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PRACE BADAWCZO-ROZPOZNAWCZE
OBIEKTÓW PODZIEMNYCH
USYTUOWANYCH WZDàUĩ MURÓW MIEJSKICH
W BYSTRZYCY KàODZKIEJ

1. Wprowadzenie
Jednym z kierunków dziaáalnoĞci nauki to szeroko pojĊta ochrona obiektów zabytkowych, które nadwyrĊĪone przez czas, wymagają odpowiednich zabiegów zabezpieczająco-konserwatorskich. Staromiejskim dzielnicom Jarosáawia, Káodzka, Sandomierza, Rzeszowa czy Bystrzycy Káodzkiej, w latach 60. i 70. ubiegáego stulecia, groziáa
katastrofa ze strony zawalających siĊ wielokondygnacyjnych i silnie rozgaáĊzionych
piwnic i korytarzy.
Na przestrzeni wieków niezabezpieczone i niepoddane sukcesywnej konserwacji
podziemne obiekty, naraĪone na dziaáanie przesiąkających w gáąb wód powierzchniowych, wodociągowych i sanitarnych, ulegaáy stopniowo zawaleniu lub wypeánieniu przez upáynnione grunty. W konsekwencji zawalenia siĊ wyrobisk podziemnych
zostawaáa naruszona istniejąca równowaga, która skutkowaáa tworzeniem siĊ zapadlisk i osiadaĔ powierzchni z uszkodzeniami lub nawet zawaleniem siĊ nadlegáych
budynków. W wyniku postĊpującego i rozszerzającego siĊ zagroĪenia powstrzymania katastrof budowlanych i trwaáego zabezpieczenia zabytkowych miast dla przyszáych pokoleĔ, podjĊli siĊ pracownicy Wydziaáu Górniczego Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. Feliksa Zalewskiego, a nastĊpnie prof.
Zbigniewa Strzeleckiego, opracowując wytyczne kompleksowego zabezpieczania
pod wzglĊdem górniczym i budowlanym zagroĪonych zabytkowych miast w Polsce,
tzw. MetodĊ Z–S [6].
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2. Wytyczne metody Z–S w pracach badawczo-rozpoznawczych
w zagroĪonych dzielnicach staromiejskich
Odbudowa i rewaloryzacja kaĪdego zagroĪonego obiektu w jego czĊĞci naziemnej
moĪe nastąpiü dopiero po wczeĞniejszym, caákowitym zabezpieczeniu jego czĊĞci podziemnej, tj. po likwidacji lub zabezpieczeniu wszystkich udostĊpnionych wyrobisk podziemnych,
wzmocnieniu fundamentów oraz wykonaniu odwodnienia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zabezpieczających, naleĪy jednoznacznie okreĞliü wszystkie wystĊpujące czynniki zagroĪenia, ustaliü ich zasiĊg, wzajemne korelacje, a nastĊpnie w odpowiedniej kolejnoĞci usunąü nie tylko skutki, lecz przede wszystkim przyczyny wystĊpujących zagroĪeĔ.
Do podstawowych czynników mających wpáyw na zagroĪenie obiektów naleĪą:
— ﬁzyczno-mechaniczne wáaĞciwoĞci podáoĪa i górotworu,
— stan techniczny, zasiĊg i gáĊbokoĞü zalegania wyrobisk podziemnych,
— stan techniczny i sposób posadowienia fundamentów,
— stan techniczny konstrukcji naziemnej budynku,
— stan techniczny odwodnieĔ powierzchniowych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i deszczowych,
— stan techniczny wysokich skarp.
W rejonie zagroĪenia, w pierwszej kolejnoĞci, naleĪy zlokalizowaü wszystkie obiekty
podziemne, równieĪ te, które znajdują siĊ poza obrysem budynków a nastĊpnie nanieĞü je na
plany badanych obszarów. Kolejną czynnoĞcią jest wykonanie opisowej i rysunkowej oceny
aktualnego stanu technicznego udostĊpnionych wyrobisk i pustych przestrzeni, w korelacji
ze stwierdzonymi uszkodzeniami nadlegáego obiektu wraz z otoczeniem. Podczas inwentaryzacji ocenia siĊ wspóázaleĪne ze sobą trzy podstawowe elementy, a mianowicie:
1) ocenĊ stanu technicznego wyrobisk podziemnych (dokáadny opis stanu technicznego,
naniesienie na podkáady geodezyjne uszkodzeĔ konstrukcji, braku obudowy, miejsc
zwiĊkszonego zawilgocenia, inﬁltracji wody, itp.),
2) ocenĊ stanu odwodnienia powierzchniowego i lokalizacjĊ wszystkich zapadlisk na obszarze rozpatrywanego rejonu zagroĪenia,
3) lokalizacjĊ widocznych uszkodzeĔ Ğcian konstrukcyjnych budynków i naniesienie ich
na wczeĞniej przygotowane rzuty.
Po odpowiedniej analizie i interpretacji informacji uzyskanych z przeprowadzonej inwentaryzacji, naleĪy opracowaü dokumentacjĊ techniczną, która stanowi podstawĊ do opracowania programu dalszych prac badawczych oraz likwidacyjno-zabezpieczających [6].

