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WOJEWÓDZTWO  ZACHODNIOPOMORSKIE



Pałac w zespole pałacowo-parkowym
KrKrąąpielpiel, , gmgm. Stargard . Stargard SzczSzcz..

• PLANOWANE PRACE: 
REMONT DACHU BUDYNKU

• Pałac z poł. XIX w., dawna 
własność rodziny von Bonin. 
Stanowi przykład niewielkiej 
rezydencji ziemiańskiej,  
o zachowanej bryle, układzie 
kompozycji elewacji, wystroju 
architektonicznym, położonej 
w otoczeniu zabytkowego parku.

• Prywatny właściciel prowadzi 
stopniowo szereg prac 
remontowych – przy stropach, 
wieży, stolarce okiennej. 
Planowane prace są kolejnym 
etapem robót.



Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty
Szczecin, ul. Szczecin, ul. ŚŚw. Duchaw. Ducha

• PLANOWANE PRACE: 

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY 
ELEWACJI

• Kościół gotycki, z  poł. XIV w. Jedna 
z najcenniejszych świątyń
średniowiecznych na Pomorzu –
drewno więźby  datowane jest 
na 1368 r. i należy do najstarszych 
konstrukcji tego rodzaju w Europie. 
Zbudowany z cegły ceramicznej 
z zastosowaniem wielu rodzajów 
kształtek przy ościeżach, fryzach, 
gzymsach. 

• W latach 2004-08 przeprowadzono 
remont pokrycia dachowego i więźby, 
w 2009 r. osuszenie murów i częściową
renowację elewacji - przy wykorzystaniu 
środków MKIDN, Miasta Szczecin, 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
Obecnie planowany jest dalszy etap 
prac przy elewacjach.



Kościół p.w. Ducha Świętego
Stargard SzczeciStargard Szczecińńskiski

• PLANOWANE PRACE: 
REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI 
I IGLICY WIEŻY – RENOWACJA LICA 
CEGLANEGO, CZYSZCZENIE DETALU 
ARCHITEKTONICZNEGO

• Kościół neogotycki z 1874-1877, 
wzniesiony  na miejscu wcześniejszej 
kaplicy szpitalnej.

• Obiekt murowany z cegły, o elewacjach 
klinkierowych. Wystrój architektoniczny 
neogotycki - otwory wycięte ostrołukowo, 
zewnętrzne przypory, trójkątne 
schodkowe szczyty ze sterczynami, 
od wschodu  wieża zwieńczona 
ortogonalnym hełmem. W przyziemiu 
wieży - portal z glazurowanej cegły. 
Wnętrze zachowało oryginalne 
wyposażenie . 

• Obecnie w kościele odbywają
nabożeństwa rzymskokatolickie 
i grekokatolickie.



Kaplica templariuszy, ob. Kościół pw. św. St. Kostki

ChwarszczanyChwarszczany, , gmgm. Boleszkowice. Boleszkowice
• PLANOWANE PRACE: 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY RENOWACJI REMONTU 
DACHU

• Dawna kaplica zakonna templariuszy i joannitów, 
unikalny zabytek architektury europejskiej z 2 poł. 
XIII w. We wnętrzach  znakomite freski z XIV/XV w. 
Wybudowany z cegły, ma cechy budowli obronnej.
W 2001 r. umieszczony na liście 100 
najważniejszych zabytków architektury w Polsce
przez KOBIDZ w Warszawie. Od 2005 r. kościół
wraz z otoczeniem stanowią jedyny w 
województwie zachodniopomorskim Park 
Kulturowy Chwarszczany. 

• Przy obiekcie realizowane są festyny i  warsztaty. 
Stan obiektu jest zły - zawilgocenie murów i 
zagrożenie malowideł ściennych. Dotychczas 
wykonano część ekspertyz oraz prace 
archeologiczne. Niezbędne jest wykonie pełnej 
dokumentacji dla renowacji budowli. Obecnie 
planuje się remontu dachu.



Organy w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP

Bobolice, Bobolice, gmgm. loco. loco

• PLANOWANE PRACE: 
PRACE KONSERWATORSKIE 
I REKONSTRUKCYJNE PRZY 
ZABYTKOWYCH ORGANACH, II ETAP 

• Organy neogotyckie z 1886 r., wykonane 
przez firmę B. Grüneberga ze Szczecina. 
Instrument o cechach romantyzmu 
niemieckiego, 21 głosowy, o dwóch 
klawiaturach ręcznych i jednej nożnej. 
Prospekt dwukondygnacyjny, grający, 
zwieńczony bogato zdobionymi koronami.

