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pnororór
z demontażu pieca kaflowego

1. Prawdopodobna historia pieca

Tradycyjny piec kaflowy znajdował się w mieszkarriu jednej z krakowskich kamienic, której

uuaowu aato*ana jest ńa hta 30. xx wieku. W łm arnym mieszkaniu ulokowane są (bYłY)

równięż 2 piece o 
-bliźniacze; 

architekturze (od zewnątrz tóżniące się głównie kolorYstYką kafli)

oraz trzon kuchenn1,. Może to śu,iadczyć o iegularnej eksploatacji Ęch urządzeń rł czasach ich

świetności w oelach grzewczych i (* p."ypadku trzonu) kulinarnych, co pokrywałoby się

z panującymi wówczas trendami i zvłyczajarll,

kafle zostały wyprodukowane w znanym i cenionym za|Jadzię Materiałów ogniotrwałych

(wcześniej: ńub.}ka V/yrobów Szamotowych i Fajansowych s.A.) w Skawinie, o czym śrviadczą

charakterystyc^" err,biematy na ich rewersie. Żakład funkcjonował od 1909 do 1964 roku,

a wyroby z omawianego piela porvstały prawdopodobnie po zakończeniu II wojny światowej -
prrypr"ź"rulnie w latich'sg. Xł wieku; kiedy to nastąpił w Krakowię boom na instalowanie

podoUny"t, tłządzeń,zastępując nimi m,in. opancerzonę piece przenośne, podgrzewacze powietrza

typu "Etna" czy żeliwne piece stałopalne.

2. tan pieca przed demontażem

piec należał do obiektów wolnosĘących i składał się z 7 szycht o szęrokości 2,5 kafla kazda (o

krawędzi 23,5cm w przypadku kańi frontowych,łącznie 60 kafli, w tym 28 narożnych i 1 kafel

obcy), cokołu, ko.ońy Lr* u,,y"rystki, Jest io klasyczna konstrukcja, jaką zduni stawiali m,in,

w KrŃowie w n ptł. XX wieku. Kafle są koioru bladozielonego z odcieniami PoPielu,

z charakterysĘcznymi dla tamtego okresu minimalistycmymi zdobieniami na zewnętrmej

powłoce. iriec wzniesiono ,godiri" Ze sztuką, tj. z naprzemiennym wiązaniem kafli na

ioszczegotnych szychtach, stosując przy tym wzmocnieni a z miedzianego dnńr.

Na dzień demontażu w palenisku pieca znajdowała się instalacja z grzałkarri elektrYcznYmi, PrzY

czym ślady sadzy weńąt, tunuło* świadczą o tym, że urządzenie zaczęto ogrzewać prądem

aopi".o w drugim 
"opi.'.j"go 

eksploatacji - wcześniej stosowano tradycyjne paliwo węglowe,

Niestety nie spJsób precyzljnie określić, kiedy ta zmiananastąpiła.

Od zewnątrz kafle zachowuły się w stanię dobrym, z widocznymi pojedyrczymi uszkodzeniami

mechunicznymi (drobnYmi pęknięci ami, uszczńieniami), Niemniej fafttyczny stan kafli można

razpoznać dopiero po demontażu.
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3. Procedura demontażu pieca

e z nauką rzemiosła zduńskiego
oczyszczono z gliny i szobrów
wg jego położenia na piecu -

OPis składa się z liczby rzymskiej odpowiadającej danej szychcie oraz liczby arabskiej
odPowiadającej konketnemu kaflowi w danym rzędzie (gdzie ń L ornu"rapierrvszy kurel od l.wej
strony, pattząc od frontu), np:

JI!-l to PierwszY kafel od lewej na najwyższej szychcie, a II-5 to piąty kafel (licząc po kolei odkafla 1) w drugiej szychcie od posadzki_

CzęŚĆ kafli oznaczono również strzałkami wskazującymi górną krawędź otaz - w zależności od
potrzeb - dodatkowym opisem w ramach informacji uzupeńa;ącej (np. kafel obcy).

4. Stan kafli po demontażu

w trakcie demontażu wskutęk ich nadmierne
ulegĘ 4 kafle narome. W sżuce zduńskiej przy
nieodzyskiwalnych kafli, z czym naleĘ się zaw
piecach mogą mieć wewnętrzle rozprężenia,
oddziaływania wysokich temperatur w kanałach.
co ŚwiadczY o dobrYm stanie urządzęnia i stosunkowo wysokiego parametru ogniotrwałości
zastosowanej ceramiki.

afli nie będzie możliwe odtworzenie pieca 1-1 -z nich piec o jedną szychtę niZszy lub
cji, np. na trzonie kuchennym, ścianię

lektryczrą lub gazową itp.

Zgodnie z zńączoną dokumentacją fotograficntą, widocme uszkodzenia mechaniczne powstałe
przed demontażem pieca znajdują się na kaflach: VII-4, YI-L,YI-Ł,III-8, II-1.

Nie odzYskano cokołu, ponieważ postawiony był tylko z dwóch stron - tych widocznych, tj.
od frontu i od prawej strony.

Stan PozostĄch kafli, łącznie z koroną, ocenia się na dobry lub bardzo dobry. Nie ma wąĘliwości
co do tego, że wciąż mogą Pełnić funkcję zarówno dekoraryjną jak i akumuiacyjną, zateńistnieje
moźliwość ich powtórnego wykorzystania w dow llnym urrąA.óoirzduńskim.

5.Oświadczenia

Niżej PodPisani - Mistrz Zdunski oraz wykonawca robót, członkowie Małopolskiego Cechu
Zdunów i Zawodów Pokrewnych - poświadczają o dołożeniu wszelkich starań, by niniejszy
Protokół oddawał stan faktycmy kafli oraz w oparciu o ugruntowaną wiedzę i wieloletnió
doŚwiadczenie przedstawiał ich kontekst historyczny Ż możliwie nĘ*yz".ą dozą
prawdopodobieństw,a.
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