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1. Tomasz Arciszewski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, numer grobu O/106.9/32.3 B.R. 22016. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tomasza Arciszewskiego. 
 
WYMIARY 
Pomnik: 149 cm wysokość całkowita (76 i 73 cm), 106 cm szerokość w najszerszym miejscu  
i 60 cm w najwęższym, 13 cm grubość płyty. Baza: 127,5 cm szerokość, 25,5 cm głębokość,  
5,5 cm wysokość. Skrzydła: 144,5 cm wysokość, 32,5 cm mocowanie, 21,5 cm uśredniona 
szerokość pojedynczego skrzydła. Ogrodzenie: 270 cm szerokość, 118,5 cm głębokość.  
Słupki: 21 cm wysokość, 15 cm szerokość i głębokość, 8,5 cm średnica otworów.  
Krzyż w inskrypcji aplikowanej ołowiem: 43,5 cm wysokości, 11 cm szerokości. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje zachowane w dobrym stanie bez ubytków ołowiu, krzyż i 6 wierszy tekstu: 
 

TOMASZ ARCISZEWSKI 
*12.11.1877 - +20.11.1955 
BOJOWNIK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
POLSKI I SOCJALIZM 
 
MELANIA ARCISZEWSKA 
*11.2.1906 - + 26.4.1980 

 
HISTORIA 
Tomasz Stefan Arciszewski, pseudonim Antoni, Ludwik, Marcin, Siłacz, Stanisław, Szymon (ur. 4 
listopada 1877 w Sierzchowach, zm. 20 listopada 1955 w Londynie) – polski polityk Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Minister poczt i telegrafów w 
Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej oraz rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Poseł 
na Sejm Ustawodawczy, I, II i III kadencji. Lider podziemnej PPS–WRN. Prezes Rady Ministrów w 
latach 1944–1947, kierowany przez niego rząd 5 lipca 1945 utracił uznanie międzynarodowe.  
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek kamienny wykonany ze skały pochodzenia magmowego (sjenit) w formie 
dwuczęściowego trapezu z umocowanym po obu stronach skrzydłami husarskimi z czarnego 
kamienia (czarnokit). Całość nagrobka ujęta sjenitowym ogrodzeniem, składającym się z 
jednostopniowej opaski z sześcioma słupkami, z czego dwa mają wydrążone otwory tworząc 
miejsce na świece lub kwiaty. Przestrzeń w obrębie ogrodzenia wyłożona jest nieregularnymi 
płytami lastryko (29 sztuk) z wyraźnymi drobinkami żużlu, scalone cementową spoiną. 
 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Tomasza Arciszewskiego jest w miarę dobry. Wygląda, jakby ktoś go 
doglądał i usuwał luźne zanieczyszczenia w miarę regularnie. Nawarstwienia i brud na 
powierzchni i w zagłębieniach kamienia są głównie pochodzenia organicznego, spowodowane są 
bliskim usytuowaniem w sąsiedztwie drzew i dziko rosnących roślin dookoła nagrobka. 
Sama bryła jest stosunkowo bez uszkodzeń, poza ubytkami i pęknięciami spoiny cementowej 
między płytami lastryko. Elementy skrzydeł husarskich mają od spodu brzydką warstwę smolistą 
(prawdopodobnie subit), którą należałoby usunąć. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie fundamentów i inspekcja podmurówki, następnie wyrównanie terenu wokół 
nagrobka. 
2. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo-ściernymi (parownica) i szczotki ze stali nierdzewnej. Uprzednio należy 
przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego. Dodatkowo mechaniczne 
oczyszczenie spodnich powierzchni skrzydeł (subit) przy pomocy akumulatorowej szlifierki 
kątowej i tarcz o odpowiedniej gradacji. 
3. Usunięcie cementowych spoin spomiędzy płyt na poziomej części w obrębie ogrodzenia. 
4. Oczyszczenie przestrzeni między płytami i zasadzenie, w miejsce spoin, niskopiennych 
skalniaków (np. rozchodnik żółty lub różowy) w celu dodania lekkości bryle nagrobka i chociaż 
minimalnym scaleniu jej z otoczeniem. 
5. Rekonstrukcja brakujących spoin między płytami i słupkami kamiennymi przy użyciu zaprawy 
mineralnej barwionej w masie Multi Fill firmy Remmers. 
6. Delikatne wyszlifowane liter ołowianych i podmalowanie ich lekko przyciemniającą patyną 
zabezpieczającą do ołowiu. 
7. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po konserwacji. 
 
Kosztorys (funt brytyjski): Prace przy obiekcie + materiały 1680£, Koszty transportu, parkowanie 
160£. Suma 1840£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 

 
 
 
 



 
Zbliżenie na kamień, z którego zbudowane są skrzydła. Najprawdopodobniej czarnokit 
Zbliżenie na skrzydło husarskie. Warstwa subitu na rewersie skrzydeł 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Inskrypcja aplikowana ołowiana  

 
 

Widok obiektu w ujęciu bocznym 
 
 



 

 
Fragment posadzki z popękaną spoiną cementową 
 

Złamana płytka lastryko z posadzki 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



2. Jan Berek  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. M, gr. 30. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Berka. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2500 x 2000 x 450. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna wykonana z liter z brązu zamocowanych na powierzchni kamienia (płaskie, 
wzniesione ponad powierzchnie płyty kamiennej): 
 

“Ś. P. 
JAN Z E BEREK 
GENERAL BRYGADY 
9.8.1896 + 18.6.1986 
ŻOŁNIERZ LEGIONÓW J.P. 
D-CA 3 P.P. LEG 1939 
MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH 1980-1984 
 
IRENA BOGUMIŁA BEREK 
Z DOMU CICHOŃ 
6.12.1920   + 15.9.2008 
ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ 
UKOCHANA ZONA I CIOCIA 
SERCEM ZAWSZE Z POLSKA” 

 
Po lewej stronie przedniej opaski (litery aplikowane, ołowiane, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię kamienia); lokalizacja pochówku: 

“M.31” 
 
W centrum przedniej opaski (litery aplikowane, ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię 
kamienia); wykonawca nagrobka: 

“JORDAN 
ACTON” 

 
Po prawej stronie przedniej opaski (litery aplikowane, ołowiane, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię kamienia); lokalizacja pochówku: 

“M.30” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna granitowa (prawdopodobnie Impala) osadzona na większej (podmurówka 
wykonana z tego samego gatunku kamienia). Oba elementy osadzone na fundamencie 
betonowym. 



STAN ZACHOWANIA 
Cały grób, łącznie z fundamentem, jest ustabilizowany cegłami i bloczkami betonowymi, 
widocznymi od strony wezgłowia. Bloczki betonowe i cegły zostały dodane najprawdopodobniej 
po dłuższym czasie po pogrzebie i wykonaniu grobu, kiedy poziom gruntu oby się w tym miejscu.  
Płyta nagrobna i podmurówka są polerowane, poler jest nadal w dobrym stanie. Widoczne są 
otwarte spoiny pomiędzy kamiennymi elementami grobu i betonowym fundamentem i ślady 
zaprawy spoinującej w spoinach. Brak spękań na elementach kamiennych i fundamencie 
betonowym. Nagrobek jest stabilny strukturalnie. 
Silne zanieczyszczenia powierzchni związane są bezpośrednio z lokalizacją grobu pod koroną 
drzewa. Na powierzchni płyty nagrobnej, szczególnie pomiędzy mosiężnymi literami, widoczne 
zanieczyszczenia w postaci spadzi, liści i patyków. 
Inskrypcja główna wykonana z mosiężnych odlewanych liter, zamocowanych na powierzchni 
płyty nagrobnej (płaskie, wzniesione ponad powierzchnie płyty kamiennej). Krzyż i wszystkie 
litery inskrypcji głównej są stabilne. 
Kilka liter jest skorodowanych chemicznie i pokrytych patyną.  
Nagrobek został oczyszczony na sucho podczas badania stanu zachowania. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich):  
[Koszt w £] Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu 250£. Polerowanie wszystkich mosiężnych liter i krzyża, usunięcie 
korozji chemicznej w wybranych liter, zabezpieczenie mosiężnych elementów przed korozją 
(woskowanie na ciepło) 700£. Dalsza stabilizacja mechaniczna łoża fundamentu i grobu poprzez 
wypełnieni wolnej przestrzeni między fundamentem a ziemią jutowymi workami wypełnionymi 
suchą zaprawą cementową. Pod wpływem wilgoci zaprawa stwardnieje, a worki ulegną 
rozkładowi. Ta sama technika jest używana w Wielkiej Brytanii do wzmacniania osuwających się 
brzegów rzek i strumieni. Worki (w różnych rozmiarach) z zaprawą mogą być łatwo wciśnięte w 
wolną przestrzeń pomiędzy łożem betonowym k ziemią i zdecydowanie lepiej wypełnią tą 
przestrzeń niż bloczki betonowe 500£. Fugowanie wszystkich otwartych spoin pomiędzy 
kamiennymi elementami grobu i betonowym fundamentem 300£. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 170£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 350£. Koszt prac 
konserwatorskich 2270£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Metalowy wazonik na sztuczne kwiaty. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 



  
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej 
 

Widok na grób od przodu 

  
Widok z prawej strony 
 

Widok od tyłu 
 

 
Widok z lewej strony 

 
 Inskrypcja główna; zabrudzenia 

powierzchni płyty nagrobnej pochodzące 
z korony drzewa zlokalizowanej 
bezpośrednio nad grobem 
 



  
Chemiczna korozja i patynacja 
mosiężnych liter inskrypcji głównej 
 

Chemiczna korozja i patynacja 
mosiężnych liter inskrypcji głównej 

  
Patynacja metalowego krzyża 
przytwierdzonego do płyty głównej 
 

Inskrypcja główna, detal 

 
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu (litery 
ołowiane)  

Inskrypcja z nazwą wykonawcy nagrobka 
(litery ołowiane) 
 



  
Inskrypcja z lokalizacją grobu (litery 
ołowiane) 

Spoina pomiędzy opaska a łożem 
betonowym 
 

  
Pozostałości zaprawy w spoinie pomiędzy 
kamiennymi elementami nagrobka 

Wolna przestrzeń pomiędzy gruntem a 
łożem betonowym (spowodowana przez 
lokalne obniżenie gruntu) 
 

 

 
Lokalizacja grobu bezpośrednio pod 
koroną drzewa 

Inskrypcja na płycie głównej, po usunięciu 
liści i patyków 
 

 
 



3. Zygmunt Berezowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. J, gr. 9A. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Grób Zygmunta Berezowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 620 x 70 x 860. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wypisana ręcznie na plastikowej plakiecie (pisownia oryginalna): 
 

“S. + P. 
ZYGMUNT BEREZOWSKI 
UR. 17 WRZEŚNIA 1891 
ZM. 1EGO LIPCA 1979” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Silnie zdeteriorowany drewniany krzyż z zamocowaną, ręcznie wypisaną plakietą. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób porośnięty trawa. Krzyż jest jedynym oznaczeniem pochówku Z. Berezowskiego. 
Pochowek jest zlokalizowany pod korona drzewa żywicznego. Ten fakt powinien zostać wzięty 
pod uwagę przy projektowaniu i doborze kamienia (o bardzo niskiej porowatości) podczas 
montażu nowego nagrobka. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich). 
Koszt [w £]: Ustawienie nowego nagrobka w postaci steli na podstawie. Headstone powinien 
zostać osadzony na betonowym fundamencie 2550£. Opłaty administracyjne na cmentarzu. 
Zgłoszenie projektu do administracji cmentarza, prace administracyjne 350£. Koszt prac 
konserwatorskich 2900£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 



  
Drewniany krzyż na grobie Z. Berezowskiego 
 

Krzyż widziany od tyłu 

 

 

Plakieta z wypisaną inskrypcją. zamocowana do 
krzyża 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Franciszek Białas 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery. Sektor HH, nr grobu 11.G. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Franciszka Białasa. Grób Franciszka Białasa i Marii Modlibowskiej. 
 
WYMIARY  
Ogólne wys. 25 cm, szer. 75 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej o jednolitej teksturze, składający się z głównej 
płyty inskrypcyjnej z aplikacją kamiennego krzyża w tożsamym materiale oraz elementów 
podstawy tworzących obramienie. Na płycie widnieje napis: 
 

Ś. P. 
FRANCISZEK BIAŁAS 
1902 -1970 
R.I.P. 
MARIA BIAŁAS Z 
MODLIOWSKICH 
1909 – 1995 
R . I . P 
 
(SYMBOL POLSKI WALCZĄCEJ W TARCZY)                         P.P.S 
 
(Front) 
11.G.HH                                          H.PAUL 

 
HISTORIA 
Franciszek Białas (1902-1970) ps. ‘Góralczyk’, ‘Michniewski’, ‘Mieniewski’. Urodzony 8 marca 
1902 roku we wsi Wysoka koło Zawiercia. Wchodził w skład Rady Prezydium Polski Podziemnej w 
Londynie. Zmarł 12 lutego 1970 roku w Londynie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z czarnej skały magmowej opracowanej na poler, napisy wykonane 
wgłębnie metodą tradycyjną – kute, złocone. Krzyż wykonany w formie aplikacji wklejony na 
powierzchnie płyty. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry, wymagający niewielkiej interwencji 
konserwatorskiej. 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zaleca się 
oczyszczenie obiektu, uzupełnienie warstwy złoceń w płycinach liter, zabezpieczenie całej 
powierzchni mikrowoskiem krystalicznym. 
Ze względu na brak głębokich fundamentów należy monitorować stabilność całości. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 



5. Tadeusz Bielecki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. J gr.102. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek dr. Tadeusza Bieleckiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 80 cm, szer. 80 cm, gł. 180 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na pionowej płycie znajduje się inskrypcja: 
 

Ś. P. 
DR. TADEUSZ BIELECKI 
30.1.1901 – 5.2.1982 
PREZES  
STRONNICTWA NARODOWEGO 
PREZES  
RADY JEDNOŚCI NARODOWEJ 

 
HISTORIA 
Tadeusz Bielecki (ur. 30 stycznia 1901 w Słupi, zm. 5 lutego 1982 w Londynie) – polski polityk i 
publicysta narodowy. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z granitu o ciemnej barwie, na poziomej płycie wykonano wgłębnie symbol 
krzyża oraz godła Polski.  
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako dobry, wymagający niewielkiej interwencji 
konserwatorskiej.  
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zaleca się 
oczyszczenie obiektu, uzupełnienie warstwy barwnej w miejscach tego wymagających,  
zabezpieczenie całej powierzchni mikrowoskiem krystalicznym. 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio.  
 

 



 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Stanisław Borczyk  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. J, gr. 317. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Borczyka. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1960 x 750 x 200. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej, litery ryte, pozłacane: 
 

“STANISLAW BORCZYK 
 
MAJOR W.P. 
25.11.1907 – 24.6.1997” 

 
Poniżej grawerowane godło Polski, relief wklęsły pozłacany. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Granitowa (Maple Red) płyta nagrobna wykończona na poler na fundamencie betonowym. 
 
STAN ZACHOWANIA 
W przedniej części grób jest obniżony (3 cm od poziomu), co umożliwia swobodne spływanie˙ 
wody opadowej. Na płycie zamocowany (stabilnie) jest krzyż wykonany z mosiądzu. Na 
metalowym krzyżu widoczne ślady chemicznej korozji i patyny. 
Powierzchnia kamienia jest w bardzo dobrym stanie zachowania. Brak widocznych spękań na 
kamiennej płycie i betonowym fundamencie, grób jest stabilny. 
Inskrypcja wykonana z liter rytych i pozłacanych. Poniżej inskrypcji grawerowane godło Polski, 
również pozłacane. 
Warstwa pozłoty na inskrypcji i godle Polski jest zdeteriorowana i wymaga odnowienia. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 150£. Aplikacja pozłoty na inskrypcji na steli (45 liter i znaków oraz godło Polski). 
Przed aplikacją nowej pozłoty, stara, zdeteriorowana powinna zostać całkowicie usunięta) 480£. 
Oczyszczanie mosiężnego krzyża i zabezpieczenie przed korozją (woskowanie na ciepło) 300£. 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 100£.  
Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 1180£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Nasadzenie roślin; Wymiana metalowego 
wazonu do kwiatów sztucznych. 
  
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 
Widok z prawej strony 

 

Widok ogólny na grób S. Borczyka 
 

Grawerowane i pozłacane godło Polski 

  
Widok z tyłu 
 

Widok z lewej strony 
 

  
Brązowy krzyż zamocowany do granitowej 
płyty nagrobnej 

Deterioryzacja warstwy pozłotniczej na 
inskrypcji 

 



7. Tadeusz Bór-Komorowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. EC, gr.5A. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Bora-Komorowskiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2000 x 1840 x 480. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna wykonana z liter z brązu, wypukłych, zamocowanych na płycie granitowej: 
 

‘GENERAL DYWIZJI 
TADEUSZ BOR-KOMOROWSKI 
1.6.1895 – 24.8.1966 
DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ 
NACZELNY WÓDZ 
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 
 
IRENA LAMEZJAN-SALINS 
TADEUSZOWA KOMOROWSKA 
14.5.1905 – 22.10.1968 
ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ” 
 

Inskrypcja na płycie piaskowcowej, litery ryte V-kształtnie; lokalizacja grobu: 
“EG5A∙6” 

 
Inskrypcja na puszce wykonanej z brązu, zamocowanej na płycie głównej: 

[Znaczek Polski Walczącej] 
 
Otoczony pierścieniem z grawerem wypukłym: 

“*ZIEMIA POLSKA Z TERENÓW WALK ARMII KRAJOWEJ” 
 
HISTORIA 
Tadeusz Komorowski herbu Korczak, ps. „Bór”, „Znicz”, „Lawina”, „Korczak”, „Gajowy”, 
„Prawdzic” (ur. 1 czerwca 1895 w Chorobrowie, zm. 24 sierpnia 1966 w okolicach Buckley) – 
generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, premier rządu RP na uchodźstwie (1947–1949), Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1945–1947), Komendant Główny Armii Krajowej (1943–1944), 
członek Rady Trzech (od 1956), kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Granitowa (najprawdopodobniej Impala) płyta nagrobna, osadzona (masa około 3 ton) jest na 
żółtej piaskowcowej płycie (masa około 1,5 tony). Oba elementy są osadzone na betonowym 
fundamencie. 
 



STAN ZACHOWANIA 
Cały grób jest znacznie odchylony od poziomu do tyłu (ok. 70 mm) i w lewo (ok. 130 mm). Jest to 
spowodowane osiadaniem gruntu w tylnej i lewej części grobu najprawdopodobniej w wyniku 
wzrostu korzeni drzewa rosnącego w pobliżu. W lewym górnym narożniku widoczna duża 
przestrzeń (około 150 mm) pomiędzy betonową ławą fundamentową a poziomem ziemi. 
Przestrzeń ta powstała na skutek lokalnego obniżenia gruntu i najprawdopodobniej związane 
jest to z obecnością korzeni drzewa rosnącego w pobliżu. 
Po bokach grobu znajdują się kamienne elementy ozdobne przypominające klamry, wykonane z 
jasnego granitu strzegomskiego. Elementy te (w przekroju poprzecznym L-kształtne) jednym 
końcem opierają się na płycie nagrobnej, a drugim osadzone są na fundamencie betonowym. 
Wszystkie klamry są ruchome; brak śladów oryginalnego mocowania (prętów, żywicy, zaprawy).  
Ruchome elementy z jasnego granitu i znaczne odchylenie grobu od poziomu kwalifikują ten 
obiekt jako niestabilny strukturalnie, pomimo braku widocznych spękań na kamiennych i 
betonowych elementach grobu. 
Powierzchnia płyty nagrobnej jest zabrudzona spadzią z pobliskiego drzewa, widoczny jest 
również intensywny wzrost biologiczny na porowatej piaskowcowej płycie. 
Cztery kanały wentylująco-drenujące w łożu betonowym zlokalizowane są pod klamrami 
wykonanymi z jasnego granitu. 
Inskrypcja główna wykonana z mosiężnych liter (wszystkie osadzone stabilnie) zamocowanych do 
płyty granitowej (litery wzniesione ponad powierzchnię kamienia). Ślady korozji chemicznej i 
nierównej patynacji metalu na literach inskrypcji. 
Szybka (ok. 4–5 mm grubości) pokrywająca puszkę z ziemią z terenów walk AK została zbita; 
najprawdopodobniej jest to akt wandalizmu. W puszcze znajdują się fragmenty liści i patyków, co 
może świadczyć o tym, że wspomniany akt wandalizmu wydarzył się kilka lat temu. 
Priorytetem zaleceń konserwatorskich jest strukturalna stabilizacja grobu w celu uniknięcia 
dalszego obniżania gruntu i zmniejszeniu ryzyka pęknięcia marmurowej płyty nagrobnej i 
piaskowcowej podmurówki.  
Podniesienie i wypoziomowanie płyty nagrobnej, podmurówki i łoża betonowego nie jest 
możliwe ze względu na bardzo ograniczony dostęp do grobu (sąsiednie groby znajdują się w 
odległości około 30 cm) oraz wąskiej ścieżki przed grobem T. Bora-Komorowskiego. Z 
powyższych względów nie ma możliwości pogłębienia instalacji dodatkowego fundamentu 
stanowiącego dodatkowe wsparcie dla obniżonej części grobu. 
Nie ma też technicznej możliwości użycia odpowiedniego dźwigu w tym celu. Wszelkie próby 
podniesienia płyty granitowej i piaskowcowej mogą grozić ich uszkodzeniem i pęknięciem. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu. Oczyszczanie mechaniczne piaskowcowej podmurówki 450£. Aplikacja biocydu 50£. 
Spoinowanie wszystkich otwartych fug 200£. Zamocowanie czterech granitowych klamer za 
pomocą prętów ze stali nierdzewnej i żywicy epoksydowej odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych 450£. Polerowanie wszystkich mosiężnych liter (bez krzyża i puszki), usunięcie 
korozji chemicznej w wybranych liter, zabezpieczenie wszystkich mosiężnych elementów przed 
korozją (woskowanie na ciepło) 1000£. 
Dalsza stabilizacja mechaniczna łoża fundamentu i grobu poprzez wypełnieni wolnej przestrzeni 
między fundamentem a ziemią jutowymi workami wypełnionymi suchą zaprawą cementową. 
Pod wpływem wilgoci zaprawa stwardnieje, a worki ulegną rozkładowi. Ta sama technika jest 
używana w Wielkiej Brytanii do wzmacniania osuwających się brzegów rzek i strumieni. Worki (w 
różnych rozmiarach) z zaprawą mogą być łatwo wciśnięte w wolną przestrzeń pomiędzy łożem 
betonowym a ziemią i zdecydowanie lepiej wypełnią tę przestrzeń niż same bloczki betonowe. 



Aby zmniejszyć masę ‘wypełniacza’, worki jutowe mogą zostać wypełnione zaprawą cementową 
bazującą na cemencie portlandzkim i agregatach złożonych z gruboziarnistego piasku i lżejszych, 
np. pokruszonych fragmentów bloczków z betonu komórkowego (typu suporex) 1100£. 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 170£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 
350£. Instalacja nowej szybki przykrywającej metalową puszkę (koszt nieznany). Koszt prac 
konserwatorskich 3770£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Kwestią organizacyjną poza pracami 
konserwatorskimi jest uzupełnienie mosiężnej puszki. 
   
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 



  
Widok ogólny na grób  
T. Bora-Komorowskiego 
 

Widok z prawej strony 
 

  
Widok z tyłu 
 

Widok z lewej strony 
 

 

 

Widok ogólny ukazujący strukturalne 
przechylenie całego grobu od poziomu 
 

Widok od przodu ukazujący strukturalne 
przechylenie całego grobu od poziomu 



  
Przestrzeń pomiędzy grobem a 
powierzchnią ziemi wynikająca ze 
strukturalnego przechylenia grobu 

Strukturalne i dekoracyjne kamienne  
elementy grobu osadzone na betonowym 
łożu 
 

  

Jeden z czterech granitowych elementów 
ozdobnych  
   

Luźny granitowy element, brak śladów 
oryginalnego mocowania (żywicy, 
zaprawy) 
 



 

 

Silne zabrudzenia pomiędzy granitowymi 
elementami grobu 
 

Otwór drenująco-wentylacyjny w 
betonowym łożu 

 
 

Widok ogólny na inskrypcję główną na 
płycie nagrobnej 
 

Zbita szybka w ozdobnej metalowej puszce 

  
Chemiczna korozja brązowych liter 
inskrypcji głównej 
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu (litery ryte  
w piaskowcowej płycie podmurówki) 
 

 
 



8. Jan Brandys 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Peter’s Plot, gr. 8. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Brandysa. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 25 cm, szer. 75 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej o jednolitej teksturze, składający się z głównej 
płyty inskrypcyjnej z aplikacją kamiennego krzyża w tożsamym materiale oraz elementów 
podstawy tworzących obramienie. Na płycie widnieje napis: 

 
Ś. P. 
KS. PRAŁAT JAN BRANDYS 
PROBOSZCZ ŚW. BARBARY W CHORZOWIE  
POWSTANIC  GÓRNOŚLĄSKI  
ŻOŁNIERZ BOJÓW LAT 1918-20 
DZIEKAN WOJSK POLSKICH 1939-45 
UR.13. XI 18986 –ZM. 27. II. 1970 
R.I.P 

 
HISTORIA 
Jan Brandys (ur. 13 listopada 1886 w Pawłowicach-Dębinie, zm. 27 lutego 1970 w Londynie) –
ksiądz rzymskokatolicki, powstaniec śląski i działacz plebiscytowy, w 1964 mianowany przez 
władze emigracyjne dziekanem generalnym. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z czarnej skały magmowej opracowanej na poler, napisy wykonane 
wgłębnie metodą tradycyjną – kute, złocone, całość osadzona na betonowej podstawie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry, wymagający niewielkiej interwencji 
konserwatorskiej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zaleca się 
oczyszczenie obiektu, uzupełnienie warstwy barwnej w miejscach tego wymagających,  
zabezpieczenie całej powierzchni mikrowoskiem krystalicznym. 
Ze względu na brak głębokich fundamentów należy monitorować stabilność całości. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Antoni Brochwicz-Lewiński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Lambeth Cemetery, 179 B2. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Antoniego Brochwicza-Lewińskiego.  
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 110 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Granitowy nagrobek składający się z dwóch elementów: prostopadłościennej niskiej podstawy 
oraz płyty inskrypcyjnej, opracowany w formie łuku. Lico płyty inskrypcyjnej opracowane gładko 
z napisem wykonanym wgłębianie i wypełnionym ołowiem: 
 

Ś+P 
ANTONI BOLESŁAW 
BROCHWICZ – LEWIŃSKI 
GENERAŁ BRYGADY 
5.9.1902 – 4.2.1990 
 
MARIA LEOKADIA 
Z KRZECZUNOWICZÓW 
14.II.1908 – 21.2.1993 
KOCHANI RODZICE ŚPIJCIE SPOKOJNIE 
ŚNIĄC O POLSCE 

 
W górnych narożnikach w płytkim reliefie wykonano dekorację w postaci liści bluszczu. Nad 
inskrypcją wykonano prosty krzyż, również z wypełniony ołowiem. 
 
HISTORIA 
Antoni Bolesław Brochwicz-Lewiński (ur. 5 września 1902 w majątku Wojsławice, zm. 4 lutego 
1990) – oficer dyplomowany artylerii Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych, mianowany 
przez prezydenta RP na uchodźstwie generałem brygady, członek III Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z jasnoszarego granitu, powierzchnię opracowano na gładko, 
usytuowany prawdopodobnie bez fundamentu bezpośrednio na ziemi. Płytę z podstawą 
połączono zapewne z użyciem trzpieni oraz nieokreślonej substancji spajającej. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry. Nawarstwienia chemiczne oraz 
organiczne występują na powierzchni kamienia w stopniu nieznacznym. Jedynie oznaki 
wietrzenia widoczne są na powierzchni aplikacji ołowianych liter, charakteryzują się formą 
białego nalotu. Ze względu na sposób osadzenia nagrobka na miękkim podłożu całość pochyla 
się, opadając pod własnym ciężarem. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, powierzchnia kamienia wymaga jedynie oczyszczenia, a 
całość ustabilizowania. W celu zachowania dobrego efektu całość można pokryć preparatem 
hydrofobowy, który spowolni osadzanie się nawarstwień w przyszłości. W celu stabilizacji 
miejsce bezpośrednio pod pomnikiem można utwardzić drobnym kruszywem odpowiednio 
zagęszczonym  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją.  
2. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej oraz 
miękkich szczotek. 
3. Demontaż wszystkich elementów.  
4. Wykonanie nowej podbudowy bądź utwardzenie obecnej. 
5. Prewencyjna dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, 
Niemcy). 
6. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
7. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli. 
8. Wykonanie powłoki hydrofobowej. 
9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 
 

     



10. Tadeusz Brzeski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Acton Cemetery (stara część), 308 Park Royal Rd, W3 0PH, Q G37. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Brzeskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 10 cm, szer. 60 cm, gł. 180 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Marmurowy nagrobek składający się z prostopadłościennej płyty inskrypcyjnej z mocno 
nieczytelnym liternictwem, pokrytym licznymi nawarstwieniami, jednakże przy odpowiednim 
kącie można dojrzeć nazwisko:  
 

TADEUSZ BRZESKI 
 
[napisy wykonano poprzez wgłębianie, lecz przez poziome ułożenie płyty zostały one mocno 
uszkodzone] 
 
HISTORIA 
Tadeusz Brzeski (ur. 6 września 1884 w Dębicy, zm. 27 marca 1958 w Londynie) – polski 
ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z marmuru krystalicznego, opracowanego ręcznie. Inskrypcje wykonano 
wgłębnie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako zły. Mimo braku uszkodzeń formy całość pokryta jest 
dużą ilością nawarstwień biologicznych i chemicznych, przez co inskrypcja nie jest w pełni 
czytelna. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnia kamienia straciła swój naturalny kolor i poler, 
przez poziomy układ płyty płaszczyzna bezpośrednio narażona jest na działania atmosferyczne, w 
wyniku czego litery zachowały się najgorzej, a procesy wietrzeniowe są mocno zaawansowane. 
Obiekt wymaga oczyszczenia i uczytelnienia inskrypcji metodami tradycyjnymi. W celu 
zachowania dobrego efektu po konserwacji całość należy pokryć preparatem hydrofobowy, 
który spowolni osadzanie się nawarstwień w przyszłości. 
  
 



Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi. 
3. W przydatku podjęcia decyzji wypoziomowaniu nagrobka należy wykonać demontaż.  
4. Po ocenie stanu zachowania podłoża zaleca wzmocnić je kruszywem w sposób zapobiegający 
destabilizację nagrobka w przyszłości. 
5. Wykonanie izolacji poziomej oddzielającej powieszenie kamienia od podłoża (wszystkie 
elementy wprowadzone w celu stabilizacji nie mogą być widoczne po zakończeniu prac). 
6. Montaż (jeśli nagrobek został zdemontowany).  
7. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej oraz 
miękkich szczotek. 
8. Dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, Niemcy). 
9. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
10. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli. 
11. Przekucie i uczytelnienie inskrypcji. 
12. Próba i odtworzenia poleru. 
13. Wykonanie powłoki hydrofobowej. 
14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 
 
 
 
 

        
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 



11. Władysław Byrka 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Edynburg, Mount Vernon RC Cemetery, EH16 6JG 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Władysława Byrki. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 110 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Granitowy nagrobek składający się z dwóch elementów prostopadłościennej niskiej podstawy 
oraz płyty inskrypcyjnej opracowany w sposób imitujący naturalne przełomy kamienne. Lico 
płyty inskrypcyjnej opracowane gładko z napisem wykonanym wgłębianie i wypełnionym 
ołowiem: 
 

WŁADYSŁAW BYRKA 
PRESIDENT OF 
THE BANK OF POLAND 
DIED 27-9-1944 

 
W górnych narożnikach w płytkim reliefie wykonano dekorację w postaci liści bluszczu. Nad 
inskrypcją wykonano prosty krzyż, również z wypełniony ołowiem. 
 
HISTORIA 
Władysław Byrka (ur. 4 czerwca 1878 w Samborze, zm. 27 września 1945 w Edynburgu) – polski 
prawnik, ekonomista, działacz polityczny II Rzeczypospolitej, bankowiec; prezes Banku Polskiego, 
działacz samorządu gospodarczego, poseł I, II, III i IV kadencji, wicemarszałek Sejmu. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z jasno szarego granitu, powierzchnie opracowano ręcznie, w sposób 
naśladujący naturalną powierzchnie kamienia usytuowany prawdopodobnie bez fundamentu 
bezpośrednio na ziemi. Płyta z podstawą połączono zapewne z użyciem trzpieni oraz 
nieokreślonej substancji spajającej. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry. Nawarstwienia chemiczne oraz 
organiczne występują na powierzchni kamienia w stopniu nieznacznym. Jedynie oznaki 
wietrzenia widoczne są jedynie na powierzchni odławianych aplikacji liter charakteryzującym się 
formą białego nalotu. Obrobione w ten sposób lico było imitacją naturalnego łomu kamiennego. 
Ze względu na sposób osadzenia nagrobka na miękkim podłożu całość pochyla się, opadając pod 
własnym ciężarem. 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, powierzchnia kamienia wymaga jedynie oczyszczenia a 
całość ustabilizowania, w celu zachowania dobrego efektu całość można pokryć preparatem 
hydrofobowy który spowolni osadzanie się nawarstwień w przyszłości. W celu stabilizacji miejsce 
bezpośrednio pod pomnikiem można utwardzić drobnym kruszywem odpowiednio 
zagęszczonym  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją.  
2. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej oraz 
miękkich szczotek. 
3. Demontaż wszystkich elementów. 
4. Wykonanie nowej podbudowy bądź utwardzenie obecnej. 
5. Prewencyjna dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, 
Niemcy). 
6. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
7. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli. 
8. Wykonanie powłoki hydrofobowej. 
9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 
 

 



              

      



 
 
 

 



12. Walery Choroszewski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera 25 CG, grób 137. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobka Walerego Choroszewskiego. 
 
WYMIARY 
Wysokość całkowita nagrobka 91,5 cm, szerokość 68,5 cm, grubość płyty 7,5 cm, długość 
podstawy 30 cm, średnica otworu w podstawie 9 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na steli widnieje inskrypcja aplikowana ołowiem w dwóch rzędach: w centralnej części steli 7 i 6 
wierszy tekstu i trzeci rząd u dołu – 5 wierszy tekstu + jeden wiersz u podnóża z numerem grobu. 
 

Ś + P 
WALERY                                                 DORA 
CHOROSZEWSKI                                   CHOROSZEWSKI 
20.9.1922.                                             NEE NAYLOR 
WILNO POLSKA.                                   22.9.1926 WIGAN 
10.2.2010                                              20.5.2020 
LONDON ENGLAND                             CORNWALL 
 
Ś + P 
HELENA CHOROSZEWSKA 
ZM. 25 MARCA 1967R PRZEŻYWSZY 79 LAT 
 
KOCHANEJ I PEŁNEJ POŚWIĘCEŃ MATCE – NIE ZAWSZE WDZIĘCZNY 
                                                              SYN 

 
HISTORIA 
Walery Choroszewski (ur. 20 września 1922 w Wilnie, zm. 16 lutego 2010 w Londynie) – polski 
działacz emigracyjny, minister w Rządzie RP na uchodźstwie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Walerego Choroszewskiego ma formę steli kamiennej (biały wapień zbity) o kształcie 
otwartej księgi z przerzuconą przez środek przepaską i roślinnym reliefowym motywem nad 
księgą. Stela umieszczona jest na dekoracyjnej podstawie z otworem na świece/kwiaty. Całość 
osadzona na cementowej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Walerego Choroszewskiego usytuowany na cmentarzu North Sheen w południowym 
Londynie jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Stela i płyta podstawy nie posiadają żadnych 



ubytków, inskrypcja aplikowana ołowiem jest kompletna poza kilkoma błędami technicznymi, 
które prawdopodobnie nastąpiły podczas wylewania ołowiu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Bardzo delikatne podcięcie ołowiu, przy użyciu ostrych skalpeli, w błędnych literkach. 
4. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
5. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys (w funtach szterlingach): Prace przy obiekcie + materiały 280£. Koszt transportu i 
parking 150£. Suma 430£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 



      
Inskrypcje z bliska 

 
Numer grobu wykuty u dołu płyty podstawy 
 

       
Element dekoracyjny o proweniencji  żydowskiej 
 
 



 
Ujęcia boczne  
 

 
Części nagrobka na podmurówce 
 

 

 

 



13. Andrzej Cichowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, London Road Cemetery, 7 Warner Rd, Bromley BR1 3RR,  K5G. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Andrzeja Cichowskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta: wysokość 86 cm, szerokość 61 cm, grubość 7,3 cm. Reliefowe narożniki: 13 x 12,5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Andrzeja Cichowskiego jest w formie białej steli kamiennej (wapień zbity) zwieńczonej 
trójstopniową dekoracją i dwoma rzeźbionymi rozetkami kwiatowymi w narożnikach, całość 
osadzona jest na cementowej podmurówce. Posiada inskrypcje aplikowaną ołowiem, 7 wierszy 
tekstu na rewersie i 4 wiersze na awersie: 
 

Ś. + P. 
Ppłk. Dr. ANDRZEJ CICHOWSKI 
MINISTER R.P. 
UR.7.11.1894 — ZM.9.6.1974 
ODZNACZENIA: VIRTUTI MILITARI, 
POLONIA RESTITUTA, KRZYŻ WALECZNYCH, 
ZŁOTTY KRZYŻ ZA ZASŁUGI Z MIECZAMI I INNE. 
 
[Awers] 
ADA KACZKOWSKA 
UR.1889. ZM.1971. 
WANDA ROZALIA MACOIN UZIEMBŁO 
UR.1889. ZM.1976. 

 
HISTORIA 
Andrzej Cichowski (ur. 7 listopada 1894 w Krzesławicach, zm. 9 czerwca 1974 w Londynie) – 
polski prawnik, major piechoty Wojska Polskiego, starosta, minister skarbu w Rządzie RP na 
uchodźstwie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Andrzeja Cichowskiego zachowany jest w złym stanie. Ze względu na rodzaj materiału, 
jakim jest biały wapień zbity, obiekt pokryty jest ogromną ilością nawarstwień pochodzenia 
organicznego. Nie ma natomiast ubytków w materiale skalnym. 
Litery ołowiane są uszkodzone w kilku miejscach (odspojenia i nadłamania). 
 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka, wyrównanie warstwy ziemi i uporządkowanie 
roślinności. 
2. Usunięcie nawarstwień powierzchniowych metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu 
parownic, stalowych szczotek i wody. 
3. Doczyszczanie opornych nawarstwień za pomocą kompresów z użyciem środka Clean Galena 
firmy Remmers. 
4. Podklejenie odspojonych ołowianych liter płynną żywicą poliestrową Marmorkitt 1000 
Transparent firmy Akemi lub odpowiednika.  
5. Zabezpieczenie inskrypcji patyną. 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
7. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po konserwacji. 
Kosztorys (w funtach szterlingach): Prace przy obiekcie + materiały 720£. Koszt transportu i 
parking 150£. Suma 870£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
Zbliżenie na inskrypcje  
                

 
               



 

 
Próba czyszczenia 
 
 
 



 

             
 

 



14. Adam Ciołkosz 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery, 62 AM. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Adama Ciołkosza. 
 
WYMIARY 
Długość 213 cm, szerokość 91,5 cm, głębokość 10,5 cm (6,7 mm frez). 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Adama Witolda Ciołkosza ma formę prostej płyty kamiennej  (biały wapień zbity z 
szarymi użyleniami), frezowanej i osadzonej na cementowej podmurówce z gruboziarnistym 
wypełniaczem. 
Na płycie widnieje inskrypcja aplikowana ołowiana 17 wierszy tekstu i krzyż: 
 
    Ś  +  P 
ANDRZEJ RYSZARD 
CIOŁKOSZ 
5.8.1929 – 21.3.1952 
TŁUMACZ I KRYTYK LITERACKI 
 
ADAM WITOLD MARIA 
CIOŁKOSZ 
5.1.1901 – 1.10.1978 
PRZYWÓDCA P.P.S. 
POSEŁ NA SEJM R.P. 
PISARZ I HISTORYK 
 
LIDIA 
CIOŁKOSZOWA 
z domu Kahan 
24.6.1902 – 6.6.2002 
PRZYWÓDCA P.P.S. 
PISARKA I HISTORYK 
SPOŁECZNIK 
 
HISTORIA 
Adam Witold Maria Ciołkosz, ps. Kremerowski (ur. 5 stycznia 1901 w Krakowie, zm. 1 
października 1978 w Londynie) – polski instruktor harcerski, porucznik piechoty Wojska 
Polskiego, publicysta, jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej w kraju i na emigracji, 
poseł na Sejm II i III kadencji w II RP, członek Komitetu dla Spraw Kraju od 28 stycznia 1941 roku. 
 
 



 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Adama Witolda Ciołkosza jest zachowany w dość dobrym stanie. Płyta kamienna 
posiada kilka mniejszych „odprysków” na krawędziach i jeden większy, powstały 
prawdopodobnie podczas montażu. 
Inskrypcja ryta ołowiana jest w dość dobrym stanie, niektóre litery są jednak poodspajane od 
podłoża, braki w czterech literach : „O” „0””S””6”. 
Całość posiada zabrudzenia i delikatne nawarstwienia 
Z powodu bardzo bliskiego sąsiedztwa drzewa i jego wrastających korzeni, prawa stronna płyty 
jest lekko wyniesiona ku górze. 
Nie zakłóca to jednak jego odbioru. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2) Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy) 
3) Rekonstrukcja brakujących liter ołowianych przy użyciu zaprawy mineralnej barwionej w 
masie Multi Fill firmy Remmers 
4) Wklepanie odspojonych fragmentów liter w miejsca, gdzie przynależą 
5) Podklejenie i rekonstrukcja ubytków w miejscach na krawędzi płyty zaprawą mineralną Multi 
Fill firmy Remmers 
6) Laserunkowe nałożenie scaleń kolorystycznych na zrekonstruowanych fragmentach przy 
pomocy farb Historic Lasur firmy Remmers 
7) Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani 
8) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

                                                  
 
Zbliżenie na inskrypcję aplikowaną ołowiem i brakujące części liter 
   



 

Zbliżenie na inskrypcje 

 

 
 

Fragment styku płyty nagrobnej z podmurówką gruboziarnistą 

             
 



 

Fragment styku płyty i podmurówki i odprysk w materiale skalnym 

 

 

 

 

 



Zbliżenie na użylenie kamienia i krzyż z inskrypcją 

 

 

Powierzchnia płyty w ujęciu bocznym i narożnik 

 

 

 



 

 

 



 Widok z góry i inskrypcja  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Czesław Czapliński  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. E, gr. 112. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Czesława Czaplińskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 760 x 240. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna, litery ryte pozłacane: 
 

‘Ś.P. 
CZESŁAW CZAPLIŃSKI  
25.8.1904 – 27.10.1993 
MAJOR WOJSKA POLSKIEGO 
ŻOŁNIERZ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 
WIĘZIEŃ LAGRÓW SOWIECKICH 
UCZESTNIK WALK O MONTE CASSINO 
MINISTER OŚWIATY R.P. 
PREZES ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA  
POLSKIEGO NA UCHODŹCTWIE 
R. I. P. 
 
