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  1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są badania stratygraficzne  elewacji 
budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu  związku z 
planowanym remontem. 
Jest to budynek dydaktyczny Katedry Archeologii i Dziekanatu 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
Jest to budynek zabytkowy, dawny pałac Hornesów, wpisany 
do Rejestru Zabytków miasta Wrocławia pod nr A/2905/161, 
z dnia 15.02.1962 r. 
Celem niniejszego opracowania jest przywrócenie wartości 
historyczno-estetycznej obiektu, dlatego np. zaproponowane poniżej 
działania remontowo-konserwatorskie, będące wynikiem badań  
stratygraficznych i kwerendy archiwalnej, zawierają między innymi 
propozycje  rekonstrukcji detali dekoracyjnych na elewacjach.
Badania  stratygraficzne zlecone  dla  niniejszego  opracowania nie 
obejmują  dachu budynku  i zamykającego  go gzymsu, okalającego 
fasady wsch. i pd.
Zakres rekonstrukcji powinien być  zawarty dokumentacji 
powykonawczej dotyczącej remontu budynku, a jednocześnie 
dokumentowany w trakcie prac, po uprzedniej akceptacji ich zakresu 
i materiałów użytych.

 
2. OPIS I HISTORIA OBIEKTU

Jest to budowla 4–skrzydłowa na rzucie trapezu z wewnętrznym 
dziedzińcem, 3-kondygnacyjna, z 2-kondygnacyjnym strychem o 
dolnej kondygnacji mieszkalnej, podpiwniczona.
7-osiowa elewacja frontowa, wschodnia od strony ul. Szewskiej i 
południowa, od ulicy Uniwersyteckiej są nakryte dachem 
mansardowym (korpus) oraz jedno i dwu spadowymi w układzie 
kalenicowym.
W XVI wieku w miejscu obecnego budynku  stał narożny, 2-
kondygnacyjny, 3-skrzydłowy dom. Jego fragmenty zachowały się 
na poziomie piwnicznym.
6 maja 1721r. ówczesny właściciel baron von Stembach sprzedał 
działkę hr. Dionysiusowi von Hornes, radcy kamery cesarskiej, który 
wybudował tu około 1730 roku swą rezydencję.
Autorem projektu był prawdopodobnie J.B. Peintner lub 
Ch. Hackner. Do budowy wykorzystano fundamenty i mury 
obwodowe istniejącego wcześniej budynku.
Powstały w ten sposób barokowy pałac miejski został w swej 
zasadniczej części nakryty dachem mansardowym.
Była to czteroskrzydłowa, dwupiętrowa budowla, składająca się z 
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domu frontowego i trzech skrzydeł, otaczających niewielki 
dziedziniec wewnętrzny.
Siedmioosiowa fasada była artykułowana w partii pięter 
boniowanymi lizenami akcentującymi naroża i wydzielającymi oś 
środkowa, którą wieńczyła w partii dachu facjata z trójkątnym 
tympanonem, flankowanym przez wolutowe spływy. Po obu stronach 
facjaty rozmieszczono  symetrycznie po dwie lukarny.
Pośrodku parterowej części fasady umieszczono balkonowy portal, w 
którego naświetlu znajdowała się barokowa krata.

Rys. 1

Fot. 1
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Dom należał około 1750 roku do rodziny von Matuschów.
Rycina z 1830 roku sugeruje, iż nad oknami piętra pierwszego, 
mogły istnieć dekoracje w formie muszli, natomiast w miejscu boni 
mogły istnieć dekoracje w formie rautów.

Rys. 2 Rycina archiwalna

Rys. 3 Rysunek współczesny, prawdopodobny wygląd elewacji w 
1830r.(nad oknami I piętra dekoracje w formie muszli).

