
Zastosowanie technologii 
Remmers w renowacji 
pałacu Wołodkowiczów 
w Krakowie

Budynek ma jednak długą historię. Został 
wzniesiony w latach 1829–1834 w stylu klasycy-
stycznym, jako pałacyk dla rektora UJ, profeso-
ra medycyny Macieja Brodowicza. W roku 1844 
profesor sprzedał nieruchomość wraz z ota-
czającym go terenem Zakładowi Towarzystwa 
Kolei Żelaznej Krakowsko-Górnośląskiej, której 
dyrekcja ulokowała tam swoje biura. Trzy lata 
później, realność kupił hrabia Moszyński, który 
rozbudował pałac. Jednak największy wpływ na 
dzisiejszą formę i wygląd miał wybitny architekt 
Tadeusz Stryjeński. Stryjeński, wykształcony 
w Szwajcarii pod okiem Gottfrieda Sempera 
i w Paryżu w École des Beaux-Arts, to autor wie-
lu wspaniałych budowli w Krakowie, jak choć-
by Domu pod Globusem czy Teatru Starego. 
Jemu właśnie i Władysławowi Ekielskiemu 
w roku 1884 zlecił rozbudowę pałacu nowy 
właściciel posesji Władysław Wołodkowicz. 
Nastąpiło w tym czasie powiększenie pałacu 
poprzez przedłużenie alkierzy, dobudowę od 
południa tarasu wspartego na masywnych to-
skańskich filarach oraz rozwinięcie dekoracji 
elewacji. Budynek przetrwał w niezmienionej 
formie do końca XX wieku z kilkoma remon-
tami elewacji, które zmieniły pierwotny kolor 

nadany mu przez materiał zastosowany przez 
architektów. Był nim cement romański. 

Powrót do przeszłości

W 2018 roku przystąpiono do general-
nego remontu, którego najistotniejszym wi-
docznym efektem dla oglądających budynek 
z zewnątrz i wewnątrz jest jego „powrót do 
przeszłości”. We współczesnej renowacji ele-
wacji budynków zabytkowych dąży się do jak 
najpełniejszego zachowania ich kształtu i ma-
teriałów, z których zostały wykonane. Takie 
założenie wymagało od konserwatora pełnią-
cego nadzór oraz wykonawcy remontu posłu-
giwania się materiałami i technologiami jak 
najlepiej „współpracującymi” z materiałami 
oryginalnymi, zarówno pod względem tech-
nicznym, jak i estetycznym. Z drugiej strony 
do przywrócenia pierwotnej estetyki elewa-
cji pałacu Wołodkowiczów, posłużono się no-
wymi środkami technicznymi zapewniający-
mi trwałość i wysoki stopień ochrony przed 
działaniem czynników atmosferycznych, pe-
netracją wody z gruntu w obrębie piwnic i co-
kołów. Zastosowane materiały pozwoliły na 
właściwy ich dobór do konkretnego zadania. 

W centrum Krakowa, między Ogrodem Strzeleckim, ulicami Lubicz i Pawią,  
tuż obok dworca kolejowego oraz dominującej obecnie  
w pejzażu Galerii Krakowskiej stoi budynek,  
który kojarzy się z placówką  
Poczty Polskiej.

Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00
www.remmers.pl

Fot. 1. Pałac 
Wołodkowiczów 

w Krakowie  
przy ul. Lubicz 4
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W tym zakresie wykonawca prac renowacyj-
nych firma Budowlano-Konserwatorska Vibud 
zdecydowała się zastosować szeroki asorty-
ment produktów Remmers, służących renowa-
cji elewacji pokrytych tynkami i sztukateria-
mi opartymi o cement romański, konserwacji 
detalu kamiennego wykonanego z piaskowca 
i wapienia, stolarki otworowej i wyposażenia 
wnętrz wykonanego z drewna, jak też hydro-
izolacji poziomej budynku.

