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 I.  OKREŚLENIE OBIEKTU I JEGO STATUSU 

 

 
Ryc.1 Fotografia archiwalna  z 1904 r. Widokówka reklamowa  - sklepy kolonialne Felixa Fischera, główna siedziba  

przy Albrechtstrasse (Strajku Dokerów 17), filia przy Kirchenstrasse (ks. Góreckiego 6A) oraz sklep w Brzeźnie. 
 

      Program prac konserwatorskich dotyczy wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

znajdującego się przy ulicy  Strajku Dokerów 17 w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.  

     Budynek zlokalizowany na działce  nr 277/2, obręb ew. 060 , jednostka ew. 2261011 m.Gdańsk. 

    Obiekt wpisany jest  do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Gdańsk, kamienica nie jest 

wpisana indywidualnie do rejestru zabytków.  Budynek leży w granicach zabytkowego zespołu 

urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, w obrębie terenu wpisanego do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego( wpisanego do rejestru zabytków pod nr 846, decyzją  

Wojewody Gdańskiego z dn. 8.06.82). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego kamienica leży na terenie będącym w zasięgu ochrony konserwatorskiej,1 

określonej jako strefa „A” , w której ochronie podlegają historyczne ciągi uliczne jako elementy 

historycznych zespołów urbanistycznych, tu zespołów budowlanych, na które składają się fasady 

(elewacje frontowe) zabudowy w układzie zwartym, obrzeżnym tzw. pierzejowym. Ochronie 

podlegają elewacje widoczne z ulicy łącznie z frontową połacią dachu oraz detale, ponadto 

zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynków leżących w tej strefie. 

                                                 
1 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ – wyznaczony granicami obszar, na którym obowiązują określone ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 
celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Strefy ochrony konserwatorskiej definiowane są przez swoje cechy (zawartość i wyróżniki) oraz cele, 
dla których zostały wyznaczone. 
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  II.   HISTORIA  OBIEKTU  I OCENA JEGO STANU ZACHOWANIA     

 

 
 

 Ryc.1 .Fragment  pocztówki z roku 1904, kamienica przy ul. Albrechtstrasse  obecnie Strajku Dokerów 17      
w Gdańsku – Nowy Port,  za ;  https://gdansk.fotopolska.eu/1200695,foto.html?o=b4199&p=1 

 

      Interesująca nas kamienica znajdująca się na ulicy Strajku  Dokerów  pod nr 17, położona 

jest w gdańskiej dzielnicy mieszkaniowo-portowej  Nowy Port - dawne nazwy: Neufahrwasser           

Nowy Port został przyłączony do Gdańska w roku 1817, po przyłączeniu do Gdańska  dzielnica 

otrzymała nazwę Danzig-Neufahrwasser . Znajdujący się na terenie dzielnicy port morski stał się 

drugim portem  w mieście  i rozwijał się bardzo dynamicznie. W 1840 roku port przestał oficjalnie 

istnieć jako osobna jednostka - został połączony z portem na Motławie. W latach 40. XIX wieku do 

Nowego Portu zaczęła docierać komunikacja publiczna – tramwaje.                                                                                  

     Szczególnie dynamiczny okres w rozwoju dzielnicy przypada na przełom i  początek XX 

wieku. W latach 1902-1909 w Nowym Porcie powstało 126 nowych budynków mieszkalnych, 

głównie przeznaczonych pod wynajem dla robotników i portowców, jednym z nich jest widoczny na 

fotografii budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania. W  roku 1906 dzielnica została 

skanalizowana. Przedwojenna nazwa obecnej ulicy Strajku Dokerów to Albrechtstrasse.     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja
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Fot.1 Pierzeja północna ul. Strajku Dokerów w Nowym Porcie  - strzałkami oznaczono budynek mieszkalny nr 17. 

 

       Dwupiętrowa kamienica nr 17 znajduje się w północnej pierzei ulicy Strajku Dokerów, przylega 

ona szczytami bezpośrednio do sąsiednich budynków. Elewacja frontowa ozdobna., symetryczna, 

z osiowo umieszczonym głównym wejściem. W części centralnej płaski ryzalit zwieńczony 

ozdobnym trójkątnym szczytem, w strefie parteru proste, równoległe boniowanie. Klatka schodowa 

umieszczona  w tylnej części budynku. z wysuniętym centralnie ryzalicie od strony podwórza. 

