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

Projektowanie, (a w konsekwencji) budowanie, rozbudowywanie i modernizowanie różnych typów budynków na terenie 
Krakowa, a w szczególności w historycznym układzie miejskim, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego, zobowiązuje projektantów i wykonawców do szczególnego przestrzegania norm i ustaleń prawnych zwią-
zanych ze światowymi wymogami. Kraków, jak wiele podobnych miast wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego, posiada ponad tysiącletnią historię z charakterystycznymi nawarstwieniami kulturowymi różnych epok. 
zawarte w artykule indywidualne refleksje i przemyślenia dotyczą kilku realizacji oraz modernizacji budynków na terenie 
Krakowa. W przypadku realizowania obiektów architektonicznych należy uwzględniać kontekst miejsca i otoczenie ist-
niejącej zabudowy, jak i istniejącej zieleni oraz istniejącego układu komunikacyjnego. Indywidualny charakter kontekstu 
miejsca wymusza na projektantach dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych ich technologii, faktury i kolory-
styki rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i wielkości kubatury obiektu.

Słowa  luczowe:  dziedzictwo kulturowe, kontekst miejsca, metody konserwatorskie

A b s t r a c t

Design and, consequently, construction, expansion and modernisation of various types of buildings in Kraków, and espe-
cially within its historic urban layout which is inscribed on the World Heritage list, obliges both designers and contractors 
to specifically comply with standards and legal arrangements according to international requirements. Kraków like many 
other similar cities inscribed on the World Heritage list can boast of a more than thousand-year-old history with character-
istic cultural layers of different periods. the individual reflections and thoughts contained in this article concern a couple 
of implementations and modernisations of buildings in Kraków. In the case of architectural structures one has to take 
into consideration the context of a site and the existing environment together with its greenery and transport system. the 
individual character of the context of a place forces designers to choose appropriate finishing materials, their technology, 
texture, colouring, construction solutions and cubature size.
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1.  Wstęp

zasygnalizowane zagadnienia zostaną przeanalizowane na przykładach trzech obiektów 
zaprojektowanych i zrealizowanych na terenie Krakowa. te trzy obiekty w projektowej, jak 
i realizacyjnej fazie mają ze sobą wiele wspólnych cech, ale również wiele odmiennych  
rozwiązań, które wymusiły różne rodzaje przeznaczenia tych obiektów. Pierwszym przy-
kładem jest zrealizowana adaptacja i rozbudowa istniejącego Domu Parafialnego z lat 60. 
ubiegłego wieku w borku fałęckim w Krakowie na „Dom Matki i Dziecka” przy ul. ży-
wieckiej 16. Drugim przykładem jest rozbudowa i nadbudowa budynków mieszkalnych  
klasztoru zgromadzenia sióstr służebniczek n.M.P. w Krakowie przy ul. Kordylewskie-
go 12. trzecim przykładem jest budynek „Dzieło Pomocy św. ojca Pio” w Krakowie przy  
ul. loretańskiej.

najwcześniej zrealizowanym przedsięwzięciem budowlanym, był budynek „Domu  
Matki i Dziecka”. Jego przekazanie do użytkowania odbyło się w październiku 2000 r.  
budynek ten został uznany jako Pomnik Jubileuszu 2000 roku. obecnie po kilkunastu  
latach można dokonać analizy funkcjonowania tego budynku. Prace projektowe związane  
z rozbudową i nadbudową budynków mieszkalnych zgromadzenia sióstr służebniczek 
n.M.P. prowadzone były od 1998 r. w cyklach etapowych. Aktualnie zakończono dwa  
z trzech przyjętych etapów prac budowlanych.

obiekt „dzieło Pomocy św. ojca Pio” zlokalizowany jest na terenie Klasztoru braci 
Mniejszych Kapucynów i leży w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. realizację tej  
inwestycji rozpoczęto  w 2008 r., a we wrześniu 2010 r. budynek został oddany do użytkowa-
nia. Wymienione obiekty zlokalizowane w różnych miejscach na terenie Krakowa stanowią 
ze względu na ich przeznaczenie, usytuowanie oraz złożone problemy budowlano-konstruk-
cyjne interesujące przykłady, zarówno dla projektantów, jak też wykonawców.