3. Dotychczasowe prace zabezpieczające w Bystrzycy Káodzkiej
Pod budynkami, ulicami i placami Starego Miasta zalegają, powstaáe na przestrzeni
wieków, wielokondygnacyjne, rozlegáe wyrobiska podziemne. Pierwsze oznaki groĨnego
niebezpieczeĔstwa stwierdzono w poáowie lat 70. poprzedniego stulecia, kiedy to kilkupiĊtrowe piwnice budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Siennej wypeániáy siĊ wodą.
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W ramach prowadzonej w latach 1983–2002 akcji rewaloryzacji podziemi Dzielnicy
Staromiejskiej wykonano nastĊpujące prace:
— przeprowadzono roboty badawczo-poszukiwawcze i udostĊpniające,
— wzmocniono i podbito fundamenty zabytkowych budynków oraz murów obronnych,
— zlikwidowano wyrobiska wychodzące poza obrys budynków, specjalistycznymi podsadzkami lesso-cementowymi,
— zabezpieczono uszkodzoną konstrukcjĊ komór lub wykonano obudowy wtórne,
— zlikwidowano caáy szereg doraĨnych awarii, stwarzających zagroĪenie konstrukcji zabytkowych obiektów [1–5].

4. Aktualne prace badawczo-rozpoznawcze
W roku 2009 wznowiono wspóápracĊ miĊdzy UrzĊdem Miasta i Gminy Bystrzyca
Káodzka a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w zakresie wsparcia merytorycznego
przy realizacji zadaĔ związanych z procesami rewaloryzacji podziemnych obiektów w Staromiejskiej czĊĞci miasta. W ramach tego porozumienia prace inwentaryzacyjne przeprowadzono w podziemnych czĊĞciach budynków znajdujących siĊ wzdáuĪ Murów Miejskich miĊdzy Basztą Wodną i Rycerską w Staromiejskiej czĊĞci miasta. W opracowaniu [7] zestawiono
informacje, bĊdące wynikiem przeprowadzonych inwentaryzacji, w ukáadzie kart wyrobisk
podziemnych dla poszczególnych budynków nadziemnych. W kaĪdej karcie inwentaryzacyjnej przedstawiono opis caáego obiektu, tj. lokalizacja, iloĞü kondygnacji, ogólny stan techniczny, ukáad konstrukcyjny, widoczne uszkodzenia, itp., oraz wszystkie elementy skáadowe
wyrobisk podziemnych wraz z opisem ich stanu technicznego.
W ramach tych prac wykonano szczegóáową inwentaryzacjĊ budowlaną podziemnych
obiektów:
a) budynek Wójtostwa — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci,
b) budynek przy ul. Siemiradzkiego 2 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci,
c) budynek przy ul. Siemiradzkiego 4 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci,
d) budynek przy ul. Siemiradzkiego 6 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci,
e) podziemia pod dawnym wiĊzieniem — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci,
f) budynek przy ul. Kupieckiej 4 — 2 piwnice — jedna piwnica zostaáa zinwentaryzowana
w caáoĞci, w drugiej piwnicy tylko jedno pomieszczenie, natomiast drugie nie zostaáo
udostĊpnione,
