
Magazyn Solny 
w Drawsku Pomorskim

Magazyn Solny w Drawsku Pomorskim to 
obiekt kameralny w kontekście stojącej blisko 
strzelistej gotyckiej świątyni.

Budynek ma powierzchnię zabudowy 
około 200 m2. Ściany o konstrukcji ryglowej 
z fachami wypełnionymi wątkiem ceglanym, 
stoją na kamiennej podmurówce. Magazyn 
Solny ze względów konserwatorskich „Jest cie-
kawym i obecnie już niezwykłym zabytkiem 
budownictwa gospodarczego na Pomorzu 
Zachodnim. Architektura ryglowa była cha-
rakterystycznym elementem krajobrazu ma-
łomiasteczkowego oraz wiejskiego. Obecnie 
zachowało się niewiele przykładów budynków 
ryglowych. Szczególna wartość dawnego ma-
gazynu soli w Drawsku Pomorskim wynika 
również faktu, iż budynek powstał prawdo-
podobnie w XVIII w. i jest jednym z najstar-
szych świeckich budowli w mieście. Przykłady 
ryglowego budownictwa gospodarczego z te-
go czasu obecnie znane są już właściwie tyl-
ko z ikonografii i dokumentacji archiwalnej”1.

Magazyn Solny długo stał nieużytkowany. 
Wieloletnie zaniedbania oraz osłabienie kon-
strukcji w drewnianym szkielecie ścian, stro-
pach i więźbie dachowej spowodowane przez 

1 Projekt budowlany. Przebudowa Magazynu Solnego 
i utworzenie w nim Muzeum regionalnego, PUH AGRO-
HATECH, Zbigniew Kocur, Koszalin, grudzień 2015.
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Pomorze Zachodnie to nie tylko aglomeracje miejskie Szczecina, Kołobrzegu 
i Koszalina, lecz także zróżnicowany i bogaty w zabytki, pejzaż mniejszych miast 
i wsi. Druga połowa XX wieku to czas odbudowy z ruin po ogromnych zniszczeniach 
wojennych. Okres ten pozostawił w nadmorskich miastach i miejscowościach 
materialne dowody chaotycznej zabudowy i brak poszanowania dla ocalałego 
dziedzictwa architektonicznego. Na tym tle ostatnich kilkanaście lat XXI wieku 
to okres, gdy udaje się realizować duże i mniejsze projekty w zakresie renowacji, 
częściowo wspierane przez fundusze strukturalne UE.

Magazyn Solny.  
Fot. Z. Kocur
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grzyby i owadzie szkodniki drewna szybko 
postępowało. Należało im szybko zapobiec, 
aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej.

Produkty Remmers 
w renowacji Magazynu Solnego

Zakres prac polegał na wykonaniu hy-
droizolacji pionowych fundamentów budowli, 
renowacji ścian szkieletowych parteru i pod-
dasza, okien i stolarki drzwiowej oraz więźby 
dachowej i podłóg. Po wzmocnieniu fundamen-
tów uszczelniono go przed penetrującą wodą 
gruntową. Do wypełnienia ubytków i wyrów-
nania powierzchni zastosowano renowacyj-
ny tynk podkładowy Remmers SP Levell. Na 
podłoże zagruntowane preparatem Remmers 
Kiesol nałożono specjalną zaprawę tzw. szlam 
uszczelniający Remmers WP Sulfatex, odporny 
na sole siarczanowe. Uszczelnienie dotyczy-
ło także spoin, z kilkucentymetrowym „za-
kładem” na nienasiąkliwe głazy tworzące fun-
dament budynku. Ekran z gliny oraz zasypka 
z sortowanego żwiru dopełniły założeń po-
łączenia współczesnych i tradycyjnych tech-
nologii ochrony fundamentów przed wodą.