2. Procesy inwestycyjno-budowlane wybranych trzech budynków

W wyżej wymienionych przykładach budynków wystąpiły podobne problemy natury 
funkcjonalnej i technicznej. budynki te usytuowane są po przeciwnych stronach Krakowa 
jeden w borku fałęckim, drugi na grzegórzkach (poza strefą ochrony konserwatorskiej),  
a trzeci w samym centrum Krakowa. We wszystkich tych trzech przykładach głównym  
problemem był wysoki poziom wód gruntowych i nawiązanie plastyczne do kontekstu  
miejsca. W inwestycjach tych obowiązywało ścisłe utrzymanie usytuowania istniejących  
zabudowań, które trzeba było zmodernizować do nowych programów funkcjonalnych.

zmodernizowany i rozbudowany „Dom samotnej Matki” pierwotne należał do sióstr 
franciszkanek, które prowadziły w nim parafialną ochronkę dla dzieci. W 1956 r. zmie-
nił funkcję, ponieważ ówczesne władze zlikwidowały ochronkę, a w odebranym budynku 
umieszczono Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej. Po 1995 r. parafia Matki bożej 
zwycięskiej w borku fałęckim, podjęła starania o zwrot swojej własności, którą następ-
nie przekazała na diecezjalne dzieła miłosierdzia. odzyskany budynek znajdował się w bar-
dzo złym stanie technicznym. W części podpiwniczonej podczas jego inwentaryzacji było  
około 80 cm wody. Ściany były zawilgocone i zagrzybione. W pierwszej kolejności osuszo-
no budynek, wykonano niezbędne drenaże wewnętrzne i zewnętrzne oraz prace odgrzybia-
nia murów. fundamenty zostały podbite i wzmocnione. Powiększono powierzchnię piwnic 
na miarę możliwości technicznych, stosownie do potrzeb i nowych funkcji wynikających 
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z przeznaczenia budynku. budynek zaprojektowany został dla około 30 matek z dziećmi, 
razem sześćdziesięciu osób i pięciu sióstr albertynek. Istniejący parterowy budynek z frag-
mentem istniejącego piętra został generalnie przeprojektowany i rozbudowany. Powiększono 
piwnice, parter, pierwsze piętro oraz nadbudowano drugie piętro. W przestrzeni poddasza 
zabezpieczono pomieszczenia magazynowe i suszarnię bielizny. W rozbudowanej części  
budynku zaprojektowano kuchnię z zapleczem, jadalnię, bawialnię dla dzieci, pomieszcze- 
nia biurowe, pokoje mieszkalne dla matek z dziećmi oraz pomieszczenia mieszkalne dla 
sióstr, gabinet lekarski i różne pomieszczenia pomocnicze, jak: pralnię, suszarnię, pomiesz-
czenia magazynowe produktów żywnościowych, wózkownię itp. na pierwszym piętrze 
zaprojektowano kaplicę. W szczególności zwrócono uwagę na bezpieczną komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną z zapewnieniem wejść do budynku dla osób niepełnosprawnych. 
od strony dziedzińca wykonano wielofunkcyjny, mobilny taras, przeznaczony na funkcję 
rekreacyjną dla matek z dziećmi. ze względu na przeznaczenie i funkcję obiektu zastoso-
wano materiały budowlane wykończeniowe wysokiej jakości z atestami, ale na rozsądnym 
poziomie cenowym. W trakcie projektowania, zwrócono szczególną uwagę na wkompono-
wanie budynku w zastaną zabudowę oraz tradycję estetyczną i architektoniczną tego tere-
nu. Patrząc z góry budynek ma kształt litery H. ten układ narzuca schemat funkcjonalny. 
W centralnym fragmencie znajdują się pomieszczenia wspólnego przebywania. natomiast 
ramiona litery „H” przeznaczone są na funkcję mieszkalną na pierwszym i drugim piętrze, 
umożliwiającą zgrupowanie matek z dziećmi stosownie do ich wieku. Konstrukcję moder-
nizowanego budynku wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany wykonano z pustaków 
ceramicznych i cegły pełnej, strop wykonano jako gęstożebrowy typu teriva. Konstrukcję 
dachu stanowią wiązary drewniane typu płatwiowo-kleszczowego o nachyleniu 40°. Dach 
pokryto dachówką w kolorze naturalnej ceramiki. obecnie po ponad dziesięciu latach eks-
ploatacji budynku można stwierdzić, że obiekt sprawdza się pod względem funkcjonalnym 
i technicznym. sposób osuszania budynku i drenaż terenu przyniósł oczekiwane efekty,  
o czym świadczą suche pomieszczenia w piwnicach. zastana i nowa zieleń podnosi estetykę 
i harmonijnie wtapia obiekt w otoczenie. równocześnie, kiedy były prowadzone prace przy 
budowie „Domu Matki i Dziecka”, w sąsiedztwie realizowano inwestycję budowy kaplicy 
dla osiedla bloków borku fałeckiego. Ideą projektantów było, aby powstały zespół two- 
rzył jednorodną architektoniczną całość.

