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STANISŁAW ZAWADA

ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO PAŁACU BISKUPIEGO W NYSIE

Budowla znajduje się w południowej części 
dawnego Starego M iasta Nysy, przy zbiegu 
ulic Biskupa Jarosław a, Grodzkiej i W ałowej, 
w pobliżu innych obiektów zabytkowych, jak 
kościoła Jezuitów, kościoła Św. Jakuba, kole
gium Św. Anny, Dworu Biskupiego i budynku 
byłego muzeum. Po drugiej stronie ulicy 
Grodzkiej, równolegle do południowej ściany 
pałacu, przebiega o tw arty  kanał szerokości 
około 4 m i głębokości około 2 m (il. 1).

Pałac Biskupi pochodzi z 1 poł. XVIII w. Po
czątkowo był siedzibą biskupów wrocławskich, 
a następnie przekazany został do użytkow a
nia władzom świeckim. Podczas ostatniej woj
ny doznał w 1945 r. poważnych uszkodzeń na 
skutek pożaru. Do zabezpieczenia budowli 
przystąpiono już w 1947 r., w ykonując nowe 
dachy drew niane z pokryciem  dachówką, a w 
następnych latach wykonano część stropów 
i przeprowadzono drobne roboty remontowe. 
W 1965 r. rozpoczęto adaptację obiektu na m u
zeum i archiw um  i prace te są kontynuowane 
jeszcze obecnie.

Budowla ma w rzucie poziomym kształt zbli
żony do kw adratu  (około 50X50 m), z prosto
kątnym  dziedzińcem w ew nętrznym  (około 29X 
22 m). Dziedziniec połączony jest z ulicą Bi
skupa Jarosław a poprzez główną sień przelo
tową (il. 2). Pałac nie jest podpiwniczony i li
czy trzy  wysokie kondygnacje. Fundam enty  
z cegły lub kam ienia łam anego na zaprawie 
wapiennej są posadowione na różnych głęboko
ściach. M ury zewnętrzne i w ew nętrzne wyko
nane są z cegły gotyckiej na zaprawie wapien
nej, a grubość ich wynosi od 0,5 do 1,5 m. Nad 
parterem  tylko w jednej sali, w narożniku 
skrzydła zachodniego i północnego, znajduje 
się strop Kleina. Pozostałe pomieszczenia są 
pokryte sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, 
krzyżowymi z lunetam i i bez lunet. Nad po
mieszczeniami I i I I  piętra wykonane zostały 
ostatnio stropy Kleina. Pałac ma 3 klatk i scho
dowe — główną w skrzydle zachodnim, drugą 
w skrzydle północnym i trzecią w skrzydle po
łudniowym. Poszczególne skrzydła budowli

p rzykry te  są dwuspadowym i strom ym i dacha
mi o konstrukcji drew nianej z pokryciem da
chówką ceramiczną.

W m urach zewnętrznych w ystąpiły liczne pio
nowe pęknięcia i rysy, przebiegające przew aż
nie w linii kam iennych obramowań otworów 
okiennych i drzwiowych. Pęknięcia te są wi
doczne zarówno po stronie zewnętrznej, jak  
i w ew nętrznej. W ystąpiły także pęknięcia na 
ścianach w ew nętrznych oraz na sklepieniach. 
Ponadto uszkodzenia rynien i ru r  spustowych 
spowodowały zacieki i wym ywanie zw ietrza
łej zaprawy, a w konsekwencji lokalne osła
bienie m urów (il. 3).

W iercenia i odkrywki, wykonane w 1961 r. 
przez Towarzystwo Naukowe Ekspertów Bu
downictwa w Polsce, wykazują, że fundam en
ty  budowli spoczywają na niejednorodnym  
podłożu gruntow ym , składającym  się z nam u- 
łów, piasków pylastych, piasków gliniastych, 
piasków i żwirów. Miejscami fundam enty po
sadowione są na drew nianych rusztach z okrąg
laków o średnicy około 20 cm, przeważnie 
przegniłych. Stopy fundam entow e posadowio
ne są na różnych głębokościach od 1,5 do 4 m 
i z tego powodu część fundam entów  znajduje 
się powyżej, a część poniżej zwierciadła wody 
gruntow ej.

