Modernizacja instalacji
przeciwpożarowej
mgłowej w kościele
pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Krakowie Mogile.
Elżbieta
WYSZYŃSKA

Prace budowlane i konserwatorskie
w latach 2017–2019

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile został zbudowany w 1466 r.
przez cieślę królewskiego Macieja Mączkę na zlecenie opata cysterskiego Piotra
Hiszberga z Biecza (fot. 1, 2). Z tego kościoła, pamiętającego czasy króla Kazimierza
Jagiellończyka, istnieje do dnia dzisiejszego między innymi ostrołukowy gotycki portal
wejściowy w ścianie południowej, wspaniale dekorowany wicią roślinną, łacińskim
napisem i herbem (fot. 3, 4).

Fot. 1. Kościół
św. Bartłomieja przed
remontem dachu.
Fot. E. Wyszyńska, 2017 r.

W pierwszej połowie XVIII w., około
1740 r., podjęto prace modernizacyjne kościoła bez naruszenia średniowiecznego trójnawowego rozwiązania układu konstrukcyjnego.
Pozostawiono profilowane łuki arkad i słupy
oddzielające nawę główną od naw bocznych.
Dodano kaplice, które utworzyły transept,
oraz wybudowano przy prezbiterium piętrową
zakrystię. W 1776 r. wykonano iluzjonistyczną barokową polichromię kościoła. W 1839 r.

dobudowano dwie kruchty, jedną do wejścia
głównego od zachodu i drugą do bocznego
wejścia od południa. Kościół św. Bartłomieja
Apostoła jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej na terenie Polski,
jedynym piętnastowiecznym drewnianym
kościołem trójnawowym. Razem z otoczeniem,
czyli dawnym cmentarzem, a obecnie terenem zielonym ogrodzonym deskowym, sumikowym ogrodzeniem z daszkiem gontowym
Fot. 2. Wnętrze, prezbiterium.
Fot. E. Wyszyńska, 2018 r.

Fot. 3. XV-wieczny
ostrołukowy portal
wejściowy w ścianie
południowej Macieja
Mączki, detal
(fot. po lewej).
Fot. E. Wyszyńska, 2017 r.

Fot. 4. XV-wieczny
ostrołukowy portal
wejściowy w ścianie
południowej
Macieja Mączki.
Fot. E. Wyszyńska, 2017 r.

i trójbramną drewnianą dzwonnicą wzniesioną w 1752 r., stanowi swoistą enklawę zatopioną w zieleni drzew.
Pokrycie dachu kościoła stanowi gont,
kładziony na łatach, który był po raz ostatni wymieniany w 1956 r. i gruntownie reperowany w 1993 r. W biurze Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zachowały się pisma w tej sprawie. Urząd reprezentowany przez dr Hannę Pieńkowską pismem
z dnia 23 VII 1952 r. „polecał wykonać jeszcze
w bieżącym sezonie roboty zabezpieczające,
a w szczególności pokrycie dachu nowym gontem”. 16 VIII 1952 r. Prezydium WRN, Wydział
Kultury, Konserwator Wojewódzki przypominał
o „konieczności natychmiastowego przystąpienia do naprawy dachu zabytkowego kościółka drewnianego w Mogile k. Krakowa”. Gonty
zostały zamówione w Żarnówce. Z nieznanych
przyczyn sprawa utknęła na cztery lata. Opat
cysterski o. Benedykt Matejkiewicz 22 IX 1956 r.
pisze pismo zaadresowane do „Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, Wydział Kultury,
Miejski Konserwator Zabytków ul. Bracka 1”
informujące, że „(…) zamówił w Makowie
Podhalańskim 340 kóp gontów wyrobionych
ręcznie systemem chałupniczym na pokrycie
tutejszego zabytkowego kościoła parafialnego