g) budynek przy ul. Kupieckiej 7 — 1 piwnica — zinwentaryzowane zostaáo jedno pomieszczenie, drugie nie zostaáo udostĊpnione,
h) budynek przy ul. Krótkiej 6 — 1 piwnica — zinwentaryzowane zostaáo jedno pomieszczenie, drugie nie zostaáo udostĊpnione,
i) budynek przy ul. Krótkiej 3 — nie posiada piwnic,
j) budynek przy ul. Rycerskiej 18 — 1 piwnica — zinwentaryzowana w caáoĞci.
Ponadto wykonano dokumentacjĊ fotograﬁczną oraz szkice Murów Miejskich od Baszty Wodnej do Rycerskiej, wzdáuĪ ul. MiĊdzyleskiej.
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Obszar przeprowadzonych badaĔ z naniesionymi obrysami budynków naziemnych
przedstawiono na rysunku 1. Na podstawie wykonanych prac inwentaryzacyjnych opracowano szczegóáowy opis poszczególnych obiektów podziemnych wraz z rzutami, przekrojami
i dokumentacją fotograﬁczną [7] oraz podano propozycjĊ Podziemnej Trasy Turystycznej [7]
biegnącej wzdáuĪ Murów Miejskich pomiĊdzy Basztą Wodną i Rycerską.

Rys. 1. Zinwentaryzowane obiekty od Baszy Wodnej
do Baszty Rycerskiej wzdáuĪ ul. MiĊdzyleĞnej

5. Inwentaryzacja obiektów budowlanych wzdáuĪ Murów Miejskich
Badany rejon, oprócz pomieszczeĔ dawnego wiĊzienia, które przez krótki okres czasu funkcjonowaáy jako Podziemna Trasa Turystyczna, nie zostaá dotychczas rozeznany pod wzglĊdem
górniczym. W czĊĞci naziemnej są to dwu- lub trzykondygnacyjne kamienice, czĊĞciowo podpiwniczone, pokryte dachówką. Konstrukcja dachów jest w wiĊkszoĞci wielospadowa za wyjątkiem obiektu na ul. Rycerskiej 18 i na ul. Siemiradzkiego 6. Odprowadzenie wód opadowych
odbywa siĊ rynnami poziomymi i pionowymi wykonanymi z Īeliwnych rur spustowych (jak
np. obiekty na ul. Siemiradzkiego) lub blaszanych (np. obiekt na ul. Kupieckiej 4). Mury Ğcian
zewnĊtrznych wykonane są gáównie z cegáy i kamienia, otynkowane. ĝciany zarówno zewnĊtrz300

ne, jak i wewnĊtrzne wykazują uszkodzenia w postaci pĊkniĊü, ubytków w tynku, zawilgocenia
i zmurszenia zaprawy. Widoczne są równieĪ ubytki w pokryciu dachowym i nieszczelne rynny.
Ogólny stan konstrukcyjny czĊĞci naziemnych budynków jest dobry, ale wymaga remontu.
CzĊĞü piwniczna badanych budynków jest unikatową mieszanką architektoniczną.
Chodniki i zejĞcia schodowe (rys. 2 i 3) odznaczają siĊ bardzo interesującymi sklepieniami
áukowymi i kamiennymi portalami wejĞciowymi (rys. 3). Stropy wyrobisk komorowych są
w wiĊkszoĞci w ksztaácie sklepieĔ, ale w róĪnych stylach architektonicznych, jak np. w budynku Wójtostwa stropy są w postaci sklepieĔ krzyĪowych i kolebkowych (rys. 4 i 5). ZasiĊg piwnic w Īadnym badanym budynku nie siĊgaá poza obrys murów zewnĊtrznych, ale
widoczne są na murach piwnicznych zagruzowane i zamurowane przejĞcia Ğwiadczące o istnieniu w przeszáoĞci takich wyrobisk.

