purchla: „dominacja neorenesansu w architekturze krakowskiej drugiej 
połowy XiX wieku była w dużej mierze zasługą grupy uczniów von Ferstla1 (…) im też 
w dużej mierze zawdzięcza kraków ukształtowanie oblicza estetycznego dzisiejszego śród-
mieścia”. zbigniew Białkiewicz dodaje, że kosmopolityczny wiedeński neorenesans wło-
ski dla polskich architektów był alternatywą wobec lansowanego w środowisku berlińskim 
neorenesansu niemieckiego.

Opis i historia obiektu

kamienica narożna – ul. studencka 14/garncarska w krakowie projektu władysława 
ekielskiego wzniesiona została w stylu neorenesansowym ponad sto lat temu dla małżeństwa 
jadwigi z orzechowskich Barabaszowej i wiktora Barabasza (1855–1928), dyrektora kon-
serwatorium, założyciela krakowskiego chóru akademickiego na uniwersytecie jagielloń-
skim, pianisty, właściciela składu Fortepianów, Pianin i Harmonium przy pobliskiej ulicy 
albina dunajewskiego. motyw harfy na elewacji północno-wschodniej w głowicach filarów 
przyściennych ii piętra i w partii dekoracji sgrafittowej tamże nawiązuje do profesji pierw-
szego właściciela budynku. wiktor Barabasz był starszym bratem znacznie bardziej znanego 
stanisława Barabasza, malarza i rzeźbiarza, dyrektora szkoły Przemysłu drzewnego w za-
kopanem, jednego z pionierów narciarstwa w Polsce.

murowany z cegły dwupiętrowy dom został wykończony przy pomocy cementu ro-
mańskiego. do ii wojny światowej była to dochodowa kamienica z dużymi, cztero- i pię-
ciopokojowymi mieszkaniami na wynajem. właściciel zajmował jedno z mieszkań i piętra 
– piano nobile. w czasie okupacji ii piętro zostało zajęte przez okupantów i przeznaczone 
na szkołę gospodarczą dla dziewcząt. wyremontowano klatkę schodową frontową, na 
więźbie dachowej zachowała się informacja w języku niemieckim pisana ołówkiem ko-
piowym o częściowej wymianie belek i zmianie pokrycia (dachówka-płaszówka). Podłogę 
drewnianego ganku ii piętra zmieniono na betonową, a balustradę na metalową. Po ii woj-
nie światowej dom nadal znajdujący się od 28 grudnia 1929 roku w rękach tych samych 
właścicieli – rodziny morawskich (Felicji, a następnie jej córki anny z morawskich-gor-
skiej i jej męża romana) został zajęty pod kwaterunek. na ii piętrze mieściło się do lat 
60. XX wieku technikum geologiczne i mieszkania nauczycieli. Przeprowadzano jedynie 
bieżące pilne remonty. Po przeniesieniu szkoły na ul. wąską na ii piętrze wydzielono 
mieszkania.

w 1991 roku malowidło sgrafittowe antoniego tucha w elewacji frontowej przedstawia-
jące „jutrzenkę wolności” zostało odczyszczone, uzupełnione w miejscach ubytków i zabez-
pieczone oraz odnowione z ramienia wydziału ochrony zabytków urzędu miasta krakowa 
przez firmę sztuka Piękna stosowana spółka z o.o. w krakowie (janina wojtuniak-stużyń-
ską, monika Bogdanowska i zbigniew skupio).

1 teodor m. talowski, władysław ekielski, jan zawiejski, józef Pokutyński, jan kacper 
wdowiszewski, Henryk lindquist – przyp. autorki. 
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w 2000 roku z funduszy skozk i prywatnych właścicieli (część lokali została bowiem 
w międzyczasie sprzedana przez annę i jej syna ryszarda gorskich) został przeprowadzony 
remont więźby dachowej z częściową jej wymianą i wymiana pokrycia dachowego, niestety 
na niemające dobrej opinii o trwałości dachówki produkcji słowackiej.

stan elewacji, zwłaszcza południowo-zachodniej, był zły, tynk z gzymsów i boniowania 
w znacznej części odpadł, odsłaniając cegłę. możliwe, że na zły stan elewacji od strony ul. 
garncarskiej mogło mieć wpływ wydarzenie z czasu ii wojny światowej, wybuch bomby 
w pobliżu, czego ślady są widoczne do dziś w paterze klinkierowej elewacji sąsiedniej ka-
mienicy ul. garncarska 14. w 2009 roku po interwencji straży miejskiej u administracji 
elewacje zewnętrzne zabezpieczono siatką na wspornikach. zabezpieczenie to wykonano 
wyjątkowo niefachowo i nieestetycznie. ostatni z prywatnych właścicieli, ryszard gorski, 
zmarł bezpotomnie tuż przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, a jego część kamienicy 
przejęła gmina.

na skutek starań wspólnoty współwłaścicieli pozyskano środki od dysponenta narodo-
wego Funduszu rewaloryzacji zabytków krakowa – jednostki wojewody krakowskiego 
prowadzącej obsługę narodowego Funduszu rewaloryzacji zabytków krakowa i – będą-
cego inwestorem zastępczym dla prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych ze środ-
ków tego funduszu – społecznego komitetu odnowy zabytków krakowa na projekt, który 
wykonała arch. maria Fischinger, współwłaścicielka kamienicy przy ul. studenckiej 25 (na-
przeciw ul. studenckiej 14), gdzie w tym samym czasie rozpoczęto remont elewacji fronto-
wej prowadzony przez tę samą firmę – ac konserwacja Piotrowski, kosakowski. Firma ta 
ma duże doświadczenie w pracach z użyciem cementu romańskiego.

