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PRACE BADAWCZO-ROZPOZNAWCZE 
OBIEKTÓW PODZIEMNYCH 
USYTUOWANYCH WZD U  MURÓW MIEJSKICH 
W BYSTRZYCY K ODZKIEJ

1. Wprowadzenie

Jednym z kierunków dzia alno ci nauki to szeroko poj ta ochrona obiektów zabyt-
kowych, które nadwyr one przez czas, wymagaj  odpowiednich zabiegów zabezpie-
czaj co-konserwatorskich. Staromiejskim dzielnicom Jaros awia, K odzka, Sandomie-
rza, Rzeszowa czy Bystrzycy K odzkiej, w latach 60. i 70. ubieg ego stulecia, grozi a
katastrofa ze strony zawalaj cych si  wielokondygnacyjnych i silnie rozga zionych 
piwnic i korytarzy.

Na przestrzeni wieków niezabezpieczone i niepoddane sukcesywnej konserwacji 
podziemne obiekty, nara one na dzia anie przesi kaj cych w g b wód powierzch-
niowych, wodoci gowych i sanitarnych, ulega y stopniowo zawaleniu lub wype nie-
niu przez up ynnione grunty. W konsekwencji zawalenia si  wyrobisk podziemnych 
zostawa a naruszona istniej ca równowaga, która skutkowa a tworzeniem si  zapa-
dlisk i osiada  powierzchni z uszkodzeniami lub nawet zawaleniem si  nadleg ych 
budynków. W wyniku post puj cego i rozszerzaj cego si  zagro enia powstrzyma-
nia katastrof budowlanych i trwa ego zabezpieczenia zabytkowych miast dla przy-
sz ych pokole , podj li si  pracownicy Wydzia u Górniczego Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. Feliksa Zalewskiego, a nast pnie prof. 
Zbigniewa Strzeleckiego, opracowuj c wytyczne kompleksowego zabezpieczania 
pod wzgl dem górniczym i budowlanym zagro onych zabytkowych miast w Polsce, 
tzw. Metod  Z–S [6].

 * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydzia  Górnictwa i Geoin ynierii Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Kraków

gig_2010.indb 297 2010-02-21 20:21:13



298

2. Wytyczne metody Z–S w pracach badawczo-rozpoznawczych 
w zagro onych dzielnicach staromiejskich

Odbudowa i rewaloryzacja ka dego zagro onego obiektu w jego cz ci naziemnej 
mo e nast pi  dopiero po wcze niejszym, ca kowitym zabezpieczeniu jego cz ci podziem-
nej, tj. po likwidacji lub zabezpieczeniu wszystkich udost pnionych wyrobisk podziemnych, 
wzmocnieniu fundamentów oraz wykonaniu odwodnienia. Przed przyst pieniem do jakich-
kolwiek prac zabezpieczaj cych, nale y jednoznacznie okre li  wszystkie wyst puj ce czyn-
niki zagro enia, ustali  ich zasi g, wzajemne korelacje, a nast pnie w odpowiedniej kolejno-
ci usun  nie tylko skutki, lecz przede wszystkim przyczyny wyst puj cych zagro e .

Do podstawowych czynników maj cych wp yw na zagro enie obiektów nale :
fi zyczno-mechaniczne w a ciwo ci pod o a i górotworu,—
stan techniczny, zasi g i g boko  zalegania wyrobisk podziemnych,—
stan techniczny i sposób posadowienia fundamentów,—
stan techniczny konstrukcji naziemnej budynku,—
stan techniczny odwodnie  powierzchniowych, sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych —
i deszczowych,
stan techniczny wysokich skarp.—
W rejonie zagro enia, w pierwszej kolejno ci, nale y zlokalizowa  wszystkie obiekty 

