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1. 0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Kaplica dawnego cmentarza ewangelickiego w Złotowie usytuowana jest przy ulicy
Staszica 14, w pewnym oddaleniu od ulicy, w kompleksie dawnego cmentarza
ewangelickiego na działce nr 270/ 4. Powstała, jako własność gminy ewangelickiej, na
użytkowanym przez tę gminę od początku XVIII wieku cmentarzu. Jej budowę
ukończono w 1906 roku. Po odzyskaniu niepodległości i powrocie miasta Złotów do
polskiej ojczyzny cmentarz wraz z kaplicą należał do skarbu Państwa, kaplicę
przekazano złotowskiej parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Obecnie właścicielem budynku kaplicy jest miasto, a dokładnie
samorządowa Gmina Miasta Złotów z siedzibą przy al. Piasta w Złotowie.
Cmentarz ewangelicki przeznaczony dla chowania tu zmarłych członków miejscowej
gminy ewangelickiej (założonej 1642) wytyczono i założono na początku XVIII wieku
(1709-1711). Miało to związek z dwoma epidemiami dżumy (1700 i 1710). Podobnie za
miastem, w niedalekim sąsiedztwie położony był cmentarz katolicki.
Cmentarze katolicki i ewangelicki w Złotowie, jak to wynika z zachowanego planu
Złotowa pochodzącego z pocz. XIX wieku (1810r.) były zlokalizowane po zachodniej
stronie miasta na terenie nad brzegiem jeziora Miejskiego. Na cmentarzu katolickim
stała wówczas drewniana kaplica pw. św. Rocha. Cmentarz ewangelicki położony był
bardziej na południe i oddzielony początkowo dużym obszarem niezagospodarowanego
terenu, który z czasem zanikł, co doprowadziło do bezpośredniego sąsiedztwa obu
cmentarzy.
Kaplica cmentarna była wykorzystywana i pełniła swą pierwotną funkcję do pierwszych
miesięcy 1945 roku tzn. do czasu, kiedy w Złotowie przebywali jeszcze wyznawcy
protestantyzmu narodowości niemieckiej. Po ich wyjeździe do Niemiec kaplica była
wykorzystywana okazjonalnie, aż w końcu została porzucona (pozostawiona) i obecnie
nie jest wykorzystywana, wskutek utraty pierwotnej funkcji.
De facto cmentarz ewangelicki był czynny do roku 1947. obecnie jest porzucony
i zdewastowany. Podobnie, a nawet znaczniej został zdewastowany teren cmentarza
ewangelickiego położony pomiędzy cmentarzem katolickim, a urządzonym w 1949,
częściowo na miejscu cmentarza ewangelickiego cmentarzem wojennym, na którym
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zostały złożone ciała poległych w walkach o Wał Pomorski żołnierzy Armii Czerwonej
i Wojska Polskiego głównie przy wyzwalaniu Ziemi Złotowskiej 31 stycznia 1945.
Złożono tu szczątki 1117 żołnierzy Wojska Polskiego i 742 żołnierzy Armii Radzieckiej.
Na dawnym cmentarzu ewangelickim w 1986 „w duchu wspólnego porozumienia”
społeczności polskiej i niemieckiej odsłonięto pamiątkowy kamień, zaś w roku 1998
wybudowano lapidarium, gdzie eksponowane są ocalałe resztki ewangelickich
nagrobków.
Kaplica na cmentarzu ewangelickim została wybudowana (1906), niemal współcześnie
do kaplicy cmentarnej pw. św. Rocha (1904) – która zastąpiła na tym samym miejscu
starą wzniesioną z drewna w XVIII wieku kaplicę pod tym samym wezwaniem. Kaplica
św. Rocha od swego powstania znajdowała się pod patronatem magistratu miasta
Złotowa, podczas gdy świątynia parafialna zgodnie z szanowanymi prawami patronatu
znajdowała się w I poł. XX wieku pod opieką księcia Fryderyka Leopolda Hohenzollernawłaściciela miasta. Podówczas struktura wyznaniowa wśród mieszkańców Złotowa
wyraźnie ilościowo przemawiała na korzyść Niemców – ewangelików. W okresie