Drewno wymaga zabezpieczenia 
i ochrony

Ogrom pracy wykonano w zakresie renowa-
cji ryglowej konstrukcji ścian i renowacji drewna 
wewnątrz budynku. Zakres stosowanych tech-
nik i materiałów został ograniczony tak, aby za-
chować jak największą ilość istniejących elemen-
tów budynku. Elementy o osłabionej strukturze 
wzmocniono poliuretanowym preparatem do 
utwardzania zniszczonego przez grzyb i insek-
ty drewna – Remmers  PU-Holzverfestigung. Ze 
względu na niską lepkość preparat charaktery-
zuje się paroprzepuszczalnością i zdolnością pe-
netracji podłoża. Z kolei Remmers Anti Insekt 
zabezpieczył belki przed ponownym atakiem 
kołatka i spuszczela. Oczyszczona i naprawio-
na powierzchnia drewnianej konstrukcji rygla 
na elewacjach została pomalowana Remmers 
HK-Lazura 3w1, który jest impregnatem zabez-
pieczającym przed wilgocią, paroprzepuszczal-
ną powłoką gruntującą i hydrofobową barwną 
lazurą. Do dekoracji i ochrony stolarki otworo-
wej wykorzystano izolujący garbniki z podłoża 
Remmers Isoliergrund i nawierzchniową far-
bę Remmers Rofalin Acryl, które trwale chro-
nią i dekorują drewno. Wewnątrz zastosowano 
niskoemisyjną powłokę do podłóg Remmers 
HWS-112, a do pomalowania drewnianego 
wystroju pomieszczeń Remmers Lazurę wo-
skową do wnętrz. Kolorystykę farb dobierano 
zgodnie z konserwatorskimi badaniami stra-
tygraficznymi.

Po zakończeniu prac budynek stał się 
siedzibą Muzeum Regionalnego w Drawsku 
Pomorskim. Obiekt w tym roku został zgło-
szony do konkursu Zabytek Zadbany 2021 
organizowanego przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, który ma na celu upowszechnia-
nie poprawnej dbałości o zabytki.

SKRÓT DANYCH O OBIEKCIE I INWESTYCJI:
Obiekt: Magazyn Solny
Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Kilińskiego 4
Wpis do rejestru zabytków: nr 1253, 29.12.1998
Datowanie: XVIII wiek
Inwestor: Gmina Drawsko Pomorskie
Wykonawca: FUB Piotr Kmieć
Inspektor nadzoru budowlanego: Zbigniew Kocur
Inspektor nadzoru konserwatorskiego: Ewa Palacz

Park rzeźb w Międzyzdrojach

Czasy słusznie minionego okresu PRL 
bynajmniej nie kojarzą się z okresem, gdy 
w każdej sferze życia panowała wolność. Tym 
niemniej w dziedzinie sztuk plastycznych 
zdarzało się, że artyści korzystali ze swobo-
dy twórczej. Międzyzdroje od zawsze stara-
ły się przyciągać nie tylko turystów, ale też 
artystów. Organizowano plenery i warsztaty 
rzeźbiarskie, których efektem są stojące do 
dziś w przestrzeni miasta rzeźby. Na przeło-
mie 1969 i 1970 roku w ramach konkursu po-
wstały betonowe rzeźby wykonane przez mło-
dych szczecińskich rzeźbiarzy. 

Wnętrze budynku, przed rozpoczęciem prac.
Fot. Z. Kocur

Fragment elewacji 
Magazynu Solnego 

po konserwacji. 
Fot. Z. Kocur
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Surowcem był tzw. „sztuczny kamień”, 
materiał na bazie spoiwa cementowego z do-
datkami. Anna Paszkiewicz-Sawicka wspomina 
„rzeźby te zostały wykonane  z formy, z gipsu 
zbrojonego stalą i zalewanego betonem. Nie 
było wówczas za dużo pieniędzy, więc za kosz-
towne było ściąganie z południa piaskowca”2. 
W ramach konkursu wykonano w ówczesnej 
przestrzeni miejskiej 8 rzeźb. W 2020 roku 
cztery z nich, stojące od wielu lat w różnych 
punktach miasta, znalazły swoje nowe miej-
sce w parku Rzeźb, a cztery pozostałe w par-
ku Leśnym i parku Popołudniowym. 

