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NA	SREBRNEJ	gÓRZE	W	KRAKOWIE

STRUCTURAL	ASPECTS	OF	RESTORATION	 
OF	ThE	CAMALDOLESE	FAThERS	MONASTERy	 

ON	ThE	SILVER	MOUNT	IN	CRACOW

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

Obecna	przebudowa	i	rewitalizacja	zespołu	klasztornego	oo.	Kamedułów	na	Bielanach	w	Kra-
kowie	ma	największy	zakres	prac	od	czasu	jego	budowy	w	XVII	wieku.	Podjęto	się	trudnego	
zadania	dostosowania	starych	budynków	klasztornych	do	nowych	funkcji	i	oczekiwań	na	miarę	
XXI	wieku.	Projektanci	pracowali	pod	nadzorem	państwowego	konserwatora	zabytków	i	opata	
klasztoru.	Zachowano	w	oryginale	wszystkie	elementy	o	charakterze	zabytkowym,	usuwając	
tylko	te	nieodwracalnie	zniszczone	i	nie	noszące	cech	podlegających	ochronie.	Prace	są	finan-
sowane	z	funduszy	krajowych	i	unijnych.		

Słowa kluczowe: klasztor, renowacja, zabytki  

A b s t r a c t

Current	rebuilding	and	restoration	of	the	monastery	buildings	of	Camaldolese	Fathers	in	Bielany	
near	 Cracow	 is	 the	most	 important	 one	 since	 its	 original	 construction	 in	 the	 17th	 century.	
Adjusting	 old	 monastery	 buildings	 to	 new	 functions	 and	 expectations	 of	 the	 21st	 century	
has	turned	out	a	difficult	task.	The	designers	have	worked	under	the	supervision	of	the	State	
Conservator	of	Monuments	and	the	Abbot	of	Camaldolese	Fathers.	All	the	historical	elements	
have	been	kept,	removing	only	destroyed	ones	or	those	of	no	historical	value.	The	works	are	
carried	out	on	time	due	to	financing	both	from	Polish	and	European	Union.		

Keywords: monastery, renovation, monuments
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1. Wstęp 

Klasztor	oo.	Kamedułów	dominujący	swoją	sylwetą	na	Srebrnej	górze	na	krakowskich	
Bielanach	powstał	w	roku	1604,	ufundowany	przez	Mikołaja	Wolskiego,	marszałka	nadwor-
nego	koronnego.	Uroczystości	jubileuszowe	zorganizowane	w	2004	roku	po	czterystu	latach	
istnienia	klasztoru	wyznaczają	datę	kompleksowej	rewitalizacji	tego	zespołu.	Wcześniej	po-
dejmowano	prace	przy	odnowie	pojedynczych	domów	eremickich,	a	w	latach	60.	XX	stule-
cia	przeprowadzono	generalny	remont	wieży	barokowego	kościoła	uszkodzonej	przez	pożar	
spowodowany	 elektryczną	 instalacją	 świateł	 ostrzegawczych	 zabezpieczających	 klasztor,	
który	był	zlokalizowany	w	sąsiedztwie	lotniska	w	Balicach.	

Bardzo	ograniczona	dostępność	klasztoru	wynikająca	z	jego	klauzury	i	usytuowania	po-
wodowała,	że	zarówno	kościół,	 jak	 i	zabudowania	klasztorne	niszczały,	zbliżając	się	ska-
lą	 zniszczeń	do	niebezpiecznej	granicy	 zagrażającej	 nieodwracalną	 stratą	poszczególnych	
obiektów.	 Z	 inicjatywy	 przeora	 klasztoru	 (o.	Maksymiliana)	 podjęto	w	 2003	 roku	 próbę	
oceny	potrzeb	całego	zespołu	ujętą	w	opracowaniu	przygotowanym	przez	zespół	dr	inż.	Sta-
nisława	Karczmarczyka	 i	dr	 inż.	arch.	Waldemara	Niewaldę.	Wyniki	 tych	badań	zwróciły	
uwagę	na	skalę	zagrożenia	i	zakres	możliwych	strat	niezwykle	cennej	substancji	zabytkowej,	
jak	również	na	skalę	potrzeb.	Skalę	potrzeb	podkreśliły	też	publikacje	prasowe	i	informacje	
w	mediach	–	szczególnie	w	okresie	ich	zainteresowania	jubileuszem	400-lecia	klasztoru.

