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1. Podstawa formalna opracowania 

Dokumentację opracowano na podstawie umowy z dnia 30.04.2019 roku, zawartej pomiędzy 

Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Kredytowej 1, 00-056 

Warszawa jako Zamawiającym, a pracownią konserwatorską Renova Project Konrad Grabowski, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 58/3, 00-679 Warszawa jako Wykonawcą. 

2. Podstawa merytoryczna opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi merytoryczną podstawę do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego z inicjatywy Zamawiającego (PME w Warszawie), którego celem jest wykonanie prac 

badawczych, konserwatorskich, restauratorskich i ostatecznie wykonanie rekompozycji zabytkowej 

drewnianej kuczki na powierzchni wystawienniczej we wnętrzu budynku PME w Warszawie1. Po tym 

jak Zamawiający pozyskał prawa do dysponowania obiektem usytuowanym na ścianie budynku 

położonego przy ul. Tumskiej 17 (ul. Królewieckiej 18a) w Płocku, w grudniu 2016 roku zlecił firmie 

RENOVA sp. z o.o. w Warszawie wykonanie prac inwentaryzacyjnych oraz robót demontażowych wraz 

z wykonaniem wstępnych zabiegów dezynsekcyjnych i przetransportowaniem rozebranego obiektu do 

magazynu muzealnego PME w Warszawie przy ul. Kredytowej 1. Wg treści Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Płocka nr 293/2011 przedmiotowa kuczka wpisana była do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 

nr 201, obecnie obiekt należy do zasobu eksponatów muzealnych PME w Warszawie2. Wykonawca 

prac demontażowych sporządził w latach 2016 - 2017 inwentaryzację opisową i rysunkową obiektu3  a 

w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej, zawarł dodatkowo instrukcję jego ponownego montażu, 

co zostało opracowane także w postaci rysunków i szczegółowego opisu czynności4. W tym celu także, 

Wykonawca w/w prac oznaczył każdy detal nadanym przez siebie symbolem równolegle 

umieszczonym w dokumentacji oraz, w sposób bezpieczny, przymocowanym do drewnianych 

elementów kuczki. Korzystający z przeniesienia praw autorskich Zamawiający udostępnił obydwie 

dokumentacje konserwatorsko – inwentaryzacyjne Autorowi niniejszego opracowania5. Do zawartości 

tych dokumentacji należą także: rozpoznanie budowy technologicznej obiektu i programy prac 

 
1 Umiejscowienie ekspozycyjne kuczki zgodnie z Projektem Budowlanym opracowanym przez PPiRIB PROBUD, arch. J. 
Grochulski, Raszyn, 2017r. Dokumentacja w zasobach PME w Warszawie, zostanie w niezbędnym zakresie udostępniona 
Wykonawcy prac konserwatorskich i rekompozycyjnych. 
2 Nr inwentarza muzealnego do uzyskania w Dziale Inwentaryzacji PME w Warszawie. 
3 Inwentaryzacja rysunkowo – pomiarowa elementów składowych kuczki, RENOVA sp. z o.o., autorzy: mgr Konrad 
Grabowski, mgr inż. Karolina Kwaśniak, Warszawa, marzec 2017. 
4 Projekt konserwatorski demontażu zabytkowej kuczki drewnianej od budynku położonego w Płocku przy ul. Tumskiej 17 i 
przewiezienia jej do siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (zawiera inwentaryzację obiektu), 
RENOVA sp. z o.o., autorzy: mgr Konrad Grabowski, mgr inż. arch. Maria Arno, mgr inż. Karolina Kwaśniak, mgr inż. Anna 
Grubiak, sprawdzający: mgr inż. arch. Bogdan Słomski, Warszawa, styczeń 2017r. oraz Instrukcja montażu zabytkowej kuczki 
drewnianej odłączonej od budynku położonego w Płocku przy ul. Tumskiej 17, RENOVA sp. z o.o., autorzy: mgr Konrad 
Grabowski, mgr inż. Karolina Kwaśniak, Warszawa, marzec 2017r. 
5 § 2, poz.1 umowy z dnia 30.04.2019. 
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konserwatorskich związanych z czynnościami demontażowymi oraz dezynsekcyjnymi a także 

dezynfekcyjnymi zdemontowanych elementów kuczki.   

