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ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie niniejsze dotyczy jednego z nagrobków na terenie cmentarza 

parafialnego w Strzelcach Wielkich w województwie wielkopolskim, w powiecie 

gostyńskim, w gminie Piaski. Jest to mogiła poświęcona Powstańcom Wielkopolskim 

poległym pod Lesznem w 1919 roku. Opracowanie podzielone zostało na trzy 

zasadnicze części: 

 część merytoryczną wraz z programem prac konserwatorskich 

 część fotograficzną obrazującą stan zachowania obiektu i przyczyny 

zniszczeń, oraz  

 

 kosztorys inwestorski proponowanych prac konserwatorskich 

opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004r. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS FORMALNY  
 

 Grób ma formę postumentu ogrodzonego murkiem, bez płyty nagrobkowej z 

wmurowaną w obelisk tablicą marmurową. Ogólne wymiary nagrobka to 2200 x 4400 x 

1600 mm.  

Ogrodzenie z przodu i po bokach wznosi się na wysokość 400 mm. Ściana tylna 

ogrodzenia obejmująca z dwóch stron postument jest wyższa i wynosi się na 500 mm. 

Szerokość ogrodzenia to 140 mm. Ogrodzenie po bokach dzielone na dwie części 

słupkiem odpowiadającym swoją wysokością słupkom narożnym przednim i przednim 

centralnym obejmującym wejście tj. 480 mm. Słupki narożne tylne wyższe od 

pozostałych – 530 mm. Z przodu zorganizowane wejście pierwotnie odgrodzone 

łańcuchem, obecnie pozostały kotwy. 

Postument z marmurową tablicą liczy sobie 1600 mm wysokości, 690 mm 

szerokości oraz 165 mm grubości. Niewielkie wcięcia, na głębokość 25 mm i 

powierzchnię 105 x 85 mm, w górnych narożnikach imitują formę krzyża. W postument 

wmurowana jest na wysokości 450 mm tablica marmurowa o formacie stojącego 

prostokąta 520 x 670 mm. 150 mm powyżej marmuru również wmurowana  

płaskorzeźba twarzy Chrystusa bolesnego wbudowana w tondo o średnicy 310 mm.  

Mogiła wykonana jest głównie z kamienia sztucznego typu lastrico o drobnej 

granulacji kruszywa - marianny. Do jego obróbki zastosowano oprócz techniki odlewu, 

techniki kamieniarskie, nadając w ten sposób między innymi formę ramy, marmurowej 

tablicy inskrypcyjnej. Zastosowany relief jest zbliżony do ornamentu jodełkowego, 

zbiegającego się w połowie swojej długości w kształt romboidalny.  

Płaskorzeźbiona twarz Chrystusa, bardzo plastyczna wychodzi znacznie poza lico 

postumentu. Wykonana jest z gładzonej zaprawy cementowo-wapiennej. Obecnie 

wtórnie pokryta złotą farbą, która ulega powolnemu złuszczeniu. 

Tablica inskrypcyjna zawiera umieszczony w osi, wykonany czarna farbą  

następujący napis: 

 



Polegli bohaterzy pod Lesznem 

św.p. 

Stanisław Rybacki  † 9.I.1919 

 Antonii Wielgosz† 19.I.1919 

 Władysław Cybulski † 19.I.1919 

 Ignacy Komorniczak † 19.I.1919 

 Walenty Kaźmierczak † 22.VI.1919 

 Franciszek Busz † 19.I.1919 

 Walenty Gała † 19.I.1919 

Pod napisem również w osi dwie skrzyżowane palmety i karabiny lufami ku 

górze. Wewnątrz ogrodzenia wyłożona agrowłóknina zapobiegająca przerastaniu 

roślinności, z wierzchu wysypana jest gruboziarnistym kruszywem marmurowym. 

Prawy, przedni narożnik lekko zapadnięty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 
 

Cmentarz na którym mieści się nagrobek jest cmentarzem parafialnym parafii pw. 