Produkty Remmers 
w renowacji betonowych rzeźb

Rzeźby przeniesiono z poprzednich lo-
kalizacji i poddano skrupulatnej renowacji. 
Technologie renowacji i ochrony Remmers 
znalazły zastosowanie podczas konserwacji 
struktury rzeźbiarskiej. Pęknięcia poszerzono 
i odsłonięto korodujące zbrojenie rzeźb, które 
oczyszczono mechanicznie metodą strumie-
niowania ścierniwem. 

2 Anetta Czyżak, UM Międzyzdroje, Międzyzdroje – 
Morze Zieleni – Park Rzeźb, https://kamienskie.in-
fo/miedzyzdroje-morze-zieleni-park-rzezb/ (dostęp: 
16.04.2019).

Odsłonięte zbrojenie natychmiast zabez-
pieczono preparatem antykorozyjnym, bę-
dącym zarazem warstwą sczepną Remmers 
Betofix KHB. Ręcznie i metodą strumienio-
wania ścierniwem usunięto warstwy farb, za-
cierki oraz warstwę zabrudzeń. Powierzchnię 
zdezynfekowano preparatem Remmers BFA, 
o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobój-
czym. Osłabione partie wzmacniano struktu-
ralnie preparatem Remmers KSE 300, który 
jest powszechnie stosowany do konsolidacji 
cegły i kamienia, ale świetnie sprawdza się 
także w przypadku wzmacniania sztucznego 
kamienia i zapraw cementowych. Głębokie, 
drobne i grubsze rysy w betonie sklejono ży-
wicą epoksydową Remmers IR Epoxy 100 o ob-
niżonej lepkości i podwyższonej penetracji.

Do rekonstrukcji ubytków sztucznego ka-
mienia zastosowano zaprawy PCC, oparte na 
spoiwie cementowym modyfikowanym poli-
merem. Na warstwę sczepną Remmers Betofix 
KHB, nałożono Remmers Betofix R4 zaprawę 
przeznaczoną do naprawy głębokich ubytków 
elementów betonowych wzmocnioną włókna-
mi. Powierzchnię rzeźb wyrównano drobno-
ziarnistą szpachlówką Remmers Betofix Fill. 
Natomiast bezbarwny impregnat hydrofobizu-
jący Remmers Funcosil BI zastosowano jako 
ochronę sztucznego kamienia przed nasiąka-
niem wodą deszczową, solami i uszkodzenia-
mi powodowanymi przez mróz.

Kolekcja rzeźb stojących w nowo zaaran-
żowanych plenerach stała się ciekawą atrak-
cją nie tylko dla koneserów sztuki. Od po-
nad roku tworzy nową przestrzeń miejską 
Międzyzdrojów.

Analizując spuściznę architektoniczną 
i artystyczną w Zachodniopomorskiem, moż-
na znaleźć materialne dowody na to, że w każ-
dych czasach można tworzyć rzeczy piękne 
i warte zachowania. Naszym zadaniem jest za-
chować je dla następnych pokoleń!

SKRÓT DANYCH O OBIEKCIE I INWESTYCJI
Obiekt: zespół 8 rzeźb autorstwa Anny Paszkiewicz-
-Sawickiej, Leonii Chmielnik, Stanisława Biżka, 
Sławomira Lewińskiego i Stanisława Rudzika
Okres realizacji projektu renowacji: maj/czerwiec 2020
Datowanie: 1969–1970
Inwestor: Gmina Międzyzdroje
Projekt: Międzyzdroje – Morze Zieleni
Generalny wykonawca projektu: Gorbud Sp. z o.o.
Wykonawca renowacji rzeźb: Alabaster – Sztukatorstwo 
Miłosz Piotr Ciesielski

Jacek Olesiak

konserwator dzieł sztuki
Remmers Polska Sp. z o.o.

Rzeźba w trakcie konserwacji. Fot. M. Ciesielski

Rzeźba po konserwacji. 
Fot. M. Ciesielski
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