• Ogólny stan organów jest zagrożony,  ale 
zachowane elementy umożliwiają pełną
restaurację. W 2009 r. przeprowadzono 
I etap prac przy pomocy środków WKZ i 
Gminy Bobolice. Obecnie planowana jest 
naprawa i rekonstrukcja piszczałek 
drewnianych i metalowych, montaż
i strojenie.



Kościół fil. p.w. Zwiastowania NMP
PrzywodziePrzywodzie, , gmgm. Przelewice. Przelewice

• PLANOWANE PRACE: 

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ, 
WZMOCNIENIE STROPU, WYMIANA 
POKRYCIA DACHU

• Kościół średniowieczny z XV w., jeden 
z cenniejszych zabytków sakralnych 
Pomorza Zachodniego. Kościół z 
nieregularnego kamienia łamanego. 
Budowla salowa, z wysokimi szczytami 
ze sterczynami, z uskokowymi portalami.  
We wnętrzu pod warstwą pobiały 
zachowane są zapewne średniowieczne 
polichromie, drewniany strop belkowy 
pokryty jest polichromiami, zachowane 
epitafium rodziny Wedlów.  

• Kościół o zagrożonej konstrukcji więźby i 
stropu. Od 2008 r. prowadzone są prace 
wzmacniające konstrukcję, przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych. 
Obecnie planowany jest kolejny etap robót, 
z wymianą pokrycia dachowego.



Spichlerz
Jankowo, Jankowo, gmgm. Drawsko Pomorskie. Drawsko Pomorskie

• PLANOWANE PRACE: 

EKSPERTYZY TECHNICZNE 
I KONSERWATORSKIE, PROJEKT 
BUDOWLANY

• Spichlerz w majątku rolnym wzniesiony 
w l. 1905-1906, wg projektu architekta
Waltera Gropiusa, światowej sławy 
projektanta XX w., współtwórcy 
modernizmu i niemieckiej szkoły 
BAUHAUS. Obiekt murowany z cegły 
wapienno-piaskowej, z wieżyczką w 
konstrukcji szkieletowej drewnianej. 

• Od 2006 r. prowadzone są prace– m.in. 
wymieniono pokrycie dachowe, 
remontowano więźbę i wieżyczkę przy 
wykorzystaniu środków gminy, WKZ i 
ANR. Obecnie planowane jest wykonie 
pełnej dokumentacji projektowej 
remontu, by pozyskać kolejne fundusze 
zewnętrzne.



Kościół fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

ŻŻóółłte, te, gmgm. Drawsko Pomorskie. Drawsko Pomorskie
• PLANOWANE PRACE: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
KOŚCIOŁA

• Kościół wybudowany w 1710 r. na miejscu 
starszej budowli, przebudowany w XIX w. 
Wzniesiony z cegły, otynkowany, od zachodu 
posiada dobudowaną wieżę
w konstrukcji szkieletowej drewnianej. 
Jest przykładem zabytkowego murowanego 
budownictwa sakralnego wsi. We wnętrzu 
zachowana jest średniowieczna chrzcielnica 
i dzwon z XVII w. 

• Ze względu na zły stan techniczny, zwłaszcza 
pokrycia dachowego, obiekt jest zawilgocony, 
zagrzybiony, awarii ulega instalacja 
elektryczna. Podjęcie prac remontowych, 
poprzedzone wykonaniem stosowanej 
dokumentacji  jest zadaniem pilnym.



Kościół fil. p.w. św. Barbary
GudowoGudowo, , gmgm. Drawsko Pomorskie. Drawsko Pomorskie

• PLANOWANE PRACE: 

ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE 
TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH

• Kościół z XVII w., przebudowany z 
wcześniejszej świątyni. Mury kamienno-
ceglane z kamienia łamanego. Obiekt 
salowy przekryty dachem dwuspadowym, 
z dobudowaną wieżą z hełmem 
barokowym.

• Od 2006 r., przy zaangażowaniu 
mieszkańców,  trwają prace przy kościele. 
Wymieniono pokrycie dachowe i instalację
elektryczną. Usunięto zawilgocone tynki 
wewnętrzne i częściowo zewnętrzne, aby 
osuszyć mury.  Obecnie planowane jest 
zakończenie prac przy elewacjach i 
wykonie tynków zewnętrznych oraz 
wewnętrznych.