NIECH ŻYWI NIE TRACĄ NADZIEJI 
I PRZED NARODEM NIOSĄ OŚWIATY KAGANEK 
J. SŁOWACKI” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wyższy na wezgłowia (różnica poziomów około 50 mm). Znaczne obniżenie wynika z 
powolnego osiadania gruntu w tej części grobu. 
Płyta nagrobna granitowa (prawdopodobnie Absolut Black) na fundamencie betonowym. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Zamocowany do płyty nagrobnej krzyż wykonany jest z tego samego gatunku kamienia. Brak 
spękań na kamiennych elementach i betonowym łożu, grób jest stabilny strukturalnie. 
Inskrypcja wykonana z liter rytych, pozłacanych. Widoczne lekkie zabrudzenia na pozłacanych 
powierzchniach. Powierzchnia kamienia zachowana w dobrym stanie. Lekkie zabrudzenia 
powierzchni widoczne głownie w przedniej, obniżonej części, która jest zabrudzona trawą 
rozbryzgująca podczas koszenia kosą żyłkową. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu 250£. Oczyszczanie pozłacanej inskrypcji 5% roztworem TAC w wodzie 



dejonizowanej. Proces ten powinien ujednolicić i odświeżyć wygląd całej inskrypcji 100£. Opłaty 
administracyjne na cmentarzu 170£. Koszt prac konserwatorskich 520£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 

Widok ogólny na grób C. Czaplińskiego 
 

Widok z prawej strony 
 

  
Widok z tyłu 
 

Widok z lewej strony 
 



 

 

Inskrypcja główna na płycie nagrobnej 
 

Ryte i pozłacane litery inskrypcji na 
płycie nagrobnej 

 
  



 

16. Roman Czerniawski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Newark-upon-Trent, cmentarz Lotników Polskich, w sekcji Stowarzyszenia Lotników Polskich, 
P.G.S. 312. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Romana Czerniawskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wysokość 102 cm, szerokość 46 cm, głębokość 7,5 cm. 
Dodatkowo centralnie, przed stelą został umieszczony wazon z prefabrykatu imitujący naturalny 
kamień w kolorze żółtokremowym, mały drewniany krzyż po prawej stronie oraz na lewo tablica 
z notką biograficzną Czerniawskiego. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent (sekcja 
Stowarzyszenia Lotników Polskich, P.G.S. 312), frontem skierowany w kierunku zachodnim. 
Wykonany jest z wapienia pochodzącego najprawdopodobniej z Francji (?) o białym zabarwieniu 
z dużą zawartością sporej wielkości fragmentów muszli w przeważającym stopniu jasnoszarego i 
sinego koloru o chaotycznym rozłożeniu. Stela ma prostą formę wydłużonego prostopadłościanu 
o wklęsłych górnych narożnikach z owalnym szczytem. Zdobi ją w górnej partii centralnie 
umieszczone reliefowe wyobrażenie polskiego godła – orła w koronie z głową zwróconą w 
prawo, ze wzniesionymi do góry skrzydłami (płycina o wymiarach 16 cm szerokości i 18 cm 
wysokości i głębokości 4 mm). Po obu bokach płyciny wykuty został motyw krzyża. Front 
płaszczyzny płyty posiada kutą, czytelną inskrypcję wykonaną szeryfową majuskułą: 
 

PPŁUKOWNIK DYPL. PILOT 
ROMAN 
CZERNIAWSKI 
VM. KW3KR., PR. OBE. 
 ‟BRUTUS‟ 
* 6.2.1910  † 26.4.1985 
 
MAŁGORZATA  
CZERNIAWSKA 
* 8.6.1914  † 19.12.1992 

 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie, pionowe krawędzie są fazowane. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania wskazuje na to, że obiekt jest doglądany (znajduje się pod opieką Komisji 
Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów – Commonwell War Grawes Commision). Stela 
wykonana jest z wapienia, co ma istotny wpływ na stan zachowania w ekspozycji zewnętrznej. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie zachowania, co wskazuje na to, że został ustawiony pod 
koniec XX w. Również nie bez znaczenia dla stanu zachowania jest poddawanie go zabiegom 



częstego mycia i stosowania preparatów biobójczych. Front i boki płyty zachowały szlifowaną,  
gładką powierzchnię, natomiast góra i tył mają powierzchnię nieco wypłukaną, bardziej szorstką 
– co pozwala zanieczyszczeniom i czynnikom biologicznym na łatwiejsze osadzanie się w tych 
partiach. Bliskość dwu ozdobnych krzewów, których korony osłaniają płytę od góry, sprzyja 
szybszemu rozwojowi czynników biologicznych i zazielenieniu obiektu, co widoczne jest 
zwłaszcza na tylnej płaszczyźnie, nieco mniej na górnej i bocznych oraz na licu. Zanieczyszczenia 
gromadzą się również w zagłębieniach reliefu i liter. Dodatkowo widoczne zabrudzenia ziemią 
przy podstawie dookoła obiektu. Niewielki, płytki niedawno powstały ubytek mechaniczny 
znajduje się na tylnej prawej krawędzi na wys. 7 cm od podłoża o wielkości 1,5 cm. Tylna 
płaszczyzna u podstawy posiada poziome zarysowania prawie na całą szerokość płyty, 
dodatkowo niewielkie zarysowania widoczne są również na prawym boku od dołu. W dolnej 
części płyty dostrzegalne są żelaziste zaplamienia pomarańczowego koloru, zwłaszcza na literze 
„A” w słowie „Czerniawska” (powstałe najpewniej wskutek oparcia elementów metalowych o 
płytę). Obiekt miejscowo pokryty ptasimi odchodami. Odchylenie płyty do przodu jest niemalże 
niewidoczne, natomiast płyta jest przekrzywiona względem osi poziomej, na co znaczny wpływ 
ma zapewne bliskość rosnących krzewów, choć nie wpływa na jej brak stabilności. Stela znajduje 
w rzędzie płyt w odległości ok 60 cm od stojących obok, a za nią w odległości 30 cm znajduje się 
niewielka płyta poziomo wmontowana w ziemię. Dodatkowo obiekt położony jest w miejscu 
częściowo zacienionym, pod koroną drzewa liściastego. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu 
biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą szczotki ze 
sztywnym włosiem syntetycznym. Następnie obiekt należy oczyścić z pozostałych zabrudzeń za 
pomocą delikatnego strumienia pary wodnej (należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z 
pozostałymi stelami znajdującymi się w kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć 
efektu niemalże przeczyszczenia, tak by płyta nie „odstawała” od pozostałych). Wykwity żelaziste 
można postarać się usunąć za pomocą kompresów z tioglikolanu amonu (zabieg być może należy 
powtórzyć kilkukrotnie, jeśli nie przyniesie pożądanych efektów, należy rozważyć unifikację 
kolorystyczną), a następnie wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. Ubytek formy na tylnej krawędzi nie wpływa znacząco na odbiór estetyczny ani nie 
zagraża trwałości nagrobka, nie zaleca się jego uzupełnienia. W celu osłabienia porostu 
czynników biologicznych na obiekt należy nanieść preparat biocydowy. Dodatkowo zaleca się 
wykonanie impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu zabezpieczenia jego 
powierzchni przed działaniem wód opadowych.                                                                      
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie zahamowanie postępującej 
degradacji kamienia poprzez oczyszczenie i impregnację,  przy jednoczesnej zminimalizowanej 
ingerencji. 
Program prac konserwatorskich: 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime).  
4. Umycie obiektu za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej i przy użyciu szczotek ze 
sztywnym włosiem syntetycznym. 
5. Usunięcie żelazistych wykwitów za pomocą tioglikolanu amonu w kompresie z ligniny (być 
może zabieg należy powtórzyć kilkukrotnie). Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próby 
potwierdzające skuteczność metody. W razie braku skuteczności wykwity można zunifikować 



kolorystycznie stosując np. półprzezroczyste farby silikonowe do kamienia Color LA Historic firmy 
Remmers. 
6. Wykonanie zabiegu odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. 
7. Naniesienie na obiekt preparatu biocydowego (np.  Biocide firmy Cornish Lime, nanoszony 
przez natrysk na powierzchnię kamienia).  
8. Wykonanie hydrofobizacji preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym o podobnych 
właściwościach. 
9. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
10. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu raz do roku w celu 
usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych, dodatkowo należy zabezpieczyć obiekt 
środkiem o właściwościach biobójczych. Należy monitorować stan przekrzywienia steli względem 
osi poziomej. Zabiegi przy obiekcie powinny być wykonywane przez dyplomowanych 
konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu trzech 
roboczodniówek oraz jednej roboczodniówki na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów oraz transportu itp. Prace przy obiekcie na 
cmentarzu £555; prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185; koszt materiałów, 
utylizacja odpadów itp. £750; koszt transportu/mila £200; suma całkowita (w funtach 
szterlingach) £1690. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
 



Nagrobek Romana Czerniawskiego na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent. 
Widok od frontu. 
 

        
 
Nagrobek Romana Czerniawskiego na cmentarzu Lotników Polskich  
w Newark-upon-Trent. Widok od tyłu i z prawego boku 
 
 

                 
 
Widok z lewego boku i widok trzy czwarte 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Widok steli od frontu. 
 
 
 
 

            
 
Zbliżenie na żelaziste zaplamienie oraz zabrudzenie liter tekstu oraz fragment tekstu 
 
 
 
 
 
 



 
 
Widok na górną i tylną płaszczyznę steli 
 
 

 
 
Fragment prawego boku i tyłu ukazujące ubytek, zarysowania i zabrudzenia powierzchni. 
 

 
 
Widok w otoczeniu sąsiadujących nagrobków 
 



17. Witold Czerwiński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, sektor J. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Witolda Czerwińskiego. 
 
WYMIARY 
Długość całkowita 198 cm, szerokość 76,5 cm, wysokość płyty 5 cm. 
Krzyż: wysokość 76 cm, szerokość 40,5 cm, głębokość 3 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
8 wierszy inskrypcji aplikowanej ołowianej: 
 

Ś + P 
KAMILA CZERWIŃSKA 
ARTYSTKA SCEN POLSKICH 
ZM 8.12.1965 R. 
WITOLD CZERWIŃSKI 
DZIAŁACZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
ZM 4.8.1982 
R.I.P 

 
HISTORIA 
Witold Czerwiński (ur. 5 sierpnia 1901 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1982) – ekonomista, dr 
prawa, działacz emigracyjny, przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, członek 
Zarządu Centralnego Związku Przemysłu Polskiego w 1932 roku. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek z białego wapienia zbitego w formie prostej płyty nagrobnej na betonowej 
podmurówce. W górnej części płyty znajduje się płaskorzeźba krzyża z czarnego kamienia 
(prawdopodobnie marmur). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Witolda Czerwińskiego jest w bardzo złym stanie. Nawarstwienia na całej powierzchni 
kamienia uniemożliwiają jego identyfikację. Bryła w formie płyty nagrobnej jest praktycznie na 
poziomie ziemi i porastających jej traw i innych roślin, przez co narażona jest na permanentne 
podsiąkanie i zabrudzenia. Inskrypcja aplikowana ołowiana jest w stosunkowo złym stanie, 
brakuje w całości lub częściowo 11 liter: A,I,Y,T,S,K,A,2,9,1. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie wokół i w polu pochówku fundamentów i sprawdzenie posadowienia betonowego 
grobu. 



2. Wypełnienie pola pochówku i wokół niego wcześniej wykopaną ziemią i kruszywem 
kamiennym w szarym odcieniu, co w jakiejś części powinno zapobiec rozrastaniu się roślin w 
bliskim sąsiedztwie płyty. 
3. Oczyszczenie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych metodami strumieniowo-ściernymi 
(parownicą, szczotkami ze stali nierdzewnej i ewentualnie drobnoziarnistymi tarczami 
diamentowymi) po uprzednim przeprowadzeniu prób i indywidualnym doborze rodzaju i frakcji 
ściernej. 
4. Podklejenie odspojonych ołowianych liter płynną żywicą poliestrową Marmorkitt 1000 
Transparent firmy Akemi lub odpowiednika.  
5. Rekonstrukcja brakujących liter ołowianych przy użyciu preparatu do rekonstrukcji 
barwionego w masie (kolor ciemnoszary lub antracyt), np. MultiFill firmy Remmers. 
6. Pokrycie liter patyną zabezpieczającą i przyciemniającą. 
7. Ze względu na umiejscowienie obiektu względem ziemi zaleca się przeprowadzenie 
hydrofobizacji kamienia preparatem Funcosil SNL firmy Remmers lub innym o podobnych 
właściwościach. 
8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po konserwacji. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 1400£. Koszty transportu + parking 180£. Suma 
1580£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis 
 
 
 

Zbliżenie na krzyż wykonany z 
innego materiału 



 

 

 
Fragment inskrypcji aplikowanej i próba czyszczenia kamienia 
 
 
Płyta nagrobna osadzona na podmurówce cementowej 

 
 
 
 



Inskrypcje z brakującymi literami 
 

 

 

 



18. Andrzej Czyżowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, 1 Leysfield Rd, W12 9JF.  
Kolumbarium, lokalizacja 96. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Andrzeja Czyżowskiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 3 x 310 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja grawerowana laserowo i pomalowana czarną farbą: 
 

“S. + P. 
ANDRZEJ CZYŻOWSKI 
2.21919 – 15.2.2003 
 
MARIA CZYŻOWSKA 
12.8.1928 – 29.6.2018 
RIP” 

 
Na tej samej plakiecie w prawym dolnym rogu, lokalizacja pochówku: 

“IX(6)1485)” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana z laminatu grawerskiego, zamocowana do ściany kolumbarium za pomocą 
wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Plakieta lekko zabrudzona. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Oczyszczenie wilgotną gąbką i osuszenie 
ręcznikiem papierowym. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 



 
Widok ogólny na tablice pochówku A. Czyżowskiego w kolumbarium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Stefan Dembiński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 28 Chilton Ave, W5 4RU, 8C.BB. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stefana Dembińskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 770 x 180. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej; aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię kamienia: 

“S. + P. 
STEFAN DEMBIŃSKI 
GENERAL DYWIZJI 
30.9.1887 – 27.3.1972 
MARIA DEMBIŃSKA 
29.9.1900 – 22.11.1984 
ANTONINA MARIA  
OKOŁOW-ZUBKOWSKA 
17.7.1923 – 10.6.1984” 

 
Inskrypcja w lewym dolnym narożniku płyty nagrobnej; aplikowane litery ołowiane, lekko 
wzniesione ponad powierzchnię kamienia; lokalizacja nagrobka: 

“8.C.BB.” 
 
Aluminiowa płytka (aluminiowy odlew), zamocowana na płycie nagrobnej w prawym dolnym 
narożniku; nazwisko wykonawcy nagrobka: 

“KEMP&SONS LDT” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z jasnoszarego granitu (najprawdopodobniej Strzegom). Górna 
powierzchnia jest wykończona na poler. Krawędzie boczne są ciosane surowe. Grób osadzony 
jest na fundamencie betonowym. Pomiędzy fundamentem a granitową płytą nagrobną widoczne 
dwa otwory wentylacyjne (po lewej i po prawej stronie grobu). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan powierzchni granitu jest bardzo dobry, poler jest w jednakowo dobrym stanie na wszystkich 
powierzchniach poziomych i pionowych. Brak widocznych spękań, grób jest stabilny 
strukturalnie. 
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej jest wykonana z aplikowanych liter ołowianych, podobnie 
inskrypcja z lokalizacją grobu (w lewym dolnym narożniku płyty nagrobnej). Krzyż na zwieńczeniu 
inskrypcji jest również wykonany w tej samej technice. W prawym dolnym narożniku płyty 
nagrobnej jest zamocowana niewielka plakietka (aluminiowy odlew) z nazwą wykonawcy grobu. 
Wszystkie litery ołowiane, krzyż i plakietka są stabilne.  



Na powierzchni granitu widoczne są zabrudzenia i plamy pochodzenia organicznego, co jest 
spowodowane opadem liści i owoców kasztana jadalnego rosnącego w pobliżu grobu. Gałęzie 
drzewa kasztanowca, znajdują się bezpośrednio nad płytą nagrobną. 
Pionowe powierzchnie płyty nagrobnej zabrudzone rozrzuconą trawą rozrzuconą podczas 
koszenia kosą żyłkową. Trawa wokół grobu jest przerośnięta i w czasie wykonywania oceny stanu 
zachowania grobu nie była skoszona. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne 
na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 100£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu. Nasadzenie 
kwiatów. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 



 

 

Widok ogólny na płytę nagrobną 
 

Widok od przodu 

  
Widok z prawej strony 
 

Widok od tyłu 

  
Widok z lewej strony  Ołowiany krzyż i fragment inskrypcji 

aplikowanej na granitowej płycie 
 



  
Ołowiane litery, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię płyty granitowej 
 

Fragment inskrypcji głównej; widoczne 
zabrudzenia wokół cyfr 

  
Inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

Plakietka z nazwa wykonawcy nagrobka 
 

 

 

Lokalizacja grobu pod drzewem cedru Zanieczyszczenia powierzchni granitu 
materiałem organicznym (m.in. żywice) z 
korony drzewa kasztanu jadalnego 

 
 



20. Stanisława Demetraki-Paleolog  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Manchester, cmentarz Southern, sekcja K (rzymskokatolicka), grób nr 450. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisławy Demetraki-Paleolog. 
 
WYMIARY  
Stela: wysokość 101 cm, szerokość 68,6 cm, głębokość 7,3 cm. 
Wymiary tablicy: wysokość 3 cm, szerokość 68,4 cm, głębokość 39,4 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Southern w Manchesterze (sekcja K (rzymskokatolicka), grób 
nr 450), frontem skierowany w kierunku południowo-zachodnim. Nagrobek składa się z trzech 
osobnych elementów: steli, tablicy pamiątkowej (dodanej w 2019 r.) oraz płyty z otworem na 
wazon. Nagrobek właściwy ma formę steli o prostym kształcie prostopadłościanu, którą nieco 
rozbijają w górnej części podwójne zaokrąglone ramiona, szczyt natomiast jest płaski. Wykonana 
jest z drobnoziarnistego marmuru karraryjskiego o białym zabarwieniu z licznym użyleniem w 
szarym kolorze. 
Niemalże całą frontową płaszczyznę pokrywa aplikowana inskrypcja wykonana z ołowiu 
majuskułą bezszeryfową o różnej wielkości w języku polskim i angielskim o treści: 
                                                 

Ś.†P. 
MAJOR STANISŁAWA 
DEMETRAKI - PALEOLOG 
ORGANIZATORKA, KOMENDANTKA 
KOBIECEJ POLICJI W POLSCE. 
UKOCHANA SIOSTRA I BRATOWA, 
 ZM. 4. 12. 1968, PRZEZYWSZY LAT 76. 
NIECH SPOCZYWA W SPOKOJU WIECZNYM. 
I UKOCHANY BRAT 
S†P 
MICHAŁ DEMETRAKI PALEOLOG 
UR. 21. 9. 1907. ZMARŁ 29. 4. 1973. 
NIECH SPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM. 
ALSO ISOBEL 
BELOVED WIFE OF MICHAEL 
A DEARLY LOVED MOTHER AND NANA 
DIED 28TH MAY 1979, AGED 62 YEARS. 

 
W lewym dolnym rogu znajduje się numer lokalizacji grobu, kuty - K450 (trudno dostrzegalny, 
zasłonięty tablicą pamiątkową). Boki i tył steli pozostają gładkie o lekko fazowanych  
krawędziach o szerokości 3 mm. W odległości 2 cm przed stelą znajduje się ukośnie umieszczona 
tablica pamiątkowa wykonana z diabazu (?). Charakteryzuje się prostą formą o ściętych górnych 
narożnikach, umieszczona została bezpośrednio na niewielkiej ukośnej podmurówce.  
 



Na tablicy umieszczono następującą inskrypcję (wykonaną wgłębnie, majuskułą): 
 

KOMISARZ POLICJI PAŃSTWOWEJ 
STANISŁAWA FILIPINA PALEOLOG 

 
Pod tymi słowami znajduje się portret osoby upamiętnionej, a pod nim dalsza część tekstu: 
 

W JUBILEUSZU  
100 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ 
MANCHESTER, 2 LIPCA 2019 

 
Owalna, czarno-biała fotografia ukazuje popiersie en face Stanisławy (w wieku ok. 30 - 40 lat) 
patrzącą wprost na widza, z podbródkiem wspartym na dłoni, w mundurze policyjnym, z czapką z 
orłem na głowie. Fotografia ma wielkość ok. 18 cm i wykonana została na porcelanie. Na tablicy 
umieszczono również bardzo płytko wykonane reliefy: orła w koronie z głową zwróconą w 
prawo, ze wzniesionymi do góry skrzydłami jak w godle Polski, jednak bez tarczy oraz emblemat 
powstały z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Jest on umieszczony w okrągłej 
płycinie o średnicy 13,5 cm i ukazuje orła w koronie z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi 
do góry skrzydłami i zryzalitowaną wstęgą pod nim na tle gwiazdy Policji. Dodatkowo nad 
symbolem znajduje się napis: POLICJA, a pod symbolem daty: 1919 – 2019. Boki pozostają 
gładkie o lekko fazowanych krawędziach (o wielkości 3 mm). 
Bezpośrednio przed tablicą pamiątkową znajduje się płasko osadzona, gładka częściowo 
umieszczona pod powierzchnią gruntu płyta marmurowa (biała, marmur karraryjski?).  
O następujących wymiarach: wysokość 1,5 cm (na powierzchni), szerokość 68,4 cm, głębokość 
20,2 cm. W centralnej części znajduje się otwór (o średnicy ok. 10 cm) z umieszczonym w nim 
aluminiowym wazonem. Boki są gładkie o lekko fazowanych krawędziach (3 mm). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Przyczyny zniszczeń elementów nagrobka w znacznej mierze zależą od warunków ekspozycji jak i 
materiałów, z których został wykonany. Stela w średnio zadowalającym stanie, o pewnym 
stopniu degradacji z widocznymi skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych i 
zanieczyszczeń.  Zapewne w 2019 r. została poddana gruntownym zabiegom konserwacyjnym 
(patrz aneks), dlatego stela jest stosunkowo czysta. Poler na froncie płyty został niemalże 
całkowicie zatracony. Wskutek wietrzenia materiału część powierzchni jest niejednolita, z lekką 
teksturą i wypłukanym uziarnieniem co widoczne jest na górnej krawędzi a od frontu w partii 
tekstu aż do ostatniego wersu inskrypcji w języku polskim. W górnej części steli w 
zdezintegrowanym materiale pojawiają się czarne nawarstwienia w formie zacieków.  
Dodatkowo w dolnej partii widoczny jest wykwit żelazisty koloru pomarańczowego, wielkości ok 
5 cm oraz kilka miejszych, które wpływają negatywnie na odbiór estetyczny płyty. Liternictwo 
czytelne z kilkoma niewielkimi odkształceniami liter). Natomiast boki i tył steli zachowały ślady 
poleru. Lokalnie na całej powierzchni znajdują się niewielkie pustki w materiale, które często 
kumulują w sobie brud i nawarstwienia. Tył steli stał się poniekąd wezgłowiem innego grobu bez 
żadnej formy upamiętnienia (nagrobki w tej części cmentarza są ustawione „plecami‟ do siebie 
w bardzo bliskiej odległości), stąd duża ilość sztucznych kwiatów umieszczona bezpośrednio przy 
tyle steli. Płyta w dolnej części  (tył i boki) posiada niewielkie ziemiste zabrudzenia od podłoża jak 
również zazielenienia wywołane porostem mikroflory. Dodatkowo na tylnych bocznych 
krawędziach znajdują się otarcia i niewielkie ubytki formy z których dwa większe ok. 1 cm, z 
prawej strony na wysokości 24,5 cm oraz z lewej, na wysokości 27 cm od podłoża. Tylna 
płaszczyzna w dolnej części również posiada niewielkie, poziome uszkodzenia oraz luźno 
zalegające fragmenty zasuszonej trawy. Stela nieco pochylona w lewą stronę.  



Lukę między stelą a płytą pamiątkową porasta roślinność. Sama płyta, jako, że została ustawiona 
zaledwie trzy lata temu (i wykonana z bardzo odpornego na działania atmosferyczne materiału) 
znajduje się w bardzo dobrym stanie zachowania, choć obrośnięta jest dookoła trawą a jej 
powierzchnia pokryta jest zasuszoną, skoszoną trawą i luźno zalegającym kurzem. Również 
wgłębienia liter i reliefy wypełnione są zanieczyszczeniami w postaci drobinek siana. Widoczna 
jest betonowa podmurówka, na której osadzono tablicę bez widocznego spoinowania (jedynie 
na kleju montażowym do kamienia). Bezpośrednio przed nią płasko osadzona (bez żadnego 
spadku, co pozwala wodzie na swodobne osiadanie na elemencie) jest płyta marmurowa, której 
znaczna część znajduje się pod powierzchnią ziemi (jako, że płyta posiada otwór na wazon musi 
mieć więc ok. 10 cm wysokości), co bardzo niekorzystnie wpływa na stan jej zachowania. Płyta 
prawie niewidoczna, obrośnięta wysoką trawą, zalegającą na jej płaszczyźnie. Powierzchnia płyty 
jest zabrudona, pokryta ciężko usuwalnymi porostami, które na jasnym materiale bardzo często 
pozostawiają po sobie ciemne odbarwienia nie dające się usunąć żadnymi metodami. 
Dodatkowo w prawym dolnym narożniku widoczny jest ubytek formy. W otworze umieszczony 
jest aluminiowy wazon. Płyta ta zapewne w przeszłości, przed zamontowaniem tablicy 
pamiątkowej znajdowała się bezpośrednio przed stelą. 
Obiekt znajduje się w bliskiej odległości od sąsiadujących po obu bokach nagrobkach (45 i 35 
cm), otoczony jest trawiastym podłożem. Wygląda na to, że obiekt od trzech lat nie był 
doglądany (świadczą o tym pozostałości wieńców złożonych podczas uroczystości w 2019 r.). 
Dodatkowo przed obiektem znajduje się informacja o zakazie używania środka chwastobójczego. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nawarstwienia biologiczne należy zneutralizować biodegradowalnymi preparatami biocydowymi 
a następnie oczyścić za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej (może zaistnieć konieczność 
unifikacji kolorystycznej płyty poziomej). Ze względu na postępujący stopień degradacji płyty 
proponuje się zastosowanie wzmocnienia strukturalnego materiału, który pozwoli spowolnić 
procesy erozyjne. Nie zaleca się usuwania wykwitów żelazistych metodami chemicznymi ze 
względu na obecność ołowianych liter a jedynie wykonanie unifikacji kolorystycznej za pomocą 
farb z medium akrylowym. Jako że ubytki znajdujące się na tylnej krawędzi nie wpływają 
znacząco na odbiór estetyczny ani nie zagrażają trwałości steli nie zaleca się ich uzupełniania. 
Odkształconym literom inskrypcji należy postarać się przywrócić pierwotny kształt. Płytę 
poziomą należy ponownie osadzić, w taki sposób, aby powstał niewielki spadek (od górnej 
krawędzi do dolnej) i dodatkowo zabezpieczyć ją preparatem biobójczym i ewentualnie 
impregnatem hydrofobizującym. 
Reasumując: celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie walorów estetycznych obiektu 
przy jednocześnie zminimalizowanej ingerencji w zachowaną, oryginalną formę oraz 
powstrzymanie postępujących procesów dezintegracji kamienia. 
Program prac konserwatorskich: 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Usunięcie traw i chwastów porastających w najbliższym otoczeniu obiektu. 
4. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). Możliwe, że zabieg oczyszczania za 
pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
5. Umycie wszystkich elementów za pomocą lekkiego strumienia pary wodnej. 
6. Wzmocnienie strukturalne lica oraz górnej płaszczyzny steli za pomocą preparatu 
krzemoorganicznego KSE 100 HV firmy Remmers. 
7. Wykonanie unifikacji kolorystycznej za pomocą farb z medium akrylowym (np. przy użyciu farb 
firmy Winsor & Newton). 



8. Ostrożne odkształcenie liter inskrypcji (tam, gdzie możliwe). 
9. Wypoziomowanie płyty poziomej w celu powstania niewielkiego spadku.  
10. Zabezpieczenie środkiem dezynfekującym płyty poziomej przed porostem czynników 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime, nanoszonym przez natrysk na 
powierzchnię kamienia). 
11. Ewentualne wykonanie hydrofobizacji płyty poziomej preparatem Funcosil FC firmy Remmers 
lub innym o podobnych właściwościach. 
12. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
13. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu raz do roku w celu 
usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych. Płytę poziomą należy zabezpieczyć środkiem o 
właściwościach biobójczych. Zabiegi przy obiekcie powinny być wykonywane przez 
dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu ośmiu 
roboczodniówek oraz jednego dnia roboczodniówki na wykonanie dokumentacji (należy wziąć 
pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys uwzględnia również orientacyjną 
cenę materiałów, transportu, zakwaterowania i diety. Prace przy obiekcie na cmentarzu £1480, 
prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185, koszt materiałów, utylizacja odpadów 
itp. £2490, koszt transportu/mila £500, koszt zakwaterowania i diety/dzień £800, suma 
całkowita (w funtach szterlingach) £5455. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 

 
 
 

 



         

Nagrobek Stanisławy Demetraki-Paleolog na cmentarzu Southern w 

Manchesterze. Widok od frontu i od tyłu 

 

 

               

Widok z prawego i lewego boku. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Widok trzy czwarte. 

 

 

 

               

Widok inskrypcji i stan zachowania lica 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
Widok na żelaziste zaplamienie 

 
 

 
 

Widok na oznaczenie grobu. 
 
 

 
 

Widok na fragment górnej powierzchni steli 



 

Widok od góry. 
 

 
 

Fot. nr 12. Nagrobek Stanisławy Demetraki-Paleolog na cmentarzu Southern 

w Manchesterze. 
Widok od góry po usunięciu trawy. 

 

 



            

Widok od tyłu po usunięciu 
sztucznych kwiatów. 

 

 

 

 

 

Widok na  dolny fragment tyłu steli 

 
 

 
 

 

 

 

Widok na ubytki i zabrudzenia 

lewego boku 

 

 

 
 

 

 
 

Widok na tablicę pamiątkową wraz 

z podmurówką betonową 
 

 
 

 
 



 
 

Widok na fragment płyty 

pamiątkowej 
 

 

 
 

Widok na fragment płyty 

pamiątkowej 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Widok na płytę pamiątkową oraz 
płytę poziomą 
 

 
 

 
 
 

 
 

Widok na ubytek formy płyty 
poziomej 

 
 
 

 



21. Jerzy Dolanowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, II CJJ. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jerzego (Mikołaja) Hryniewskiego (Dolanowskiego). 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 100 cm, szer. 80 cm, gł. 200 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej o jednolitej teksturze, składający się z głównej 
płyty inskrypcyjnej z kamiennym krzyżem wypukłym oraz wgłębnej złoconej inskrypcji: 
 

Ś. P.   
z GLINKÓW 
KONSTANCJA 
DOLANOWSKA 
UR. W HOŁOWANIEWSKU 
NA PODOLU 
ZM. 13 LISTOPADA 1971 
R•I•P 
 
 
Ś.P. 
MIKOŁAJ DOLANOWSKI 
UR. NA UKRAINIE 
29. GRUDNIA 1895 
30. m. 15 Marca 1978 
R•I•P 

 
oraz elementu pionowego dodanego później, zawierającego inskrypcję wykonaną techniką 
piaskowania: 

Ś. P. 
LEONARD JASTRZĘBSKI  
UR. W PETERSBURGU 
15 maja 1912 
ZM. 17 LUTEGO 2005 
R•I•P 
 
Ś.P. 
Z GLINKÓW 
EWA JASTRZĘBSKA 
UR. NA UKRAINIE 
ZM. 21 KWIETNIA 2004 
R•I•P 



HISTORIA 
Leonidas Antoni Bazyli Kliszewicz (ur. 9 stycznia 1919 w Łoszniowie, zm. 9 grudnia 2009 w 
Nottingham) – polski historyk, harcerz i działacz emigracyjny. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z czarnej skały magmowej opracowanej na poler, napisy wykonane 
wgłębnie metodą piaskowania wypełnione złotą farbą. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako bardzo dobry, wymagający niewielkiej interwencji 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, wymaga oczyszczenia odtworzenia warstwy złoceń oraz 
zabezpieczenia powierzchni warstwą mikro wosku krystalicznego. 
Ze względu na brak głębokich fundamentów należy monitorować stabilność całości. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

       
 

      
 



22. Tadeusz Drzewicki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Drzewickiego. 
 
WYMIARY 
Płyta: długość 175 cm, szerokość 61 cm, grubość 5,5 cm. Obeliski: wysokość 24 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
9 wierszy inskrypcji rytej i pozłacanej: 

 
Ś. + P. 
IN LOVING MEMORY OF 
TADEUSZ DRZEWICKI 
1909 – 1995  
AND 
CECILIA DRZEWICKA 
NEE GRANT 
1910 – 1998  
BELOVED PARENTS 

 
HISTORIA 
Tadeusz Drzewicki (ur. 9 lipca 1909 we Lwowie, zm. 30 marca 1995 w Londynie) – polski działacz 
emigracyjny, minister w rządzie RP na uchodźstwie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Tadeusza Drzewickiego ma formę granitowej, lekko wypukłej steli osadzonej na cokole 
wykonanego z tego samego kamienia. W cokole znajduje się otwór na kwiaty bądź świece. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Zygmunta Podhorskiego zachowany jest w dobrym stanie. Bryła płyty nagrobnej, 
opaski i obelisków bez ubytków i większych nawarstwień. Obiekt trochę zarośnięty, ale 
doskonale czytelny. Inskrypcja ryta bez uszczerbku natomiast warstwa pozłotnicza uległa 
częściowemu zanikowi i wytarciu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka i przestrzeni pod płytą nagrobną. 
2. Oczyszczenie wszystkich części kamienia z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu 
szczotek, pędzli i wody. 
3. Usunięcie luźnej pokrywy z drobnych kamieni pod płytą nagrobną a następnie po oczyszczeniu 
przywrócenie jej na miejsce. 
4. Dokładne wyczyszczenie inskrypcji. 



5. Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń (złotem płatkowym na mikstion). 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 560£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 710£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Bolesław Dziedzic 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Stretham Cemetery, kwatera R, grób 577. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bolesława Dziedzica. 
 
WYMIARY 
Płyta pionowa: wysokość 84 cm, szerokość 71 cm, grubość płyty 7,3 cm. 
Płyta podstawy: szerokość 75 cm, grubość płyty 9 cm. Otwór: średnica 10 cm, głębokość 8 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Bolesława Dziedzica ma formę steli kamiennej (sjenodioryt) zwieńczonej kształtem 
nawiązującym do mapy Polski, osadzonej na postumencie wykonanym z tego samego kamienia i 
na cementowej podmurówce. Inskrypcja ryta, 11 wierszy liter pozłacanych: 
 

Ś. + P. 
BOLESŁAW ROMUALD 
DZIEDZIC 
MGR PRAW – SĘDZIA W STRYJU 
WIĘZIEŃ STAROBIELSKA 
OFICER WP 2 KORPUSU 
WE WŁOSZECH 
MINISTER W RZĄDZIE RP 
W LONDYNIE 
UR.19.1.1909 – ZM. 10.1.1985 R 
R . I . P 

 
HISTORIA 
Bolesław Romuald Dziedzic (ur. 19 stycznia 1909 w Szmańkowczykach, zm. 10 stycznia 1985 w 
Londynie) – polski prawnik, sędzia, oficer, polityk emigracyjny. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Bolesława Dziedzica zachowany jest w dobrym stanie. Obie części (stela i podstawa) 
nie posiadają ubytków natomiast całość jest lekko wychylona do przodu (prawdopodobnie przez 
wrastające korzenie drzew). Obiekt posiada delikatne, powierzchniowe zabrudzenia bez 
wyraźnych nawarstwień. Teren wokół jest zarośnięty. Inskrypcja ryta i pozłacana jest miejscami 
zwietrzała. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Wypoziomowanie steli poprzez delikatne uniesienie tylnej części i osadzenie w mieszance 
cementowo-piaskowej. 



3. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
4. Rekonstrukcja warstwy pozłotniczej na inskrypcji złotem płatkowym na mikstion. 
5. Zabezpieczenie inskrypcji patyną. 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie oraz po zakończeniu prac nad 
obiektem. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 720£. Koszt transportu i parking 120£. Suma 840£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 

                                   
 

 
     Próba czyszczenia     Wychylenie do tyłu 
 
 
 



                         
             Zbliżenie na inskrypcje  
                    
 
               
 
      Otwór w płycie podstawy  



 
    Zbliżenie na styk płyt 
 
 



24. Stefan Eichler 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Morden, London Borough of Merton, Greater London, SM4 4NU. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stefana Eichlera. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 50 cm, szer. 60 cm, gł. 8 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Marmurowy nagrobek składający się z pionowej płyty inskrypcyjnej o prostokątnym kształcie z 
górną krawędzią wyprofilowaną w formie nawiązującej do otwartej księgi z polem na środku 
wyznaczonym przez okrągłą ramkę, w którym wykuto w płaskorzeźbie Order Virtuti Militari, 
brzegi płyty okala również lekko wypukła ramka, w polu której znajduje się inskrypcja: 
 

Ś P  
FELICJA EICHLER 
ZM. 17• 4 •1979 
STEFAN EICHLER 
ZM. 4 •12 •1980 

 
Pozioma płyta wyznacza obszar pola grobowego. 
 
HISTORIA 
Stefan Tomasz Eichler (ur. 7 lutego 1892 w Sosnowcu, zm. 12 marca 1980 we Wrexham) – 
podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, legionista, starosta augustowski i 
stołpecki, minister w emigracyjnym rządzie Aleksandra Zawiszy. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z marmuru krystalicznego, opracowanego ręcznie. Inskrypcje wykonano 
wgłębnie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako zły. Mimo braku uszkodzeń formy całość pokryta jest 
dużą ilością nawarstwień biologicznych i chemicznych, przez co inskrypcja nie jest w pełni 
czytelna. Nagrobek odchylił się nieznacznie względem poziomu, widoczne są braki w ołowianym 
wypełnieniu liter. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnia kamienia straciła swój naturalny kolor, 
płaszczyzny bezpośrednio narażone na działania atmosferyczne zachowały się najgorzej, a 



procesy wietrzeniowe są mocno zaawansowane. Obiekt wymaga oczyszczenia i uczytelnienia 
inskrypcji. W celu zachowania dobrego efektu po konserwacji całość należy pokryć preparatem 
hydrofobizującym, który spowolni osadzanie się nawarstwień w przyszłości. Obiekt należy 
zdemontować, zaleca się wykonanie utwardzonej podbudowy oraz izolacji powieszeni kamienia 
stykających się z podłożem, uchroni to przed dalszą destabilizacją kamienia oraz kumulacją 
wilgoci w ich strukturze.    
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi.   
3. Demontaż pochylonej płyty.  
4. Po ocenie stanu zachowania podłoża zaleca wzmocnić je kruszywem w sposób zapobiegający 
destabilizację nagrobka w przyszłości. 
5. Wykonanie izolacji poziomej oddzielającej powieszenie kamienia od podłoża (wszystkie 
elementy wprowadzone w celu stabilizacji nie mogą być widoczne po zakończeniu prac). 
6. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej oraz 
miękkich szczotek. 
7. Dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, Niemcy). 
8. W celu usunięcia czarnych nawarstwień organicznych głęboko osadzonych w strukturze 
kamienia zaleca się zastosowanie kompresów z mieszanki perhydrolu i wody destylowanej w 
stężeniu odpowiednio dobranym poprzez wykonanie prób.    
9. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
10. Uzupełnienie inskrypcji w miejscach tego wymagających. 
11. Nałożenie powłoki hydrofobowej. 
12. Montaż. 
13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



25. Tytus Filipowicz  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), Lower Catacombs, gr. 44 (pod kaplicą). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tytusa Filipowicza. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 30 cm, szer. 35 cm, gł. 2 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Marmurowa płyta inskrypcyjna, liternictwo. Wykonane wgłębnie, wypełnione ołowiem:  
 

Ś + P 
TYTUS FILIPOWICZ 
URODZONY W WARSZAWIE DN. 21.  XI. 1878 
ZMARŁ W LONDYNIE DN. 18. VII. 1953 
WIELKI PATRIOTA TOWARZYSZ JOZEFA PILSUDSKIEGO 
W WALCE O WOLNOŚĆ POLSKI 

   
HISTORIA 
Tytus Filipowicz (ur. 21 listopada 1878 w Warszawie, zm. 18 sierpnia 1953 w Londynie) – działacz 
polityczny, dyplomata, publicysta. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z białego marmuru, litery wykuto wgłębnie, wypełniono ołowiem. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt przechowywany w kolumbarium w umiarkowanie stabilnych warunkach. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako umiarkowanie dobry. Nawarstwienia chemiczne oraz 
organiczne występują na całej powierzchni kamienia w niewielkim stopniu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
By przywrócić pierwotny stan obiektu, należy oczyścić powierzchnię kamienia ze wszystkich 
nawarstwień. W celu zachowania dobrego efektu całość należy pokryć woskiem 
mikrokrystalicznym. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją. 

2. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem pary wodnej oraz miękkich 
szczotek. 
3. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
4. Uczytelnienie inskrypcji.  
5. Wykonanie powłoki z wosku mikrokrystalicznego. 
6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Władysław Folkierski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, Grave Np. 240 NE. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Władysława Folkierskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1970 x 750 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Aplikowany ołowiany krzyż powyżej inskrypcji głównej. 
Inskrypcja główna; aplikowane litery ołowiane wpuszczane, płaskie, wzniesione ponad 
powierzchnie kamienia: 

“+ 
Ś.P. 
Z GOŁĘBIOWSKICH 
[J]ADWIGA FOLKIERSKA 
1889-1949 
 
Ś.P. 
WŁADYSŁAW FOKIERSKI 
PROFESOR U J 
1890-1961” 

 
Front pionowej ściany płyty nagrobnej, po lewej stronie; lokalizacja grobu (technika wykonania 
jak wyżej): 

“240.N.E” 
 
Front pionowej ściany płyty nagrobnej, po lewej stronie; wykonawca nagrobka (technika 
wykonania jak wyżej): 

“JORDAN 
ACTON” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z szarego granitu (najprawdopodobniej jasna Impala) osadzona na 
betonowym fundamencie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Powierzchnia granitu wykończona na lekki poler. Płyta nagrobna jest nieco wyższa u wezgłowia, 
co umożliwia swobodne spływanie wody opadowej. Brak widocznych spękań na płycie nagrobnej 
i fundamencie. Grób jest strukturalnie stabilny. 
Krzyż, inskrypcja główna i dwie dodatkowe inskrypcje wykonane są technice aplikowanych liter 
ołowianych.  
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Uzupełnienie brakującej litery ołowianej „[J]ADWIGA”; prace in situ. Wielkość 
litery 40 x 35 mm 70£. Oczyszczanie i impregnacja liter ołowianych 95£. Raport z 
przeprowadzonych prac konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. 
Koszt prac konserwatorskich 415£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 

Widok ogólny na płytę nagrobna 
 

Widok z prawej strony 

  
Widok na płytę nagrobną i podmurowkę 
od tyłu 

Widok z lewej strony 



  

Widok z góry na tablicę nagrobną  
  

Aplikowany ołowiany krzyż 

 
 

Granitowa płyta nagrobna na betonowym 
łożu 
 
 
 
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu 



  
Inskrypcja z nazwą wykonawcy nagrobka 
 

Miejsce instalacji brakującej litery „J” 

 

 

Ubytki w zaprawie w spoinie pomiędzy 
granitowa płytą nagrobną a betonowym 
łożem 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Feliks Frankowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, sq. DA gr. 271. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Feliksa Frankowskiego. 
 
WYMIARY 
Ogólne: wys. 45 cm, szer. 70 cm, gł. 180 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z białego marmuru, na geometrycznym obramieniu z charakterystycznym 
dla tych cmentarzy kwietnikiem na froncie oraz płytą inskrypcyjną znajdującą się na przeciwnej 
stronie. Napis wykonano z ołowiu zalanego w puste przestrzenie wykutych liter, dziś ze względu 
na grube nawarstwienia jest w dużej części nieczytelna. 
Napisy słabo czytelne ze względu na grube nawarstwienia lecz zachowane w całości: 

 
Ś.+P. 
JADWIGA 
FRANKOWSKA 
ZMARŁA 
23.12.1962 
 
Ś.+P. 
FELIKS 
FRANKOWSKI 
MINISTER PEŁNOMOCNY 
ZMARŁ 
20.5.1963 

 
HISTORIA 
Feliks Frankowski (ur. 2 maja 1892, zm. 1963) – polski dyplomata. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z białego marmuru opracowanego na gładko, napisy wykonane wgłębnie 
metodą tradycyjną – wypełnione ołowiem, całość osadzona prawdopodobnie na betonowej 
podstawie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. Brak głębokich fundamentów powoduje niestabilność całości. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako zły, wymagający niezwłocznej interwencji 
konserwatorskiej. Mocno zdegradowane powierzchnie noszą ślady wietrzenia, które 
charakteryzuje się chropowatą strukturą. Na powierzchniach marmuru widoczne są 



nawarstwienia biologiczne oraz chemiczne. Ze względu na brak głębszych fundamentów całość 
ogrodzenia zapadła się znacznie pod ziemię, a części wystające ponad pochyliły się wraz z 
gruntem.  
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnego charakteru oraz spowolnienia procesów wietrzeniowych 
zaleca się zdemontowanie wszystkich elementów oczyszczenie obiektu, wzmacnianie 
strukturalne osłabionych obszarów, hydrofobizacja wszystkich powierzchni ograniczy szkodliwy 
wpływ penetrującej strukturę kamienia wody. Zabezpieczenie całej powierzchni mikro woskiem 
krystalicznym. Wykonanie nowej podbudowy mającej na celu utwardzenie terenu, na którym 
można będzie zamontować obiekt 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej.  
2. Demontaż wszystkich elementów. 
3. Neutralizacja nawarstwień biologicznych.  
4. Oczyszczenie z użyciem pary wodnej bądź wody pod kontrolowanym ciśnieniem. 
5. Wzmacnianie degradowanych powierzchni preparatem krzemoorganicznymi.  
6. Rekonstrukcja brakujących ołowianych liter oraz podklejenie pozostałych w miejscach tego 
wymagających. 
7. Zabezpieczenie marmurowych powierzchni mikrowoskiem krystalicznym. 
8. Wykonanie nowej podbudowy z utwardzonego kruszywa bądź betonowego fundamentu, jeśli 
się nie zachował.  
9. Montaż wszystkich elementów.  
10. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



        
 

  
 

 
 



    
 

     
 

 
 
 
 

 

 



28. Stefan Gałyński, Maria Gałyńska 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 28 Chilton Ave,  W5 4RU, 13 GJJ (prawdopodobnie?). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stefana Gałyńskiego i Marii Gałyńskiej. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 770 x 180. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna (aplikowane litery ołowiane, na wpust, płaskie wyższe niż powierzchnia 
kamienia): 
 

„COLONEL 
STEFAN GAŁYŃSKI 
*1896 +1970 
 
GAŁYŃSKA MARIA  
*1902 +1986” 

 
Na przedniej pionowej ścianie płyty głównej po lewej stronie (lokalizacja grobu; aplikowane 
litery ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię kamienia). Inskrypcja jest bardzo słabo 
czytelna: 

„13 GJJ”   [?] 
 
Na przedniej pionowej ścianie płyty głównej po prawej stronie (nazwa wykonawcy nagrobka; 
oryginalna technika to aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię 
kamienia). Inskrypcja jest zniszczona i bardzo słabo czytelna: 

„H.PAUL” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z białego marmuru. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Prawdopodobnie powierzchnia była oryginalnie wykończona na poler, jednakże ze względu na 
silne zanieczyszczenie biologiczne powierzchni i zwietrzenie kamienia, trudno jest to określić. 
Brak śladów cukrowania na powierzchni górnej i w narożnikach płyty. Płyta osadzona jest na 
fundamencie betonowym. Pomiędzy fundamentem a granitową płytą nagrobną widoczne dwa 
otwory wentylacyjne (po lewej i po prawej stronie grobu).  
Brak widocznych spękań na powierzchni marmuru i fundamencie, grób jest stabilny 
strukturalnie. 
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej jest wykonana z aplikowanych liter ołowianych, podobnie 
inskrypcja z lokalizacją grobu i wykonawcą nagrobka. Krzyż na zwieńczeniu inskrypcji jest 
wykonany również w tej samej technice. Trzy litery inskrypcji głównej są częściowo odspojone. 
Dwie litery są częściowo skorodowane. Inskrypcje zlokalizowane na przedniej pionowej ścianie 



płyty są tylko częściowo widoczne, silnie zdeteriorowane i tylko częściowo czytelne (lokalizacja 
grobu), lub całkowicie zniszczone, ze śladami oryginalnych ołowianych liter (nazwa wykonawcy 
nagrobka). Opisane zniszczenia inskrypcji bocznych powstały najprawdopodobniej w wyniku 
uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym koszeniem trawy kosą żyłkową. Na pionowych 
ściankach płyty nagrobnej widoczne są delikatne poziome rysy, co potwierdza te przypuszczenia.  
Cała płyta nagrobna jest pokryta wzrostem mikrobiologicznym (glony i kolonie porostów). Silne 
zabrudzenie i zanieczyszczenie wzrostem biologicznym powierzchni kamienia utrudnia 
odczytanie inskrypcji głównej.  
Wszystkie powierzchnie płyty nagrobnej zabrudzone trawą rozrzuconą podczas koszenia kosą 
żyłkową. Trawa wokół grobu jest przerośnięta i w czasie wykonywania oceny stanu zachowania 
grobu nie była skoszona. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Aplikacja biocydu 50£. Polerowanie płyty marmurowej 700£. Stabilizacja 
odspojonych liter ołowianych i ich impregnacja 150£. Instalacja nowych inskrypcji bocznych z 
ołowianych liter aplikowanych 150£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 50£. 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 1300£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu. Wykopanie darni 
bezpośrednio sąsiadującej z grobem na szerokość 20 cm z każdej strony. Odsłonięty pas ziemi 
wypełnić kruszywem granitowym/marmurowym. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 

Widok ogólny na płytę nagrobna Widok z prawej strony 



 

  
Widok od tyłu grobu 
 

Widok z lewej strony 

 

 

Silne zabrudzenia i wzrost biologiczny na 
powierzchni płyty nagrobnej  
 

Fragment prawie nieczytelnej inskrypcji 
na płycie nagrobnej 



  
Silnie zdeteriorowana inskrypcja z 
lokalizacją grobu 
 

Brakujące ołowiane litery na inskrypcji  
z nazwą wykonawcy nagrobka 
 

  
Fragment inskrypcji głównej 
 

Ołowiane litery na tle silnie 
zanieczyszczonej płyty marmurowej 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Jerzy Gawenda 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Salisbury, London Road Cemetery, kwatera T, grób nr 122. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jerzego Gawendy. 
 
