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Lokalizacja budynku na mapie parku 

 

Rysunek 1. Mapa parku z oznaczeniem lokalizacji budynku Misianki. Podkład źródło: 
https://www.google.com/maps/search/park+skaryszewski/@52.241151,21.0537683,16z/data=!3m1!4b1 
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I. Powierzchnie tynkowane płaskie 

I.1. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Stan zachowania elewacji oznaczono jako zły. W trakcie prowadzenia oględzin stanu 

zachowania oraz po wykonaniu odkrywek sondażowych przy formułowaniu wniosków 

dotyczących lokalnej stratygrafii, zlokalizowano zróżnicowane uszkodzenia tynków. Budynek 

znajduje się w obszarze zacienionym w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. 

Zniszczenia widoczne na elewacji to głównie efekt korozji biologicznej spowodowanej 

warunkami o stale podwyższonym stopniu zawilgocenia. Do degradacji zapraw tynkarskich 

przyczyniły się także doraźne prace remontowe, w trakcie których stosowano materiały o 

niskiej paroprzepuszczalności stanowiące także źródło zasolenia. Prace prowadzono bez 

dbałości o jakość faktury ścian czego skutkiem są nierówności i zakrzywienia powierzchni pod 

warstwą farb. Zastosowano tu tynki z dodatkiem cementu portlandzkiego oraz farby 

syntetyczne, które dodatkowo uszczelniły  ściany uniemożliwiając odprowadzanie wilgoci na 

zewnątrz. Lokalnie widoczne są spękania zapraw w formie włosowatych lub szerszych 

zarysowań. Sole rozpuszczalne w wodzie migrujące od strefy cokołowej oraz wprowadzone 

przez zastosowanie niewłaściwych zapraw tynkarskich krystalizują w warstwach 

przypowierzchniowych i doprowadzają do stopniowej dezintegracji wypraw. Wysolenia 

pojawiające się w pierwszym etapie w formie białego nalotu a następnie w formie purchli i 

złuszczeń finalnie doprowadzają do kompletnego rozpadu spoiwa i osypywania się wypraw aż 

do muru. Największa degradacja warstw występuje w strefach powyżej cokołu.  

Korozja biologiczna widoczna na ścianach to także zielone mchy i glony wrastające się w 

ściany. Na ścianach widoczne są także uszkodzenia mechaniczne – otwory po przedkładanych 

uchwytach rur spustowych. 

Przez pewien okres czasu dach na budynku nie spełniał właściwej funkcji. Doszło m.in. do 

degradacji krokwi i rozszczelnienia poszycia dachowego. Zaciekająca woda wprowadzała 

cyklicznie wodę w strukturę murów co zapewne przyśpieszyło procesy degradujące wyprawy 

tynkarskie.  
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I.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA  

Ze względu na zły stan techniczny tynków zaleca się kompleksową ich wymianę na 

współczesne – renowacyjne umożliwiające odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Renomowane 

marki wytwarzające materiały do konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych posiadają w 

ofercie historyzujące tynki z możliwością doboru frakcji uziarnienia.   

Nowe tynki zaleca się wykonać w technologii mineralnej, malowane farbami o podwyższonej 

dyfuzyjności np. na spoiwie krzemianowym lub polikrzemianowym. Kolor fasad należy 

opracować w porozumieniu z biurem MWKZ oraz po komisyjnym zatwierdzeniu. 

 

I.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Dokumentacja opisowa i fotograficzna stanu zachowania budynku. 

2. Demontaż infrastruktury technicznej ze ścian (np. skrzynki energetyczne, 

teletechniczne i in.) 

3. Demontaż rur spustowych oraz uchwytów. 

4. Montaż tymczasowych rur odprowadzających wodę z rynien od budynku. 

5. Odbicie mechaniczne tynków (100%) i wywóz gruzu. 

6. Usunięcie mechaniczne dawnych napraw/łat w murze wykonanych z zapraw 

cementowych lub cementowo-piaskowych. 

7. Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem myjki hydrociśnieniowej, szczotek lub 

metodą strumieniową na sucho (ścierniwo zaleca się dobrać pod kątem twardości i 

frakcji tak, aby nie uszkodzić lica cegieł).  

8. Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku preparatem biobójczym. 

9. Wzmocnienie cegieł oraz spoin poprzez impregnację właściwym preparatem opartym 

np. na estrach kwasu krzemowego. 