św. Marcina Biskupa. Znajduje się on w starej nisko położonej części cmentarza 

pomiędzy kościołem a drogą prowadzącą z Piasek do Szelejewa Drugiego. Historia 

nagrobka nie jest udokumentowana w sposób szczegółowy. Wiadomo, że został 

wzniesiony w okresie międzywojennym. W trakcie działań wojennych szczególnie nie 

ucierpiał. Został poddany pracom remontowym w 1993 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY 
ZNISZCZEŃ 
 

Nagrobek znajduje się w stanie dobrym, choć po dwudziestu latach od ostatniego 

remontu wskazane jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, szczególnie ze 

względu na opadający prawy narożnik i wynikające z niego naprężenia i zniszczenia. 

Ponadto stale narażony jest na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.  

Korodująca pod wpływem wody zaprawa w wielu miejscach uległa wypłukaniu. 

Zmienne warunki termiczne i zmiany stanu skupienia wody wywołały mikrospękania na 

powierzchni zarówno kamienia naturalnego jak i sztucznego. Jednak szczególne 

nasilenie tego procesu wystąpiło w przypadku zapraw porowatych. To właśnie w nich 

spękania uczytelniły sedymentację i wtręty oraz ich dezintegrację. Na zawilgoconych 

powierzchniach zapraw i kamienia pojawiły się całe kolonie mikroorganizmów. Wilgoć i 

kurz stały się pożywką dla glonów i grzybów oraz ich formy symbiotycznej – porostów. 

Zacienienie sprzyjało również rozwojowi mchów. W dużym stopniu pojawiły się także 

kolonie sadzakowatych. Porastający w pobliżu bluszcz zaczął powoli atakować 

substancję kamienną. Wytwarzane przez rośliny soki powodują korozję biologiczną 

zaprawy. 

Elementy wykonane z kamienia zbitego straciły poler.  

Posadowienie cmentarza z dala od centrum miasta i nasilającego się rozwój 

przemysłu uchroniło obiekt przed wytworzeniem się na jego powierzchni sztucznej 

patyny, która miałaby jeszcze bardziej niszczycielski wpływ na oryginalną substancję 

zabytkową oraz szpecący na jej walory artystyczne. 

 Kurz i piach unoszone wiatrem ścierały powierzchnię miękkich kamieni 

powodując nieczytelność delikatnych form rzeźbiarskich, dotyczy to zwłaszcza 

marmuru, który powoli podlega procesom scukrzania. 

 Pierwotne warstwy malarskie w ogromnym stopniu uległy zatarciu. Wytworzono 

w ich miejsce wtórne odbiegające od oryginału. 



Wspomniany wcześniej przedni prawy narożnik uległ zapadnięciu się w wyniku pracy 

gruntu. Nie zapobiegł temu nawet fundament, na którym wznosi się nagrobek. 

Wynikiem tego są siły rozrywające. Powstałe naprężenia spowodowały liczne spękania 

mechaniczne struktury mogiły. Dostająca się w głąb woda w trakcie zmian stanu 

skupienia doprowadzać będzie do dalszej głębokiej destrukcji substancji zabytkowej. 

Podsumowując główne przyczyny zniszczeń zarówno materiału kamiennego 

naturalnego i sztucznego to: 

 woda i jej zmienne stany skupienia powodujące rozsadzanie i 

korozję 

 zmienne warunki temperaturowe 

 ścierne działanie piasku niesionego z wiatrem 

 działanie mikroorganizmów 

 szkodliwy wpływ otaczającej roślinności 

 szkodliwe działanie soli rozpuszczanych w wodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEL I ZAŁOŻENIA KONSERWTORSKIE 
 

Prace konserwatorskie powinny być przeprowadzone w ustalonym przez 

inwestora terminie. Wykonywane mogą być przez uprawnionego, dyplomowanego 

konserwatora zabytków o specjalizacji w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i detali 

architektonicznych. Prace będą prowadzone w oparciu o zatwierdzony program prac. W 

związku z faktem, że obiekt jest dość dobrze zachowany a część prac związanych z jego 

posadowieniem ma charakter budowlany konieczne jest przeprowadzenie ich in situ, 

nie znajduje się konieczności demontażu obiektu. Wykonawca powinien przeprowadzać 

je w sposób niekolidujący z działaniem administracyjnym cmentarza.  