Rys. 2. ZejĞcie schodowe w obiekcie na ul. Siemiradzkiego 6

Rys. 3. Portal wejĞcia do klatki schodowej w dawnym Wójtostwie
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Rys. 4. Widok sklepienia komory z pĊkniĊciami sklepienia — dawne Wójtostwo

Rys. 5. Widok sklepienia piwnicy w danym Wójtostwie

Wyrobiska te posadowione są na róĪnych poziomach, o czym Ğwiadczą liczne zejĞcia
schodowe i pochylnie. Prawie wszystkie piwnice są jednokondygnacyjne i siĊgają do
gáĊbokoĞci maksymalnie 3,6 m pod powierzchniĊ terenu. Jedynie w budynku Wójtostwa,
spąg najniĪszej, trzeciej kondygnacji, siĊga gáĊbokoĞci 6,5 m p.p.t. Kubatura pomieszczeĔ zawiera siĊ od kliku m3 dla wyrobisk chodnikowych do nawet 99 m3 dla obiektu na
ul. Siemiradzkiego 6. ĝrednio są obiekty o kubaturze okoáo 20–50 m3.
ĝciany i stropy wyrobisk wykonane są z murów kamiennych, rzadziej z cegáy lub
betonu, na zaprawie gáównie wapiennej, w wiĊkszoĞci przypadków otynkowane lub
pobielone wapnem (rys. 3). Spąg wyrobiska stanowi ubity grunt, niekiedy wyáoĪony
kamiennymi lub ceramicznymi páytami. ZejĞcia schodowe wykonane są zwykle z kamienia lub betonu.
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Wyrobiska piwnic przewietrzane są w sposób naturalny, w wiĊkszoĞci pomieszczeĔ pod
stropem wykute są okienka, które sáuĪą jako zsypy np. dla opaáu. Stan ogólny piwnic nie
jest najlepszy, niektóre pomieszczenia są zdegradowane i znacznie zawilgocone. W związku
z tym wymagają osuszenia i gruntownej renowacji.
Oprócz obiektów znajdujących siĊ pod kamienicami, zinwentaryzowano budynek dawnego wiĊzienia. Pomieszczenia te zostaáy ulokowane są czĊĞciowo pod budynkami na ul. Kupieckiej 4. Od póánocnego zachodu obiekt znajduje siĊ poniĪej powierzchni terenu, natomiast
Ğciany po przeciwnej stronie są zintegrowane z Murami Miejskimi przy ul. MiĊdzyleĞnej.
Plan ogólny rozmieszczenia pomieszczeĔ zawiera rysunek 6. Obiekt skáada siĊ z 5 komór
o kubaturze od okoáo 180 m3 do 260 m3 oraz prowadzącym do niego zejĞciem schodowym
w dobudowanym do kamienicy na ul. Kupieckiej 4 pawilonie.

Rys. 6. Lokalizacja wyrobisk dawnego WiĊzienia

ĝciany obiektu wykonane są z muru ceglanego na zaprawie wapiennej z wtrąceniami z kamienia. Obiekt jest czĊĞciowo otynkowany. Na Ğcianach widoczne są liczne ubytki
w tynku, zwietrzaáe lica cegieá, wykruszone fragmenty cegieá i zaprawy a nawet pĊkniĊcia
Ğcian. W komorze (1) i (4) przy Ğcianach utworzone jest gruzowisko (rys. 7). W komorze
(2) i (5) wykonane są nowe fragmenty Ğcian z cegáy i pustaków. Stropy komór są w ksztaácie
sklepieĔ oraz sklepieĔ wzmocnionych áukami. Strop komory (1) podparty jest dwoma ﬁlarami, w których schodzą siĊ po cztery áuki sklepienia kolebkowego (rys. 7).
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Rys. 7. Widok ogólny komory (1) w dawnym WiĊzieniu