  
Il. 1. stan przed modernizacją

Ill. 1. Pre-modernisation condition
Il.2. stan po modernizacji

Ill. 2. Post-modernisation condition
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Podobnym przykładem architektoniczno-budowlanym była rozbudowa i nadbudowa  
istniejącego zespołu klasztornego zgromadzenia sióstr służebniczek n.M.P. Prowincji  
Krakowskiej przy ul Kordylewskiego. Istniejące budynki z okresu międzywojennego wy-
konane w technologii murowanej, wchodzące w skład kompleksu klasztornego i przezna-
czone do modernizacji i rozbudowy, uległy daleko posuniętej dekapitalizacji technicznej.  
W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu zadecydowano, że słuszniejsze bę- 
dzie wykonanie generalnego przeprojektowania dotychczasowego kompleksu z nowymi 
funkcjami związanymi z: mieszkaniami dla sióstr, funkcją rehabilitacyjną dla osób star- 
szych, przedszkolem z zapleczem oraz niezależnie wydzielonymi pomieszczeniami prze- 
znaczonymi do wydawania posiłków ubogim osobom. Patrząc z  lotu ptaka budynek ma 
kształt litery „t” z charakterystycznym wejściem głównym do budynku, który zaprojekto-
wano  na rzucie wyciętej ćwiartki koła. Układ ten umożliwił w sposób bezkolizyjny komu- 
nikacyjnie połączyć skrzydło istniejącej części klasztoru z nowym fragmentem, który sta- 
nowił pierwszy etap inwestycji.

 

Il. 3. Widok kaplicy na pierwszym planie
Ill. 3. View of the chapel in the foreground

Il. 4. Dziedziniec w zespole „Domu Matki  
i Dziecka”

Ill. 4. courtyard in the complex of the House  
of Mother and child

Il. 5. zespół klasztorny przed rozbudową
Ill. 5. group of monastery before the expansion

Il. 6. zespół klasztorny po rozbudowie
Ill. 6. group of monastery buildings 

after the expansion
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Il. 7. fragment wejścia głównego do zespołu klasztornego
Ill. 7. fragment of the main entrance to the monastery