podziemne, równie  te, które znajduj  si  poza obrysem budynków a nast pnie nanie  je na 
plany badanych obszarów. Kolejn  czynno ci  jest wykonanie opisowej i rysunkowej oceny 
aktualnego stanu technicznego udost pnionych wyrobisk i pustych przestrzeni, w korelacji 
ze stwierdzonymi uszkodzeniami nadleg ego obiektu wraz z otoczeniem. Podczas inwenta-
ryzacji ocenia si  wspó zale ne ze sob  trzy podstawowe elementy, a mianowicie:

ocen  stanu technicznego wyrobisk podziemnych (dok adny opis stanu technicznego, 1)
naniesienie na podk ady geodezyjne uszkodze  konstrukcji, braku obudowy, miejsc 
zwi kszonego zawilgocenia, infi ltracji wody, itp.),
ocen  stanu odwodnienia powierzchniowego i lokalizacj  wszystkich zapadlisk na ob-2)
szarze rozpatrywanego rejonu zagro enia,
lokalizacj  widocznych uszkodze cian konstrukcyjnych budynków i naniesienie ich 3)
na wcze niej przygotowane rzuty.
Po odpowiedniej analizie i interpretacji informacji uzyskanych z przeprowadzonej in-

wentaryzacji, nale y opracowa  dokumentacj  techniczn , która stanowi podstaw  do opra-
cowania programu dalszych prac badawczych oraz likwidacyjno-zabezpieczaj cych [6].

3. Dotychczasowe prace zabezpieczaj ce w Bystrzycy K odzkiej

Pod budynkami, ulicami i placami Starego Miasta zalegaj , powsta e na przestrzeni 
wieków, wielokondygnacyjne, rozleg e wyrobiska podziemne. Pierwsze oznaki gro nego
niebezpiecze stwa stwierdzono w po owie lat 70. poprzedniego stulecia, kiedy to kilkupi -
trowe piwnice budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Siennej wype ni y si  wod .
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W ramach prowadzonej w latach 1983–2002 akcji rewaloryzacji podziemi Dzielnicy 
Staromiejskiej wykonano nast puj ce prace:

przeprowadzono roboty badawczo-poszukiwawcze i udost pniaj ce,—
wzmocniono i podbito fundamenty zabytkowych budynków oraz murów obronnych,—
zlikwidowano wyrobiska wychodz ce poza obrys budynków, specjalistycznymi pod-—
sadzkami lesso-cementowymi,
zabezpieczono uszkodzon  konstrukcj  komór lub wykonano obudowy wtórne,—
zlikwidowano ca y szereg dora nych awarii, stwarzaj cych zagro enie konstrukcji za-—
bytkowych obiektów [1–5].

4. Aktualne prace badawczo-rozpoznawcze

W roku 2009 wznowiono wspó prac  mi dzy Urz dem Miasta i Gminy Bystrzyca 
K odzka a Akademi  Górniczo-Hutnicz  w Krakowie w zakresie wsparcia merytorycznego 
przy realizacji zada  zwi zanych z procesami rewaloryzacji podziemnych obiektów w Sta-
romiejskiej cz ci miasta. W ramach tego porozumienia prace inwentaryzacyjne przeprowa-
dzono w podziemnych cz ciach budynków znajduj cych si  wzd u  Murów Miejskich mi -
dzy Baszt  Wodn  i Rycersk  w Staromiejskiej cz ci miasta. W opracowaniu [7] zestawiono 
informacje, b d ce wynikiem przeprowadzonych inwentaryzacji, w uk adzie kart wyrobisk 
podziemnych dla poszczególnych budynków nadziemnych. W ka dej karcie inwentaryzacyj-
nej przedstawiono opis ca ego obiektu, tj. lokalizacja, ilo  kondygnacji, ogólny stan tech-
niczny, uk ad konstrukcyjny, widoczne uszkodzenia, itp., oraz wszystkie elementy sk adowe
wyrobisk podziemnych wraz z opisem ich stanu technicznego. 