Posadzki w komorach są wybetonowane. W stropach komór widoczne są otwory zsypowe oraz Ğlady szybików czĊĞciowo lub caákowicie zamurowane lub przykryte deskami.
RównieĪ w Ğcianach widoczne są otwory i przejĞcia, które są zamurowane lub wypeánione
gruzem, np. w áączniku komór (3) i (5) znajduje siĊ zagruzowany otwór, byü moĪe, jak wynika z dokumentacji [5], byáa to klatka schodowa do niĪszych kondygnacji (rys. 8). W komorach panuje wilgoü, widoczne są wykroplenia na murach oraz lokalne wycieki i kaáuĪe
na posadzkach.

Rys. 8. Zagruzowane przejĞcie w dawnym WiĊzieniu

Do budynków wiĊzienia naleĪaá równieĪ obiekt zlokalizowany po drugiej stronie Murów Miejskich i prawdopodobnie byá to spacerniak dla wiĊĨniów (rys. 9). ĝciany naleĪące
fragmentami do Murów Obronnych wykonane są z kamienia, z miejscowymi uszkodzeniami
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i ubytkami. Brak zadaszenia. Spód tarasu z gruntu rodzimego, obecnie caákowicie zagruzowany i zaroĞniĊty.

Rys. 9. Widok wnĊtrza tarasu z dobudowaną galerią (wiĊzienny spacerniak)

6. Podsumowanie
PiĊkna i zabytkowa Starówka Bystrzycy Káodzkiej poáoĪona jest tarasowo na poáudniowej skarpie, wzdáuĪ Nysy Káodzkiej. Ze wzglĊdu na swoje poáoĪenie oraz dodatkowe czynniki moĪe w przyszáoĞci stworzyü lokalnie zagroĪenie statecznoĞci obiektów budowlanych
w obrĊbie starych murów obronnych. Podstawowe przyczyny zagroĪenia są nastĊpujące:
— wielokondygnacyjne wyrobiska podziemne,
— duĪa iloĞü nieszczelnych szamb kanalizacyjnych powodujące, Īe Ğcieki przedostają siĊ
do górotworu i go osáabiają,
— brak lub niejednolity system kanalizacji deszczowej czĊsto nieszczelnej, z której woda
opadowa przepáywa najkrótszymi trasami, czĊsto poprzez wyrobiska, do rzeki Nysy
Káodzkiej. Powoduje to wypáukiwanie zaprawy z murów, pĊkniĊcia, obsuniĊcia, wymywanie w gruntowym podáoĪu kawern, co moĪe skutkowaü naruszeniem statecznoĞci
i licznymi awariami.
Zinwentaryzowane podziemne wyrobiska i ciągi piwniczne pod wzglĊdem architektonicznym są przykáadem wielowiekowej historii budownictwa obronno-gospodarczego na tych
terenach. Jednak stan techniczny tych obiektów wskazuje na wieloletnie zaniedbania w zabez305

pieczaniu i konserwacji. W pierwszej kolejnoĞci naleĪaáoby wyrobiska osuszyü i zabezpieczyü
przed wilgocią poprzez wykonanie systemu odpáywu wód deszczowych oraz drenaĪy wokóá
fundamentów. W nastĊpnej kolejnoĞci naleĪaáoby uregulowaü nieszczelny system wodociągowy oraz kanalizacji Ğciekowej i deszczowej. Przebudowa, modernizacja lub stworzenie nowego systemu kanalizacji nie tylko podniesie stopieĔ bezpieczeĔstwa podziemnych oraz nadziemnych obiektów kubaturowych, ale równieĪ komfort Īycia mieszkaĔców tego rejonu. W celu
podniesienia atrakcyjnoĞci Starego Miasta Bystrzycy Káodzkiej, z najciekawszych architektonicznie obiektów podziemnych, warto by byáo stworzyü Podziemna TrasĊ Turystyczną.
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