budowy obu kaplic, w 1905 roku na ogólną liczbę 4164 mieszkańców Złotowa (Flatow)
ewangelicy stanowili 2224 mieszkańców, katolicy 1672, Żydów było w Złotowie 268.
Wyznawcy luteranizmu stanowili zatem wśród mieszkańców zdecydowaną większość.
Głównym kościołem złotowskiej gminy ewangelickiej był wzniesiony (1829-1830)
według projektu Carla Friedricha Schinkla, fundowany przez króla Fryderyka Wilhelma
III murowany kościół z wieżą położony na dawnym rynku miejskim na miejscu dawnego
ratusza. Dominacja ewangelików ustaliła się w okresie zaboru pruskiego w XIX wieku.
Wcześniej, po I rozbiorze Polski (w 1784) odnotowano wśród mieszkańców Złotowa:
jedynie 481 ewangelików, 412 katolików i 701 Żydów. Było to spowodowane m.in.
wcześniejszą masową emigracją niemieckich ewangelików na pruskie Pomorze (1721)
oraz dwoma kolejnymi atakami (1700, 1710) epidemii dżumy, która zdziesiątkowała
ludność Złotowa.
Po II wojnie światowej i opuszczeniu miasta przez ewangelików świątynię przekazano
kościołowi rzymskokatolickiemu. Przynależała ona do parafii rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Złotowe, co ostatecznie ustalono podczas próby urządzenia w
kaplicy kostnicy komunalnej w Złotowie, przyznając własność parafii. W następstwie
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ustalono jednak prawo miasta do władania budynkiem. Przeprowadzono
powierzchowny (malowanie emulsją) remont wnętrza (1978) ostatni dotychczas.
W ostatnim czasie teren dawnego cmentarza ewangelickiego podlegał szczególnemu
zainteresowaniu. Wiązało się to z przygotowaniami do remontu dawnej kaplicy i
adaptacji jej na salę wystawową.
Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim została wpisana do rejestru zabytków
województwa wielkopolskiego decyzją nr rej.: 1025/Wlkp/A z dnia 4.12.2017
Na cmentarzu ewangelickim 28 czerwca 2018 odsłonięta została tablica pamiątkowa z
dwujęzyczną inskrypcją „Ku czci naszym przodkom”. Na uroczystości obecni byli:
starosta złotowski Ryszard Goławski, jego odpowiednik z Gifhorn, gdzie osiedlili się
złotowscy Niemcy - Andreas Ebel, szef ziomkostwa złotowskich Niemców Rolf-Peter
Wachholz, oraz pastor ewangelicki
Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim stanowi budowlę podobną także pod
względem stylistyki architektonicznej i malowanej dekoracji wnętrza, niemal bliźniaczą
(choć różniącą się w detalach do powstałej współcześnie po sąsiedzku dawnej,
katolickiej kaplicy cmentarnej (pw. św, Rocha 1903-04), która od roku 1975 pełni
funkcję kościoła najpierw rektorskiego, następnie parafialnego. Zachodzi duże
prawdopodobieństwo, że obie budowle powstały według projektu tego samego
(miejscowego) architekta. Także wnętrza obu kaplic zdobią podobne malowane
dekoracje, aczkolwiek są tematycznie zróżnicowane. Wykonane zostały
prawdopodobnie przez tę samą ekipę malarzy lub według podobnego projektu.
Polichromie zdobiące ściany w kościele św. Rocha prezentują: boniowanie,
ornamentykę roślinną i astronomiczną. Polichromie w cmentarnej kaplicy ewangelickiej
skupione są wokół tematyki architektonicznej. Malowane w kaplicy ewangelickiej
(głównie za pomocą linearnych form) elementy przedstawiają architektoniczne,
neogotyckie formy okienne boniowanie i kompozycje z elementów detalu
architektonicznego. Istotne są również umieszczone poprzecznie na deskowych
sklepieniach ornamentalne pasy/ fryzy skomponowane z kolistych i romboidalnych pól
wykonane ciemną farbą bezpośrednio na deskowaniu sklepienia.