(…) uprasza o zezwolenie i (…) ułatwienie
otrzymania większego wagonu kolejowego na
przewóz ze stacji Maków Podhalański do stacji
kolejowej Kraków-Czyżyny”. W 1956 r. wymieniono gont na dachu kościoła, który wytrzymał do 1993 r., kiedy to nastąpiła częściowa
wymiana więźby dachowej oraz gontów, pełna impregnacja więźby i desek powałowych.
Roboty kosztowały 140 mln ówczesnych złotych i były dofinansowane przez Społeczny
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W 2011 r.
zamontowano przeciwpożarową niskociśnieniową instalację mgłową. Obecnie zabytkowa więźba dachowa storczykowa pochodząca z XVIII w. jest w stosunkowo dobrym
stanie technicznym. Tylko w kilku miejscach
wymagała fragmentarycznego wzmocnienia
lub wymiany belek. Natomiast w bardzo złym
stanie był gont. Dach przeciekał poprzez wiele mikropęknięć i otworów. W całości należało go wymienić (fot. 5, 6). W 2017 r. prowizorycznie zabezpieczono najbardziej zagrożone
miejsca papą i zaczęto prowadzić rozeznanie
w sprawie możliwości zakupu dobrej jakości
gontu. Nowoczesna instalacja ochrony przeciwpożarowej posiada specjalnie rozmieszczone detektory, które w przypadku zagrożenia pożarowego powodują uruchomienie
Fot. 6. Zły stan
zachowania gontu,
widoczne zacieki,
wykwity pleśni, system
rozprowadzenia instalacji
p-poż. z przewiertami
przez gont.
Fot. E. Wyszyńska, 2015 r.
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Fot. 5. Zły stan dachu nad kruchtą od strony południowej,
widoczne prześwity. Fot. E. Wyszyńska, 2017 r.
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Fot. 7. Stare dysze
zamontowane
na połaci dachu.
Fot. E. Wyszyńska, 2019 r.

Fot. 8. Stare
wyprowadzenie dyszy
(fot. po prawej).
Fot. E. Wyszyńska, 2019 r.

instalacji. Montaż dysz rozprowadzających
wodę ze środkiem gaśniczym pianotwórczym
rozpylanym wokół połaci dachowych oraz
ścian kościoła oraz montaż punktowych czujek termicznych wymagał do tej pory wykonania wielu otworów w warstwowo ułożonych gontach, powodując jego dziurawienie
(fot. 7, 8). Przechodzące rurki instalacji zabezpieczano wokół specjalną ogniochronną masą
uszczelniającą, która w miarę upływu czasu
z plastycznej stawała się twarda i wykruszała
się. Poprzez powstającą szczelinę sączyła się
woda z opadów deszczu i śniegu, powodując
degradację drewna gontów wokół poszczególnych otworów. W drastycznych przypadkach dochodziło do butwienia elementów
więźby dachowej powodującego zagrożenie
dla konstrukcji dachu. W podobny sposób
zamontowano instalację w ponad sześćdziesięciu drewnianych obiektach zabytkowych
w Polsce. W 2018 r. po przeprowadzeniu kompleksowej fumigacji kościoła w 2017 r. (fot. 9),
czyli skutecznym pozbyciu się owadów niszczących strukturę drewna, podjęto starania
o uzyskanie dotacji od Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa na remont więźby dachowej i wymianę gontu oraz modernizację istniejącej instalacji przeciwpożarowej.

Fot. 9. Owinięcie folią
do fumigacji.
Fot. E. Wyszyńska, 2018 r.