W związku z tym, że kuczka „płocka” w stanie elementarnego rozbioru od grudnia 2016 roku pozostaje 

w magazynie muzealnym PME w Warszawie, przed podjęciem działań obliczonych na jej rekompozycję 

ekspozycyjną, należało uprzednio zweryfikować zawartość powstałych wcześniej dokumentacji – 

zwłaszcza dokumentacji dotyczącej ponownego montażu tego obiektu oraz zweryfikować techniczny 

stan zachowania obiektu, w szczególności o odniesieniu do zagadnień mikologicznych. Dlatego też 

istotnym elementem niniejszej dokumentacji (T. II) jest aktualna (maj 2019), mikologiczna analiza stanu 

zachowania elementów drewnianej kuczki „płockiej” ze zbiorów PME w Warszawie6. Ponadto 

Zamawiający, w maju 2019 roku sformułował wytyczne ekspozycyjne wskazując miejsce ekspozycji 

obiektu w muzeum oraz założenia aranżacyjne dla jego ekspozycji. Powyższe należało uwzględnić w 

zakresie czynności konserwatorskich i restauratorskich. Weryfikacja dokumentacji z 2017 roku 

potwierdziła jej aktualność i przydatność dla realizacji celu jaki opisuje niniejsza dokumentacja. 

Konieczne stało się doprecyzowanie zakresu prac przy stolarce drzwi prowadzących z wnętrza budynku 

do wnętrza kuczki. Na podstawie oględzin obiektu oraz analizy porównawczej z innymi tego rodzaju 

obiektami uzasadnione jest także wprowadzenie do zakresu obowiązków Wykonawcy programu 

badawczego dotyczącego ewentualnego występowania dekoracji malarskich na powierzchni 

szalowanych ścian kuczki. Po przeprowadzeniu czynności weryfikacyjnych i analitycznych, ostatecznie 

stało się możliwe sformułowanie Programu Prac Konserwatorskich, którego realizacja pozwoli na stałą 

ekspozycję tego obiektu we wnętrzu PME w Warszawie.  

3. Historia obiektu 

Kuczka żydowska pochodzi prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku lub z początku XX wieku. W 

2016 r. została przekazana Państwowemu Muzeum Etnograficznego w Warszawie7.  

4. Opis obiektu 

Kuczka nadwieszona była przy południowej elewacji budynku usytuowanego u zbiegu ulic Tumskiej i 

Królewieckiej w Płocku, nad wejściem prowadzącym do klatki schodowej. Konstrukcja obiektu 

szkieletowa, szalowana deskami, wsparta na trzech wspornikowych belkach stalowych obitych 

deskowaniem. Jednospadowy dach o konstrukcji krokwiowej z metalową konstrukcją pozwalająca na 

jego rozsuwane otwieranie, wtórnie pokryty był blachą cynkową. Pod okapem dachu oraz pod 

podwaliną konstrukcji deskowe, wycinane mechanicznie fryzy lambrekinowe. W ściany kuczki 

wkomponowane były okna o półkolistych zwieńczeniach, wypełnione barwionym szkłem typu 

 
6 P. Witomski, Analiza stanu zachowania drewnianej kuczki pochodzącej z Płocka, w zbiorach Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, Warszawa, maj 2019, mpis stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (Tom II). 
7 Brak informacji źródłowych odnośnie daty powstania obiektu. 
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witrażowego. W oknie środkowym ściany czołowej szklenie rozdzielone szprosami o kompozycji w 

kształcie gwiazdy Dawida. Wnętrze malowane było wielokrotnie farbą kryjącą, od strony wewnętrznej 

na ścianie wschodniej zachowana jest okiennica o konstrukcji ramowo-płycinowej, składana 

harmonijkowo. Drzwi prowadzące do kuczki dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej, 

jednego skrzydła brak.  

5. Stan zachowania i przyczyny powstawania zniszczeń  

Obiekt już przed demontażem zachowany był w stanie niekompletnym o dużym stopniu destrukcji 

istniejących elementów. Ubytki drewnianych elewacji uzupełniano w przeszłości doraźnie arkuszami 

blachy cynkowej, mocowanej na gwoździe żelazne do konstrukcji i szalowania ścian kuczki. Zajmująca 

znaczną cześć elewacji stolarka okienna, w dużym stopniu pozbawiona była szklenia witrażowego oraz 

szprosów. Nie zachowały się okiennice wg wzoru z elewacji wschodniej, na ścianach bocznych brak 

półkolistych nadświetli okien, brak szprosów tworzących dekoracyjny motyw w środkowym otworze 

okiennym. Na okuciach stolarki okiennej widoczne ogniska korozji. Warstwy malarskie na zewnątrz 

obiektu uległy niemal w całości wymyciu, wewnątrz zachowane relikty kolejnych warstw malatury, 

przeważnie w rozmaitych odcieniach zieleni. Wnętrze obiektu oraz namurnica od zewnątrz i deski z 

fryzami lambrekinowymi pokryte ptasimi odchodami. Szczegółowe omówienie stanu zachowania 

elementów drewnianych, w szczególności złączy ciesielskich, skrzydeł okiennych i desek szalunkowych 

znajduje się w treści T. II niniejszego opracowania, którego autorem jest dr hab. inż. Piotr Witomski. 