        We wschodniej części parteru znajduje się przejazd bramny prowadzący na podwórze, w 

części zachodniej – sklep. 

       Elewacja  frontowa zachowała swój oryginalny charakter  tj. poziome podziały elewacji i 

skromną, eklektyczną dekorację architektoniczną nawiązującą do renesansu i baroku. 

Wyróżniamy na fasadzie cztery strefy: cokołową - wysuniętą  nieco przed lico elewacji, 

wykończoną tynkiem cementowym z błyszczącym kruszywem, od poziomu parteru oddzieloną 

profilowanym gzymsem, boniowaną strefę  parteru  wykończoną tynkiem o wyraźnej fakturze, 

oddzieloną od poziomu pięter profilowanymi gzymsami ciągłymi, obszar pierwszego i drugiego 

piętra wykończony gładkim tynkiem z dekoracyjnymi nadokiennikami i parapetami, oddzielony od 

poziomu poddasza niewielkim gzymsem i poziom ostatni zakończony ozdobnym profilowanym 

gzymsem podokapowym. Ryzalit  zaakcentowany został trójstrefowym, trójkątnym naczółkiem z 

dekoracyjnymi wolutami, flankowały go pierwotnie okazałe sterczyny w formie  wazonów, oś 

kamienicy podkreślają zamurowane oryginalnie blendy w kształcie otworów okiennych 

      Elewacja od strony podwórza bez ozdób, pokryta gładkim tynkiem. 



5 

 

ILUSTRACJA AKTUALNEGO STANU ZACHOWANIA ELEWACJI KAMIENICY 

       

 
 

Fot.2-3  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – elewacja północna, od strony ulicy – stan 
obecny, wystrój sztukatorski oryginalny, widoczne okna o różnorodnych podziałach zakłócają  pierwotny charakter 

elewacji. 
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Fot.4  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – elewacja północna, partia środkowa – stan 

obecny, widoczne okna o różnorodnych podziałach zakłócają pierwotny charakter obiektu, partia przyziemia 
zawilgocona i uszkodzona, elewacja zabrudzona, bonie pokryte wtórnym, cementowym barankiem. 
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Fot.5- Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment fasady, szczyt ryzalitu – stan obecny, 
widoczne nieestetyczne naprawy tynku, brak ozdobnych wazonów na szczycie – por. fot. archiwalne. 

 

 

Fot-6  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku –fragment fasady– stan obecny, widoczne  
dobrze zachowane naczółki nad oknami i uskokowe parapety, nowe okna o różnorodnych podziałach wprowadzają 

nieład na elewacji 
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Fot.7  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17  w Gdańsku – elewacja północna, od strony ulicy – stan 
obecny, partia przyziemia zawilgocona i uszkodzona, elewacja zabrudzona, bonie pokryte wtórnym, cementowym 
barankiem, zmienione wielkości  okna i drzwi po przekształceniu pierwotnego lokalu sklepowego, brak drewnianej 

bramy do przejazdu. 
 

  
 

Fot.8  Budynek mieszkalny przy  ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – elewacja północna, witryna lokalu sklepowego 
– stan obecny, widoczny zachowany dekoracyjny drewniany element to fragment ościeża oryginalnej witryny 

sklepowej. 
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Fot.9 -11  Budynek mieszkalny przy  ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – elewacja północna, witryna lokalu 
sklepowego – obecny stan zachowania dekoracyjnego drewnianego elementu pierwotnej witryny sklepowej,     

zniszczone drewno pozbawione warstwy malarskiej w dolnej partii zaatakowane przez grzyby. 
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Fot.12-13  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment fasady stan obecny, widoczne 
zabrudzenia tynku pod parapetami i zniszczenia  tynków w partiach podokapowych i w okolicy rury spustowej.. 
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Fot.14  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment fasady, stan obecny, widoczne 
zniszczenia w obrębie dekoracji nadokiennych, stalowe haki, uchwyty i przewody 