10. Uzupełnienie koniecznych ubytków w murze (cegła ceramiczna oraz zaprawa murarska 

na bazie wapna z lub dodatkiem białego cementu dedykowana do murów 

zabytkowych). 

11. Wykonanie niezbędnych wzmocnień muru (szycia kotwą śrubową) jeśli będzie 

konieczne. Zaleca się rozwiązania systemowe producentów specjalizujących się w 

branży materiałów do konserwacji. 
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12. Zabezpieczenie odsłoniętych elementów stalowych preparatem ochronnym (jeśli 

będzie konieczne). 

13. Obrzutka tzw. szpryc, zaleca się zastosowanie systemowe certyfikowanych zapraw 

renowacyjnych WTA.  

14. Narzucenie warstwy wyrównawczej w technologii tynków z certyfikatem WTA 

renomowanego producenta.  

15. Naciągnięcie wierzchniej warstwy tynku wierzchniego w technologii tynków z 

certyfikatem WTA, zaleca się aby ziarnistość tynku posiadała dominującą frakcję w 

przedziale 0,6 - 0,8mm. 

16. Malowanie właściwie sezonowanych tynków farbą o wysokiej paroprzepuszczalności 

np. na spoiwie krzemianowym lub polikrzemianowym renomowanego producenta 

materiałów konserwatorskich. 

 

Kolor należy dobrać do oryginału na podstawie zachowanych reliktów, po 

przeprowadzeniu badań stratygraficznych w trakcie realizacji prac.   

Kolorystykę należy zatwierdzić komisyjnie w porozumieniu z biurem MWKZ. 

 

17. Dokumentacja opisowa i fotograficzna po zakończeniu prac. 

 

II. Cokół  

III.1. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Strefa cokołowa zachowana jest w stanie złym. Budynek znajduje się w obszarze 

zacienionym w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Na podstawie charakteru 

zniszczeń przypuszcza się, że budynek nie posiada właściwej izolacji przeciwwilgociowej. W 

procesie podsiąkania kapilarnego dochodzi do kumulacji wilgoci w cokole co finalnie prowadzi 

do degradacji budulca. Dodatkowo w trackie doraźnych prac remontowych na cokół naklejono 

ahistoryczne płytki ceramiczne, które uszczelniły cokół praktycznie uniemożliwiając jego 

wysychanie. Blokada dyfuzyjności doprowadziła do powstania grzybów i pleśni w tynku, które 

to dodatkowo przyśpieszyły proces rozpadu spoiwa wypraw. Właściwy stan zachowania 

tynkowanego cokołu możliwy będzie do oceny po kompletnym oczyszczeniu go z wtórnych 

płytek oraz warstw farby, którymi dodatkowo przemalowywano płytki i cokół w miejscach, 
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gdzie płytki uległy odspojeniu. Do cokołu bezpośrednio przylega opaska oraz posadzka 

wykonana z kostki Bauma. Kostka oraz jej podbudowa dodatkowo blokują wysychanie cokołu 

w strefie przyziemia. 

 

III.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA 

W pierwszej kolejności zaleca się obkopanie muru i osuszenia go a następnie 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w celu zablokowania migracji wody w strefę cokołową. 

Ze względu na zły stan techniczny cokołu zaleca się kompleksową wymianę tynków na tynki 

renowacyjne umożliwiające odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Renomowane marki 

wytwarzające materiały do konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych posiadają w 

ofercie historyzujące tynki z możliwością doboru frakcji uziarnienia.   

Nowe tynki zaleca się wykonać w technologii mineralnej, malowane farbami o podwyższonej 

dyfuzyjności np. na spoiwie krzemianowym lub polikrzemianowym. Kolor strefy cokołowej 

należy opracować w porozumieniu z biurem MWKZ oraz po komisyjnym zatwierdzeniu. 

 

 Uwaga, ostateczną decyzję dotyczącą postępowania przy pracach konserwatorskich 

cokołu należy podjąć po oczyszczeniu powierzchni wtórnych płytek i z przemalowań. 

Na podstawie oceny stanu zachowania kompletnego cokołu należy sformułować 

dostosowany do stopnia i rodzaju zniszczeń program prac.  

 

 

III.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Dokumentacja opisowa i fotograficzna aktualnego stanu zachowania cokołu. 

2. Rozbiórka fragmentów posadzki z kostki brukowej i wykopanie opaski wokół budynku 

na głębokość do 50cm.  