Opierając się na powyższych danych oraz za
kładając, że pęknięcia m urów i sklepień spo
wodowane zostały nierównom iernym  osiada
niem budowli, Pracow nie Konserwacji Zabyt
ków we W rocławiu zaprojektow ały dwa w a
rian ty  wzmocnienia fundam entów. P ierw szy 
w arian t polegał na przejęciu obciążenia z fu n 
damentów przez podciągi stalowe i przekazaniu 
go na w arstw y gruntow e o większej nośności 
za pośrednictw em  studni, wykonanych po oby
dwu stronach ław fundam entow ych. S tudnie 
zaprojektowano z prefabrykow anych kręgów  
żelbetowych o średnicy 1,2 m, 1,6 m i 2,2 m, 
w zależności od przekazywanych obciążeń 
z fundam entów . Po zapuszczeniu studni na 
żądaną głębokość, przew idyw ano wypełnienie
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1. Nysa, Pałac B iskupi, 
elewacja zachodnia i 
fragm ent kanału, stan  
z 1961 r. (fot. K. Gawi- 
nowska)
1. Nysa. Palais Episco
pal, façade occidentale 
et fragm ent du canal, 
état en 1961

2. Nysa, Pałac B iskupi, 
sień przelotowa, stan z 
1961 r. (fot. K. Gawino- 
wska)
2. Nysa. Palais Episco
pal, vestibule-passage, 
état en 1961

ich gruzobetonem. Drugi w arian t polegał na 
pogłębieniu fundam entów  do w arstw  gruntu  
o większej nośności przez wykonanie pod sto
pami fundam entow ym i podsadzki betonowej.

Oba przedstaw ione sposoby pogłębienia fun
dam entów są bardzo kosztowne i wyjątkow o 
pracochłonne, a co najw ażniejsze — nie dają 
pewności, że zostanie osiągnięty zamierzony 
efekt. 'Ponadto p rzy  pierwszym  w ariancie zu
życie stali profilowej na podciągi wyniosło

by około 180 t. Pogłębienie fundam entów 
w niektórych partiach ścian nośnych połączo
ne byłoby z dużymi trudnościam i i wymagało
by nader starannego wykonania, czego nieste
ty  nie można byłoby zagwarantować. Szczegól
nie niebezpieczny byłby zabieg obniżenia po
ziomu wody gruntow ej, gdyż niew ątpliw ie spo
wodowałby naruszenie naturalnej s tru k tu ry  
gruntu  i w ypłukiw anie pylastych frakcji grun
towych. W ykonanie dość głębokich wykopów 
naruszyłoby przyczepność gruntu  do bocznych
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3. Nysa, Pałac B iskupi, fragm ent elewacji zachodniej 
dziedzińca, stan z 1961 r. (fot. K. Gawinowska)
3. Nysa. Palais Episcopal, fragm ent de la façade occi
dentale donnant sur la cour, état en 1961

powierzchni ścian fundam entow ych, pogarsza
jąc tym  w arunki posadowienia. Dodatkowe za
grożenie posadowienia m ogłyby spowodować 
opady deszczowe, gromadzące się w wykopie. 
Ponadto pro jek t przew iduje pogłębienie fun 
dam entów tylko na niektórych odcinkach ścian 
nośnych. Stworzyłoby to sztywniejsze podpar
cie tych ścian w miejscach podsadzonych 
w porównaniu z miejscami niepodsadzonymi 
i w efekcie — przy  założeniu, że możliwa jest 
dalsza kom prym acja g run tu  — spowodować 
by mogło nowe pęknięcia na ścianach. Nale
żałoby również liczyć się i z taką możliwością, 
że podbicie betonem  pod stopą fundam entow ą 
na pewnych odcinkach nie zostanie starannie 
wykonane, a na innych odcinkach będzie w y
konane bardzo dokładnie; wówczas pow stały
by również w arunki nierównom iernego osiada
nia budowli. W szechstronna analiza tych 
okoliczności doprowadzić m usiała do wniosku,

że zastosowanie wymienionych rozwiązań jest 
niewskazane.