 

 

Fot.15  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment fasady, stan obecny, jeden z 
zachowanych oryginalnych profilowanych parapetów. 
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Fot.16  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment fasady, stan obecny, widoczne 
zniszczenia w obrębie profilowanego gzymsu cokołu – gzyms ciągniony na rdzeniu ceglanym.                                                    

W górnej partii fotografii prosty, wtórny parapet powiększonego otworu okiennego 
 
 

 

Fot.17  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragment tynku fasady, widoczne zniszczenia 
pod cementowym barankiem widoczny gładko zatarty pierwotny tynk cementowo-wapienny 

 

 



13 

 

Fot.18  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 
w Gdańsku – przejazd bramny ( zamykany pierwotnie drewnianą, dwuskrzydłowa bramą ) prowadzący na podwórze. 
 

 
Fot.19  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – widok na elewacje południową. 
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Fot. 20-21  Budynek mieszkalny przy ul. Strajku Dokerów 17 w Gdańsku – fragmenty elewacji od strony podwórza, 

stan obecny, widoczne nowe okna o różnych podziałach, na parterze, przy ryzalicie zmniejszony otwór okienny. 
Jedynie w klatce schodowej okna nawiązują do pierwotnych podziałów czyli do okien rozwiernych ze ślemieniem         

i słupkiem stałym, czteroskrzydłowych. Na elewacji widoczne liczne instalacje zewnętrzne. 
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Ocena stanu zachowania elewacji. 

 

      Obecna elewacja frontowa  kamienicy przy ul. Strajku Dokerów 17, różni się od elewacji 

przedwojennej widocznej na fotografiach.  Samowolna wymiana okien skrzynkowych w 

mieszkaniach na okna zespolone  bez podziałów  oraz na okna o dowolnych podziałach a także 

nieuzasadnione dostosowywanie otworów okiennych do własnych potrzeb, to nieprzemyślane 

działania mieszkańców, które szkodzą dobrze zaprojektowanej eklektycznej kamienicy z 

elementami renesansowymi i barokowymi.   Drzwi od strony ulicy i podwórza także wymieniono, 

na drewniane, niejednorodne pod względem formy i koloru.  Stolarka w częściach wspólnych (okna 

klatki schodowej) nowa, o podziałach nawiązujących swobodnie do podziałów oryginalnych. 

Witryna sklepowa to konglomerat rożnych materiałów i kolorów. 

      Porównując obecna fasadę ze zdjęciem archiwalnym z początku 1904 roku widzimy, że na 

budynku zachowała się zdecydowana większość występujących pierwotnie detali 

architektonicznych. Nie przetrwały do naszych czasów dekoracyjne wazony z cokołów na 

szczycie. Największe zmiany zaszły  na poziomie parteru. Na fotografii widać, że oryginalnie w 

kamienicy znajdowały się 2 lokale usługowe z okazałymi witrynami. Jedna witryna zachowała się  

ale różni się od pierwowzoru, z pierwotnej witryny pozostał jedynie dekoracyjny fragment ościeża, 

druga, symetryczna  witryna była w miejscu nieużywanego obecnie lokalu dostępnego z ulicy – 

por. fot.archiwalna. Drewniany słup witryny sklepowej to jedyny świadek historycznej witryny, stan 

zachowania drewna jest zły, na powierzchni nie zachowały się ślady warstw malarskich, słup został 

oczyszczony z warstw farby, w dolnej partii drewno zostało zaatakowane przez grzyby,   

Zdjęcie wskazuje też że  inny był kształt boni i że nastąpiło obniżenie parapetów okien parteru  - 

oryginalną wysokość okien wyznacza  poziom parapetu jedynego zachowanego okna w 5 

osi,elewaci, parapety nowych otworów okiennych są inne, mają uproszczony kształt. 

Tynki miejscami straciły przyczepność, osypują się, miejscami odsłaniając ceglany mur. 

Zawilgocone, zasolone tynki w dolnych partiach elewacji świadczą o braku skutecznej izolacji 

budynku, uszkodzone opierzenia również przyczyniają się do jej postępującej destrukcji. 