Namurnica, o długości blisko 6 m, ze względu na trudności transportowe, za zgodą PME, jeszcze w 2016 

roku, przecięta została na dwie równe części.  

6. Założenia konserwatorskie 

Celem zadania, jakie zamierza zlecić w postępowaniu przetargowym PME w Warszawie jako 

Zamawiający, jest przeprowadzenie prac badawczych, konserwatorskich, restauratorskich oraz 

rekompozycja ekspozycyjna drewnianej kuczki pozyskanej w 2016 roku z Płocka. Powyższe pozwoli z 

jednej strony na kompleksowe zabezpieczenie elementów zdemontowanego obiektu i jednocześnie na 

ekspozycję rzadkiego eksponatu, należącego do kręgu kulturowego społeczności wyznania 

mojżeszowego. Stan zachowania kuczki jest bardzo zły. Planowana odbudowa (rekompozycja) 

zdemontowanego obecnie obiektu, będzie miała charakter zachowawczy. Stan wielu elementów 

według kategorii budowlanych stawia pod znakiem zapytania możliwość ich ponownego wbudowania. 

Jednak w przypadku eksponatu muzealnego przechowywanego we wnętrzu Muzeum, po 

odpowiednim wzmocnieniu istnieje możliwość scalenia i wykorzystania znacznej części zachowanej 

konstrukcji i okładzin szalunkowych oraz okien i stolarki drzwi. Ze względu na stan zachowania, 

wymianie muszą ulec niektóre elementy nośne obiektu oraz uzupełnione zostaną większe ubytki 
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szalowania ścian. Szczegółowe wskazania w tym zakresie znajdują się w treści aktualnej opinii 

mikologicznej o stanie zachowania obiektu8. Odtworzone zostanie szprosowanie wydzielające pola 

kwater okiennych i ich wypełnienie szkłem typu witrażowego. Zrekonstruować należy jedno brakujące 

skrzydło drzwi prowadzących do wnętrza kuczki oraz pojedyncze odcinki lambrekinowych fryzów 

(wiatrownic) z desek. Nie przewiduje się rekonstrukcji okiennic wg wzoru z elewacji wschodniej, 

istniejący detal poddany będzie wymaganym zabiegom w celu jego zachowania i dalszego 

eksponowania w Muzeum. W procesie rekompozycji należy także wykorzystywać zachowane żelazne 

kotwy, kątowniki i inne tego rodzaju elementy, o których wiadomo, że należą do oryginalnej budowy 

technologicznej obiektu. W celu wykorzystania tych detali należy uprzednio przeprowadzić zabiegi 

konserwatorskie polegające na usunięciu produktów korozji z ich powierzchni oraz, co najmniej, 

pasywacji tego metalu. W przypadku konieczności należy wykonać współczesne kopie oryginalnych 

stężeń metalowych i zastosować je w procesie odbudowy obiektu. 

 

Bardzo istotny dla wyglądu i estetycznego odbioru obiektu jest sposób opracowania i wykończenia 

powierzchni.  Relikty farb na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach obiektu nie dają podstaw do 

jednoznacznej interpretacji i prace restauratorskie w tym zakresie należałoby ograniczyć do 

delikatnego scalenia kolorystycznego wszystkich powierzchni architektonicznych.  Jednak, ze względu 

na fakt, że niektóre inne zachowane kuczki z tego samego okresu (jak np. kuczka z Szydłowca 

pozostająca jako depozyt w zbiorach PME w Warszawie) posiadają dekoracje malarskie o motywach 

floralnych i symbolicznych, szczególnie na ścianach wewnętrznych, nie można odstąpić w tym 

przypadku od przeprowadzenia badań na występowanie polichromii. Badania takie należy 

przeprowadzić poprzez wykonanie odkrywek pasowych na deskach szalunkowych ścian wewnętrznych 

kuczki. Sprawdzeniu podlegać powinny także deskowania ruchomego stropu, chociaż, jak się wydaje, 

deskowania te już obecnie są w znacznym stopniu wtórne. Niezależnie, dla pełnego rozpoznania 

historii budowlanej obiektu należy wykonać odkrywki stratygraficzne warstw malatury ścian, pobrać 

materiał badawczy oraz oznaczyć pigmenty i ustalić rodzaje spoiw w wyniku badań laboratoryjnych. 

Pracom badawczym podlegają także elementy szklenia witrażowego, jakie zachowały się w stolarce 

okiennej kuczki. Są one niekompletne i dla ich uzupełnienia wymagana jest rekonstrukcja takiej ilości 

płytek szklanych jaka wynika z inwentaryzacji oszklenia sporządzonej na rys. nr I – 11 (INWENTARYZACJA)  

przez RENOVA sp. z o.o9. W trybie badań laboratoryjnych (m.in. badania jakościowe) należy ustalić 

 
8 P. Witomski, Analiza stanu zachowania drewnianej kuczki pochodzącej z Płocka, w zbiorach Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, Warszawa, maj 2019, mpis stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (Tom II). 