W 1888 roku zlikwidowano bramę wjazdową, która znajdowała się w 
bocznym, południowym skrzydle.
W 1890 roku wprowadzono witryny sklepowe na parterze i 
zlikwidowano dekoracje w formie zagłębionych prostokątów nad 
oknami.
W 1900 r. przebudowano lukarny. Zapewne w związku z dokonanymi 
wówczas zmianami usunięto barokową kratę naświetla. 
W środkowym oknie drugiego piętra umieszczono metalowy 
balkonik kwietny.1

1Opracowano na podstawie materiału zawartego w Leksykonie Architektury Wrocławia, Wrocław 2011, str.358, 
W. Brzezowski, Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku, Wrocław 2005, str.298
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Fot. 2
Remont wykonany w 1974 roku całkowicie zmienił wygląd elewacji. 
Odtworzono zbyt duże bonia narożnikowe, na parterze 
wprowadzono cokół i umieszczono w nim okienka zsypowe. 
W miejsce witryn wmontowano różnej wysokości okna. 
Nad oknami pierwszego piętra prawdopodobnie zamurowano resztki 
dekoracji, dodatkowo nadając im bardzo jasną kolorystykę nie 
mającą uzasadnienia w ocienionych płaszczyznach. 
Następny projekt pochodzi z 1986r. i dotyczy remontu budynku i 
kolorystyki elewacji.

3.OCENA STANU ZACHOWANIA 

Mury na poziomie parteru są zawilgocone, na skutek kapilarnego 
podciągania wody, miejscami pokryte porostami. Dodatkowo rury 
spustowe są nieszczelne i prawdopodobnie nie oczyszczane, przez 
co także i mury wyższych pięter są zawilgocone. Dodatkowo do 
porostu glonów przyczyniają się spływające skropliny z jednostek 
klimatyzacyjnych na elewacji wschodniej, północnej oraz na 
dziedzińcu wewnętrznym.
Na tynkach widoczne są wykwity soli krystalizujących. 
W wielu miejscach tynk odpada i rozpaja się z podłożem. 
Prawdopodobnie budynek nie posiada dostatecznej, lub 
jakiejkolwiek izolacji poziomej.
Zachowane na elewacjach południowej i wschodniej okna  
skrzynkowe z zabytkową stolarką, okuciami i klamkami były 
wielokrotnie przemalowane, farbą olejną w kolorze białym, choć 
badania stratygraficzne wykazały kolor jasnoszary jako oryginalny. 
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Fot. 3 Fot. 4

Fot. 5 W zabytkowych oknach zamontowane są zawiasy o trzech 
rozmiarach.

 

Fot. 6 Oryginalny kolor stolarki okiennej.

Tynki oryginalne wapienno piaskowe zachowane są w szczątkowej 
formie. Pod warstwą XX wieczną, pochodzącą z czasu remontu z 
1974 roku zachowana jest dość gruba warstwa tynku wapienno 
cementowego z zachowaną warstwą barwną błękitno-szarą. 
Badania elewacji zachodniej i północnej ujawniły kolorystykę 
błękitno – szarą , jedynie we fragmencie oryginalnej oficyny na 
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elewacji północnej , reszta murów jest XX wieczna.
Budynek poddano w 2015 roku  ekspertyzie  opracowanej przez inż. 
A. Dobruckiego i inż. R. Chorążego dotyczącej stanu technicznego 
oraz mykologicznego piwnic i elewacji.

Fot. 7
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Fot. 8 Elewacja południowa  

Fot. 9 Okolice balkonu elewacji wschodniej.
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4. TABELA – BADANIA STRATYGRAFICZNE 
Tab. 1

Lp. Warstwa 
chronologiczna

Oznaczenie warstwy Nazwa Datowanie

1 IV Kolor Warstwy XX 
wieczne

2 IV Elementy 
kamienne 

(piaskowiec)

3 IV Metal

4 IV Zaprawa, tynk

5 III Balkonik – 
metal elewacja 

wschodnia

Około 1900

6 III Elementy 
kamienne 

(piaskowiec)

