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Usytuowanie obiektu na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy Rogatce
(ul. Górnośląska), fragment planu Kalisza
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Wejście główne od ul. Górnośląskiej

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Wstęp
Program prac konserwatorskich przygotowany dla grobowca rodziny Sutarzewicz powstał
w związku z koniecznością naprawy i zabezpieczenia przed postępującą destrukcją kamiennego
nagrobka i narożnych słupków, marmurowej płyty i napisów nagrobnych - zmierzającymi do
przywrócenia obiektowi walorów estetycznych z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru
i ochrony wartości historycznych i kulturowych.
Stan obiektu można ogólnie oceniono jako zły - obiekt wymagał remontu, występowała
postępująca degradacja piaskowca i posadowienia tumby.
Rejestracja stanu obiektu przed i w trakcie prac konserwatorskich oraz stanu obecnego
i fotografie i rysunki wykonano w styczniu, maju i październiku 2020 roku.
Przy opisaniu historii obiektu korzystano z archiwaliów1, ogólnych publikacji a także
dokumentacji zgromadzonych w Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
W opracowaniu uwzględniono historyczne przekazy ustne oraz dokumentację z archiwum parafii
rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kaliszu.
Cmentarz rzymskokatolicki przy Rogatce w Kaliszu (ul, Górnośląska) został wpisany do rejestru
zabytków pod nr 498/A z dn. 16.08.1954, podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.
2. Historia
Zespół zabytkowych cmentarzy przy Rogatce w Kaliszu
Najdawniejsze kaliskie nekropolie, jak w innych polskich miastach, znajdowały się przy kościołach
i były miejscem spoczynku jedynie dla katolików. Z powodu braku religijnego równouprawnienia
przedstawiciele innych wyznań grzebali ciała bliskich poza murami miasta. W tej sytuacji cmentarze
ewangelicko - augsburski (wzmiankowany w 1689 r.) i prawosławny (założony w 1786 r.) powstały
na dwóch wzgórzach za kościołem reformatów, tj. za rogatką miasta. Gdy pod koniec XVIII stulecia
ze względów higienicznych zakazano chować zmarłych przy świątyniach, w 1807 r. w sąsiedztwie
nekropolii ewangelickiej został założony Cmentarz Miejski. Do lat 70 XIX w. było to jedyne miejsce
pochówku kaliszan wyznania katolickiego.
Nagrobek miejsce pochówku rodziny Sutarzewiczów powstał w latach 30.stych XX wieku.
Spoczywają w nim rodzice: Tomasz (1862-1924) i Gabriela (1874-1947) z Nierzychowskich
Sutarzewicz, córka Halina Maria Sutarzewicz (1909-1991) i jej siostra Irena (1895-1932) Zielińska,
de domo Sutarzewicz.

Halina Maria Sutarzewicz urodziła się w Kaliszu. W czasie I wojny światowej
przebywała w Rosji. W 1927 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu
a w 1932 roku polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. Pracowała jako nauczycielka w Kaliszu,
Turku i Lesznie. II wojnę światową i okres powojenny spędziła w Kaliszu. Po 1945 roku oprócz pracy
pedagogicznej zajmowała się działalnością popularyzatorską, badaniami poświęconymi literackim
tradycjom Kalisza. Znane publikacje jej autorstwa to: „Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu”
i „Kalisz w literaturze” a także liczne artykuły. Halina Sutarzewicz przyczyniła się do powstania
pomnika Marii Konopnickiej w Kaliszu oraz Izby Muzealnej poświęconej poetce.
1

Stanisław Małyszko „Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu, 2003.
Witold Szolgina „Architektura” Warszawa , 1992.
3 Curiculum vitae Hal ny Sutarzewicz z dnia 10 lipca 1949 roku, znajdujący się w aktach osobowych Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Kaliszu;
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Halina Sutarzewicz uprawiała także poezję, jednak w tej materii wiedza nasza jest bardzo ograniczona.
Autorka nie publikowała ich (poza jednym znanym wyjątkiem) te które pozostały w zeszycie notatniku lub na luźnych kartkach nie są uporządkowane, znajdują się w różnych rękach i nie jest
znana ich liczba.
3Za swoją pracę pedagogiczną, działalność kulturalną i społeczną oraz za wkład w rozwój badań
regionalnych i związaną z tym publicystykę, była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m. in.:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą
miasta Kalisza, tytułem Honorowego Obywatela miasta Kalisza.