 
9 Projekt konserwatorski demontażu zabytkowej kuczki drewnianej od budynku położonego w Płocku przy ul. Tumskiej 17 i 
przewiezienia jej do siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (zawiera inwentaryzację obiektu), 
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rodzaj szkła i metodę jego wybarwienia, tak aby rekonstrukcja braków, była możliwie zgodna z 

zachowanymi oryginałami oszklenia. Układy szprosowania okien należy rekonstruować wg 

zamieszczonego w niniejszej dokumentacji rysunku inwentaryzacyjnego z 1991 roku10.  

Wydaje się również być uzasadnionym, odtworzenie cynkowego obicia dachu oraz przynajmniej jednej 

kwatery obicia elewacji z tego samego gatunku metalu. Architektura kuczek nie przewidywała 

początkowo szczególnego dopasowania się do warunków klimatycznych występujących w tej części 

Europy, w której położone jest terytorium Polski, jednak, już po pewnym czasie eksploatacji, ze 

względu zapewne na stale powstające zniszczenia, pojawiały się na kuczkach wtórne, ale zapewne 

początkowo skuteczne zabezpieczenia, co najmniej przed opadami deszczowymi i zaleganiem śniegu, 

wykonane z arkuszy blachy cynkowej. Niektóre z tych zabezpieczeń wykonywano bardzo szablonowo, 

ale akurat w przypadku kuczki z Płocka, „obitki” te dosyć precyzyjnie odwzorowały wypełnienia i 

szkielet konstrukcyjny tego nadwieszonego obiektu11. Ze względu na swój stan zachowania oryginalne 

„obitki” nie nadają się do dalszej eksploatacji, nawet w warunkach eksponatu muzealnego.  

Prace montażowe, co do zasady, należy prowadzić zgodnie z treścią instrukcji opracowanej w 2017 r. 

przez RENOVA sp. z o.o., przy czym wszędzie tam, gdzie zachodzić będzie konieczność całkowitej 

wymiany elementu drewnianego lub wykonanie jego częściowego uzupełnienia, to prace takie 

powinny poprzedzić prace montażowe zabytkowej, drewnianej kubatury. Ze względu na fakt, że wg 

scenariusza wystawienniczego, we wnętrzu kuczki docelowo znajdzie się komplet krzeseł, prostokątny 

stół nakryty obrusem i zastawiony świecznikami, podłogę należy wykonać z nowych desek, delikatnie 

postarzonych metodą szczotkowania oraz/lub scalonych kolorystycznie, ostateczny kierunek takich 

działań powinien być ustalony w trybie nadzoru autorskiego. Poziom podłogi we wnętrzu kuczki 

dopasować do wysokości nawierzchni stalowej antresoli ekspozycyjnej, na szczycie której ostatecznie 

znajdzie się zrekomponowana kuczka.  Przecięta namurnica winna być ponownie zespolona, tak aby 

stanowiła jeden element i wraz z kompletem drzwi obsadzona na tafli szklanej poprzedzającej wejście 

do wnętrza kuczki i jednocześnie stanowiącej symboliczną ścianę muru, do którego jest ta kuczka 

„podwieszona”. Drzwi obsadzać w prostokątnym otworze jaki będzie uprzednio przygotowany w tafli 

szklanej12. Przygotowane na szczycie antresoli trzy dźwigary (heby), wykonane wg osobnej 

 
RENOVA sp. z o.o., autorzy: mgr Konrad Grabowski, mgr inż. arch. Maria Arno, mgr inż. Karolina Kwaśniak, mgr inż. Anna 
Grubiak, sprawdzający: mgr inż. arch. Bogdan Słomski, Warszawa, styczeń 2017r. 
10 Inwentaryzacja szczegółowa budynku mieszkalno – usługowego Płock, ul. Królewiecka 18, ZUP PROJTECH, K. Kwiatkowski 

& G. Garstka, Płock, 1991, rysunek w skali 1:10. 