       Stan zachowanych istniejących dekoracji jest  zróżnicowany. Gzymsy pośrednie w stanie dość 

dobrym, gzyms ponad cokołem i gzyms wieńczący w  stanie gorszym  z licznymi ubytkami  (skutek 

działania wody zalewającej górne partie elewacji podczas awarii obróbki dachu oraz wilgoci 

pociąganej z gruntu). Powierzchnie detali tj. opasek  obramień okien i naczółków nadokiennych, 

rozbudowanych parapetów i dekoracji szczytu –wolut,  gzymsów ogólnie w stanie dobrym , detale 

z ostrymi krawędziami i wyraźnymi profilami, wyjątkiem naczółek okna I piętra w 9 osi. 
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 III.   ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE PRZYJĘTE DO PROJEKTU 

 

1. Celem planowanych prac remontowych jest w poprawa wartości technicznej i 

estetycznej elewacji budynku mieszkalnego . 

 

2. Zachowane zostaną: pierwotna kubatura  budynku i geometria dachów oraz historyczne 

już zmiany w obrębie elewacji frontowej tj. zmiany wielkości okien parteru i obecny 

kształt boni. 

 
3. Wszystkie elewacje budynku wraz z zachowanym detalem architektonicznym na 

elewacji frontowej należy poddać kompleksowym pracom remontowo-konserwatorskim, 

prace należy poprzedzić wykonaniem izolacji , nowych opierzeń, uporządkowaniem 

układu otworów okiennych i drzwiowych poprzez odtworzenie wielkości pierwotnych 

otworów okiennych  i  wykonaniem innych prac wskazanych w Projekcie.                                             

Prace konserwatorskie wykonać zgodnie z podaną technologią tych prac. 

 

4. Na elewacji frontowej należy wykonać nowe okna drewniane /dopuszcza się zespolone/ 

o podziałach pierwotnych widocznych na fot. archiwalnych, kolor do uzgodnienia z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków.  Pierwotnie stolarka okienna i drzwiowa była   

ciemna, zapewne w kolorze brązowym lub ciemnozielonym. Wstępnie dla okien i drzwi 

przyjęto w Projekcie kolor biały. UWAGA. Dopuszcza się wymianę okien etapami w 

miarę posiadanych przez Wspólnotę  środków (we wszystkich wymienianych oknach 

należy zamontować nawiewniki.). 

 
5. Poddać pracom konserwatorskim 

 

6. Na elewacji frontowej należy przywrócić witrynę sklepową wkomponowują istniejżcy wi 

 

7. Projektowana kolorystyka ścian zewnętrznych powinna uwzględniać kolorystykę 

pierwotną - jeśli uda się ją uściślić na podstawie odkrywek wykonanych w trakcie prac 

po ustawieniu rusztowań, wstępnie w Projekcie przyjęto kolor szary nawiązujący do 

koloru tynków wapiennych. 
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 IV.   ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH . 

     

   Zakres prac poprawiających stan techniczny obiektu tj. budowlanych związanych wymianą 

stolarki i opierzeń, wymianą drzwi i okna w miejscu w którym historycznie znajdowała się druga 

witryna ,remont studni okien piwnicznych, remont i ocieplenie elewacji tylnej:, uporządkowanie 

nawierzchni przy elewacjach i wykonanie opaski o spadku od budynku, wymiana schodów 

zewnętrznych  opisany został w Projekcie.2. Oprócz niezbędnych prac remontowo-

budowlanych konieczne jest wykonanie prac konserwatorskich. Poniżej podano zakres prac 

konserwatorskich dla elewacji północnej wraz z technologią ich wykonania: 

 

1. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU   

 

1.1. Demontaż wtórnych elementów i instalacji w tym, rynien i rur spustowych; Uwaga: 

wskazane by przenieść antenę widoczną na szczycie elewacji w inne, mniej 

widoczne miejsce na dachu. 
 

1.2. Konserwacja powierzchni tynkowanych Uwaga: po uporządkowaniu wielkości 

otworów okiennych i drzwiowych – patrz Projekt. 
               