Prace konserwatorskie przy elewacjach

Prace konserwatorskie przy trzech elewacjach domu przy ul. studenckiej 14 przebiegały 
etapami. w pierwszym roku po badaniach (z negatywnym wynikiem) na obecność polichro-
mii na elewacji południowo-zachodniej (od strony ul. garncarskiej) odtworzono detal na i 
i ii piętrze metodą odlewów z cementu romańskiego. Parter niezamieszkały i nieogrzewany 
(czy ogrzewany sporadycznie) przez kilkanaście lat wymagał osuszenia (il. 2). w kolejnym 
sezonie dokończono prace w partii parteru w tej elewacji i odnowiono elewację frontową (od 
ul. studenckiej) wraz z odczyszczeniem, uzupełnieniem, wzmocnieniem i zabezpieczeniem 
czarno-białego sgrafitta na ii piętrze „jutrzenka wolności” z napisem w dolnym prawym 
narożniku: „witaj jutrzenko swobody zbawienia za tobą słońce”. w trzecim roku prac od-
czyszczono sposobami mechanicznymi i chemicznymi, a także odnowiono z uzupełnieniem 
pobiał w miejscach ubytków czarno-złotym sgrafitto w elewacji bocznej północno-wschod-
niej pod gzymsem wieńczącym składające się ze stylizowanych liści akantu, które wyzna-
czają sercowatego kształtu pola, a w nich liście, harfy i lilie, a w polach między liśćmi akantu 
również kwiaty lilii. na wysokości ii piętra przy półkoliście zwieńczonych górą oknach 
loggi dekoracja sgrafittowa ma motywy stylizowanych kwiatów w polach kształtem zbliżo-
nych do trójkątów, na i piętrze dekoracja ta występuje jedynie zwieńczeniach okien, są to 
wieńce laurowe i wstęgi. następnie odnowiono pozostałe partie elewacji i przemurowano 
schody prowadzące na taras parteru. także w tym roku odtworzono uszkodzone partie tynku 
w parterze w elewacji frontowej i ponownie odmalowano bramę wejściową oraz przemalo-



176

wano z czarnego na ciemnozielony kratę balkonu w elewacji południowo-zachodniej. należy 
dodać, że w każdym sezonie pracowała inna ekipa remontowa.

elewacje odzyskały całe piękno odtworzonych licznych detali.

Cement romański: materiał historyczny z przyszłością

cement romański, zwany od koloru cementu używanego w czasach rzymskich, wyna-
leziono, poszukując trwałego i wytrzymałego na trudne warunki atmosferyczne materiału 
w końcu XViii wieku przy okazji przebudowy latarni morskiej w eddystone w kornwalii 
przez johna smeatona. dalsze badania prowadził joseph Parker, stąd początkowo cement 
romański nazywano cementem Parkera. cement romański na przełomie XiX i XX wieku 
był powszechnie używany w budownictwie w tzw. kostiumach historycznych w krajach mo-
narchii austro-węgierskiej i szeroko reklamowany na łamach ówczesnych pism fachowych. 
zaprzestano produkcji cementu romańskiego po i wojnie światowej. technologia jego pro-
dukcji uległa zapomnieniu. 

w pracach przy konserwacji elewacji zastępowanie zniszczonych detali z oryginalnego 
cementu romańskiego wykonanymi z cementu portlandzkiego jako materiału tańszego nie 
dawało dobrego efektu i było mniej trwałe. Przemalowanie fasady nowoczesnymi farbami 
żywiczno-mineralnymi dawało dość dobry wynik estetyczny, ale nie było tak trwałe jak przy 
użyciu cementu romańskiego i fałszowało pierwotną estetykę elewacji. 

w 2000 roku rozpoczęto badania stanu zachowania kamienic, w których użyto na prze-
łomie XiX i XX wieku cementu romańskiego. Podjęto decyzję konserwatorską o pozosta-
wieniu autentycznej powierzchni elementów z cementu romańskiego znajdujących się w do-
brym stanie, projektu teodora m. talowskiego, wzniesionej w roku 1889 kamienicy Pod 
Pająkiem przy ul. karmelickiej 35 w krakowie. 