WYMIARY 
Długość 46 cm, szerokość 30 cm, głębokość 10,6 cm. Średnica otworu 9 cm, głębokość 10 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja ryta,  9 wierszy tekstu i znaków: 
 

Ś. + P. 
Jeanne Marie 
GAWENDA 
(nee Leimgruber) 
1927-1993 
Beloved wife of 
Jerzy (George) August 
GAWENDA 

 
HISTORIA 
Jerzy August Bolesław Gawenda (ur. 11 maja 1917 we Lwowie, zm. 2 grudnia 2000 w Londynie) – 
polski działacz polityczny, prawnik, wicepremier (1972–1976) i minister spraw zagranicznych 
(1970–1974) Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie, rektor Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie (1978-1987). 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Jerzego Gawendy jest w formie nieregularnej prostopadłościennej i frezowanej na 
krawędziach płyty kamiennej (granit), która jest osadzona na cementowej podmurówce. W 
górnej części płyty widnieje otwór, w którym umiejscowiono aluminiowo-stalowe naczynie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Jerzego Gawendy zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Bryła płyty nagrobnej jest 
bez ubytków i większych nawarstwień. Obiekt trochę zarośnięty dookoła, ale doskonale czytelny. 
Inskrypcja ryta bez uszczerbku. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody. 
3. Przywrócenie formy (przez wyklepanie z użyciem gumowych pobijaków) lekko 
zniekształconemu naczyniu. 



4. Dokładne wyczyszczenie inskrypcji. 
5. Laserunkowe delikatne podmalowanie liter (w celu ich uczytelnienia) czarną farbą do kamienia 
Masonry paint firmy Keim lub odpowiednikiem o tych samych właściwościach. 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po skończeniu prac. 
Kosztorys (w funtach szterlingach): Prace przy obiekcie + materiały 350£. Koszt transportu i 
parking 120£. Suma 470£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
Zbliżenie na inskrypcje  
 

 
 
 
 
 
 
Próba czyszczenia 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
Widok z góry  



 
Zniekształcone naczynie metalowe 

 

 
                  

Krawędź z frezem 
 

 
 
                

                 
 
 

 
             
 
 

 
 
 



 

 
Usytuowanie w terenie 

 
 
 

Ujęcie boczne  
 
 

 

 

 



30. Bohdan Geisler 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londynie, Brompton Cemetery, kw. J – pod samym drzewem. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bohdana Geislera. 
 
WYMIARY 
Długość całości 197 cm, szerokość 76,5 cm. Stela: wysokość 46 cm, szerokość 76,5 cm,  
grubość płyty 7,5 cm. Krzyż: wysokość 69 cm, szerokość 35,5 cm, grubość 10,5 cm. 
Słupki: 12,5 cm bok. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje zachowane w dobrym stanie bez ubytków ołowiu, 4 wiersze tekstu: 
 

Ś. P. 
BOHDAN MARIA GEISLER  
PŁK. DYPL. 
ZMARŁ 28.2.1957. 

 
HISTORIA 
Bohdan Maria Józef Geisler  (ur. 7 grudnia 1896 w Oświęcimiu, zm. 28 lutego 1956 w Wielkiej 
Brytanii) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek kamienny wykonany białego wapienia zbitego w formie opaski zwieńczonej 
trójstopniową stelą, na której oryginalnie umieszczony był krzyż (krzyż zachowany jest w dwóch 
częściach). U podnóża rozstawione są w obu rogach dwa kamienne słupki. Środek wypełniony 
jest ziemią porośniętą przypadkowymi roślinami. Całość ustawiona na betonowej 
drobnoziarnistej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Bohdana Marii Geislera jest zły. Ulokowany jest centralnie pod 
rozłożystym modrzewiem , którego gałęzie dotykają kamienia co prawdopodobnie było 
bezpośrednią przyczyną przewrócenia i przełamania krzyża na szczycie steli. Cała powierzchnia 
kamienia pokryta jest zielonymi i ciemnoszarymi nawarstwieniami organicznymi, kilka krawędzi 
kamienia posiada minimalne ubytki materiału. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie fundamentów i inspekcja podmurówki, następnie wyrównanie terenu wokół 
nagrobka. 
2. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo- ściernymi (parownica) i szczotki ze stali nierdzewnej. Uprzednio należy 
przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego.  



3. Dezynfekcja wszystkich części nagrobka preparatem glono i grzybobójczym Microtech Biocide 
firmy Wykamol. 
4. Usunięcie wygiętej kotwy z dolnej części krzyża przez delikatne nawiercenie drobnymi 
wiertłami dookoła pręta. 
5. Wklejenie na dwuskładnikową żywicę poliestrową do kamienia firmy Tenax firmy nowej kotwy 
ze stali nierdzewnej 6-8mm dłuższej od poprzedniej. 
6. Oczyszczenie przestrzeni w środku i zasadzenie niskopiennych skalniaków (np. rozchodnik 
żółty lub różowy). 
7. Rekonstrukcja wykruszeń i ubytków kamienia przy użyciu zaprawy mineralnej barwionej w 
masie Multi Fill firmy Remmers. 
8. Delikatne wyszlifowane liter ołowianych i podmalowanie ich lekko przyciemniającą patyną 
zabezpieczającą do ołowiu. 
9. Hydrofobizacja środkiem KSE firmy Remmers. 
10. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po konserwacji.  
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 1400£. Koszt transportu + parking 180£. Suma 1580£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 
  

 
 
 



 
 

 
Oryginalna wygięta kotwa w części krzyża 
 
 
Krzyż w dwóch częściach 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Próby czyszczenia fragmentu steli i opaski 
 

 
 
 
 
 
 
 
Widoczne nawarstwienia i ubytki krawędzi kamienia 
 

 



Widok ogólny nagrobka  
 

 
 
 
 
Zbliżenie na fragment krzyża 
 

 

 

 



31. Xawery Glinka  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace Cemetery) 
Elmers End Road 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Xawerego Glinki. 
 
WYMIARY 
Płyta: długość 198 cm, szerokość 76 cm, grubość płyty 5 cm.  
Podmurówka: długość 198 cm, szerokość 76 cm, grubość 10 cm. 
  
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Xawerego Glinki usytuowany jest w starej części cmentarza Beckenham w 
południowym Londynie, na lewo od bramy głównej w sektorze E1.  
Obiektem przeznaczonym do konserwacji jest nagrobek w formie marmurowej płyty nagrobnej 
osadzonej bezpośrednio na betonowej podmurówce, zagłębionej bezpośrednio w ziemi. 
Na płycie widnieje inskrypcja aplikowana z ołowiu w postaci krzyża (wymiary: 30,5 x 14 cm) i 
siedmiu linijek tekstu: 
 

Ś P 
XAWERY GLINKA 
LITERAT 
MINISTER W RZĄDZIE RP NA OBCZYŹNIE 
ODZNACZONY 
WIELKĄ WSTĘGĄ ODRODZENIA POLSKI 
UR.5.2.1890-ZM.8.11.1957 
RIP 

 
HISTORIA 
Xawery Glinka (ur. 5 lutego 1890 w Kijowie, zm. 8 listopada 1957 w Beckenham) – polski pisarz i 
poeta, dyplomata i działacz emigracyjny. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z białego marmuru na betonowej podmurówce/cokole. Na płycie nagrobnej 
widnieje krzyż i 7 linijek inskrypcji aplikowanej z ołowiu. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Xawerego Glinki na cmentarzu Beckenham jest zły. Nagrobek składa się z 
marmurowej (pierwotnie białej) płyty nagrobnej osadzonej na betonowym cokole/podmurówce. 
Płyta nagrobna jest pokryta rożnego rodzaju nawarstwieniami, co znacznie utrudnia odczytanie 
inskrypcji. Nawarstwienia na płycie są głównie pochodzenia organicznego: zagrzybienie, porosty, 
odbarwienia po gnijących liściach, odchody ptasie, nawarstwienia smoliste. 



Z powodu bardzo bliskiego sąsiedztwa drzew (około 50 cm) i rozrastających się jego korzeni 
prawa strona nagrobka jest znacznie przechylona (15–20 stopni). 
Inskrypcja w postaci dużego krzyża i 7 linijek tekstu jest w wielu miejscach uszkodzona, brakuje 
części 21 liter.  
Inskrypcja aplikowana ołowiana jest dosyć płytka i lekko wystaje ponad płaszczyznę kamienia. 
Krawędzie kilku liter pod wpływem czasu i czynników pogodowych, podniosły się znacząco a 
niektóre wyłamały.  
W przedniej części płyty na krawędzi obok wykutego numeru nagrobka jest niewielki ubytek 
kamienia, powstały prawdopodobnie podczas układania płyty na cokole. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek Xawerego Glinki ze względu na znaczną ilość nawarstwień i połowiczne zapadnięcie 
podstawy w ziemi jest mało zauważalny. Powinien zostać odkopany i wypoziomowany 
(przynajmniej jego lewa strona), następnie oczyszczony i poddany hydrofobizacji ze względu na 
bliskie sąsiedztwo drzew i roślinności. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie – cokół betonowy: 
1. Wykonanie dokumentacji wstępnej opisowej i fotograficznej i jej kontynuacja do momentu 
zakończenia prac. 
2. Odkopanie wokół i w polu pochówku fundamentów i sprawdzenie posadowienia betonowej 
części grobu. 
3. Prawidłowe wypoziomowanie całości nagrobka polegające na jego podniesieniu (częściowym) 
i podłożeniu 1 lub 2 stalowych teowników i ubiciu wyższej podsypki po fundament po stronie 
zapadniętej. 
4. Wypełnienie pola wokół cokołu wcześniej wykopaną ziemią. 
Płyta nagrobna:   
1. Oczyszczenie marmuru zabrudzeń powierzchniowych metodami strumieniowo-ściernymi po 
uprzednim przeprowadzeniu prób (szczotki ze stali nierdzewnej, woda pod ciśnieniem, 
parownica, tarcze drobnoziarniste diamentowe). 
2. Dezynfekcja preparatem fungistycznym glono- i grzybobójczym np. Alkutex BFA firmy 
Remmers lub Algicid firmy Keim lub Algat firmy Altax lub innym o tych samych właściwościach. 
3. Wykonanie okładów wybielających, mających na celu rozjaśnienie przebarwień na 
powierzchni kamienia z użyciem preparatu Clean Galena lub Arte Mundi firmy Remmers. Przed 
założeniem okładów należy przeprowadzić próbę, na podstawie której dobrany zostanie czas 
wykonywania okładu. 
4. Wypełnienie ubytku w przedniej części kamienia środkiem Multi Fill firmy Remmers. 
5. Rekonstrukcja brakujących liter lub ich fragmentów z użyciem zaprawy mineralnej barwionej 
w masie w kolorze antracyt Multi Fill firmy Remmers. 
6. Wypolerowanie całości tarczami diamentowymi w celu przywrócenia poleru i zlikwidowania 
chłonności kamienia. 
7. Przeprowadzenie wzmocnienia kamiennej płyty preparatem KSE SNL firmy Remmers lub 
innym o podobnych parametrach i właściwościach. 
8. Wykonanie scaleń kolorystycznych zrekonstruowanego fragmentu kamienia farbami Historic 
Lasur lub akrylowymi odpowiednikami. 
9. Zabezpieczenie powierzchni płyty kamiennej woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy 
Bresciani. 
10. Wykonanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prac i po ich zakończeniu.  
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 1850£. Koszty transportu  
+ parking 180£. Suma 2030£. 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
Nagrobek Xawerego Glinki widok z góry 
 

 
 
Nagrobek po oczyszczeniu luźnych nawarstwień  
 

  
 
 
 



Ujęcie dolnej części płyty z podmurówką 
 

 
 
Widok z góry/tyłu    Inskrypcja aplikowana z ołowiu 
 

          
 
Zbliżenie na prawy dolny róg płyty na podmurówce .  
 

 



 Zbliżenie na ubytki ołowiu w literach 
 
 

.   Prawa strona płyty z inskrypcją 



.   Zbliżenie na uszkodzoną literę z ołowiu 
 
 

  Zbliżenie uszkodzonych liter   
 
 

   Krzyż w inskrypcji z ołowiu 



          Fragment inskrypcji 
 
 

.  Ubytki w literach  
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 



32. Roman Górecki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Whitchurch, grób nr 605. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Romana Góreckiego. 
 
WYMIARY  
Płyta: wysokość 76 cm, szerokość 38 cm, głębokość 7,5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu w Witchurch (grób nr 605). Umieszczony został na jednym z 
krańców pierwszego rzędu grobów wojskowych, frontem skierowany w kierunku północno-
wschodnim. Stela ma typowy kształt nagrobka zaprojektowanego dla żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych, których groby znajdują się pod opieką Komisji Grobów Wojennych wspólnoty 
Narodów (Commonwell War Grawes Commision). Projekt zakładał następujące wymiary: 76 cm 
wysokości, 38 cm szerokości i 7,6 cm głębokości. Charakteryzuje się prostą formą 
prostopadłościanu o delikatnie stożkowatym kształcie szczytu oraz reliefowym wyobrażeniu 
polskiego godła. Wykonana jest z wapienia pochodzącego najprawdopodobniej z Francji (?) o 
białym zabarwieniu.  
Front płaszczyzny płyty posiada kutą, czytelną inskrypcję (specjalnie zaprojektowaną czcionką) o 
treści: 
 

GEN. BRYG. 
R. GÓRECKI 
9TH AUGUST 1946 AGE 56 

 
Nieco niżej dodane: 

POLISH FORCES 
 
A pod tym płycina (o wymiarach 16 cm szerokości i 18 cm wysokości z godłem Polski (orzeł w 
koronie z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi do góry skrzydłami. 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania wskazuje na to, że obiekt jest doglądany. Stela wykonana jest z wapienia, co ma 
istotny wpływ na stan zachowania w ekspozycji zewnętrznej. Mimo, że obiekt znajduje się w 
zadowalającym stanie, nie da się nie zauważyć sporego stopnia degradacji z widocznymi 
skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych, a to, że znajduje się w dobrym stanie 
zawdzięcza głównie zabiegom częstego mycia i stosowaniem preparatów biobójczych. Widoczne 
skutki wietrzenia powodują, że powierzchnia steli jest niejednolita,  chropowata z wypłukaną 
warstwą wierzchnią, zwłaszcza górny bok i górne partie obiektu, nieco zatarte kontury liter i orła.  
Nierówny charakter powierzchni pozwala wszelkim zabrudzeniom gromadzić się na niej. Płyta w 
dolnej części, ze wszystkich stron posiada niewielkie powierzchniowe ziemiste zabrudzenia od 
podłoża oraz odbarwienia materiału koloru brunatnego – ślady po zawilgoceniu obiektu. 
Niewielkie zachlapania czarną farbą widoczne są lokalnie na całej powierzchni obiektu (m.in. w 



partii skrzydeł orła, na licu oraz górnej płaszczyźnie). Po prawej stronie na wysokości 1/3 od 
podłoża widoczne jest rodzaj zatłuszczenia o średnicy ok 3 cm. W szczytowej partii widoczny 
niewielki porost mikroflory. Górna krawędź posiada płytki, okrągły ubytek wielkości ok 0,8 cm. 
Partie bocznych krawędzi posiadają liczne, lecz niewielkie, płytkie ubytki formy i wyszczerbienia, 
z których większe po lewej stronie od frontu na wys. 25 cm ma wielkość 2 cm, a na wys. 45 cm- 
3cm. Po prawej stronie występują ubytki o wielkości nie przekraczającej 1cm na wys. 48 i 59,5 
cm od podłoża. W dolnej partii prawego boku widoczne jest poziome wgłębienie - pustka w 
materiale. Stela umieszczona jest w rabacie, bezpośrednio przed nią rosną kwiaty sezonowe a z 
prawego boku w odległości 35 cm – roślina całoroczna, której liście zasłaniają częściowo płytę. 
Stela jest minimalnie odchylona do przodu (za pewne na skutek naturalnych ruchów 
tektonicznych podłoża), co nie wpływa na jej stabilność. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt wymaga usunięcia nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu biocydowego w 
połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą szczotki ze sztywnym włosiem 
syntetycznym.  Zachlapania farbą należy usunąć preparatem do usuwania powłok malarskich. W 
celu usunięcia zaplamienia o tłustym charakterze należy wykonać próby (by określić metodę 
czyszczenia). Następnie obiekt należy oczyścić za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej 
(należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z pozostałymi stelami znajdującymi się w 
kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć efektu niemalże przeczyszczenia, tak by płyta 
nie „odstawała‟ od pozostałych). Ewentualne odbarwienia w partii brunatnej smugi można 
osłabić wykonując laserunkową unifikację kolorystyczną. Ze względu na postępujący stopień 
degradacji płyty proponuje się zastosowanie wzmocnienia strukturalnego materiału, który 
pozwoli spowolnić procesy erozyjne. Jako że ubytki formy na steli nie wpływają znacząco na jej 
odbiór estetyczny i nie zagrażają trwałości kamienia, nie zaleca się ich uzupełnienia. Dodatkowo 
w celu osłabienia porostu czynników biologicznych na obiekcie zaleca się zabezpieczenie 
preparatem biocydowym oraz impregnację kamienia preparatem hydrofobizującym w celu 
zabezpieczenia powierzchni kamienia przed działaniem wód opadowych. 
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie powstrzymanie postępujących 
procesów dezintegracji kamienia oraz przywrócenie walorów estetycznych obiektu przy 
jednocześnie zminimalizowanej ingerencji w zachowaną, oryginalną formę. 
Program prac konserwatorskich: 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Wykonanie dezynfekcji, które ma na celu zniszczenie nawarstwień biologicznych (np. przy 
użyciu Biocide firmy Cornish Lime).  
4. Usunięcie zachlapania farbą preparatem do usuwania powłok malarskich np. Solvi Strip). 
5. W celu usunięcia zaplamienia o tłustym charakterze należy wykonać próby (np. z amoniaku w 
kompresie z ligniny) i w zależności od rezultatu wybrać ostateczną metodę czyszczenia. 
6. Umycie obiektu za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej. 
7. Wzmocnienie strukturalne obiektu przy użyciu KSE 300 HV firmy Remmers. 
8. Naniesienie poprzez natrysk na obiekt preparatu biocydowego w celu zabezpieczenia go przed 
rozwojem czynników biologicznych (np. Biocide firmy Cornish Lime). 
9. Wykonanie hydrofobizacji preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym o podobnych 
właściwościach. 
10. Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach tego wymagających, stosując 
półprzezroczyste farby silikonowe do kamienia Color LA Historic firmy Remmers. 
11. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
12. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 



Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu raz do roku wcelu 
usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych. Zabiegi przy obiekcie powinny być 
wykonywane przez dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
czterech roboczodniówek, jednej roboczodniówki na wykonanie dokumentacji (należy wziąć pod 
uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys uwzględnia również orientacyjną cenę 
materiałów, transportu, zakwaterowania i diety. Prace przy obiekcie na cmentarzu £740, prace 
przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185, koszt materiałów, utylizacja odpadów itp. 
£1515, koszt transportu/mila £350, koszt zakwaterowania i diety/dzień £300, suma całkowita (w 
funtach szterlingach) £3275. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 

      
 
Nagrobek Romana Góreckiego na cmentarzu w Whitchurch. 
Widok od frontu i z tyłu 
 
 
 
 
 
 
 



      
    
Widok z prawego i lewego boku. 
 
 
 

 
 
Widok trzy czwarte. 
 
 



 
 

 
    
Widok od góry 
 
 
 

      
 
Zbliżenie na centralną część frontu steli z widocznymi zachlapaniami farbą. Widok na 
zatłuszczenie. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
 
 
 

 
 
Fragment dolnej tylnej powierzchni z zabrudzeniami i odbarwieniem. 
 
 
 
 
 

                     
 
Widok na niewielkie ubytki formy na krawędziach lewego boku. Widok na pustkę w materiale na 
prawym boku. 
 
 
 
 

 



33. Mieczysław Grabiński  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery, kwatera DM 531. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mieczysława Grabińskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 91,5 cm szerokość, 68,5-76 cm wysokość, 9,7 cm grubość płyty. 
212 cm długość całkowita, 190-192 cm długość płyt nagrobnych, 73-79 cm szerokości płyt. 
Słupki: 20,5 cm wysokość, 12,5 cm szerokość i głębokość. 19,5 cm – wysokość opaski. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje aplikowane ołowiem w części steli – 10 wierszy, a na płycie nagrobnej inskrypcje 
aplikowane z liter miedziano-stalowych przyklejonych na powierzchnię kamienia 11 wierszy oraz 
plakietka z literą „P” ujętą w trójkąt, oznaczająca więźnia obozu koncentracyjnego. 
 
HISTORIA 
Mieczysław Grabiński (ur. 28 maja 1893 w Wieluniu, zm. 6 maja 1960 w Londynie) – polski 
urzędnik konsularny i dyplomata. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Mieczysława Grabińskiego wykonany jest z wapienia zbitego w kolorze białym z 
szarymi użyleniami. Składa się z czterostopniowej steli, powstałej z dwóch płyt nagrobnych 
ułożonych jedna na drugiej w porządku schodkowym osadzonych na trzyczęściowej opasce 
zwieńczonej od podnóża dwoma słupkami. Wszystkie części nagrobka spoczywają na 
cementowej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Mieczysława Grabińskiego na cmentarzu Putney Vale w południowo-zachodnim 
Londynie zachowany jest w złym stanie. Stela nie posiada ubytków w kamieniu, natomiast płyta 
nagrobna wierzchnia jest poważnie zwietrzała i „zcukrzona”, posiada spękania (w tym poważne 
pęknięcie poprzeczne) wiele rozwarstwień i wykruszeń (prawdopodobnie nie była wystarczająco 
dobrze wypolerowana i zabezpieczona od nowości). Brak dwóch cyfr (1,5), które oryginalnie były 
naklejone na powierzchnię płyty. 
Inskrypcja ołowiana na steli jest również niekompletna, brakuje 9 liter oraz kilka jest częściowo 
niekompletnych lub odspojonych. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie pola wokół nagrobka i w obrębie pochówku. 
2. Oczyszczenie steli i płyt z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 



3. Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i po uprzednim 
przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty to: Clean 
Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4. Wzmocnienie płyty nagrobnej poprzez aplikowanie natryskowe preparatem KSE 300 HV firmy 
Remmers. 
5. Po wysezonowaniu elementów wzmacnianych wykonanie uzupełnień ubytków i rekonstrukcji, 
stosując zaprawę mineralną barwioną w masie Multi Fill firmy Remmers. 
6. Podklejenie i wklepanie odstających części liter przy użyciu dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej np. Akemi. 
7. Rekonstrukcja brakujących liter zaprawą mineralną barwioną w masie (ciemnoszary lub 
antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 
8. Laserunkowe scalenie kolorystyczne napraw z pozostałymi częściami kamienia przy użyciu 
farby Historic Lasur. 
9. Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
10. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
11. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac 
konserwatorskich. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 1800£. Koszty transportu  
+ parking 150£. Suma 1950£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 

 
 
 
 



 
Stela, ujęcie ogólne 
 

   



Zbliżenia na zniszczenia płyty 
 

 
 
 
 
 

 
            
 



 
 

 

 
 
Plakietka z oznaczeniem więźnia obozu koncentracyjnego 
 

 



 
 
 
 
 
 
Zbliżenie na inskrypcje aplikowane ołowiane 

Litery ołowiane i ich braki 

 



 
Na styku steli z płytami 
 
 
 

 
Styk steli, opaski I podmurówki 



 
Słupek u podnóża 

 

 
                 Widok z góry na poziomą płytę nagrobną 

 
 

 

 



34. Witold Grabowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery, kwatera U, grób 1060. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Witolda Grabowskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 86,5 cm szerokość, 99,5-106,5 cm wysokość, 8 cm grubość płyty; 207 cm długość 
całkowita, 105,5 cm oraz 106 cm długości płyt nagrobnych, 89 cm szerokość płyt, 5,5 cm grubość 
płyt. Opaska: 213 cm długość, 91,5 cm szerokość, 7,5 cm wysokość.  
Cokół pod medalion: 26,5 x 25 x 10,5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje aplikowane ołowiem w części steli – 21 wierszy. 
Na płycie nagrobnej inskrypcje aplikowane ołowiane 13 wierszy: 
 

             + 
WITOLD GRABOWSKI 
19.III.1898 – 25.X.1966 
MINISTER OF JUSTICE, POLISH GVT. 
           1936-39 
SENATOR. 1938-1939 
LIEUT. POLISH ARMY 
1918-20 
MAJOR BRITISH ARMY 1942-51 
PRESIDENT HIGH COURT OF ETHIOPIA 
1951-1966 
 
AND HIS WIFE 
IRENA GRABOWSKA 
NEE KONARZEWSKA 
7.X.1904 – 8.I.1981 

 
And In memory of their sisters 
MARIA WICKENHAGEN 
NEE KONARZEWSKA 
1908-1999 
MARIA RACZKIEWICZOWA 
NEE GRABOWSKA 
1892-1957 
R.I.P. 

 
 



     + 
WITOLD GRABOWSKI 
19.III.1898 – 25.X.1966 
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI R.P. 
1936 – 1939 
PPOR. WOJSK POLSKICH 
MAJOR ARMII BRYTYJSKIEJ 
           I 
      ŻONA 
          Z  
KONARZEWSKICH 
IRENA GRABOWSKA 
7.X.1904 – 8.I.1981 
R.I.P. 

 
HISTORIA 
Witold Grabowski (ur. 13 marca 1898 w Batumi, zm. 25 października 1966 w Londynie) – polski 
prawnik, minister sprawiedliwości, naczelny prokurator od 16 maja 1936 do 30 września 1939, 
oskarżyciel w procesie brzeskim. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Witolda Grabowskiego wykonany jest z wapienia zbitego w kolorze białym z szarymi 
użyleniami. Składa się ze steli zakończonej stożkowo i poziomej płyty złożonej z dwóch części 
ułożonych jedna przy drugiej, osadzonych na czteroczęściowej opasce. Wszystkie części 
nagrobka spoczywają na cementowej podmurówce. Na płycie nagrobnej tuż pod stelą znajduje 
się medalion z orłem wykonany prawdopodobnie z żywicy imitującej brąz, ustawiony na 
kamiennym cokole. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Witolda Grabowskiego zachowany jest w dość dobrym stanie. Całość pokryta jest 
luźnymi nawarstwieniami organicznymi, górna powierzchnia steli i płyty posiada żółto-brunatne 
przebarwienia, powstałe najprawdopodobniej w wyniku procesów gnilnych i mokrych liści. 
Na obu częściach płyty I opaski występuje kilka drobnych ubytków kamienia. Miejsca styku 
poszczególnych części wypełniono białym silikonem, który nie jest specjalnie estetycznym 
dodatkiem. Kilka liter ołowianych jest obszczerbionych z małymi ubytkami. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie pola wokół nagrobka i w obrębie pochówku. 
2. Oczyszczenie steli i płyt z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i przebarwienia po 
uprzednim przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty 
to: Clean Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4. Usunięcie starych spoin silikonowych i zastąpienie ich zaprawą mineralną Multi Fill firmy 
Remmers. 
5. Wykonanie uzupełnień ubytków i rekonstrukcji, stosując zaprawę mineralną barwioną w 
masie Multi Fill firmy Remmers. 
6. Podklejenie i wklepanie odstających części liter przy użyciu dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej np. Akemi. 
7. Rekonstrukcja brakujących fragmentów liter zaprawą mineralną barwioną w masie 
(ciemnoszary lub antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 



8. Laserunkowe scalenie kolorystyczne napraw z pozostałymi częściami kamienia przy użyciu 
farby Historic Lasur. 
9. Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
10. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
11. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac 
konserwatorskich. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 560£. Koszty transportu  
+ parking 150£. Suma 710£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
Stela, ujęcie ogólne 



     

 
 
  



Inskrypcje, zbliżenia 

 
 

 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 



Ubytki w płycie nagrobnej i opasce 
 

 
 
 
Okrągłe godło na cokole – widok z góry i z boku 
 



 

 
Usytuowanie w terenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 



35. Michał Grażyński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Michała Grażyńskiego (Kurzydło). 
 
WYMIARY 
Płyta: 175 cm długość, 61 cm szerokość, 5,5 cm grubość. Obeliski: 24 cm wysokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja ryta pozłacana, 18 wierszy tekstu i znaków. 
 
HISTORIA 
Michał Tadeusz Grażyński właśc. Michał Tadeusz Kurzydło (ur. 12 maja 1890 w Gdowie, zm. 10 
grudnia 1965 w Londynie) – kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego, działacz 
niepodległościowy, społeczny i harcerski, doktor filozofii i prawa. Długoletni wojewoda śląski, 
politycznie związany z sanacją. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Michała Grażyńskiego ma postać czarnej płyty kamiennej (prawdopodobnie sjenit). 
  
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Michała Grażyńskiego zachowany jest w dobrym stanie. Bryła płyty nagrobnej, opaski i 
obelisków bez ubytków i większych nawarstwień. Obiekt trochę zarośnięty, ale doskonale 
czytelny. Inskrypcja ryta bez uszczerbku, natomiast warstwa pozłotnicza uległa częściowemu 
zanikowi i wytarciu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka i przestrzeni pod płytą nagrobną. 
2. Oczyszczenie wszystkich części kamienia z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu 
szczotek, pędzli i wody. 
3. Usunięcie luźnej pokrywy z drobnych kamieni pod płytą nagrobną, a następnie po 
oczyszczeniu przywrócenie jej na miejsce. 
4. Dokładne wyczyszczenie inskrypcji. 
5. Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń ( złotem płatkowym na mikstion). 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 200£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 350£. 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 

 

 

Zbliżenie na inskrypcje 



 
 
Ujęcie boczne 

 

 



 
 

 
Próba czyszczenia powierzchni płyty 

 



36. Tadeusz Grodyński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera CR, grób 59. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Grodyńskiego. 
 
WYMIARY 
213 cm długość, 91,5 cm szerokość, 4,5 cm głębokość. 
Krzyż aplikowany ołowiany: 30,5 cm wysokość, 14,5 cm szerokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na płycie widnieje inskrypcja aplikowana + krzyż w tej samej technice, 3 wiersze tekstu: 
 

    + 
Ś.  P 
TADEUSZ GRODYŃSKI  
29.10.1888 – 25.5.1958 

 
HISTORIA 
Tadeusz Grodyński (ur. 29 października 1888 w Krakowie, zm. 24 maja 1958 w Londynie) – polski 
ekonomista, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, skarbowiec, jeden z najwybitniejszych 
znawców zagadnień budżetowych. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Tadeusza Grodyńskiego jest prostą płytą (biały wapień zbity) osadzoną na cementowej 
podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Tadeusza Grodyńskiego, przez ilość nawarstwień pochodzenia organicznego, jest 
całkowicie nieczytelny. Sama bryła płyty kamiennej jest bez uszkodzeń, inskrypcja aplikowana 
ołowiana jest prawdopodobnie zachowana bez uszkodzeń (podczas wstępnej inspekcji takich nie 
stwierdzono, chociaż stan zabrudzenia nie daje 100% pewności). Ze względu na bliskie 
sąsiedztwo drzewa i jego wrastające korzenie płyta jest delikatnie podniesiona z prawej strony. 
Nie zakłóca to jednak odbioru całości jako części parkowej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i po uprzednim 
przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty to: Clean 
Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4. Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 



5. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
6. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 560£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 710£ 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 
               
                    

 
Zbliżenie na inskrypcje aplikowaną ołowiem 
   
 
     
 



 
 

  
Widok z góry ( słabo widoczny krzyż)   
 
 

 
Próba czyszczenia z fragmentem inskrypcji ołowianej 
 
 



 

 
Usytuowanie w terenie 
 
 
 
 
Widok boczny 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



37. Augustyn Gruszka 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 28 Chilton Ave, W5 4RU, 13C.HH. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Augustyna Gruszki. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 760 x 180. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na płycie nagrobnej ryta i pozłacana: 

“Ś.P. 
JÓZEFA IZABELA 
GRUSZKOWA 
ZMARŁA 9 PAŹDZIERNIKA 1969 R. 
UKOCHANEJ ŻONIE I MAMUSI 
MĄŻ I CÓRKA 
AUGUSTYN GRUSZKA 
GENERAŁ 
ZMARŁ W N. YORKU 28.12.1976 R. 
ŻYŁ LAT 80 
UKOCHANEMU OJCU 
CÓRKA 
CASIMIR MAJDAŃSKI  
1917 – 1983 
UKOCHANEMU MĘŻOWI 
ŻONA” 

 
Przednia pionowa ściana płyty nagrobnej (po lewej stronie); lokalizacja nagrobka: 

“13 C HH”” 
 
Przednia pionowa ściana płyty nagrobnej (po prawej stronie);nazwisko wykonawcy nagrobka: 

“KEMP & SONS LTD” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna i na płasko zamocowany krzyż wykonane są ze sjenodiorytu (?), wykończonego 
matowo (wszystkie powierzchnie). Grób osadzony jest na fundamencie betonowym. Pomiędzy 
ławą betonową a kamienną płytą nagrobną widoczne dwa otwory wentylacyjne (po lewej i po 
prawej stronie grobu). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan powierzchni kamienia jest bardzo dobry. Brak widocznych spękań, jednak grób jest lekko 
przechylony w prawą stronę (około 8 mm), co jest spowodowane osiadaniem gruntu w tej części 
grobu. Grób jest stabilny strukturalnie. 
Inskrypcja na płycie nagrobnej jest ryta i pozłacana. Warstwa pozłoty jest silnie zdeteriorowana.  



Wszystkie powierzchnie płyty nagrobnej zabrudzone są trawą rozrzuconą podczas koszenia kosą 
żyłkową. Grób został wstępnie oczyszczony podczas oceny stanu zachowania. 
Z przodu i po prawej stronie grobu są pasy odsłoniętej ziemi (usunięta darń) przygotowanej do 
nasadzenia kwiatów. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Nowe pozłotnictwo inskrypcji na płycie nagrobnej. Przed aplikacją nowej 
pozłoty należy usunąć starą, łącznie z podkładem (200 liter i znaków) 890£. Opłaty 
administracyjne na cmentarzu 150£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 350£. 
Koszt prac konserwatorskich 1440£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu, Nasadzenie 
kwiatów. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 

  
Widok na grób od przodu Widok z prawej strony 

 



  
Widok na nagrobek od tylu 
 

Widok z lewej strony 

 

 

Inskrypcja na płycie nagrobnej 
 

Kamienny poziomy krzyż zamocowany na 
płycie nagrobnej 
 

  
Fragment inskrypcji ukazujący 
deterioracje warstwy pozłotniczej 
 

Fragment inskrypcji 



  
Inskrypcja ryta z lokalizacja grobu 
 

Inskrypcja ryta z nazwą wykonawcy 
nagrobka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Bolesław Grzybowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 28 Chilton Ave, W5 4RU, 8P.FF. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bolesława Grzybowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 765 x 230. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje: 

“Ś. + P. 
ERNESTYNA JAKLEWICZ 
2.11.1983 – 25.2.1976 
KOCHANEJ MAMUSI I BABCI 
DZIECI I WNUCZKI 
 
BOLESŁAW GRZYBOWSKI 
26.10.1820 – 11.10.1992 
KOCHANY MĄŻ 
TATUŚ I DZIADEK 
 
ANNA MARIA GRZYBOWSKA 
21.2.1921 – 26.3.2005 
KOCHANA MAMA I BABCIA” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z szarego granitu (najprawdopodobniej Strzegom), wykończonego na 
poler (wszystkie powierzchnie). Grób osadzony jest na fundamencie betonowym. Pomiędzy ława 
betonową a granitową płytą nagrobną widoczne dwa otwory wentylacyjne (po lewej i po prawej 
stronie grobu). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan powierzchni granitu jest bardzo dobry, poler jest w jednakowo dobrym stanie na wszystkich 
powierzchniach poziomych i pionowych. Brak widocznych spękań, grób jest stabilny 
strukturalnie. 
Inskrypcja na płycie nagrobnej jest ryta i pozłacana. Warstwa pozłoty jest silnie zdeteriorowana. 
Krzyż u zwieńczenia inskrypcji jest ryty i pomalowany na czarno (emalia lub warstwa pozłoty na 
czarnym podkładzie). Czarna farba jest również silnie zdeteriorowana. 
Pionowe powierzchnie płyty nagrobnej zabrudzone trawą rozrzuconą podczas koszenia kosą 
żyłkową. Trawa wokół grobu jest przerośnięta i w czasie wykonywania oceny stanu zachowania 
grobu nie była skoszona. 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Nowe pozłotnictwo inskrypcji na płycie nagrobnej. Przed aplikacją nowej 
pozłoty należy usunąć starą, łącznie z podkładem (216 liter i znaków oraz krzyż) 920£. Opłaty 
administracyjne na cmentarzu 150£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 350£. 
Koszt prac konserwatorskich 1470£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 
 
 
 

  
Widok na nagrobek z przodu 
 

Widok z prawej strony 
 



  
Widok na płytę nagrobna od tylu 
 

Widok z lewej strony 

 

 

Granitowa płyta z rytymi i pozłacanymi 
literami  
 

Fragment inskrypcji ukazujący zniszczenia 
warstwy pozłotniczej 

  
Nierównomierna deterioracja 
pozłacanych 

Deterioracja pozłoty w rytym krzyżu 

 



39. Tadeusz Gwiazdowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), XP 1135. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Gwiazdowskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 40 cm, szer. 90 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonamy z jasnoszarego granitu, składa się poziomej płyty inskrypcyjnej osadzonej 
na kamiennym obramieniu napis wykonano wgłębnie wypełniając ołowiem: 
 

Ś+P 
TADEUSZ 
GWIAZDOWSKI 
MINISTER PEŁNOMOCNY 
SEKRETARZ GENERALNY 
MINISTERSTWA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
UR.21.9.1889. w WARSZAWIE 
ZM. 15.4.1950 w LONDYNIE 
 
 
DLA. POLSKI PRACOWAŁ 
Z MYŚLĄ O NIEJ WOLNIEJ ZASNĄŁ 

 
HISTORIA 
Tadeusz Gwiazdoski/Gwiazdowski (ur. 21 września 1889 w Warszawie, zm. 15 kwietnia 1950 w 
Londynie) – dyplomata II Rzeczypospolitej. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został szarego opracowanej na poler granitu, napisy wykonane wgłębnie 
metodą kucia – wypełnione ołowiem, płyta wykonana została ze spadkiem osadzona granitowym 
obramieniu całość spoczywa bezpośrednio na ziemi 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. Brak głębokich fundamentów powoduje niestabilność całości. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako zły, płyta została przesunięta z miejsca pierwotnego 
całość jest pochylona częściowo zapadnięta w grunt. Na powierzchni zauważyć można 
nawarstwienia chemiczne oraz biologiczne, na ołowianych literach widoczny jest nalot 
charakterystyczny przy wietrzeniu ołowiu. 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnego układu obiekt należy zdemontować w celu wypoziomowania i 
utwardzenia podłoża. Po wykonaniu montażu należy obiekt oczyścić oraz zabezpieczyć całe 
powierzchnie, w tym celu zaleca się naniesienie wosku mikrokrystalicznego. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Demontaż. 
3. Utwardzenie podłoża. 
4. Ponowny montaż  
5. Oczyszczenie z użyciem pary wodnej bądź wody pod kontrolowanym ciśnieniem. 
6. Zabezpieczenie marmurowych powierzchni woskiem mikrokrystalicznym. 
7. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



40. Józef Haller 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, sq. DA gr. 21/22 (grób symboliczny). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Józefa Hallera. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 145 cm, szer. 200 cm, gł. 200 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonamy z białego marmuru, na geometrycznym obramieniu z dwoma narożnymi 
słupkami na froncie oraz prostokątną podstawą na przeciwnej stronie, na której znajduje się 
płyta inskrypcyjna. Napis wykonano z ołowiu zalanego w puste przestrzenie wykutych liter: 
 

IN LOVING MEMORY OF 
THE LATE 
ALEKSANDRA HALLER 
S.P. ZONA GENERALA J. HALLER. 
SODALISKA. N.M.P 
UR WYSOCKO 23. II. 1876. + EALING 18. I. 1952 
AVE MARIA 
Ś. P. 
JÓZEF HALLER. 
GENERAŁ BRONI . 
UR W JURCZYCACH 13.8. 1873. ZM W LONDYNIE 4. 6. 1960 

 
Całość zwieńcza krzyż marmurowy z wykutą postacią Jezusa ukrzyżowanego. Pole grobu 
wypełnione jest kamiennym drobnym białym i czerwonym kruszywem, mającym nawiązywać do 
polskiej flagi.  
 
HISTORIA 
Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) 
– generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich od 4 
października 1918 roku[3], komendant Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniący 
obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku, minister bez teki w drugim 
rządzie Władysława Sikorskiego w październiku 1939 roku, przewodniczący Obywatelskiego 
Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w 1920 roku, dowódca Frontu Północnego w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej[8], Generalny Inspektor Armii Ochotniczej w 1920 roku, prezes Rady 
Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, Komendant Polowych Drużyn Sokolich w 1913 roku, 
harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler 
Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został białego marmuru opracowanej na gładko, napisy wykonane wgłębnie 
metodą tradycyjną – wypełnione ołowiem, całość osadzona na betonowej podstawie. 



OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. Brak fundamentów powoduje niestabilność całości. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako umiarkowanie zły, wymagający interwencji 
konserwatorskiej. Mocna zdegradowane lico płyty nosi ślady wietrzenia które charakteryzuje się 
chropowatą powierzchnią obniżającą się o kilka milimetrów względem powierzchni zachowanych 
liter. Na powierzchni marmuru widoczne są nawarstwienia biologiczne oraz chemiczne. Ze 
względu na brak fundamentów całość ogrodzenia opadła nieznacznie wraz z gruntem. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnego charakteru oraz spowolnienia procesów wietrzeniowych 
zaleca się oczyszczenie obiektu, wzmacnianie strukturalne osłabionych obszarów, uzupełnienie 
brakujących ołowianych liter. Hydrofobizacja wszystkich powierzchni ograniczy szkodliwy wpływ 
penetrującej strukturę kamienia wody. Zabezpieczenie całej powierzchni mikro woskiem 
krystalicznym.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Neutralizacja nawarstwień biologicznych. 
3. Oczyszczenie z użyciem pary wodnej bądź wody pod kontrolowanym ciśnieniem. 
4. Wzmacnianie degradowanych powierzchni preparatem krzemoorganicznymi. 
5. Rekonstrukcja brakujących ołowianych liter oraz podklejenie pozostałych w miejscach tego 
wymagających. 
6. Zabezpieczenie marmurowych powierzchni woskiem mikrokrystalicznym. 
7. Podstemplowanie i wypoziomowanie betonowego obramienia w miejscach to 
umożliwiających. 
8. Przemycie i uporządkowanie żwirku. 
9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



      
 
 
 

 



         

                                         
 
 

 
 
 



      





 
 
 
 

 

 

 



41. Jerzy Iwanowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Wrexham, cmentarz, sekcja G, grób nr 13160-A. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Grób Jerzego Iwanowskiego. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Grób znajduje się na cmentarzu w Wrexham (sekcja G, grób nr 13160-A), jednak brak 
jakiejkolwiek formy upamiętnienia pochówku. Podłoże porośnięte polną trawą, bez 
wyczuwalnego nasypu, zapadnięcia czy innych śladów grobu. Od pracownika biura cmentarnego 
otrzymałam ustne potwierdzenie, że w grobie pochowany jest Jerzy Iwanowski (ur. 10.02.1878 
zm. 25.03.1965). 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nie dotyczy. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nie dotyczy. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nie dotyczy. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Miejsce pochówku Jerzego Iwanowskiego na cmentarzu w Wrexham.  
Brak formy upamiętnienia pochówku. 



 
 
 

 
 
Brak formy upamiętnienia pochówku. 
 
 
 

 
 



42. Władysław Jaszczołt  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 28 Chilton Ave, W5 4RU, 12.C.BBNC [?]. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Władysława Jaszczołta. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna (aplikowane litery ołowiane, na wpust, płaskie, wyższe niż powierzchnia 
kamienia): 

 
“WŁADYSŁAW JASZCZOŁT 
WOJEWODA 
ŁÓDZKI I WILEŃSKI 
ZM. 20.2.1962 
WANDA JASZCZOŁT 
Z MALINOWSKICH 
ZM. 8.9.1976” 

 
Inskrypcja na pionowej science płyty z białego marmuru (po prawej stronie); lokalizacja grobu: 

“12.C.BBNG” [?] 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z jasno-szarego granitu i jest wykończona na poler. Na płycie jest 
zamocowany poziomo krzyż wykonany z tego samego gatunku kamienia. Płyta nagrobna 
osadzona jest na podmurówce z większej wykonanej z białego marmuru oraz na płycie 
wykonanej z żółtego piaskowca. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób jest osadzony na fundamencie betonowym. Prawie wszystkie spoiny pomiędzy płytami z 
granitu, marmuru i piaskowca pozbawione są zaprawy spoinującej. Brak widocznych spękań na 
kamiennych elementach grobu oraz na fundamencie betonowym. Grób jest stabilny 
strukturalnie. 
Stan powierzchni granitu jest dobry, poler jest w jednakowo dobrym stanie na wszystkich 
powierzchniach poziomych i pionowych. Obserwowany jest niewielki wzrost glonów wokół 
ołowianych liter na inskrypcji głównej. 
Płyty wykonane z białego granitu i żółtego piaskowca są bardzo zanieczyszczone wzrostem 
mikrobiologicznym (glony i kolonie porostów). W jednej ze spoin zaobserwowano również 
wzrost roślin wyższych.  Intensywny wzrost mikrobiologiczny na płytach z marmury i piaskowca 
można tłumaczyć znacznie większą porowatością i chłonnością wody niż płyty granitowej.  
Inskrypcja główna na płycie nagrobnej jest wykonana z aplikowanych liter ołowianych, lekko 
wzniesionych ponad powierzchnię granitu. Wszystkie litery są stabilnie osadzone. 
Na przednich pionowych ścianach (w prawych narożnikach) obu płyt podmurówki widoczne są 
niewielkie inskrypcje (litery ryte) z lokalizacją grobu. Inskrypcje te są bardzo słabo czytelne ze 
względu na intensywny wzrost mikrobiologiczny na powierzchniach kamiennych płyt 
podmurówki.  