Do	najbardziej	zagrożonych	budynków	klasztornych	–	poza	budynkami	gospodarczymi	–	
zaliczono	Schindlerówke,	Dom	Wolskiego	i	Infirmerię.	Równocześnie	wymienione	budynki	
stanowiły	szansę	dla	klasztoru.	Ich	adaptacja	dawała	możliwość	stworzenia	warunków	do	
pobytu	połączonego	z	kontemplacją	dla	gości	ceniących	przeżycie	jakie	zapewnia	miejsce	
i	 sąsiedztwo	 braci	 zakonnych.	Do	 realizacji	 prac	 obejmujących	 zabezpieczenie	 i	 odnowę	
pierwszej	 grupy	 budynków	 podjęto	 starania	 o	 uzyskanie	 odpowiednich	 środków	finanso-
wych.	Dzięki	temu	projekt	przebudowy	klasztoru	jest	współfinansowany	przez	Unię	Euro-
pejską	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Narodowy	Fundusz	Re-
waloryzacji	Zabytków	Krakowa,	a	także	Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.	
Znaczna	część	środków	została	pozyskana	przez	sam	klasztor	z	darowizn	osób	prywatnych	
i	firm.	Prace	projektowe	rozpoczęto	w	2005	roku.	Natomiast	od	stycznia	2007	roku	do	dziś	
trwają	roboty	remontowo-modernizacyjne.

2. Obiekty objęte przebudową

Budynek	Domu	Wolskiego	przylegający	do	kościoła	od	strony	południowej	oraz	dawne	
Infirmeria	i	Foresteria	–	Schindlerówka	(il.	1,	2)	usytuowane	są	w	południowej	części	wzgó-
rza.	Dom	Wolskiego	jest	budynkiem	jednopiętrowym	z	nieużytkowym	poddaszem.	W	latach	
60.	XX	wieku	w	budynku	tym	wykonano	żelbetowe	stropy	podstrychowe.	Pozostałe	budynki	
wkomponowane	są	w	południową	skarpę	w	taki	sposób,	że	w	stosunku	do	poziomu	górnych	
dziedzińców	klasztoru	są	to	budynki	parterowe.	Natomiast	od	strony	południowej	ukazują	
się	one	jako	wyniosłe	trzypiętrowe	budowle	górujące	ponad	ogrodami	otaczającymi	klasztor.	
Zostały	wtopione	w	skarpę	wzgórza.	
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Il.	1.	Budynki	dawnej	Infirmerii	–	część	dolnej	kondygnacji	zajmuje	pralnia	z	historycznym	
wyposażeniem	(u	góry)	oraz	Foresterii	–	Schindlerówki	(na	dole)

Ill.	1.	The	old	Infirmeria	–	on	the	ground	floor	an	old	loundry	with	its	original	machinery	(up)	 
and	Foresteria	–	the	Schindler	house	(down)
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Il.	2.	Budynki	dawnej	Infirmerii	i	Domu	Wolskiego	(u	góry)	oraz	Schindlerówki	(na	dole)

Ill.	2.	The	old	Infirmeria	and	The	Wolski	house	(up)	and	The	Schindler	house	(down)
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Na	głównej	osi	założenia	usytuowany	jest	budynek	Furty	–	trzykondygnacjowy,	niepod-
piwniczony,	z	wysokim	dwuspadowym	dachem	zwieńczonym	sygnaturką.	Wszystkie	te	bu-
dynki	powstały	w	XVII	wieku,	równocześnie	z	kościołem	dominującym	nad	całym	zespo-
łem.	Zamieszczone	rysunki	pochodzą	z	projektu	przebudowy,	zdjęcia	z	archiwum	autorów.	