Uwzględniając złożony program funkcjonalny oraz konieczność dotychczasowego funk-
cjonowania istniejącego kompleksu, cykl inwestycyjny rozłożono na trzy etapy. Pierwszy 
etap dotyczył budowy nowego obiektu, stanowiącego połączenie funkcjonalne z istniejący-
mi budynkami przeznaczonymi do modernizacji. część podziemna posiada garaże z windą, 
klatką schodową i pomieszczeniami gospodarczymi. ze względu na wysoki poziom wód 
(dawne koryto Wisły), dla całego zespołu zastosowano system odwodnień i drenaży zarów-
no wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Parter przeznaczony jest dla funkcji przedszkolnej  
z holem wejściowym i poczekalnią dla rodziców, szatnią oraz sanitariatami dla dzieci i wie-
lofunkcyjną salą dla dzieci. Drugi etap rozbudowy dotyczył istniejącej tkanki klasztornej,  
w której zwiększono parametry piwnic. Istniejące fundamenty zostały wzmocnione, a piw-
nice pogłębione. W piwnicach znalazły miejsce pomieszczenia wielofunkcyjne, magazyny 
żywności i pomieszczenia wstępnej obróbki produktów dla kuchni oraz  pralnie z suszarnią. 
Piwnice w tym segmencie połączone są dwoma klatkami schodowymi i windą. W części 
parteru znajdują się pokoje biurowe i kuchnia dla przedszkola. Piętro przeznaczone jest na 
cele rehabilitacji dla osób starszych przychodzących z zewnątrz. W tym celu zapewniono 
dodatkowe niezależne wejście do budynku z rampą dla  osób niepełnosprawnych. Program 
funkcjonalny został dostosowany normatywnie do szczególnych wymogów działalności 
rehabilitacyjnej. Drugie piętro przeznaczono wyłącznie dla funkcji mieszkalnej sióstr tego 
zgromadzenia. są na nim pokoje mieszkalne jednoosobowe z łazienkami, wielofunkcyjna 
sala spotkań, jadalnia i kuchnia. Przestrzeń poddasza przeznaczono na pomieszczenia ma-
gazynowe oraz suszarnie bielizny. Prace budowlane wykonano w tradycyjnej technologii. 
Ściany zewnętrzne wykonano z pustaków ceramicznych typu MAx, natomiast stropy nad 
dużymi przestrzeniami rozwiązano jako gęsto żebrowe, wykorzystując bloczki styropianowe 
o wymiarach 60 cm × 60 cm × 20 cm do wykonania szalunku żeber żelbetowych. Po zalaniu 
betonem styropian wykorzystany został jako warstwa akustyczna między kondygnacjami. Do 
ocieplenia zewnętrznego ścian użyto wełny mineralnej. na część licującą zastosowano cegłę 
klinkierową. licowanie ścian cegłą klinkierową wykonano według obowiązujących norm  
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z zachowaniem pustki powietrznej oraz szczelin wentylacyjnych i kotwienia cegły ze ścianą. 
cokoły budynków licowane są naturalnym kamieniem z piaskowca. Konstrukcję dachów na 
zrealizowanych budynkach wykonano z wiązarów drewnianych, w systemie kleszczowo- 
-płatwiowym. Do pokrycia dachu użyto dachówki ceramicznej w naturalnym kolorze.

 

Kolejnym zrealizowanym obiektem jest budynek „Dzieło Pomocy św. ojca Pio”, który 
znajduje się w centrum Krakowa, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy ul. lo-
retańskiej na terenie klasztoru ojców kapucynów. na wydzielonym obszarze działki klasz- 
tornej istniały prowizoryczne kontenery, w których wydawane były posiłki dla bezdom- 
nych ludzi. Warunki sanitarne oraz ciasnota, przy stale powiększającej się rzeszy potrze- 
bujących, wymusiły konieczność podjęcia działań, które dawały możliwości większe-
go wsparcia dla osób bezdomnych w znacznie szerszym zakresie. Powstała idea wybudo- 
wania nowego obiektu na terenie klasztoru. Wykonano wiele niezbędnych uzgodnień i dia-
gnoz dotyczących formy budynku, który miał być wpisany w zabytkowy zespół, zachowu- 
jąc gabaryt, który nie zasłaniałby cennych widoków klasztoru. zaprojektowany i zrealizo- 
wany budynek został usytuowany pomiędzy murem klasztornym od ul. loretańskiej oraz  
ul. szkolnej a kaplicą loretańską. Powierzchnia zabudowy powstałego budynku wynosi  
461 m2, natomiast powierzchnia całkowita budynku 1080 m2, przy wysokości do kalenicy 
8,45 m. Przed realizacją należało wykonać następujące prace: wzmocnić mur klasztorny 
(wysokość muru zmienna około 3,80 m) za pomocą mikropali, wykonać prace archeolo- 
giczne, bowiem odkryto na tym terenie ślady średniowiecznych pieców garncarskich, wy-
konać inwentaryzację przejścia podziemnego z okresu II wojny światowej do schronu prze-
ciwlotniczego, wykonać studia dotyczące historycznych przebić muru klasztornego, które 
zostały zamurowane na przestrzeni lat. ze względu na słabe podłoże gruntowe spowodo- 
wane wysokim poziomem wód (dawne zakole Wisły) zdecydowano się na na wykonanie 
fundamentu płytowego z podbudową fundamentową w komórkowym systemie geoWeb. 
na tę decyzje wpłynęło kilka czynników: miękkie, niestabilne, podchodzące wodą pod- 
łoże gruntowe, ograniczenie możliwości wymiany gruntów (ograniczenie archeologiczne) 
oraz możliwość uzyskania skutecznej redukcji grubości podbudowy pod płytę. Dodatkowo 
wykonano bardzo staranny drenaż odprowadzający wody gruntowe.