11 Patrz, serwis fotograficzny w dokumentacjach RENOVA sp. z o.o. stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej 
dokumentacji. 
12 Proponuje się aby taflę szklaną stanowiącą symboliczną „ścianę budynku”, do której „podwieszona” jest kuczka, 
wykonywać jako szkło piaskowane, nieprzezierne. Pozwoli to na zwiększenie efektu ekspozycyjnego wnętrza kuczki oraz 
uczytelni funkcję drzwi prowadzących „z wnętrza mieszkania” do wnętrza kuczki. Zadanie takie wykracza poza zakres prac 
przyjętych do omówienia w treści niniejszej dokumentacji. 
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dokumentacji projektowej zastąpią te, które obsadzone były w murze budynku w Płocku13. Należy 

zrekonstruować ozdobne szalowanie dźwigarów wg dokumentacji inwentaryzacyjnej i fotograficznej 

obiektu. Niezbędne będzie natomiast wyrównanie nieznacznej różnicy poziomów pomiędzy drewnianą 

podłogą we wnętrzu kuczki i nawierzchnią antresoli komunikacyjnej dla zwiedzających, co należy 

dokonać w warunkach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. 

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz działania badawcze przy tym obiekcie należy prowadzić 

w warunkach odpowiednio wyposażonej, w szczególności wydajnie wentylowanej pracowni 

gwarantującej zachowanie stabilnych warunków klimatycznych przez cały okres prowadzenia prac. Ze 

względu na konieczność oceny dalszej przydatności pełnej lub cząstkowej poszczególnych elementów 

zabytkowej kuczki, przedmiotowa pracownia powinna także, ze względu na swoją powierzchnię 

użytkową, dawać możliwość bezpośredniego dostępu do każdego z tych elementów i jego oceny w 

warunkach nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Bez względu na to, czy prace prowadzone będą w 

pracowni udostępnionej przez Zamawiającego na terenie PME czy też w pracowni Wykonawcy, należy 

w tych działaniach przewidzieć także osobną strefę na wykonywanie wstępnych cząstkowych montaży 

po wykonaniu wymian lub uzupełnień oryginalnych elementów drewnianych. 

Zamieszczony poniżej program postępowania konserwatorskiego nie tylko uwzględnia zalecenia 

mikologiczne opisane w T.II niniejszego opracowania, ale także przewiduje etapowanie prac, ze 

względu na złożoność zadania konserwatorskiego.  

7. Program Prac Konserwatorskich 

I. KONSERWACJA ZACHOWANYCH ELEMENTÓW KUCZKI (OCZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, 

WZMOCNIENIE STRUKTURALNE) 

 

1. Przygotowanie do transportu; wykonanie dokumentacji fotograficznej kuczki w magazynach 

Muzeum; zabezpieczenie, pakowanie. 

2. Transport do pracowni konserwatorskiej. 

3. Ułożenie i elementów kuczki wg oznaczeń, podział sortymentów, dokumentacja i ocena 

stanu poszczególnych elementów 

4. Oczyszczenie elementów drewnianych z zabrudzeń powierzchniowych. 

(mechanicznie: pędzle, szczotki, odkurzacz).  

 
13 Patrz - Projekt Budowlany opracowany przez PPiRIB PROBUD, arch. J. Grochulski, Raszyn, 2017r. 
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5. Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchniowa 

przy użyciu bezbarwnego, wodnego preparatu zawierającego mieszaninę glikolu 

dwuetylenowego, czwartorzędowych związków amonowych i chlorków alkilo dwumetylowych. 

6. Wykonanie impregnacji wzmacniającej strukturę drewna  

Wykonać próby z użyciem: gorącego roztworu kleju glutynowego (stężenie ok10%), żywicy 

akrylowej w roztworze, np. roztwór kopolimeru akrylowego w toluenie albo roztwory w 

innym rozpuszczalniku organicznym (np. octan etylu, toluen, ksylen). Dopuszcza się także 

możliwość zastosowania impregnatu opartego na żywicy poliuretanowej.  

Do impregnacji zdegradowanych elementów konstrukcji, zwłaszcza końcówek, proponuje się 

stosować impregnat oparty na żywicy poliuretanowej, nanoszony metodą pędzlowania i 

zanurzania. Pozostałości tego impregnatu usuwać z powierzchni niezwłocznie po zabiegu 

(przed utwardzeniem żywicy) stosując rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych).  

W przypadku pojawiania się niekorzystnych zmian kolorystycznych po impregnacji żywicami 

- do wzmocnienia poszycia zewnętrznego i wewnętrznego zastosować konsolidację klejem 

glutynowym, po stwierdzeniu, że stopień wzmocnienia jest wystarczający. Klej glutynowy 

stosować z dodatkiem środków bakteriostatycznych np. eugenolu (olejku goździkowego).   

 

II. NAPRAWY STOLARSKIE, CIESIELSKIE, ODBUDOWA KONSTRUKCJI, INNE ZABIEGI 

KONSERWATORSKIE 

 

7. Sklejanie i łączenie ruchomych elementów – kleje stolarskie oparte na dyspersjach żywic 

poliwinylowych i/lub kleje poliuretanowe, zależnie od zastosowanego sposobu wzmocnienia 

strukturalnego. 