3. Prace badawcze i projektowe 

Opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 rozpoczęto	 od	 wykonania	 specjalistycznych	
ekspertyz	oraz	przeprowadzenia	badań	historycznych	 i	architektonicznych.	Pozwoliły	one	
na	określenie	warunków	posadowienia	budynków,	stopnia	zużycia,	stopnia	zagrożenia	mu-
rów	 przez	wilgoć	 i	 przez	 sole	 rozpuszczalne	 oraz	 zakresu	 porażenia	 korozją	 biologiczną	
poszczególnych	drewnianych	elementów.	Badania	historyka	architektury	dr	arch.	Waldema-
ra	Niewaldy	umożliwiły	nie	tylko	datowanie	istniejącej	substancji	budowlanej,	ale	również	
dały	wyobrażenie	o	pierwotnych	układach	funkcjonalnych	budynków,	które	z	upływem	stu-
leci	uległy	zatarciu	na	skutek	kolejnych	chaotycznych	remontów	i	przebudów.	Na	podstawie	
oględzin	i	pomiarów	elementów	konstrukcyjnych,	odkrywek	stropów	i	fundamentów	oraz	
przeliczeń	statyczno-wytrzymałościowych	opracowano	ekspertyzy	zawierające	ocenę	stanu	
zachowania	i	wytyczne	do	remontu.	Część	badań	możliwa	była	do	przeprowadzenia	dopiero	
w	trakcie	realizacji	robót,	po	odsłonięciu	niektórych	elementów.

Projekt	budowlany	przywrócił	podstawowe	rozplanowanie	funkcji	i	pomieszczeń	do	sta-
nu	pierwotnego,	 który	 okazał	 się	 również	 najbardziej	 przejrzysty.	W	kilku	miejscach	 do-
puszczono	się	jednak	istotnych	interwencji	mających	na	celu	między	innymi	usprawnienie	
wewnętrznej	 komunikacji	w	 obiektach.	 Proces	 projektowania	 i	 realizacji	 inwestycji	 arch.	
M.	Cholewka.	Projekty	architektoniczne	Domu	Wolskiego,	Infirmerii	 i	Foresterii	wykonał	
zespół	pod	kierunkiem	arch.	Andrzeja	Trybulskiego,	projekt	Furty	zespół	arch.	Wojciecha	
Kozuba.	Projekty	konstrukcji	opracowali	autorzy	niniejszego	artykułu. 

4. Ogólny opis zakresu remontu i przebudowy 

Celem	prac	budowlanych	podjętych	w	zabudowaniach	klasztornych	oo.	Kamedułów	na	
Bielanach	było	uporządkowanie	funkcji	wewnątrz	budynków,	przywrócenie	do	użytkowania	
pomieszczeń	 będących	w	 złym	 stanie	 technicznym	 oraz	 podniesienie	 standardu	 i	 poziomu	
bezpieczeństwa	 użytkowników	 budynków.	 Przy	 wszystkich	 celach	 (pokojach	 gościnnych)	
urządzono	łazienki.	Przewidziano	dostosowanie	budynków	dla	osób	niepełnosprawnych.	Wy-
mieniono	wszystkie	instalacje	wewnętrzne	i	zewnętrzne.	Wykonano	też	system	geotermalne-
go	ogrzewania,	co	pozwoliło	zmniejszyć	emisję	zanieczyszczeń	do	atmosfery,	a	jednocześnie	
obniżyło	koszty	funkcjonowania	klasztoru.	Wymieniono	w	całości	stolarkę	okienną,	stosując	
nowoczesne	termoizolacyjne	zestawy	szklane	w	drewnianych	dębowych	ramiakach	odtwarza-
jących	elementy	oryginalne.	Stolarkę	drzwiową	w	większej	części	odrestaurowano.