Jednak same produkty, nawet najlepsze, 
na niewiele się zdadzą, jeżeli nie będzie zacho-
wana odpowiednia kolejność prac. Dlatego re-
nowację budynku rozpoczęto od zapewnienia 
szczelności hydroizolacji fundamentów i piw-
nic. Jedną z głównych przyczyn destrukcji co-
kołu z piaskowca, a także tynków romańskich 
leżących powyżej oraz tynków wewnętrznych 
była bowiem woda przedostająca się z grun-
tu do fundamentów, niosąca zanieczyszcze-
nia solne. Dla skutecznego zatrzymania wód 
opadowych i gruntowych, a także wód pod-
ciąganych kapilarnie przez fundament, wy-
korzystano preparat Remmers Kiesol C, do 
wykonywania izolacji poziomej. Wielką zale-
tą preparatu jest niezwykle wysoka zawartość 
substancji aktywnej – silanu, wynosząca 80%. 
Krem rozprzestrzenił się w murze nie tylko po-
przez podciąganie kapilarne, ale także na dro-
dze wyrównywania stężeń substancji czynnej. 
Po wprowadzeniu w jeden rząd otworów, od 
razu po aplikacji bezciśnieniowej, w każdym 
otworze wypełnionym kremem stężenie sila-
nów w wodnym roztworze wynosi 80%, a w ota-
czających cegłach i spoinach muru woda nie 
zawiera żadnych silanów. Zjawisko wyrówny-
wania stężeń zapewniło skuteczność iniekcji 
nawet w tych miejscach, gdzie mury były cał-
kowicie nasycone wodą. Niewielka średnica 
otworów sprawia, że nie stanowią one żadne-
go zagrożenia konstrukcyjnego (fot. 2).

Zniszczone partie piaskowca w cokołach 
musiały zostać zastąpione poprzez wstaw-
ki z nowego piaskowca. Pozostałe elementy 
z piaskowca na elewacjach i portyku od stro-
ny południowej, po delikatnym oczyszczeniu, 
należało wzmocnić i skonsolidować (fot. 3). 
Najbardziej zniszczone były elementy wy-
konane z wapienia pińczowskiego, które ni-
czym nieosłonięte przed kwaśnymi deszcza-
mi wykazywały bardzo poważną degradację 
struktury i powierzchni. Wiele różnych partii 
kamienia naturalnego i zapraw z cementu ro-
mańskiego wymagało wprowadzenia 2-stop-
niowego wzmocnienia, dającego poprawny 
rozkład krzemionki w podłożu. Zastosowano 
głęboko penetrujący preparat Remmers KSE 
100 i Remmers KSE 300 o optymalnej ilości 
wytrącanego żelu ok.30%, to znaczy, że z 1 l 
preparatu powstaje ok. 300 g krzemionki kon-
solidującej osłabiony materiał.

Po wysezonowaniu elementów wzmac-
nianych przystąpiono do uzupełnienia ubyt-
ków i wykonania rekonstrukcji dekoracji ka-
miennych, stosując zaprawy barwione w masie 
Remmers RM. Ich kolor i wytrzymałość dobie-
rano do rodzaju kamienia. Do piaskowca dob-
czyckiego zastosowano klasyczny Remmers RM, 
a do naprawy ubytków w wapieniu pińczow-
skim RM ZF, bez cementu o wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach ok. 3,5 N/mm².

Zakres prac dotyczył także tynków i sztu-
katerii o powierzchni kilkuset metrów, wy-
konanych z mieszanek kruszyw mineralnych 
oraz spoiwa cementu romańskiego. W pierw-
szym etapie wykonano sondy schodkowe, któ-
re uwidoczniły mocno pociemniałą i spękaną 
oraz pokrytą mocno przylegającymi zacierka-
mi cementowymi warstwę tynków romańskich. 
W trakcie prób oczyszczania łatwo ściągnięto 
warstwy farb, którymi kilkukrotnie przemalo-
wano elewacje, jednak przywierające do pier-
wotnego tynku warstwy zacierek okazały się 
trudnymi do usunięcia bez zniszczenia podło-
ża z cementu romańskiego. Do oczyszczenia 
tynków i detalu zastosowano strumieniowanie 
ścierniwem podawanym pod tak dobranym 
ciśnieniem, aby nie uszkodzić tynków, sztu-
katerii i kamienia. Odsłonięta powierzchnia 
tynków okazała się intensywnie i nierówno-
miernie pociemniała i spękana z przebarwiają-
cymi ją resztkami nieusuwalnych pozostałości 
zapraw. Stąd świadoma decyzja o pozostawie-
niu powierzchni elewacji w możliwym do uzy-
skania stopniu doczyszczenia bez zniszczenia 
tynków (fot. 4).