W ramach tych prac wykonano szczegó ow  inwentaryzacj  budowlan  podziemnych 
obiektów:

budynek Wójtostwa — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci,a)
budynek przy ul. Siemiradzkiego 2 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci,b)
budynek przy ul. Siemiradzkiego 4 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci,c)
budynek przy ul. Siemiradzkiego 6 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci,d)
podziemia pod dawnym wi zieniem — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci,e)
budynek przy ul. Kupieckiej 4 — 2 piwnice — jedna piwnica zosta a zinwentaryzowana f)
w ca o ci, w drugiej piwnicy tylko jedno pomieszczenie, natomiast drugie nie zosta o
udost pnione,
budynek przy ul. Kupieckiej 7 — 1 piwnica — zinwentaryzowane zosta o jedno po-g)
mieszczenie, drugie nie zosta o udost pnione,
budynek przy ul. Krótkiej 6 — 1 piwnica — zinwentaryzowane zosta o jedno pomiesz-h)
czenie, drugie nie zosta o udost pnione,
budynek przy ul. Krótkiej 3 — nie posiada piwnic,i)
budynek przy ul. Rycerskiej 18 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w ca o ci.j)
Ponadto wykonano dokumentacj  fotografi czn  oraz szkice Murów Miejskich od Basz-

ty Wodnej do Rycerskiej, wzd u  ul. Mi dzyleskiej.
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Obszar przeprowadzonych bada  z naniesionymi obrysami budynków naziemnych 
przedstawiono na rysunku 1. Na podstawie wykonanych prac inwentaryzacyjnych opraco-
wano szczegó owy opis poszczególnych obiektów podziemnych wraz z rzutami, przekrojami 
i dokumentacj  fotografi czn  [7] oraz podano propozycj  Podziemnej Trasy Turystycznej [7] 
biegn cej wzd u  Murów Miejskich pomi dzy Baszt  Wodn  i Rycersk .

5. Inwentaryzacja obiektów budowlanych wzd u  Murów Miejskich

Badany rejon, oprócz pomieszcze  dawnego wi zienia, które przez krótki okres czasu funk-
cjonowa y jako Podziemna Trasa Turystyczna, nie zosta  dotychczas rozeznany pod wzgl dem 
górniczym. W cz ci naziemnej s  to dwu- lub trzykondygnacyjne kamienice, cz ciowo pod-
piwniczone, pokryte dachówk . Konstrukcja dachów jest w wi kszo ci wielospadowa za wy-
j tkiem obiektu na ul. Rycerskiej 18 i na ul. Siemiradzkiego 6. Odprowadzenie wód opadowych 
odbywa si  rynnami poziomymi i pionowymi wykonanymi z eliwnych rur spustowych (jak 
np. obiekty na ul. Siemiradzkiego) lub blaszanych (np. obiekt na ul. Kupieckiej 4). Mury cian 
zewn trznych wykonane s  g ównie z ceg y i kamienia, otynkowane. ciany zarówno zewn trz-

Rys. 1. Zinwentaryzowane obiekty od Baszy Wodnej 
do Baszty Rycerskiej wzd u  ul. Mi dzyle nej
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ne, jak i wewn trzne wykazuj  uszkodzenia w postaci p kni , ubytków w tynku, zawilgocenia 
i zmurszenia zaprawy. Widoczne s  równie  ubytki w pokryciu dachowym i nieszczelne rynny. 
Ogólny stan konstrukcyjny cz ci naziemnych budynków jest dobry, ale wymaga remontu.

Cz  piwniczna badanych budynków jest unikatow  mieszank  architektoniczn .
Chodniki i zej cia schodowe (rys. 2 i 3) odznaczaj  si  bardzo interesuj cymi sklepieniami 
ukowymi i kamiennymi portalami wej ciowymi (rys. 3). Stropy wyrobisk komorowych s

w wi kszo ci w kszta cie sklepie , ale w ró nych stylach architektonicznych, jak np. w bu-
dynku Wójtostwa stropy s  w postaci sklepie  krzy owych i kolebkowych (rys. 4 i 5). Za-
si g piwnic w adnym badanym budynku nie si ga  poza obrys murów zewn trznych, ale 
widoczne s  na murach piwnicznych zagruzowane i zamurowane przej cia wiadcz ce o ist-
nieniu w przesz o ci takich wyrobisk.