Wszystkie etapy prac muszą być odpowiednio dokumentowane fotograficznie i 

opisowo w dokumentacji konserwatorskiej z podaniem użytych materiałów. Użyte 

materiały muszą mieć dopuszczenie do użycia w obiektach zabytkowych.  

W głównej mierze przewidywane prace konserwatorskie mają na celu 

przywrócenie przedmiotowemu nagrobkowi jego pierwotnych walorów estetycznych i 

wytrzymałościowych oraz zapobieżenie dalszemu niszczeniu.  

 

Prace konserwatorskie kamienia i muru fundamentowego mają na celu: 

  odseparowanie występującej roślinności od integralnych części nagrobka 

  dezynfekcję i usunięcie występujących obecnie mikroorganizmów 

  usunięcie wtórnych nieprawidłowych napraw i warstw malarskich 

  usunięcie z obiektów zanieczyszczeń i  wtórnej patyny 

  usuwanie wtórnych zaplamień 

  miejscowe odsalanie muru 

  wykonanie miejscowej impregnacji muru. 

  uzupełnienie ubytków kamienia  metodą kitowania w przypadku muru 

przemurowań 

  iniekcja istniejących spękań, 

  iniekcje żywiczne w przypadku w miejscach spękań konstrukcyjnych 



  uczytelnienie napisów w miejscach tego wymagających 

  wykonanie fugowania poszczególnych elementów kamiennych  i 

murowanych 

 wykonanie scalenia kolorystycznego  

  nadanie powierzchni jej pierwotną teksturę np. poler 

  przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji powierzchni porowatych lub 

zabezpieczenie woskami w zależności od rodzaju kamienia 

 wszystkie miejsca mające bezpośredni kontakt z glebą należy zaizolować 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy wykonać dokumentację 

fotograficzną obrazującą stan zachowania obiektu. Konieczne jest również pobranie 

próbek do oglądu mikroskopowego a następnie po wstępnych kwalifikacjach do 

ewentualnych badań w celu potwierdzenia czy w pierwotnej ekspozycji występowały 

powłoki malarskie lub złocenia. Konieczne jest również zdjęcie porastającej nagrobek 

roślinności. Zabieg powinien być wykonany z najwyższa starannością tak, aby nie 

uszkodzić tych roślin, które docelowo mają pozostać bez konfliktu z substancją 

zabytkową a jedynie należy w miarę możliwości zmienić kierunek jej porastania. Część 

roślinności – chwasty należy usunąć z bezpośredniego otoczenia, aby nie szpeciły i nie 

niszczyły zabytku.  

W pierwszej kolejności należy podnieść obniżona część nagrobka wzmocnić 

odkryty fundament. 

1.  Wstępne wzmocnienie osypujących się cegieł i zapraw hydrofilnym preparatem 

krzemoorganicznym. 

2.  Dezynfekcja muru jak w przypadku elementów kamiennych. 

3. Ocena stanu zachowania muru i izolacji pionowej poniżej poziomu gruntu o ile 

taka występuje. 

4. Oczyszczenie powierzchni cegieł i zapraw z nawarstwień proponuje się metodę 

mechaniczną wspomaganą chemicznie. 

5. Kotwienie odspojonych partii.  

6. Wymiana mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł na nowe. 

7.  Uzupełnienie brakujących cegieł nowymi o zbliżonych parametrach fizyko-

mechanicznych. 

8. Założenie nowych zapraw w miejscach ubytków spoin. 

9.  Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami. 