W	 budynku	 Infirmerii	 na	 trzech	 kondygnacjach	 utrzymano	 istniejący	 podział	 na	 cele	
przeznaczone	teraz	dla	gości	uczestniczących	okresowo	w	życiu	zakonnym.	W	przyziemiu	
pozostawiono	funkcje	gospodarcze,	zakonserwowano	między	 innymi	zachowane	urządze-
nia	pralni	z	XVII	wieku.	Wygospodarowano	też	dodatkowe	pokoje.	Odtworzono	drewniane	
kręcone	schody,	które	od	długiego	czasu	były	wyłączone	z	użycia	ze	względu	na	ich	zły	stan	
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techniczny.	Zabezpieczono	konstrukcyjnie	i	uszczelniono	podziemną	sklepioną	cysternę	na	
wodę	deszczową	o	wewnętrznych	wymiarach	w	rzucie	12,50×2,66	m.	Cysterna	została	wy-
konana	pierwotnie	na	potrzeby	przyległej	pralni.	

W	Schindlerówce	na	głównym	poziomie	obok	salonu	zrekonstruowano	zniszczony	taras,	
a	poniżej	pokój	 letni	 z	wielkim	 łukowatym	oknem	 (il.	 2).	Odtworzono	pierwotne	 schody	
łączące	wewnętrzne	podwórze	klasztorne	z	poziomem	niższym,	czyli	przywrócono	dawny	
układ	głównego	wejścia.	Eliminując	wtórne	zamurowania,	przywrócono	również	pierwotną	
sień	przejazdową	prowadzącą	na	 taras	usytuowany	wzdłuż	dolnej	kondygnacji	 Infirmerii.	
Odsłonięto	 zasypane	 i	 zapomniane	 niewielkie	 pomieszczenie,	 lokując	 w	 nim	 dodatkową	
ogólnodostępną	łazienkę	przeznaczoną	dla	osób	przebywających	w	budynku.	

Na	styku	budynków	Infirmerii	i	Domu	Wolskiego	zaprojektowano	windę	osobową	komu-
nikującą	cztery	poziomy	użytkowe.	Spowodowało	to	konieczność	wykucia	w	skale	komory	
o	długości	8,0	m	mieszczącej	dolny	odcinek	szybu	windy	i	uzupełniający	odcinek	korytarza.	
gabaryty	nadszybia	windy	spowodowały	z	kolei	konieczność	korekty	formy	dachu.	Obok	
windy	 zaprojektowano	 nowe	 schody	 łączące	 dwie	 najwyższe	 kondygnacje.	Na	 1.	 piętrze	
Domu	Wolskiego	zlokalizowana	została	jadalnia	i	kuchnia	obsługująca	gości	klasztoru.	Na	
nieużytkowanym	dotąd	poddaszu	 Infirmerii	 urządzono	kilka	 dodatkowych	 cel.	Dolne	po-
mieszczenia	gospodarcze	przeznaczono	na	bibliotekę	i	czytelnię,	która	uzyskała	doświetle-
nie	przez	świetlik	wystający	ponad	posadzkę	dziedzińca	(il.	3).

Il.	3.	W	podziemnym	pomieszczeniu	gospodarczym	obok	Domu	Kontemplacji	(dawnej	Infirmerii)	
urządzono	czytelnię	z	doświetleniem	przez	świetlik	wystający	ponad	posadzkę	dziedzińca

Ill.	3. The	underground	room	in	The	house	of	Contemplation	(old	Infirmeria)	turned	into	a	library.	 
A	new	ceiling	window	was	installed	above	the	pavement

Między	Domem	Wolskiego	i	Schindlerówką,	przy	głównym	dziedzińcu	przed	kościołem,	
usytuowany	jest	 taras	widokowy.	Narożniki	obu	budynków	łączy	kamienny	mur	oporowy	
o	długości	15,20	m	i	wysokości	6,50	m	zwieńczony	kamienną	balustradą.	

