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W okresie zaś obowiązującego czasu letniego należy d o d a ć  minut:
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Ponad zegarem słonecznym umieścił 
dr Przypkowski, po uzgodnieniu z Wo
jewódzkim i Miejskim Konserwatorem  
Zabytków, jedyny element jakiego przed
tem nie było, a mianowicie haraldycz- 
nie najbardziej prawidłowo wykreślony 
herb miasta Sandomierza. Jako wzór po
służyła wspaniała pieczęć miejska znaj
dująca się w  doskonale zachowanym ory
ginalnym tłoku pieczętnym z XIV w., 
wykonanym w brązie, znajdująca się 
w zbiorach Czartoryskich w  Krakowie. 
Pieczęć ta powinna kiedyś powrócić do 
Sandomierza, tym bardziej, że Sandomierz 
ma już własne Muzeum Państwowe w od
budowanej słynnej kamienicy Oleśnickich.

Dr Przypkowski, jako doświadczony 
heraldyk, nie kopiował wiernie pieczęci, 
której kompozycja jest dostosowana do 
kolistego jej wykroju, lecz biorąc z niej 
wszystkie zasadnicze heraldyczne elem en
ty skomponował je w  prawidłowej rene
sansowej tarczy według wszelkich prawi
deł sztuki heraldycznej. Jest to więc naj
bardziej naukowo i plastycznie opraco
wany herb miasta.

Ponadto na podstawie historycznych da
nych dostarczonych przez prof. S. Mikuc- 
kiego i prof. К. Lepszego oraz przy kon
sultacji dr T. Przypkowskiego, władze 
m iejskie zdecydowały do czasu ewen
tualnego wskrzeszenia województwa san
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domierskiego za barwy m iejskie przyjąć 
podane przez Długosza historyczne bar
wy księstwa a potem województwa: żół
tą, czerwoną i niebieską. Dopiero po 
wskrzeszeniu województwa mogłoby m ia
sto, które teraz chce jako pamiątkę po 
województwie używać jego barw, przejść 
na używanie typowych barw miejskich: 
niebieskiej z wąskim pasem białym (ślad 
po orle państwowym w herbie miasta) 
i czerwonej tej samej szerokości, co n ie
bieska.

J. J.

ZABYTKI GINĄCE

KAMIENICA PRZY PL. GRZYBOW
SKIM 16 W WARSZAWIE

Ostatnio przestał istnieć w Warszawie 
jeszcze jeden obiekt zabytkowy — budy
nek przy pl. Grzybowskim 16, nr rejestru 
zabytków 173. Była to czynszowa kam ie
nica z rozległymi oficynami i obszernym  
podwórzem.

Surową elewację o trzech kondygna
cjach ujętą dwoma ryzalitami ozdabiał 
cztero kolumnowy portyk pozorny w ie l
kiego porządku. Nadokienniki I piętra 
spełniały rolę gzymsu kordonowego. S il
nie wysunięty gzyms koronujący ocie
niał metopy i tryglify fryzu.



Ryc. 99. W arszawa — kam ienica przy 
pl. Grzybowskim 16.

skiej A kadem ii Nauk. Należy nadm ienić, 
że zleceniodawca nie dopełnił obowiązku 
zawiadom ienia Urzędu K onserw atorskiego 
o kom isji. M ury kam ienicy groziły zaw a
leniem — statycy stw ierdzili konieczność 
rozbiórki, k tó rą  polecił wykonać A rchitekt 
Dzielnicowy.

Wówczas zgłosiła się do UK spółdziel
nia m ieszkaniow a „Grzybów” z propo
zycją odbudowy kam ienicy na m ieszkania. 
Jednak nie udało się je j uregulować 
spraw  własnościowych i zrezygnowała ze 
swych zam ierzeń. UK, k tóry  w strzym ał 
czasowo rozbiórkę m usiał zgodzić się na 
jej dokonanie nie m ając możności na
tychm iastowego uruchom ienia robót za 
bezpieczających. Na zwłokę nie mógł zgo
dzić się A rch itek t Dzielnicowy ze w zglę
du na doraźne zagrożenie bezpieczeństwa.

