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1. ZAKRES PRAC 

Przedmiotem planowanych prac konserwatorskich będzie wykonanie konserwacji 
nawierzchni z dziko układanej kostki granitowej (ciosów granitowych) wraz ze stopniami.  

 

2. RYS HISTORYCZNY 

Kaplicę Błogosławionej Bronisławy wzniesiono w 1702 roku. W latach 1820-1823, w 
bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy, usypany został Kopiec Kościuszki – jego nasyp nie sięgał 
wtedy z pewnością murów kaplicy, która znajdowała się na kulminacji wzgórza.  

W połowie XIX  wieku, kiedy zwierzchnictwo nad Krakowem objęła Austria, teren Kopca objęty 
został planem budowy systemu umocnień otaczających Kraków. Budowę fortyfikacji 
rozpoczęto w 1854 roku, w tym roku też rozebrano kaplicę Błogosławionej Bronisławy. 
Budynek nowej kaplicy, zaprojektowany  w stylu neogotyckim przez Feliksa Księżarskiego w 
50. latach XIX, wkomponowany został w system muru oporowego. 

 

3. TECHOLOGIA WYKONANIA , STAN ZACHOWANIA 

Obecna nawierzchnia wokół kaplicy wykonana jest z nieregularnych ciosów granitowych 
ułożonych na podsypce piaskowej. W wyniku naturalnej eksploatacji (ciąg pieszy, wejście na 
Kopiec) ciosy uległy zdeformowaniu  w zakresie płaszczyzny. Powstały zagłębienia w których 
w trakcie opadów zbiera się woda. Stopnie wykonana z granitu, ze względu na brak solidnego 
posadowienia, również uległy przemieszczeniom. Fuga uległa wykruszeniu.   

 

4. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Celem opracowania konserwatorskiego jest wykonanie prac konserwatorskich w zakresie 
nawierzchni granitowej wraz ze stopniami wykonanymi z granitu. 

 

5.  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

a) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej  

b) demontaż nawierzchni granitowej ( segregacja kamienia) na palety. 

c) demontaż stopni granitowych wraz z oczyszczeniem krawędzi z resztek fugi. 

d) korekta podbudowy( do uzgodnienia w trakcie prac) zaleca się wprowadzenie podbudowy 
o polepszonej nośności w tym celu proponuje się wymieszanie piasku ze spoiwem np.: wapno 
hydrauliczne w proporcji: 1cz wapna , 4cz piasku grubego wiślanego(0-2mm). 

e) zdemontowane kamienie po segregacji należy odglonić preparatem  lub oczyścić parą.  

f) ułożenie kamienia na podsypce na dziko według układu przed demontażem. 
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h) montaż stopni granitowych wraz z wykonaniem spoinowania( rodzaj podbudowy do decyzji 
w trakcie prac).  

i) Wykonanie spoinowania: zaleca się wykonanie spoiny na bazie spoiw trasowych wg 
proporcji: 1cz trasscement, 1cz trasswapno, 3 cz piasek wiślany szary(0-2)mm, 2 cz kruszywo 
granitowe (0-2mm). Fugę należy opracować na półsucho w celu uniknięcia zabrudzenia 
kamienia. Po związaniu delikatnie przemyć. Do spionowania stopni należy użyć tego samego 
materiału co do nawierzchni.    

 

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

Fot. 1   Stan zachowania nawierzchni 
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Fot. 2  Stan zachowania nawierzchni 