Pieczołowitej konserwacji poddano sztu-
katerie, których osłabione strukturalnie partie 
wzmacniano, stosując preparaty Remmers KSE 
100 i KSE 300. Ubytki form zrekonstruowa-
no, stosując dobrane kolorystycznie zaprawy 

Fot. 2. Iniekcja Remmers 
Kiesol C w jeden rząd 

otworów

Fot. 3. Zniszczenia detalu 
kamiennego
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renowacyjne Remmers RM i lokalnie scalono 
laserunkowo farbami silikonowo-wapienny-
mi. Do napraw gładkich tynków zastosowa-
no szpachlówki wapienne i powłoki malarskie, 
które dają na przyszłość gwarancję „odwracal-
ności”, aby podczas kolejnych prac renowacyj-
nych można było usunąć farby bez zniszcze-
nia pierwotnych podłoży. 

Laserunkowa technologia  
malowania

Farby są najbardziej powszechnymi ma-
teriałami do dekoracji i ochrony elewacji 
przed wpływami atmosferycznymi. Ich boga-
ta i zróżnicowana oferta pozwala dobrać pro-
dukt do każdej sytuacji. Na elewacjach pałacu 
Wołodkowiczów jako pierwszą warstwę ma-
larską zastosowano kryjącą farbę silikonową 

Remmers Color LA. Cechuje się ona wysokim 
stopniem krycia, dużą przepuszczalnością pary 
wodnej i dwutlenku węgla, doskonałym stop-
niem ochrony podłoża przed wnikaniem wo-
dy opadowej i brudzeniem oraz trwałością. 
Kolejne malowanie wykonano farbą silikonowo-
-wapienną Remmers Color LA Historic o cha-
rakterze półprzezroczystym, laserunkowym. 
Lazura silikonowo-wapienna Remmers Color 
LA Historic jest materiałem, w którym silnie 
kryjącą biel tytanową zastąpiono wypełnia-
czem wapiennym – kredą, o słabych właściwo-
ściach kryjących. Zastosowane w obydwu far-
bach silikonowych spoiwo pozwala usunąć je 
z podłoża chemicznie i spłukać z elewacji np. 
gorącą wodą pod ciśnieniem. Farby Remmers 
Color LA i Color LA Historic są farbami „od-
wracalnymi”. Powłoka kryjąca ujednoliciła ko-
lor podłoża, maskując niedoskonałości, ciem-
ne plamy cementów romańskich, szpachlówki 
naprawcze oraz nieusuwalne warstwy zacierek 
na tynkach. Druga powłoka, różniąca się bar-
wą, tonacją i odcieniem, nadała elewacji osta-
teczny wyraz estetyczny imitujący kolor tynków 
romańskich i lekkie rozedrganie powierzchni 
barwnej naśladujące tynki mineralne barwio-
ne w masie. Zastosowanie przez konserwa-
torów z firmy Vibud technologii hybrydowej, 
składającej się z farby kryjącej i laserunkowej 
umożliwiło scalenie zmienionej i zróżnicowa-
nej powierzchni elewacji. Wymagało to przy-
gotowania wielu powierzchni próbnych i ze-
stawiania ze sobą różnych kombinacji odcieni 
obydwu typów farb, aby w końcu uzyskać po-
żądany efekt (fot. 5).

Jacek Olesiak 

konserwator dzieł sztuki 
Remmers Polska Sp. z o.o.

Fot. Małgorzata Wida, Vibud

Fot. 4. Detal i fragment 
tynków romańskich 
po oczyszczeniu
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Fot. 5. Elewacja pałacu po zakończeniu prac
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