ART-MA konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Agnieszka Myszkowska

5

Bibliografia:
Goerke O. Der Kreis Flatow. Flatow 1981
Heimatbuch fur den Kreis Flatow Grenzmark Posen – Westpreußen Provinz Pommern
Wittingen 1971
Flatow in der augen der E. Hoffmann. Fakten- Menschen – Anekdoten red. J. Zdrenka
Złotów 2007
Krajna – Wielatowski A. Ziemia złotowska. Poznań 1928.
Zawadzka B. Dżuma w Złotowie [w] Materiały źródłowe do dziejów Krajny
Zieliński H. Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 1918-1939. Poznań 1949
Żmidziński F Rozwój Złotowa na tle dziejów Krajny do 1914 roku. mps UKW Bydgoszcz
(pdf)

2.0. OPIS OBIEKTU
Analiza formy, funkcji, treści. Wartości zabytkowe.

Kaplica przeznaczona dla wyznawców chrześcijańskich wyznania protestanckiego, w
jego ewangelicko- augsburskim wydaniu, położona na cmentarzu ewangelickoaugsburskim była ważnym w Złotowie miejscem kultowym dla ewangelików. De facto
była kolejną świątynią ewangelicką po położonym przy dawnym rynku miasta kościele
(ob. pw. św. Stanisława Kostki) i położonej po drugiej stronie miasta ( przy ul. Królowej
Jadwigi) kaplicy.
Cmentarz położony jest w Złotowie, na terenie zlokalizowanym przy ulicy S. Staszica
pod numerem 14. Kaplica zlokalizowana jest nieco w głąb od ulicy, skierowana
prezbiterium na wschód, z głównym wejściem zlokalizowanym od strony zachodniej
(podobnie, w ścianach zachodnich umiejscowione są wejścia do bocznych aneksów
kaplicy. Bryła kaplicy orientowana, zestawiona z prostopadłościanów, nakrytych
dachami dwuspadowymi – głównego – obszerniejszego, mieszczącego część nawową,
bliźniaczych, niższych, prostopadłych, mieszczących zlokalizowane po obu stronach
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nawy aneksy. Od północy dostawiona również niższa, niewielka wieloboczna bryła
mieszcząca prezbiterium kaplicy.
Wnętrze składające się z przestrzeni prezbiterium, przestrzeni nawy i połączonej z nią
wtórnie przestrzeni aneksu północnego. Aneks od południa pozostaje
nieskomunikowany z pozostałymi pomieszczeniami, dostępny z zewnątrz przez wejście
zlokalizowane w ścianie zachodniej.
Wnętrze nakryte drewnianym, deskowym pseudosklepieniem kolebkowym. W ścianach
przeprute pionowe, prostokątne zamknięte łukiem ostrym otwory okienne oszklone
białym szkłem ornamentowanym, szybki osadzone w metalowej ślusarce okiennej.
Dekoracje polichromowane pokrywają większość ścian wnętrza kaplicy, choć trzeba
zastrzec, iż rozłożone są nierównomiernie. Większość zdobień znajduje się w pasie od ¾
wysokości okien aż do sklepienia. Charakteryzuje je lokalne zagęszczenie, szczególnie
malowanych elementów architektonicznych, przy czym obecnie na ścianach
odnajdujemy spore, puste zamalowane emulsją przestrzenie, o tym, co znajduje się pod
tą warstwą będzie można przekonać się dopiero w trakcie trwania prac
konserwatorskich. Dopiero wówczas można będzie także dokładnie określić na ile
profesjonalnie wykonano malaturę wnętrza, wiele wskazuje na to, że jest to dekoracja o
amatorskim, nieprofesjonalnym charakterze, wykonana raczej przez ambitnego
rzemieślnika – nie artystę, co nie odbiera w żadnym razie wykonanej pracy
indywidualnych rysów i swoistego wdzięku.
Zacznijmy od nakrywającego wnętrze deskowego pseudosklepienia. Na granicy każdego
z przęseł umieszczono poprzecznie do osi wzdłużnej wnętrza dwa szerokie pasy
zakomponowane z patronowej dekoracji malowanej ciemnobrunatną farbą. Każdy z
pasów dekoracyjnych flankowany jest niezbyt szerokimi (po każdej ze stron)
pasami/listwami w kolorze ciemnej, butelkowej zieleni. Ornament wewnątrz pasów
skomponowany jest z motywu pięciopłatkowej róży wpisanej w okrąg (tzw. „roża
Lutra”- symbol wyznania ewangekico-augsburskiego) użytej naprzemiennie z
romboidalnym polem, w którym na ciemnym tle, zakomponowanym poprzecznie
umieszczono motyw lilii heraldycznej. Pasy ornamentalne równoległe względem siebie,
są analogiczne pod względem użytych elementów zdobniczych, co wynika z
zastosowanej techniki patronowej. Nie usunięto nawet śladów łączenia wycinanych
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elementów, co stanowi dowód zastosowania szablonów. Dekoracje pseudosklepienia są
słabo czytelne, poprzez zastosowanie do ich wykonania farby jedynie o kilka tonów
ciemniejszej od tła/sklepienia, które dodatkowo pociemniało z czasem oraz poprzez
przebiegające wzdłużnie do pasów (poprzecznie do osi budowli) zamontowane po
wzniesieniu kaplicy metalowe śruby rzymskie pomagające utrzymać stabilność budowli.
Drewniane, deskowe pseudosklepienie wyraźnie odcina od pokrytych jednolicie (1978)
białą farbą emulsyjną struktury ścian. Ściany nie są jednak jednolicie białe. Zgodnie z
trendami panującym w czasach, kiedy przeprowadzano malowanie, dolną część ścian
(lamperię) oraz wnętrza glifów okiennych pokryto brunatną (w odcieniu
czekoladowym) farbą emulsyjną. Powierzchnie ścian nie są jednolite, przepruto bowiem