Dom Dziekana na Osiedlu Katedralnym
KamieKamieńń Pomorski, Pomorski, gmgm. loco. loco

• PLANOWANE PRACE: 

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKO-
TECHNICZNA DO REMONTU ELEWACJI

• Obiekt z XVIII w., w obrębie średniowiecznego 
założenia urbanistycznego tzw. „osiedla 
katedralnego”, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Katedry. Dworek parterowy, podpiwniczony, 
kryty czterospadowym dachem. Murowany 
z cegły, tynkowany.

• W 2005 r. teren dawnego osiedla 
katedralnego w Kamieniu Pomorskim uznany 
został rozporządzeniem Prezydenta RP za 
Pomnik Historii .

• Obiekt po w1945 r. był obiektem 
mieszkalnym, obecnie przekazany Parafii. 
Planowane jest wykonanie pełnej renowacji 
i przystosowanie go  funkcji związanych z 
kulturą i turystyką. Wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej dotyczącej murów i elewacji 
jest jednym z pierwszych niezbędnych kroków 
ku temu.



Baszta obronna murów miejskich
Maszewo, Maszewo, gmgm. loco. loco

• PLANOWANE PRACE: 
REMONT COKOŁU I ROBOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 

• Baszta stanowi element 
średniowiecznych murów obronnych 
Maszewa z XIII i XIV w., wzniesionych 
z kamienia i cegły. Jest elementem 
charakterystycznym dla sylwety miasta.

• Baszta w złym stanie technicznym. 
W 2009 r. wykonano remont pokrycia 
dachowego i elewacji przy wsparciu 
środków zewnętrznych WKZ. Obecnie 
planowane jest odsłonięcie kamiennego 
cokołu, remont instalacji odgromowej. 
W przyszłości baszta ma być
udostępniana turystycznie jako punkt 
informacyjny i galeria.



Prospekt organowy w kościele MB Częstochowskiej

DarDarłłowo , owo , gmgm. loco. loco
• PLANOWANE PRACE: 

PRACE KONSERWATORSKIE I 
RESTAURATORSKIE PRZY 
PROSPEKCIE ORGANOWYM

• Późnobarokowy prospekt z XVIII w., wraz 
z szafą organową, stanowi obudowę
instrumentu firmy Orgelbau-Anstalt
Arno, jest największym z zachowanych 
barokowych , bogato dekorowanych 
snycersko i rzeźbiarsko, prospektów na 
terenie Pomorza środkowego. Jest 
jednym z wielu zabytkowych elementów 
wyposażenia kościoła. 

• Obiekt o dużych walorach muzycznych, 
planowany do użycia  podczas 
corocznych Międzynarodowych Festiwali 
Organowych.



Kościół p.w. MB Królowej Polski
IwiIwięęcinocino, , gmgm. Sian. Sianóóww

• PLANOWANE PRACE: 

REMONT DACHU – WYMIANA 
POKRYCIA, UŁOŻENIE GONTU 
DREWNIANEGO

• Kościół gotycki, z k. XV w. , na terenie 
dominium klasztory cystersów w Bukowie 
Morskim. Kościół murowany z cegły i kamieni 
polnych, kryty gontami drewnianymi. 
Założony jest na planie prostokąta z 
dwubocznym prezbiterium i z potężną wieżą
zachodnią zwieńczoną ostrosłupowym 
hełmem. Zachowane we wnętrzu bogate 
wyposażenie  - m.in. malowidło na stropie, 
poddano w ostatnich latach pracom 
renowacyjnym. 

• Obecnie zły stan pokrycia dachów  powoduje 
zamakanie wewnętrznej konstrukcji i stanowi 
zagrożenie dla zabytkowego wyposażenia. 
Obiekt licznie odwiedzany przez turystów i 
dużej roli dla społeczności lokalnej (Iwięcino-
Wioska Tematyczna na Końcu Świata).



Pałac w zespole dworsko-folwarcznym

Siemczyno, Siemczyno, gmgm. Czaplinek. Czaplinek
• PLANOWANE PRACE: 

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA -
BADANIA ARCHITEKTONICZNE I 
KONSERWATORSKIE, EKSPERTYZY

• Pałac barokowy z 1722-26, siedziba rodu von Goltz. 
Składa się z korpusu głównego rozbudowanego 
o skrzydła boczne, trzykondygnacyjnego, krytego 
dachem mansardowym.  Zachowane są oryginalne 
wnętrza, sztukateria stropów, polichromie ścian. 
Jest przykładem zachowanej bez przebudów,  
barokowej siedziby właścicieli majątku ziemskiego,  
w otoczeniu parku i w sąsiedztwie folwarku. 