OPIS I PRZYCZNY ZNISZCZENIA OBIEKTU
Powstanie grobowca (lata 30. XX wieku) roku sugerują daty inskrypcji umieszczonych na
marmurowej tablicy oraz sposób wykonania i materiały użyte do budowy obiektu. Grobowiec
usytuowany jest w południowej części cmentarza, przy alejce biegnącej równolegle do ul.
Górnośląskiej vis’a vis neoklasycystycznego grobowca rodziny Kindlerów. Grobowiec składa się
z kamiennej tumby przykrytej płytą epitafijną z marmuru z wyrytym nazwiskami i datami urodzin
i śmierci pochowanych osób. Płyta otoczona jest ornamentem florystycznym – krajnikiem
(kimationem lesbijskim). Płyty tworzące ściany tumby zdobione są kanelażem, a w narożnikach
palmetami. Przy fundamencie zachowało ogrodzenie z czterech narożnych słupków zakończonych
głowicami z czworokątnym zacięciem. Tumba położona na wpuszczonym w grunt fundamencie z
bloków kamiennych z obejściem wyłożonym płytami kamiennymi. Bloki kamienne użyte do budowy
tumby i słupków mają powierzchnie ryflowane. Na głowicy słupka zachowany napis wykonawcy
grobowca: Ginter Kalisz. Słupki zapewne pierwotnie zapewne były połączone łańcuchem, obecnie są
złączone rurami stalowymi. (stan z maja 2020.)
Stan zachowania elementów grobowca zróżnicowany – konstrukcja stabilna, występują ogólne
zabrudzenia, tablica marmurowa i napisy zachowane, na brzegach zabrudzenia i otarcia. Płyty z
piaskowca z profilami częściowo w stanie destruktu, rysunek kimationu częściowo nieczytelny.
Ogólne zawilgocenie, liczne ubytki szczególnie w narożnych partiach, palmety zabrudzone,
kształt do cyzelowania. W dolnych częściach tumby oraz na fundamencie silne zazielenienie
spowodowane obecnością porostów. Tumba nagrobna na skutek obsunięcia fundamentu nie leży
w poziomie. Ogrodzenie miejsca pochówku zachowane. Słupki posiadają pęknięcia
i zabrudzenia wtórnymi kitami, rury zardzewiałe do konserwacji. Powodem zniszczeń jest
nieremontowanie grobowca, prace przy sąsiednich pochówkach powodujące ruchy gruntu
i pracę poszczególnych części obiektu.

3. Projekt konserwatorski
CEL DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH

Działania konserwatorskie miały na celu zatrzymanie dalszej destrukcji oraz przywrócenie
pierwotnych wartości historyczno-estetycznych obiektu .
Biorąc pod uwagę wartość kulturową, materialną i historyczną grobowca umieszczonego na
terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy Rogatce w Kaliszu oraz stan jego zachowania
przyjęto następujące wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji graficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacją.
- zdemontować tablicę marmurową i poddać renowacji, wykonać rekonstrukcję napisów
- przeprowadzić konserwacje zachowawczą elementów rzeźbiarskich z zachowaniem
w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiałów i minimalnej ingerencji
w strukturę zabytku.
- usunąć zabrudzenia z elementów tumby, oraz przywrócić pierwotna estetykę obiektu
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- przywrócić oryginalnym materiałom ich pierwotne właściwości
- zastosować materiały o składzie chemicznym i właściwościach zbliżonych do oryginalnych
- zamontować zrekonstruowane obiekty i przywrócić pierwotny charakter budowli