w nich kilka otworów okiennych. Okna są w formie pionowych prostokątów
zamkniętych od góry łukami ostrymi. Mają zróżnicowane wymiary ale podobnie
opracowaną metalową ślusarkę okienną i rodzaj zastosowanego szkła (białe,
ornamentalne). W ścianie zachodniej, wysoko ponad drzwiami wejściowymi,
rozdzielone osią symetrii ściany umieszczone zostało okno podwójne (od strony
zewnętrznej ozdobnie opracowane, w charakterze biforium. W oknach ścian bocznych
przepruto znacznie większe otwory okienne.
Poza sklepieniem, gdzie funkcjonuje niezasłonięta wcześniej pasowa dekoracja
ornamentalna również na ścianach w rozmaitym natężeniu i konfiguracjach występuje
dekoracyjna malatura o charakterze malowanych elementów i detali architektonicznych,
tworzących wewnątrz kaplicy jakby drugą warstwę (iluzyjną) architektury, niezależną,
ale nawiązującą do istniejącej. Na ścianie zachodniej kaplicy, po obu stronach
wejściowego, ostrołukowego otworu drzwiowego została zakomponowana dekoracja w
formie ujmującej otwór wejściowy linearno - pasowej dekoracji malarsko naśladującej
boniowany, ciosowy mur. Dekoracja zakomponowana jest w formie pseudo-ciosów
tworzących i ujmujących od zewnątrz ostrołukowy portal.
W górnej partii ścian pod pseudosklepieniem zakomponowany w poziomym rzędzie fryz
ornamentalny złożony z malowanych en grisaille w barwie cieplej szarości / beżu
kolistych rozet wypełnionych maswerkiem.
Na ścianie północnej, na wysokości łuku zamykającego otwór (wtórny) prowadzący do
wnętrza aneksu północnego pomiędzy wymienionym otworem a oknem
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zakomponowana malowana dekoracja o charakterze potrójnego ostrołukowego okna
(triforium) o otworach obramionych stosunkowo szerokim pasem / listwą w kolorze
czerwonym. Dekoracja w formie malowanych okien opiera się na poziomym fryzie
złożonym z jasnoczerwonego pasa, nad którym występuje rząd równoramiennych
trójkątów /ząbków o polach wypełnionych barwą jasnej ciepłej szarości/beżu.
Trójkąty/ząbki zakomponowane zostały w rzędzie na nieco jaśniejszym tle. Na ścianie
południowej istnieje naprzeciw wymienionych drzwi ślepa blenda, brak jest
komunikacji z aneksem południowym
Ściany boczne nawy obiega do wysokości ponad metra (do wysokości parapetów okien)
po całym obwodzie ciemnoszara lamperia wydzielona od jasnoszarego tła ściany
jasnoszarym pasem wydzielonym ciemnobrunatnymi wąskimi paskami od góry i od
dołu.
W dostawionej od wschodu przestrzeni prezbiterium, nad przeprutymi w ścianach
zamknięcia trzema prostokątnymi otworami okien, zamkniętymi od góry ostrołukami,
również zachowane ślady dekoracji architektonicznej analogicznej do wyżej opisanych
elementów. Na przykład: nad oknem środkowym, na osi, istnieje fragment malowanego
ostrołuku, z wpisaną weń rozetą. Ponad nim rozciąga się w tle ciemoczerwona barwa
pokrywająca deskowe pseudosklepienie podzielone na kliny nakrywające sferę
'prezbiterium. Na czerwonym tle wmalowane żółte gwiazdy.
Dekoracja w aneksach bocznych kaplicy, choć nieznacznie, nawiązuje do dekoracji
wnętrza nawy. Jest jednak znacznie bardziej uproszczona. W aneksach stropy są
deskowe, o przekroju trapezoidalnym pobite prostymi deskami malowanymi jednolicie
farbą (wapienną?). Ściany aneksu północnego obecnie pomalowane jednolicie w kolorze
ciemnobrązowym w samoistnych odkrywkach ukazuje istniejącą wcześniej lamperię.
Została ona wydzielona na jasnoszarej ścianie za pomocą szerokiego poziomego
brązowego pasa, nad którym umieszczono szablonowy fryz komponowany na wzór
rzędu owoców granatu z zestawionych rozmaitych form trójlistnych. Fryz podobnie jak
pas został wykonany w barwie ciemnobrązowej. Zachodzi przypuszczenie, iż ta
dekoracja została wykonana, później niż dekoracja wnętrza nawy, a przynajmniej inną
ręką, przez innego malarza.
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Należy zaznaczyć, iż stan zachowania malarskiej dekoracji wnętrza kaplicy jest dość
dobry. Malatura zachowana została w komplecie bez „nasieków”. Potwierdzenie jej
istnienia było możliwe, dzięki samoistnym odkrywkom (częściowym złuszczeniom
warstwy malarskiej), które dokonały się we wnętrzu kaplicy. Te samoistne odkrywki
poszerzono podczas przeprowadzonych badań konserwatorskich. Niestety w niektórych
miejscach (dzięki wzbogaceniu farby emulsyjnej nierozpoznaną substancja) wystąpiła
zwiększona kohezja wtórnej wierzchniej warstwy malarskiej, niemożliwa do zdjęcia
podczas krótkich badań konserwatorskich, która może uszkodzić pierwotną warstwę
malarską. Tym samym nie rozpoznano dokładnie wszystkich elementów malowanej
dekoracji wnętrza ewangelickiej kaplicy cmentarnej, choć wydzielono miejsca
występowania malowanej dekoracji architektonicznej. Wobec nakreślonej wyżej
sytuacji konieczne jest przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac we wnętrzu kaplicy
wykonanie usunięcia całości emulsyjnego przemalowania z lat 70. XX w. i odsłonięcia