w latach 2003–2006 dr inż. Henryk szeląg, dr inż. albin garbacik, dr grzegorz adam-
ski w oddziale mineralnych materiałów Budowlanych zakładu doświadczalnego instytutu 
szkła i ceramiki w krakowie z krajowych margli ilastych drogą prażenia przeprowadzili 
próbę odtworzenia technologii produkcji cementu romańskiego w ramach międzynarodowe-
go Projektu Badawczego rocem „cement romański do właściwej konserwacji zabytków 
architektury”. w latach 2006–2008 w ramach projektu „opracowanie technologii wytwa-
rzania cementu romańskiego w piecu obrotowym i uruchomienie produkcji tego spoiwa dla 
potrzeb budownictwa i architektury” uruchomiono na miejscu produkcję tego tworzywa. 
współczesny cement romański ma bardzo zbliżone do historycznego właściwości, doskona-
łą odporność na warunki atmosferyczne, ciepły złocisty kolor. nadaje się do kształtowania 
z form detali elewacji kamienic – gzymsów, fryzów, boniowania, tworzenia rzeźbiarskich 
obramień otworów okiennych i drzwiowych, płaskorzeźb (il. 3).

nowa metoda produkcji cementu romańskiego jest nieszkodliwa dla środowiska, powo-
duje znacząco niższą emisję tlenku węgla niż w przypadku produkcji cementu portlandz-
kiego. materiał jest produkowany na miejscu, w piecu obrotowym w skali zaspokajającej 
potrzeby rynku konserwatorskiego, nie generuje kosztów związanych z transportem. na ba-
zie cementu romańskiego produkowane są w oddziale szkła i materiałów Budowlanych: 
zaprawa tynkarska do tynkowania i napraw dużych powierzchni elewacji, a także do wypeł-
niania spoin i ubytków, gładź tynkarska do wykańczania powierzchni elewacji oraz uzupeł-
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niania drobnych pęknięć i ubytków, zaprawa do odlewów i gzymsów, do produkcji elemen-
tów sztukateryjnych – odlewów i profili ciągnionych, farba renowacyjna do wykańczania, 
odnawiania i estetycznej integracji elewacji i detali architektonicznych. zaletami zapraw na 
bazie cementu romańskiego są: szybki czas wiązania, duża porowatość (charakterystyczna 
dla zapraw wapiennych), niezatrzymywanie wilgoci w elementach konstrukcyjnych obiek-
tów, zdolność do twardnienia pod wodą, wysoka wytrzymałość, powierzchnia pozbawiona 
pęcherzyków powietrza. 

Producent cementu romańskiego z krakowa uzyskał dyplom ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą (2010 
rok), złote i srebrne medale na wystawach i targach zagranicznych w genewie, Paryżu, cluj, 
Budapeszcie i moskwie (2009–2011).

w krakowie odnowiono przy użyciu cementu romańskiego, jako pierwszą, akademię 
Handlową zbudowaną w latach 1904–1906, projektu jana zawiejskiego, znajdującą się na 
narożu ulic straszewskiego i kapucyńskiej. kolejnym odnowionym w tej technice obiektem 
była kamienica władysława Łozińskiego przy ul. józefa Piłsudskiego 14, a później także 
dom przy ul. józefińskiej 36 w Podgórzu.

we lwowie, gdzie pod koniec XiX wieku i w początkach wieku XX w budownictwie 
używano również powszechnie cementu romańskiego – naturalnego spoiwa hydraulicznego, 
w latach 2009–2011 odnowiono przy użyciu tego materiału między innymi takie budynki 
użyteczności publicznej, jak Pałac sztuki (arch. F. skowron i g. Perzański, oprawa rzeźbiar-
ska j. markowski i a. Popiel), Pałac sprawiedliwości przy ul. kniazia romana (dawniej Ha-
lickiej, arch. j. skowron i j. zawiejski, 1891), gmach sejmu galicyjskiego (później siedziba 
uniwersytetu im. jana kazimierza, arch. j. Hofberger, 1877), kasyno szlacheckie (arch. 
H.g. Helmer i F. Fellner) oraz kilka kamienic w centrum miasta.
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ill. 1. Façade of the townhouse at ul. studencka 14 in kraków before the conservation and renovation 
(photo by e.j. sadowska)

il. 1. elewacja kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie przed remontem konserwatorskim  
(fot. e.j. sadowska)
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ill. 2. cast of detail of the townhouse at ul. studencka 14 in kraków made of hydraulic lime  
(photo by e.j. sadowska)

il. 2. odlew detalu kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie z cementu romańskiego  
(fot. e.j. sadowska)

ill. 3. template used for recreating a fragment of the façade at ul. studencka 14 in kraków  
(photo by e.j. sadowska)

il. 3. szablon używany do odtworzenia fragmentu elewacji kamienicy przy ul. studenckiej 14  
w krakowie (fot. e.j. sadowska)
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ill. 4. status after conservation work at townhouse at ul. studencka 14 in kraków, detail of a bay 
window in the south-western façade from the side of ul. garncarska

il. 4. stan po pracach konserwatorskich kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie. detal 
wykusza w elewacji południowo-zachodniej od strony ul. garncarskiej