Rys. 2. Zej cie schodowe w obiekcie na ul. Siemiradzkiego 6

Rys. 3. Portal wej cia do klatki schodowej w dawnym Wójtostwie
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Wyrobiska te posadowione s  na ró nych poziomach, o czym wiadcz  liczne zej cia 
schodowe i pochylnie. Prawie wszystkie piwnice s  jednokondygnacyjne i si gaj  do 
g boko ci maksymalnie 3,6 m pod powierzchni  terenu. Jedynie w budynku Wójtostwa, 
sp g najni szej, trzeciej kondygnacji, si ga g boko ci 6,5 m p.p.t. Kubatura pomiesz-
cze  zawiera si  od kliku m3 dla wyrobisk chodnikowych do nawet 99 m3 dla obiektu na 
ul. Siemiradzkiego 6. rednio s  obiekty o kubaturze oko o 20–50 m3.

ciany i stropy wyrobisk wykonane s  z murów kamiennych, rzadziej z ceg y lub 
betonu, na zaprawie g ównie wapiennej, w wi kszo ci przypadków otynkowane lub 
pobielone wapnem (rys. 3). Sp g wyrobiska stanowi ubity grunt, niekiedy wy o ony 
kamiennymi lub ceramicznymi p ytami. Zej cia schodowe wykonane s  zwykle z ka-
mienia lub betonu.

Rys. 4. Widok sklepienia komory z p kni ciami sklepienia — dawne Wójtostwo

Rys. 5. Widok sklepienia piwnicy w danym Wójtostwie
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Wyrobiska piwnic przewietrzane s  w sposób naturalny, w wi kszo ci pomieszcze  pod 
stropem wykute s  okienka, które s u  jako zsypy np. dla opa u. Stan ogólny piwnic nie 
jest najlepszy, niektóre pomieszczenia s  zdegradowane i znacznie zawilgocone. W zwi zku
z tym wymagaj  osuszenia i gruntownej renowacji.

Oprócz obiektów znajduj cych si  pod kamienicami, zinwentaryzowano budynek daw-
nego wi zienia. Pomieszczenia te zosta y ulokowane s  cz ciowo pod budynkami na ul. Ku-
pieckiej 4. Od pó nocnego zachodu obiekt znajduje si  poni ej powierzchni terenu, natomiast 
ciany po przeciwnej stronie s  zintegrowane z Murami Miejskimi przy ul. Mi dzyle nej.

Plan ogólny rozmieszczenia pomieszcze  zawiera rysunek 6. Obiekt sk ada si  z 5 komór 
o kubaturze od oko o 180 m3 do 260 m3 oraz prowadz cym do niego zej ciem schodowym 
w dobudowanym do kamienicy na ul. Kupieckiej 4 pawilonie.

ciany obiektu wykonane s  z muru ceglanego na zaprawie wapiennej z wtr cenia-
mi z kamienia. Obiekt jest cz ciowo otynkowany. Na cianach widoczne s  liczne ubytki 
w tynku, zwietrza e lica cegie , wykruszone fragmenty cegie  i zaprawy a nawet p kni cia
cian. W komorze (1) i (4) przy cianach utworzone jest gruzowisko (rys. 7). W komorze 

(2) i (5) wykonane s  nowe fragmenty cian z ceg y i pustaków. Stropy komór s  w kszta cie
sklepie  oraz sklepie  wzmocnionych ukami. Strop komory (1) podparty jest dwoma fi lara-
mi, w których schodz  si  po cztery uki sklepienia kolebkowego (rys. 7).