miejsc występowania dekoracji malarskiej, a w rezultacie odczytania całościowej
kompozycji i tematyki dekoracji wnętrza. Pożądane byłoby przeprowadzenie
kompleksowej konserwacji i restauracji malowideł wnętrza kaplicy przywracające mu
pierwotne walory.
Polichromia wnętrza kaplicy na złotowskim cmentarzu ewangelickim jest świadectwem
zmian zachodzących w trendach dekoracji kościołów ewangelickich na przełomie
wieków XIX i/XX. Wcześniej (w II połowie XIX) dość popularne było zdobienie ścian
(zwłaszcza prezbiteriów) malowanym naśladownictwem tkaniny komponowanej w
romboidalnych polach (kościół śś. Piotra i Pawła w Poznaniu, kościół ewangelicki w
Miłosławiu, kościół ewangelicki w Zaniemyślu). Na początku XX wieku nastąpiło
odejście od tego typu dekoracji i wnętrza zdobiono już w innym charakterze. Np
kościoły stawiane z funduszy Komisji Kolonizacyjnej zdobiono w nawiązaniu do tzw.
Bauernmalerei - wiejskiego saksońskiego malarstwa ludowymi kwietnymi
kompozycjami, jak w kościele w Morasku zaprojektowanym w środowisku związanym z
osobą znanego architekta Oskara Hossfelda.
Polichromia wnętrza złotowskiej kaplicy poprzez quasi-iluzjonistyczne naśladownictwo
elementów architektonicznych nosi specyficzny, indywidualny, niepowtarzalny i
nieznany z innych świątyń ewangelickich walor, który stanowi o jej unikalności.
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Zachowane wskutek powtórnego, powierzchownego malowania wnętrza polichromie
dawnej kaplicy ewangelickiej są szczególnie cenne, bowiem stanowią jeden z nielicznych
zachowanych w Wielkopolsce zespołów malowideł we wnętrzu sakralnej architektury
ewangelickiej. Wartość tych malowideł podwyższa również tematyka malowideł
naśladujących formy architektoniczne. Dodatkowym aspektem są liczne analogie każące
porównać malowidła do tych powstałych w sąsiednim katolickim kościele pw. św.
Rocha, co każe wysnuć podejrzenie o wykonaniu polichromii przez miejscowych,
złotowskich rzemieślników-malarzy działających na początku XX wieku.
Charakterystyczna dla czasu powstania kaplicy i jej dekoracji, jak i środowiska
wykonawców jest również tematyka – malowane iluzjonistyczne, w dużej części
elementy architektoniczne. Wybór taki może określać wykonawcę malatury, jako
zdolnego malarza rzemieślnika – kopistę z posiadanego wydanego drukiem wzornika
detali architektonicznych. Wykonawca poprzez wykonaną przez siebie polichromię
podkreślił neogotycki charakter architektury kaplicy.
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3.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Stan zachowania polichromii we wnętrzu kaplicy należy określić jako zły, od
momentu ich powstania minęło stosunkowo niewiele czasu, ale w obiekcie wykonano
wiele ingerencji budowlano-remontowych, które nie przysłużyły się zachowaniu
pierwotnego charakteru. Niestety przez pewien czas obiekt ten był wyłączony z użytku,
co również nie przysłużyło się odpowiedniemu zachowaniu substancji zabytkowej
poprzez dewastację wnętrza i otoczenia. Kaplica na ten moment wygląda na miejsce
opuszczone i zaniedbane /powybijane okna, zniszczona stolarka drzwiowa, odpadający
tynk, mech na ścianach, łuszcząca się farba we wnętrzu itd./. Aby znów przywrócić
obiektowi charakter użytkowy, /planowane udostępnienie zabytku do celów
organizowania wystaw itp./ wymagane jest podjęcie możliwie szybkich, złożonych z
wielu aspektów i dotyczących wszystkich elementów struktury kaplicy działań
konserwatorsko-restauratorskich, /niektóre z prac mają się odbyć już w 2019 r/, a
odnowienie polichromii powinno być zwieńczeniem prac i zostać wykonane, jako
prawie ostatnie działanie renowacyjne we wnętrzu.
Pierwszym napotkanym problemem w obiekcie jest niestabilna sytuacja
temperaturowo-wilgotnościowa. Nieszczelne drzwi, okna z bardzo dużymi ubytkami
szklenia (w chwili obecnej oka zabezpieczono płytami paździerzowymi) sprzyjały
dostawaniu się do wnętrza wody opadowej. Jest ona źródłem większości problemów w
obiekcie. Woda infiltracyjna pochodząca z opadów atmosferycznych poprzez gwałtowny
charakter jej pojawiania się, często określana jest mianem wilgoci inwazyjnej,
wprowadza w strukturę muru zanieczyszczenia w tym rozpuszczalne w wodzie
roztwory soli, które przy obniżonej wilgotności powietrza krystalizują wewnątrz muru i
tynków oraz na ich powierzchni tworząc białawe wykwity, rozsadzające i osłabiające
strukturę poszczególnych warstw.
Oprócz wody infiltracyjnej przy tak nieszczelnej strukturze na ścianach,
szczególnie wcześnie rano, widać skraplającą się rosę. Zawilgocone są wszystkie
warstwy technologiczne, a przemalowania w wielu miejscach łuszczą się płatami
odchodząc od mokrych ścian.
Nie bez znaczenia dla stanu polichromii w kościele jest również bliskość drogi,
wzmożony ruch doprowadził do powstania licznych mikrospękań murów, które
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uwidoczniły się również we wnętrzu. Sąsiedztwo ruchliwej drogi przekłada