1.3. Konserwacja zachowanych elementów i detali  architektonicznych wraz                   

z uzupełnieniem ubytków  i rekonstrukcją brakujących elementów tj. wazonów na 

szczycie. Na podstawie porównania zachowanych na szczytach gdańskich sterczyn 

ze zdjęciem archiwalnym – patrz załącznik nr 1 zaproponowano by sterczyny na 

szczycie omawianej kamienicy wykonać na wzór wazonów znajdujących się na 

szczycie kamienicy w niedalekim sąsiedztwie tj. przy ulicy  Bliskiej 9-9A. 
 

1.4. Konserwacja zachowanych drewnianych elementów witryny sklepowej wraz z 

odtworzeniem/rekonstrukcją całej witryny wg rysunków zawartych w Projekcie. 

Projekt odtworzenia witryny powstał na podstawie analizy istniejących przykładów –

patrz .zał.nr 2 . 
 

1.5. Remont istniejących drzwi wejściowych do  klatki schodowej 
 

1.6. Remont  ścian i sufitu przejazdu z wymianą tynku na cokole,  
 

1.7. Konserwacja elementów metalowych – kraty okienne, uchwyty  

 
1.8. wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej na elewacji frontowej (przeprowadzana 

sukcesywnie w miarę gromadzenia środków finansowych Wspólnoty) 

                                                 
2
 Uwaga: docieplenie wykonać dopiero po stwierdzeniu, że izolacje budynku są skuteczne w przeciwnym razie 

podciąganie kapilarne wilgoci pod warstwą ocieplenia może skutkować zwiększonym zawilgoceniem mieszkań 
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   V. TECHNOLOGIA PRAC KONSERWATORSKICH . 

       Prace konserwatorskie powinny zostać poprzedzone stwierdzeniem skuteczności izolacji lub 

wykonaniem izolacji pionowych i poziomych  oraz  wykonaniem prac związanych z odtworzeniem 

studni okien piwnicznych i uporządkowaniem nawierzchni przylegających do elewacji. Projekt nie 

ingeruje w konstrukcję budynku. Dopiero po wykonaniu prac remontowo-budowlanych można 

przystąpić do prac konserwatorskich. 
 

      Zakres prac dotyczy wszystkich elewacji: należy usunąć tynki odspojone i osypujące się, 

usunąć źródła zagrzybienia i zasolenia,  zdezynfekować powierzchnię ścian, wykonać niezbędne 

wzmocnienia i naprawy ścian, odtworzyć brakujące partie tynków, poddać pracom 

konserwatorskim istniejący detal architektoniczny, opracować kolorystycznie powierzchnię tynków i 

detalu architektonicznego. Prace należy prowadzić w następującej kolejności: 

 

1.  Konserwacja powierzchni  tynkowanych – powierzchnie płaskie, oraz detal 

architektoniczny, gzymsy, opaski okien, lizeny dekoracyjne elementy szczytu – 

woluty , gzymsy, cokoły: 
  

1.1 usunąć z   powierzchni tynków  warstwę  cementowego „baranka” łaty cementowe i 

warstwy farb użyte  podczas  poprzednich remontów, czyszczenie prowadzić 

mechanicznie i stosując preparaty do usuwania warstw malarskich, z zachowaniem 

ostrożności tak by nie niszczyć powierzchni pierwotnego tynków. Powierzchnie mocno 

zbrudzone można doczyścić metodą piaskowania bardzo drobnym kruszywem. 
 

1.2 po oczyszczeniu tynkowanych elewacji należy ocenić stan zachowania tynków  na całej 

elewacji i wyznaczyć obszary  jego usunięcia lub wzmocnienia,   
 

1.3 usunąć zdezintegrowane, odspojone tynki w partiach wyznaczonych, przewiduje się 

usunięcie ok. 30% tynków z powierzchni płaskich,  głównie tynki z partii cokołowej  

 
1.4 wykonać dezynfekcję murów – stosując preparaty grzybobójcze przeznaczone do 

stosowania w budynkach mieszkalnych  

 

1.5 wykonać naprawy odsłoniętego spod tynku ceglanego muru, jeśli zajdzie taka 

potrzeba – zakłada się ok.10% powierzchni do naprawy, 

 
 