3. Wykonanie hydroizolacji poziomej obwodowej muru w wybranym systemie 

renomowanego producenta.  

4. Odbicie mechaniczne tynków z cokołu (100%) i wywóz gruzu. 

5. Usunięcie mechaniczne dawnych napraw/łat w murze wykonanych z zapraw 

cementowych lub cementowo-piaskowych. 
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6. Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem myjki hydrociśnieniowej, szczotek lub 

metodą strumieniową na sucho (ścierniwo zaleca się dobrać pod kątem twardości i 

frakcji tak, aby nie uszkodzić lica cegieł).  

7. Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku preparatem biobójczym. 

8. Wzmocnienie cegieł oraz spoin poprzez impregnację właściwym preparatem opartym 

np. na estrach kwasu krzemowego. 

9. Uzupełnienie koniecznych ubytków w murze (cegła ceramiczna oraz zaprawa murarska 

na bazie wapna lub z dodatkiem białego cementu dedykowana do murów 

zabytkowych). 

10. Wykonanie niezbędnych wzmocnień muru (szycia kotwą śrubową) jeśli będzie 

konieczne. Zaleca się rozwiązania systemowe producentów specjalizujących się w 

branży materiałów do konserwacji. 

11. Zabezpieczenie odsłoniętych elementów stalowych preparatem ochronnym (jeśli 

będzie konieczne). 

12. Wykonanie izolacji poziomej w systemie iniekcyjnym producenta renomowanej marki 

materiałów konserwatorskich i hydroizolacyjnych.   

13. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne strefy zewnętrznej podziemnej cokołu.  

14. Zasypanie wykopu i wykonanie opaski poziomej z płyt betonowych wokół budynku. 

15. Dokumentacja opisowa i fotograficzna po zakończeniu prac. 

 

III. Schody wejścia zachodniego 

III.1. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Stopnie schodów oraz murek oporowy zachowane są w stanie dostatecznym. Elementy 

są stabilne natomiast niezbędne jest przeprowadzenie prac przywracających walory 

estetyczne. Na stan zachowania tych elementów wpłynęła wieloletnia eksploatacja oraz 

doraźne, niefachowo przeprowadzone prace remontowe. Schody obłożono współczesnymi 

płytkami ceramicznymi, które na dzień oględzin pokrywają ok 40% powierzchni (stopni i 

spocznika). Wzór oraz forma płytek posiadają charakter współczesny bez nawiązania do 

historycznych wzorów z podobnego okresu. Murek został wielokrotnie tynkowany i 

malowany. Krawędzie są uszkodzone, warstwy farb złuszczają się. W górnej partii murku 

doszło do odspojenia większych fragmentów tynku i odsłonięcia ceglanego rdzenia muru. 
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Korona murku jest osłabiona i wymaga lokalnej stabilizacji poprzez wykonanie nowych spoin i 

wzmocnienie wierzchnich warstw cegły.  

III.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA 

 Schody wraz ze spocznikiem oraz murkiem wymagają prac mających na celu lokalne 

wzmocnienie budulca i przywrócenie całości właściwych walorów estetycznych. Nie planuje 

się prac rozbiórkowych podbudowy schodów ani spocznika. Planuje się skucie wtórnych płytek 

i oczyszczenie murku z tynków oraz farb. Kolejno planuje się przeprowadzenie prac 

stabilizujących i wzmacniających podłoże a następnie konserwatorskie opracowanie 

powierzchni w oparciu o pierwotne rozwiązania estetyczne. Schody planuje się uzupełnić 

masą do naprawy betonu natomiast murek pokryć tynkiem renowacyjnym tożsamym ze strefą 

cokołową, której murek stanowi kontynuację.  

 

III.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Dokumentacja opisowa i fotograficzna aktualnego stanu zachowania. 

2. Rozbiórka fragmentów posadzki z kostki brukowej i wykopanie opaski przy murku na 

głębokość do 50cm.  

3. Skucie płytek ze stopni i spocznika. 

4. Odbicie mechaniczne tynków z murku (100%) i wywóz gruzu. 

5. Usunięcie mechaniczne dawnych napraw/łat w murku wykonanych z zapraw 

cementowych lub cementowo-piaskowych. 

6. Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem myjki hydrociśnieniowej, szczotek lub 

metodą strumieniową na sucho (ścierniwo zaleca się dobrać pod kątem twardości i 

frakcji tak, aby nie uszkodzić lica cegieł).  

7. Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku preparatem biobójczym. 

8. Wzmocnienie cegieł oraz spoin poprzez impregnację właściwym preparatem opartym 

np. na estrach kwasu krzemowego. 

9. Uzupełnienie koniecznych ubytków w murze (cegła ceramiczna oraz zaprawa murarska 

na bazie wapna lub z dodatkiem białego cementu dedykowana do murów 

zabytkowych). 
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10. Wykonanie niezbędnych wzmocnień muru (szycia kotwą śrubową) jeśli będzie 

konieczne. Zaleca się rozwiązania systemowe producentów specjalizujących się w 

branży materiałów do konserwacji. 

11. Zabezpieczenie odsłoniętych elementów stalowych preparatem ochronnym (jeśli 

będzie konieczne). 

12. Wykonanie izolacji poziomej w systemie iniekcyjnym producenta renomowanej marki 

materiałów konserwatorskich i hydroizolacyjnych.   

13. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne strefy podziemnej murku.  

14. Zasypanie wykopu i wykonanie opaski poziomej z płyt betonowych przy murku. 

15. Dokumentacja opisowa i fotograficzna po zakończeniu prac. 

 

UWAGI ZASADNICZE  

 Prace konserwatorskie powinny być prowadzone przez lub pod nadzorem 

dyplomowanego konserwatora w specjalizacji konserwacja i restauracja 

rzeźby kamiennej i elementów architektury. 

 Wszelkie zmiany w programie prac powinny być ustalane komisyjnie i opisane 

w protokole załączonym do dokumentacji.  
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Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot.  1. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, elewacja północna z 
wejściem wschodnim. Fot. M. Mojecki 06.2022 
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Fot.  2. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, elewacja północna. Fot. 
M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  3. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, elewacja północna z 
wejściem zachodnim. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  4. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, narożnik północno - 
zachodni. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  5. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, elewacja zachodnia. 
Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  6. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, narożnik południowo - 
zachodni. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  7. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, elewacja wschodnia. 
Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  8. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wejście wschodnie. Fot. 
M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  9. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, łuszcząca się powłoka 
farby powyżej cokołu oraz fragment wtórnej okładziny ceramicznej na cokole. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  10. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, eksfoliacja farby na 
jednej z fasad. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  11. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, nieestetycznie 
opracowana powierzchnia tynku zakryta jasną farbą elewacyjną. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  12. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, przykładowe spękania 
tynku. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  13. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, uszkodzenia fasady po 
demontażu uchwytów rury spustowej – przykład reprezentatywny. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  14. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wtórna posadzka i 
opaska z betonowej kostki Bauma dochodzące bezpośrednio do cokołu. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  15. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wtórna posadzka i 
opaska z betonowej kostki Bauma dochodzące bezpośrednio do cokołu – narożnik północno - wschodni. Fot. M. Mojecki 

07.2022 
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Fot.  16. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, odspajające się 
ahistoryczne płytki ceramiczne którymi obłożono cokół. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  17. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, degradacja zapraw 
strefy przyziemia spowodowana trwałym zawilgoceniem ścian. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  18. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, degradacja zapraw 
strefy przyziemia spowodowana trwałym zawilgoceniem ścian oraz odspojone płytki ceramiczne. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  19. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, degradacja zapraw 
strefy przyziemia spowodowana trwałym zawilgoceniem ścian. Widoczne spodnie warstwy zapraw, które być może 

stanowiły wykończenie cokołu przed montażem płytek. Fot. M. Mojecki 07.2022 

 

Fot.  20 Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, odspajające się i 
pękające, wtórne płytki ceramiczne na cokole. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  21. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, fragment murku i 
fasady północnej przy wejściu zachodnim. Widoczna nieestetycznie opracowana ściana północna przy drzwiach oraz 

wypłukana farba na koronie murku. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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Fot.  22. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, stopień oraz fragment 
spocznika przy wejściu zachodnim. Widoczne odspojone, wtórne płytki ceramiczne którymi obłożono schody. Fot. M. Mojecki 

07.2022 
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Fot.  23. Budynek „Misianki” w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, krawędź murku przy 
wejściu zachodnim. Widoczna degradacja tynku i odsłonięty rdzeń z cegły ceramicznej. Fot. M. Mojecki 07.2022 
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OPRACOWANIE: DOROTA CHŁOSTA – MOJECKA, MICHAŁ MOJECKI 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 