10. Wykonanie lub naprawa hydroizolacji. 

 



Po wypoziomowaniu nagrobka należy przystąpić do zasadniczych prac 

konserwatorskich. 

 

Kamień sztuczny typu lastrico – główna struktura nagrobka 

 

1. Dezynfekcja obiektu. Do zwalczania grzybów i glonów należy użyć 

preparatu Preventol R-80 natomiast po zakończeniu prac 

konserwatorskich należy zabezpieczyć  podłoże przed ponownym 

rozwojem porostów na pewien czas preparatem Lichenicida 264. 

2. Usunięcie obumarłych mikroorganizmów i porostów.  

3. Wstępne wzmocnienie kamienia / iniekcje wzmacniające kamień/przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich. Proponuje się zastosowanie 

preparatu typu KSE 100 

4. Usunięcie z obiektu zanieczyszczeń i uszczelniającej wtórnej patyny. 

Wybór metody pozwalającej na właściwe, zadawalające oczyszczenie 

kamienia  poprzedzony próbami. Proponuje się piaskowanie przy 

odpowiednim ścierniwie i ciśnieniu bądź użycie myjki ciśnieniowej ze 

środkiem czyszczącym. Zastosowana metoda nie może powodować 

uszkodzenia powierzchni kamienia. 

5. Usuwanie zaplamień po mikroorganizmach oraz związkach żelazistych. Po 

wcześniejszym przeprowadzeniu prób. 

6. Odsalanie kamienia w obrębie poszczególnych bloków metodą migracji do 

rozszerzonego środowiska. Z zachowaniem odpowiedniego czasu 

odsychania okładów, aby zabieg był maksymalnie skuteczny. 

7. Zasadnicza impregnacja kamienia. Proponuje się zastosowanie preparatu 

typu KSE 300 lub 510 w zależności od stopnia destrukcji. 

8. Iniekcja spękań. Proponuje się Preparat KSE STE 

9. Wykonanie hydroizolacji na bazie substancji krzemoorganicznych mającej 

na celu zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym wód gruntowych. 

10. Uzupełnienie ubytków kamienia poprzez kitowanie. Wszystkie 

uzupełnienia muszą mieć właściwości zbliżone do materiału oryginalnego. 

11. Uczytelnienie inskrypcji / podkucie i przeszlifowanie niektórych liter/. 



12. Wykonanie fugowania poszczególnych elementów kamiennych zaprawą 

mineralną. 

13. Wykonanie scalenia kolorystycznego obiektu . 

14. Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji powierzchni kamienia co 

zabezpieczy go przed działaniem wody. 

15. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej. 

16.  Elementy, które w założeniu swoim opracowywane były na gładko należy 

przeszlifować i wypolerować do uzyskania powierzchni typu satyna. 

Zaznaczyć należy, że nie wszystkie powierzchnie lastricowe miały nadany 

charakter połysku. W przypadku widocznych, charakterystycznych 

opracowań powierzchni kamieniarskich „na ostro”, należy taką 

powierzchnię przywrócić. 

 

Kamień naturalny nieporowaty – tablica inskrypcyjna 

 

1. Dezynfekcja obiektu. Proponuje się preparat typu Preventol R-80 natomiast 

po zakończeniu prac należy zabezpieczyć podłoże przed ponownym 

rozwojem porostów na pewien czas preparatem Lichenicida 264. 

2. Usunięcie obumarłych mikroorganizmów i porostów. 

Delikatne z zastosowaniem szczotek, skalpeli i igieł 

3. Wstępne wzmocnienie kamienia / iniekcje wzmacniające kamień/przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich. 

4. Usunięcie z obiektu zanieczyszczeń i wtórnej patyny. Wybór metody 

pozwalającej na właściwe, zadawalające oczyszczenie kamienia  poprzedzony 

próbami. Proponuje się piaskowanie przy odpowiednim ścierniwie i ciśnieniu 

bądź użycie myjki ciśnieniowej ze środkiem czyszczącym. Zastosowana 

metoda nie może powodować uszkodzenia powierzchni kamienia. 