budynek „Dzieła Pomocy św. ojca Pio” ma charakter uniwersalny i przewidziany jest 
również do prowadzenia porad konsultacyjnych i psychologicznych. W części podpiwni- 

Il. 8. teren przeznaczony pod budowę „Dzieła 
Pomocy św. ojca Pio”

Ill. 8. site designated for the construction  
of the centre of Padre Pio’s Work

Il. 9. Wykonywanie prac fundamentowych
Ill. 9. execution of foundation works
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czenia znajduje się wielofunkcyjna mobilna sala konferencyjna na około 80 osób, z moż- 
liwością dzielenia jej na dwie mniejsze za pomocą ścianek przesuwnych w zależności od 
potrzeb, pomieszczeń towarzyszących, jak: foyer z zapleczem pomocniczym, strefa ob- 
sługi gości, szatnia, sanitariaty oraz strefa komunikacyjno-ewakuacyjna z klatką schodo- 
wą i windą. Parter rozdzielony jest funkcjonalnie do prowadzenia dwóch niezależnych  
funkcji. Pierwsza ma charakter rejestracyjno-informacyjny dla potrzebujących pomocy  
z dwoma pomieszczeniami poradni. część ta posiada sanitariaty dla bezdomnych, po-
mieszczenie dla personelu oraz pokój socjalny i ma niezależne wejście przez furtę w mu-
rze klasztornym od ul. loretańskiej. W drugiej części parteru znajdują się gabinety po- 
radni psychologicznej, hall z poczekalnią, recepcją i sanitariaty. W przestrzeni poddasza 
znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe. budynek wykonany jest w technolo- 
gii tradycyjnej. ze względów estetycznych ściany zewnętrzne licowane są cegłą klinkie- 
rową. cokoły obłożono płytami kamiennymi z piaskowca. budynek przykryty jest czte-
rospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, płatwiowo krokwiowej. Dach pokryty jest  
blachą miedzianą. Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, wyeliminowano ba- 
riery architektoniczne, zabezpieczając bezkolizyjne dojścia i rampy dla wózków inwalidz-
kich. W 2010 r. budynek w konkursie Kraków bez barier uzyskał nagrodę za bardzo dob- 
rze rozwiązane zewnętrzne układy komunikacyjne, jak i wewnętrzną funkcję uwzględnia- 
jącą potrzeby osób niepełnosprawnych. budynek uzyskał również II nagrodę roku jako 
najlepszej zrealizowanej inwestycji.

 

3. Wnioski

realizując obiekty o różnym przeznaczeniu na terenie miast zabytkowych, należy 
uwzględniać kontekst miejsca. Wskazane jest, aby w procesie projektowym nawiązywać 
architektonicznie do lokalnych archetypów. niezmiernie istotnym czynnikiem jest wprowa-
dzanie umiejętnego doboru materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki.

Il. 10. Widok budynku na tle Kaplicy 
loretańskiej

Ill. 10. View of the building on the background 
of the loretto chapel

Il. 11. Widok centrum Dzieła ojca Pio po 
zakończeniu prac budowlanych

Ill. 11. View of the centre of Padre Pio’s Work 
after the completion of construction 

work