Wszystkie podmurówki i betonowego fundamentu zabrudzone trawą rozrzuconą podczas 
koszenia kosą żyłkową. Trawa wokół grobu jest przerośnięta i w czasie wykonywania oceny stanu 
zachowania grobu nie była skoszona. Po lewej stronie grobu rośnie bluszcz, którego pędy i liście 
zakrywają część podmurówki i płyty nagrobnej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Aplikacja bioncydu 50£. Przeszlifowanie marmurowej i piaskowcowej płyty 
podmurówki 800£. Impregnacja ołowianych liter 100£. Raport z przeprowadzonych prac 
konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£.  
Koszt prac konserwatorskich 1200£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu i wykopanie pącza 
bluszczu rosnącego ;po lewej stronie grobu. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 

 

Widok ogólny na grób W. Jaszczołta 
 

Widok od przodu 



  
Widok z prawej strony 
 

Widok od tyłu 

  
Widok z lewej strony 
 

Granitowy krzyż zamocowany na płycie 
głównej 
 

 

 

Inskrypcja na płycie głównej 
 

Aplikowane litery ołowiane, płaskie, 
wyższe niż powierzchnia płyty nagrobnej; 
widoczny wzrost glonów wokół liter 



 

 
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu na 
marmurowej i piaskowcowej 
podmurówce (zmieniono kontrast 
zdjęcia, aby bardziej uczytelnić 
inskrypcje) 
 

Betonowe loże, marmurowa płyta 
(podmurówka), po prawej stronie 
fragment granitowej płyty nagrobnej 
 

  
Wzrost glonów, kolonii porostów i 
niewielkich roślin na marmurowej płycie i 
w spoinach pomiędzy kamiennymi 
elementami grobu 

Otwarte spoiny pomiędzy kamiennymi 
elementami nagrobka 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Antoni Jażdżewski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace Cemetery) 
Elmers End Road. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Antoniego Jażdżewskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta wierzchnia: 139 cm długość, 62 cm szerokość, 3,5 cm grubość płyty. Cokół część 1: 46 cm x 
62,5 cm x 5 cm. Cokół część 2: 38 cm x 46 cm x 15 cm. Cokół część 3: 22,5 cm x 28,5 cm x 12 cm. 
Krzyż: 72 cm wysokość, 44 cm rozpiętość ramion, 7,5 cm grubość i 11 cm szerokość bloku 
kamiennego. Bloki podstawy: 2x184 cm boczne, 50 cm przedni między słupkami, 57 cm tylny 
17,5 cm wysokość i 7,5 cm grubość bloków. Słupki: 20,5 cm wysokość, 12,5 cm krawędź dolna, 
10 cm krawędź górna. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Antoniego Jażdżewskiego (i jego żony) znajduje się na lewo od głównej bramy 
cmentarza Beckenham w południowym Londynie. Ze względu na liczne nawarstwienia i 
zanieczyszczenia jest całkowicie nieczytelny. Wykonany z białego marmuru na podstawie 
złożonej z 4 grubych bloków i trzystopniowego cokołu zwieńczonego krzyżem u wezgłowia oraz 
dwóch słupków po obu stronach podnóża. Całość na betonowej podmurówce. Obiekt znajduje 
się pod drzewami w bardzo bliskim sąsiedztwie innych nagrobków. Posiada w sumie 9 wierszy 
inskrypcji: 5 aplikowanej z ołowiu (pierwszy wiersz znajduje się na krzyżu) i 4 wiersze inskrypcji 
rytej: 
 

Ś + P 
MARIA GUTOWSKA 
ur. 20.6.1884 
zm. 18.11.1961 
 
DR ANTONI JAŻDŻEWSKI 
UR POZAN 7.4.1887 
ZM LONDYN 3.5.1967 
 
Ś + P 

 
HISTORIA 
Antoni Jażdżewski (ur. 7 kwietnia 1887 w Poznaniu,  zm. 9 maja 1967 w Londynie) – polski lekarz 
i dyplomata II Rzeczypospolitej. 
 
 
 
 



BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z marmuru w formie prostokąta, składa się z płyty nagrobnej i krzyża na 
trzystopniowym cokole usytuowanego u wezgłowia oraz dwóch słupków rozstawionych 
symetrycznie u podnóża. Całość osadzona na czterech blokach marmurowych. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Antoniego Jażdżewskiego jest średnio zły. Ogromna ilość nawarstwień na 
całej jego powierzchni uniemożliwia odczytanie jakiejkolwiek informacji. Nawarstwienia, głównie 
pochodzenia organicznego są spowodowane wiekiem kamienia oraz jego usytuowaniem w 
bliskim sąsiedztwie drzew i dziko rosnących roślin dookoła nagrobka. 
Sama bryła jest stosunkowo bez uszkodzeń, poza małym ubytkiem w płycie głównej tuż przy 
krawędzi z blokiem na którym jest usytuowana.  Brakuje również spoin między poszczególnymi 
elementami nagrobka, które mogą łatwo gromadzić wodę i inne produkty przyspieszające 
niszczenie. Inskrypcje zachowane w dobrym stanie bez ubytków ołowiu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek Antoniego Jażdżewskiego ze względu na ilość i rodzaj nawarstwień jest praktycznie 
nierozpoznawalny. Pozostawiony bez opieki przez wiele lat pokrywał się organicznymi tworami 
w formie glonów, porostów i nawarstwień smolistych.  
Należałoby zacząć od odkopania podmurówki i dolnej części bloków marmurowych, tworzących 
podstawę i wyrównania terenu wokół całego nagrobka. Następnie gruntowne oczyszczenie, 
doprowadzające do uczytelnienia inskrypcji i całej bryły, która przez swoją formę jest bardzo 
ciekawa. W związku z bliskością drzew i roślin proponuje się wzmocnienie kamienia po jego 
wyczyszczeniu. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Odkopanie fundamentów i inspekcja podmurówki, następnie wyrównanie terenu wokół 
nagrobka. 
2. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo-ściernymi (parownica) i szczotki ze stali nierdzewnej. Uprzednio należy 
przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego. Dodatkowo mechaniczne 
czyszczenie powierzchni kamienia z użyciem tarcz diamentowych o odpowiedniej gradacji. 
3. Rekonstrukcja brakujących spoin między płytami przy użyciu zaprawy mineralnej barwionej w 
masie Multi Fill firmy Remmers. 
4. Wykonanie okładów rozjaśniających na najbardziej oporne nawarstwienia z pasty Clean 
Galena neutral firmy Remmers lub podobnej nieinwazyjnej o przybliżonych właściwościach. 
5. Delikatna, laserunkowa rekonstrukcja liter( w zależności od efektów czyszczenia całej płyty)  
przy użyciu farb Historic Lazur w odcieniu grafit lub antracyt na spoiwie hydrofobowym. 
6. Wykonanie impregnacji kamienia woskiem mikrokrystalicznym do marmurów Cosmoloid firmy 
Bresciani. 
7. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej w trakcie i po konserwacji 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 1400£. Koszty transportu+ parking 
180£. Suma 1580£ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 

 
Zbliżenie na lewy bok z nawarstwieniami    Widok ogólny nagrobka 
 
 

 
 
Próby czyszczenia cokołu i płyty głównej 



 
Ubytek w materiale kamiennym (krawędź płyty od frontu) 
 
 

 
 
Zbliżenie na szczelinę między płytą a słupkiem 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zbliżenie na wstępnie wyczyszczony fragment płyty z inskrypcją 
 



Zbliżenie na inskrypcje aplikowaną ołowiem po wstępnym oczyszczeniu fragmentu cokołu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Jan Jedynak 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Jedynaka. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 35 cm, szer. 70 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Piaskowcowy nagrobek składający się z pionowej płyty inskrypcyjnej o prostokątnym kształcie z 
górną krawędzią wyprofilowaną w formie geometrycznego uskoku, na którym znajduję się relief 
krzyża oraz inskrypcja: 
 

Ś.P. 
JAN JEDYNAK  
CZWARTAK 
V - MARSZAŁEK SEJMU R.P. 
LAT 74 ZMARŁ 26.MAJA, 1966 

 
Poziome obramienie wyznacza obszar pola grobowego. 
 
HISTORIA 
Jan Henryk Jedynak (ur. 20 lipca 1892 w Paszczynie k. Ropczyc, zm. 26 maja 1966 w Londynie) – 
działacz ludowy okresu II RP, polityk sanacji, poseł I, IV i V kadencji, wicemarszałek Sejmu V 
kadencji, sekretarz zarządu powołanego w Palestynie Związku Pracy dla Państwa, kawaler 
Orderu Virtuti Militari. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został piaskowca drobnoziarnistego. Inskrypcje kute wykonano wgłębnie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako zły, mimo niewielu uszkodzeń formy całość pokryta jest 
dużą ilością nawarstwień biologicznych i chemicznych, przez co inskrypcja nie jest w pełni 
czytelna. Nagrobek zapadał się znacznie w podłoże i został porośnięty trawą, przez co narażony 
jest na stałe zawilgocenie, co przyśpiesza procesy erozyjne. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnie kamienia straciły swój naturalny kolor, 
płaszczyzny bezpośrednio narażone na działania atmosferyczne zachowały się najgorzej a 
procesy wietrzeniowe są mocno zaawansowane. Obiekt wymaga oczyszczenia i uczytelnienia 



inskrypcji metodami tradycyjnymi, w celu zachowania dobrego efektu po konserwacji, całość 
należy pokryć preparatem hydrofobizującym, który spowolni osadzanie się nawarstwień w 
przyszłości. Obiekt należy odsłonić i wynieść nad poziom gruntu co pozwoli na wykonanie 
utwardzonej podbudowy oraz izolacji powieszeni stykających się z podłożem, co z kolei uchroni 
przed dalszą destabilizacją kamieni oraz kumulacją wilgoci w ich strukturze.    
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi. 
3. Demontaż wszystkich elementów. 
4. Po ocenie stanu zachowania podłoża zaleca wzmocnić je kruszywem w sposób zapobiegający 
destabilizacji nagrobka w przyszłości. 
5. Wykonanie izolacji poziomej oddzielającej powieszenie kamienia od podłoża (wszystkie 
elementy wprowadzone w celu stabilizacji nie mogą być widoczne po zakończeniu prac). 
6. Montaż na nowym podłożu. 
7. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej oraz 
miękkich szczotek. 
8. Dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, Niemcy). 
9. W celu usunięcia czarnych nawarstwień organicznych głęboko osadzonych w strukturze 
kamienia zaleca się zastosowanie kompresów z mieszanki perhydrolu i wody destylowanej w 
stężeniu odpowiednio dobranym poprzez wykonanie prób.    
10. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
11. Uczytelnienie inskrypcji w miejscach tego wymagających. 
12. Nałożenie powłoki hydrofobowej  
13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Janusz Jędrzejewicz  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace Cemetery) 
Elmers End Road 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Janusza Jędrzejewicza. 
 
WYMIARY 
Stela: 51 cm i 69 cm wysokość w najwyższym i najniższym punkcie, 53,5 cm szerokość,  
9,5 cm grubość płyty. Krzyż: 38 cm wysokość, 15 cm szerokość, 9,5 cm głębokość.  
Płyta główna: 152,5 cm długość, 114 cm szerokość, 5 cm grubość. Postument: 145 cm długość, 
98 cm szerokość, 12,5 cm wysokość. Płyta na podmurówce: 154 cm szerokość, 10 cm wysokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Janusza Jędrzejewicza (i jego żony) znajduje się na lewo od głównej bramy cmentarza 
Beckenham w południowym Londynie. Wapienne części nagrobka pokrywają nawarstwienia 
biologiczne tj. mchy, porosty, glony, zarodniki mikroflory, widoczne w postaci jaskrawozielonych, 
szarozielonych lub prawie czarnych plam, smug. 
Stela z wyciętym krzyżem i podstawa pod wapienną płytą główną są wykonane z czarnej skały 
magmowej, płyta główna i podstawa całego nagrobka wykonane są z wapienia (prawdopodobnie 
Portland). Podstawa całego nagrobka w formie podestu/posadzki zbudowana jest z kawałków 
wapienia połączonych cementową spoiną Całość na betonowej podmurówce. Obiekt znajduje się 
w bardzo bliskim sąsiedztwie innych nagrobków. Posiada w sumie 10 wierszy inskrypcji 
aplikowanej z ołowiu (pierwsze dwa wiersze znajdują się na steli tuż przy krzyżu)  
 

JANUSZ I CEZARIA 
JĘDRZEJEWICZ 
 
JANUSZ.                                                                                   CEZARIA 
JĘDRZEJEWICZ                                                        BAUDOUIN DE COURTENAY 
1885-1951                                                                          JĘDRZEJEWICZ  
ŻOŁNIERZ [] BRYGADY J. PIŁSUDZKIEGO                          1885-1967                                            
MINISTER OŚWIATY                   PROFESOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU 
SENATOR R.P.                                    REKTOR POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA 
KAWALER VIRTUTI MILITARI                      OBCZYŹNIE W LONDYNIE 
                                                              ODZNACZONA KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI           

  
HISTORIA 
Janusz Jędrzejewicz (ur. 21 czerwca 1885 w Spiczyńcach, zm. 16 marca 1951 w Londynie) – major 
piechoty Wojska Polskiego, pedagog i polityk z okresu międzywojennego, premier, członek 
obozu piłsudczykowskiego. 
 
 



BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek w formie steli z wyciętym symbolem krzyża, posadowionej na kamiennej płycie na 
postumencie i jeszcze jednym dużo szerszym postumencie. 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej: stela i postument pod płytą główną i wapienia: 
płyta główna, drugi postument i obramowanie z 6 płyt. Cały postument jest na betonowej 
podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Janusza Jędrzejewicza jest bardzo zły. Posiada ogromną ilość nawarstwień 
i zabrudzeń na całej powierzchni wapiennej płyty i posadzki. Nawarstwienia, głównie 
pochodzenia organicznego są spowodowane wiekiem kamienia oraz jego usytuowaniem w 
bliskim sąsiedztwie drzew i dziko rosnących roślin dookoła nagrobka. 
Wapienna płyta uległa laminacji w lewej części najprawdopodobniej poprzez zalegającą wilgoć. 
Wapienne elementy posadzki są bardzo zniszczone, rozwarstwione, brakuje w tych miejscach 
spoiny lub jest popękana. 
Brakuje również spoin między poszczególnymi elementami nagrobka, które mogą łatwo 
gromadzić wodę i inne produkty przyspieszające niszczenie. 
Inskrypcje aplikowane ołowiem zachowane w bardzo złym stanie ( za wyjątkiem steli), brakuje 
części lub całości 25 liter: J,I,R,I,I,R,U,O,U,D,U,B,C,Z,Ź,I,O,O,D,Z,N,K,Z,Ż,I.  
Płyty obramowujące cały nagrobek są podniesione w kilku miejscach co jest prawdopodobnie 
spowodowane wrastającymi korzeniami drzew. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek Janusza Jędrzejewicza jest bardzo zaniedbany, użycie wapienia, który w takiej 
lokalizacji spowodowało, że narażony był na przyspieszoną erozję, przyczyniło się do odebrania 
waloru estetycznego całości. Pozostawiony bez opieki przez wiele lat pokrywał się organicznymi 
tworami w formie glonów, porostów i nawarstwień smolistych.  
Należałoby zacząć od wykopania płyt obramowujących nagrobek i wyrównać grunt przed 
ponownym ich położeniem. Następnie gruntowne oczyszczenie i podklejeniu rozwarstwionych 
elementów. Dorobienie brakujących liter ołowiowych i uzupełnienie spoin. W związku z 
bliskością drzew i roślin zaleca się wzmocnienie kamienia po jego wyczyszczeniu. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Podniesienie płyt otaczających nagrobek (6 sztuk), następnie wyrównanie terenu wokół 
nagrobka i podsypanie mieszanki piaskowo -cementowej w celu ich ponownego umiejscowienia. 
2. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo- ściernymi (parownica) i szczotki ze stali nierdzewnej. Uprzednio należy 
przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego. 
3. Wykonanie okładów rozjaśniających na najbardziej oporne nawarstwienia z pasty Clean 
Galena neutral firmy Remmers lub podobnej nieinwazyjnej o przybliżonych właściwościach. 
4. Wzmocnienie części wapiennych preparatem KSE HV firmy Remmers. 
5. Podklejenie połamanych i rozwarstwionych kawałków wapiennej posadzki klejem mineralnym 
mrozoodpornym np. Adesilet p9 firmy Mapei oraz rekonstrukcja ubytków wapienia przy użyciu 
zaprawy mineralnej barwionej w masie Multi Fill firmy Remmers. 
6. Uzupełnienie brakujących lub wymiana połamanych spoin pomiędzy wapiennymi fragmentami 
posadzki mieszanką cementu z wypełniaczem drobnoziarnistym. 
7. Rekonstrukcja brakujących liter w inskrypcji (ołów albo kit mineralny barwiony w masie). 
8. Położenie patyny zabezpieczającej na litery ołowiowe. 
9. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej w trakcie i po konserwacji. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały £1340. Koszty transportu  
+ parking 180£. Suma 1520£ 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 

 
 
Widok ogólny nagrobka 
 
 
 

 



      
 

 



  Inskrypcja z prawej strony na płycie głównej  
 

  



 
 



Zapadnięte płyty obramowania  

Zbliżenie na wapienne fragmenty posadzki  



Zbliżenie na posadzkę widoczna szara cementowa spoina

 

Próba czyszczenia wapiennej płyty  



Rozwarstwienie wapiennych płyt posadzki  
Połamane i rozwarstwione wapienne fragmenty posadzki

 



Lewa strona posadzki i podstawa płyty głównej z numerem rytym 

 
 
 
 
 
  



 

Odspojony fragment wapienia z posadzki nagrobka  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Stanisław Jóźwiak 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. DA, gr. 37. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Jóźwiaka. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 25 cm, szer. 75 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej charakteryzujące się dużą przewagą minerałów 
jasnych i o jednolitej teksturze. Nagrobek składa się z głównej płyty inskrypcyjnej z aplikacja 
kamiennego krzyża w tożsamym materiale oraz elementów podstawy tworzących obramienie. 
Na płycie widnieje napis: 
 

TU SPOCZYWAJĄ W BOGU 
NASI UKOCHANI RODZICE 
STANISŁAW I JUZEFA 
JÓŹWIAKOWIE 
*16.9.1892.        *5.2.1897 
+24.10.1964      +29.12.1981 
 
ORAZ ICH CÓRKA 
DANIUSIA 
 
*10-.8.1934 +2.4.1954 
JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYWOT  
KTO WEMNIE WIERZY, CHOĆBY UMARŁ   
ŻYĆ BĘDZIE.                               JAN .11.25 

 
HISTORIA 
Stanisław Jóźwiak (ur. 16 września 1892 w Poznaniu, zm. 24 października 1964 w Londynie) – 
polski działacz polityczny o orientacji narodowej, poseł na Sejm V kadencji w okresie II 
Rzeczypospolitej oraz do I i II Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z czarnej skały magmowej opracowanej na poler ustawionej ukośnie na 
betonowej podmurówce, napisy wykonane wgłębnie metodą tradycyjną – kute, złocone. Krzyż 
wykonany w formie aplikacji wklejony na powierzchnie płyty. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry, wymagający niewielkiej interwencji 
konserwatorskiej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zaleca się 
oczyszczenie obiektu, uzupełnienie warstwy złoceń w płycinach liter, zabezpieczenie całej 
powierzchni mikro woskiem krystalicznym, należy monitorować wpływ rosnącego bezpośrednio 
przy nagrobku drzewa, nadmierny rozrost może spowodować trwałe uszkodzenia bądź 
destabilizację całości. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Oczyszczenie powierzchniowe. 
2. Uzupełnienie bądź wykonanie nowego złocenia liter. 
3. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym. 
Ze względu na brak głębokich fundamentów należy monitorować stabilność całości.  
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 
 

              
 



 
 
 

 
 
 

 



          
 
 
 

         
 



 
 
 
 

 
 

          
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



47. Józef Kapica 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Manchester, cmentarz Southenrn, sekcja G (rzymskokatolicka), grób nr 781. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Józefa Kapicy. 
 
WYMIARY  
Całkowite: wysokość 102 cm, szerokość 76,8 cm, głębokość 146,5 cm. Wymiary płyty:  
wysokość 77 cm, szerokość 61 cm, głębokość 10 cm. Wymiary podstawy: wysokość: 25 cm, 
szerokość: 76,8 cm, głębokość: 25,5 cm. Wymiary opaski: wysokość 10 cm, szerokość 96 cm  
u wezgłowia i 101 cm u zanóżka, głębokość 121 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Southern w Manchesterze (sekcja G (rzymskokatolicka), grób 
nr 781), frontem skierowany w kierunku południowo-wschodnim. Nagrobek złożony jest z dwóch 
elementów: płyty-steli ułożonej na podstawie w formie prostopadłościanu oraz opaski. Stela 
wykonany została z norweskiego niebiesko-perłowego granitu Blue Pearl, który w rzeczywistości 
jest labradorytem. Charakteryzuje się grubym uziarnieniem i po wyszlifowaniu uzyskuje bardzo 
wysoki połysk z charakterystyczną mieniącą się niebieską „łuską‟ . 
Stela, której forma przypomina prostopadłościan zwieńczona jest serpentynowo.  Znaczą część 
frontu płyty zajmuje inskrypcja wykonana bezszeryfową majuskułą o różnej wielkości (wgłębnie) 
o treści:  
 

                                   Ś.†P. 
KOCHANY TATUŚ 
JÓZEF KAPICA 
UR. 21. 09. 1906 W MIEDŹNEJ 
ZM. 22. 06. 2002 
KOCHANA MAMUSIA 
WŁADYSŁAWA 
SŁAMA-KAPICA 
Z DOMU PUCHALSKA 
UR. 27. 06. 1923 W DZIŚNIE 
ZM. 07. 07. 2003 

Obok inskrypcji po prawej stronie adekwatnie do tekstu znajdują się kolorowe fotografie 
nagrobkowe w kształcie owalnym z dekoracyjną ramą złotego koloru o wielkości 10,5 cm. 
Fotografie przedstawiają popiersia osób w podeszłym wieku,  w ujęciach trzy czwarte.                                 
Podstawa steli również mieści wgłębną inskrypcję wykonaną majuskułą i umieszczoną centralnie 
o treści: 

DO CIEBIE PANIE, 
WZNOSZĘ DUSZĘ MOJĄ. 
BOŻE MÓJ, TOBIE UFAM. 
PS. 25. 1-2 

 



Obie inskrypcje wykonane są farbą akrylową w kolorze złotym. Natomiast oznaczenie lokalizacji 
grobu umieszczono w górnym lewym rogu podstawy (wgłębnie, nieco przekrzywiona), nie 
została pokryta farbą, lecz umieszczona w prostej ramie z otwartym prawym górnym i lewym 
dolnym narożnikiem z dekoracją w kształcie niewielkich trójkątów o treści: 

G 781   
 
Boki, tył i wierzchnia część zarówno steli jak i podstawy pozostają gładkie. Zarówno płyta jak i 
podstawa posiadają fazowane krawędzie o szerokości 3 mm poza górną krawędzią, której ścięcie 
wynosi 7 mm. Nagrobek osadzony został na prefabrykacie betonowym, którego górna 
płaszczyzna jest widoczna (szer. 99 cm, gł. 45 cm) i do jej szerokości dostosowana jest opaska, 
która u wezgłowia łączy się z prefabrykatem.  Sama opaska jest po prostu palisadą ogrodową 
zakończoną faliście. Składa się z kilku elementów ustawionych obok siebie bez żadnej spoiny, 
częściowo zatopiona pod powierzchnią ziemi, niewypoziomowana. A jej wnętrze służy jako 
miejsce nasadzania kwiatów. Na nagrobku brak sygnatury. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stela i podstawa w bardzo dobrym stanie zachowania. Brak widocznego oddziaływania 
czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń oraz jakość połysku kamienia wskazuje na to, że 
obiekt został ustawiony w stosunkowo niedalekiej przeszłości. Nagrobek pokryty lekką warstwą 
kurzu, zalegającego zwłaszcza na płaszczyznach poziomych.  Widoczny jest minimalny ubytek 
powłoki farby w kilku miejscach, który nie wpływa na odbiór tekstu. Na bocznej krawędzi 
podstawy u dołu znajduje się niewielki i płytki ubytek o długości 5 cm, powstały zapewne w 
trakcie montażu (kolor kamienia czyni go ledwo zauważalnym). Spoinowanie lekko zazielenione 
(b. wąskie, prawie niewidoczne) na co wpływ zapewne ma zacieniona lokalizacja nagrobka pod 
koronami drzew liściastych.  Z idealnym stanem zachowania steli kontrastuje betonowa opaska, 
która jest zapewne elementem poprzedniego nagrobka (patrz aneks). Porośnięta czynnikami 
biologicznymi (mchem, algami i porostami), zabrudzona ziemią, niewypoziomowana i krzywo 
ułożona ma zapewne ukazywać wielkość grobu (przynajmniej w teorii). Zdaje się być traktowana 
jako nieistotny element grobu. Zastany stan zachowania wskazuje również na to, że obiekt był 
niedawno doglądany (wnętrze opaski ze świeżo nasadzonymi roślinami i brakiem chwastów). 
Również otoczenie nagrobka nie jest porośnięte trawą i otacza je jedynie ziemisty grunt. 
Niezauważalne jest nieznaczne odchylenie podstawy do przodu, które ma celu powstanie 
niewielkiego spadku, który pozwala wodzie spływać z obiektu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt nie wymaga zabiegów konserwatorskich wykonywanych przez dyplomowanego 
konserwatora.  Płyta wraz z podstawą wymaga jedynie umycia ciepłą, czystą wodą przy użyciu 
gąbki lub miękkiej szmatki a następnie wypolerowania również za pomocą miękkiej szmatki. 
Jako, że ubytek znajdujący się na bocznej płaszczyźnie podstawy nie wpływa na odbiór 
estetyczny ani nie zagrażają trwałości nagrobka nie zaleca się jego uzupełniania. Elementy opaski 
pokryte nawarstwieniami biologicznymi należy zneutralizować preparatami grzybo i 
glonobójczymi z dodatkowym użyciem szczotek z miękkim włosiem ze stali nierdzewnej a 
następnie spłukać czystą wodą. 
Zaleca się systematyczne mycie steli przynajmniej raz na kwartał oraz kontrolowanie porostu 
czynników biologicznych na opasce. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu dwóch 
roboczodniówek oraz jednego dnia roboczodniówki na wykonanie dokumentacji. Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów, transportu, zakwaterowania i diety. Prace 
przy obiekcie na cmentarzu £370; prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185; koszt 
materiałów, utylizacja odpadów itp. £110; koszt transportu/mila £230; koszt zakwaterowania i 
diety/dzień £100. Suma całkowita (w funtach szterlingach) £995. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Nagrobek Józefa Kapicy na cmentarzu 
Southern w Manchesterze. 
Widok od frontu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Widok od tyłu 
 
 
 
 

 
Widok z prawego boku 
 
 
 
 
 



 
 

 
Widok z lewego boku 
 
 
 
 

 
Widok trzy czwarte 
 
 
 
 
 

 
Widok na stelę 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok na fotografie 
 
 
 
 
 
 



 

 
   
Widok minimalne ubytki warstwy farby w 
tekście 
 
 

 
 
Widok na oznaczenie lokalizacji grobu 
 
 
 
 

 
 
Widok na fragment prefabrykatu 
betonowego 
 
 
 
 
 
 



 
Widok na fragment spoinowania 
 
 
 
 
 

Widok na ubytek na bocznej płaszczyźnie 
podstawy 
 
 
 
 

 
Widok na fragment opaski 
 
 
 



ANEKS 
Tuż za nagrobkiem znajduje się (ułożona płasko na podłożu) poprzednia stela piaskowcowa o prostej formie z 
półkolistym zwieńczeniem (zapewne pozostawiona po demontażu), mająca następujące wymiary: wysokość 51 
cm, szerokość 25,5 cm, głębokość 5 cm. 
Na jednej z płaszczyzn, w górnej części, znajduje się napis wykonany wgłębnie kapitułą (dodatkowo 
pomalowany czarną farbą): 
 

KAPICA 
 
A na odwrocie, wykonane w ten sam sposób (lecz bez warstwy farby) oznaczenie grobu: 
 

G781 
 
Obecne warunki przechowywania steli są nieprawidłowe, obiekt w nienajlepszym stanie zachowania pokryty 
licznymi nawarstwieniami i czynnikami biologicznymi. 
 
 
 

 
 
Widok na stelę – stan zastany 
 
 

 
 
Widok na stelę – powierzchnia od podłoża 



48. Sylwester Karalus  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Henley-on-Thames, Fairmile Cemetery, 6AA, A4130, Sec. 11, plot 79. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Sylwestram Karalusa. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2000 x 800 x 800. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli jest wykonana z liter rytych: 

„SYLWESTER KARALUS 
*8th DECEMBER 1908 
+22nd OCTOBER 1975 
ALSO WIFE  
ERIKA KARALUS 
*5th DECEMBER 1913 
+18th DECEMBER 2004” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Wszystkie kamienne elementy grobu (stela, podstawa steli, i opaska) wykonane są z białego marmuru. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób osadzony jest na fundamencie betonowym. Wewnątrz opaski znajduje się ziemią do nasady kwiatowej. 
Podstawa steli zaopatrzona jest w otwór do zamontowania metalowego wazonu. 
Spoiny pomiędzy kamiennymi elementami są otwarte ze śladami zaprawy spoinującej.  
Grób jest zlokalizowany na stoku wzgórza, blisko kamienno-ceglanego parkanu, pomimo takiej lokalizacji, 
nagrobek nie jest odchylony od pionu. Brak widocznych pęknięć na marmurowych elementach i betonowym 
fundamencie, grób jest stabilny strukturalnie. 
Bezpośrednio nad grobem znajdują się gałęzie rosnących w pobliżu drzew i bluszczu. Ich obecność 
zdecydowanie wpływa na silną biodeteriorację powierzchni kamienia, poprzez intensywny opad materiału 
organicznego (spadź i liście) oraz ciągłe zacienienie, spowalniające parowanie nadmiaru wody. Powierzchnia 
marmurowych elementów jest zdeteriorowana, brak oryginalnego poleru, jest również intensywnie pokryta 
wzrostem glonów i kolonii porostów, a marmurowa opaska jest zabrudzona ziemią.  
Litery inskrypcji głównej na steli są ryte. Stela jest zwieńczona płaskorzeźbionym krzyżem i ornamentem 
roślinnym po jego bokach (gałązki bluszczu). 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorski (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego detergentu 
450£. Aplikacja biocydu 50£. Spoinowanie wszystkich otwartych fug 100£. Raport z przeprowadzonych prac 
konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 800£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Nasadzenie roślin. Wymiana metalowego wazonu kwiatów 
sztucznych. 
  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 



  
Grób S. Karalusa; widok z przodu; lokalizacja 
na toku, pod koronami drzew 
 

Widok z lewej strony 

 

 

Widok z tyłu  
 

Widok z góry na stelę, podstawę i fragment 
opaski 
 

  
Inskrypcja (litery ryte) na steli 
 

Intensywny wzrost mikrobiologiczny na górnej 
krawędzi steli; widoczny płaskorzeźbiony krzyż i 
ornament roślinny 
 



  
Otwarte spiny pomiędzy marmurową opaską i 
betonowym fundamentem 
 

Otwór w podstawie steli do zamocowania 
metalowego wazonu; widoczna otwarta spoina 
pomiędzy stelą i podstawą 
 

  
Wzrost mikrobiologiczny na pionowych 
krawędziach podstawy steli 
 

Marmurowe elementy grobu (stela na podstawie i 
opasce) osadzone na betonowym fundamencie 
 

 

 

Lokalizacja grobu na stoku wzgórza pod 
koronami drzew 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



49. Józef Kasprzycki  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, 1 Leysfield Rd, W12 9JF, kolumbarium, lok. 21. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Józefa Kasprzyckiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 10 x 280 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana z plastikowych liter naklejonych na plastikowe listwy, całość zamocowana na płycie 
pilśniowej: 
 

“S + P 
TADEUSZ JÓZEF KASPRZYCKI 
HISTORYK 
UR. 2.3.1923 W WARSZAWIE 
ZM. 22.5.1984 W LONDYNIE 
POKÓJ TOBIE” 
HISTORIA 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana jest z płyty pilśniowej, na którą naklejone są plastikowe listwy z plastikowymi literami. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Całość jest pomalowana kilkoma warstwami szarej farby. Plakieta jest zamocowana do ściany kolumbarium za 
pomocą skorodowanych wkrętów. Płyta pilśniowa jest wybrzuszona i odspojona od ściany kolumbarium (na 
górnej krawędzi i zdelaminowana prawa krawędź).  
Wszystkie obserwowane zniszczenia i deterioracja spowodowane są warunkami atmosferyczny i kiepską 
jakością materiałów użytych do wykonania i zamocowania plakiety. 
Plakieta, pomimo że jest stabilna, ze względu na jej wygląd, kiepską jakość użytych materiałów i stan 
zachowania wymaga wymiany.  
Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 
Wygląd nowej plakiety powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii p.w. 
św. Andrzeja Boboli w Londynie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Montaż nowej plakiety. Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z materiałów 
odpornych na warunki atmosferyczne (laminaty grawerskie). Wygląd nowej plakiety powinien być zgodny z 
kryteriami przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie 410£. Koszt prac 
konserwatorskich 410£. 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 



  
Widok ogólny na tablicę pochówku  
T. Kasprzyckiego w kolumbarium 

Znaczna deterioracja słabej jakości materiałów 
użytych do produkcji plakiety 
 

  
Odspojenia farby na powierzchni plakiety 
wykonanej z płyty pilśniowej (lewa krawędź) 
 

Delaminacja płyty pilśniowej (prawa krawędź) 

  
Odspojenia farby na płycie pilśniowej  
i plastikowych literach 

Wybrzuszenie płyty pilśniowej pod wpływem 
warunków atmosferycznych 
 

 



50. Stanisław Kauzik 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. FA, gr. 38 (grób symboliczny). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Kauzika. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 45 cm, szer. 25 cm, gł. 5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z pionowej deski oraz niezachowanej w całości prostokątnej płytki inskrypcyjnej, na której 
widnieje napis wykonany ręcznie z użyciem białej farby: 

 
Ś.P. [STA]NISŁAW KAUZIK 
[DOŁĘGA]–MODRZEWSKI  
UR. 8. 12.1892 ZM. 26.4.1959 

 
HISTORIA 
Stanisław Kauzik, ps. „Dołęga-Modrzewski” (ur. 9 stycznia 1891 w Warszawie, zm. 25 kwietnia 1959 w 
Londynie) – polski polityk, prawnik. Był studentem prawa i filozofii w Warszawie, Moskwie i Petersburgu, w 
którym założył Związek Niezawisłości Państwa Polskiego. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt to prowizorowany krzyż wykonany z pionowo wbitej deski oraz tabliczki inskrypcyjnej wykonanej z 
czarnego tworzywa. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako zły. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, widoczna jest niska jakość wykonanego upamiętnienia – zarówno ze względu 
na jakość zastosowanych materiałów, jak i samej formy, zaleca się zaprojektowanie i wykonanie nowego 
upamiętnienia z użyciem trwalszych materiałów. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: Wykonanie nowego upamiętnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle naturalnym. 
Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 



 
 
 

 

 

 



51. Leonidas Kliszewicz  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Nottingham, Southern Cemetery (Wilford Hill), K21-37. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Leonidasa Kliszewicza. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 110 cm, szer. 95 cm, gł. 215 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany z czarnej skały magmowej o jednolitej teksturze, składający się z głównej 
płyty inskrypcyjnej oraz elementów poziomych tworzących ogrodzenie elementów 
prostopadłościennej niskiej podstawy oraz płyty, na której znajduje się inskrypcja zawierająca: 
krzyż harcerski równoramienny, wzorowany na Orderze Wojennym Virtuti Militari, ramiona 
krzyża wpleciony jest wieniec dębowo-laurowy. Pośrodku, w kręgu, znajduje się lilijka z 
odchodzącymi na boki promieniami. Na poziomych ramionach krzyża widnieje napis „Czuwaj” , 
poniżej: 

LEONIDAS ANTONI BAZYLI KLISZEWICZ 
MAGISTER, PUŁKOWNIK, HARCMISZ, 
DELEGAD RZĄDU R.P 
Ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek 
ur. 19 1 1919 w Polsce 
zm. 9 12 2009  
w Nottingham 

 
 

(Poniżej herb Łuk) 
Ś. P. 
 
MIROSŁAWA HELENA 
KLISZEWICZ 
z domu SZECHIDEWICZ 
Książęta, herbu ŁUK 
Syberyjska i Ochotniczka 
Ukochana Mama, Babcia i Prababcia 
Ur. 14 7 1922 w Polsce 
Zm. 15 8 2011 w Nottingham 

 
(Poniżej osobna płytka w polu grobowym  
z inskrypcją) 

 
Syn 
Wiesław 
Jozef 
Kliszewicz 



28 12  1948 - 31 7 20 21 
Screenwriter, Actor, 
Much lover Father 
& Grandfather 

 
W górnych narożnikach w płytkim reliefie wykonano dekorację w postaci liści bluszczu. Nad 
inskrypcja wykonano prosty krzyż również z wykończone ołowiem. 
 
HISTORIA 
Leonidas Antoni Bazyli Kliszewicz (ur. 9 stycznia 1919 w Łoszniowie, zm. 9 grudnia 2009 w 
Nottingham) – polski historyk, harcerz i działacz emigracyjny. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z czarnej skały magmowej opracowanej na poler, napisy wykonane 
wgłębnie metodą piaskowania wypełnione złotą farbą. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycję zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako bardzo dobry, niewymagający interwencji 
konserwatorskiej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w dobrym stanie, widoczne oznaki stałej opieki. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Kazimierz Klochowicz 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera 16G, grób 149. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Kazimierza Klochowicza. 
 
WYMIARY 
Ogólne: wysokość 60,6-66 cm, szerokość 40,5 cm, głębokość 4 cm.  
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
W kamieniu widnieje inskrypcja aplikowana ołowiem – 6 wierszy tekstu na rewersie: 
 

 Ś   +  P 
KAZIMIERZ KLOCHOWICZ 
PŁK. DYPL. 
1897 – 1970. 
KOLEGO ŚPIJ  
SPOKOJNIE 

 
i 3 wiersze na awersie: 

16G 149 (inskrypcja aplikowana ołowiem) 
 

CHALKER 
& GAMBLE. (inskrypcja ryta) 

 
HISTORIA 
Kazimierz Albin Klochowicz (ur. 1 marca 1896, zm. 18 czerwca 1970 w Londynie) – oficer 
dyplomowany piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, w 1955 roku mianowany 
pułkownikiem przez Prezydenta RP na uchodźstwie, teoretyk broni, minister i polityk 
emigracyjny. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Kazimierza Klochowicza ma formę steli kamiennej (biały wapień zbity) o kształcie 
stożkowym, osadzonej bezpośrednio w gruncie bez fundamentu. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Kazimierza Klochowicza jest zachowany w średnio złym stanie. Stela jest znacznie 
pochylona do przodu (prawdopodobnie w wyniku oddziaływania korzeni pobliskiego drzewa). 
Całość pokryta jest znacznymi nawarstwieniami pochodzenia organicznego (w szczególności 
krawędź górna). Nie posiada żadnych ubytków w materiale skalnym. 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Nałożenie na oporne nawarstwienia kompresów wybielających (po uprzednim wykonaniu 
prób określających czas) z użyciem preparatów Clean Galena lub Arte Mundit firmy Remmers lub 
odpowiedników o zbliżonej specyfikacji. 
4. Wykopanie steli i usadowienie jej w pozycji pionowej, podsypanie z każdej ze stron mieszanką 
piasku z cementem w celu uzyskania solidnego osadzenia. 
5. Wykonanie hydrofobizacji kamienia w celu zabezpieczenia przed wpływami środowiska 
zewnętrznego (szczególnie ważne w przypadku braku podmurówki). 
6. Laserunkowe uzupełnienie liter inskrypcji rytej farbą do kamienia Historic Lasur firmy 
Remmers lub odpowiednikiem o tych samych właściwościach. 
7. Zakopanie kanału ziemią wcześniej wykopaną. 
8. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
9. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 680£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 830£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

                              
 Przechylenie płyty do przodu                                 



               
 Próby czyszczenia  
   
             

 
Zbliżenie na inskrypcje i nawarstwienia 
 



 
Inskrypcja na awersie z numerem grobu i nazwą zakładu kamieniarskiego  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. Adam Koc 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Oksford, Wolvercote Cemetery, quarter L2, gr. 245. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Adama Ignacego Koca. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2000 x 750 x 700: 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli jest wykonana z liter rytych: 
 

„ADAM IGNACY KOC 
1891 – 1969 
PUŁKOWNIK WOJSKA POLSKIEGO 
KAWALER VIRTUTI MILITARI 
MINISTER I SENATOR RP SUWALCZANIN 
R. I. P.” 

 
Powyżej inskrypcji jest wygrawerowany schematycznie symbol Orderu Virtuti Militari. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna, podmurówka i stela wykonane z wapienia portlandzkiego (prawdopodobnie 
Stonehills Whitbed). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Brak widocznych spękań na kamiennej płycie i betonowym fundamencie, grób jest stabilny. 
Spoiny pomiędzy kamiennymi elementami są otwarte ze śladami oryginalnej zaprawy 
spoinującej. 
Inskrypcja na steli jest wykonana z liter rytych. Powyżej inskrypcji jest wygrawerowany 
schematycznie Order Virtuti Militari. 
Nagrobek jest silnie zanieczyszczony wzrostem mikrobiologicznym, widoczne są liczne kolonie 
glonów i porostów. Wzrost mikrobiologiczny jest również widoczny na steli, szczególnie poniżej 
wcięć w górnej krawędzi. Intensywny wzrost drobnoustrojów w tych miejscach jest 
spowodowany zwiększonym ociekaniem wody deszczowej po porowatej powierzchni kamienia. 
Na steli, szczególnie w jej dolnej części, widoczny jest również intensywny wzrost kolonii 
porostów. Ich obecność w tym miejscu jest determinowana podsiąkiem kapilarnym. 
Na piniowych ściankach kamiennej podmurówki widoczne są niewielki poziome rysy 
spowodowane podczas koszenia trawy kosą żyłkową. Na płycie nagrobnej i podmurówce 
widoczna jest zaschnięta trawa rozrzucona również podczas koszenia kosą żyłkową. 
Krawędzie podmurówki są przerośnięte darnią, która kumuluje nadmiar wilgoci i soli 
mineralnych, w konsekwencji migrujących w głąb wapiennej płyty nagrobnej. 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 450£. Aplikacja biocydu 50£. Spoinowanie wszystkich otwartych fug 100£. Raport  
z przeprowadzonych prac konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. 
Koszt prac konserwatorskich 800£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Wykopane przerośniętej darni wokół grobu. 
  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 
 

 

 

Grób A. Koca, widok z przodu 
 

Widok z lewej strony 



  
Widok na stelę z tyłu; widoczny 
nierównomierny wzrost glonów i 
porostów na powierzchni wapienia 
 

Widok z prawej strony 

  
Intensywny wzrost glonów i porostów na 
górnej krawędzi steli 
 

Otwarta spoina pomiędzy stelą i płytą 
nagrobną 

  
Bardzo intensywny wzrost biologiczny na 
powierzchni płyty nagrobnej wykonanej z 
wapienia portlandzkiego; przerośnięta 
darń zakrywa całkowicie podmurówkę  
 

Zaschnięta trawa rozrzucona podczas 
koszenia kosą żyłkową 



  
Darń zakrywająca podmurówkę 
 

Rysy na powierzchni płyty nagrobnej 
spowodowane najprawdopodobniej 
podczas koszenia trawy 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Wacław Komarnicki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery, kwatera BS grób 230. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Wacława Tytusa Komarnickiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 46 cm wysokość, 91 cm szerokość, 8 cm grubość. Opaska: 198,5 cm długość, 91 cm 
szerokość, 78 cm szerokość pola w obrębie, 15 cm wysokość płyt opaski. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na steli znajduje się bardzo płytka inskrypcja aplikowana ołowiem, w sumie 9 wierszy tekstu: 

 
 Ś     P 
WACŁAW SAS — KOMARNICKI 
PROF.UNIWERSYTETU W WILNIE 
WARSZAWA — 29.VII.1891 
TONBRIDGE — 19.III.1954 
 
PROF. TYTUS SAS —KOMARNICKI 
B. MINISTER R. P. 
WARSZAWA 15.1.1896 LONDYN 9.9.1967 
SPOCZYWA W MAZZE (TORINO) 

 
HISTORIA 
Wacław Tytus Komarnicki (ur. 29 lipca 1891 w Warszawie, zm. 19 marca 1954 w Londynie) – 
polski prawnik, działacz polityczny, minister sprawiedliwości w Rządzie RP na uchodźstwie, 
profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na Sejm 
II i III kadencji w II RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego, 
członek Komitetu dla Spraw Kraju w 1943 roku. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Wacława Komarnickiego znajdujący się na cmentarzu Putney Vale w południowo- 
zachodnim Londynie wykonany jest z wapienia porowatego (najprawdopodobniej Portland) 
Całość (stela i opaska) osadzone są na delikatnej cementowej podmurówce. Środek opaski 
wypełniony cementowymi fragmentami tzw. lastryka (z wypełniaczem kamiennym) i 
pokruszonym szkłem dekoracyjnym. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Wacława Komarnickiego zachowany jest w złym stanie. Stela i poszczególne części 
opaski pokryte są dość intensywnymi nawarstwieniami pochodzenia organicznego. Płyta steli 
jest pęknięta i sklejona podczas poprzedniej konserwacji. 



Trzy płyty budujące opaskę są porozsuwane i „wypaczone” prawdopodobnie poprzez wrastające 
korzenie pobliskich drzew. Brakuje 13 liter i znaków. 
Przestrzeń w obrębie opaski jest zaniedbana i nie dodaje walorów dekoracyjnych całości. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka oraz we wnętrzu opaski 
2. Wykopanie 3 części opaski i ponowne ich ustawienie w oryginalnej pozycji i przylegających do 
siebie krawędzi. 
3. Oczyszczenie steli i płyt opaski z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek 
ze stali nierdzewnej, pędzli i wody (ewentualnie parownicy). 
4. Podklejenie odspojonych liter w inskrypcji, dwuskładnikową epoksydową żywicą do kamienia 
np. Akemi. 
5. Rekonstrukcja brakujących liter i znaków interpunkcyjnych przy użyciu zaprawy mineralnej 
barwionej w masie (kolor ciemnoszary lub antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 
6. Wykonanie hydrofobizacji kamienia w celu zabezpieczenia przed wpływami środowiska 
zewnętrznego. 
7. Zakopanie kanału ziemią wcześniej wykopaną i zasadzenie niskopiennych roślin np. żółty 
rozchodnik. 
8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały £1940. Koszt transportu i parking 150£. 
Suma 2090£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 

 
 
        Stela 



             
Porozsuwane części opaski 



 

 
        Pęknięcie steli 
 
 
 
 
 

Wstępna próba czyszczenia 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Stela na styku z ziemią 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Stanisław Kopański 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Northwood, sekcja A, grób nr 337. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Kopańskiego. 
 