1.6 wypełnić ujawnione spękania muru  preparatami do iniekcji  lub wykonać przemurowania 

a w razie potrzeby wykonać kotwienia spękań, stosować kotwy z materiałów nierdzewnych 

lub tzw. kotwy chemiczne 
 

1.7 wzmocnić pozostawione partie tynków hydrofilnym  preparatem wzmacniającym do 

podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, np. preparaty na bazie estrów kwasu 

krzemowego, czteroetoksysilanów.., 
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1.8 ubytki w zachowanych tynkach uzupełnić tynkiem mineralnym  o właściwościach 

zbliżonych do tynku oryginalnego (struktura, kolor, faktura powierzchni),wskazane zaprawy 

trasowe . 
 

1.9 w partiach cokołowych wykonać tynki  wodoodporne / po zabiegach naprawczych /, 

stosować tynki na bazie spoiw hydraulicznych, 
 

1.10 po naprawie i uzupełnieniu tynkowanych powierzchni należy ocenić jednorodność 

podłoża.  W wypadku dużych różnic fakturalnych należy nanieść na całą powierzchnię 

tynku cienką warstwę tynku drobnoziarnistego. Tynk taki przekryje drobniejsze rysy i 

ujednolici powierzchnię starego tynku i nowych uzupełnień, można zastosować 

cienkowarstwowe zaprawy tynkowe /mineralne/ o drobnej fakturze, naturalnego, 

zacieranego tynku. Nie należy stosować  przypadkowych szpachlówek czy gładzi, 

zastosowana warstwa winna mieć bowiem dobre właściwości dyfuzyjne, a to zapewniają 

materiały produkowane pod kątem potrzeb obiektów  zabytkowych (tynku nie należy 

nanosić na elementy profilowane, - w tych miejscach należy wykonać gruntowanie lub w 

razie potrzeby uzupełnianie odpowiednią zaprawą a następnie w wypadku gdy 

powierzchnia okaże się w miarę jednorodna należy nanieść warstwę gruntu wyrównującą 

chłonność podłoża. Grunt musi być „kompatybilny” z farbą przewidzianą do  ostatecznego 

malowania czyli polecany przez producenta farb, które Wykonawca zamierza zastosować 

na obiekcie. 
 

1.11 wykonać wzmocnienia i naprawy gzymsów i sterczyn w technologiach 

tradycyjnych / wzmocnienia wykonać preparatami krzemoorganicznymi  na bazie 

czteroetoksy-silanówilanów. Do uzupełnienia stosować zaprawy mineralne w razie 

potrzeby uszlachetniane dodatkami poprawiającymi ich przyczepność, można dobrać 

gotowe materiały przeznaczone do naprawy elementów zabytkowych na bazie zapraw 

trasowych lub cementu romańskiego.  
 

1.12 pomalować tynkowane powierzchnie elewacji, płyciny i gzymsy farbami 

przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych np. farbami silikatowymi lub 

modyfikowanymi farbami silikonowymi o właściwościach hydrofobowych a jednocześnie o 

dobrych właściwościach dyfuzyjnych. Użycie dobrych, dyfuzyjnych farb o właściwościach 

hydrofobowych poprawi bilans cieplny budynku – elewacja sucha jest elewacją cieplejszą, 

bilans cieplny poprawić może również wykonanie izolacji stropów piwnic i dachów. 

 

Kolorystyka elewacji : według PROJEKTU powierzchnie tynków jasno-szare, zbliżone do 

kolorów tynku mineralnego, detal o ton jaśniejszy. 