się

bezpośrednio na zanieczyszczenie powierzchniowe wnętrza w postaci brudu
pochodzącego ze spalin, które przy braku oszklenia w stolarce okiennej przez lata
dostawały się do wnętrza obiektu.
Ze względu na użytkowy charakter zabytku – kaplica cmentarna - obiekt był
wielokrotnie przemalowywany, dokonywano w nim też bieżących lokalnych napraw w
postaci

uzupełnień

tynków.

Nieprawidłowo

przeprowadzone

wcześniej

prace

remontowe, wprowadziły do obiektu substancje jak cement, gips czy pianki
poliuretanowe, które nie powinny być używane do wyprawiania ubytków w zaprawach
wapienno-piaskowych, szczególnie w obiektach zabytkowych. Wykonano także
przekucia w celu zainstalowania obecnie niedziałającego oświetlenia pomiędzy oknami.
Jest to oświetlenie wtórne, a kable zamontowano bez świadomości istnienia pod
warstwą przemalowań oryginalnych polichromii, przeprowadzając je w poprzek
głównych przedstawień. Ingerencje dotyczące warstwy malarskiej są przemalowaniami
w formie monochromatycznych wypełnień płaszczyzn z wydzieleniem partii cokołowej.
(w kolorystyce od żółcieni, przez szarości i biele), z których najwięcej szkody poczyniła
ostatnia biała emulsja nałożona prawdopodobnie razem z silnym środkiem
gruntującym, który w miejscach odsłoniętych wówczas oryginalnych polichromii silnie
się z nimi zespolił.
Stan zachowania samej warstwy malarskiej również nie jest najlepszy, pudruje
się ona bardzo mocno, a przy próbie oddzielania od przemalowań częściowo się osypuje,
na zdejmowanych łuskach wtórnej farby pozostaje tzw. rewers. Warstwa, którą udaje się
pozostawić na ścianach jest wystarczająca do odczytania zamysłu twórcy.
Osobnym aspektem do rozpatrzenia jest stan zachowania drewnianych stropów,
które

