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Zastosowanie technologii Remmers w pracach
konserwatorskich obejmujących Kaponierę, Baterię
Barkową, mur Carnota i Bramę Nowomiejską,
stanowiących siedzibę Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Muzeum Katyńskie
w nowej siedzibie
w Cytadeli Warszawskiej
Cytadela to dawna rosyjska twierdza
w Warszawie, która została wzniesiona bezpośrednio po klęsce powstania listopadowego w latach 1832–34. Stanowiła system
umocnień, składający się z trzech bastionów,
dwóch półbastionów z suchą fosą i kaponier.
Na dnie fosy postawiono mur Carnota. Teren
miał powierzchnię 36 ha i plan zbliżony do
pięcioboku, którego najdłuższy bok przebiegał równolegle do płynącej nieopodal Wisły.
Cytadela w zamiarze budowniczych stanowiła przede wszystkim element militarnego i politycznego utrzymania władzy nad
Warszawą i ziemiami zaboru rosyjskiego. Na
przestrzeni dziejów obiekt pełnił rolę więzienia, miejsca kaźni powstańców styczniowych i więźniów politycznych, a po pierwszej
wojnie do początku XXI wieku był obiektem wojskowym. Aż do otwarcia Muzeum
Katyńskiego Cytadela Warszawska zachowała zatem swój wojskowy charakter. Muzeum
obejmuje południową część Cytadeli z trzema
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Brama wejściowa
do Muzeum Katyńskiego
na terenie Cytadeli.
Fot. Paweł Gąsior

zabytkowymi budynkami na krawędzi skarpy wiślanej. Całość założenia ma charakter
parku z centralnie umieszczonym, symbolicznym Lasem Katyńskim. Wejście znajduje się w Bramie Nowomiejskiej, na przedłużeniu Traktu Staromiejskiego u wylotu ulicy
Zakroczymskiej. Ekspozycja muzealna została
zaprojektowana na dwóch poziomach zabytkowej budowli artyleryjskiej – Kaponiery. Za
końcowy projekt architektoniczny odpowiadała pracownia „Brzozowski Grabowiecki
Architekci”, a twórcą koncepcji plastycznej
ekspozycji został Jerzy Kalina. Projekt stał
się okazją do przeprowadzenia gruntownej
renowacji zabytkowej substancji oraz szeregu
interwencji krajobrazowych i rzeźbiarskich.
Zmodernizowano Bramę Nowomiejską, przywrócono też świetność sąsiedniej poternie
i przestrzeniom Kaponiery. Ponadto wyremontowano półkaponierę baterii barkowej
przy Bramie Nowomiejskiej, a pomiędzy
Kaponierą i baterią – odcinki muru Carnota.

Przebieg badań konserwatorskich
Prace budowlane i konserwatorskie zostały poprzedzone szeregiem badań, w tym także konserwatorskich i mykologicznych, które przeprowadził zespół specjalistów pod
kierownictwem konserwatora dzieł sztuki

Rajmunda Gazdy. Celem badań była analiza
przyczyn zniszczeń budowli i zaproponowanie takich rozwiązań, które powiązałyby cel,
jakim było zachowanie jak największej ilości
substancji zabytkowej, z jednoczesnym wprowadzeniem nowej muzealnej funkcji obiektu.
Nie było to zadanie łatwe, zwłaszcza że wraz
z postępem prac ujawniały się nieznane wcześniej, nowe problemy wymagające pilnej interwencji. Zaprojektowane na początku działania były na bieżąco modyfikowane.

Prace hydroizolacyjne
i renowacyjne.
Fot. Marta John-Koziak

Prace konserwatorskie
na elewacji Kaponiery.
Fot. Jacek Olesiak
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Generalnym wykonawcą prac budowlanych,
była firma „PBM Południe”, natomiast prace
konserwatorskie zrealizowała firma „MGKON
Konserwacja Zabytków”.
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Fragment muru Carnota
w trakcie prac.
Fot. Marta John-Koziak

Ponieważ pierwotną przyczyną zniszczeń
murów budowli była penetrująca je woda, jako
pierwsze zadanie wyznaczono zablokowanie
podciągania kapilarnego poprzez wykonanie tzw. przepony poziomej metodą iniekcji.
W tym celu w poziomie cokołu wprowadzono
w mur preparat krzemionkująco-hydrofobizujący Remmers Kiesol. Ponadto zdecydowano
się wykonać hydroizolację pionową, stosując mineralne mikrozaprawy uszczelniające,
tzw. szlamy, które aplikowano na odsłaniany
odcinkowo fundament. Podobne rozwiązanie
zastosowano także dla ochrony korony murów,
ukrywając warstwy izolacyjne pod kamiennymi i betonowymi nakrywami.

