
Patronem Muzeum jest bp Jan Obłąk, me
tropolita olsztyński w latach 1982–1988, który 
był gorliwym popularyzatorem wiedzy o prze
szłości Warmii. Dla potrzeb muzeum prze
znaczono dwie XIX kościelne kamienice przy 
ul. Świętej Barbary 2, 3, połączone współcze
snym przeszklonym łącznikiem. Prace remon
towe rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku, 
pochłonęły ok. 10 mln zł, z czego większość 
środków – 8,5 mln – pochodziła z dotacji UE. 
Nowa funkcja muzealna wymagała wielu prze
róbek. Do czasu rozpoczęcia remontu w części 
kamienic znajdowały się mieszkania dla księ
ży i zakonnic. Na parterze zlokalizowana była 
księgarnia diecezjalna i biuro pielgrzymkowe. 
Prace rewitalizacyjne zakończono w listopa
dzie 2018 roku i nastąpiło oficjalne otwarcie. 
Obecnie w obiekcie znajdują się sale wysta
wiennicze, gdzie prezentowane są eksponaty 
i zabytki z zakresu malarstwa, rzeźby, złotnic
twa będące własnością parafii oraz Archiwum 
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Hosianum. Na powierzchni ok. 1300 m2 pre
zentowanych jest ok. 500 eksponatów. Znalazło 
się także miejsce na magazyny, jest też koniecz
na przy takiej działalności pracownia konser
watorska, a nawet kawiarnia. Prace rozpoczę
to od wykonania izolacji przeciwwilgociowej 
murów fundamentowych za pomocą mate
riału Baumit SanovaBar tynk został użyty na 
ściany fundamentowe powyżej ziemi, poniżej 
jest izolacja bitumiczna. Powierzchnie zasolo
ne zostały zneutralizowane preparatem wiążą
cym sole w związki nierozpuszczalne Baumit 
AntiSulfat. Związanie części szkodliwych soli 
w związki nierozpuszczalne ogranicza ich mi
gracje wraz z wodą na powierzchnie tynków. 
Zmniejsza tym samym niebezpieczeństwo pow
stawania wykwitów. Dopiero wtedy zaczęto wy
konywać uzupełnienia tynków, nawiązując do 
pierwotnych tynków na spoiwie wapiennym. 
Powierzchnia elewacji połączonych kamienic 
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Obiekty na terenie 
Warmii, na których użyto 
materiały firmy Baumit 
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie zlokalizowane 
w Olsztynie przy ul. Świętej Barbary 2 to kolejny obiekt referencyjny firmy Baumit.
Nowe muzeum zostało zgłoszone do konkursu Fasada Roku w kategorii budynek po 
renowacji. Projekt wykonali architekci Janusz Dubowik i Wojciech Gadomski. Prace 
elewacyjne prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane „SKORŁUTOWSKI” Spółka Jawna, 
której właścicielami jest małżeństwo Ewa i Jerzy Skorłutowscy. 
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wyniosła prawie 2000 m2. Zastosowano tynk 
wapienny zewnętrzny Baumit RK 39, z ziar
nem do grubości 3 mm. Wierzchnia warstwa 
tynku RK 39 została zabarwiona na budowie 
w masie przy użyciu pigmentów mineralnych. 
Następnie była specjalnie nakładana, aby uzy
skać grubą strukturę nakrapianą. Tynk nie był 
dodatkowo malowany. Obecne (współczesne) 
tynki przeważnie mają dużo drobniejsze ziar
na 1–1,5 mm i są głównie na spoiwach cemen
towych. Mury obiektów historycznych są czę
sto osłabione upływem czasu i zwiększonym 
zawilgoceniem powierzchni. Współczesne 
tynki okazują się w takich przypadkach zbyt 
szczelne i mocne, co prowadzi do powstawa
nia spękań i odspajania tynku od podłoża, 
(głuche tynki). Prace elewacyjne przy zacho
waniu części oryginalnych tynków i później
szych uzupełnieniach zawsze wymagają scale
nia podłoża przed malowaniem. Wyrównanie 
chłonności i struktury różnych materiałów 
tynkarskich (różna grubość ziarna) umożli
wia, uzyskanie jednorodnych elewacji pod 
malowanie. Zalecana na takie powierzchnie 
jest szpachla wewnętrznie zbrojona Baumit 
MC 55 W. Wyrównanie chłonności umożliwia 
jednakowe przewiązanie tynku/szpachli z po
włoką malarską. Większość farb fasadowych 
jest gęsta i jej zadaniem jest ochrona elewacji 
przed szkodliwymi warunkami atmosferyczny
mi. Gęsta farba zaś potrzebuje nośnego podło
ża do trwałego związania. Modne w ostatnim 
czasie „wygładzanie” elewacji w przypadku 
obiektów zabytkowych nie jest historycznie 
uzasadnione. Dawniej, jeszcze w XX w., tyn
ki robiono z piasku, który przywożono na bu
dowę wywrotką. 