8. Uzupełnienie ubytków drewna, odtworzenie wymaganych gabarytów elementów 

konstrukcyjnych i przywrócenie sprawności węzłów konstrukcyjnych kuczki (rekonstrukcja 

połączeń ciesielskich).  

 

Czopy słupów i rygli i zniszczone gniazda podwalin i oczepów uzupełnić metodą flekowania. 

Stosować gatunki drewna takie same jak uzupełniane elementy.  

W celu maksymalnego zachowania substancji oryginalnej elementy lepiej zachowanych 

końcówek, wymagające niewielkich uzupełnień, można reprofilować stosując specjalistyczne 

produkty do uzupełniania drewna zabytkowego oparte na żywicach epoksydowych lub 

poliestrowych, zawierające wypełniacze z włókien drzewnych. 

9. Wymiana elementów konstrukcyjnych zniszczonych przez grzyby i drewnojady na nowe, 

zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną f-my RENOVA sp. z o.o.  - weryfikacja stanu i 
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możliwości wbudowania w trakcie prac; przewiduje się m.in. wymianę oczepu południowego 

i zniszczonych belek podwalinowych).  

10. Odtworzenie konstrukcji, deskowania dachu i drewnianej podbitki wg projektu f-my RENOVA 

sp. z o.o.; zakłada się przygotowanie konstrukcji i mechanizmu otwierania w sposób, który 

będzie umożliwiał eksponowanie zabytku z częściowo rozwartym dachem.   

11. Pokrycie dachu blachą wg projektu jw.. 

12. Naprawa i rekonstrukcja stolarki okiennej wraz z oszkleniem zgodnie z dokumentacją 

inwentaryzacyjną f-my RENOVA sp. z o.o..  

a. Naprawa i częściowa rekonstrukcja skrzydeł okiennych (ram i szprosów szklenia) 

i. demontaż i konserwacja okuć ślusarskich  

oczyszczenie z luźnych produktów korozji, prostowanie i regulacje, dorobienie 

brakujących elementów, odtłuszczenie powierzchni acetonem, stabilizacja 

procesów korozyjnych pastami stanowiącymi mieszaninę rozpuszczalników 

organicznych i kwaśnych fosforanów lub cieczami stanowiącymi wodno – 

alkoholowe roztwory taniny i inhibitorów fosforanowych, malowanie 

zabezpieczające akrylowym, lakierem stanowiącym max. 15% roztwór żywicy 

akrylowej w benzynie lakowej albo gotowym lakierem antykorozyjnym o 

analogicznym składzie. który to lakier pozwala zachować efekt surowego lub 

lekko zardzewiałego metalu i równocześnie zapewnia długotrwałą ochronę 

przed korozją. (odcień do uzgodnienia wg oceny prób: satyna lub mat).  

Aplikacja: przez zanurzenie lub dwukrotny natrysk hydrodynamiczny lub dwu-

, trzykrotne malowanie pędzlem  

ii. konserwacja i naprawy ram okiennych; metodyka konserwacji drewna jw.  

(UWAGA: Zachować niedoskonałości w geometrii, respektować zastosowanie 

w oryginale drewna sękatego i niskiej jakości) 

iii. Wykonanie mikroskopowych badań stanu zachowania powierzchni szkieł w 

celu dobrania odpowiedniej nieniszczącej metody oczyszczenia z wykonaniem 

czyszczenia na powierzchniach próbnych włącznie 

iv. Odtworzenie szkleń i oszklenie okien. Szyby osadzone na kit szklarski 

tradycyjny, szary.  Dobór szkieł na wzór zachowanych, wg wyników badań 

laboratoryjnych. Kolorystyka wg źródeł ikonograficznych i analogii.  

v. Naprawa i częściowa rekonstrukcja okiennicy wewnętrznej (strona 

wschodnia)  
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13. Stabilizacja mechaniczna konstrukcji kuczki od strony dawnej ściany budynku poprzez 

wykonanie odpowiednich wzmocnień (stężeń), umożliwiających eksponowanie obiektu bez 

kotwienia w ścianę, zamiast której na ekspozycji będzie tafla szklana.  

14. Odtworzenie wypełnienia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w tym listew profilowanych. 

Zniszczone partie uzupełnić wstawkami z dobranego drewna (flekami),   

15. Pasowanie elementów i próbny montaż obiektu w pracowni. Wewnętrzną konstrukcję 

wzmocnić w miejscach niewidocznych za pomocą ocynkowanych kątowników (złącz 

ciesielskich) przykręconych na mosiężne wkręty do drewna. W miarę możliwości należy 

wykorzystywać oryginalne kotwy i zwęgłowania żelazne, po uprzednich zabiegach 

konserwatorskich, 

16. Odtworzenie podłogi. Ponieważ oryginalne deski kuczki płockiej są w bardzo złym stanie i nie 

nadają się do eksploatacji wystawienniczej należy wykonać podłogę z nowych desek. Należy 

zachować pierwotny sposób ułożenia desek podłogowych na obce pióro, a deski postarzyć 

np. poprzez szczotkowanie. Powierzchnie spatynować i – ze względów użytkowych 

zabezpieczyć powłokowo przez olejowanie.  