WYMIARY 
Całkowite: wysokość 74,4 cm, szerokość, 76 cm, głębokość 194,2 cm. Wymiary krzyża: wysokość 
46 cm, szerokość trzonu 8,7 cm, szerokość ramion 30,5 cm, głębokość 4,8 cm. Wymiary cokołu: 
wysokość 28,4 cm, szerokość 22,7 cm, głębokość 17,8 cm. Wymiary tablicy: wysokość 4,8 cm,b 
szerokość 61 cm, głębokość 37 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Northwood w Londynie (sekcja A, grób nr 337), frontem 
skierowany w kierunku południowym. Nagrobek w formie krzyża na podstawie, otoczonego 
niepełną opaską z ukośnie umieszczoną tablicą inskrypcyjną w zanóżku. Wykonany został z 
drobnoziarnistego marmuru karraryjskiego o białym zabarwieniu z licznym użyleniem w szarym 
kolorze. 
Nagrobek w formie krzyża umieszczonego na elemencie w formie prostopadłościanu. Wszystkie 
boki krzyża zostały gładko potraktowane bez jakiejkolwiek dekoracji rzeźbiarskiej czy inskrypcji. 
Opaskę stanowią elementy o prostej formie   prostopadłościanów zakończonych wklęsłymi 
górnymi  narożnikami (o wymiarach: wys. 20,4 cm, szer. 26,7 cm, gł. 7,2 cm). Przy ich 
zakończeniach, prostopadle do nich ustawiono podobne, choć nieco niższe i o wydłużonej formie 
(o wymiarach: wys. 15,2 cm, szer. 7,5 cm, gł. 187 cm). Między tymi elementami, w zanóżku 
umieszczono ukośnie tablicę, która zamyka formę nagrobka. Tablica ta na górnej płaszczyźnie 
pokryta jest aplikowaną inskrypcją wykonaną z ołowiu, majuskułą bezszeryfową (różnej 
wielkości) o treści: 
 

Ś. P. 
Z DE RATHEL 
JANINA [K]OPAŃSKA 
18. 8. 1904 – 28. 6. 1969 
AND [GE]NERAŁ 
STANISŁAW KOPANSKI 
19. 5. 1895 – 23. 3. 1976 

Na przedniej płaszczyźnie po prawej stronie znajduje się sygnatura, a po lewej lokalizacja 
nagrobka (również pismem aplikowanym): 

E • SPARK • LTD                                                                              A • 337 
Obecnie zakład kamieniarski został wcielony i przebranżowiony na zakład pogrzebowy T.A. 
Ellement & Son E. Spark. 
Pole wewnętrzne opaski (o wymiarach 61 x 150 cm) stanowi betonowa płyta, która pokryta jest 
kwarcowymi kamykami. Widoczny jest również element konstrukcji betonowej, na której 
spoczywa obiekt, którego kontur posiada identyczne wymiary jak sam nagrobek. 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Obiekt w średnim stanie zachowania, na który wpływ mają błędy technologiczne popełnione 
podczas montażu obiektu w miejscu jego ekspozycji, oddziaływanie czynników atmosferycznych i 
zanieczyszczeń oraz czynniki biologiczne. Nagrobek pochyla się w lewą stronę, co jest wynikiem 
albo: zbyt bliskiego osadzenia nagrobka przy lub nawet nad miejscem,  w którym spoczywa 
trumna,  lub: zbyt szybkiego montażu na świeżo przekopanym gruncie, który przesuwa się i 
osiada, powodując zapadanie się nagrobka, choć grunt wzdłuż boku nagrobka nie jest widocznie 
zapadnięty. Jako całość, obiekt wydaje się być nadal stabilny (nie poddaje się pchnięciu), jednak 
sam eslement krzyża jest nieznacznie obluzowany (nie grozi upadkiem). Nagrobek w stosunkowo 
niedawnej przeszłości poddany został gruntownemu czyszczeniu. Posiada jedynie lekką warstwę 
zabrudzeń niezbyt mocno scaloną z podłożem, jednak poszczególne elementy obiektu w 
znacznej mierze pokryte są nawarstwieniami biologicznymi w postaci glonów i porostów. 
Widoczne są głównie na lewym boku oraz tylnych płaszczyznach obiektu jak i tablicy 
inskrypcyjnej. Porosty są bardzo trudno usuwalne z powierzchni kamienia,  pozostawiają po 
sobie ciemne odbarwienia w strukturze materiału. Inskrypcja, choć brak jej kilku znaków 
pozostaje czytelna (dzięki punktowym śladom).  Stan samego materiału, z którego wykonany jest 
nagrobek, choć stracił prawie całkowicie poler jest w dobrym stanie bez widocznej dezintegracji 
kamienia. Jednak w kilku miejscach widoczne są niewielkie spękania (podstawa krzyża, krótki 
element opaski), w których dodatkowo zagnieździły się porosty i zabrudzenia. Na obiekcie 
występują nieliczne mechaniczne ubytki formy m. in. po prawej stronie wezgłowia (o wielkości 2 
i 3 cm) oraz nieco mniejsze po prawej stronie zanóżka. Widoczne są świeże zarysowania 
powierzchni o różnej wielkości (dłuższe - powierzchniowe, krótsze - głębsze), liczne - wzdłuż 
prawego boku i mniej liczne wzdłuż lewego (powstałe prawdopodobnie na skutek nieuważnych 
prac ogrodniczych). Spoinowanie wokół elementów jest w znacznej mierze uszkodzone. Na 
dłuższym elemencie opaski po prawej stronie znajduje się okrągłe zaplamienie. Obiekt znajduje 
się na lekko pochyłym, trawiastym zboczu,  po lewej stronie dzieli go odległość 45 cm od grobu 
sąsiadującego, po prawej natomiast w sąsiedztwie grobów bez żadnej formy upamiętnienia. 
Zastany stan zachowania świadczy o tym, że obiekt jest doglądany. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia prawidłowej ekspozycji nagrobka należy wykonać wypoziomowanie 
względem osi pionowej z zagęszczeniem i ubiciem podłoża. Obiekt wymaga usunięcia glonów, 
porostów i innych nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu biocydowego w połączeniu z 
ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą szczotki z włosiem syntetycznym. Następnie 
obiekt należy umyć za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej. Konieczne może okazać 
wykonanie unifikacji kolorystycznej w partiach odbarwień spowodowanych porostami. 
Niewielkie spękania należy wypełnić metodą iniekcji żywicą akrylową, rozpuszczalną w związku 
organicznym. Zaleca się wykonanie uzupełnień ubytków formy kitami na bazie żywicy 
poliestrowej. Należy również uzupełnić brakujące elementy tekstu oryginalną metodą 
wykonania. Powinno się również ustabilizować element krzyża i uzupełnić brakujące 
spoinowanie w celu uszczelnienia. Powierzchnię kamienia należy zabezpieczyć środkiem 
dezynfekującym, roztworem fungicydu nanoszonym przez natrysk na powierzchnię kamienia 
Dodatkowo zaleca się wykonanie impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu 
zabezpieczenia jego powierzchni przed działaniem wód opadowych.                                                                       
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie prawidłowej 
ekspozycji i stabilności obiektu oraz powstrzymanie postępujących procesów destabilizacji  
poprzez oczyszczenie, co  wpłynie również na podniesienie walorów estetycznych obiektu.  
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 



2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Wypoziomowanie nagrobka wraz z betonowym elementem konstrukcyjnym obiektu  (bez 
demontażu a z wykonaniem wykopu wzdłuż lewego boku, zagęszczeniem podłoża przy użyciu 
kruszywa skalnego i prawidłowym osadzeniem nagrobka). 
4. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenia, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). Możliwe, że zabieg oczyszczania za 
pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
5. Oczyszczenie obiektu z zabrudzeń delikatnym strumieniem pary wodnej.  
6. Ewentualna unifikacja kolorystyczna w partiach odbarwień spowodowanych porostami przy 
użyciu półprzezroczystych farb silikonowych do kamienia Color LA Historic firmy Remmers. 
7. Wypełnienie spękań metodą iniekcji przy pomocy żywicy akrylowej paraloid B-72 (o stężeniu 
5-7%) rozpuszczonej w acetone. 
8. Wykonanie kitów zabezpieczających na bazie transparentnej żywicy poliestrowej Marmorkitt 
1000 firmy AKEMI z wypełniaczem z mączki marmurowej i pigmentów w sposób naśladujący 
oryginał. 
9. Ustabilizowanie krzyża na podstawie (przy użyciu kleju Stonebond firmy Harbro Supplies Ltd). 
10. Usunięcie uszkodzonego spoinowania i ponowne uzupełnienie wykonanie zaprawą na bazie 
wapna hydraulicznego NHL 3,5 z drobnoziarnistym wypełniaczem. 
11. Wykonanie brakujących elementów tekstu. 
12. Zabezpieczenie środkiem dezynfekującym całości obiektu (np. przy użyciu Biocide firmy 
Cornish Lime, nanoszonym przez natrysk na powierzchnię kamienia). 
13. Wykonanie hydrofobizacji preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym o podobnych 
właściwościach. 
14. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
15. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu przynajmniej raz na 
rok w celu usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych.  
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
trzynastu roboczodniówek oraz dwóch roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów i transportu. Prace przy obiekcie na 
cmentarzu £2405, prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £370, koszt materiałów, 
utylizacja odpadów itp. £1795, koszt transportu/mila £600, suma całkowita (w funtach 
szterlingach) £5170. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 



 
Nagrobek Stanisława Kopańskiego na cmentarzu Northwood w Londynie.                                                                                         
Widok od frontu 
 
 
 



 
Widok od tyłu. 
 
 
 
 

 
Widok z prawego boku. 
 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 
 
 
 

 
Widok trzy czwarte. 
 
 
 
 



 
Widok na zwieńczenie nagrobka. 
 
 

 
Widok na podstawę krzyża od tyłu. 
 
 
 

 
Widok na ubytki w prawym górnym 
narożniku oraz zarysowania powierzchni 
wzdłuż boku. 
 
 
 

 
Zbliżenie na ubytki w prawym górnym 
narożniku. 
 
 
 
 



 
Zbliżenie na zarysowania powierzchni 
prawego boku. 
 
 

 
Widok na lewy bok. 
 
 
 
 
 
 

   
Zbliżenie na zarysowaniana lewym boku.  
 
 
 
 

 
Widok na zabrudzenia powierzchni. 
 
 
 
 



 
Widok na tablicę inskrypcyjną. 
 
 
 
 

 
Zbliżenie na inskrypcję. 
 
 
 
 

 

Widok na sygnaturę obiektu. 
 
 

 
Widok na oznaczenie lokalizacji grobu. 
 
 

 
 
Widok ogólny obiektu w otoczeniu 
sąsiadujących nagrobków. 
 
 
 
 

 



56. Stanisław Kot 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera 23R, grób 4. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Kota. 
 
WYMIARY 
85 cm wysokość steli z krzyżem, 54 cm wysokość krzyża, 37 cm szerokość krzyża, 15-19 cm 
głębokość steli. Płyta podstawy: 61 cm szerokości, 39 cm długość, 10 cm głębokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Stanisława Kota ma formę lekko obrobionego głazu sjenitowego osadzonego na 
podstawie z tego samego materiału i zwieńczonego krzyżem. Posiada aplikacje aplikowaną 
ołowiem i patynowaną na czarno, 4 wiersze tekstu: 
 

        DR. IDA KOT 
       *1884 +1965 
PROF. STANISŁAW KOT 
       *1885 +1975 

 
HISTORIA 
Stanisław Kot (ur. 22 października 1885 we wsi Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, zm. 26 
grudnia 1975 w Edgware w Wielkiej Brytanii) – polski historyk wychowania i dziejów reformacji, 
działacz ruchu ludowego i polityk. Pseudonimy: J. Jaskier, Poseł Światła, Konstanty Stankowski, 
Student Mazur-Ewangelik, Tadeusz Wrotycz. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Stanisława Kota na cmentarzu North Sheen w południowym Londynie zachowany w 
dobrym stanie. Posiada lekkie nawarstwienia pochodzenia organicznego. Sama bryła steli 
kamiennej i krzyża jest bez uszkodzeń, inskrypcja aplikowana ołowiana jest zachowana bez 
ubytków. Obiekt jest usytuowany na lekkim wzgórzu, przez co tył jest trochę zasypany ziemią. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka ze szczególnym uwzględnieniem tylnej 
części. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Utworzenie w tylnej części nagrobka uskoku (stopnia) w celu odsunięcia ziemi od nasypywania 
bezpośrednio na stelę. 
4. Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
5. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 560£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 710£. 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 
 

 
                               
 

                                         
                    
 



   
 

    
 

 



Próba czyszczenia nawarstwień                  
 
 

Nadmiar ziemi od strony tylnej 

 
 
 



 
 

 
Inskrypcja aplikowana ołowiem  

 
 
 
 



 
 

Naczynko aluminiowo ołowiane w otworze w płycie pod stelą 
 
 
 

 

 



57. Marian Kukiel  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, GR. 1634. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mariana Kukiela. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1970 x 760 x 130. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna w centrum płyty nagrobnej; litery aplikowane ołowiane, mocowane na wpust, 
na płasko z powierzchnią kamienia: 

 
“S. + P. 
Z BERESÓW 
STANISŁAWA KUKIELOWA 
6.VI.1885. + 14.IV.1950. 
MARIAN KUKIEL 
DR. FIL. GENERAŁ DYWIZJI  
1885 – 1973 
 
R.I.P. 
TERAZ TEDY POZOSTAJĄ  
WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ 
TO TROJE. 
A Z TYCH NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ. 
1 AD COR. 13” 

 
W lewym dolnym narożniku wykonany z aplikowanych liter ołowianych numer lokalizacji grobu: 

“1634” 
 
a po prawej w tej samej technice wykonana inskrypcja z nazwą wykonawcy grobu: 

“ROSS LTD 
UXBRIDGE” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta z białego marmuru na fundamencie betonowym. Oba elementy strukturalnie stabilne, bez 
spękań i ubytków. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Płyta nagrobna porośnięta glonami, obecne są również kolonie porostów. Oryginalny poler 
powierzchni zdeteriorowany pod wpływem warunków atmosferycznych. Inskrypcja wykonana z 
aplikowanych liter ołowianych (płaskich na równo z powierzchnia marmuru). Inskrypcja w pełni 
czytelna, a litery stabilne i dobrze osadzone.  
 



Obserwowany jest również intensywny wzrost biologiczny (kolonie glonów i porostów, kilka 
kolonii mchów) na powierzchni kamienia. Powierzchnia płyty nagrobnej jest zdeteriorowana 
(przyczyną są warunki atmosferyczne), jednakże brak jest widocznych śladów cukrowania 
marmuru. Inskrypcja jest prawie niewidoczna ze względu na intensywny wzrost glonów i 
porostów.  
Płyta marmurowa i fundament betonowy są niewypoziomowane (u wezgłowia wyższe) co 
umożliwia lepsze spływanie wody opadowej z powierzchni kamienia. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Płytę nagrobną należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z 
dodatkiem niejonowego detergentu 700£. Polerowanie powierzchni marmurowej płyty 
nagrobnej 700£. Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy wzrost 
drobnoustrojów na powierzchni kamienia 50£. Fugowanie spoiny pomiędzy pytą nagrobną i 
fundamentem betonowym 350£. Zabezpieczenie chemiczne ołowianych liter na inskrypcji 
głównej 100£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 170£. Raport z przeprowadzonych prac 
konserwatorskich 350£. Koszt prac konserwatorskich 2420£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 
 
 



  
Płyta nagrobna, widok ogólny; silne 
zabrudzenia powierzchni 
 

Widok z przodu, marmurowa płyta 
osadzona na betonowym fundamencie 

  
Widok z lewej strony 
 

Widok z prawej strony nagrobka 

 

 

Inskrypcja na płycie marmurowej 
(aplikowane litery ołowiane) 

Inskrypcja z lokalizacją grobu (aplikowane 
litery ołowiane) 



 

  
Inskrypcja z nazwą wykonawcy grobu 
(aplikowane litery ołowiane) 
 

Otwarta spoina pomiędzy marmurową 
płytą nagrobną i betonowym 
fundamentem  
 

  
Otwarta spoina pomiędzy marmurową płytą 
nagrobną i betonowym fundamentem 
 

Stan zachowania ołowianych liter 
inskrypcji głównej 

  
Ołowiane litery wpuszczone na płasko, 
równo z powierzchnia kamienia 

Widoczne zabrudzenia i wzrost biologiczny 
na białej płycie marmurowej 
 

 
 

 



58. Stanisław Kuniczak  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Chiswick Cemetery, W4 2SA, Block O, class C, gr. 354. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Kuniczaka. 
 
WYMIARY 
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 760 x 240. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Litery ryte w powierzchni kamienia V-kształtne, pozłacane: 

„S. + P. 
STANISŁAW B. KUNICZAK 
GENERAL BRYGADY 
UR. 15. X 1900 WE LWOWIE 
ZM. 14. V 1974. 
SNIJ O WOLNYM LWOWIE 
ZONA, DZIECI, 
KOŁO LWOWIAN. 
 
MARIA HELENA KUNICZAK 
UR. 15. VI. 1908 
ZM. 16 XI 1987 
ZAWSZE BĘDZIESZ Z NAMI 
SYN I CÓRKA Z RODZINĄ” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Bazaltowa płyta nagrobna osadzona na fundamencie betonowym. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób (płyta nagrobna łącznie z łożem betonowym) jest lekko odchylony od poziomu w prawa 
stronę (około 20 mm), co jest spowodowane osiadaniem gruntu w tym miejscu. Brak spękań na 
płycie i na łożu betonowym. Pomimo odchylenia od poziomu, grób jest stabilny strukturalnie. 
Inskrypcja jest ryta (litery V-kształtne) i pozłacane. Warstwa pozłoty silnie zdeteriorowana. W 
literach „S. P.”: i krzyżu widoczny jest wzrost niewielkich kolonii porostów. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Nowa warstwa pozłoty na inskrypcji i krzyżu (201 liter i znaków oraz krzyż) 850£. 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 250£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 
150£. Koszt prac konserwatorskich 1300£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych):Koszenie trawy wokół grobu i wykopanie pącza 
bluszczu rosnącego ;po lewej stronie grobu. 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

  
Widok ogólny na płytę nagrobna 
 

Widok z prawej strony 

  
 Widok na płytę nagrobna od tylu 
 

Widok z lewej strony 

  
Deterioracja pozłacanej inskrypcji na 
płycie nagrobnej 
 

Inskrypcja, detal 
 



  
Płyta nagrobna z inskrypcja, widok ogólny Wzrost niewielkich kolonii porostów w 

krzyżu i rytych literach inskrypcji 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. Bronisław Kuśnierz  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. DA, gr.227. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bronisława Kuśnierza. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 410 x 610 x 780. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna na steli, litery ryte pozłacane: 

 
“S. + P. 
ANNA KUŚNIERZ 
Ur. 26.5.1892 Zm. 9.12.1960 
 
BRONISŁAW KUŚNIERZ 
Doktor Praw 
Ur. 27.1.1883 Zm. 27.4 1966 
Niech Spoczywają w Pokoju” 

 
Inskrypcja na tylnej ścianie podstawy nagrobka, po lewej stronie (litery ryte, pozłacane); 
lokalizacja grobu: 

“DA 227” 
 
Inskrypcja na tylnej ścianie podstawy nagrobka, po prawej stronie (litery ryte, pozłacane); nazwa 
wykonawcy nagrobka: 

“C.J. Jordan & Son” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Granitowa stela osadzona na podstawie/cokoliku z tego samego gatunku kamienia (z 
wykończeniem powierzchni na poler). Grób osadzony jest na betonowym fundamencie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Cała konstrukcja jest stabilna strukturalnie. Inskrypcje na steli i na podstawie wykonane w tej 
samej technice: litery ryte i pozłacane. Wszystkie inskrypcje są w pełni czytelne i w dobrym 
stanie zachowania. Na pionowych ściankach podstawy widoczne zabrudzenia powstałe w wyniku 
koszenia trawy kosą żyłkową. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Koszt prac konserwatorskich 50£. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

  
Widok ogólny na grób B. Kuśnierza Widok z prawej strony 

 

 

 

Widok z tyłu na stelę i podstawę 
 

Widok z lewej strony 
 



  
Inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

Inskrypcja z nazwą wykonawcy nagrobka 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60. Jan Kwapiński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Stretham Cemetery, kwatera P, grób 1227. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Kwapińskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 69 cm wysokość, 53 cm szerokość, 7 cm grubość. Płyta podstawy: 60 cm długość, 25 cm 
szerokość, 7,5 cm grubość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja ryta,  17  wierszy tekstu i znaków oraz duży krzyż z motywem róży. 
 

Ś.P. 
Z FRYCZYŃSKICH 
ANNA KWAPIŃSKA 
UR. W WILNIE 2.1.1891 ZM.3.7.1964. 
OFIARNA POLKA, 
WILNIANKA, NIEZŁOMNA PATRIOTKA 
 
JAN KWAPIŃSKI 
UR.W WARSZAWIE 12.11.1885 ZM. 4.11.1964 
BOJOWIEC O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, 
KATORŻNIKÓW CARSKI, WIĘZIEŃ SOWIECKI 
PRZYWÓDCA PPS I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
POSEŁ NA SEJM 
PREZYDENT M. ŁODZI 
MINISTER R.P. W LONDYNIE 
ZMARLI NA WYGNANIU 
PANNO ŚWIĘTA , CO JASNEJ BRONISZ CZĘSTOCHOWY I W OSTREJ  
ŚWIECISZ BRAMIE… TAK NAS POWRÓCISZ CUDEM NA OJCZYZNY ŁONO 

 
HISTORIA 
Jan Kwapiński, ps. „Kacper”, „Stanisław” (ur. 12 listopada 1885 w Warszawie, zm. 4 
listopada1964 w Penley) – polski polityk, działacz PPS, członek Organizacji Bojowej PPS, uczestnik 
akcji pod Rogowem, skazany na karę śmierci. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Jana Kwapińskiego jest w formie prostej steli (granodioryt) osadzonej na postumencie 
wykonanym z tego samego kamienia i na cementowej podmurówce. W górnej części płyty 
wklejony jest herb odlany prawdopodobnie w metalopodobnej żywicy. 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Jana Kwapińskiego zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Bryła płyty podstawy 
posiada dwa małe ubytki, medalion z herbem wymaga ponownego wklejenia i opracowania 
wokół. Obiekt trochę zarośnięty, ale doskonale czytelny. Inskrypcja ryta (dość płytka) bez 
uszczerbku. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie steli i podstawy z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, 
pędzli i wody (ewentualnie parownicy). 
3. Dokładne wyczyszczenie kleju wokół herbu i uzupełnienie przestrzeni wokół płytki z użyciem 
żywicy mineralnej barwionej w masie Multi Fill firmy Remmers. 
4. Uzupełnienie ubytków na płycie podstawy zaprawą mineralną barwioną w masie firmy 
Remmers. 
5. Dokładne wyczyszczenie inskrypcji. 
6. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 370£. Koszt transportu i parking 120£. Suma 490£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 
 
                  
 
 
 
 
              

 

 
 
 
             
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



61. Stefan Lalicki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), 679-681 Harrow Rd, London NW10 5NU, Plot XP 
gr. 1419 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stefana Lalickiego.  
 
WYMIARY 
Głębokość x szerokość x wysokość [mm] 
1800 x 750 x 750. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli (litery ryte): 
“Ś + P 
STEFAN LALICKI 
Minister Pełnomocny 
Ur. 3-XI-1889, Zm. 13-X-1945.” 
 
 
Inskrypcja na przedniej opasce po lewej stronie, litery ryte; lokalizacja nagrobka: 
“1419.XP” 
 
HISTORIA 
Stefan Lalicki, ur. 03.03.1905 r., zm. 15.10.1945 r.  Kierownik Kancelarii Prezydenta RP na 
uchodźstwie.  
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela wykonana z żółtego piaskowca wycięta na kształt odwróconej siedmiokątnej tarczy 
heraldycznej. Opaska złożona z trzech elementów kamiennych wykonana jest 
najprawdopodobniej z wapienia portlandzkiego lub piaskowca, jednak ustalenie typu 
kamienia nie jest możliwe ze względu na intensywny wzrost mikrobiologiczny na jego 
powierzchni. 
Grób osadzony jest na stabilizującym łożu betonowym. Spoiny pomiędzy kamiennymi 
elementami grobu są otwarte. Zaprawa spoinująca jest widoczna jedynie pomiędzy kamienną 
opaską a betonowym fundamentem. Przestrzeń otoczona kamiennymi elementami opaski 
wypełniona jest ziemią i samosiewną murawą. 
Na górnej i zewnętrznej powierzchni lewej opaski widoczne podłużne pęknięcia. Wszystkie 
elementy grobu są stabilne strukturalnie. 
Inskrypcja na steli płycie nagrobnej jest ryta , litery kute V-kształtnie. Inskrypcja główna jest w 
pełni czytelna. 
Inskrypcja na przedniej opasce jest wykonana w tej samej technice i również w dobrym stanie 
zachowania. 

 
 
 
 



 
STAN ZACHOWANI 
 
Zanieczyszczenia wzrostem biologicznym (glony i kolonie porostów) widoczne są na 
bocznych i górnej krawędzi steli. Wzrost mikrobiologiczny na przedniej i tylnej powierzchni 
jest znacznie mniejszy co może być spowodowane mikrozłuszczaniem i delaminacją 
warstw piaskowca. Wszystkie elementy kamiennej opaski są pokryte intensywnym 
wzrostem glonów i kolonii porostów. Jest to spowodowane podsiąkiem kapilarnym wody 
gruntowej, minerałów i materiału organicznego z gleby wypełniającej przestrzeń otoczonej 
opaską.  
Zabrudzenia powierzchni kamienia wywołane zanieczyszczeniem powietrza (spaliny) 
widoczne są w postaci ciemnego nalotu na przedniej i tylnej powierzchni steli. 
Nierównomierny rozkład tego typu nalotu może być spowodowany różną twardością 
piaskowca w obrębie steli. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Usunięcie darni z przestrzeni otoczonej opaską i wypełnienie jej odpowiednim grysikiem 
2. Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu  
3. Aplikacja kompresów z węglanem amonu w celu usunięcia zanieczyszczeń z przedniej i 
tylnej powierzchni steli 
4. Spoinowanie wszystkich elementów grobu i wypełnienie zaprawą wapienną spękań na 
prawej opasce 
5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały +opłaty administracyjne 1200£.  
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autor dokumentacji fotograficznej – Tomasz Muskus 

 
 
 
 
                  
 

 
Widok z przodu  

 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 
Widok na stelę i opaskę od tyłu



 
 

    
Widok z prawej strony Widok z lewej strony 
 
 
 

     
 

stela z inskrypcją, litery ryte V kształtnie;  inskrypcja (litery ryte V kształtne)  

widoczny ciemny nalot na powierzchni steli  z lokalizacją grobu 

wywołany zanieczyszczeniami atmosferycznymi 

 



      
Pęknięcie na powierzchni lewej opaski intensywny wzrost biologiczny na powierzchni  

 kamiennej opaski 

 

 

 
otwarta spoina pomiędzy kamienną opaską a stelą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. Rudolf Lewicki  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, 1 Leysfield Rd, W12 9JF, Kolumbarium, local. 51. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Rudolfa Lewickiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 3 x 310 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja grawerowana laserowo i pomalowana czarną farbą: 

„Ś. + P. 
DR ROMAN RUDOLF LEWICKI 
UR 25 05 1912 W KOSOWIE 
ZM 04 05 2004 W SEAFORD 
OBDARZ GO PANIE ŁASKĄ 
WIECZNEGO ODPOCZYNKU” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana z laminatu grawerskiego, zamocowana do ściany kolumbarium za pomocą 
wkrętów. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Wkręty dolne, znajdujące się tuż nad płytami chodnikowymi są szczególnie skorodowane. 
Plakieta zabrudzona szczególnie w dolnej części, pokryta lekką patyną i pajęczynami.  Zniszczenia 
wywołane warunkami atmosferycznymi i zastosowaniem nieodpowiednich materiałów (wkręty 
nie są wykonane z mosiądzu klub stali nierdzewnej). 
Po lewej stronie zamocowany jest wazonik na sztuczne kwiaty. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Wymiana istniejących wkrętów na nowe wykonane ze stali nierdzewnej lub 
mosiądzu. Oczyszczanie plakiety, retusz brakujących fragmentów farby w inskrypcji. Woskowanie 
70£. Koszt prac konserwatorskich 70£ 
  



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

  
Widok ogólny na tablicę pochówku R. 
Lewickiego w kolumbarium 
 

Metalowy wazonik przytwierdzony do 
plakiety 

  
Galwanizowane wkręty użyte do 
przytwierdzenia plakiety 
 

Odspojenie plakiety od ścianki 
kolumbarium 

  
Zabrudzenia i wzrost mchów przy dolnej 
krawędzi plakiety 

Skorodowany wkręt mocujący 

 
 

 

 

 



63. Herman Lieberman 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Highgate, Highgate East, kw. 84, grób nr 50563. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Grób Hermana Liebermana. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Grób znajduje się na cmentarzu Highgate w Londynie (Highgate East, Kwatera 84, grób nr 
50563), jednak brak jakiejkolwiek formy upamiętnienia pochówku. Podłoże porośnięte polną 
trawą, bez wyczuwalnego nasypu, zapadnięcia czy innych śladów grobu. Od pracowniczki biura 
cmentarnego otrzymałam dokumenty potwierdzające, że grobie pochowany jest Herman 
Lieberman (03.01.1870- 21.10.1941, choć data pochówku to 20.12.1957). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nie dotyczy. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nie dotyczy. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Miejsce pochówku Hermana Liebermana na cmentarzu Highgate. Brak formy upamiętnienia 
pochówku 
 
 



 

 
 
Brak formy upamiętnienia pochówku. 
 
 
 

 
 
Brak formy upamiętnienia pochówku. 
 



64. Henryk Jan Lipiński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Henley-on-Thames, obok Londynu, kolumbarium Sacred Heart Church, Vicarage Road, RG9 1HT 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Henryka Jana Lipińskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 23 cm, szer. 28 cm, gł. 1 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Płyta inskrypcyjna wykonana z mosiądzu z napisem trawionym zabarwionym na czarno: 

 
Ś+P 
Inż, HENRYK JAN LIPIŃSKI 
Ukochany mąż, ojciec i dziadek 
*14.3.1919   +15.11.2001 
RIP 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z mosiężnej płyty opracowanej na poler, napisy wykonane wgłębnie 
metodą trawienia zabarwione na czarno, płyta została osadzona na większej tafli mosiądzu 
przytwierdzonej w narożnikach niszy.   
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt znajduje się w kolumbarium w umiarkowanie stabilnych warunkach. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu oceniono jako dobry, widoczne są niewielkie ślady patyny. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnej estetyki należy usunąć produkty korozji. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji. 
3. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym.  
4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 



 
 

 
 

 
 



65. Maksymilian Lorenz  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. EC, gr.259. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Maksymiliana Lorenza. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 1750 x 280. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Litery wszystkich inskrypcji ryte. Krzyż i emblematy Polskiego Korpusu I Polski Walczącej 
grawerowane z wklęsłym tłem i reliefem płaskim z powierzchnia kamiennej płyty nagrobnej. 
Pisownia oryginalna: 
 

“SW ANDRZEJU BOBOLA SPRAW ABY PROCHY TE POWRÓCIŁY  
DO WOLNEJ POLSKI DO GROBU RODZINNEGO W ŻÓŁKWI 
SZLACHETNEJ MATKI POLKI  
S.P. KATARZYNY Z WOŁOSZYNÓW LORENZOWEJ 
UR. 25.XI.1888 POWRÓŻONEJ Z ZESŁANIA W ROSJI 
ZMARŁEJ W LONDYNIE 20.X.1962. 

 
ORAZ SYNÓW JEJ 
 
S.P. ADAMA LORENZA UR. 24.III.1911. 
KPT. 2 KORPUSU W.P. UCZESTNIKA WALK  
POD MONTE CASSINO I PIEDIMONTE. 
ODZNACZONEGO KRZYŻEM WALECZNYCH 
ZMARŁEGO W LONDYNIE 4.I.1967. 
 
S.P. MJR. MGR. MAKSYMILIANA STEFANA K LORENZA 
UR. 22.VII.1913. OFICERA 8 DYONU ŻAND. 
DOWÓDCY ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO INSP. KIELCE 
OSTATNIEGO DOWÓDCY 4PP. LEG. ARMII KRAJOWEJ 
PSEUDONIM “AKKEMYR KATARZYNA’ 
ODZNACZONEGO ORDEREM VIRTUTI MILITARI 
ZMARŁEGO W LONDYNIE 16.4.1988” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Granitowa płyta nagrobna osadzona na betonowym fundamencie. Płyta przedzielona w poprzek 
dwiema metalowymi przepaskami (w 1/3 i 2/3 długości płyty) wykonanymi z zmatowionych 
płaskowników stali nierdzewnej. 
 
 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Brak widocznych spękań, grób jest stabilny strukturalnie pomimo lekkiego odchylenia w prawa 
stronę (ok. 40 mm). Brak śladów zaprawy w spoinie pomiędzy płytą nagrobną a fundamentem 
betonowym. 
Inskrypcja jest ryta z opatrzona od góry rytym krzyżem i grawerowanymi emblematami Polski 
Walczącej i 2 Polskiego Korpusu Warszawskiego (po lewej stronie inskrypcji). Inskrypcja w 
dobrym stanie zachowania.  
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 250£. Oczyszczanie i zabezpieczenie przed korozją metalowych opasek  
(woskowanie na ciepło) 150£. Spoinowanie wszystkich otwartych fug 100£.  
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 50£. Opłaty administracyjne  
na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 700£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 
 



  
Widok ogólny na grób M. Lorenza 
 

Widok z prawej strony 
 

  
Widok z tyłu 
 

Widok z lewej strony 
 

  

Widok z tyłu, płyta nagrobna na 
betonowym łożu 
 

Metalowa opaska, detal 



  
Metalowa opaska, detal 
 

Inskrypcja główna na płycie nagrobnej 
 

  
Grawerowany emblemat 2 Korpusu 
Warszawskiego 

Grawerowany symbol Polski Walczącej 

 



66. Stanisław Lubodziecki 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Hampstead, sekcja WD, grób nr 76. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Lubodzieckiego. 
 
WYMIARY  
Całkowite: wysokość 91 cm, szerokość 105,5 cm, głębokość 37,5 cm. Wymiary steli: wysokość 
80,5 cm, szerokość 97,3 cm, głębokość 10,2 cm. Wymiary podstawy: wysokość 10,5 cm, 
szerokość 105,5 cm, głębokość 37,5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Hampstead w Londynie  (sekcja WD, grób nr 76), frontem 
skierowany w kierunku północnym. Nagrobek w formie steli ułożonej na podstawie. Wykonany 
został z norweskiego niebiesko-perłowego granitu Blue Pearl, który w rzeczywistości jest 
labradorytem. Charakteryzuje się grubym uziarnieniem i po wyszlifowaniu uzyskuje bardzo 
wysoki połysk z charakterystyczną mieniącą się niebieską „łuską”. 
Stela ma prosty kształt prostopadłościanu, który nieco rozbijają w górnej części podwójne 
zaokrąglone ramiona, szczyt natomiast jest płaski. Zamontowana jest ok. 2 cm od tylnej krawędzi 
podstawy, która w górnej płaszczyźnie od frontu posiada na krańcach dwa okrągłe otwory na 
wazony  (o średnicy 9 cm, część lewego aluminowego wazonu w otworze). Stela nie posiada 
żadnej dekoracji płaskorzeźbiarskiej a prawie całą powierzchnię lica zajmuje czytelna inskrypcja 
wykonana szeryfową majuskułą o różnej wielkości (wgłębnie, złocona) o treści: 

 
Ś † P 
STANISŁAW LUBODZIECKI 
GENERAŁ W.P. 
UR 24. 1. 1879 W WARSZAWIE 
ZMARŁ 23. 6. 1975 
MAJOR ART. A. Z. ROPELEWSKI 
UR W POLSCE 29. 12. 1893 
ZMARŁ W LONDYNIE 19. 4. 1983 
Ś. P. 
JANINA LUBODZIECKA ROPELEWSKA 
ZMARŁA 16. X. 1985 
PROSI O MODLITWĘ 
 

W części inskrypcji dotyczącej Stanisława Lubodzieckiego nad literami „I” znajdują się kropki. 
Natomiast na tylnej płaszczyźnie steli, centralnie u góry umieszczona została lokalizacja grobu 
(wgłębnie, pozłocona): 

76. WD. 
 

Brak sygnatury na obiekcie. Boki i wierzchnia część zarówno steli jak i podstawy pozostają 
gładkie. Nagrobek posiada fazowane krawędzie o szerokości 3 mm. Osadzony został na 
prefabrykacie betonowym, który jest częściowo widoczny. 



STAN ZACHOWANIA 
Obiekt w bardzo dobrym stanie zachowania. Brak widocznego oddziaływania czynników 
atmosferycznych i zanieczyszczeń oraz jakość połysku kamienia wskazuje na to, że obiekt został 
ustawiony w stosunkowo niedalekiej przeszłości. Nagrobek pokryty lekką warstwą zabrudzeń, 
kurzu,  małych fragmentów ściętej trawy zalegającymi zwłaszcza na płaszczyznach poziomych 
oraz miejscowo ptasimi odchodami.  Inskrypcja choć czytelna posiada spore ubytki pozłoty. 
Niewielkie,  powierzchniowe ubytki formy (trudno zauważalne przez niejednolitą kolorystykę 
kamienia)  znajdują się obok siebie, mniej więcej w połowie wysokości steli na jej lewej tylnej 
krawędzi (o wielkości 3 i 2,5 cm). Również dwa ledwo dostrzegalne, powierzchniowe ubytki o 
wielkości 1 cm znajduja sie na frontowej i bocznej krawędzi podstawy.  Między płytą a podstawą 
znajduje się bardzo słabo widoczna i wąska spoina, częściowo uszkodzona od tyłu. Nagrobek 
osadzony na prefabrykacie betonowym (na zaprawie cementowej), prawidłowo 
wypoziomowany, przez to, że po prawej stronie powierzchnia gruntu lekko się wznosi część 
podstawy jest umieszczona nieco pod powierzchnią. Na podstawie umieszczony został szklany 
wazon i znicz. Otoczenie nagrobka porasta polna trawa. Zastany stan zachowania wskazuje na to, 
że obiekt nie był doglądany od dłuższego czasu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Jako że obiekt znajduje się w bardzo dobrym stanie zachowania, zaleca się umycie go ciepłą, 
czystą wodą przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki a następnie wypolerowania również za 
pomocą miękkiej szmatki. Inskrypcję pokrytą pozłotą, która posiada znaczne ubytki należy 
uzupełnić tą samą techniką. Nie zaleca się uzupełniania niewielkich ubytków formy, które nie 
zagrażają trwałości nagrobka ani nie wpływają na  jego odbiór estetyczny. Należy natomiast 
uzupełnić brakujące spoinowanie między elementami w celu uszczelnienia elementów nagrobka.                                             
Celem prac konserwatorskich będzie głównie przywrócenie walorów estetycznych obiektu przy 
jednocześnie zminimalizowanej ingerencji w zachowaną formę. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Oczyszczenie ciepłą, czysta wodą za pomocą gąbki lub miękkiej szmatki a następnie 
wypolerowanie również za pomocą miękkiej szmatki. 
4. Wykonanie pozłoty (metodą na mikstion z użyciem 23,5 karatowego złota o podwójnej 
grubości). 
5. Uzupełnienie spoinowania zaprawą na bazie wapna hydraulicznego NHL 3,5 z wypełniaczem z 
mączki marmurowej.  
6. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
7. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Zaleca się systematyczne mycie steli przynajmniej raz na kwartał oraz kontrolowanie porostu 
traw, chwastów oraz pnączy wokół nagrobka. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu dwóch 
roboczodniówek oraz jednego dnia roboczodniówki na wykonanie dokumentacji. Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów i transportu. Prace przy obiekcie na 
cmentarzu £370, prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185, koszt materiałów, 
utylizacja odpadów itp. £360, koszt transportu/mila £90, suma całkowita (w funtach 
szterlingach) £1005. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 
 
 
 
 

 
Nagrobek Stanisława Lubodzieckiego na 
cmentarzu Hampstead w Londynie. 
Widok od frontu. 
 
 
 
 
 
 

 
Widok od tyłu. 
 

 

 
Widok z prawego boku. 
 
 
 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 
 



 

 
Widok od góry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok trzy czwarte. 
 
 
 
 
 
 

 
Widok na fragment inskrypcji. 
 
 
 
 

 
  Widok na oznaczenie lokalizacji grobu. 
 
 
 
 



 
Widok na niewielkie ubytki formy w 
podstawie. 
 
 

 
Widok na niewielkie ubytki formy na tylnej 
krawędzi. 
 
 

 

 
Widok na ubytek spoinowania i luźno 
zalegające zabrudzenia. 
 
 
 
 

 
Widok ogólny obiektu w otoczeniu 
sąsiadujących nagrobków. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. Tadeusz Machalski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Hampstead, sekcja WD, grób nr 74. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Machalskiego. 
 
WYMIARY  
Całkowite: wysokość 90,8 cm, szerokość 104,8 cm, głębokość 30,2 cm. Wymiary steli: wysokość 
83,4 cm, szerokość 74,8 cm, głębokość 7,5 cm. Wymiary podstawy: wysokość 7,4 cm, szerokość 
104,8 cm, głębokość 30,2 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Hampstead w Londynie (sekcja WD, grób nr 74), frontem 
skierowany w kierunku północnym. Nagrobek w formie steli ułożonej na podstawie. Wykonany 
został z sjenodorytu (?) polerowanego o bardzo wysokim stopniu połysku co nadaje skale bardzo 
głębokie czarne zabarwienie (choć z bliskiej odległości wyraźnie rozbita jest jaśniejszymi 
minerałami) a jego struktura jest średnioziarnista (w handlu pod nazwą granitu Absolut Black).  
Stela ma prosty kształt prostopadłościanu, którego szczyt łagodnie się wyobla. Dodatkowo po 
obu bokach ustawiono proste elementy w formie przypominające sześciany (w rzeczywistości to 
prostopadłościany o wymiarach: 15,2 x 14,9 x 14,5 cm). Stela zamontowana jest 2 cm od tylnej 
krawędzi podstawy, która w górnej płaszczyźnie centralnie, od frontu posiada okrągły otwór na 
wazon (o średnicy 10 cm). Stela nie posiada żadnej dekoracji płaskorzeźbiarskiej, a znaczną część 
lica zajmuje czytelna inskrypcja wykonana bezszeryfową majuskułą o różnej wielkości (wgłębnie, 
oryginalnie złocona) o treści: 
 

Ś † P 
Z KORYBUT - DASZKIEWICZÓW 
MARIA MACHALSKA 
1897 - 1972 
Ś † P 
TADEUSZ F. MACHALSKI 
GENERAŁ W. P.  
1892 – 1983 
 

Natomiast na tylnej płaszczyźnie steli, centralnie u góry umieszczona została lokalizacja grobu 
(wgłębnie, oryginalnie złocona): 

WD 74 
 
Brak sygnatury na obiekcie. Boki i wierzchnia część zarówno steli jak i podstawy pozostają 
gładkie. Wszystkie elementy nagrobka posiadają fazowane krawędzie o szerokości 2 mm.   
Obiekt został osadzony na prefabrykacie betonowym (o wymiarach: wys. 7 cm, szer. 106 cm, gł. 
46 cm), który jest widoczny. 
 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Bardzo dobry stan zachowania samego kamienia (bez widocznego oddziaływania czynników 
atmosferycznych i zanieczyszczeń mocno scalonych z podłożem) stela zawdzięcza odpornemu 
materiałowi, z którego została wykonana, jednak błędy technologiczne popełnione podczas 
montażu nagrobka powodują jego przechylanie się do przodu (obiekt nadal stabilny, nie poddaje 
się pchnięciu), które w przyszłości może grozić upadkiem. Jakość połysku kamienia wskazuje na 
to, że obiekt został ustawiony w stosunkowo niedalekiej przeszłości. Nagrobek pokryty lekką 
warstwą zabrudzeń, kurzu. Znaczne ilości fragmentów zasuszonej trawy zalegają zarówno na 
płaszczyznach poziomych jak i pionowych oraz w otworze na wazon. W kilku miejscach pokryty 
ptasimi odchodami.  Inskrypcja choć czytelna praktycznie nie posiada pozłoty (jedynie niewielkie 
fragmenty), a to co czyni ją czytelną to spodnia warstwa malarska w kolorze kremowym. Na 
obiekcie nie występują żadne ubytki formy ani zarysowania. Bardzo wąskie spoinowanie wokół 
elementów w znacznym stopniu jest uszkodzone. Nagrobek osadzony jest niemalże centralnie na 
prefabrykacie betonowym (lewy bok ustawiony jest 1 cm od krawędzi a prawy na równi z 
krawędzią betonowego bloku). Tylna krawędź prefabrykatu uniesiona jest ponad powierzchnię 
gruntu, co oczywiście stanowi o destabilizacji nagrobka a jest najprawdopodobniej wynikiem 
zbyt bliskiego osadzenia prefabrykatu przy lub nawet nad miejscem,  w którym spoczywa trumna 
lub zbyt szybkim montażem na świeżo przekopanym gruncie, który przesuwa się i osiada. Na 
podstawie znajdują się również rozbite pozostałości znicza. Stela znajduje się w bardzo bliskim 
sąsiedztwie nagrobka po prawej stronie w odległości ok. 10 cm. Otoczenie nagrobka porasta 
polna trawa oraz pnącze bluszczu, które zaczyna obrastać obiekt. Zastany stan zachowania 
wskazuje na to, że obiekt nie był doglądany od dłuższego czasu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia prawidłowej ekspozycji nagrobka należy wykonać wypoziomowanie 
względem osi poziomej i pionowej z zagęszczeniem i ubiciem podłoża, co zapewne wiązać się 
będzie z demontażem obiektu.  Stela wymaga umycia ciepłą, czystą wodą przy użyciu gąbki czy 
miękkiej szmatki lub delikatnego strumienia pary wodnej a następnie wypolerowania również za 
pomocą miękkiej szmatki. Niestabilne pozostałości warstwy podmalówki pod złoconą inskrypcję 
należy usunąć za pomocą roztworu do usuwania powłok malarskich a następnie wypełnić farbą z 
medium akrylowym lub olejnym imitującym oryginał, a następnie wykonać pozłotę. Należy 
również uzupełnić brakujące spoinowanie między elementami w celu ich uszczelnienia. 
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie prawidłowej 
ekspozycji i stabilności obiektu, uszczelnienie spoinowania oraz uczytelnienie inskrypcji. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Demontaż obiektu (usunięcie go z miejsca, w którym jest zamontowany). 
4. Wypoziomowanie i zagęszczenie podłoża przy użyciu kruszywa skalnego i warstwy suchej 
zaprawy cementowej oraz jego ponowne osadzenie. 
5. Usunięcie niestabilnej warstwy malarskiej z liter za pomocą roztworu do usuwania powłok 
malarskich (np. Nitromors). 
6. Oczyszczenie obiektu z zabrudzeń ciepłą wodą lub delikatnym strumieniem pary wodnej a 
następnie wypolerowanie miękką szmatką. 
7. Wypełnienie liter tekstu farbą naśladującą oryginał (z medium olejnym lub akrylowym np. 
firmy Winsor & Newton). 
8. Wykonanie pozłoty (metodą na mikstion z użyciem 23,5 karatowego złota o podwójnej 
grubości). 



9. Uzupełnienie spoinowania zaprawą na bazie wapna hydraulicznego NHL 3,5 z wypełniaczem z 
mączki marmurowej i dodatkiem czarnego pigmentu.  
10. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
11. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu przynajmniej raz na 
kwartał w celu usunięcia brudu oraz ewentualnych nawarstwień biologicznych. Zaleca się oraz 
kontrolowanie porostu traw, chwastów oraz pnączy wokół nagrobka.  
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu sześciu 
roboczodniówek oraz dwóch roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji. Kosztorys uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów i transportu. Prace 
przy obiekcie na cmentarzu £1110, prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £370, koszt 
materiałów, utylizacja odpadów itp. £1530, koszt transportu/mila £300, suma całkowita (w 
funtach szterlingach) £3310. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nagrobek Tadeusza Machalskiego   Widok od tyłu. 
na cmentarzu Hampstead w Londynie. 
Widok od frontu. 
 
 
 
 



  
Widok z prawego boku. Widok z lewego boku. 
 
 

  
  
 
  
Widok od góry.  Widok trzy czwarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Widok na fragment inskrypcji.  Widok na fragment inskrypcji. 
 
 
 

  
  Widok na oznaczenie lokalizacji grobu.  Widok na fragmentu nagrobka pokrytego  
 zabrudzeniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Widok na tył z destabilizowaną płytą  Widok na ubytek spoinowania i liczne  
prefabrykatu.  zabrudzenia. 
 
 
 
 
 
 

  
Widok na ubytek spoinowania  Widok ogólny obiektu w otoczeniu sąsiadujących  
i liczne zabrudzenia.  nagrobków. 
 
 
 
 
 
 
 
 



68. Tadeusz Malinowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. K, gr.16A 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Malinowskiego 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2750 x 1220 x 300. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje: Litery ryte, pozłacane (lub malowane złotą farba): 
 

“S. + P. 
GENERAL BRYGADY 
1888 + 1980 
WANDA ZE ZDUNIÓW 
1O VOTO GŁOWIŃSKA 
2O VOTO MALINOWSKA 
1894 + 1983 
 
PRZESZLI PRZEZ ZYCIE CZYNIĄC DOBRZE 
 
R. I P.” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Bazaltowa płyta nagrobna (wykończona na poler) na fundamencie betonowym. 
 