U	podnóża	muru,	6,00	m	poniżej	 tarasu,	przebiega	odkryty	chodnik.	W	latach	60.	XX	
wieku	dostawiono	do	eksponowanej	południowej	strony	muru	trzy	szpecące	żelbetowe	przy-
pory	zawężając	w	ten	sposób	przejście	(il.	4).	W	ramach	bieżących	prac	po	drugiej	(zasy-
panej)	 stronie	muru	wykonano	 żelbetowe	 żebra	 i	 płyty	 odciążające.	 Pozwoliło	 to	 usunąć	
przypory	i	przywrócić	pierwotną	formę	muru.	Wzmocnienie	to	jest	teraz	niewidoczne.	



311

Il.	4.	Kamienny	mur	oporowy	i	wykonana	żelbetowa	konstrukcja	zabezpieczająca

Ill.	4.	Old	stone	wall	and	reinforced	concrete	protective	structure
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5. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

5.1.	Fundamenty

Warunki	posadowienia	obiektów	na	Srebrnej	górze	są	bardzo	dobre,	ponieważ	wszyst-
kie	 fundamenty	 posadowione	 są	 bezpośrednio	 na	 skale.	W	 ramach	 planowanej	 adaptacji	
budynków	w	praktyce	nie	wystąpił	wzrost	obciążeń.	Sumaryczne	obciążenia	po	adaptacji	
mieściły	się	w	granicach	wartości	występujących	przy	dotychczasowym	sposobie	użytko-
wania	obiektu.	Odkryto	(odkopano)	podziemne	ściany	fundamentowe	aż	do	poziomu	posa-
dowienia,	niektóre	nawet	do	6,0	m	głębokości. Odsłonięte	powierzchnie	ścian	wyrównano	
zaprawą	wapienno-cementową	i	wykonano	izolację	pionową	w	formie	bitumicznej	powło-
ki	dyspersyjnej. Następnie	powierzchnie	ścian	pokryto	płytami	styropianu	ekstrudowanego	
stanowiącymi	izolację	termiczną	podziemnych	pomieszczeń	i	jednocześnie	ochronę	mecha-
niczną	powłoki	izolacji	przeciwwilgociowej.	U	dołu	wykopów	poprowadzono	dren	z	wypro-
wadzeniem	odpływu	przez	ściany	budynku	(pod	posadzką	piwnicy)	na	południową	stronę	
budynków.

5.2.	Ściany

murowane	z	cegły	ceramicznej	na	zaprawie	wapiennej,	dzięki	stabilnemu	posadowieniu	
fundamentów	wykazywały	niewiele	uszkodzeń	w	formie	rozspojeń	i	pęknięć.	W	miejscach	
uszkodzeń	wykonano	kotwienia,	stosując	ocynkowane	pręty	zbrojeniowe	osadzane	w	spo-
inach	na	zaczynie	białego	cementu.	Rozspojenia	iniektowano	zaczynem	cementowym	z	20%	
dodatkiem	ciasta	wapiennego.	Powierzchnie	ścian	piwnic,	na	których	doszło	do	zniszczenia	
(odspojenia)	 lica	 ściany,	przemurowano	z	kotwieniem	nowej	warstwy	 licowej	 za	pomocą	
prętów	Ø6	mm	ze	stali	nierdzewnej.	W	poziomach	wszystkich	stropów	wykonano	obwodo-
we	wieńce	ze	stalowych	kątowników	kotwionych	do	ścian.	