Nikt piasku nie przesiewał na wszystkie 
tynki. Przesiewano niewielkie ilości, aby uzy
skać drobne frakcje na przecierki i elementy 
detalu architektonicznego, które ZAWSZE były 
gładsze niż tynki. Widać to jeszcze na zacho
wanych elewacjach XIX w. kamienic (bez re
montu), gdzie po kolorze nie ma już śladu, ale 
detal architektoniczny (gzymsy, opaski, płyci
ny) są gładsze i dobrze czytelne. Obecnie do 
takich elementów stosuje się szpachle scala
jące drobnoziarniste Baumit RK 70N lub ma
teriały sztukatorskie Baumit SM 86. Zaprawa 
sztukatorska użyta podczas prac elewacyjnych 
była barwiona pigmentami mineralnymi na bu
dowie na kolor ciemnoczerwony. Dodatkowo 
były do niej dodawane płatki miki, które błysz
czą się delikatnie w promieniach słonecznych.

Poza elewacjami do wnętrz remontowa
nego obiektu muzeum użyto pozostałe mate
riały Firmy Baumit, takie jak tynk cemento
wowapienny MPI 25, szpachle wyrównujące 
Klima Fein W oraz zaprawę klejową do cera
miki FlexFlow.



Powodowo – pałac w trakcie pro-
wadzonych prac, stan na 5.11.2020

Powodowo znajduje się w gminie Rychliki. 
Nazwa miejscowości pochodzi od lokalizacji. 
Dawniej do miejscowości sięgały wody jeziora 
Druzno. Powodowo to staropruskie oznacze
nie – przy wodzie. Obecnie miejscowość zna
na jest głównie ze znajdującego się tu, wyre
montowanego dworu Bocherta od nazwiska 
ostatniego właściciela, którego syn zarządzał 
majątkiem do 1945 roku. Potem, jak większość 
tego typu obiektów, dwór z ziemią stał się wła
snością PGRu. Obecnie wyremontowany dwór 
wraz z otoczeniem jest własnością prywatną.

Tematem artykułu jest jednak drugi 
mniej znany obiekt, pałac z XVIII w., który 

przez ostatnie lata popadał w ruinę. Nowy 
właściciel, Pan Tomasz Nasiński, rozpoczął 
odbudowę i przywrócenie dawnej świetno
ści obiektu. Jako jeden z niewielu właścicieli 
takich obiektów prowadzi prace remontowe 
własnymi środkami i własną ekipą budowla
ną, stosując tradycyjne materiały i rozwiąza
nia. Jedynie do części prac wykorzystywane 
są gotowe materiały firmy Baumit. Wapno tra
sowe Baumit TrassitPlus stosowane jest ja
ko główne spoiwo do wykonywania tynków 
tradycyjnymi metodami. Gotowe materiały 
sztukatorskie firmy Baumit używane są do 
odtworzenia istniejących pierwotnie elemen
tów detalu architektonicznego. Ze względu na 
specyfikę prac do elementów prostych, wyko
nywanych za pomocą szablonów, stosowane 
są inne materiały niż do elementów o rysun
ku złożonym wykonywanych w formie odle
wów. Elementy proste najczęściej wykonywa
ne są w dwóch warstwach: podkładu/rdzenia 
z materiału Baumit Stuccoco Grobzug FG 88 
oraz wykończenia, materiał drobnoziarnisty 
Baumit Stuccoco Feinzug FF 89. Drobne, pro
ste elementy o niewielkich wymiarach moż
na także wykonać materiałem sztukatorskim 
jednowarstwowym, Baumit Stuccoco Mono 
SM 86. Elementy o rysunku złożonym wyko
nane w formie odlewu wykorzystują specjali
styczny materiał sztukatorski Baumit Stuccoco 
Guss SG 87. Wykonane elementy detalu ar
chitektonicznego są sukcesywnie montowa
ne, a powierzchnie wokół elementów scalane 
z wykonanymi tynkami. Przy tego typu pracach 
(stosowanie różnych materiałów) i tak szero
kim zakresie i czasie wykonywania przed ma
lowaniem konieczne jest scalenie powierzch
ni szpachlami celem ujednolicenia grubości 
ziarna (faktura) i chłonności. Stosowana jest 
szpachla wewnętrznie zbrojona firmy Baumit 
MC 55 W. Zastosowanie szpachli na różnych 
materiałach pozwala na niewielkie poprawki 
zwłaszcza tynków wykonywanych ręcznie na 
budowie. Większość wykonawców bagatelizu
je różnice w ilościach poszczególnych skład
ników, a zwłaszcza ilości stosowanej wody za
robowej, nawet nie zdając sobie sprawy, jak 
odbija się to na ostatecznym materiale tyn
karskim. Chodzi głównie o chłonność i przy
czepność, które mają zdecydowany wpływ 
na trwałość powłok malarskich. Jednorodnie 
chłonna powierzchnia zapewnia trwałe i rów
nomierne wiązanie farby elewacyjnej. Na od
restaurowanych powierzchniach stosowane 
są farby na bazie mikroemulsji silikonowej, 
Baumit SillikonColor.
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