STAN ZACHOWANIA 
W przedniej części grób jest obniżony (3 cm od poziomu), co umożliwia swobodne spływanie˙ 
wody opadowej. Otwarte spoiny pomiędzy kamiennymi elementami grobu, brak śladów zaprawy 
spoinującej. Brak widocznych spękań na kamiennej płycie i betonowym fundamencie, grób jest 
stabilny. 
Inskrypcja i ryty krzyż wykonane z liter rytych. Inskrypcja główna jest ‘pozłacana’, wydaje się 
jednak, że do tego procesu użyto szlagmetalu lub złotej farby. Inskrypcje z lokalizacją grobu i 
nazwą wykonawcy (na przedniej pionowej ściance podstawy)  są również pozłacane, jednakże z 
wykorzystaniem lepszej jakości materiałów. 
Poniżej inskrypcji na płycie nagrobnej jest grawerowane godło Polski. 
Poler płyty nagrobnej jest w bardzo dobrym stanie zachowania, jednakże powierzchnia kamienia 
pokryta jest spadzią i liśćmi z rosnącego w pobliżu drzewa. Na pionowych ściankach podstawy 
widoczne zabrudzenia powstałe w wyniku koszenia trawy kosą żyłkową.  
 
 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 250£. Spoinowanie wszystkich otwartych fug 100£. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 500£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 
 
 

 

 

Widok ogólny na grób T. Malinowskiego 
 

Widok z prawej strony 
 

  
Widok z tyłu 
 

Widok z lewej strony 
 



  
Widok ogólny na płytę nagrobną i 
inskrypcję główną 
 

Ryty i pozłacany krzyż na płycie nagrobnej 

  
Inskrypcja główna, detal Inskrypcja z lokalizacją grobu 

 

  
Inskrypcja z nazwą wykonawcy nagrobka 
 

Płyta główna, opaska (podmurowka) i 
łoże betonowe 



  
Otwarta spoina pomiędzy kamiennymi 
elementami opaski 

Otwarta spoina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69. Bogusław Miedziński  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, W5 4RU, 10C/DD. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bogusława Miedzińskiego 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1970 x 760 x 930. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli (litery ryte i pozłacane): 

 
“ŚP 
BOGUSŁAW MIEDZIŃSKI 
ŻOŁNIERZ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
OSTATNI MARSZALEK SENATU R.P. 
22.3.1891 – 8.5.1972” 

 
Inskrypcja na płycie nagrobnej (litery ryte i pozłacane): 

 
“ŚP 
ROMAN MŁUDZIŃSKI 
UKOCHANY MAŹ I TATA 
SYN, BRAT I WUJEK 
15.3.1947 – 25.2011” 

 
Inskrypcja na przedniej opasce po lewej stronie, litery ryte; lokalizacja nagrobka: 

“10C/DD” 
 
Inskrypcja na przedniej opasce po prawej stronie, litery ryte; nazwisko wykonawcy nagrobka: 

“WS-Bond” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna, opaski i stela wykonane z granitu (prawdopodobnie Labrador). Wszystkie 
powierzchnie granitowych elementów są wykończone na poler. Jedyne surowe, niepolerowane 
fragmenty to górna i boczne krawędzie steli. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób osadzony jest na stabilizującym łożu betonowym. Spoiny pomiędzy kamiennymi 
elementami grobu są otwarte z widocznymi pozostałościami zaprawy spoinującej. Brak 
widocznych spękań na kamiennych elementach grobu. Grób jest lekko przechylony od pionu w 
prawo (około 20 mm), co ma związek z lokalnym osiadaniem gruntu. Wszystkie elementy grobu 
są stabilne strukturalnie. 
Inskrypcje na steli płycie nagrobnej są ryte i pozłacane. Warstwa pozłoty jest w dobrym stanie i 
obie inskrypcje są w pełni czytelne. 



Inskrypcje na opasce przedniej są ryte i również w dobrym stanie zachowania. 
Powierzchnia granitu ma nadal oryginalny poler, zabrudzenia występują jedynie lokalnie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 100£. Spoinowanie wszystkich elementów grobu 350£. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 600£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 
 
 

  
Widok na nagrobek od przodu 
 

Widok na stelę i opaskę od tyłu 



  
Widok z prawej strony  
 

Widok z lewej strony 

  
Stela z inskrypcją, litery ryte i pozłacane  
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

  
Inskrypcja z nazwą wykonawcy grobu 
 

Otwarta spoina (6.5 mm) pomiędzy płytą 
poziomą a podstawa steli 



  
Surowe wykończenie zewnętrznych 
krawędzi steli (prawdopodobnie 
Labrador) 
 

Widok na surową górną krawędź steli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70. Tadeusz Münnich  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera ER, grób 62. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Münnicha. 
 
WYMIARY 
213,5 cm długość, 91 cm szerokość, 10,5 cm głębokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na płycie widnieje inskrypcja ryta – 12 wierszy tekstu i na przedniej krawędzi numer grobu: 
 

  Ś  +  P 
TADEUSZ MUNNICH 
PUŁKOWNIK DYPLOMOWANY 
ŻOŁNIERZ BR. LEGIONÓW J. PIŁSUDSKIEGO  
KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI 
18.8.1893 — 12.10.1959 
IRENA MUNNICH 
NEE KARYSZKOWSKA 
20.10.1894 – 24.12.1989 
DANUTA MUNNICH 
NEE ZDZIARSKA 
24.9.1927 – 25.1.2011 

 
ER.62 

 
HISTORIA 
Tadeusz Münnich (1893-1959) – pułkownik dyplomowany, adiutant generalny Naczelnego 
Wodza w 1939 r., szef biura Inspekcji Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych, żołnierz I Brygady 
Legionów Polskich. Członek Koła Generałów i Wyższych Oficerów. Jeden z założycieli Instytutu 
Piłsudskiego w Londynie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Tadeusza Münnicha jest prostą płytą granitową, szarą osadzoną na cementowej 
podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Tadeusza Münnicha jest zachowany w miarę dobrym stanie. Bryła kamienia jest 
nienaruszona i bez ubytków formy. Inskrypcja ryta była prawdopodobnie pozłacana – zachowała 
się szczątkowo warstwa podkładu w kolorze ciemnoszarym/czarnym, co sprawia, że litery są 
mało czytelne. 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Rekonstrukcja całości inskrypcji przez pozłocenie wszystkich liter złotem płatkowym na 
mikstion po uprzednim przywróceniu podkładu farbą pod złoto. 
4. Rekonstrukcja warstwy malarskiej zabezpieczającej cokół. 
5. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
6. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 840£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 990£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 

 

 
 
 
                               
 
                              
                                 



  Widok boczny płyty granitowej na podmurówce 

  
Litery ryte ze szczątkowym pozłoceniem 

 

 
 Fragment styku płyty i podmurówki oraz wyryty numer nagrobka 



 
Struktura kamienia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71. Karol Niezabytowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace Cemetery) 
Elmers End Road 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Karola Niezabytowskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta spodnia: 198 cm długość, 76 cm szerokość, 18 cm grubość płyty. Płyta wierzchnia: 188 cm 
długość, 66 cm szerokość, 5 cm grubość płyty. Cokół część 1: 48,5x40,5x14 cm. Cokół część 2: 
37x29x12 cm. Cokół część 3: 24x18x10 cm. Krzyż: 66,5 cm wysokość, 37 cm rozpiętość ramion, 
7,5 cm grubość i 12 cm szerokość bloku kamiennego. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Karola Niezabytowskiego (i jego żony) znajduje się w lewej części od bramy głównej na 
cmentarzu Beckenham w południowym Londynie. 
Obiekt przeznaczony do konserwacji jest w formie dwóch stopniowo ułożonych płyt nagrobnych 
wykonanych z wapienia (prawdopodobnie Portland) i osadzonych na betonowej podmurówce 
oraz krzyża obecnie w trzech częściach i trójstopniowego cokołu pod tenże krzyż. Na trzech 
stopniach cokołu oraz płycie wierzchniej widnieje inskrypcja aplikowana ołowiana złożona w 
sumie z 12 linijek tekstu: 
 

Ś P 
KAROL 
NIEZABYTOWSKI 
UR 5XI1865 + 26XI1952 
KAWALER ORD POLONIA RESTITUTA 
SENATOR RZECZP. POLSKIEJ 
MINISTER ROLNICTWA 1926-30 
SZAMBELAN PAPIESKI 
 
Ś + P 
KAROLOWA NIEZABYTOWSKA 
UR 18 IX 1879    ZM 10 VIII 1961 
R I P 

 
HISTORIA 
Karol Niezabytowski (ur. 4 listopada 1865 w Oleszewiczach k. Grodna, zm. 26 listopada 1952 w 
Beckenham, Wielka Brytania) – ziemianin, polityk i działacz państwowy II Rzeczypospolitej. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z wapienia (prawdopodobnie Portland) w formie dwustopniowej płyty 
nagrobnej i krzyża (w 3 częściach) na trzystopniowym cokole w górnej części nagrobka.  



STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Karola Niezabytowskiego i jego żony jest bardzo zły. Nagrobek składa się z 
dwóch płyt położonych jedna na drugą z 6 cm przesunięciem i trzystopniowego cokołu pod krzyż, 
który udało się znaleźć w trzech częściach porozrzucanych po okolicy ( dwie części były zakopane 
stosunkowo blisko płyty nagrobnej a trzecia, największa część została odnaleziona około 10 
metrów dalej). 
Lewa strona obu płyt nagrobnych jest bardzo mocno zapadnięta w ziemię (we frontowej części 
jest na równi z powierzchnią trawnika porastającego okolice ). 
Cała powierzchnia kamienia pokryta jest różnego typu nawarstwieniami, zwietrzeniami i 
zazielenieniami głównie pochodzenia organicznego (gęste trawy i chwasty wokół nagrobka oraz 
bliskie sąsiedztwo drzew są poważną przyczyną nawarstwień). 
Inskrypcje wypełnione ołowiem, który zachowany jest bardzo szczątkowo są trudne do 
rozczytania z powodu wielu braków, przetarć i wypłyceń. 
Z upływem czasu powierzchnia kamienia, ulegając erozji, ścierała się, „wygubiając” kolejno 
literki. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek Karola Niezabytowskiego jest mało zauważalny, ze względu na trudność odczytania 
inskrypcji i brak krzyża. Powinien zostać odkopany w całości, wypoziomowany. Delikatne 
wyczyszczenie przy pomocy parownicy i szczotki oraz waty stalowej. 
Ze względu na bardzo delikatny i estetyczny styl inskrypcji istnieje ryzyko, że podczas 
rekonstrukcji liter zostanie zagubiony oryginalny ich charakter, dlatego proponuje się delikatne 
podmalowanie liter w celu umożliwienia ich rozczytania. 
Sklejenie krzyża, a następnie osadzenie go w oryginalnej lokalizacji. Wzmocnienie wszystkich 
części kamienia ze szczególnym uwzględnieniem krzyża. Całość w zależności od rezultatu 
czyszczenia zaleca się poddać unifikacji kolorystycznej. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Odkopanie wokół i w polu pochówku fundamentów i sprawdzenie stanu betonowej 
podmurówki. 
2. Prawidłowe wypoziomowanie całości nagrobka polegające na jego (przynajmniej częściowym) 
podniesieniu i podłożeniu 1-2 stalowych teowników i ubiciu nowej podstawy pod fundamentem 
z mieszanki piasku z cementem. 
3. Sklejenie krzyża przez nawiercenie otworów i wklejenie na żywicę dwuskładnikową do 
kamienia, pręta 6mm ze stali nierdzewnej, następnie wypełnienie szczelin zaprawą mineralną 
Multi Fill firmy Remmers. 
4. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo- ściernymi (parownica), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony z 
inskrypcją. Uprzednio należy przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego. 
5. Wykonanie okładów rozjaśniających na najbardziej oporne nawarstwienia z pasty Clean 
Galena neutral firmy Remmers lub podobnej nieinwazyjnej o przybliżonych właściwościach. 
6. Delikatna rekonstrukcja liter przy użyciu farb do kamieni porowatych Historic Lazur w odcieniu 
grafit lub antracyt na spoiwie hydrofobowym WS. 
7. Laserunkowe scalenie kolorystyczne uzupełnień i spoin z użyciem farb Historic Lazur firmy 
Remmers. 
8. Wzmocnienie wszystkich części nagrobka preparatem wzmacniającym do wapienia KSE HV 
firmy Remmers. 
9. Dokumentacja fotograficzna po konserwacji. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 2240£. Koszty transportu + parking 
150£. Suma 2390£. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



  
 
 
 

  
 
 
 



  
 
 
 
 

  
 
 
 



  
 
  

 

  

 
 
 
 



72. Stanisław Nowak 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Camberwell Old Cemetery, 32929 SQ9. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Nowaka. 
 
WYMIARY 
Ogólne: wys. 40 cm, szer. 80 cm, gł. 180 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonamy z szarego granitu, składa się z poziomej płyty oraz płyty dodatkowo w 
kształcie serca ustawionej pod lekkim skosem. Dodatkowo zainstalowano niewielki granitowy 
wazonik w formie prostopadłościanu. Napis wykonano wgłębnie metodą piaskowania bądź 
punktowania wypełnione farbą w kolorze złata.  
 
HISTORIA 
Stanisław Nowak (ur. 4 czerwca 1909 w Teodorówce, zm. 19 stycznia 2000 w Huntingdon) – 
oficer piechoty Wojska Polskiego, działacz emigracyjny, nauczyciel, minister w polskich rządach 
na uchodźstwie, prezes Związku Ziem Wschodnich RP. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został szarego opracowanej na poler, napisy wykonane wgłębnie metodą 
piaskowania bądź punktowania – wypełnione farbą w kolorze złota, całość osadzona 
prawdopodobnie na betonowej podstawie. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. Brak głębokich fundamentów powoduje niestabilność całości. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako dobry, lecz wymagający interwencji konserwatorskiej. 
Na powierzchniach granitu widoczne są nieznaczne nawarstwienia biologiczne oraz chemiczne. 
Ze względu na brak głębszych fundamentów całość zapadła się nieznacznie pod ziemie, a części 
wystające ponad pochyliły się wraz z gruntem. Napisy słabo czytelne ze względu na duży ubytek 
warstwy barwnej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnego charakteru oraz uczytelnienie inskrypcji zaleca się 
oczyszczenie wszystkich elementów. Ponowne wypełnienie liter odporną na warunki 
atmosferyczne farbą. Zabezpieczenie całej powierzchni mikro woskiem krystalicznym.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Neutralizacja nawarstwień biologicznych. 
3. Oczyszczenie z użyciem pary wodnej bądź wody pod kontrolowanym ciśnieniem. 
4. Rekonstrukcja warstwy barwnej liter. 



5. Zabezpieczenie marmurowych powierzchni woskiem mikrokrystalicznym. 
6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

  
 
 
 

  
 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73. Roman Odzierzyński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, Sq. BA, gr. 387. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Romana Odzierzyńskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1970 x 760 x 820 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana jest z liter rytych; pisownia oryginalna: 

 
“+ [grawerowane Godło Polski] + 
Ś. P. 
GEN. BRYG. Dr. ROMAN ODZIERŻYŃSKI 
DOWÓDCA ART 2. KORPUSU 
PO WOJNIE PREMIER RZĄDU POLSKIEGO 
NA WYGNANIU ORAZ CZŁONEK RADY TZECH 
UR.28.2.1892, WE LWOWIE ZM. 9.7.1975 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 
 
Ś. P. 
ANNA ODZIERZYŃSKA 
Z DOMU STELMACHOWICZ 
UR.25.9.1895 – ZM.4.4.1983 
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE 

 
Inskrypcja z nazwa wykonawcy nagrobka (litery ryte): 

“JORDAN 
ACTON” 

 
 
Inskrypcja z lokalizacją grobu (litery ryte): 

“B.A.387” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela wykonana z czarnego polerowanego granitu (prawdopodobnie Angola Black). Z tego 
samego kamienia jest opaska okalająca płytę nagrobną. płyta nagrobna (w dolnej części 
prostokątna a u wezgłowia z półkolistym wcięciem) wykonana jest z białego marmuru. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Biała płyta marmurowa jest cieńsza niż opaska i jest osadzona na bloczkach marmurowych 
(zdjęcia z endoskopu) oraz na cegłach. Nagrobek jest stabilny strukturalnie. Cały grób (łącznie z 
betonowym fundamencie) jest lekko przechylony w stronę steli (odchylenie około 40 mm 
pomiędzy przednią opaską a stelą). 



Znaczne ubytki zaprawy fugującej w spoinach pomiędzy kamiennymi elementami grobu, 
spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz doborem oryginalnej zaprawy (syntetyczne 
spoiwo). 
Nagrobek osadzony jest na betonowym fundamencie stabilizującym konstrukcję. Brak 
widocznych zniszczeń mechanicznych i spękań na elementach nagrobka. Grób jest strukturalnie 
stabilny. 
Pomiędzy bocznymi opaskami a łożem betonowym widoczne otwory drenująco- wentylacyjne 
(po lewej i prawej stronie grobu). 
Powierzchnia czarnego granitu zachowana jest w dobrym stanie z widocznym oryginalnym 
polerem. Biała marmurowa płyta jest zdeteriorowana, bez poleru, z widocznym intensywnym 
wzrostem biologicznym na powierzchni (glony i kolonie porostów).   
Wszystkie inskrypcje wykonane są z liter rytych. U zwieńczenia inskrypcji głównej znajduje się 
grawerowane godło Polski. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu 200£. Polerowanie powierzchni marmurowej płyty nagrobnej 700£. 
Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy wzrost drobnoustrojów na 
powierzchni kamienia 50£. Fugowanie wszystkich spoin pomiędzy kamiennymi elementami 
grobu pomiędzy pytą nagrobną i fundamentem betonowym 350£. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 170£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 350£. Koszt prac 
konserwatorskich 1820£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Metalowy wazon na sztuczne kwiaty. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 



 

 

Widok na nagrobek od frontu 
 

Widok z prawej strony 

  
Widok na stele z tylu Widok z lewej strony  

 

  
Ryte litery inskrypcji głównej i 
grawerowane godło Polski 
 

Błąd w inskrypcji głównej 



  
Inskrypcja z nazwą wykonawcy grobu 
 

Inskrypcja z lokalizacją grobu 

 

 
Otwarta spoina pomiędzy kamiennymi 
elementami nagrobka (5 mm); widoczne 
pozostałości białej zaprawy 
 

Otwarte spoiny pomiędzy granitową stelą 
i opaską 

  
Pozostałości białej zaprawy spoinowej Widoczna różnica w deterioracji 

powierzchni białego marmuru i 
granitowej opaski 
 



  
Otwór odpływowy i wentylujący 
pomiędzy betonowym łożem i opaską z 
czarnego marmuru 
 

Ubytki zaprawy spoinującej 

  
Fragment nagrobka, widok od góry 
 

Wzrost glonów i kolonia porostów na 
białej płycie marmurowej 
  

  
Linia poziomicy laserowej wskazująca 
przechylenie nagrobka w stronę steli 

Zdjęcie z endoskopu ukazujące białą płytę 
marmurową od strony spodniej. Płyta jest 
osadzona na bloczkach marmurowych 
(jeden z nich widoczny na zdjęciu) 

 
 
 
 

 



74. Bronisław Ostoja-Hełczyński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz East Finchley, sekcja E3, grób nr 172. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bronisława Ostoi-Hełczyńskiego. 
 
WYMIARY 
Całkowite: wysokość 124 cm, szerokość 38 cm, głębokość 21 cm.  
Wymiary krzyża: wysokość 73,5 cm, szerokość trzonu u podstawy 15 cm, w zwieńczeniu 11,5 cm, 
szerokość ramion 38 cm, głębokość 9 cm. Wymiary cokołu: wysokość 25 cm, szerokość  
u podstawy 34 cm, w zwieńczeniu 26 cm, głębokość u podstawy 21 cm, w zwieńczeniu 21 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu East Finchley w Londynie (sekcja E3, grób nr 172), frontem 
skierowany w kierunku południowo-zachodnim. Nagrobek w formie krzyża na cokole. Wykonany 
został z białego marmuru o drobnoziarnistej strukturze. 
Nagrobek w formie krzyża z trapezoidalnymi ramionami poprzecznymi, którego trzon 
nieznacznie zwęża się ku zwieńczeniu. Wszystkie boki krzyża gładko potraktowane bez 
jakiejkolwiek dekoracji rzeźbiarskiej czy inskrypcji, jedynie krawędzie są fazowane (2 mm).  Jest 
on umieszczony na niewielkim cokoliku, którego bryła ma kształt trapezu, którego jedynym 
elementem dekoracyjnym są ścięte krawędzie o szerokości 1,3 cm. Całość inskrypcji została 
umieszczona na licu cokołu, wykonana wgłębnie, szeryfową majuskułą, o treści: 
 

BRONISŁAW 
OSTOJA - HEŁCZYŃSKI 
1978 
NATALIA Z 
SAS - KULCZYCKICH 
HEŁCZYŃSKA 
1979 

 
Pod powierzchnią gruntu dostrzeżono dalszą część tekstu, choć być może jest on niepełny, o 
następującej treści: 

JERZY CZOPONOWSKI 
Natomiast na tylnej płaszczyźnie cokołu, centralnie u góry umieszczona została lokalizacja grobu 
(również kuta): 

172. E. 3 
Nieco poniżej, po lewej stronie umieszczono sygnaturę: 

JOSLIN  
Zapewne chodzi o Joslin Stonemasonery, które pierwotnie miało siedzibę w Finchley, a od lat 70. 
XX w. w Oksfordzie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Obiekt w złym stanie zachowania, na który wpływ miały błędy technologiczne popełnione 
podczas montażu obiektu w miejscu jego ekspozycji, oddziaływanie czynników atmosferycznych i 



zanieczyszczeń oraz czynniki biologiczne. Obiekt jest częściowo zapadnięty, mocno pochylony do 
przodu, co jest wynikiem albo: zbyt bliskiego osadzenia nagrobka przy lub nawet nad miejscem,  
w którym spoczywa trumna,  lub: zbyt szybkiego montażu na świeżo przekopanym gruncie, który 
przresuwa się i osiada powodując przechylanie się nagrobka do przodu, które w przyszłości może 
grozić upadkiem (również nieznacznie odchylony w lewą stronę). Jako całość, obiekt wydaje się 
być nadal stabilny (nie poddaje się pchnięciu), jednak sam eslement krzyża jest nieznacznie 
obluzowany. Grunt przed nagrobkiem jest widocznie zapadnięty. Dodatkowo w odległości ok. 15 
cm od krzyża rosło drzewo (którego zbutwiałe części pnia nadal są widoczne), którego korzenie 
zapewne również wpływały na przemieszczenie się nagrobka. Nagrobek w znacznej mierze 
pokryty jest warstwą ciemnych nawarstwień mocno scalonych z podłożem jak i nawarstwień 
biologicznych, głównie porostów, które są bardzo trudno usuwalne z powierzchni marmuru i 
pozostawiają po sobie ciemne odbarwienia w strukturze kamienia. Nawarstwienia i porosty 
gromadzą się głównie na poziomych płaszczyznach obiektu - boki i tył krzyża oraz górna 
powierzchnia cokołu oraz w zagłębieniach liter. Natomiast najlepiej zachowane elementy to 
partie pod ramionami krzyża i pod wieńcem. Nawarstwiena również czynią inskrypcję minej 
czytelną, choć krój liter jest w dobrym stanie.  Stan materiału - choć zapewne stracił poler, jest w 
stosunkowo dobrej kondycji, bez widocznej dezintegracji kamienia. Na obiekcie nie występują 
żadne mechaniczne ubytki formy, jednak spora ilość powierzchniowych zarysowań w partii 
cokołu na lewej bonej i tylnej płaszczyźnie. Spoinowanie wokół nasady krzyża jest całkowicie 
uszkodzone. Na obiekcie został umieszczony wieniec ze sztucznych kwiatów zamocowany za 
pomocą sznurka woków trzonu krzyża nad ramionami a pod nim znajdują się dwie taśmy w 
kolorze flagi Polski z drucikami doczepionymi od frontu, które zapewne stanowiły mocowanie 
innej dekoracji (teraz zardzewiałe druty mogą powodować odbarwienia kamienia). Należy dodać, 
że stan ich zachowania wskazuje na to, że zostały umieszczone na obiekcie bardzo dawno temu i 
obecnie obinżają jedynie walory estetyczne obiektu. Tuż przed krzyżem znajduje się również 
pozostałość znicza. Obiekt dodatkowo zabrudzony jest lokalnie ziemią, ptasimi odchodami i 
zasuszonymi fragmentami trawy. Nagrobek znajduje się na podłożu porośniętym trawą, po lewej 
stronie w odległości ok. 48 cm od grobu sąsiadującego, po prawej natomiast w sąsiedztwie 
grobów bez żadnej formy upamiętniania. 
Zastany stan zachowania świadczy o tym, że obiekt nie był doglądany od dłuższego czasu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia prawidłowej ekspozycji nagrobka należy wykonać wypoziomowanie 
względem osi poziomej i pionowej z zagęszczeniem i ubiciem podłoża, a następnie wykonaniem 
fundamentu  (z izolacją przeciw wilgotnościową), co wiąże się z demontażem obiektu. Obiekt 
wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu 
biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą szczotki z 
miękkim włosiem syntetycznym (przed przystąpieniem do prac należy usunąć zniszczone 
elementy dekoracyjne). Następnie krzyż należy umyć za pomocą delikatnego strumienia pary 
wodnej. Ewentualne pozostałe nawarstwienia należy usunąć z obiektu stosując dodatkowe 
metody chemiczne (należy przeprowadzić próby w celu określenia najlepszej metody 
czyszczenia). Na obiekcie mogą również pojawić się rdzawe odbarwienia, które można postarać 
się usunąć za pomocą kompresów z tioglikolanu amonu (zabieg być może należy powtórzyć 
kilkukrotnie, jeśli nie przyniesie pożądanych efektów należy rozważyć unifikację kolorystyczną) a 
następnie wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. 
Unifikacja kolorystyczna może byc również konieczna w partiach odbarwień spowodowanych 
porostami. Należy również ustabilizować element krzyża i uzupełnić brakujące spoinowanie w 
celu uszczelnienia. Powierzchnię kamienia należy zabezpieczyć środkiem dezynfekującym, 
roztworem fungicydu nanoszonym przez natrysk na powierzchnię kamienia. Dodatkowo zaleca 
się wykonanie impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu zabezpieczenia 
powierzchni kamienia przed działaniem wód opadowych. 



Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie prawidłowej 
ekspozycji i stabilności obiektu oraz   powstrzymanie postępujących procesów destabilizacji 
nagrobka poprzez jego oczyszczenie, co spowoduje uczytelnienie inskrypcji jak również 
podniesienie walor estetyczny obiektu.  
Program prac konserwatorskich. 
1.  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Demontaż obiektu (usunięcie go z miejsca, w którym jest zamontowany). 
4. Rozbiórka istniejącego fundamentu. 
5. Wypoziomowanie i zagęszczenie podłoża pod nowy fundament, który należy wykonać wraz z 
poziomą izolacją przeciw wilgotnościową (dodatkowo w fundamencie można osadzić pręt ze stali 
nierdzewnej). 
6. Montaż obiektu na nowym fundamencie przy użyciu zaprawy hybrydowej HIT – HY 270 
Adhesive Anchor firmy Hilti lub innej o podobnych właściwościach. 
7. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenia, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). Możliwe, że zabieg oczyszczania za 
pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
8. Oczyszczenie obiektu z zabrudzeń delikatnym strumieniem pary wodnej. 
9. Ewentualne dodatkowe doczyszczanie przy użyciu metod chemicznych (np. kompresów z 
roztworu kwaśnego węglanu amonu lub pasty Monumentique C, poprzedzone próbami w celu 
wybrania optymalnej metody czyszczenia). 
10. Ewentualne, ostrożne usunięcie żelazistych wykwitów za pomocą tioglikolanu amonu w 
kompresie z ligniny (być może zabieg należy powtórzyć kilkukrotnie). Przed przystąpieniem do 
prac należy wykonać próby potwierdzające skuteczność metody. W razie braku skuteczności 
wykwity można zunifikować kolorystycznie stosując półprzezroczyste farby silikonowe do 
kamienia Color LA Historic firmy Remmers. 
11. Ewentualne wykonanie zabiegu odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. 
12. Ewentualna unifikacja kolorystyczna w partiach odbarwień spowodowanych porostami przy 
użyciu półprzezroczystych farb silikonowych do kamienia Color LA Historic firmy Remmers. 
13. Ustabilizowanie elementu krzyża na cokole przy wcześniejszym usunięciu pozostałości kleju i 
zaprawy (przy użyciu zaprawy hybrydowej HIT – HY 270 Adhesive Anchor firmy Hilti lub innej o 
podobnych właściwościach). 
14. Wykonanie spoinowania zaprawą na bazie wapna hydraulicznego NHL 3,5 z wypełniaczem z 
mączki marmurowej. 
15. Zabezpieczenie środkiem dezynfekującym całości obiektu (np. przy użyciu Biocide firmy 
Cornish Lime, nanoszonym przez natrysk na powierzchnię kamienia). 
16. Wykonanie hydrofobizacji preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym o podobnych 
właściwościach. 
17. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
18. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu przynajmniej raz do 
roku w celu usunięcia brudu oraz ewentualnych nawarstwień biologicznych oraz kontrolowanie 
porostu traw wokół nagrobka.  
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
osiemnastu roboczodniówek oraz dwóch roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych 
i dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów i transportu: prace przy obiekcie na 
cmentarzu £3330, prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £370, koszt materiałów, 



utylizacja odpadów itp. £2300, koszt transportu/mila £800, suma całkowita (w funtach 
szterlingach) £6800. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 
 
 
 

        
Nagrobek Bronisława Ostoi-Hełczyńskiego na cmentarzu East Finchley w Londynie.                                                                                          
Widok od frontu i od tyłu 
 
 

   
Widok z prawego i lewego boku. 
 



 
 
 

                        
Widok na inskrypcję.  Widok na oznaczenie lokalizacji grobu 
  i sygnaturę. 
 
 
 

 
Widok fragmentu inskrypcji z odkrytą dalszą częścią tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Widok na zarysowaną powierzchnię boczną cokołu. 
 
 
 
 
 

 
    
Widok na nawarstwienia górnej płaszczyzny ramienia krzyża. 
 
 
 
 



 
Widok na nawarstwienia spodniej płaszczyzny ramienia krzyża. 
 
 
 

 
Widok na porosty na górnej płaszczyźnie cokołu. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Widok na ubytek spoinowania i zabrudzenia. 
 

      
 
Widok na stan zachowania obiektu pod wieńcem 
 



75. Jerzy Ostoja-Koźniewski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera DG, grób 94. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jerzego Ostoi-Koźniewskiego. 
 
WYMIARY 
198 cm długość, 76 cm szerokość, 9,5 cm głębokość. Plakietka: 15x21 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
W kamieniu widnieje inskrypcja aplikowana ołowiem – 8 wierszy i inskrypcja ryta i zapatynowana 
na czarno – 6 wierszy tekstu: 
 

    + 
JÓZEF KOŹNIEWSKI  
INŻYNIER ELEKTRYK 
10.6.1887 – 25.10.1978 
CZESŁAWA KOŹNIEWSKA  
Z TROCZYŃSKICH 
„ORLĄTKO” – ŻOŁNERZ AK 
ZM. DN. 10.5.1991 
JERZY JÓZEF KOŹNIEWSKI 
ŻOŁNIERZ AK „OSTOJA” 
MINISTER RZĄDU RP NA UCHODŹCTWIE 
ARTYSTA MALARZ 
21.9.1926- 4.9.2014 
IN LOVING MEMORY 

 
HISTORIA 
Jerzy Józef Ostoja-Koźniewski (ur. 21 września 1926 w Poznaniu, zm. 4 września 2014 w 
Nettlebed w hrabstwie Oksford) – polski działacz emigracyjny, minister skarbu w ostatnim 
Rządzie RP na uchodźstwie (1989-1990). 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Jerzego Ostoi-Koźniewskiego ma formę płyty kamiennej lekko nachylonej (biały 
wapień zbity), osadzonej na cementowej podmurówce. Dodatkowo w dolnej części płyty 
zamocowano plastikową plakietkę  „Żołnierz Powstania Warszawskiego”. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Jerzego Ostoi-Koźniewskiego jest zachowany w średnio złym stanie. Zarośnięty bujnie 
jest trudny do odczytania. Brakuje 13 liter ołowianych, na wykutych literach miejscami odchodzi 
patyna. Całość posiada zabrudzenia i delikatne nawarstwienia. 



Z powodu bardzo bliskiego sąsiedztwa drzewa (kilkanaście centymetrów od pnia) cały nagrobek 
jest lekko przechylony, nie zakłóca to jednak jego odbioru. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2. Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Rekonstrukcja brakujących liter ołowianych przy użyciu zaprawy mineralnej barwionej w 
masie Multi Fill firmy Remmers. 
4. Podmalowanie zwietrzałych liter w inskrypcji rytej farbą do kamienia firmy Keim w odcieniu 
ciemnoszarym lub antracytowym. 
5. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
6. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 720£. Koszt transportu i parking 150£. Suma 870£. 
                             
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
               
                    

Zbliżenie na inskrypcję aplikowaną ołowiem i brakujące części liter 
   



 

     
Litery ryte i podmalowane oraz plastikowa plakietka wklejona na płytę 
 
 

 
Widok boczny 
             



 
Fragment styku płyty i podmurówki 

 
 

 
Inskrypcja z bliska 
 
 
 
 
 



76. Stanisław Ostrowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Newark-upon-Trent, cmentarz Lotników Polskich (główna aleja, w sekcji grobów wojennych). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Ostrowskiego. 
 
WYMIARY  
Płyta: wysokość 65 cm, szerokość 39 cm, głębokość 7,5 cm. Wymiary zewnętrzne opaski: 
wysokość 12 cm, szerokość 137 cm, głębokość 245 cm. Wymiary wewnętrzne opaski: wysokość 
12 cm, szerokość 107 cm, głębokość 215 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent (główna aleja, w 
sekcji grobów wojennych), frontem skierowany w kierunku wschodnim.  Stela ma typowy kształt 
nagrobka zaprojektowanego dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, których groby znajdują się pod 
opieką Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów (Commonwell War Grawes Commision). 
Projekt zakładał następujące wymiary: 76 cm wysokości, 38 cm szerokości i 7,6 cm głębokości.  
Charakteryzuje się prostą formą prostopadłościanu o delikatnie stożkowatym kształcie szczytu 
oraz reliefowym wyobrażeniu polskiego godła. Wykonana jest z wapienia pochodzącego 
najprawdopodobniej z Francji (?) o zabarwieniu biało-kremowym z dużą zawartością sporej 
wielkości fragmentów muszli w przeważającym stopniu jasnoszarego i sinego koloru o 
chaotycznym rozłożeniu. Stela otoczona jest opaską o lekko zaokrąglonych górnych krawędziach, 
wykonaną z wapienia Portland (?).  
Front płaszczyzny płyty posiada kutą, czytelną inskrypcję (specjalnie zaprojektowaną czcionką) o 
treści: 
 

Ś.P. 
STANISŁAW 
OSTROWSKI 
PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ 
 
PREZYDENT MIASTA 
LWOWA 

 
Poniżej znajduje się płycina (o wymiarach 16 cm szerokości i 18 cm wysokości i głębokości 4 mm)  
z godłem Polski (orzeł w koronie z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi do góry 
skrzydłami). A pod nią dalsza część inskrypcji: 

ZMARŁ 22 LISTOPADA 
1982 
PRZEŻYWSZY LAT 90 

 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie, krawędzie są fazowane. Płyta została umieszczona w 
odległości 73 cm od wewnętrznej krawędzi wezgłowia opaski, centralnie. Pole wewnętrzne 



opaski jest porośnięte kępkami niskopiennej roślinności (18 szt.) i pokryte ziemią. Dłuższy bok 
opaski składa się z dwu elementów o dł. 106,5 cm. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania wskazuje na to, że obiekt jest doglądany. Zarówno stela jak i opaska wykonane 
są wapienia, co ma istotny wpływ na stan zachowania w ekspozycji zewnętrznej. Mimo, że obiekt 
znajduje się w zadowalającym stanie, nie da się nie zauważyć pewnego stopnia degradacji z 
widocznymi skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych, a to, że znajduje się w dobrym 
stanie zawdzięcza głównie zabiegom częstego mycia i stosowaniu preparatów biobójczych. 
Powierzchnia steli jest nieco chropowata z częściowo wypłukaną warstwą wierzchnią, fazowane 
krawędzie są lekko wyoblone. Nierówny charakter powierzchni pozwala wszelkim zabrudzeniom 
i nawarstwieniom na łatwe gromadzenie się. Ze względu na umiejscowienie steli, widoczne jest 
wyraźne odbarwienie (zwłaszcza od frontu i tyłu) koloru szarobrunatnego sięgające od podłoża 
do około połowy wysokości płyty zakończone brunatną smugą – wynik utrzymującego się w 
strukturze materiału długotrwałego zawilgocenia. Część zagłębień liter w dolnej partii tekstu 
wypełniona jest ziemią. Wzdłuż krawędzi zwieńczenia, miejscowo na górnej płaszczyźnie, w 
zagłębieniach orła oraz na lewym boku od dołu widoczne są zazielenienia – wynik porostu 
mikroflory. Miejscowo występują zabrudzenia ptasimi odchodami. Niewielkie ubytki formy 
występują jedynie na krawędziach - od frontu na zaokrągleniu po prawej stronie o wielkości 8 
mm, na krawędzi lewego boku na wysokości ok 12 cm od podłoża znajduje się płytki ubytek o 
długości ok 3 cm. Minimalne, płytkie ubytki formy można zaobserwować również na krawędzi 
prawego boku (ok. 8 mm). Płyta posiada niewielkie odchylenie w lewą stronę. W 
przeciwieństwie do steli, opaska, choć w podobnym stanie zachowania jest mocniej zabrudzona, 
pokryta ziemią, ptasimi odchodami, porostami i innymi czynnikami biologicznymi, które 
widoczne są zwłaszcza w bocznych partiach (luźno i mocno scalone z podłożem), co wynika z 
usytuowania, formy, jak również mniejszej dbałości o ten element, jako że nie stanowi głównego 
członu oznaczenia grobu. Posiada mechaniczny ubytek formy w prawym narożniku wezgłowia w 
kształcie trójkąta o wymiarach ok. 5 x 3,5 x 3,5 cm oraz mniejsze na rogach zanóżka. 
Spoinowanie elementów uległo częściowemu uszkodzeniu. Nagrobek znajduje się pośrodku alei 
pokrytej nawierzchnią asfaltową – co spowodowało, że część elementów opaski pozostaje pod 
powierzchnią (więc podana wysokość w punkcie nr 2. nie jest wysokością całkowitą elementu). 
Obiekt znajduje się w odległości ok. 2,3 m od drzewa liściastego, którego korona całkowicie go 
osłania. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Ze względu na utrzymujące się długotrwałe zawilgocenie w strukturze materiału stela wymaga 
wykonania fundamentu z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową, co wiąże się z demontażem 
płyty. Obiekt (opaska i płyta) wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za 
pomocą preparatu biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za 
pomocą szczotki z miękkim włosiem ze stali nierdzewnej.  Następnie obiekt należy oczyścić za 
pomocą delikatnego strumienia pary wodnej (należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z 
pozostałymi stelami znajdującymi się w kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć 
efektu niemalże przeczyszczenia, tak by obiekt nie „odstawał” od pozostałych), należy mieć na 
względzie to, że po zabiegach oczyszczania pozostać na obiekcie mogą ciemne, nieusuwalne 
zaplamienia po porostach (zwłaszcza na opasce), które złagodzić można wykonując unifikację 
kolorystyczną. Zaleca się również wykonanie laserunkowej unifikacji w partii szarobrunatnego 
odbarwienia w celu osłabienia efektu zaplamienia i podniesienia walorów estetycznych. Ze 
względu na postępujący stopień degradacji płyty proponuje się zastosowanie wzmocnienia 
strukturalnego materiału, który pozwoli spowolnić procesy erozyjne.  Ubytki formy znajdujące 
się na płycie i opasce nie wpływają znacząco na odbiór estetyczny ani nie zagrażają trwałości 
nagrobka, nie zaleca się ich uzupełniania. Uszkodzone spoinowanie należy usunąć a następnie 



uzupełnić je w celu uszczelnienia elementów opaski, ewentualnie zunifikować kolorystycznie. W 
celu osłabienia porostu czynników biologicznych na obiekt należy nanieść preparat biocydowy. 
Dodatkowo zaleca się wykonanie impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu 
zabezpieczenia jego powierzchni przed działaniem wód opadowych.                                                                      
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie usunięcie przyczyn zawilgocenia 
poprzez wykonanie izolacji poziomej w fundamencie steli oraz zahamowanie postępującej 
degradacji kamienia poprzez oczyszczenie i impregnację, przy jednoczesnej zminimalizowanej 
ingerencji. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przez cały okres 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Demontaż steli. 
4. Rozbiórka istniejącego fundamentu. 
5. Wykonanie nowego fundamentu wraz z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową.  
6. Montaż steli na nowym fundamencie.  
7. Wykonanie dezynfekcji (stela i opaska), która ma na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych na opasce i w dolnych partiach steli (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). 
Możliwe, że zabieg oczyszczania za pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
8. Umycie obiektu (stela i opaska) za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej. 
9. Usunięcie uszkodzonego spoinowania (opaska) i uzupełnienie zaprawą na bazie wapna 
hydraulicznego NHL 3,5 z drobnoziarnistym wypełniacznem.  
10. Wzmocnienie strukturalne obiektu  (stela i opaska) przy użyciu KSE 300 HV firmy Remmers. 
11. Naniesienie na obiekt (stela i opaska) preparatu biocydowego  (np.  Biocide firmy Cornish 
Lime, nanoszony przez natrysk na powierzchnię kamienia).  
12. Wykonanie hydrofobizacji (stela i opaska) preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym 
o podobnych właściwościach. 
13. Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach tego wymagających (stosując np. 
półprzezroczyste farby silikonowe do kamienia Color LA Historic firmy Remmers). 
14. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
15. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu (stela i opaska) raz do 
roku w celu usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych. Zwłaszcza opaskę dodatkowo 
należy zabezpieczyć środkiem o właściwościach biobójczych. Zabiegi przy obiekcie powinny być 
wykonywane przez dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
jedenastu roboczodniówek oraz dwu roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów oraz transportu itp. Prace przy obiekcie na 
cmentarzu £2035, prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £370, koszt materiałów, 
utylizacja odpadów itp. £2250, koszt transportu/mila £650. Suma całkowita (w funtach 
szterlingach) £5305. 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 
 

  
Nagrobek Stanisława Ostrowskiego na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent. 
Widok od frontu.  Widok od tyłu. 
 
 
 

  
Widok z prawego boku.  Widok z lewego boku. 
 
 
 
 



  
Widok trzy czwarte.  Widok steli od frontu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zbliżenie na zdezintegrowaną powierzchnię  Widok na fragment frontowej, dolnej  
materiału, ubytek formy i czynniki biologiczne. partii obiektu. 
 



  
Widok steli od tyłu. Fragment prawego boku. 
 
 
 
 

  
Fragment lewego boku.  Fragment opaski, widok na mechaniczny  
 ubytek formy. 
 
 
 
 
 



  
Widok fragmentu opaski pokrytej  Widok ogólny nagrobka w głównej alei. 
zanieczyszczeniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77. Jerzy Paciorkowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, 1151.E.f 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jerzego Paciorkowskiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1980 x 760 x 130. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna, aplikowane litery ołowiane; płaskie, lekko wzniesione ponad powierzchnię 
kamienia: 
 

„[Ś +] P 
[JER]ZY PACI[OR]K[O]WS[KI] 
13.12.1893 9.11.1957” 

 
Litery inskrypcji wykonawcy grobu wykonane w technice jak wyżej; brak liter ołowianych na 
inskrypcji: 

„[BALLARD]” 
 
Litery inskrypcji lokalizacji grobu wykonane w technice jak wyżej: 

„1151 E. F” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana z białego marmuru osadzona na betonowym fundamencie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Na płycie i fundamencie brak spękań, grób jest stabilny strukturalnie.  
Płyta wraz z fundamentem jest wyższa u wezgłowia (różnica odchylenia od poziomu wynosi 
40mm).  
Powierzchnia płyty jest silnie zdeteriorowana. Brak oryginalnego poleru. Ze względu na bardzo 
intensywny wzrost biologiczny (glony, porosty, i kilka kolonii mchów), trudno jest ustalić 
dokładnie gatunek kamienia.  
Krzyż i inskrypcja są aplikowane, ołowiane. Niestety, 80% inskrypcji głównej jest zniszczone, 
brakuje liter, istniejące, jeszcze zamocowane, są powyginane i częściowo odspojone od 
powierzeni marmurowej płyty nagrobnej. Ze względu na silne zabrudzenie powierzchni 
kamienia, poważne ubytki liter (również brak krzyża) należy uznać, że inskrypcja jest nieczytelna.  
Ołowiane litery inskrypcji na przedniej pionowej ścianie płyty nagrobnej z nawą wykonawcy 
grobu są całkowicie zerwane. Inskrypcja z lokalizacją grobu jest częściowo zniszczona (odspojenia 
liter). Na literach inskrypcji z lokalizacją grobu widoczne są poziome rysy spowodowane 
nieostrożnym używaniem kosy żyłkowej podczas koszenia trawy pomiędzy grobami.  
Grób wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu; aplikacja biocydu 350£. Polerowanie marmurowej płyty nagrobnej 780£. 
Oczyszczanie i zabezpieczanie przed korozją istniejących liter ołowianych. Stabilizacja częściowo 
odspojonych liter ołowianych 250£. Aplikacja 15 brakujących liter ołowianych i krzyża (prace in 
situ) 390£. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 250£. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 170£. Koszt prac konserwatorskich 2190£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Podkopanie darni i ziemi bezpośrednio 
sąsiadującej z grobem i wysypanie agregatów granitowych lub marmurowych. Taka procedura 
znacznie zmniejszy ryzyko powtórnych zniszczeń ołowianych liter poprzez nieostrożne koszenie 
trawy kosą żyłkową. 
  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 

 

Widok ogólny na płytę nagrobną Widok z lewej strony 
 



 

 

Widok od tyłu Widok z prawej strony 
 

  
Ślady po montażu liter ołowianych; 
inskrypcja z nazwą wykonawcy grobu 

Ołowiane litery inskrypcji z lokalizacją 
grobu 
 



  
Ślady po montażu aplikowanego 
ołowianego krzyża 
 

Brakująca litera ołowiana, widoczne 
częściowe odspojenie litery „K” 

 
 

Silnie zdeteriorowana i zniszczona 
inskrypcja główna; zdjęcie edytowane, aby 
uwidocznić pozostałości inskrypcji 
 

Znaczne ubytki w inskrypcji głównej 
(brak części lub całych liter ołowianych) 
 



  
Luźne ołowiane litery oderwane od 
powierzchni płyty nagrobnej 
 

Lokalne odspojenia liter ołowianych 

  
Wzrost kolonii glonów, porostów i mchów 
na powierzchni kamienia 
 

Brakujące, odspojone i pogięte litery 
ołowiane 

 
 

Zniszczenia ołowianych liter w inskrypcji na 
plycie nagrobnej 

Ubytki zaprawy w spoinie pomiędzy 
płytą nagrobną i łożem betonowym 
 



  
Intensywny wzrost biologiczny (kolonie 
glonów i porostów) na powierzchni 
kamienia 
 

Widok ogólny na grób i jego lokalizację 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78. Antoni Pająk  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, W5 4RU, 1G. KK 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Antoniego Pająka. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2730 x 1215 x 1420. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli z białego marmuru (pod rzeźbioną figurą Matki Bożej). Aplikowane litery 
ołowiane wpuszczone na płasko: 
 

“POD TWOJA OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ’ 
 
Inskrypcja na płycie głównej, litery ryte ‘V’ kształtnie: 
 

“UKOCHANA ŻONA I MATKA 
Ś.+P. 
MARIA Z GUNIÓW PAJĄKOWA 
*KRAKÓW 18.7.1897 
+LONDYN 26.11.1965 
Ś.+P. 
ANTONI PAJĄK  
PREMIER RZĄDU R. P. 
*BESTWINA 31.7.1893 
+LONDYN 26.11.1965 

 
Ś.+P. 
BOLESŁAW PAJĄK  
B. Sc. (Eng.) C. Eng., F.I.E.E. 
*BIAŁĄ 2.2.1924 
+LONDYN 16.2.1994” 

 
Pod spodem głównej inskrypcji, na tej samej płycie; litery ryte ‘V’ kształtnie: 
 

“A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela, figura Matki Bożej, opaski, słupki i ukośna płyta dolna (‘klęcznik”) wykonane są z białego 
marmuru. Pozioma płyta nagrobna wykonana jest z bazaltu lub z granitu Czarny Szwed (?). W 
przednich słupkach opaski znajdują się otwory na metalowe wazony. 
 