7 III Zaprawa, tynk

8 II Warstwa 
barwna

1830

9 II Dekoracje 
wykonane w 

tynku

10 II Zaprawa, tynk
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11 I Elementy 
kamienne 

(piaskowiec)

1730

12 I Kolor 

13 I Zaprawa, tynk

14 I Wątek 
mieszany
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5. PROPONOWANE ZMIANY WYSTROJU ELEWACJI POWSTAŁE 
W WYNIKU  PRZEPROWADONYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH ELEWACJI BUDYNKU

Rys. 4 Kolorystyka elewacji południowej, wschodniej, północnej i 
wewnętrznego dziedzińca.

LEGENDA:

np. STO 16038

np. STO 16037

np. STO 16116

np. STO 16294

np. STO 16295

elementy z piaskowca

RAL 7009

np. SIKKENS Greige

Rys. 5 Przykładowa kolorystyka np. firmy STO i SIKKENS. W RALu 
podano kolor elementów metalowych.
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA POŁUDNIOWA
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ELEWACJA PÓŁNOCNA
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WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC
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ŚCIANY OSŁONOWE ZEWNĘTRZNE

Parter

1. Boniowanie, uwzględnić „cokół”

Rys. 10 Dotychczas istniejący cokół zostaje usunięty na elewacji 
wschodniej i południowej i zastąpiony na narożnikach rozszerzonym 
boniowaniem.

2. Pas prostokątów dekoracyjnych – zagłębienie na 2 cm

Rys. 11 Po postawieniu rusztowania konserwator zdecyduje czy 
zostanie wprowadzony kolor we wgłębieniach obramienia, czy też 
nie. 
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3. Gzyms wieńczący szerszy (pas kolorowy zakończony wałkami od 
góry i dołu)

Rys. 12

4. Drzwi- Uniwersytecka kolor,  Szewska - świetlik wg Lutscha

Rys. 13 Elewacja południowa

Rys. 14 Elewacja wschodnia
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Rys. 15 Dziedziniec wewnętrzny

5. Likwidacja drzwiczek blaszanych w otworach zsypowych i wtórnie 
umieszczonych opasek z piaskowca.

6. Ochrona p. ptakom gzyms – kolce metalowe nie dłuższe niż 10 cm

7. Media, gaz itp. - drzwiczki metalowe ( elewacja południowa)

Fot. 10

Rys. 16 kolorystyka RAL 7009
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Pierwsze piętro

1. Boniowanie

Rys. 17

2. Blendy okienne ( Uniwersytecka) I i II piętro

Rys. 18

3. Jednostki klimatyzacyjne – 5 szt. do usunięcia, po zrealizowaniu 
projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla wskazanych 
pomieszczeń w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego wykonany przez biuro „Projektowanie i Usługi Różne 
DORBUD” z kwietnia 2009r

4. Zabezpieczenia p. ptasie – opierzenie daszków nad oknami – kolce 
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metalowe, nie dłuższe niż 10 cm

5. Usunąć balkonik kwietny metalowy w oknie środkowym elewacji 
wschodniej (ul. Szewska) na II piętrze i istniejące bezpośrednio pod 
nim na wysokości I piętra bonia prostokątne duże.

Rys. 19

Usunąć kratkę wentylacyjną na I piętrze od ul. Uniwersyteckiej po 
sprawdzeniu czy nie stanowi zakończenia kanału wentylacyjnego w 
trakcie realizacji projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla 
wskazanych pomieszczeń w budynku Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego wykonany przez biuro „Projektowanie i 
Usługi Różne DORBUD” z kwietnia 2009r

W nawiązaniu do dekoracji nadokiennych I piętra (z 1830r.), 
przypominających muszle, należy w trakcie remontu wykonać 
badania in situ  celu sprawdzenia czy nie zachowały się resztki 
jakichkolwiek dekoracji.
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