Rys. 6. Lokalizacja wyrobisk dawnego Wi zienia
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Posadzki w komorach s  wybetonowane. W stropach komór widoczne s  otwory zsy-
powe oraz lady szybików cz ciowo lub ca kowicie zamurowane lub przykryte deskami. 
Równie  w cianach widoczne s  otwory i przej cia, które s  zamurowane lub wype nione
gruzem, np. w czniku komór (3) i (5) znajduje si  zagruzowany otwór, by  mo e, jak wy-
nika z dokumentacji [5], by a to klatka schodowa do ni szych kondygnacji (rys. 8). W ko-
morach panuje wilgo , widoczne s  wykroplenia na murach oraz lokalne wycieki i ka u e
na posadzkach.

Do budynków wi zienia nale a  równie  obiekt zlokalizowany po drugiej stronie Mu-
rów Miejskich i prawdopodobnie by  to spacerniak dla wi niów (rys. 9). ciany nale ce
fragmentami do Murów Obronnych wykonane s  z kamienia, z miejscowymi uszkodzeniami 

Rys. 7. Widok ogólny komory (1) w dawnym Wi zieniu

Rys. 8. Zagruzowane przej cie w dawnym Wi zieniu
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i ubytkami. Brak zadaszenia. Spód tarasu z gruntu rodzimego, obecnie ca kowicie zagruzo-
wany i zaro ni ty.

6. Podsumowanie

Pi kna i zabytkowa Starówka Bystrzycy K odzkiej po o ona jest tarasowo na po udnio-
wej skarpie, wzd u  Nysy K odzkiej. Ze wzgl du na swoje po o enie oraz dodatkowe czyn-
niki mo e w przysz o ci stworzy  lokalnie zagro enie stateczno ci obiektów budowlanych 
w obr bie starych murów obronnych. Podstawowe przyczyny zagro enia s  nast puj ce:

wielokondygnacyjne wyrobiska podziemne,—
du a ilo  nieszczelnych szamb kanalizacyjnych powoduj ce, e cieki przedostaj  si—
do górotworu i go os abiaj ,
brak lub niejednolity system kanalizacji deszczowej cz sto nieszczelnej, z której woda —
opadowa przep ywa najkrótszymi trasami, cz sto poprzez wyrobiska, do rzeki Nysy 
K odzkiej. Powoduje to wyp ukiwanie zaprawy z murów, p kni cia, obsuni cia, wy-
mywanie w gruntowym pod o u kawern, co mo e skutkowa  naruszeniem stateczno ci
i licznymi awariami.
Zinwentaryzowane podziemne wyrobiska i ci gi piwniczne pod wzgl dem architekto-

nicznym s  przyk adem wielowiekowej historii budownictwa obronno-gospodarczego na tych 
terenach. Jednak stan techniczny tych obiektów wskazuje na wieloletnie zaniedbania w zabez-

Rys. 9. Widok wn trza tarasu z dobudowan  galeri  (wi zienny spacerniak)
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pieczaniu i konserwacji. W pierwszej kolejno ci nale a oby wyrobiska osuszy  i zabezpieczy
przed wilgoci  poprzez wykonanie systemu odp ywu wód deszczowych oraz drena y wokó
fundamentów. W nast pnej kolejno ci nale a oby uregulowa  nieszczelny system wodoci go-
wy oraz kanalizacji ciekowej i deszczowej. Przebudowa, modernizacja lub stworzenie nowe-
go systemu kanalizacji nie tylko podniesie stopie  bezpiecze stwa podziemnych oraz nadziem-
nych obiektów kubaturowych, ale równie  komfort ycia mieszka ców tego rejonu. W celu 
podniesienia atrakcyjno ci Starego Miasta Bystrzycy K odzkiej, z najciekawszych architekto-
nicznie obiektów podziemnych, warto by by o stworzy  Podziemna Tras  Turystyczn .
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