 

2. Konserwacja elementu drewnianego witryny. 
 

2.1 usunąć  z powierzchni resztki brudu stare powłoki farb olejnych przy pomocy 

preparatów zmiękczających, np. Scansol – firmy INCO, Remmers Ablauger – firmy 

Remmers lub innych o podobnych właściwościach,  
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2.2 przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję wszystkich elementów drewnianych, np. 

preparatem Per-xil 10, lub PENETRIN, BORAMON, czy HYLOTOX Q , firmy Altax, w 

celu likwidacji szkodników drewna,  
  

2.3  w miejscach osłabionych, ”zjedzonych” przez owady przeprowadzić impregnację 

wzmacniająca strukturę drewna   np. roztworem żywicy termoplastycznej Paraloid B-72 

(stężenie dobrane doświadczalnie), 
 

2.4 wykonać naprawę i wzmocnienie wiązań ciesielskich i stolarskich (klejenie klejem 

stolarskim, np. klejem Winacet firmy Dwory SA , kołkowanie,dublowanie, wstawki 

nowego drewna)., 
 

2.5 wykonać klejenie pęknięć drewna z wypełnieniem większych szczelin wklejkami drewna 

(klejenie klejem stolarskim, klejem Winacet firmy Dwory SA lub innym) , 
 

2.6 wykonać uzupełnienie ubytków drewna wstawkami nowego, sezonowanego drewna,  

mniejsze ubytki należy uzupełnić np. dwuskładnikowym kitem do drewna Araldite 

SV/HV 36, 
 

2.7 wykonać brakujące lub zakwalifikowane do wymiany elementy drewnianych dekoracji 

snycerskich , 
 

2.8 pomalować powierzchnie drewniane  – siła krycia i odcień koloru   wg oryginalnych 

„wymalowań” odkrytych na  elementach drewnianych w trakcie prac, wstępnie przyjęto 

kolor zielony – patrz Projekt. Proponuję zastosowanie tradycyjnych bejc i farb na bazie 

oleju lnianego –np. Leinolfarbe HS, lub Aidol HK-Lasur firmy Remmers lub 

porównywalne np. firmy Beckers,  lub SADOLIN Base, która jest  odporna na trudne 

warunki atmosferyczne, i zabezpiecza zniszczone drewno przed szkodliwym 

działaniem sinizny, grzybów pleśniowych i owadów. Dzięki tiksotropowej (żelowej) 

formule bardzo łatwo i równomiernie się nakłada, nie spływa z powierzchni pionowych, 

gwarantując   trwały efekt dekoracyjny. Jeśli w trakcie prac odkryte zostaną pierwotne 

warstwy  to komisyjnie może nastąpić zmiana koloru.  

 
2.9 Brakujące partie Wityny odtworzyć wg Projektu – patrz rysunek. Projekt przygotowano 

na podstawie analogii z istniejącymi ,zabytkowymi witrynami –por.zał.2 

 
 

3. Konserwacja elementów metalowych – kraty okien; 
 

3.1 powierzchnie metalu oczyścić  z powłok malarskich i luźnych produktów korozji, 

mechanicznie i chemicznie a w razie potrzeby wykonać piaskowanie bardzo drobnym 

kruszywem.  
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3.2 po  oczyszczeniu powierzchni z zapyleń należy odtłuścić  ją rozpuszczalnikami 

organicznymi. Następnie wykonać stabilizację chemiczną odsłoniętej powierzchni 

metalu nanosząc farbę antykorozyjną pośrednią, zawierająca inhibitory korozji, 

 

3.3 końcowym etapem jest naniesienie wierzchniej warstwy malarskiej w kolorze    

określonym w Projekcie.  
 

 

4. Prace  towarzyszące: 
 

4.1 uporządkować teren otaczający budynek  

4.2 wykonać dokumentację opisowo-fotograficzną z przebiegu prac objętych  programem 

/w tym z  tzw. robót zakrytych/, z podaniem  zastosowanych technologii   

 

 

VI.  UWAGI KOŃCOWE  

 

1. Wszystkie podane w tekście materiały i technologie mają charakter przykładowy, 

dopuszcza się rozwiązania równoważne, wskazane jest jednak stosowanie rozwiązań 

systemowych, 

2. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów dotyczących sposobu aplikacji 

preparatów i ochrony pracowników.  

3. Środki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie mogą należeć do grupy 

szkodliwych bądź uciążliwych dla środowiska naturalnego.  

4. Prace przy obiekcie powinny zostać przeprowadzone przez firmę budowlano-

konserwatorską konserwatorską, która realizowała już prace o podobnym zakresie 

i która posiada osoby z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych w tym 

konserwatora detalu architektonicznego i metalu. 