w

pomieszczeniach

bocznych

i

prezbiterium

zostały

całkowicie

monochromatycznie zamalowane, trudno jest na ten moment ocenić stan zachowania
drewnianych desek z uwagi na bardzo silne zespolenie wtórnych ingerencji z
powierzchnią drewna. W prezbiterium deski pomalowane były na kolor czerwony z
żółtymi gwiazdkami/?/, a w pomieszczeniach bocznych pozostawione w stanie
surowym, pokryte pociemniającym impregnatem/obecność ewentualnych polichromii
może zostać ujawniona po usunięciu przemalowań/. Wszystko wskazuje na to, że będą
one wymagały impregnacji i zabezpieczenia środkiem owadobójczym i ochronnym.
Jedynie strop nad pomieszczeniem głównym nie został pokryty dodatkowymi
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warstwami przemalowań, jest on pociemniały, ale zachował swój oryginalny charakter
(delikatne ornamentalne ułożone pasowo polichromie malowane bezpośrednio na
drewnie).

4.0. CEL I ZAŁOŻENIA PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH I
RESTAURATORSKICH
Celem planowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji
dekoracji ściennych oraz stropów w kaplicy cmentarnej przy ul. Staszica 14 w Złotowie,
w których skład wchodzą niezbędne zabiegi szerzej omówione w Programie Prac
Konserwatorskich. Wszystkie one mają doprowadzić do powstrzymania postępującej
degradacji i niszczenia substancji zabytkowej, a także w jak najwierniejszym stopniu
przywrócić oryginalny wygląd wnętrza kaplicy, który na chwilę obecną wydaje się być
niezwykle dekoracyjny, a przede wszystkim spójny z okresem jej powstania.
Prace konserwatorskie we wnętrzu można rozpocząć dopiero po zakończeniu
robót budowlanych na zewnątrz budynku, szczególnie w partii okien, drzwi i dachu. Jest
to jedyny sposób na ustabilizowanie warunków wilgotnościowych we wnętrzu w
stopniu

umożliwiającym

bezpieczne

odsłonięcie

oryginalnych

zdegradowanych

polichromii.
Na chwilę obecną można stwierdzić, że ikonografia we wnętrzu – bogate
neogotyckie formy architektoniczne zachowały się na tyle, że w trakcie prac
konserwatorskich i restauratorskich będzie możliwość ich częściowego zachowania oraz
częściowego, a nawet całościowego wiernego odtworzenia w miejscach wtórnych
przekuć i ingerencji budowlanych. Aby osiągnięty efekt końcowy był w jak największym
stopniu zbliżony do oryginału należy w pierwszej kolejności wykonać dezynfekcję i
usunąć przemalowania w całej kaplicy. Następnie odkryty oryginał powinien zostać
odpowiednio zabezpieczony (należy podkleić odspojenia tynków, wykonać impregnację
zaprawy i konsolidację warstwy malarskiej, dodatkowo uzupełnić ubytki tynków
zaprawami renowacyjnymi np. w systemie Remmers IQ top). Na podstawie
zachowanych fragmentów niezbędne jest wykonanie projektu ostatecznego wyglądu
wnętrza, a następnie uzgodnienie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków zakresu planowanej rekonstrukcji. Zastosowanie przez autora malowideł
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szablonów na stropie może sugerować zastosowanie ich również na ścianach, co daje
duże prawdopodobieństwo powtarzalności motywów oraz stworzenia całościowej wizji
wnętrza na podstawie lepiej zachowanych fragmentów w różnych partiach ścian kaplicy.
Jeżeli problematyka zadania oraz możliwości finansowe inwestora będą
wymagały podziału prac na etapy, aby powyżej przedstawione założenie mogło być
zrealizowane, dany etap dotyczący aneksu bocznego, prezbiterium, pomieszczenia
głównego czy całości założenia nie powinien ograniczać się do wykonania wszystkich
punktów programu prac konserwatorskich na mniejszym fragmencie polichromii, taki
podział może nastąpić dopiero podczas retuszu/rekonstrukcji. A na początku
najważniejsze jest odkrycie wszelkich dobrze zachowanych fragmentów występujących
na wszystkich ścianach, na różnej wysokości.
Dla dobra obiektu prace powinny rozpocząć się możliwie szybko. Inwestor
powinien również umożliwić komunikację pomiędzy poszczególnymi wykonawcami,
którzy prowadząc prace budowlano-remontowe w jakimkolwiek stopniu będą
ingerować w strukturę wewnętrznych tynków. Szczególnie tyczy się to montażu drzwi i
okien, a także instalacji elektrycznych, naprawy posadzek i innych niezbędnych
zabiegów.
Obiekt w tej chwili nie jest i nie był ogrzewany, dlatego wszelkie ingerencje idące
w stronę montażu punktów cieplnych powinny uwzględniać przede wszystkim dobro
zabytku. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której okresowo silnie nagrzewamy
wnętrze zmieniając drastycznie warunki temperaturowo-wilgotnościowe, co może
sprzyjać wtórnemu atakowi mikrobiologicznemu, a także spowodować odspajanie
oryginalnych tynków i polichromii.
Podczas konserwacji i restauracji niezbędne jest ustawienie w kaplicy rusztowań,
co ze względów bezpieczeństwa determinuje wyłączenie jej z użytku.
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5.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
1. Zapoznanie

się

z

wykonanym

programem

prac

konserwatorskich

i

restauratorskich.
2. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania
obiektu przed przystąpieniem do prac.
3. Dezynfekcja

polichromii

i

tynków.