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Grób osadzony jest na stabilizującym fundamencie betonowym. Spoiny pomiędzy kamiennymi 
elementami grobu są otwarte z widocznymi pozostałościami zaprawy spoinującej. Brak 
widocznych spękań na kamiennych elementach grobu. Wszystkie elementy grobu są stabilne 
strukturalnie. 
Inskrypcja na steli wykonana jest z aplikowanych liter ołowianych. Inskrypcja jest w pełni 
czytelna i wszystkie litery osadzone są stabilnie. 
Inskrypcja na płycie nagrobnej (bazaltowej) jest ryta i pozłacana. Widoczna jest silna i 
nierównomierna deterioracja warstwy pozłotniczej na tej inskrypcji. 
Płyta bazaltowa/granitowa w dobrym stanie zachowania z oryginalnym polerem na powierzchni. 
Elementy wykonane z białego marmuru straciły oryginalny poler, są porowate i zwietrzałe 
(szczególnie na górnej powierzchni steli i figury Matki Bożej). 
Silne zabrudzenia pochodzenia biologicznego widoczne są na elementach wykonanych z białego 
marmuru, a szczególnie na opaskach bocznych i steli, gdyż te znajdują się bezpośrednio pod 
koroną drzewa. Zacienienie, opad liści i spadzi zdecydowanie obniża parowanie wody z 
powierzchni marmuru i sprzyja wzrostowi biologicznemu na powierzchni.  
Na białych marmurowych słupkach opaski widoczne również zabrudzenia spowodowane korozją 
metalowych wazoników 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie 
(wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £] 
Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego detergentu 
ewentualnie techniką ThermaTech (gorąca para pod ciśnieniem) 700 
Polerowanie elementów z białego marmuru 1200 
Spoinowanie wszystkich elementów grobu 300 
Nowe pozłotnictwo inskrypcji na płycie nagrobnej. Przed aplikacją nowej pozłoty należy usunąć 
starą, łącznie z podkładem. (183 litery i znaki) 780 
Kompresy chemiczne z EDTA/TAC w celu usunięcia rdzawych plam na marmurowych słupkach 
150 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 150 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 350 
Koszt prac konserwatorskich 3630 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Nowe wazony  30 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 



  
Fot.1: widok na nagrobek od przodu Fot.2: widok z prawej strony 

 

 

 
Fot.3: nagrobek (stela) widziana od tylu 
 

Fot.4: widok na grób z lewej strony 
ograniczony przez rosnące drzewo 
 

  
Fot.5: stela (z figurka Matki Boskiej) 
wykonana z jednego bloku marmurowego 

Fot.6: inskrypcja na płycie głównej 



 

  
Fot.7: otwarte spoiny pomiędzy centralna 
płyta i opaska marmurowa, widoczne 
pozostałości zaprawy  
 

Fot.8: otwarta spoina pomiędzy pozioma płyta 
centralna i stela 

  
Fot.9: figurka Matki Bożej, widoczna 
intensywna biodeterioracja na fragmentach 
nie osłoniętych przed wodą deszczową 
 

Fot.10: widok na stelę od tyłu 



  
Fot.11: krzyż na zwieńczeniu steli 
 

Fot.12: intensywny wzrost glonów i kolonie 
porostów na powierzchni marmuru 
 

  
Fot.13: pozostałości cementowej zaprawy 
fugującej w spoinach pomiędzy kamiennymi 
elementami nagrobka 
 

Fot.14: marmurowy słupek (element opaski) z 
wnęką na metalowy wazonik, widoczne 
zabrudzenia marmuru spowodowane korozją 
metalu 
 

  
Fot.15: otwarta spoina (8mm) pomiędzy 
centralna płytą a ukośną płytą marmurowa 
(z przodu nagrobka 
 

Fot.16: otwarte spoiny pomiędzy elementami 
marmurowymi i betonowym łożem 

 
 
 
 
 
 



79. Jadwiga Pająk 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, stare kolumbarium, postument A 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jadwigi Natalii Pająk 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 35 cm, szer. 30 cm, gł. 1 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Płyta inskrypcyjna wykonana z mosiądzu bądź brązu odlewana metodą na mułek z wypukłym 
napisem: 

 
Ś+P 
JADWIGA NATALIA PAJĄK 
Z SZAWŁOWSKICH 
PODSEKRETARZ STANU R.P. 
ZM. 14.12.1978 w LONDYNIE 
R.I.P. 

 
HISTORIA 
Jadwiga Natalia Pająk (1907-1978) Z domu Szawłowska – uczestniczka powstania warszawskiego. 
Działaczka Skarbu Narodowego. Od 1954 kierownik i dyrektor biura Ministerstwa Skarbu. Od 
1973 była członkinią Rady Naczelnej Związku Socjalistów Polskich na Obczyźnie. W lipcu 1978 
roku została mianowana podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu. Została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim (1972) i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta. Zmarła 14 grudnia 1978 roku w Londynie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z mosierznej płyty opracowanej na poler, napisy wykonane wgłębnie 
metodą trawienia zabarwione na czarno, płyta została osadzona na większej tafli mosiądzu 
przytwierdzonej w narożnikach niszy.   
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt znajduje się w kolumbarium w umisarkowanie stabilnych warunkach 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako umiarkowanie dobry, obiekt pokryty. Wtórną 
złuszczającą się srebrną farbą. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnej estetyki należy usunąć warstwę farby oraz produkty korozji. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie. 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Usunięcie warstwy wtórnej farby. 



3. Oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji. 
4. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym.  
5. Rekonstrukcja maskownic na śruby. 
6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 

 
 



80. Tomasz Piesakowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. F, gr.185 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tomasza Piesakowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2210 x 900 x 1000 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna, litery ryte w kamieniu, pozłacane.  
Po lewej stronie od plakiety z wizerunkiem Ecce Homo: 
 

“S. + P.” 
 
Poniżej plakiety, inskrypcja wykonana w tej samej technice: 
 

“prof. dr. pułk. TOMASZ PIESAKOWSKI 
Więzień Syberii, Oficer 17 Bat. 5 Dyw. 2 Korp. 
Walczył pod Monte Cassino, Bolonia i Ancona. 
Historyk i wykładowca w PUNO. 
ur. Rohoźnica, ;powiat Wołkowysk 9.4.1922 
zm. 18.3.2018 
POKÓJ JEGO DUSZY” 

 
Na pionowej ścianie opaski od frontu, po lewej stronie nagrobka; lokalizacja grobu: 

“F185” 
 
Na pionowej ścianie opaski od frontu, po prawej stronie nagrobka; nazwa wykonawcy nagrobka: 

“Creative” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna, stela i opaski wykonane z czarnego marmuru wykończonego na poler. Grób 
osadzony jest na fundamencie betonowym 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób jest stabilny, brak widocznych pęknięć, zaprawa w spoinach jest nienaruszona. 
Wszystkie inskrypcje są kute i pozłacane, w pełni czytelne i w bardzo dobrym stanie. 
U zwieńczenia steli zamocowana jest porcelanowa plakieta z wizerunkiem Ecce Homo. 
Na pionowych ściankach opaski widoczne zabrudzeni ściętą trawa rozrzucana podczas koszenia 
trawy kosą żyłkową.  
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie 
(wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 



Koszt [w £] 
Oczyszczanie obu grobów na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 70 
Koszt prac konserwatorskich 70 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 

Fot.1:  grób T. Piesakowskiego widziany 
od przodu 
 

Fot.2: widok z lewej strony 

  
Fot.3: tylna ściana steli 
 

Fot.4: widok z prawej strony 



  
Fot.5: ryta i pozłacana inskrypcja na steli 
 

Fot.6: plakieta z wizerunkiem Ecce Homo 

  
Fot.7: inskrypcja na przedniej ścianie 
opaski z lokalizacja grobu 

Fot.8: inskrypcja na przedniej ścianie 
opaski z nazwa wykonawcy nagrobka 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81. Jan Piłsudski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Wrexham, cmentarzu, sekcja C, grób nr 7941. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Piłsudskiego. 
 
WYMIARY  
Całkowite: wysokość: 83 cm szerokość: 60,5 cm głębokość: 30,5 cm Wymiary steli: wysokość: 73 
cm szerokość: 58,8 cm głębokość: 8 cm Wymiary podstawy: wysokość 10 cm szerokość: 60,5 cm 
głębokość: 30,5 cm 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu w Wrexham (sekcja C, grób nr 7941), frontem skierowany w 
kierunku południowym. Nagrobek o prostej formie, złożony jest z dwóch elementów: płyty - steli 
ułożonej na podstawie w formie prostopadłościanu. Wykonany został z gabro (?) a jego struktura 
jest średnioziarnista (w handlu pod nazwą czarnego granitu, najprawdopodobniej 
importowanego z Indii lub RPA). Front steli oraz wierzchnia płaszczyzna podstawy są 
polerowane.  Kontrastują z tym tył, boki i góra tablicy oraz cztery boki podstawy, które maja 
formę surową i nieregularną przez co jaśniejszą barwę. 
Front płaszczyzny płyty, której forma przypomina prostopadłościan a górna krawędź posiada 
uskok o szerokości 8 cm zdobi jedynie obramowanie w postaci bardzo wąskiej malowanej czarnej 
obwódki (szer. 2 mm). Górną część frontu płyty zajmuje inskrypcja (kuta i pierwotnie pozłacana)  
wykonana szeryfową majuskułą o treści:  
 

Ś†P 
JAN PIŁSUDSKI 
PRAWNIK  
UR. 15. 1. 1876. W WILNIE 
ZM. 21.12. 1950. W WALII 

 
W lewym dolnym rogu znajduje się numer grobu 7941 (bez pozłoty). 
W podstawie wykonano okrągły otwór na wazon o średnicy 10,5 cm i głębokości 10 cm 
umieszczony centralnie przed frontem płyty. Nagrobek osadzony został na prefabrykacie 
betonowym, który częściowo pozostaje widoczny. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Obiekt w dobrym stanie zachowania jednak z widocznymi skutkami oddziaływania czynników 
atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz czynników biologicznych,  co wskazuje na to, że obiekt 
został ustawiony w drugiej połowie XX w., a to, że znajduje się w dobrym stanie zawdzięcza 
trwałemu materiałowi, z którego został wykonany. Powierzchnie polerowane straciły niemalże 
całkowicie swój połysk, a chropowate pokryły się ciężko usuwalnymi porostami - głównie tył 
steli, częściowo boki i góra (bardzo często pozostawiają po sobie ciemne odbarwienia). 
Inskrypcja nieco mniej czytelna, gdyż litery kute, które pozostają w dobrym stanie straciły prawie 
całkowicie powłokę pozłoty (pozostały jedynie niewielkie fragmenty). Dodatkowo wgłębienia 
liter również stają się idealnym miejscem do rozmnażania porostów. Nagrobek pokryty jest 



warstwą kurzu oraz małymi fragmentami zasuszonej trawy zalegającymi zarówno na 
płaszczyznach poziomych jak i pionowych. W kilku miejscach pokryty ptasimi odchodami. Na 
górnej krawędzi z lewej strony znajdują się niewielkie okrągłe zachlapania czarną farbą, powstałe 
zapewne podczas wykonywania obwódki. Obiekt posiada niewielkie ubytki powierzchniowej 
warstwy spoinowania. Otwór na wazon mieści dużą ilość zasuszonej trawy oraz porasta 
chwastami. Niewidoczne natomiast gołym okiem jest minimalne odchylenie nagrobka w lewą 
stronę (być może powstałe już podczas montażu). Nagrobek osadzony został na prefabrykacie 
betonowym, który częściowo pozostaje widoczny. Stela znajduje się na pochyłym, trawiastym 
zboczu w odległości ok. 7,5m od najbliższego drzewa liściastego, którego korona nie sięga 
nagrobka.  Najbliższy sąsiadujący nagrobek znajduje się w odległości 1,5 m. Zastany stan 
zachowania wskazuje również na to, że obiekt nie jest doglądany. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu 
biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą skalpela i 
szczotki z miękkim włosiem ze stali nierdzewnej w miejscach nieszlifowanych. Następnie obiekt 
należy oczyścić delikatnym strumieniem pary wodnej, postępując bardzo ostrożnie przy 
pokrytych farbą krawędziach. Ewentualne luźne pozostałości pozłoty należy usunąć za pomocą 
niewielkiego ostrza skalpela (również zachlapania farbą mogą zostać usunięte w ten sposób. 
Należy wykonać złocenie tekstu i uzupełnić braki w spoinowaniu. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2.  Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób 
poruszających się w pobliżu. 
3. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenia, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). Możliwe, że zabieg oczyszczania za 
pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
4. Oczyszczenie za pomocą strumienia pary wodnej nagrobka z pozostałych nawarstwień. 
5. Ostrożne, lokalne doczyszczanie na powierzchniach nieszlifowanych za pomocą ostrza 
skalpela. 
6. Wykonanie pozłoty (metodą na mikstion z użyciem 23,5 karatowego złota o podwójnej 
grubości). 
7. Uzupełnienie spoinowania zaprawą na bazie wapna hydraulicznego NHL 3,5 z wypełniaczem z 
mączki marmurowej i dodatkiem czarnego pigmentu. 
8. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
9. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Zaleca się systematyczne mycie obiektu przynajmniej raz na kwartał oraz raz do roku pokrywanie 
elementów nagrobka szczególnie narażonych na rozwój porostów preparatem biobójczym. 
Należy również kontrolować stan porostu traw i chwastów wokół obiektu. 
Kosztorys. Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
czterech roboczodniówek oraz jednej roboczodniówki na wykonanie dokumentacji. Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów, transportu, zakwaterowania i diety. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £740 
wykonanie dokumentacji, prace przygotowawcze £185 
koszt materiałów, utylizacji odpadów itp.  £885 
koszt transportu /mila £135 
koszt zakwaterowania i diety/dzień £300 
suma całkowita £2245 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 

 
 

 
 

  
Nagrobek Jana Piłsudskiego na cmentarzu w Wrexham. 
Widok od frontu. Widok od tyłu. 

 
 

 
 
 

 
       

 
 

  
Widok z prawego boku. Widok z lewego boku. 
 



 
 

  
   Widok trzy czwarte.  Zbliżenie na porosty w liternictwie i  
 szczątki powłoki pozłotniczej. 

 
 
 

  
Zbliżenie na tył nagrobka.  Widok na oznaczenie lokalizacji grobu. 
 

 
 
 

 
      

 



  
 Zbliżenie na malowaną opaskę płyty. Widok od góry na widoczne po lewej  

 stronie zaplamienia farbą. 
 

 
 

 
 

 

  
   
 Widok na podstawę płyty od frontu. Widok na fragment prefabrykatu na  

 którym ustawiony jest nagrobek  
 od tyłu. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



82. Tadeusz Podgórski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Putney Vale Cemetery, 64 AM. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Podgórskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 86,5 cm szerokość, 99,5-106,5 cm wysokość, 8 cm grubość płyty 
207 cm długość całkowita, 105,5 cm oraz 106 cm długości płyt nagrobnych, 89 cm szerokość płyt, 
5,5 cm grubość płyt. Opaska: 213 cm długość, 91,5 cm szerokość, 7,5 cm wysokość. 
Cokół pod medalion: 26,5 x 25 x 10.5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na płycie – 3 wiersze liter kutych, pozłacanych  
 

           Ś  +  P 
TADEUSZ 
PODGÓRSKI 
15.11.1919 —5.8.1986 
OFICER A.K. 
PRZEW. CKZ P.P.S 
DZIENNIKARZ I PUBLICYSTA 
 
 
        Ś  +  P 
JANINA L. PODGÓRSKA 
zm. 5.2.2012 
 
64 AM 

 
R.I.P 

 
HISTORIA 
Tadeusz Podgórski (ur.15-11-1919 w Zakroczymiu, zmarł 05-08-1986 r.) – reprezentował PPS w 
emigracyjnym parlamencie – Radzie Narodowej RP, zarówno w Londynie jak i później, od roku 
1977 w Oddziale Rady Narodowej RP w Niemczech. Był uczniem i bliskim współpracownikiem 
Adama i Lidii Ciołkoszów. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Tadeusza Podgórskiego wykonany jest z wypolerowanego czarnego (prawdopodobnie 
granit) skały magmowej. Składa się ze steli półokrągło zwieńczonej i poziomej cieńszej płyty 
nagrobnej nasadzonej na wyższą opaskę. U podnóża w środkowej części znajduje się 



prostopadłościenne naczynie/świecznik, wszystkie części spoczywają na cementowej 
podmurówce. 
Wszystkie części nagrobka spoczywają na cementowej podmurówce. 
Na steli znajduje się 7 wierszy liter kutych i pozłacanych ( prawdopodobnie farbą pozłotniczą) 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Tadeusza Podgórskiego na cmentarzu Putney Vale w południowo-zachodnim Londynie 
zachowany jest w dość dobrym stanie.  
Całość pokryta jest luźnymi nawarstwieniami organicznymi, łączenia poszczególnych płyt nie 
posiadają spoin oraz przy niektórych krawędziach płyty występują wyszczerbienia. 
Podmurówka cementowa w części podnóża jest popękana, rozwarstwiona i nieestetycznie 
wyszczerbiona. 
Warstwa pozłotnicza na inskrypcji jest zwietrzała i miejscami może utrudniać rozczytanie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1. Oczyszczenie pola wokół nagrobka i w obrębie pochówku. 
2. Oczyszczenie steli i płyt z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli i 
wody (ewentualnie parownicy). 
3. Usunięcie starych spoin silikonowych i zastąpienie ich zaprawą mineralną barwioną w masie 
np. Multi Fill firmy Remmers. 
4. Wykonanie uzupełnień ubytków, stosując zaprawę mineralną barwioną w masie Multi Fill 
firmy Remmers. 
5. Opracowanie nowej warstwy cementowej w części podnóża: usunięcie luźnych fragmentów i 
pokrycie całości nową warstwą. 
6. Rekonstrukcja warstwy pozłotniczej na literach przy użyciu farby np. Historic Lasur firmy 
Remmers. 
7. Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
8.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac 
konserwatorskich. 
Kosztorys (funt szterling):  
Prace przy obiekcie + materiały 560 
Koszty transportu+ parking 150 
Suma: 710 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 



 
 

 

Widok od przodu i szczątkowe spoiny silikonowe i zbliżenie na inskrypcje (numer i 

kwatera) 

 
 
 
 
 

 Szczątkowe spoiny cementowe 



 

Miejsce styku steli i płyty nagrobnej wraz z opaską 

 
 
Widok z góry (styk steli z płytą) 
 
 

 
 

 
 
 



83. Zygmunt Podhorski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, kwatera P. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Zygmunta Podhorskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta: 175 cm długość, 61 cm szerokość, 5,5 cm grubość. Obeliski: 24 cm wysokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja ryta pozłacana, 18 wierszy tekstu i znaków: 
 

Ś. + P. 
GENERAŁ 
ZYGMUNT PODHORSKI 
25.5.1892 – 12.9.1960 
DP ZGONU WIERNY KRECHOWIAK  
I SERCE PUŁKU 
 
MARIA JANINA PODHORSKA 
Z ZDZIECHOWSKICH 
6.5.1898 – 24.1.1962 
 
MARIA JANINA BOBIŃSKA 
Z PODHORSKICH 
24.6.1928 – 21.11.2000 
                * 
    PAMIĘCI 
PIOTRA PODHORSKIEGO 
13.11.1923 – 6.8.1944 
Pchor. Armii Krajowej 

 
HISTORIA 
Zygmunt Podhorski ps. „Zaza” (ur. 25 maja 1891 w Popudni, zm. 12 września 1960 w Londynie) – 
generał brygady Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Zygmunta Podhorskiego ma postać ukośnej czarnej płyty kamiennej (prawdopodobnie 
sjenit) osadzonej na białej marmurowej opasce z 4 obeliskami w narożnikach. Płyta opiera się na 
części opaski u podnóża i wspiera się na dodatkowej ściance u wezgłowia. Wolną przestrzeń pod 
płytą wypełnia rozdrobniony i rozrzucony materiał kamienny.   
 
 



STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Zygmunta Podhorskiego zachowany jest w dobrym stanie. Bryła płyty nagrobnej, 
opaski i obelisków bez ubytków i większych nawarstwień. Obiekt trochę zarośnięty, ale 
doskonale czytelny. Inskrypcja ryta bez uszczerbku natomiast warstwa pozłotnicza uległa 
częściowemu zanikowi i wytarciu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Oczyszczenie terenu wokół nagrobka i przestrzeni pod płytą nagrobną. 
2) Oczyszczenie wszystkich części kamienia z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy 
użyciu szczotek, pędzli i wody. 
3) Usunięcie luźnej pokrywy z drobnych kamieni pod płytą nagrobną a następnie po 
oczyszczeniu przywrócenie jej na miejsce. 
4) Dokładne wyczyszczenie inskrypcji 
5) Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń (złotem płatkowym na mikstion) 
6) Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani 
Kosztorys: 
Prace przy obiekcie +materiały 1120 
Koszt transportu i parking 180 
Suma 1300 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

  
Nagrobek – ujęcie z góry   
    
 
 
 
 



   
Ujęcie z lewej strony ukazujące nachylenie 

 

  
Przestrzeń pod płytą nagrobną 
 

  
Fragmenty inskrypcji ze zwietrzałą warstwą złota 
 



 
płyta z fragmentem opaski i obelisku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84. Józef Poniatowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 grób 24744 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace 
Cemetery) Elmers End road 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Józefa Poniatowskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 86,5 cm wysokość od podmurówki, 76,5 cm szerokość, 72 cm wysokość od strony płyty 
nagrobnej, 7,5 cm grubość płyty. Płyta nagrobna: 188 cm długość, 76,5 cm szerokość, 4 cm 
grubość. Opaska z 3 elementów: 2x 188 cm długość, 15,5 cm wysokość i 1x 76,5 cm, 8 cm, 15,5 
cm wysokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Józefa Marii Poniatowskiego znajduje się na lewo od głównej bramy cmentarza 
Beckenham w południowym Londynie. Wykonany z zielonego serpentynitu na betonowej 
podmurówce. Posiada w 11 wierszy inskrypcji rytej i pozłoconej farbą pozłotniczą oraz w lewym 
górnym roku krzyż ryty i pozłocony w ten sam sposób. 
 

Ś + P 
WINCENTYNA MARIA Z SOKOŁOWSKICH 
PONIATOWSKA 
22.01.1871 – 24.04.1962 
 
Ś + P 
STEFANIA WERONIKA Z WIELUŃSKICH 
PONIATOWSKA 
22.03.1898 — 14.11.1980 
 
Ś + P 
JÓZEF MARIA PONIATOWSKI  
20.08.1897 — 24.03.1995 

 
HISTORIA 
Józef Poniatowski ps. Sokolnicki (ur. 20 sierpnia 1897 w Cepcewiczach Wielkich, zm. 24 marca 
1995 w Londynie) – polski ekonomista, poseł na Sejm RP III kadencji (1930–1935), minister spraw 
krajowych w Rządzie RP na Uchodźstwie (1972–1976). 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Józefa Marii Poniatowskiego wykonany z serpentynitu posiada formę prostej płyty 
nagrobnej zwieńczonej lekko zaokrągloną stelą u wezgłowia. Całość na pojedynczej kamiennej 
opasce i betonowej podmurówce. Posiada inskrypcję rytą i pozłoconą. 
 



STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Józefa Marii Poniatowskiego jest bardzo dobry. 
Poza ogólnym zabrudzeniem nie posiada żadnych ubytków natomiast bardzo bliskie sąsiedztwo 
drzew spowodowało lekkie nachylenie w lewą stronę co jednak w żaden sposób nie zakłóca 
odbioru i prawdopodobnie nie da się tego procesu powstrzymać. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek wykonany z serpentynitu oraz inskrypcją rytą i pozłacaną jest w doskonałym stanie 
technicznym i poza umyciem i oczyszczeniem nie wymaga praktycznie żadnej interwencji 
konserwatorskiej. 
Kamień jest zdrowy, podmurówka niepopękana. Ze względu na charakter cmentarza oraz niejako 
‚pierwszeństwo’ drzew i ich wyrastających korzeni proponuje się pozostawienie lekko nachylonej 
konstrukcji całości i dalsze obserwowanie po upływie kilku lat. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Uporządkowanie terenu wokół nagrobka  
2. Umycie całości wodą i szczotkami z uwzględnieniem delikatnej okolicy inskrypcji 
3. Ewentualne zabezpieczenie kamienia woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani 
Kosztorys: 
Prace przy obiekcie na cmentarzu + materiały 280 
Koszt transportu 126,26 
Razem: 406,26 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85. Adam Pragier 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Hampstead, sekcja P2, grób nr 9B. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Adama Pragiera. 
 
WYMIARY 
Wysokość: 72,5 cm, szerokość: 38 cm, głębokość: 10,4 cm 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Hampstead w Londynie (sekcja P2, grób nr 9B), frontem 
skierowany w kierunku wschodnim. Nagrobek w typie steli – płyty w formie prostopadłościanu 
ze ściętymi górnymi krawędziami. Wykonany został z czerwonego granitu o strukturze 
średnioziarnistej, teksturze bezładnej z polerem. 
Jedyny motyw dekoracyjny stanowi prosty, kuty krzyż umieszczony w górnej części nad tekstem, 
powleczony czarną farbą wielkości ok. 12 cm. A pod nim znajduje się kuta inskrypcja wykonana 
majuskułą bezszeryfową powleczona warstwą farby w kolorze czarnym o następującej treści: 
 

Ś.  P. 
STEFANIA ZAHORSKA 
25. IV. 1892 - 6. IV. 1961 
R.I.P. 
ADAM PRAGIER 
12. XII. 1886 – 23.VII. 1976 

 
A u podstawy steli znajduje się łacińska sentencja: 

AMOR VINCIT MORTEM 
 
W dolnej części tylnej płaszczyzny steli po lewej stronie  znajduje oznaczenie grobu P2 9B  
(ryty, bez warstwy malarskiej), brak sygnatury. Boki i góra pozostają gładkie, krawędzie są 
fazowane (2 mm). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Bardzo dobry stan zachowania samego kamienia (bez widocznego oddziaływania czynników 
atmosferycznych i zanieczyszczeń mocno scalonych z podłożem) stela zawdzięcza odpornemu 
materiałowi, z którego została wykonana, jednak błędy konstrukcyjne podczas montażu 
nagrobka powodują jego przechylanie się, które w przyszłości może grozić upadkiem. Stela, choć 
nadal stabilnie osadzona w podłożu (nie poddaje się pchnięciu), przechylona jest w prawą stronę 
oraz lekko ku przodowi. Pokryta kurzem i nawarstwieniami lekko scalonymi z podłożem, lokalnie 
również ptasimi odchodami a w dolnej części fragmentami zasuszonej trawy. Warstwa malarska 
(farba olejna) liternictwa ulega stopniowej degradacji czyniąc napis mniej czytelnym. Na tylniej 
górnej krawędzi znajduje się niewielki (1 cm) i płytki (3 mm) ubytek formy powstały na skutek 
uszkodzenia mechanicznego, bardzo trudno zauważalny na co wpływ ma kolorystyka kamienia. 
Nagrobek znajduje się na trawiastym podłożu, w odległości ok. 2 m od drzewa liściastego, 



którego korona zacienia obiekt. Stela sąsiaduje po obu stronach (w odległości ok. 60 cm) z 
innymi nagrobkami w tym samym typie. Brak widocznych śladów tego, że obiekt jest doglądany. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia prawidłowej ekspozycji steli nie jest konieczny jego demontaż a jedynie 
wypoziomowanie względem osi poziomej i pionowej z zagęszczeniem i ubiciem podłoża. Stela 
wymaga umycia ciepłą, czystą wodą przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki lub lekkiego 
strumienia pary wodnej a następnie wypolerowania również za pomocą miękkiej szmatki. 
Niestabilną warstwę malarską liter należy usunąć za pomocą roztworu do usuwania powłok 
malarskich a następnie wypełnić farbą z medium olejnym imitującym oryginał. Jako, że ubytek 
znajduje się na tylnej krawędzi,  i nie wpływa znacząco na odbiór estetyczny ani nie zagraża 
trwałości nagrobka nie zaleca się jego uzupełnienia. 
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie stabilności obiektu – 
wypoziomowanie, wyprostowanie go, dodatkowo należy uczytelnić inskrypcję na obiekcie przy 
jednocześnie zminimalizowanej ingerencji. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej przed oraz w trakcie 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla 
osób poruszających się w pobliżu. 
3. Wypoziomowanie obiektu względem osi poziomej i pionowej z zagęszczeniem podłoża 
przy użyciu suchej zaprawy cementowej, która czerpiąc wilgoć z gruntu zwiąże po niedługim 
czasie (z poprzedzającym prace usunięciem niezagęszczonego podłoża). 
4. Oczyszczenie obiektu z zabrudzeń ciepłą wodą lub delikatnym strumieniem pary wodnej, 
wypolerowanie miękką szmatką. 
5. Usunięcie niestabilnej warstwy malarskiej z liter za pomocą roztworu do usuwania 
powłok malarskich (np. Nitromors). 
6. Wypełnienie liter tekstu farbą naśladującą oryginał (z medium olejnym np. firmy Winsor 
& Newton). 
7. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
8. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu raz do roku w celu 
usunięcia brudu oraz ewentualnych nawarstwień biologicznych. Zabiegi przy obiekcie powinny 
być wykonywane przez dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem.  
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu pięciu 
roboczodniówek oraz jednej roboczodniówki na wykonanie dokumentacji. Kosztorys uwzględnia 
również orientacyjną cenę materiałów i transportu. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £925 
wykonanie dokumentacji, prace przygotowawcze £185 
koszt materiałów , koszt utylizacji odpadów £700 
koszt transportu /mila £170 
Suma całkowita (w funtach szterlingach)                   £1980 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
     
 
 
 

 
Nagrobek Adama Pragiera na cmentarzu 
Hampstead w Londynie. 
Widok od frontu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Widok od tyłu. 
 
 
 

Widok z prawego boku. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 
 
 

Widok od góry. 
 

Widok trzy czwarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Widok na inskrypcję. 
 
   
 

 
Zbliżenie na fragment inskrypcji. 
 
 

 
Widok na oznaczenie lokalizacji grobu. 
 
  



 
 
 
 

 
Widok na niewielki ubytek formy. 
 
 

 
 
 

 
  Widok ogólny obiektu w otoczeniu 
sąsiadujących nagrobków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86. Władysław Raczkiewicz 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Newark-upon-Trent, cmentarz Lotników Polskich (główna aleja, w sekcji grobów wojennych). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Władysława Raczkiewicza. 
 
WYMIARY 
Płyta: wysokość: 82 cm, szerokość: 38 cm, głębokość: 8 cm. Wymiary zewnętrzne opaski: 
wysokość: 13 cm, szerokość: 137 cm, głębokość: 283 cm. Wymiary wewnętrzne opaski: 
wysokość: 13 cm, szerokość: 106 cm, głębokość: 252 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent (główna aleja, w 
sekcji grobów wojennych), frontem skierowany w kierunku wschodnim. Stela ma typowy kształt 
nagrobka zaprojektowanego dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, których groby znajdują się pod 
opieką Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów (Commonwealth War Graves 
Commission). Charakteryzuje się prostą formą prostopadłościanu o delikatnie stożkowatym 
kształcie szczytu oraz reliefowym wyobrażeniu polskiego godła. Wykonana jest z marmuru lub 
wapienia zbitego pochodzącego najprawdopodobniej z Francji (?) o zabarwieniu biało - 
kremowym, plamiastym, lekko użylonym, pierwotnie o powierzchni polerowanej. Stela otoczona 
jest opaską o lekko zaokrąglonych górnych krawędziach, wykonaną z wapienia Portland (?). 
Front płaszczyzny płyty posiada kutą, czytelną inskrypcję (specjalnie zaprojektowaną czcionką), z 
błędnym zapisem słowa „prezydent”, o treści: 
 

Ś.P. 
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ 
PRESYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
W centralnej części płyty znajduje się płycina (o wymiarach 16 cm szerokości i 18 cm wysokości i 
głębokości 4 mm) z godłem Polski (orzeł w koronie z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi 
do góry skrzydłami), a pod nią dalsza część inskrypcji: 
 

ZMARŁ DNIA 6 CZERWCA 1947 
PRZEŻYWSZY LAT 62 

 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie, krawędzie lekko fazowane. Płyta została umieszczona w 
odległości  89 cm od wewnętrznej krawędzi wezgłowia opaski, centralnie. Pole w środku opaski 
jest porośnięte kępkami niskopiennej roślinności (18 szt.) i pokryte ziemią. Dłuższy bok opaski 
składa się z dwu elementów o dł. 125,5 cm.  
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu wskazuje na to, że obiekt jest doglądany. Obiekt (zarówno stela jak i 
opaska) w zadowalającym stanie zachowania jednak o pewnym stopniu degradacji z widocznymi 
skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych co wskazuje na to, że obiekt został 



ustawiony w drugiej połowie XX w., a to, że znajduje się w dobrym stanie zawdzięcza 
materiałom, z których został wykonany jak i zabiegom częstego mycia. Poler na płycie został 
niemalże całkowicie zatracony wskutek wietrzenia materiału, zwłaszcza w użyleniu, powierzchnia 
jest niejednolita, chropowata z widocznym uziarnieniem. W lewym górnym rogu widoczna jest 
mała rysa, która jest pęknięciem biegnącym wzdłuż górnej krawędzi i tylnej płaszczyźnie o 
całkowitej długości ok. 20 cm. Płyta jest nieznacznie przechylona w tył (być może już podczas 
montażu). Na bocznych tylnych krawędziach znajdują się niewielkie, płytkie ubytki formy i 
wyszczerbienia, z których jedno większe ma ok. 2 cm wielkości i znajduje się na wysokości 21 cm 
od podłoża po prawej stronie, kolejne – mniejsze, po stronie lewej o wielkości 1 cm, na 
wysokości 28 cm. Płyta w dolnej części, ze wszystkich stron posiada niewielkie ziemiste 
zabrudzenia od podłoża oraz niewielkie zarysowania materiału, oraz czarne , powierzchniowe po 
prawej stronie godła - prawdopodobnie powstałe na skutek prac ogrodniczych wokół steli. W 
kilku miejscach od frontu, w dolnej partii płyty widoczne są niewielkie wykwity żelaziste koloru 
pomarańczowego, które mimo, że widoczne nie wpływają znacząco na odbiór estetyczny 
obiektu.  
W przeciwieństwie do steli, choć w dobrym stanie - opaska z oznakami wietrzenia materiału, 
częściowo pokryta jest nawarstwieniami, zabrudzona ziemią, pokryta porostami i innymi 
czynnikami biologicznymi, które widoczne są zwłaszcza w bocznych partiach, co wynika z 
usytuowania, jak również mniejszej dbałości, jako że nie stanowi głównego elementu oznaczenia 
grobu. Posiada niewielkie ubytki formy na rogach w prawym wezgłowiu jak i prawym zanóżku. 
Spoinowanie elementów opaski w znacznej części uległo uszkodzeniu, dodatkowo w dolnej partii 
bocznej krawędzi po prawej stronie znajduje się niewielkie, płytkie spękanie. W kilku miejscach 
opaska zabrudzona jest zieloną farbą w postaci cienkich linii oraz pokryta ptasimi odchodami.  
Nagrobek znajduje się pośrodku alei pokrytej nawierzchnią asfaltową - co spowodowało, że 
część elementów opaski pozostaje pod powierzchnią (więc podana wysokość w punkcie nr 2. nie 
jest wysokością całkowitą elementu). 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt (zwłaszcza opaska) wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za 
pomocą preparatu biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za 
pomocą szczotki z miękkim włosiem ze stali nierdzewnej (lokalne doczyszczanie szczotką tylko na 
elementach opaski).  Następnie obiekt należy oczyścić za pomocą delikatnego strumienia pary 
wodnej (należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z pozostałymi stelami znajdującymi się 
w kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć efektu niemalże przeczyszczenia, tak by 
obiekt nie „odstawał‟ od pozostałych). Wykwity żelaziste można postarać się usunąć za pomocą 
kompresów z tioglikolanu amonu (zabieg być może należy powtórzyć kilkukrotnie, jeśli nie 
przyniesie pożądanych efektów należy rozważyć unifikację kolorystyczną), a następnie wykonać 
zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. Niewielkie spękania 
zarówno na steli jak i opasce należy wypełnić metodą iniekcji żywicą akrylową, rozpuszczalną w 
związku organicznym. Ze względu na postępujący stopień degradacji płyty proponuje się 
zastosowanie wzmocnienia strukturalnego materiału, który pozwoli spowolnić procesy erozyjne. 
Jako że ubytki znajdujące się na tylnej krawędzi nie wpływają znacząco na odbiór estetyczny ani 
nie zagrażają trwałości nagrobka nie zaleca się ich uzupełniania. Uszkodzone spoinowanie należy 
usunąć a następnie uzupełnić je, ewentualne zunifikować kolorystycznie. W celu osłabienia 
porostu czynników biologicznych na obiekt należy nanieść preparat biocydowy. Dodatkowo 
zaleca się wykonanie impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu zabezpieczenia 
jego powierzchni przed działaniem wód opadowych.  
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie zahamowanie postępującej 
degradacji kamienia poprzez oczyszczenie i impregnację, przy jednoczesnej zminimalizowanej 
ingerencji. 
 



Dodatkowo, choć obiekt nie wykazuje bardzo wyraźnych objawów świadczących o jego 
zawilgoceniu, ze względu na umiejscowienie steli należy poważnie rozważyć wykonanie 
fundamentu z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przez cały okres 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla 
osób poruszających się w pobliżu. 
3. Wykonanie dezynfekcji, która ma na celu zniszczenie nawarstwień biologicznych, 
głównie na opasce (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). Możliwe, że zabieg oczyszczania 
za pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
4. Oczyszczenie obiektu (stela i opaska) za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej z 
pozostałych nawarstwień. 
5. Ewentualne, ostrożne usunięcie żelazistych wykwitów z powierzchni steli za pomocą 30 
% roztworu tioglikolanu amonu w kompresie z ligniny (być może zabieg należy powtórzyć 
kilkukrotnie). Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próby potwierdzające skuteczność 
metody. W razie braku skuteczności wykwity można zunifikować kolorystycznie stosując np. 
półprzezroczyste farby silikonowe do kamienia Color LA Historic firmy Remmers. 
6. Ewentualne wykonanie zabiegu odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska (stela). 
7. Wypełnienie spękań metodą iniekcji przy pomocy roztworu żywicy akrylowej Paraloid B-
72 (o stężeniu 5-7%) rozpuszczonej w acetone (stela i opaska). 
8. Zdezintegrowane elementy steli należy wzmocnić strukturalnie przy użyciu KSE 100 HV 
firmy Remmers,  a elementy opaski przy użyciu KSE 300 HV firmy Remmers. 
9. Usunięcie uszkodzonego spoinowania i uzupełnienie zaprawą na bazie wapna 
hydraulicznego NHL 3,5 z drobnoziarnistym wypełniaczem. 
10. Naniesienie na obiekt (zwłaszcza opaska) preparatu biocydowego  (np.  Biocide firmy 
Cornish Lime, nanoszony przez natrysk na powierzchnię kamienia).  
11. Wykonanie hydrofobizacji (stela i opaska) preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub 
innym o podobnych właściwościach. 
12. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
13. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Program prac konserwatorskich nie uwzględnia wykonania fundamentu z poziomą izolacją 
przeciw wilgotnościową, co wiązałoby się z dodatkowymi pracami. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu (stela i opaska)  raz 
do roku w celu usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych. Opaskę dodatkowo należy 
zabezpieczyć środkiem o właściwościach biobójczych. Zabiegi przy obiekcie powinny być 
wykonywane przez dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys. Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu siedmiu 
roboczodniówek oraz dwu roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów oraz transportu itp., lecz nie uwzględnia 
wykonania fundamentu z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową, co wiązałoby się ze 
zwiększeniem czasu pracy i pozostałych kosztów. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £1295 
wykonanie dokumentacji £370 
koszt materiałów, utylizacji odpadów itp. £1585 
koszt transportu/mila £440 
suma całkowita (w funtach szterlingach)     £3690 



Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po   uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 

 

 
     

 
Nagrobek Władysława Raczkiewicza na cmentarzu Lotników Polskich w 
Newark-upon-Trent. 
Widok od frontu. 

 
 

 
 
 

 
 

 
   Widok od tyłu. 

 
 



 
Widok z prawego boku. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 



 
Widok trzy czwarte. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
   Widok steli. 
 

    
 
 

 



 
Zbliżenie na relief i czarne zarysowania obok. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Zbliżenie na drobne pęknięcie i postępującą dezintegrację kamienia. 
 

 
 
 

 



 
Polskich w Newark-upon-Trent.  
Widok na ubytek na krawędzi i zabrudzenia ziemią. 
 

 
 

 
 
 

 
 Zbliżenie na żelaziste  odbarwienia. 

 
 



         
Zbliżenie na ubytek spoinowania i spękanie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87. Bronisław Regulski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, Fulham Rd., SW10 9UG. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bronisława Regulskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 10 cm, szer. 60 cm, gł. 180 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Marmurowy nagrobek składający się z poziomej płyty inskrypcyjnej o prostokątnym kształcie, 
napis wykonany wgłębnie z aplikowanymi literami ołowianymi. Ze względu na trudny dostęp i 
silne nawarstwienia oraz braki w liternictwie, inskrypcja jest trudna do odczytania w całości, 
jednakże nazwisko Bronisław Regulski jest w pełni czytelne. U szczytu płyty zachował się ślad po 
obecności krzyża marmurowego.   
 
HISTORIA 
Bronisław Regulski Bronisław Regulski h. Rawicz (ur. 10 marca 1886 w Warszawie, zm. 24 
września 1961 w Londynie) – generał dywizji Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z marmuru krystalicznego, opracowane ręcznie. Inskrypcje wykonano 
wgłębnie wypełniając puste przestrzenie ołowiem. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako zły, całość pokryta jest dużą ilością nawarstwień 
biologicznych i chemicznych przez co inskrypcja nie jest w pełni czytelna. Cała płyta jest 
pochylona i częściowo znajduje pod ziemią. Przez rozrośniętą gałąź obiekt nieustannie 
pokrywany jest opadającymi igłami co sprzyja rozwojowi nawarstwień biologicznych i kumulacji 
wilgoci, liczne braki ołowianych liter oraz krzyża mocno zaburzają pierwotna estetykę nagrobka, 
sukcesywne pokrywanie materią organiczna i rozrastanie się drzewa bardzo utrudnia dostęp do 
obiektu.  
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnie kamienia straciły swój naturalny kolor, 
płaszczyzny bezpośrednio narażone na działania atmosferyczne zachowały się najgorzej a 
procesy wietrzeniowe są mocno zaawansowane. Niezbędne jest uzyskanie zgody na wycięcie 
gałęzi utrudniającej dostęp do nagrobka. Obiekt wymaga demontażu wykonania solidnej 
podbudowy oraz izolacji. By przywrócić walory estetyczne płyty wymaga ona oczyszczenia i 
uczytelnienia inskrypcji oraz rekonstrukcji brakujących elementów.  W celu zachowania dobrego 



efektu po konserwacji, całość należy pokryć preparatem hydrofobobizującym który spowolni 
osadzanie się nawarstwień w przyszłości.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi usuniecie gałęzi  
3. Demontaż obiektu.  
4. Po ocenie stanu zachowania podłoża zaleca wzmocnić je kruszywem w sposób 
zapobiegający destabilizacje nagrobka w przyszłości. 
5. Wykonanie izolacji poziomej oddzielającej powieszenie kamienia od podłoża (wszystkie 
elementy wprowadzone w celu stabilizacji nie mogą być widoczne po zakończeniu prac). 
6.  Montaż na nowym podłożu. 
7. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej, 
oraz miękkich szczotek. 
8. Dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, 
Niemcy). 
9. W celu usunięcia czarnych nawarstwień organicznych głęboko osadzonych w strukturze 
kamienia zaleca się zastosowanie kompresów z mieszanki perhydrolu i wody destylowanej w 
stężeniu odpowiednio dobranym poprzez wykonanie prób.    
10. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
11. Uczytelnienie inskrypcji w miejscach tego wymagających uzupełnienie brakujących liter. 
12. Rekonstrukcja brakującego krzyża. 
13. Nałożenie powłoki hydrofobowej. 
14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



88. Józef Retinger 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londynie, North Sheen Cemetery, kwatera D2, grób 92. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Józefa Hieronima Retingera. 
 