W imieniu Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków postawiłam warunek, że należy
tak wykonać instalację przeciwpożarową, aby
nie nawiercać otworów w warstwach nowego
gontu, szczególnie że prawidłowe rozmieszczenie dysz wymaga ich montażu w ilości
ok. 139 sztuk i tyle samo punktowych czujek
termicznych na samych połaciach dachu. Po
licznych konsultacjach pomiędzy architektami1, konstruktorami2, specjalistami od systemu instalacji przeciwpożarowych mgłowych3
oraz fachowcami od kładzenia gontu4 udało się opracować nowy rysunek projektowy.
Można wykonać montaż ostatnich odcinków
instalacji przeciwpożarowej wyprowadzających nad powierzchnię gontów końcówki rur
miedzianych, do których montowane są dysze,
w sposób nieuszkadzający gontu. Wymaga to
od fachowców przygotowujących gont wykonania specjalnych klepek gontu ścienionych
w taki sposób, aby w ich grubości zmieścił się
profil rurki instalacyjnej. Jest to bardzo ważne. Po ułożeniu warstw gontu na dachu nie
może być wrażenia falowania połaci dachu,
gonty muszą przylegać do siebie. Przy podwójnym kryciu dachu gontem montaż dysz wypada na długości, gdzie gont ma trzy warstwy.
Jednocześnie specjaliści od montażu instalacji przeciwpożarowej obliczyli kąty wygięcia
końcówek rur instalacyjnych w celu prawidłowego umieszczenia na nich dysz (fot. 10, 11).
Nie może dojść do zatrzymania najmniejszej
ilości wody wewnątrz zgięcia rurki, gdyż to
może spowodować zablokowanie lub uszkodzenie delikatnych dysz rozprowadzających
mgłę gaśniczą. Specjaliści opracowali również nowy liniowy system detekcji, który nie
wymaga wyprowadzenia przez gont punktowych czujek termicznych. Ze względu na fakt,
Architekci: mgr inż. Małgorzata Leonowicz, mgr inż.
Maciej Troszak.
2
Konsultacje z dr. Stanisławem Karczmarczykiem.
3
Firma „SUPO Cerber” Sp. z o.o.
4
Prace budowlano-konserwatorskie polegające na
wymianie i wzmocnieniu niektórych elementów więźby dachowej oraz wykonania w całości nowego pokrycia gontem połaci dachu przeprowadziła w 2019 r.
firma Pawlikowski Wojciech Franciszek „Tatrzańska
Firma Budowlana” z Murzasichla.
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Fot. 10. Wyprowadzenie od wewnątrz instalacji p-poż.
Fot. E. Wyszyńska, 2019 r.

iż większość instalacji przeciwpożarowej pozostaje, a wymianie ulegają wyłącznie końcówki, detektory oraz tablica rozdzielcza, ważna
była współpraca pomiędzy ekipami budowlanymi kładącymi nowe łaty i wymieniającymi
gont oraz wzmacniającymi fragmentarycznie
konstrukcję więźby dachowej a ekipą modernizującą instalację przeciwpożarową. Prace te
prowadzono równolegle i etapowo.
Zaznaczam, że rozwiązanie problemu
pozostawienia całego gontu bez potrzeby
przewiercania na wylot otworów pod montaż instalacji przeciwpożarowej jest pomysłem

Fot. 12. Rysunek projektowy wyprowadzenia instlacji p-poż i montażu dyszy.
Proj. arch. M. Leonowicz, arch. M. Troszak 2019 r.

prekursorskim. Po wykonaniu w bieżącym roku
wszystkich prac i sprawdzeniu funkcjonowania instalacji przeciwpożarowej system opracowany na potrzeby kościoła św. Bartłomieja
Apostoła w Mogile będzie można zastosować do ochrony innych zabytkowych obiektów drewnianych. Jest również gwarancja, że
położony gont będzie wolniej się starzał i prawidłowo zabezpieczał budynek przed opadami atmosferycznymi.
Elżbieta Wyszyńska

Fot. 13. Prace
budowlano-konserwatorskie,
wymiana gontu
nad nawa główną
(fot. po lewej).
Fot. M. Leonowicz,
2019 r.

Fot. 14. Próba
działania systemu
przeciwpożarowego.
Fot. E. Wyszyńska, 2019 r.
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Fot. 11. Montaż nowej dyszy. Fot. W. Zakręcki, 2019 r.
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