B. K. i S t  K.

E lew acja ta  w ykazuje w yraźne podo
bieństw o do elew acji w ielu budynków  
w  W arszaw ie z I  połowy X IX  — jak  
np. kam ienicy przy ul. Nowy Św iat 35 
(pałac Hołówczyca wzniesiony przez Co- 
razziego w  1820 r.), Nowy Św iat 49 (dom 
Bentkow skiego z 1. 1819—22, arch itek t
Szpilowski), Nowy Św iat 53 (tzw. pałac 
Pusłow skich przebudow any ok. 1822 r.). 
W idoczne jest ono zwłaszcza w rozw ią
zan iu  p a rtii centralnej budynku za po
m ocą praw ie identycznego portyku. Rów
nież proporcje elewacji, rozmieszczenie 
i w ym iary  okien, oraz dekoracja u trzy 
m ana w  charak terze surowego klasycyz
m u wiążą om awianą kam ienicę z a rch i
tek tu rą  tzw. klasycyzm u warszawskiego.

Budynek spłonął w  1939 r. Pozostały 
m ury zew nętrzne z większością tynków. 
Późniejsze działania w ojenne nie zm ieni
ły stanu  zachowania, w 1948 r. oszaco
w ano zniszczenie kam ienicy na 60%. 
W tym  okresie na parterze umieszczono 
sklepy pryw atne, których w łaściciele zo
sta li zobowiązani do zabezpieczenia całości 
m urów .

W arunku tego nie w ypełniono należy
cie, jak  to w ykazała ekspertyza statyczna 
budynku w ykonana przez sta tyków  Pol-

Ryc. 100. Osuszanie m uru ru rkam i poro
w atym i (pałac W allensteina w Pradze).

Z ZAGRANICY
OSUSZANIE MURÓW 
ZA POMOCĄ RUREK POROWATYCH

O patentow any system  K napen opiera 
się na innej zasadzie niż norm alnie sto 
sowane środki zabezpieczające przed w il
gocią, P enetracja  jej nie jest przerw ana 
w arstw ą nieprzepuszczalną, ale strefą w 
k tórej następuje szybkie odparow anie 
wilgoci. Nie je st ona zatrzym ana, tylko 
usunięta. U zyskuje się to przez w prow a
dzenie w  m iejsce izolacji szeregu porow a
tych rurek. W ykonane są z czterech sk ład 
ników  odpowiednio dobranych dla uzyska
nia w łaściw ej porowatości; przypom inają 
pod względem koloru i fak tu ry  cegłę. O sa
dzone są w m urze od zew nątrz w w ykutych 
otw orach na porow atej w apiennej za p ra 
w ie z grubym  piaskiem . O tw orów  nie w y
kuw a się na w ylot m uru, ala na połowę 
jego grubości. Oś ru rek  nachylona jest na 
zew nątrz pod kątem  25°. Wyioty ich osła
nia k ra tk a  w ykonaną z cem entu lub brązu.

Działanie ru rek  jest następujące. P rze
dostające się do nich suche pow ietrze 
przepływ a przez ich górne p artie  i w chła
nia wilgoć, k tó ra  przenika do ;ch ścianek 
z m uru  na zasadzie kapilarności. N aw ilgo
cone powietrze, chłodniejsze i cięższe, opa
da z kolei na ich dno i w ydostaje się na 
zewnątrz. P ow staje w ten  sposób stały  
przepływ  pow ietrza. R urka chłonie wilgoć 
w  pewnym  promfieniu z otaczającego m u 
ru. Rząd ru rek  osadzonych w  tak im  roz
stawie, aby strefy  ich działania zazębiały 
się, w ytw arza pas izolacyjny. Insta lac ja  
ta usuw a zarówno wilgoć zaw artą  w  m u 
rze jak  i przedostającą się z grun tu . Po 
odparow aniu wilgoci p rzesta je  działać, 
w yłączając się n iejako sam oczynnie przy 
każdym  je j ponownym pojaw ieniu  się. 
Działa bez konserw acji, praktycznie aż
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