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Przedmiotem opracowania jest gzyms wieńczący elewacje i wieżyczki 

budynku „B”. Akademii Muzycznej przy ul. Łąkowej 1-2 w Gdańsku.

Budynek powstał w latach 1863-1873 jako część kompleksu koszar czwartego pułku 

grenadierów, następnie kawalerii. Po wojnie koszary Korpusu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, potem Wojsk Obrony Wewnętrznej. W 1995 kompleks budynków 

przekazano Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 1999 -2000 przeprowadzono 

kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie, związane z adaptacją budynków 

do funkcji Akademii Muzycznej.

Elewacje opisywanego budynku wzniesiono z cegły maszynowej, żółtej, 

licówka z cegły maszynowej, żółtej, o spieku półklinkierowym. Z tego materiału 

wykonano zarówno mur jak i detal architektoniczny elewacji. Spoina wapienno 

piaskowa i cementowo-wapienna.

Gzyms wieńczący elewację składa się z płyt odlewanych ze sztucznego 

kamienia, szerokości ok. 40 -45 cm i długości od 30 cm do ok. metra, o profilu 

zewnętrznym w formie półwałka. Większość płyt wykonano z szarej zaprawy 

betonowej, z dodatkiem drobnego kruszywa, imitującej piaskowiec lub granit. 

Znaczne obszary uzupełniono betonowymi płytami o dużej zawartości szarego 

cementu, odlewanymi bez profilu. Uzupełnienia są różnego rodzaju – o różnej 

teksturze (różnice w gradacji frakcji kruszywa). 

Płyty ułożono bezpośrednio na koronie muru, na zaprawie wapienno-

piaskowej i wapienno-cementowej. Spoina w większości cementowo-wapienna. Na 

styku płyt z krawędzią dachu wykonano „imitacje” belek kamiennych –jest to 

warstwa cegieł tynkowana zaprawą wapienno-cementową, opierzona blachą z 

kapinosem.

.
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Stan zachowania

Płyty są w dużej części wymienione. Wtórne płyty, pozbawione profilu, są 

wykonane z zaprawy złej jakości, o bardzo wypłukanej powierzchni. Krawędzie tych

płyt są wyszczerbione, z licznymi drobnymi pęknięciami. Wiele płyt ma pęknięcia.

Płyty z profilem również w wielu miejscach są popękane, profile mają ubytki, 

odspojenia, uszkodzenia. Powierzchnia silnie wypłukana, wtórnie fakturowa, 

porowata, nasiąkliwa.

Lokalnie płyty są luźne, zaprawa montażowa na koronie murów częściowo 

się wykruszyła lub wypłukała, odspoiła. 

W kilku miejscach widoczne są ubytki wątku fryzu korony murów, na 

których leżą płyty. Brakuje całych cegieł, lokalnie widoczne sa duże ubytki spoin.

Zaprawa na styku fryzu i płyt jest w wielu miejscach uszkodzona, z ubytkami. Od 

wewnątrz, od strony konstrukcji dachowej (dostępnej tylko w kilku punktach 

niewielkimi rewizjami) widoczne są nieszczelności na styku korony murów i murłat 

więźby z płytami gzymsu.

Większość spoin od góry została pokryta masa bitumiczną, która jest 

uszkodzona, lokalnie odspojona. Część uzupełnień płyt, wykonana w 1999 roku 

odpadła, część się odspoiła. Zaprawa „belek” jest również popękana, lokalnie 

uszkodzona, z ubytkami. Styk belek płytami w wielu miejscach wykruszony, 

nieszczelny. Miejscami uszczelniony masą bitumiczną. 

Na górnej powierzchni płyt widoczne są białawe zacieki –efekty 

wypłukiwania spoiwa z zaprawy „belek”. Górna powierzchnia płyt pokryta jest 

czarnymi nawarstwieniami, cienkimi, częściowo w porach przypowierzchniowych. 