• Obecni prywatni właściciele dokonali wielu prac 
remontowych w zabytkowych budynkach 
gospodarczych, oraz szereg prac zabezpieczających 
w pałacu.  Wykonano ekspertyzę architektoniczną
ze środków WKZ. W obiektach odbywają się
wydarzenia kulturalne i artystyczne (Opera w 
pałacach, Dni Henrykowskie, konferencja  Antikon, 
koncerty itp.)



Budynek stodolno-inwentarski
SSłłowinoowino, , gmgm. Dar. Darłłowoowo

• PLANOWANE PRACE: 

DOKUMENTACJA BUDOWLANA 
REMONTU, ZAKUP CZĘŚCI 
MATERIAŁÓW DO PLANOWANEGO 
REMONTU

• Budynek w zabytkowej zagrodzie z ryglową
chałupą,  położony w strefie A ochrony 
konserwatorskiej, na terenie tzw. „Krainy w 
kratę”. Jest typowym, jednym z nielicznych 
zachowanych przykładów zagród, w których 
budynek gospodarczy jest jednocześnie bramą
wjazdową na podwórze. Obiekt powstał jako 
dwukondygnacyjny, ryglowy, w późniejszym 
czasie część ścian została przemurowana. 
Od strony podwórza zachowana galeryjka 
drewniana, eksponowane są ryglowe ściany.

• Obiekt w złym stanie technicznym – ze względu 
na sąsiedztwo drogą publiczną stanowi 
zagrożenie dla ludzi. Prywatni właściciele 
przeprowadzili dotąd renowację ryglowej 
chałupy, w budynku bramnym wykonano 
zabezpieczenia.



Kościół p.w. św. St. Kostki
Korytowo, Korytowo, gmgm. . gmgm. Choszczno. Choszczno

• PLANOWANE PRACE: 
ZAKUP MATERIAŁÓW 
KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH 
DO REMONTU WIEŻY

• Kościół z poł. XVI w., wybudowany z kamienia 
narzutowego, tynkowany. Od zachodu wieża 
kamienno-ceglana z tego samego okresu, 
szczyt wschodni uskokowy z blendami 
arkadowymi i sterczynami. Otwory okienne i 
drzwiowe przemurowane w stylu 
neogotyckim. Wieża czworoboczna, 
zwieńczona hełmem z latarnią i ostrosłupową
iglicą. We wnętrzu cenny neorenesansowy 
ołtarz drewniany, polichromowany. 

• Parafia prowadziła wiele prac przy obiekcie, 
pozyskiwała zewnętrze środki.  W 2008 r. 
wykonano I etap remontu wieży – w obrębie 
latarni , więźby hełmu i pokrycia. Trzon wieży 
wymaga pilnej pracy konserwatorskiej 
kończącej rozpoczęte działania. 



Kościół p.w. MB Częstochowskiej
GGłłodowa, odowa, gmgm. Bobolice. Bobolice

• PLANOWANE PRACE: 
REMONT DACHU KOŚCIOŁA

• Kościół jest obiektem powstałym 
w XV w., rozbudowanym w XVII w. 
o barokową część wschodnią, 
w XIX w. przebudowanym w stylu 
neoromańskim.  Obecnie dach kryty 
blachą ocynkowaną falistą. Kościół
stanowi przykład łączenia różnych 
epok stylowych, jest świadectwem 
ciągłości lokalnej historii.

• W latach 2007-08 r. przy pomocy 
środków zewnętrznych prowadzono 
remont wieży kościoła i zakupiono 
część materiałów na remont dachu. 
Planowane jest dokończenie prac i 
pokrycie nową dachówką karpiówką.



Ołtarz główny w kościele p.w. MB Gromnicznej

Malechowo, Malechowo, gmgm. loco. loco
• PLANOWANE PRACE: 

PRACE RESTAURATORSKIE I 
KONSERWATORSKIE– BADANIA, 
OCZYSZCZENIE, IMPREGNACJA, 
REKONSTRUKCJA, MONTAŻ

• Ołtarz główny barokowy, z 2 poł. 
XVIII w., pierwotnie ambonowy. 
Wykonany z drewna technikami 
stolarskimi i snycerskimi, 
polichromowany. Obecnie 
pozbawiony korpusu ambony i 
baldachimu, ze współczesnym 
obrazem w centrum. 



Dwór w zespole dworsko-parkowym
Sitno, Sitno, gmgm. . MyslibMyslibóórzrz

• PLANOWANE PRACE: 

RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ, REKONSTRUKCJA DETALU 
ARCHITEKTONICZNEGO, DOKUMENTACJA 
KONSERWATORSKA WNĘTRZ

• Zespół dworsko-parkowy z XVIII w. Dwór  
murowany, tynkowany, kryty dachem łamanym. 
Wnętrze dwutraktowe, 
z centralną klatką schodową.  Zachowane są
oryginalne elementy wnętrz – sztukaterie, stolarki 
okienne i drzwiowe, parkiety, balustrady klatki 
schodowej. Jest reprezentatywnym przykładem 
późnobarokowej architektury rezydencjonalnej. 