Konserwacja wątku ceglanego
i detalu kamiennego
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W porównaniu z pozostałymi elementami Cytadeli w najgorszym stanie pod względem zaawansowania korozji struktury muru
oraz samego budulca była Bateria Barkowa.
Ze względu na rozmiar zniszczeń dwie skrajne północne kazamaty groziły zawaleniem.
Odspojenia wierzchnich warstw lica filarów
i sklepień spowodowały powstanie ubytków
cegieł i wyrw całych partii muru. W złym
stanie znajdowała się także korona murów
Carnota, która była bardzo zniszczona przez
wodę opadową oraz korzenie roślin. Płyty
z zapraw cementowych chroniące koronę
murów, rzygacze, gzymsy oraz detal kamieniarski zdobiący bramy wykonany z piaskowca były w znacznej części zdestruowane i zdekompletowane. Katastrofalny stan zachowania
obiektów wymagał szczególnych umiejętności radzenia sobie ze skażeniem biologicznym
i roztworami soli, które przesączały ceglane

mury Cytadeli. Powierzchnie elewacji i wnętrz
wymagały wielu działań konserwatorskich, od
dezynfekcji preparatem Remmers BFA i odsolenia kompresami odsalającymi po usunięcie
zabrudzeń z lica murów metodą strumieniowo-ścierną. Procesy korozyjne nie ominęły
również miękkiej cegły, wapiennej zaprawy
murarskiej czy barwionych na czerwono spoin. Odpadające kawałki cegieł spowodowały
zniszczenia wątków ceglanych elewacji budowli. W partiach tych zrekonstruowano ubytki,
przemurowując mur cegłą dobraną wymiarami
i parametrami technicznymi do zastosowanej
pierwotnie, układając ją na zaprawie aktywnej kapilarnie. W wielu miejscach, w których
proces destrukcji nie postąpił aż tak bardzo,
lecz struktura wymagała wzmocnienia, zastosowano technologie konsolidacji strukturalnej.
Jednym z użytych do wzmacniania produktów
był impregnat Remmers KSE 100 i mocniej
działający Remmers KSE 300. Poprzez nasycenie wątku ceglanego i elementów wykonanych z piaskowca płynnymi związkami krzemoorganicznymi nastąpiło utwardzenie się
cegieł, zapraw i kamienia. W efekcie zabiegu przedłużono trwałość wielu zniszczonych
strukturalnie elementów. Ubytki lica cegły
i formy piaskowca uzupełniono, dobierając
kolor i parametry wytrzymałościowe zapraw
renowacyjnych Remmers RM do naprawy lica
miękkiej cegły i twardszego piaskowca.

Wapienna spoina
barwiona w masie
Jednym z większych wyzwań konserwatorskich i wykonawczych był dobór spoin do
wątku ceglanego. Nowy materiał musiał opierać się na spoiwie analogicznym do pierwotnie

Mur Carnota
po konserwacji.
Fot. Paweł Gąsior

SKRÓT DANYCH O OBIEKCIE I INWESTYCJI
Obiekt: Muzeum Katyńskie w Warszawie, konserwacja Baterii
Barkowej, Kaponiery, muru Carnota i Bramy Nowomiejskiej
Wpis do rejestru zabytków: nr A-994 z dnia 30.09.1980 roku
Wykonawca prac konserwatorskich: MGKON Sp. z o.o.

Sukces prac konserwatorskich
Na przestrzeń kilku lat od otwarcia Muzeum
Katyńskie w Warszawie zdobyło wiele nagród.
Między innymi Nagrodę Architektoniczną
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za
rok 2015. Znalazło się także w piątce finalistów Nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van
der Rohe w prestiżowym konkursie architektury współczesnej w 2017 roku. Dzięki wysokiej jakości prac konserwatorskich przywracających dawną świetność udało się stworzyć
nową jakość – muzeum, które będzie służyć
następnym pokoleniom. Muzeum Katyńskie,
usytuowane w pobliżu historycznego centrum
stolicy, stało się istotnym punktem na mapie
Warszawy i jedną z jej nowych ikon.
Jacek Olesiak
konserwator dzieł sztuki
Remmers Polska Sp. z o.o.

Fragment murów po konserwacji z widoczną czerwoną
spoiną. Fot. Jacek Olesiak
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zastosowanej fugi. Przy czym nowa spoina
powinna doskonale imitować kolorystycznie
tę zastosowaną przez budowniczych Cytadeli.
Ponadto powinna dać się wprowadzić w często bardzo wąskie przestrzenie między ściśle ułożonymi cegłami. Kierująca pracami
w firmie MGKON, konserwatorka dzieł sztuki Marta John-Koziak przetestowała kilka
zapraw dostarczonych do prób przez renomowanych wytwórców. Wymagane parametry
spełniła zaprawa wapienna Remmers FM ZF,
która oprócz odpowiedniego składu i koloru
pozwalała na aplikację maszynową, co przyśpieszyło znacznie ten etap prac. Po upływie
kilku lat od aplikacji spoiny nie zauważono
zniszczeń ani zmian kolorystycznych spowodowanych wysychaniem murów i działalnością ultrafioletu.
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