Usunięcie

aktywnych

ognisk

mikroorganizmów środkami biobójczymi. (np. Preventol).
4. Dezynsekcja drewnianych stropów. (środki owadobójcze, zabezpieczające przed
wtórnym atakiem np. Xiren, Hylotox).
5. Sprawdzenie stabilności warunków temperaturowo-wilgotnościowych i stały ich
monitoring w trakcie prac.
6. Mechaniczne oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych.
7. Ujawnienie i podklejenie wszelkich pęcherzy podtynkowych.
8. Usunięcie przemalowań (metodą mechaniczną w miejscu odspajania się
wtórnych nawarstwień oraz chemiczną - dobór metody chemicznej bezpośrednio
na obiekcie w miejscach silnego zespolenia przemalowań z oryginałem).
9. Impregnacja drewnianych stropów, (np. roztworem 5% Paraloidu B72 w
acetonie lub toluenie).
10. Wstępna konsolidacja pudrującej się warstwy malarskiej (np. 2% polialkohol
winylu).
11. Wykonanie okładów odsalających na całej powierzchni ścian.
12. Osuszenie tynków.
13. Impregnacja strukturalna tynków (np. nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH).
14. Jeżeli będzie taka konieczność dodatkowa konsolidacja osypujących się partii
malowideł (np. 3% polialkohol winylu z dodatkiem Preventolu).
15. Uzupełnienie ubytków zaprawy przy użyciu zaprawy wapienno-piaskowej lub
zapraw renowacyjnych np. w systemie Remmers IQ top.
16. Wykonanie kalek oraz projektu rekonstrukcji brakujących form.
17. ZWOŁANIE KOMISJI KONSERWATORSKIEJ w celu ustalenia zakresu dalszych
prac.
18. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej i wykonanie rekonstrukcji wg zaleceń
(patrz pkt 18).
19. Zabezpieczenie polichromii szczególnie w miejscach narażonych na ocieranie (do
wysokości ok. 2m).
20. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej.
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6.0. ZALECENIA
Niniejszy projekt konserwatorski sporządzono na prośbę inwestora, należy
przedłożyć go w dwóch egzemplarzach wraz z kompletem dokumentów do Urzędu
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Pile w celu
uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.
Prace nad polichromiami można rozpocząć po zabezpieczeniu wnętrza przed
dostawaniem się wody opadowej (naprawa drzwi, okien, dachu).
Należy uwzględnić konieczność usunięcia w jednym etapie wszystkich
przemalowań w celu uzyskania całościowego obrazu zachowanych polichromii oraz
skonsultować uzyskany obraz z przedstawicielem Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków delegatura w Pile. Dopuszcza się dodatkowy podział na etapy
względem pomieszczeń (dekoracja aneksów nie jest tak rozbudowana, jak dekoracja
pomieszczenia środkowego i jej niezależne rozpoznanie nie powinno stanowić
problemu).
Na czas prac konserwatorskich do momentu zabezpieczenia oryginalnych
polichromii obiektu nie można udostępnić do użytku publicznego.
W trakcie wykonywania retuszu/rekonstrukcji dopuszcza się możliwość
publicznego udostępnienia obiektu z wydzieleniem przestrzeni pracy.
Należy również zwrócić uwagę na polichromie na zewnątrz obiektu, aneksy
od strony ulicy w oryginale zdobiła dekoracja imitująca stolarkę drzwiową,
natomiast nad wejściem głównym w wyznaczonym polu znajdował się napis
prawdopodobnie w języku niemieckim, odnoszący się do funkcji obiektu.
Inwestor w trakcie trwania prac powinien zapewnić wykonawcy stały dostęp do
prądu, wody oraz toalety.
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7.0. Dokumentacja fotograficzna i biała karta zabytku

Zdjęcia ogólne, stan zachowania, łuszcząca się warstwa przemalowań.
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Strop nad pomieszczeniem głównym.
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Prezbiterium.
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Aneksy boczne.
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Ściana północna i południowa.
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Ściana wschodnia i zachodnia.
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