• Obecni prywatni właściciele planują zakończenie 
prac zabezpieczających - rekonstrukcję
historycznego detalu elewacji  oraz renowację
zachowanej stolarki.  Wykonano już część
dokumentacji ze środków własnych, planuje się
wykonanie kolejnych zaleconych przez WKZ 
ekspertyz.



Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Nowe Warpno, Nowe Warpno, gmgm. loco. loco

• PLANOWANE PRACE: 
IZOLACJA PIONOWA ORAZ 
OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ
WIEŻY I CZĘŚCI ŚCIAN 

• Kościół późnogotycki, pochodzący 
z XV w. w późniejszych latach 
przebudowany, murowany z cegły, 
z trójbocznie zamkniętym chórem 
i przyporami oraz z dobudowaną
neogotycką wieżą. 

• Kościół zawilgocony, z usuniętymi 
tynkami zewnętrznymi. Planowane 
jest wykonanie pełnej izolacji ścian 
fundamentowych i opaski żwirowej 
wokół kościoła, osuszającej mury.



Ołtarz główny z kościoła fil. p.w. Św. Marii Magdaleny

Sowno, Sowno, gmgm. Stargard . Stargard SzczSzcz..
• PLANOWANE PRACE: 

PRACE RESTAURATORSKIE 
PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM

• Ołtarz renesansowy z ok. 1550 r., 
ufundowany przez księcia Barnima XI 
do kaplicy w Oderburgu, 
przeniesiony do kościoła w Sownie. 
Kompozycja w formie paneptyku, 
z ruchomymi skrzydłami. Ołtarz 
drewniany, polichromowany, 
zawiera snycersko przedstawione 
sceny z życia i męki Chrystusa.

• Od 2008 r. wykonano szereg prac 
konserwatorskich oraz rekonstrukcje 
brakujących 5 płaskorzeźb. Zadanie 
polega na dokończeniu konserwacji–
wykonie gruntów, polichromii, 
złoceń.



Stara Olejarnia
Szczecin, ul. DSzczecin, ul. Dęębogbogóórskarska

• PLANOWANE PRACE: 

ADAPTACJA BUDYNKU- PRACE przy 
FUNDAMENTACH, ELEWACJACH, 
STROPACH. 

• Zespół budynków olejarni do przerobu soi powstał
w 1910 r. w efekcie przebudów wcześniejszych 
obiektów. W skład wchodzą m.in. silos, spichlerz, 
część produkcyjna, hala turbin, hala maszyn. Ściany 
murowane, nietynkowane, stropy żelbetowe, 
silosy o konstrukcji żelbetowej, licowane cegłą. 
Obiekt jest reprezentatywnym przykładem 
architektury przemysłowej XIX/XX w. na Pomorzu 
Zachodnim.

• Obiekt przekazany do adaptacji na „Dom Sztuki” . 
Celem jest rewitalizacja budynków i ożywienie 
dzielnicy – powstanie szkoły baletowej, sal 
teatralnych, działania turystyczne, promocyjne. 
Od 2007 r. prowadzone są prace projektowe i 
zabezpieczające, przy wykorzystaniu środków m.in. 
MKiDN, Miasta Szczecin.



Kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe

Stolec, Stolec, gmgm. Dobra. Dobra
• PLANOWANE PRACE: 

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-
KONSERWATORSKA REMONTU 
BUDYNKU KOŚCIOŁA

• Kościół barokowy z l. 1731-1735 powstały 
z fundacji J.B. Raminów. Usytuowany 
w sąsiedztwie  zabytkowego zespołu 
rezydencjalnego z pałacem, parkiem, 
folwarkiem. Obiekt murowany, tynkowany, 
z wieżą w górnej części ryglową, pierwotnie 
zwieńczoną barokowym hełmem.

• W okresie powojennym, jako obiekt 
nadgraniczny, pozostawał opuszczony. W l. 80. 
XX w. przekazano go Parafii na cele sakralne. 
Wykonano niezbędne prace remontowe, 
demontaż zagrożonego hełmu wieży. Obiekt 
w złym stanie technicznym, zawilgocony, 
o uszkodzonej konstrukcji wieży i krypt, 
wymagający całościowych pilnych prac 
konserwatorskich.