5. Wszystkie  decyzje w trakcie prac w tym te dotyczące zmian technologii i zakresu prac 

konserwatorskich, powinny być podejmowane Komisyjnie z udziałem Przedstawicieli 

Inwestora, Autorów Projektu i Nadzoru Konserwatorskiego z ramienia Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. 
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ZAŁĄCZNIK  NR1 
Materiały porównawcze   

PRZYKŁADY STERCZYN z KAMIENIC w GDAŃSKU WRZESZCZU i NOWYM PORCIE  
 

       
Fot.1-2 Po lewej fragment fot. archiwalnej, po prawej aktualny stan szczytu kamienicy przy ul.Dokerów 17 
 

                                                                                           
Fot.3 Sterczyny kamienicy Bliska9-9A w Nowym Porcie 

 

          
1.                                                    2.                                                  3.  
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       4.                                             5.                                                  6.       

          
        7.                                            8.                                           9.  

             
        10.                                             11.                                                  12.  Wzór z pracowni 
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ZAŁĄCZNIK  NR2 
Materiały porównawcze   

PRZYKŁADY WITRYN SKLEPOWYCH  
 

 

  Fot.3 Witryna sklepwa na ul.Dokerów 17 w 
Gdańsku,  stan aktualny, poniżej podobne witryna z fot. archiwalnych i współczene, zachowane w Szczecinie     
 

 Fot.1 fot archiwalna. Na fotografii widać charakterystyczny 
komplet rolet (fot. Sedina.pl) za https://wszczecinie.pl/thumb/articles/848-c98c... 
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   Typowo dla niegdysiejszych witryn część zawierającą drzwi odsuwano od lica elewacji w głąb, 

najczęściej na odległość szerokości jednego- trzech stopni. Standardowym wyposażeniem witryny były 

dwie rolety: jedna dla okna, druga dla wejścia. W zachowanych do dziś poniemieckich obiektach, często 

można odnaleźć ślady po konstrukcjach rolet lub nawet nienagannie działający pełen komplet, składający 

się z mechanizmu oraz drewnianych wysłon , które zbudowane są z cienkich poziomych deszczułek. Takie 

pozostałości odnajdziemy w witrynie przy ulicy Śląskiej 43 (wejście od ulicy Jagiellońskiej). 

Porównując ze sobą do dziś zachowane stolarki witryn widzimy, że ich detale również były tworzone 

według jednego, replikowanego wzoru. Okno wystawowe często dzielono na dwie części belką ślemienną, 

przy czym cześć dolna była zdecydowanie wyższa od górnej. Stolarkę wieńczyły często trzy płyciny (dwie 

nad oknem, jedna nad wejściem) ozdobione detalami snycerskimi. Fragment stolarki (zwany słupkiem 

witryny) znajdujący się pomiędzy oknem wystawowym a wgłębną partią z drzwiami często ozdabiany był 

kapitalikiem i cokolikiem oraz pionowo rowkowany.  

W zależności od planów inwestora kamienicy i jej przeznaczenia, w parterze lokalizowany był jeden lokal z 

taką witryną lub dwa. Ciekawym i częstym zabiegiem było komponowanie takich dwóch witryn względem 

siebie na zasadzie lustrzanego odbicia. Architekci sytuowali je w parterach bądź po jednej stronie bramy 

wejściowej kamienicy lub symetrycznie względem środkowej osi budynku, na której usytuowane było 

wejście 

 Fot.2 za https://i.pinimg.com/originals/b6/8f/4c/  
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Fot.3 za; http://2.bp.blogspot.com/-3CV1j6rNUYo/Va_VGdPJqEI/.... 7958.jpg 
 
 

  
Fot.4 http://2.bp.blogspot.com/-3CV1j6rNUYo/Va_VGdPJqEI/.... 7958.jpg 
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Fot.5 za;https://wszczecinie.pl/thumb/articles/848-36705ea56efac4d7badcd5fdaa3b29ee.jpg 
 
 

                                               
Fot.6 za;https://wszczecinie.pl/thumb/articles/848-ba06dd294c7496ac642667fb98e5b9bd.jpg 

 