5. Usuwanie zaplamień po mikroorganizmach. Zabieg poprzedzony powinien 

zostać próbami. 

6. Iniekcja spękań. Preparatami żywicznymi typu Paraloid. 



7. Uzupełnienie ubytków kamienia poprzez kitowanie. Wszystkie wypełnienia 

muszą posiadać właściwości zbliżone do cech materiału oryginalnego. 

8. Uczytelnienie inskrypcji / podkucie i przeszlifowanie liter/. 

9. Wykonanie fugowania. 

10. Szlifowanie i polerowanie mające na celu nadanie kamieniowi jego 

pierwotnych walorów. 

11. Przeprowadzenie zabiegu mikrowoskowania powierzchni kamienia co 

zabezpieczy go przed działaniem wody. Proponuje się wykonanie zabiegu 

preparatem typu Cosmoloid. 

 

Elementy wykonane z kamienia porowatego sztucznego – głowa 

Chrystusa 

1.Usunięcie wtórnych warstw malarskich. 

2. Dezynfekcja obiektu. Do zwalczania grzybów i glonów należy użyć 

preparatu Preventol R-80 natomiast po zakończeniu prac konserwatorskich 

należy zabezpieczyć  podłoże przed ponownym rozwojem porostów na 

pewien czas preparatem Lichenicida 264. 

3. Usunięcie obumarłych mikroorganizmów i porostów. J.w. 

4. Wstępne wzmocnienie kamienia / iniekcje wzmacniające kamień/przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich. Proponuje się zastosowanie 

preparatu typu KSE 100 

5. Usunięcie z obiektu zanieczyszczeń. Wybór metody pozwalającej na 

właściwe, zadawalające oczyszczenie kamienia  poprzedzony próbami . 

Proponuje się piaskowanie przy odpowiednim ścierniwie i ciśnieniu bądź 

użycie myjki ciśnieniowej ze środkiem czyszczącym. Zastosowana metoda 

nie może powodować uszkodzenia powierzchni kamienia. 

6. Usuwanie zaplamień po mikroorganizmach oraz związkach żelazistych.  

7. Uzupełnienie ubytków kamienia poprzez kitowanie. Wszystkie 

uzupełnienia muszą mieć właściwości zbliżone do materiału oryginalnego. 

8. Wykonanie fugowania poszczególnych elementów kamiennych zaprawą 

mineralną. 

9. Wykonanie scalenia kolorystycznego całego obiektu . 



10. Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji powierzchni kamienia co 

zabezpieczy go przed działaniem wody. 

Konieczna jest rekonstrukcja łańcucha stalowego lub żeliwnego prostego o 

długości około 1200 mm, aby jak pierwotnie zamknąć wejście do wnętrza 

nagrobka.  Proponowany wzór. 

 

 

 

 

Ze względu na dobry i kompletny stan zachowania obiektu nie przewiduje 

się jego modyfikacji. Po konsultacjach z nadrzędnymi organami sprawującymi 

opiekę nad miejscami pamięci narodowej pomnik ten ma zostać zachowany jako 

jeden z nielicznych tego typu, tak dobrze zachowanych, bez zniszczeń wojennych, 

świadków kultury materialnej. Dotychczasowe zagospodarowanie wnętrza 

mogiły uznane zostało za poprawne i odpowiednie. W zależności od decyzji 

bezpośrednich administratorów i osób sprawujących pieczę nad pomnikiem 

proponuje się zachowanie od wewnątrz stanu obecnego ewentualnie 

wprowadzenia pasma zieleni – kwiaty, trawa w bezpośrednim sąsiedztwie z 



murkiem nagrobka aby zapobiec rozbryzgom wody opadowej i gleby. 

Koniecznym jest natomiast obsypanie zewnętrznej strony mogiły w paśmie 200 

mm grysem marmurowym, aby zapobiec penetracji roślin pnących na 

powierzchnię kamienną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