Nawarstwienia zostały ścienione podczas ostatnich prac. Grubsze warstwy odspoiły 

się wraz zwierzchnią warstewką zaprawy. Na wypukłościach profili nawarstwienia 

osadzają się słabiej, wypłukiwane wodą opadową.

Narożniki gzymsu miejscami pokryte porostami. W kilku miejscach małe 

samosiejki.
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W roku 2014 gzyms częściowo zabezpieczono siatką, od strony ulicy, ze względu na 

zagrożenie całkowitego odspojenia luźnych elementów.
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Przewidywane zabiegi konserwatorskie:

1. Demontaż tymczasowych zabezpieczeń

2. Demontaż luźnych fragmentów

3. Kontrola szczelności opierzeń blacharskich

4. Oczyszczenie gniazd montażowych z resztek luźnej zaprawy

5. Usunięcie luźnych spoin, między płytami, na styku z murem i na styku z 

„belkami”

6. Usunięcie luźnej zaprawy tynkarskiej z partii „belek”

7. Usunięcie zdegradowanej masy bitumicznej

8. Usunięcie samosiejek

9. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy– np. Algat 

(Altax), 

10. Wykonanie uzupełnień muru w miejscu ubytków korony murów. Cegła do 

uzupełnień powinna być dobrana zarówno kolorystycznie i wymiarowo jak 

pod katem parametrów technicznych.

11. Oczyszczanie i usuwanie nawarstwień parą wodną pod ciśnieniem, lub 

metoda ścierno-strumieniową.

12. Korekta formy uzupełnień o dobrej przyczepności

13. Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji – w zaprawie betonowej. Większe 

ubytki należy zbroić prętami ze stali nierdzewnej

14. Wypełnienie pęknięć i szczelin, podklejenie fragmentów odspojonych 

(zaprawa mineralna)

15. Uzupełnienie spoin – zaprawy o spoiwie trassowym, np, Optolith, Remmers

16. Zabezpieczenie powierzchni krzemoorganicznym preparatem hydrofobowym

Uwagi końcowe:

 prace konserwatorskie powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych

specjalistów,
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 prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie

od kwietnia do listopada, w temperaturach powyżej +5 C,

 wszystkie  prace  powinny  być  prowadzone  pod  stałym  nadzorem

konserwatorskim.

 Przebieg prac musi zostać udokumentowany opisowo i fotograficznie

6



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek B akademii, widok ogólny od strony dziedzińca.

Fragmenty gzymsu widoczne od strony dziedzińca
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Fragmnet narożnika. Widoczne wtórne betonowe płyty. W narozniku porosty,

obok widoczne rozwarstwienie zaprawy i ubytek.Wypłukana, zdegradowana

powierzchnia zaprawy.Przy rynnie uszkodzone cegły. Na styku muru i płyt

wykruszona zaprawa spoiny.

Narożnik z płytami profilowanymi, widok z góry. Widoczne nawarstwienia,

wypłukana powierzchnia na profilach. Spoiny uszczelnione masą bitumiczną.
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Fragment gzymsu, widok z góry- widoczne obszary złuszczonych nawarstwień.

Narożnik z wtórnymi płytami. Uzupełnienie wykonane w 1999 roku odpadło.

Widoczne otwory do niezamontowanych prętów zbrojeniowych. Pęknięcia i

odspojenia zaprawy. Nieszczelności spoinowania. Cegły w pasie bezpośrednio

pod gzymsen popękane.
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Fragmnet gzymsu, widok z góry.

Widok płyty gzymsu z góry, widoczne wykruszenie spoiny, przez którą dostaje

się woda opadowa. 
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Widok górnej partii muru i murłaty od wnętrza (rewizja na poddaszu)

Widoczne wykruszenia zaprawy i cegły na styku z murłatą.

Ubytek zaprawy profilu.
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Pas cegieł nad płytami, ubytki zaprawy tynkarskiej.

Widok z góry na gzyms elewacji i wieżyczki.
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Ubytki zaprawy w partii „belek”.
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Powierzchnia płyty widoczna z góry.
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