 

Uwaga: Montaż podłogi – należy uwzględnić montaż podłogi na rzędnej 

odpowiadającej rzędnej poziomu posadzki na antresoli, skąd będzie wyjście do kuczki 

(wg projektu arch. J. Grochulskiego)! 

 

17.  Unifikacja kolorystyczna obiektu. Proponuje się wybarwienie elementów 

zrekonstruowanych do kolorystyki zbliżonej do drewna oryginalnego przy użyciu bejc do 

drewna na bazie etanolu.  

 

Ewentualne odtworzenie powłok malarskich wewnątrz – do uzgodnienia z projektantem 

wystawy oraz nadzorem autorskim.  

 

W przypadku decyzji o malowaniu wnętrza proponuje się zastosowanie farb nie w pełni 

kryjących, tak by nadać wnętrzu pożądaną dominantę kolorystyczną, a jednocześnie nie 

„pomalować na nowo”. Zastosować np. farby akrylowe modyfikowane werniksem 

stanowiącym czystą dyspersję akrylową Takie rozwiązanie stwarza wiarygodną aranżację, nie 

zasłaniając oryginalnej struktury zabytku. 

Uwaga: zabieg wykonać już po zmontowaniu kuczki w sali ekspozycyjnej!  

III.  TRANSPORT DO SALI EKSPOZYCJNEJ, MONTAŻ, PRZYGOTOWANIE DO EKSPOZYCJI 
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18. Przygotowanie do transportu scalonych elementów (3 ściany, dwie części dachu, podłoga, 

plus inne elementy do montażu in situ)  

19. Transport w scalonych elementach z pracowni konserwatorskiej do PME w Warszawie. 

20. Montaż kuczki w sali wystawowej w PME na przygotowanym przez PME stanowisku 

ekspozycyjnym.  Montaż stolarki drzwi w otworze w uprzednio przygotowanej tafli szklanej. 

Uzupełnienie detali okuć okiennych i drzwi. Wykonanie i montaż szalowania trzech 

dźwigarów na szczycie antresoli komunikacyjnej. Wykonanie zabudowy i aranżacji podłogi 

wewnątrz kuczki na poziomie nawierzchni antresoli komunikacyjnej. Szczegółowe 

rozwiązania do uzgodnienia w warunkach nadzoru inwestorskiego. 

 

Uwaga: do prac montażowych konieczne jest zbudowanie podestu roboczego 

dookoła wykusza, na którym będzie eksponowana kuczka.  

 

21. Prace wykończeniowe (ewentualne drobne uzupełnienia; korekta scaleń kolorystycznych.   

22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej. 

8. Warunki realizacji prac, warunki odbioru oraz zachowanie bezpieczeństwa i higieny 

prowadzonych prac konserwatorskich.  

1.  Prace prowadzić w pracowni o stabilnych warunkach klimatycznych (temperatura powietrza 

+ 18 - 24°C, wilgotność względna powietrza w przedziale 18 – 20%). 

2. Przy stosowaniu środków biobójczych zapewnić właściwą wentylację. W miarę możliwości, 

należy to robić za pomocą miejscowego systemu wentylacyjnego i ogólnego wywiewania 

oparów. Jeżeli środki te nie wystarczą dla utrzymywania stężenia cząstek stałych i oparów 

poniżej NDS, należy stosować odpowiednie środki ochrony oddechowej. Należy używać 

ochronnych okularów lub masek, zabezpieczających oczy przed rozbryzgami płynów. 

Nosić odpowiednie, homologowane w RP rękawice. Przy stosowaniu impregnatów należy 

przestrzegać zaleceń producenta i wymogów prawnych obowiązujących przy tego rodzaju 

pracach.  

3. Wszelkie materiały oraz odczynniki stosowane w recepturach konserwatorskich mają 

obowiązek posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu handlowego oraz wykazać się ważnym 

terminem przydatności do stosowania. 

4. Przed przystąpieniem do zabezpieczania chemicznego, pracownicy wykonujący zabieg powinni 

zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną i pracować pod jej nadzorem.  



11 
 

5. Pracownicy wykonujący impregnację powinni stosować się do ogólnych zasad BHP 

wymaganych przy tego rodzaju pracach, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401, rozdz. 11).  