WYKONANO NASTEPUJĄCE PRACE KONSERWATORSKIE:
GROBOWIEC-TUMBA
- usunięcie zanieczyszczeń, para wodna pod ciśnieniem, wspomagana środkiem chemicznym
(Alcutex Remmers) i czyszczenie manualne.
- dezynfekcja powierzchni (BIOTIN R) w miejscach zakażenia mikrobiologicznego preparatem
Biobójczym (BIOTIN R).
- w przypadku głębszych ubytków lica uzupełnienie powierzchni .
- naprawa pęknięć tumby i rekonstrukcja elementów profili kanelażu oraz ryflowanej faktury ścian
- rekonstrukcja krajnika (kimationu) i palmet
- hydrofobizacja piaskowca środkiem SML Remmers.
- scalenie powierzchni patyną

PŁYTA NAGROBNA
- demontaż płyty.
- usunięcie zabrudzeń metodami chemicznymi, parą wodną pod ciśnieniem z roztworem (Alcutex
Remmers) oraz manualne usunięcie zanieczyszczeń.. Cyzelowanie liter i ornamentu.
- dezynfekcja powierzchni w miejscach zakażenia mikrobiologicznego preparatem biobójczym
(BIOTIN R).
- wykonano niezbędne naprawy w tym rekonstrukcje brakujących elementów, drobne uszkodzenia
wypełniono kitem epoksydowym. Powierzchnię zabezpieczono hydrofobowo preparatem SML
Remmers.
OGRODZENIE
- wykonanie naprawy i poziomowanie fundamentu i płyt obejścia z zachowaniem profili „in situ”.
- czyszczenie i naprawa ogrodzenia: rekonstrukcja narożnych słupków kamiennych i zmiana
metalowych rur- poręczy na łańcuchy.
Uwagi końcowe: Przed przystąpieniem do pracy uporządkowano istniejące części posadowienia
obiektu. Wykonano dokumentację opisową i fotograficzną obejmującą przebieg i rezultat prac.
Korzystano tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiałów budowlanych i preparatów
konserwatorskich.

Toruń, październik 2020 r.
ARW ART-O mgr sztuki Krzysztof S. Oleksiak
mgr sztuki Jacek Buchholz, sp. ds. zabytkoznawstwa i konserwator
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1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Stan przed wykonaniem prac konserwatorskich

Widok ogólny, miejsca pochówku Haliny Marii Sutarzewicz

6

7

Narożniki tumby z destruktem krajnika
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Ściana boczna tumby fragment płyty epitafijnej, zachowanego krajnika i kanelaż ściany bocznej

Głowica słupka z znakiem wykonawcy grobowca
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Widok narożnika tumby, poszczególne elementy i fragment podstawy i obejścia
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Detal narożnika z palmetą, fragment płyty obejścia
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Widok grobowca od strony zachodniej
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Widok epitafijnej płyty marmurowej rodziny Sutarzewicz
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Widok fragmnetu dobrze zachowanej faktury ściany tumby z kanelażem i detalem palmety

Widok grobowca od strony wschodniej
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
w trakcie prac konserwatorskich

Detale obiektu podczas prac konserwatorskich, czyszczenie, impregnacja i wypełnianie ubytków
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Detale obiektu podczas prac konserwatorskich, czyszczenie, impregnacja i wypełnianie ubytków
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Obiekt podczas prac konserwatorskich, cyzelowanie detali
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Obiekt podczas prac konserwatorskich, cyzelowanie detal, scalanie powierzchnii
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Stan po wykonaniu prac konserwatorskich

Miejsce pochówku Haliny Sutarzewicz, grobowiec rodzinny po wykonaniu prac konserwatorskich
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Miejsce pochówku Haliny Sutarzewicz, grobowiec rodzinny po wykonaniu prac konserwatorskich, widok boczny
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Miejsce pochówku Haliny Sutarzewicz, płyta nagrobna po wykonaniu prac konserwatorskich
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