Ponieważ pałac istnieje około 200 lat, przeto 
niew ątpliw ie nastąpiła już bardzo znaczna 
kom prym acja gruntu  i budowla dostosowała 
się do tych warunków. Oczywiście — z uwagi 
na różnorodność w arstw  gruntow ych i różnice 
w stopniu ich ściśliwości — kom prym acja 
grun tu  może mieć jeszcze dalszy postęp. Świad
czą o tym  budowle wznoszone na słabych 
gruntach, osiadające w bardzo długich okre
sach czasu. Biorąc pod uwagę powyższe 
względy, a przede wszystkim  możliwości tech
niczne wykonawcy, niżej podpisany wysunął 
propozycję zabezpieczenia budowli za pomocą 
zwiększenia jej sztywności przestrzennej, k tó
ra przeciwdziałać będzie nierównom iernym  
osiadaniom poszczególnych partii budowli. 
C harakter rozmieszczenia i k ierunek pęknięć 
wskazują, że głównymi przyczynam i ich po
w stania były pożar oraz w pływ y atm osferycz
ne. N iektóre tylko pęknięcia, przede w szyst
kim o kierunku ukośnym, mogły również zo
stać spowodowane nierównom iernym  osiada
niem  budowli. Zwiększenie sztywności prze
strzennej budowli osiągnięto przez zastosowa
nie ściągów stalowych w poziomie stropu pod
dasza oraz stropów pośrednich 1 (il. 4). Zabieg 
taki jest analogiczny do napraw y budynków 
uszkodzonych wpływami eksploatacji górni
czej 2.

Sposób obliczenia sił w ew nętrznych wywoła
nych w ścianach i stropach krzyw izną terenu 
nie jest jeszcze rozwiązany na tyle, aby umoż
liw iał dokładne wym iarowanie ściągów. Po
nieważ jednakże istniejące obiekty budownict
wa powszechnego m ają z reguły stropy drew 
niane lub stropy ceglano-betonowe na belkach 
stalowych, k tóre bardzo słabo współpracują ze 
ścianami, przeto stosowane są sposoby przy
bliżone, w których pom ija się współpracę 
przestrzenną stropów ze ścianami i rozpatruje 
się wzmocnienie za pomocą ściągów każdej 
ściany oddzielnie. W ydzielona ściana pod 
względem schem atu statycznego jest układem  
pośrednim  pomiędzy tarczownicą i ram ą wie- 
loprzęsłową i wielopiętrową. Obserwacje 
uszkodzonych budynków wskazują, że uszko
dzenia spowodowane krzywizną koncentrują 
się przew ażnie w dwóch kondygnacjach gór-

1 B. D. W a s i 1 i e w, W ozwiedienie kapita lnych zdanij 
na silno szim ajem nych osbowanijach  [w:] „Gossudar- 
stw iennoje Izdatielstiwo A rchitiek tury  i G radostroi- 
tie lstw a”, Moskwa 1950.

* W ytyczne zabezpieczenia istniejących budynków  
m urow anych nie szkieletow ych na terenach eksploa

tacji górniczej, „Biuletyn n r 4 iPAN”, 1956; P rofilak
tyczne zabezpieczenie budynków  m ieszkalnych i u ży 
teczności publicznej, położonych na terenach eksploa
tacji górniczej [w:] „Księga m ateriałów  na konferen
cję naukow o-techniczną Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników  G órnictw a”, 19Θ3.
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4. Nysa, Pałac B isk u 
pi, przekrój poprzeczny  
południowego skrzydła  
i fragm ent elewacji 
wschodniej dziedzińca z 
uw idocznieniem  zam on
tow anych ściągów (opr, 
i rys. autor)
4. Nysa. Palais Episco
pal, section transversale  
de l’aile sud et frag
m ent de la façade orien
tale donnant sur la cour 
avec les tirants m is en 
évidence

nych przy krzyw iźnie w ypukłej lub w dwóch 
kondygnacjach dolnych przy  krzyw iźnie w klę
słej. Rozważania te nasuw ają uproszczoną kon
cepcję potraktow ania ściany jako belki, osła
bionej otworam i okiennym i i drzwiowymi. 
W ymiarowanie ściągów przy tym  założeniu 
można wykonać w ykorzystując wytrzym ałość 
obliczeniową m uru na ścinanie 3.

gdzie:

ł — wytrzym ałość obliczeniowa m uru  na ści
nanie,

a — współczynnik osłabienia ściany otw ora
mi okiennymi i drzwiowymi,

1 — długość wydzielonej ściany, 
h  — wysokość wydzielonej ściany, 
g — grubość wydzielonej ściany,
I — m om ent bezwładności pionowego prze

kroju  ściany,
S — m om ent statyczny części przekroju  ścia

ny powyżej (lub poniżej) osi obojętnej 
przekroju  pionowego ściany. ł

3 Wł. W a c h n i e w s k i ,  Zabezpieczenie istniejących  
budynków  m urow anych na terenach odbudowy gór
niczej, „Inżynieria i Budownictwo” 1Θ54, n r 11, s. 328.
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W artość ł w zależności od m ark i zapraw y po
dano w tablicy:

Ł M•ł-----μ.

apra уд сет ·?  ί

L ΊΟό ■ 100 - -to

vijк uła  bruzda 

ścia,gt 4 30

L 100--too· ΊΟ̂
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5. Nysa, Pałac B iskupi, połączenie ściągów w  narożu  
(opr. i rys. autor)
5. Nysa. Palais Episcopal, assemblage des tirants sur 
les m urs en équerre

m arka
zaprawy

kG/cm2

20 15

2,1 1,7

12

1.4

10

1,2

8 4

1,0 0,6

W budowanie ściągów rozpoczęto od górnych 
kondygnacji. Po osadzeniu kątow ników  naroż
nych i p łyt kotwicznych oraz związaniu pod 
nim i zaprawy, ściągi w stępnie naprężono za 
pomocą nakrętek, a następnie  w ypełniono 
bruzdy zaprawą cementową 1:4 (il. 5). Przed 
zamontowaniem ściągów w szystkie pęknięcia na 
ścianach przem urowano, bądź w ypełniono za
praw ą cementową, bądź też wzmocniono za 
pomocą przewiązek żelbetowych. N apraw iono 
również wszystkie rynny  i ru ry  spustow e oraz 
odprowadzono wodę opadową.

Ze stojących do dyspozycji trzech rozpa try 
wanych sposobów zabezpieczenia budow li zo
stał zastosowany ten sposób, k tóry , przystoso
wując budynek do w spółpracy z podłożem  dość 
słabym, daje jednocześnie zabezpieczenie prze
ciw skutkom  przebytego pożaru  i wpływ ów  a t
m osferycznych. Ponadto sposób zabezpieczenia 
budowli za pomocą ściągów jest tańszy  i p rost
szy w wykonaniu. Koszt wzm ocnienia funda
m entów wyniósłby co najm niej 2 m iliony zł, 
gdy tymczasem koszt w ykonania ściągów nie 
przekroczył 200 tysięcy zł. N ależy również 
podkreślić, że przy ew entualnym  nierów no
m iernym  osiadaniu fundam entów  brak  ścią
gów mógłby spowodować ponowne pęknięcia 
lub rysy w w yrem ontow anej budowli.

dr inż. S tanisław  Zawada 
K atedra Budownictwa Stalowego 
Politechniki Śląslkiej,
Gliwice

PALAIS EPISCOPAL DE NYSA. INTERVENTION POUR LA SAUVEGARDE 
DU MONUMENT HISTORIQUE

L ’article rela te  le procédé de la sauvegarde de l’an
cien Palais Episcopal de Nysa. Au cours de la 
guerre, notam m ent en 1945, ce bâtim ent a subi de 
graves endom m agem ents par su ite  d’un incendie. 
Sur les m urs, à  l’ex térieu r et à l ’in té rieu r du b â ti
m ent, sur les voûtes — de nom breuses fissures appa
ru ren t. D’autre  part, les fondem ents du bâtim ent 
reposen t sur un sol non homogène composé d’un 
mélange de limon, de sable silteux et arg ileux et de 
gravier. La façon dont sont disposées les fissures 
ainsi que leur o rien tation  indiquent que l ’incendie

eit les intem péries en étaient les p rincipales causes. 
Q uelques-unes de ces craquelures, su rto u t celles qui 
courent en biais ont pu ê tre  provoquées aussi par le 
tassem ent inégal de la construction.

En in tervenan t pour la sauvegarde du bâtim en t l’on 
a raid i sa construction par l’application  des tiran ts 
en acier au niveau des voûtes. Ce procédé est analo
gique à celui qui est de m ise dans les réparations 
des bâtim ents endommagés du fa it de l ’exploitation 
m inière.
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