6. Wszelkie podesty robocze, drabiny i inne konstrukcje niezbędne podczas prac montażowych 

bezwzględnie należy poddać ocenie i odbiorowi inspektora BHP z ramienia PME w Warszawie. 

7. Przewiduje się etapowy odbiór prac konserwatorskich: I ETAP – po wykonaniu kompletu 

zabiegów konserwatorskich przy zachowanych elementach kuczki oraz jednoczesne 

uzgodnienie detali wymagających rekonstrukcji z nowego, współczesnego materiału, II ETAP – 

po wykonaniu rekonstrukcji uprzednio wybranych elementów i ich połączeniu z elementami 

oryginalnymi, dotyczy także szklenia typu witrażowego stolarki okiennej, III ETAP – po 

wykonaniu technicznej rekompozycji kuczki, ustalenie ostatecznego zakresu scalenia 

estetycznego elewacji, ścian wewnętrznych i detali kuczki. Ostateczny odbiór prac, po 

pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy, w warunkach Komisji Konserwatorskiej zwołanej przez 

Zamawiającego. Na dzień ostatecznego odbioru Wykonawca przedkłada kompletną 

dokumentację powykonawczą. 

8. W dokumentacji powykonawczej Wykonawca wskazuje Zamawiającemu sposób 

postepowania ze zrekomponowanym eksponatem tak w zakresie ochrony konserwatorskiej 

jak i w zakresie bieżącej obsługi eksponatu (utrzymanie ekspozycyjne eksponatu).  

9. Obowiązuje przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowiącej zbiór opracowań 

tekstowych, fotograficznych i graficznych.  Dokumentacja fotograficzna obrazuje cały przebieg 

prac a dokumentacja graficzna ukazuje skalę wykonanych wymian i napraw oraz impregnacji 

drewnianych elementów kuczki, najlepiej przy zastosowaniu oprogramowania do cyfrowego 

kartowania i rejestrowania zabytków na przetworzonej fotomapie, np. Metigo – Map lub 

rówoważnej.   
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

             

FOT. nr 1 i nr 2 – przykłady oznakowania elementów drewnianych, analogiczne symbole występują w treści 

inwentaryzacji, projektu demontażu oraz w projekcie ponownego montażu kuczki. 

 

 

                

FOT. nr 3 i nr 4 – wtórna, współczesna klamka do wymiany, oryginalny uchwyt zawrotnicy do zachowania  
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 FOT. nr 5 – Przykład sposobu składowania elementów kuczki w magazynie PME w Warszawie  

 

 

 

 

FOT. nr 6 – inny przykład sposobu składowania elementów kuczki, w polu widzenia detale przeciętej namurnicy 
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FOT. nr 7 i nr 8 – kuczka z Szydłowca w zbiorach PME (depozyt) – widok ogólny od frontu oraz fragment stropu i 

ścian obwodowych od wewnątrz, w polu widzenia polichromie o motywach symbolicznych, geometrycznych i 

floralnych. 
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FOT. nr 9 – Kuczka płocka w zbiorach PME - fragment deski szalunkowej wewnętrznej z widocznymi 

nawarstwieniami cało powierzchniowej malatury. 

 

 

 

 

 

FOT. 10 – stanowisko ekspozycyjne kuczki „płockiej” we wnętrzu PME w Warszawie, przekrój z projektu arch. J. 

Grochulskiego, PROBUD, Raszyn, 2017r. 
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FOT. nr 11 – widok stanowiska ekspozycyjnego kuczki od strony platformy dla zwiedzających, w polu widzenia 

uchylone drzwi do wnętrza kuczki oraz zamontowana na przegrodzie szklanej namurnica (oznaczona w kolorze 

brązowym), przegroda szklana nieprzezierna, piaskowana,  przygotowano na podkładzie z projektu arch. J. 

Grochulskiego, PROBUD, Raszyn, 2017r. 

 

FOT. nr 12 – kuczka przed demontażem, w polu widzenia detal fryzu lambrekinowego oraz szczegóły szklenia 

witrażowego okien 
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FOT. nr 13 rysunek inwentaryzacyjny z 1991 roku, w polu widzenia rozrysowane detale stolarki okiennej i fryzu 

lambrekinowego, (ZUP PROJTECH, K. Kwiatkowski & G. Garstka, Płock, czerwiec 1991r.). 
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FOT. nr 14 – Inwentaryzacja obiektu ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnego szprosowania okien ściany 

frontowej, stan zachowania w 1991 roku (ZUP PROJTECH, K. Kwiatkowski & G. Garstka, Płock, czerwiec 1991r.), 

UWAGA ! numeracja tafli szklanych na tej inwentaryzacji nie odpowiada numeracji przyjętej w dokumentacji 

opracowanej przez RENOVA sp. z o.o. w 2017r. 
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