5.3.	Sklepienia

Wszystkie	sklepienia	zostały	zachowane.	Nie	dokonywano	wymiany	zasypki	pach,	nie	
odsłaniano	ich	grzbietów.	Jako	podbudowę	nowych	posadzek	wykonano	zbrojone	siatką	wy-
lewki	cementowe	na	separującej	warstwie	folii	dachowej	(paroprzepuszczalnej).	

5.4.	Stropy

Zasadnicze	drewniane	elementy	większości	stropów	(belki,	sufity	i	ślepe	podłogi)	były	
w	stanie	daleko	posuniętej	korozji	biologicznej	 lub	nie	 spełniały	konstrukcyjnych	wymo-
gów	w	zakresie	nośności	i	ugięcia.	W	Schindlerówce	w	wykonanych	odkrywkach	na	dol-
nej	kondygnacji	nie	stwierdzono	żadnych	elementów	wystroju	(malowideł	bądź	ozdobnych	
profilowań	belek)	wymagających	ich	ochrony.	Biorąc	pod	uwagę	bardzo	zły	stan	tych	stro-
pów,	zaprojektowano	tu	nowe,	lekkie	konstrukcje	stalowo-żelbetowe	(il.	5).	Stalowe	belki	
umieszczono	w	gniazdach	po	wyjętych	belkach	drewnianych.	Na	żelbetowej	płycie	wylanej	
na	blasze	trapezowej	wykonano	nowe	drewniane	podłogi.

Na	styku	Domu	Wolskiego	i	przyległego	skrzydła	południowego,	w	rejonie	nowej	klat-
ki	schodowej	i	szybu	windy,	zaprojektowano	stropy	w	formie	żelbetowych	płyt	o	grubości	 
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12,0	cm.	Wcześniejsze	badania	wykazały	zły	stan	 techniczny	 istniejących	w	 tym	miejscu	
stropów	drewnianych	i	brak	cech	wymagających	ich	ochrony.	W	pozostałych	stropach	za-
chowano	drewniane	belki	wraz	z	sufitami,	a	po	wykonaniu	konserwacji	drewna	belki	wzmoc-
niono	za	pomocą	 stalowych	przykładek	z	 ceowników	zimnogiętych.	W	celu	 ich	montażu	
poszerzano	gniazda	belek	po	8,0	cm	z	każdej	strony	belki.	Chroniono	przed	uszkodzeniem	
odcinki	murów	pomiędzy	belkami	wraz	z	pokrywającymi	je	historycznymi	tynkami.	Następ-
nie	na	blasze	trapezowej	jako	deskowaniu	traconym	wylano	żelbetowe	płyty	grubości	6,0	cm	
i	odtworzono	zabytkowe	podłogi.

Il.	5.	Stalowo-żelbetowa	konstrukcja	stropu	dolnej	kondygnacji	w	Schindlerówce.	Stalowe	belki	
umieszczano	w	gniazdach	po	wyjętych	zniszczonych	belkach	drewnianych

	Ill.	5.	Steel-concrete	structure	of	the	low	floor	in	the	Schindler	house.	Steel	beams	have	been	put	into	
holes	in	the	place	of	old	destroyed	wooden	beams

5.5.	Na	poddaszu

Infirmerii	urządzono	kilka	pokojów	gościnnych	Domu	Kontemplacji	(Fig.	7).	W	tym	celu	
wykonano	korektę	ustroju	dachu	(il.	6).	Usunięto	niektóre	stężenia	wiązarów	pełnych,	które	
nie	miały	wpływu	na	statykę	i	przestrzenną	sztywność	więźby.	Naprawiono	i	wzmocniono	
wcześniejsze	połączenia	krokwi.	Wprowadzono	je	w	ramach	dawnego	remontu	polegające-
go	na	wymianie	dolnych,	zniszczonych	odcinków	krokwi.	Wymieniono	skorodowane	stalo-
we	śruby,	zamontowano	dodatkowe	przykładki	z	ocynkowanej	blachy.	W	kalenicy	wprowa-
dzono	podłużną	drewnianą	kratownicę	stężającą	konstrukcję	dachu.	Obudowę	na	poddaszu	
wykonano	z	podwójnej	płyty	gkf	stanowiącej	zabezpieczenie	przeciw	pożarowe.
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Il.	6. Poddasze	Infirmerii	(Domu	Kontemplacji).	Zakres	przebudowy	więźby

Ill.	6.	The	attic	of	old	Infirmeria	(house	of	Contemplation).	Rebuilding	of	the	rafter	framing

Il.	7. Poddasze	Infirmerii	(Domu	Kontemplacji).	Nowe	cele

Ill.	7.	The	attic	of	old	Infirmeria	(house	of	Contemplation).	New	rooms

 

Il.	8. Poddasze	Schindlerówki.	Więźba	oparta	na	nowej	płycie	stropu

Ill.	8.	The	attic	of	the	Schindler	house.	The	rafter	flaming	rests	on	the	upper	floor
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Pozostałych	poddaszy	w	budynkach	klasztornych	nie	adaptowano	do	celów	użytkowych.	
Docieplono	natomiast	wszystkie	stropy	podstrychowe.	Wymieniono	też	zniszczone	elementy	
więźb.	Między	innymi	z	poddasza	Schindlerówki	usunięto	skorodowane	drewniane	ściągi	
wiązarów	wieszarowych,	po	czym	za	pomocą	stalowych	łączników	wykonano	oparcia	za-
strzałów	na	nowej	żelbetowej	płycie	stropu	podstrychowego	wylanej	na	blasze	trapezowej	
wspartej	na	stalowych	belkach.	W	ten	sposób	siły	reakcji	z	wiązarów	rozporowych	przenie-
sione	zostały	na	płytę	stropu	(il.	8).	

Na	 poddaszu	 budynku	 Furty	 wbudowano	 stalowy	 podłużny	 podciąg	 podwieszający	
drewniane	belki	stropu	podstrychowego	posiadające	rozpiętość	10,40	m	(il.	9).	Przed	tym	
zabiegiem	utrwalone	ugięcia	stropu	dochodziły	do	16	cm.	Stalowymi	przykładkami	wzmoc-
niono	tramy	wiązarów	niosących	konstrukcję	sygnaturki.	Wszystkie	wbudowane	na	podda-
szu	stalowe	elementy	zabezpieczono	ogniochronną	farbą	pęczniejącą.

Il.	9. Poddasze	Furty.	Nowy	stalowy	podciąg	podwieszający	długie	drewniane	belki	stropu	
podstrychowego

Ill.	9.	The	attic	of	wicket	building.	New	steel	beam	carrying	the	long	wooden	beams	 
of	the	upper	floor

 
Podczas	inwentaryzacji	budynku	Furty	zwróciło	uwagę	ciekawe	urządzenie	umożliwia-

jące	pionowy	 transport	dostarczanych	do	klasztoru	z	zewnątrz	zapasów	żywności	 i	paszy	
w	celu	złożenia	ich	w	spichlerzu	usytuowanym	ponad	sienią	przejazdową.	Urządzenie	to	jest	
kolejnym	 ciekawym	zabytkiem	 techniki.	Zasadę	 jego	 funkcjonowania	 ilustruje	 załączony	
szkic	rysunkowy	(szkic	arch.	Wojciecha	Kozuba	–	il.	10).
 

5.6.	Dachy

Wymieniono	w	całości	pokrycie	dachów	stosując	dachówkę	ceramiczną	o	wzorze	zbliżo-
nym	do	istniejącego.	Połacie	pokryto	na	wstępie	folią	wysokoparoprzepuszczalną.	Przemu-
rowano	górne	odcinki	kominów.
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Il.	10. Budynek	Furty.	Mechanizm	windy

Ill.	10.	Wicket	building.	The	lift	machinery
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