WYMIARY 
198 cm długość, 76 cm szerokość, 8 cm głębokość, 15 cm wysokość podmurówki. 
Krzyż aplikowany ołowiany: 30,5 cm wysokość, 14,5 cm szerokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na płycie widnieje inskrypcja aplikowana + krzyż w tej samej technice i  3 wiersze tekstu: 
 

    + 
JÓZEF HIERONIM 
RETINGER 
17.4.1888 — 12.6.1960 
                   FRIENDS 

 
HISTORIA 
Józef Hieronim Retinger ps. „Brzoza” (ur. 17 kwietnia 1888 w Krakowie, zm. 12 czerwca 1960 w 
Londynie) – polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; 
organizator kongresu haskiego, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, inicjator i sekretarz 
Grupy Bilderberg, jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej; emisariusz polityczny, wolnomularz. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Józefa Hieronima Retingera jest prostą płytą (biały wapień zbity) osadzoną na 
stosunkowo wysokiej cementowej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Józefa Hieronima Retingera jest zachowany w średnio złym stanie. 
Posiada sporo nawarstwień pochodzenia organicznego przez co jest stosunkowo nieczytelny. 
Sama bryła płyty kamiennej jest bez uszkodzeń, inskrypcja aplikowana ołowiana jest zachowana 
bez większych uszkodzeń  (występują minimalne odspojenia ołowiu) 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo drzewa i jego wrastające korzenie, płyta jest delikatnie 
podniesiona z prawej strony. Nie zakłóca to jednak odbioru całości jako części parkowej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2) Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli 
i wody (ewentualnie parownicy) 



3) Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i po 
uprzednim przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty 
to: Clean Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4) Podklejenie i wklepanie odstających części liter przy użyciu dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej np. Akemi. 
5) Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
6) Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
7) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: 
Prace przy obiekcie + materiały 560 
Koszt transportu i parking 150 
Suma:     710 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 

 
 
                               

 
                             
Ujęcia boczne płyty na podmurówce             
                    
 
   

 

     
 
 
 

  
 
 
Inskrypcja na płycie głównej i numer grobu 
na jej krawędzi  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Inskrypcja ryta na górnej krawędzi 
(pracownia kamieniarska) 
 
 
 

 
 
Zbliżenie na litery ołowiane 
 
 
 

 

 
Próba czyszczenia  
 
 
 

 
      Próby czyszczenia fragmentu kamienia z 
inskrypcją 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89. Adam Romer 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. FA gr. 18. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Adama Romera. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1830 x 610 x 70. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana z aplikowanych liter ołowianych wpuszczanych na płasko z powierzchnią 
kamienia: 

S. P.  
ADAM Hr ROMER 
1892 – 1965 
REQUIESCAT IN PACE  
JANINA GORSKA 
1903 – 1995” 

 
Nie można stwierdzić, czy istnieją dodatkowe inskrypcje na przedniej, pionowej ściance płyty 
nagrobnej, gdyż ten koniec płyty znajduje się poniżej gruntu. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta z białego marmuru osadzona na betonowym fundamencie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grób jest odchylony od poziomu, dolna niższa część jest przerośnięta przez darń. Z tego względu 
nie możliwe było odczytanie ewentualnych dodatkowych inskrypcji (z lokalizacją grobu lub 
nazwą wykonawcy grobu), z reguły lokalizowanych na przedniej pionowej ściance płyty 
nagrobnej lub podmurówki. 
Na płycie nagrobnej znajduje się marmurowy krzyż i wazonik, oba elementy nie są zamocowane 
na stałe i można je z łatwością usunąć. 
Inskrypcja wykonana jest z aplikowanych liter ołowianych, lekko uniesionych ponad 
powierzchnie marmurowej płyty. Inskrypcja jest kompletna, w pełni czytelna, wszystkie litery są 
stabilne. 
Brak widocznych spękań na jakimkolwiek elemencie grobu. Grób jest stabilny strukturalnie. 
Silne zabrudzenia powierzchni kamienia, intensywny wzrost glonów i kolonii porostów. Do 
silnych zabrudzeń, oprócz warunków atmosferycznych przyczynia się lokalizacja grobu pod 
koroną drzewa i niewielka wysokość płyty nagrobnej ponad ziemią (nagrobek jest zabrudzony 
trawą rozrzucaną podczas koszenia kosą żyłkowa). Delikatne poziome ślady spowodowane kosa 
żyłkowa widoczne są na pionowej ściance płyty nagrobnej w lewym górnym narożniku. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie 
(wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 



  
Koszt [w £] 
Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 250 
Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy wzrost drobnoustrojów na 
powierzchni kamienia 80 
Polerowanie wszystkich elementów marmurowych grobu 720 
Oczyszczenie i impregnacja ołowianych liter 80 
Montaż kamiennego krzyża i wazonu (z użyciem pręcików ze stali nierdzewnej i żywicy 
epoksydowej odpornej na działanie warunków atmosferycznych 300 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 170 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 200 
Koszt prac konserwatorskich: 1800 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Metalowy wazonik na sztuczne kwiaty. 
Podkopanie darni i ziemi z przodu grobu ze szczególną uwagą i ostrożnością, aby nie uszkodzić 
marmurowej płyty nagrobnej. Podkopani i usunięcie darni powinno odbyć się przed pracami 
konserwatorskimi. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 



  
Fot.1: widok z przodu na grób A. Romera 
 

Fot.2: widok z prawej strony 
 

  
Fot.3: widok z tyłu 
 

Fot.4: widok z lewej strony 
 

  
Fot.5: brak zamocowania marmurowego 
krzyża do płyty nagrobnej  
 
 
 

Fot.6: brak zamocowania kamiennego 
wazonu do płyty nagrobnej 



  
Fot.7: inskrypcja główna na steli 
 

Fot.8: aplikowane litery ołowiane 
inskrypcji na płycie nagrobnej 

 

 

Fot.9: widok ogólny na płytę nagrobną 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90. Kazimierz Sabbat 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. F, gr. 14, 15. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Kazimierza Sabbata. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 2750 x 1830 x 900. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna na steli, litery ryte, pozłacane: 
 

“S. + P. 
KAZIMIERZ SABBAT 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1986 – 1989 
Ur. 27.02.1913 – zm. 19.071989 
 
ANNA SABBATOWA 
Z DOMU SULIKÓWNA 
ur 05.02.1924  zm 29.04.2015” 

 
Na prawo od głównej inskrypcji znajduje się wygrawerowane godło Polski. 
Na płycie poziomej wykuty jest krzyż (litery ryte “V” kształtne). 
Na lewej opasce wykuta inskrypcja: 

“DAR EMIGRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ 1994” 
 
Na lewym tylnym lewym słupku inskrypcja pozłacana, litery ryte; nazwa wykonawcy nagrobka: 

“JORDAN 
ACTON” 

 
Na przedniej opasce po lewej stronie inskrypcja ryta, litery pozłacane; lokalizacja grobu: 

“F14” 
 
Na przedniej opasce po prawej stronie inskrypcja ryta, litery pozłacane; lokalizacja grobu: 

“F15” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Grób wykonany z szarego granitu (Impala lub bardzo podobny), wykończony na poler. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Surowo wykończone krawędzie boczne, górna i tył steli. Surowe krawędzie boczne na 
podłużnych kamieniach otaczających miejsce do nasadzenia kwiatów, z przodu grobu. Grób 
(poza miejscem na nasadzenie kwiatów) osadzony jest na fundamencie betonowym. Pomiędzy 
lawa betonowa a granitowym grobem widoczne dwa otwory wentylacyjne (po lewej i ;po prawej 



stronie grobu. Płyta nagrobna wraz z podstawa o paska wykonane są z tego samego gatunku 
kamienia. 
Oba tylne słupki opaski zaopatrzone są w otwory do zamocowania metalowych wazoników. 
Stan powierzchni kamienia jest bardzo dobry, poler jest w jednakowo dobrym stanie na 
wszystkich powierzchniach poziomych i pionowych.  
Inskrypcja główna (litery ryte i pozłacane w pełni czytelne i w dobrym stanie. Inskrypcja na lewej 
opasce (litery ryte) również w dobrym stanie. Podobnie z rytymi i pozłacanymi inskrypcjami na 
przedniej opasce i lewym tylnym słupku opaski (litery ryte i pozłacane). 
Grawerowane godło Polski zlokalizowane po prawej stronie lica steli jest bardzo dobrze 
zachowane. Na płycie nagrobnej ryty krzyż.  
Grób zabrudzony rozrzuconą ziemia (usunięto podczas oceny stanu zachowania) z miejsca 
nasady kwiatów najprawdopodobniej przez borsuki podczas wykopywania cebul kwiatowych. 
Widoczne zabrudzenia (na tylnych słupkach lewej i prawej opaski) wokół metalowych 
wazoników.  
Brak widocznych spękań na elementach kamiennych i betonowym fundamencie. Grób jest 
strukturalnie stabilny. 
Widoczne są otwarte spoiny pomiędzy kamiennymi elementami grobu z pozostałościami 
zaprawy fugującej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie 
(wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £] 
Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 250 
Oczyszczanie pozłacanej inskrypcji 5% roztworem TAC w wodzie dejonizowanej. Proces ten 
powinien ujednolicić i odświeżyć wygląd całej inskrypcji 80 
Fugowanie wszystkich otwartych spoin pomiędzy kamiennymi elementami grobu i betonowym 
fundamentem 300 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 170 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 200 
Koszt prac konserwatorskich: 1000 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Metalowy wazonik na sztuczne kwiaty. Świeża 
nasada kwiatów przed grobem. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

  
Fot.1: widok ogólny na grób K. Sabatta Fot.2: widok z prawej strony 



  

  
Fot.3: widok z tyłu, surowe wykończenie 
tylnej ściany kamiennej steli 
 

Fot.4: widok z lewej strony 
 

  
Fot.5: inskrypcja główna na steli 
 

Fot.6: ryte i pozłacane litery na inskrypcji 
głównej 
 

 

 

Fot.7: grawerowane Godło Polski 
 

Fot.8: inskrypcja ryta na prawej opasce 
grobu, widoczny otwór drenująco-
wentylacyjny pomiędzy opaską i 
betonowym łożem 
 



  
Fot.9: inskrypcja z nazwą wykonawcy 
nagrobka 
 

Fot.10: inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

  
Fot.11: inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

Fot.12: rozsypana ziemia na powierzchni 
płyty nagrobnej (prawdopodobnie przez 
borsuki szukające cebul kwiatowych) 
 

  
Fot.13: metalowy wazonik na słupku 
opaski 
 

Fot.14: zabrudzenia kamienia pod 
metalowym wazonikiem 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

91. Kazimierz Sawicki  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. FA, gr. 38. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Kazimierza Sawickiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1940 x 760 x 220. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna, litery ryte, pozłacane: 

“Ś. + P. 
KAZIMIERZ SAWICKI  
GENERAL BRYGADY 
2.6.1888 – 2.3.1971 
Cale zżycie oddał Polsce. 
 
ANTONINA SAWICKA 
Z BAZYLEWSKICH 
8.11.1900 – 9.12.1976 
Wierna Jemu i Jego Ideałom” 

  
Inskrypcja na przedniej ścianie płyty nagrobnej, litery ryte, pozłacane; lokalizacja grobu: 

“FA 38” 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna wykonana ze sjenodiorytu (?) osadzona podstawie z białego marmuru i na 
betonowym fundamencie. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Inskrypcja wykonana z liter rytych, pozłacanych. Inskrypcja w pełni czytelna, jednak jest 
obserwowana nierównomierna deterioracja warstwy pozłotniczej na literach i rytym krzyżu. 
W dolnej części płyty nagrobnej zamocowane dwie plakietki wtórne (Fot. 5 i 10).  
Brak spękań na kamiennych elementach grobu, jak i na fundamencie betonowym. Grób jest 
stabilny strukturalnie. 
Podstawa wykonana z białego marmuru jest silnie zabrudzona i na jej powierzchni obserwowany 
jest intensywny wzrost glonów i porostów. Intensywny wzrost mikrobiologiczny na powierzchni 
marmurowej podstawy/podmurówki jest uwarunkowany porowatością tego kamienia. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £] 
Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 250 



Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy wzrost drobnoustrojów na 
powierzchni kamienia 30 
Polerowanie marmurowej podmurówki 650 
Aplikacja pozłoty na inskrypcji na steli (143 litery i znaki). Przed aplikacją nowej pozłoty, stara, 
zdeteriorowana powinna zostać całkowicie usunięta) 572 
Opłaty administracyjne na cmentarzu 170 
Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 200 
Koszt prac konserwatorskich: 1872 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

  
Fot.1:  widok z przodu na grób K. 
Sawickiego 
 

Fot.2: widok z prawej strony 
 

  
Fot.3: widok z tyłu, widoczna płyta 
nagrobna, podstawa wykonana z białego 
marmuru i betonowy fundament 
 

Fot.4: widok z lewej strony 
 



  
Fot.5: inskrypcja główna na płycie 
nagrobnej 
 

Fot.6: ryte, pozłacane litery i krzyż 
 
 
 

  
Fot.7: inskrypcja z lokalizacją grobu 
 

Fot.8: intensywny wzrost kolonii 
porostów na podstawie wykonanej z 
białego marmuru 
 
 
 
 



  
Fot.9: betonowe podmurówki i kamienna 
płyta nagrobna 

Fot.10: wtórne plakiety informacyjne 
zamocowane na płycie nagrobnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92. Tadeusz Schaetzel  
de Merzhausen vel Schätzel 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 11 A JJ. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Schaetzel de Merzhausen vel Schätzel. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 40 cm, szer. 70 cm, gł. 190 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek wykonany głównie z marmuru przykryty dodatkowo prostopadłościenną płytą 
inskrypcyjną wykonaną z betonu w technice odlewu traconego, zawierający płaskorzeźbiony 
wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej 1941, godło Polskie oraz odznaczenie pod którymi widnieje 
wypukła inskrypcja:   
 

Ś P 
ŻOŁNIERZE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
PROMETEJCZYCY 
Płk. Dypl. TADEUSZ SCHAETZEL 
12.III. 1891 - 26. VI. 1971 
Ppłk. EDMUND CHARSZKIEWICZ  
14.X.1895 - 22.XIII. 1973 

 
HISTORIA 
Tadeusz Schaetzel de Merzhausen vel Schätzel, ps. „Zdzisław Kopystyński”, „Tomasz Kryński” (ur. 
12 marca 1891 w Brzeżanach, zm. 26 czerwca 1971 w Londynie) – polski żołnierz wywiadu 
wojskowego, dyplomata i polityk, działacz ruchu prometejskiego, pułkownik dyplomowany 
artylerii Wojska Polskiego, poseł na Sejm RP IV kadencji, wicemarszałek Sejmu. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z okładziny marmurowej, elementy płaskorzeźbione i inskrypcje odlane 
zostały w betonie z zastosowaniem formy traconej. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako zły. Mimo braku uszkodzeń formy całość pokryta jest 
dużą ilością nawarstwień biologicznych i chemicznych. Oznaki wietrzenia widoczne są również na 
powierzchni cementowej tablicy. 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnie kamienia straciły swój naturalny kolor. Obiekt 
wymaga oczyszczenia i zabezpieczenia, rozważyć należy wzmacnianie strukturalne betonowej 
płyty szczególnie elementy najbardziej narażone na uszkodzenie. W celu wydłużenia dobrego 
efektu po konserwacji należy pokryć preparatem hydrofobowy który spowolni osadzanie się 
nawarstwień w przyszłości.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi. 
3. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej 
oraz miękkich szczotek. 
4. Dezynfekcja preparatami biobójczymi -np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, 
Niemcy). 
5. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
6. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli. 
7. Uzupełnienie ubytków miejscach tego wymagających. 
8. Wykonanie powłoki hydrofobowej. 
9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



93. Zbigniew Scholtz 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Leamington Spa, cmentarz, kwatera 82, grób nr 179B. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Zbigniewa Scholtza. 
 
WYMIARY  
Całkowite: wysokość: 79,4 cm, szerokość: 61,5 cm, głębokość: 25,8 cm. Wymiary płyty: 
wysokość: 69 cm, szerokość: 53,8 cm, głębokość: 8 cm. Wymiary podstawy: wysokość: 10,4 cm, 
szerokość: 61, 8 cm, głębokość: 25,8 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu w Leamington Spa w Wielkiej Brytanii (kwatera 82, grób nr 
179B), frontem skierowany w kierunku wschodnim. Nagrobek złożony jest z dwóch elementów: 
płyty - steli ułożonej na podstawie w formie prostopadłościanu. Wykonany został z gabro (?) 
polerowanego o bardzo wysokim stopniu połysku, co nadaje skale bardzo głębokie czarne 
zabarwienie (choć z bliskiej odległości wyraźnie rozbite jest jaśniejszymi minerałami) a jego 
struktura jest średnioziarnista (w handlu pod nazwą granitu, najprawdopodobniej 
importowanego z Indii lub RPA).  
Na frontowej płaszczyźnie płyty, której forma przypomina prostopadłościan, górna krawędź 
łagodnie wyobla się w centralnej części. Znaczą część frontu płyty zajmuje inskrypcja (kuta i 
pozłacana) wykonana głównie szeryfową majuskułą o treści:  
 

Ś†P 
ZBIGNIEW A. SCHOLTZ 
ZMARŁ  
W DRODZE DO WOLNEJ  
POLSKI 
30 ∙ 6 ∙ 1990 
UKOCHANY MĄŻ, BRAT, OJCIEC 
DZIADEK 
R ∙ I ∙ P. 
i ŻONA ZOFIA SCHOLTZ 
z domu CIOŁEK ŻELECHOWSKA 
29 ∙ 10 ∙ 1919 – 11 ∙ 08 ∙ 2012 
SPOKÓJ JEJ DUSZY DAJ BOŻE! 

 
Tuż nad inskrypcją w okrągłym, płytkim polu o średnicy 12,5 cm znajduje się reliefowo wykonany 
orzeł w koronie nawiązujący formą do godła Polski. 
Na tylnej płaszczyźnie steli w górnej części znajduje się również napis wykonany szeryfową 
majuskułą (kuty i złocony) o treści: 
 

SCHOLTZ 
 



Oprócz tego w prawym dolnym rogu znajduje się nazwa zakładu kamieniarskiego, który wykonał 
nagrobek – pełna nazwa C. Pullin & Sons Memorials, a w lewym dolnym rogu numer kwatery i 
grobu (wykonane bezszeryfową majuskułą, bez złocenia). 
 
                PULLIN                                                 82-179B 
 
Boki i wierzchnia część pozostają gładkie.  
Zarówno płyta, jak i podstawa posiadają fazowane krawędzie o szerokości 4 mm. W podstawie 
wykonano okrągły otwór na wazon o średnicy 10,2 cm i głębokości 10,4 cm umieszczony 
centralnie przed frontem płyty. Nagrobek osadzony został na prefabrykacie betonowym, który 
jest widoczny. Nad literami „J” w słowach „wolnej” oraz „ojciec” wykonano kropki, które zostały 
pozłocone, a następnie pokryte czarną farbą. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Obiekt w bardzo dobrym stanie zachowania. Brak widocznego oddziaływania czynników 
atmosferycznych i zanieczyszczeń oraz jakość połysku kamienia wskazuje na to, że obiekt został 
ustawiony w stosunkowo niedalekiej przeszłości. Nagrobek pokryty jest lekką warstwą kurzu 
oraz małymi fragmentami zasuszonej trawy zalegającymi zwłaszcza na płaszczyznach poziomych 
oraz dolnych partiach płaszczyzn pionowych. Minimalny ubytek powłoki złota w literze „Z‟ w 
słowie „Zofia‟. Na przedniej, górnej płaszczyźnie podstawy z prawej strony znajduje się 
powierzchniowe zarysowanie o dł. ok. 14 cm. Na tylnej krawędzi podstawy w dwu miejscach 
widoczne są niewielkie i płytkie, powierzchniowe ubytki powstałe na skutek uszkodzeń 
mechanicznych być może w trakcie montażu lub podczas prac porządkowych przy grobie (tuż 
przy tylnej krawędzi nagrobka rośnie krzew róży). Niewielkie ubytki powierzchniowej warstwy 
spoinowania. Obiekt osadzony został na prefabrykacie betonowym, który pozostaje widoczny. 
Nagrobek znajduje się na lekko pochyłym, trawiastym zboczu, w znacznej odległości od drzew. 
Zastany stan zachowania wskazuje również na to, że obiekt jest, choć niezbyt często doglądany. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt nie wymaga zabiegów konserwatorskich wykonywanych przez dyplomowanego 
konserwatora, a jedynie umycia ciepłą, czystą wodą przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki a 
następnie wypolerowania również za pomocą miękkiej szmatki. Przed myciem większe, 
zasuszone skupiska trawy można usunąć pędzlem. Jako że ubytki znajdujące się na tylnej 
krawędzi nie wpływają na odbiór estetyczny ani nie zagrażają trwałości nagrobka nie zaleca się 
ich uzupełniania. Również niewielkie braki w spoinowaniu choć wymagają uzupełnienia, nie 
potrzebują natychmiastowej interwencji i mogą zostać wykonane przez osobę kompetentną. 
Zaleca się systematyczne mycie obiektu przynajmniej raz na kwartał oraz kontrolowanie porostu 
traw i chwastów oraz wszelkiej innej roślinności celowo posadzonej wokół obiektu. 
Kosztorys. Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu jednej 
roboczodniówki oraz jednej roboczodniówki na wykonanie dokumentacji. Kosztorys uwzględnia 
również orientacyjną cenę materiałów, transportu. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £185 
wykonanie dokumentacji, prace przygotowawcze £185 
koszt materiałów, utylizacji odpadów itp. £95 
koszt transportu/mila £55 
suma całkowita (w funtach szterlingach) £520 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Nagrobek Zbigniewa Scholtza na cmentarzu w Leamington Spa. 
Widok od frontu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Widok od tyłu. 



 
Widok z prawego boku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 



 
Widok trzy czwarte obiektu. 
 
 
 
 
 

 
Zbliżenie na ubytek spoiny oraz zanieczyszczenia. 
 

   



Zbliżenie na ubytek złocenia. 
 

 
Zbliżenie na inskrypcję ze skorygowanymi błędami. 
 
 
 
 

 
Zbliżenie na powierzchniowe zarysowanie oraz zanieczyszczenia. 
 
 
 
 



 
 

 
  Widok na płycinę z wyobrażeniem orła w koronie. 
 

 
Widok na sygnaturę i ubytek formy na krawędzi. 
 

 
Widok na oznaczenie lokalizacji grobu i ubytek formy na krawędzi. 
     
 

 
 



94. Mieczysław Skowroński-Sas 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, nowe kolumbarium, Postument L. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mieczysława Skowrońskiego-Sasa. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 35 cm, szer. 40 cm, gł. 1 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Płyta inskrypcyjna wykonana z mosiądzu bądź brązu odlewana metodą na mułek z wypukłym 
napisem: 

PROF. DR. M. SAS - SKOWROŃSKI 
MJR.WP.VM.KOM.ORD.PR.KCCO 
BENEMERENTI P.CH.C.ZŁ I INNE 
KOCHANY MĄŻ OJCIEC DZIADEK 
20. 2. 1920 – 19. 12. 1996 

 
HISTORIA 
Mieczysław Skowroński-Sas (ur. 24 lutego 1920 w Szaflarach, zm. 19 grudnia 1996 w Londynie) – 
polski inżynier, działacz emigracyjny, rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, minister w 
rządach Kazimierza Sabbata. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z mosiężnej płyty opracowanej na poler, napisy wykonane wgłębnie 
metodą trawienia zabarwione na czarno, płyta została osadzona na większej tafli mosiądzu 
przytwierdzonej w narożnikach niszy.   
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt znajduje się w kolumbarium w umiarkowanie stabilnych warunkach 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako umiarkowanie dobry, obiekt pokryty. Wtórną 
złuszczającą się srebrną farbą. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu przywrócenia pierwotnej estetyki należy usunąć warstwę farby oraz produkty korozji.  
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Usunięcie warstwy wtórnej farby. 
3. Oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji. 
4. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym. 
5. Rekonstrukcja maskownic na śruby. 
6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Felicjan Sławoj-Składkowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, wschodnia strona w obrębie okrąglaka. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Felicjana Sławoja-Składkowskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta główna: 206 cm długości, 91,5 cm szerokości, 10,5 cm głębokość. 
Cokół: 86,5 cm szerokość, 20 cm głębokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja ryta, pozłacana prawdopodobnie złotem płatkowym na mikstion. 11 wierszy tekstu i 
duży krzyż w górnej części płyty. 
 

+ 
Ś. P. 
SŁAWOJ SKŁADKOWSKI 
GENERAŁ DYWIZJI 
DOKTOR MEDYCYNY. PISARZ 
MINISTER 1926-1939 
PREMIER POLSKI 1936-1939 
UR. 9.VI.1885 W GĄBINIE 
ZM. 31.VIII.1962 W LONDYNIE 
NA WYGNANIU 
R.I.P. 

 
HISTORIA 
Felicjan Sławoj Składkowski, właściwie: Sławoj Felicjan Składkowski (ur. 9 czerwca 1885 w 
Gąbinie, zm. 31 sierpnia 1962 w Londynie) – generał dywizji Wojska Polskiego, premier II RP, 
doktor medycyny, wolnomularz, członek loży wolnomularskiej Wielkiej Loży Narodowej Polski. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Prosta płyta nagrobna z polerowanego czarnego kamienia (prawdopodobnie diabaz) osadzona 
na 4 częściowej podstawie z białego marmuru, na którym od frontu wykuto numer grobu: 175 
479. Całość usytuowana na fundamencie z piaskowca. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Felicjana Sławoja-Składkowskiego zachowany jest w dobrym stanie. Poza 
przesunięciem o 3,5 cm płyty nagrobnej w stronę kaplicy, spowodowanym nachyleniem terenu, 
obiekt jest raczej bez zarzutu. Należałoby uporządkować teren wokół i wyrównać płytę. 
Podmalowanie inskrypcji jest niezbyt dokładne, można to delikatnie poprawić. 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Uporządkować teren wokół nagrobka i w polu pochówku – oczyścić z porastających 
chwastów i suchych traw. 
2) Oczyścić płytę z z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy pomocy  
szczotek z włosiem syntetycznym i pędzli oraz wody lub pary wodnej. 
3) Przesunąć płytę główną na miejsce, ustabilizować przy pomocy żywicy epoksydowej 
dwuskładnikowej. 
4) Skorygować warstwę pozłotniczą w miejscach, gdzie tego wymaga z użyciem złota 
platikowego na mikstion. 
5) Wetrzeć w powierzchnię płyty i cokołu zabezpieczającą warstwę wosku 
mikrokrystalicznego Cosmoloid firmy Bresciani. 
6) Wykonać dokumentacje opisową i fotograficzną w trakcie prac i po konserwacji. 
Kosztorys: 
Prace przy obiekcie + materiały 540 
Koszt transportu + parking * 180 
Suma 680 
 
*koszt transportu przy założeniu, że wykonywane są prace przy jednym tylko nagrobku na 
danym cmentarzu. W sytuacji, gdy tych obiektów jest więcej, koszty transportu będą 
odpowiednio mniejsze. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Widok ogólny nagrobka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krawędź dolna z widocznym przesunięciem 



 

 

 
Przesunięcie płyty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Inskrypcja ryta pozłacana 

 
Zbliżenie litery 
 



96. Mieczysław Słowikowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londynie, Stretham Park Cemetery. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mieczysława Zygfryda Słowikowskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 183 cm szerokość, 56-61 cm wysokość, 9,7 cm grubość płyty. Płyty nagrobne: 188 cm 
długość, 61 cm szerokość, 5-7,5 cm grubość. Gazony: 25 cm wysokość, 12-21 cm średnica, 18 cm 
od krawędzi płyty. Latarenka: 27,5 cm wysokość, 13 cm każdy bok dłuższy, 5,5 cm bok krótszy 
Cokół pod latarenką w kształcie trapezu: 6,3-19,5 cm dłuższe boki, 14 cm krótsze. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje aplikowane ołowiem na trzech częściach steli. 
 
HISTORIA 
Mieczysław Zygfryd Słowikowski, właśc. Mieczysław Zygfryd Słowik, ps. „Rygor” (ur. 26 lutego 
1896 w Jazgarzewie, zm. 29 lipca 1989 w Londynie) – podpułkownik dyplomowany piechoty 
Polskich Sił Zbrojnych. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Mieczysława Słowikowskiego wykonany jest z wapienia zbitego w kolorze białym z 
szarymi użyleniami. Składa się z potrójnej steli, powstałej z jednej płyty kamiennej i trzech płyt 
nagrobnych ułożonych jedna przy drugiej. Dwie zewnętrzne płyty są lekko niższe od środkowej i 
znajdują się na nich dwa gazony w części podnóża. Na środkowej płycie w dolnej części osadzona 
jest na bazaltowymi postumencie, dekoracyjna, metalowa latarenka z grubym szlifowanym 
szkłem po trzech stronach. Wszystkie części grobowca stoją na cementowej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Grobowiec Mieczysława Słowikowskiego, usytuowany na cmentarzu Stretham Park w 
południowym Londynie, jest w bardzo złym stanie. Pokryty dużą ilością nawarstwień, głównie 
smolistych. Stela jest pęknięta w dwóch miejscach, ale została sklejona podczas poprzedniej 
konserwacji obiektu zaprawą cementową w odcieniu jaskrawobiałym. W środkowej części steli 
znajduje się pozostałość żywicy, na którą najprawdopodobniej był przyklejony (wskazywałaby na 
to inskrypcja powyżej) polski herb szlachecki „Suche Komnaty”. 
Płyty poziome są delikatnie porozsuwane, co umożliwiło wrastanie traw w szczeliny. 
Inskrypcja aplikowana ołowiana jest niekompletna- brakuje w sumie 13 liter (niektórych tylko 
częściowa innych w całości). 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Oczyszczenie pola wokół nagrobka i w obrębie pochówku. 
 



2) Oczyszczenie steli i płyt oraz gazonów z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy 
użyciu szczotek, pędzli i wody (ewentualnie parownicy). 
3) Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i po 
uprzednim przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty 
to: Clean Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4) Podklejenie i wklepanie odstających części liter przy użyciu dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej np. Akemi. 
5) Rekonstrukcja brakujących liter zaprawą mineralną barwioną w masie  
(ciemnoszary lub antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 
6) Wykucie i oczyszczenie pęknięć w steli ze starych napraw cementowych. 
7) Wykonanie nowych uzupełnień w kamieniu zaprawą mineralną Multi Fill firmy Remmers. 
8) Laserunkowe scalenie kolorystyczne napraw z pozostałymi częściami kamienia przy 
użyciu farby Historic Lasur. 
9) Wykonanie/ zlecenie repliki herbu na blasze stalowej a następnie wklejenie tegoż w 
środkowej części steli z użyciem dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do kamienia np. Akemi 
10) Zlecenie naprawy aluminiowej latarenki – trzeba dospawać tylną ramkę wraz z 
zawiasami, na których umocowane będzie wieko (wszystkie części oryginalne, włącznie ze 
szkiełkami, zostaną użyte). 
11)  Przeprowadzenie hydrofobizacji wszystkich kamiennych części grobowca preparatem 
KSR firmy Remmers. 
12) Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
13)  Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
14)  Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac 
konserwatorskich. 
Kosztorys:  
Prace przy obiekcie + materiały 1700 
Koszty transportu + parking 150 
Suma: 1850 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
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97. Mieczysław Sokołowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Chiswick Cemetery, W4 2SA, Block O, class C, gr. 354. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mieczysława Sokołowskiego 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1780 x 760 x 630. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja na steli (aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię kamienia): 
 

“ANDRZEJ F. K. JEZIORSKI 
Pułkownik Polskich Sil Powietrznych 
23.12.1922 – 31.1.2018” 

 
Na płycie głównej po prawej stronie krzyża(aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię kamienia): 

“…justorum animae 
In manu 
Dei sunt…” 

 
Na płycie głównej poniżej krzyża (aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad 
powierzchnię kamienia): 

“MARIA 
Z BILLEWICZÓW-STANKIEWICZÓW 
SOKOŁOWSKA 
1860-1952 
 
MIECZYSŁAW  
SOKOŁOWSKI 
EKONOMISTA 
1889-1981 
 
WANDA 
Z HEINRICHÓW 
 SOKOŁOWSKA 
1895-1986 
 
MIECZYSŁAW JÓZEF 
SOKOŁOWSKI 
HISTORIAN 
1926-2010” 

 



Na pionowej science płyty głównej po lewej stronie (lokalizacja grobu; aplikowane litery 
ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię kamienia): 

“354.O.C.” 
 
Na pionowej science płyty głównej po prawej stronie (nazwisko wykonawcy nagrobka; 
aplikowane litery ołowiane, lekko wzniesione ponad powierzchnię kamienia): 

“JORDAN 
ACTON” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Grób (płyta nagrobna i stela) wykonany z szarego granitu, wykończony na poler (wszystkie 
powierzchnie). Grób (osadzony jest na fundamencie betonowym. Pomiędzy lawa betonowa a 
granitowym grobem widoczne dwa otwory wentylacyjne (po lewej i po prawej stronie grobu. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Na płycie nagrobnej zamocowany stabilnie krzyż wykonany z czarnego marmuru (wykończenie 
powierzchni na poler). 
Stan powierzchni wszystkich elementów kamiennych jest bardzo dobry, poler jest w jednakowo 
dobrym stanie na wszystkich powierzchniach poziomych i pionowych. Wszystkie elementy grobu 
są stabilne strukturalnie. 
Wszystkie inskrypcje wykonane są z ołowianych aplikowanych liter. Inskrypcje są również 
stabilnie osadzone i w dobrym stanie.  
Płyta nagrobna z niewielkim zaciekami wynikającymi z nierównomiernego spłukiwania 
powierzchni woda deszczowa pomiędzy literami inskrypcji głównej. 
Pionowe powierzchnie płyty nagrobnej zabrudzone rozrzuconą trawa rozrzucona podczas 
koszenia kosą żyłkową. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50£. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150£. Koszt prac konserwatorskich 200£. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Koszenie trawy wokół grobu i wykopanie pącza 
bluszczu rosnącego po lewej stronie grobu. 
  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

  
Fot.1: widok na grób od przodu 
 

Fot.2: widok z prawej strony 
 



  

Fot.3: widok na stele od tylu 
 

Fot.4: widok na grób z lewej strony 

  
Fot.5: inskrypcja na steli (ołowiane litery) 
 

Fot.6: inskrypcja na granitowej płycie 
nagrobnej (po prawej stronie krzyża)  
 
 



 

 

Fot.7: inskrypcja główna na płycie 
nagrobnej 
 

Fot.8: inskrypcja z lokalizacja grobu 

 

 

Fot.9: inskrypcja z nazwa wykonawcy 
grobu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98. Jan Starzewski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, sektor 2 numer 6022, główna aleja. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jana Starzewskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta: 275cm długość, 121,5 cm szerokość (w tym 5 cm frez), 1,5 cm pierwszy uskok,  
6 cm grubość płyty. Podmurówka: 13 cm wysokość 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
HISTORIA 
Jan Starzewski (ur. 26 stycznia 1895 w Wadowicach, zm. 25 stycznia 1973 w Londynie) – polski 
dyplomata, działacz emigracyjny, i minister spraw zagranicznych (1972–1973) Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z białego wapienia zbitego w formie frezowanego prostopadłościanu na 
betonowej podmurówce z grubym wypełniaczem kamiennym. Inskrypcja aplikowana ołowiem. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Jana Starzewskiego jest zachowany w bardzo złym stanie. Ogromna ilość czarnych 
nawarstwień w żaden sposób nie sugeruje bieli materiału kamiennego. Obiekt prawdopodobnie 
nigdy nie był czyszczony. We frontowej części płyty na styku z podmurówką wykuta jest 
delikatna dekoracja, a bezpośrednio pod nią spory ubytek w cementowej podmurówce.  
Nagrobek posiada 21 wierszy inskrypcji aplikowanej ołowianej niekompletnej, brakuje 14 liter 
fragmentów lub w całości. Brakujące/uszkodzone litery: I,O,1,9,P,E,E,C,R,L,1,N,A,C 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Odkopanie wokół i w polu pochówku fundamentów i sprawdzenie posadowienia 
betonowego grobu. 
2) Naprawa betonowych ubytków zaprawą do betonu Betofix R4 firmy Remmers lub 
odpowiednika. 
3) Wypełnienie pola pochówku i wokół niego wcześniej wykopaną ziemią. 
4) Oczyszczenie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych metodami strumieniowo-
ściernymi (parownicą, szczotkami ze stali nierdzewnej i ewentualnie drobnoziarnistymi tarczami 
diamentowymi) po uprzednim przeprowadzeniu prób i indywidualnym doborze rodzaju i frakcji 
ściernej. 
5) Podklejenie odspojonych ołowianych liter płynną żywicą poliestrową Marmorkitt 1000 
Transparent firmy Akemi lub odpowiednika.  
6) Rekonstrukcja brakujących liter ołowianych przy użyciu preparatu do rekonstrukcji 
barwionego w masie (kolor ciemnoszary lub antracyt). 
7) Pokrycie liter patyną zabezpieczającą i przyciemniającą. 
 



8) Hydrofobizacja preparatem zabezpieczającym KSE firmy Remmers. 
9) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po konserwacji 
Kosztorys: Prace przy nagrobku + materiały 1680 £. Koszt transportu + parking 180 £. Suma 1860 
£. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
Dekoracja we frontowej części płyty na styku z fundamentem 
Próba czyszczenia metodami ściernymi 



 Próba czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną 
 

 
 
 
 
Fragmenty inskrypcji aplikowanej ołowianej 
Widok ogólny nagrobka 
 

 
 
 



 
 
 

 
Widok z góry pokazujący lokalizację 
 
 
 
 
 
 
 



99. Henryk Strasburger  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, Plot XK gr. 1123 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Henryka Strasburgera. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1820 x 610 x 90. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna ryta w kamieniu, litery ‘V’ kształtne, niemalowane. Litery wypełnione brudem i 
materiałem organicznym 
 

„+ 
HENRYK STRASBURGER 
1887-1951 
KOMISARZ GEN. RPO W GDAŃSKU 
MINISTER I AMBASADOR 
 
+ 
JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA 
TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE 
KOCHANOWSKI” 
 

W prawym dolnym narożniku płyty inskrypcja z nazwiskiem wykonawcy płyty nagrobnej; litery 
ryte: 

„CHOUCIN” 
HISTORIA 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta z białego marmuru na fundamencie betonowym. Oba elementy strukturalnie stabilne, bez 
spękań i ubytków. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Płyta nagrobna okolona betonowymi krawężnikami opaski wkopanymi w ziemie. Brak jednego z 
trzech krawężników ze względu na bliskość sąsiedniego nagrobka. Płyta marmurowa i ława 
betonowa są niewypoziomowane i są obniżone po lewej stronie (odchylenie od poziomu jest 
około 20mm). Nieregularne obniżenie obu elementów spowodowane jest osiadaniem gruntu z 
pochówkiem. Płyta nagrobna u wezgłowia jest nieco wyższa co umożliwia swobodne spływanie 
wody opadowej z powierzchni kamienia.  
Brak widocznych spękań na płycie marmurowej na betonowym fundamencie. Pomimo 
odchylenia od poziomu (obniżenie w lewą stronę), grób jest strukturalnie stabilny. 
Grób jest bardzo zabrudzony zaschniętym błotem i trawą rozrzuconą podczas koszenia kosą 
żyłkową. Na porowatej powierzchni wapiennej płyty nagrobnej jest również widoczny 
intensywny wzrost biologiczny (kolonie glonów i porostów, kilka kolonii mchów). Powierzchnia 



marmurowej płyty nagrobnej jest zdeteriorowana i zwietrzała (przyczyna są warunki 
atmosferyczne).  
Wszystkie inskrypcje (litery ryte) są prawie nieczytelne ze względu na bardzo duże 
zanieczyszczenie powierzchni kamiennej płyty nagrobnej. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Betonowe krawężniki opaski powinny zostać podniesione i wypoziomowane 
poniesiona i wypoziomowane 700. Płytę nagrobną należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami 
nylonowymi i wodą z dodatkiem niejonowego detergentu. Przeszlifowanie płyty nagrobnej nie 
jest konieczne, jako że proponowane zabiegi konserwatorskie mają na celu stabilizację obiektu i 
poprawę czytelności inskrypcji 980. Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy 
wzrost drobnoustrojów na powierzchni kamienia 50. Po oczyszczeniu czytelność inskrypcji 
powinna zostać zweryfikowana. Litery po oczyszczeniu powinny zostać delikatnie pogłębione o 
ok. 1 mm (125 liter i znaków) 950. Opłaty administracyjne na cmentarzu 170. Raport z 
przeprowadzonych prac konserwatorskich 350. Koszt prac konserwatorskich 3200. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Usunięcie darni okalającej grób i wysypanie 
marmurowego/granitowego grysiku kamiennego wokół grobu. 
 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 



 

 

Fot.1: widok ogólny przed oczyszczeniem 
na sucho 

Fot.2: widok z lewej strony 

  

Fot.3: widok z tylu nagrobka Fot.4: widok z prawej strony 



 

 

Fot.5: krzyż na płycie nagrobnej, widoczne 
silne zabrudzenia powierzchni 

Fot.6: prawie nieczytelna inskrypcja na 
płycie nagrobnej, zaawansowana 
deterioracja powierzchni kamienia 
 

 
 

Fot.7: inskrypcja wykonawcy nagrobka Fot.8:silnie zdeteriorowana I prawie 
niewidoczna inskrypcja główna 
 

  
Fot.9: agregaty na betonowej opasce Fot.10: silna deterioracja betonowej 

opaski 
 



100. Stanisław Stroński  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, Plot NE, gr. 502. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Strońskiego. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna na frontowej ścianie steli, litery ryte, malowane białą emalią: 

 
“S. + P. 
RODZINA STROŃSKICH 
HENRYKA Z JARECKICH 
1878-1947 
STANISŁAW 
PROFESOR, WICEPREMIER R.E. 
1882-1955 
STANISŁAW “DZIDEK” 
1911-2001” 

 
Inskrypcja na tylnej ścianie steli, litery ryte; lokalizacja i nazwa wykonawcy grobu: 

“502. NE 
MUNDAY” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela i płyta nagrobna wykonana z granitu (prawdopodobnie Czarny Szwed). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Górna strona płyty nagrobnej i przednia strona steli wykończone na poler, Boczne strony płyty 
nagrobnej i steli surowe, ciosane. Tylna ściana steli jest matowa.  
Brak widocznych spękań na kamiennych elementach grobu oraz na betonowym fundamencie, 
stela jest nieruchoma pod delikatnym naciskiem. Grób jest stabilny strukturalnie. 
Otwarte spoiny pomiędzy płyta nagrobną i fundamentem. Istniejąca zaprawa spoinowa jest 
krucha i z dużymi ubytkami. Jest to spowodowane tym, że oryginalna zaprawa spoinująca była 
wykonana wyłącznie z samego cementu portlandzkiego, bez dodatkowych agregatów 
wzmacniających jej strukturę. 
Powierzchnia płyty nagrobnej jest bardzo zabrudzona trawą rozrzuconą podczas koszenia kosa 
żyłkową.  
Inskrypcje są czytelne i w bardzo dobrym stanie zachowania. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50. Uzupełnienie zaprawą wszystkich otwartych spoin, szczególnie pomiędzy płytą 
nagrobną i betonowym fundamentem 50. Koszt prac konserwatorskich 100. 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 

 

Fot.1: stela i płyta nagrobna, widok od 
przodu, widoczne różnice w poziomie 
zanieczyszczenia powierzchni kamienia 
 

Fot.2: widok z prawej strony 

 

 

Fot.3: widok z tylu  Fot.4: widok z lewej strony 



 

  
Fot.5: inskrypcja główna na steli Fot.6: inskrypcja na tylnej ścianie steli z 

lokalizacja grobu i nazwa wykonawcy 
nagrobka (litery ryte) 
 

  
Fot.7: sucha trawa, brud i zaschnięte 
błoto na płycie głównej przed 
przystąpieniem do oceny stanu 
zachowania grobu 
 

Fot.8: kolonia porostów na górnej 
krawędzi steli  



  
Fot.9: płyta nagrobna osadzona na 
betonowym łożu 
 

Fot.10: otwarta spoina pomiędzy płyta 
nagrobna i betonowym łożem 
(podmurówką) 
 

  
Fot.11: cementowa fuga z luźnymi 
fragmentami zaprawy 

Fot.12: widok ogólny na grób S. 
Strońskiego  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101. Wiesław Strzałkowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, North Sheen Cemetery, kwatera DG, grób 94. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Wiesława Strzałkowskiego. 
 
WYMIARY 
Stela: 71-76 cm wysokość, 76 cm szerokość, 7,5 cm grubość. Opaska: 195,5 cm długość, 72 cm 
szerokość, 20 cm wysokość słupków, 15 cm wysokość płyt bocznych. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na steli widnieje inskrypcja aplikowana ołowiem – 11 wierszy tekstu + jeden wiersz u podnóża z 
numerem grobu. 
 

 Ś   +  P 
IN LOVING MEMORY 
ALINA STRZAŁKOWSKA 
DIED 28.5.63 
AGED 73 
WIESŁAW STRZAŁKOWSKI 
DIED 20.9.88 
AGED 79 
DAPHNE MARION STRZAŁKOWSKA 
(NEE TAYLOR) 
BORN 8.1919; DIED 5.1993 

 
HISTORIA 
Wiesław Strzałkowski (ur. 12 czerwca 1909 w Kijowie, zm. 21 września 1988 w Londynie) – polski 
prawnik, filozof, poeta, nauczyciel akademicki, minister w rządach emigracyjnych. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Wiesława Strzałkowskiego na steli kamiennej (biały wapień zbity) o kształcie 
stożkowymi, w którym wykonano po obu stronach dekoracyjne reliefy z motywami roślinnymi. 
Całość objęta jest opaską   kamienną zakończoną dwoma słupkami u podnóża. Wszystkie części 
są umieszczone na cementowej podmurówce. Środek w obrębie opaski wypełniony jest 
kruszywem szklanym i szczątkową niskopienną roślinnością. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Wiesława Strzałkowskiego usytuowany na cmentarzu North Sheen w południowym 
Londynie jest zachowany w złym stanie. Pomimo braku strukturalnych zniszczeń części kamienne 
(stela i opaska) są pokryte mało estetycznymi nawarstwieniami smolistymi. Brakuje kilku liter i 
części krzyża ołowianego. 
Przestrzeń w obrębie opaski jest zaniedbana i nie dodaje walorów dekoracyjnych całości 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka oraz we wnętrzu opaski. 
2) Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli 
i wody (ewentualnie parownicy). 
3) Nałożenie na oporne nawarstwienia kompresów wybielających (po uprzednim 
wykonaniu prób określających czas) z użyciem preparatów Clean Galena lub Arte Mundit firmy 
Remmers lub odpowiedników o zbliżonej specyfikacji. 
4) Podklejenie odspojonych liter w inskrypcji, dwuskładnikową epoksydową żywicą do 
kamienia np. Akemi. 
5) Rekonstrukcja brakujących liter i części krzyża przy użyciu zaprawy mineralnej barwionej 
w masie ( kolor ciemnoszary lub antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 
6) Wykonanie hydrofobizacji kamienia w celu zabezpieczenia przed wpływami środowiska 
zewnętrznego. 
7) Zakopanie kanału ziemią wcześniej wykopaną i zasadzenie niskopiennych roślin np. żółty 
rozchodnik. 
8) Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
9) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 950. Koszt transportu i parking 150. Suma 1100 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 



       
 

        Stela 
        
 

 
 
 Zbliżenie na relief z motywem roślinnym 

 
 Próba czyszczenia fragmentu opaski 
 



 

 
 
 
 

 
 
Numer grobu wykonany w technice inskrypcji aplikowanej i ujęcie boczne 
 
 
 
 
 



102. Edward Szczepanik 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Lewes, Lewes Cemetery, Southern D44 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Edwarda Franciszka Szczepanika 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 120 cm, szer. 84 cm, gł. 35 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Granitowy nagrobek składający się z dwóch elementów prostopadłościennej niskiej podstawy 
oraz płyty inskrypcyjnej Lico płyty inskrypcyjnej opracowane gładko z napisem wykonanym 
wgłębianie i wypełnionym czarną farbą w górnych partii w płytkim reliefie wykonano dekorację 
w postaci krzyż i kwiatów. Napis słabo czytelny. 
 
HISTORIA 
Edward Franciszek Szczepanik (ur. 22 sierpnia 1915 w Suwałkach, zm. 11 października 2005 w 
Worcestershire) – polski ekonomista (doktor ekonomii), premier Rządu RP na uchodźstwie w 
latach 1986–1990. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z jasno szarego granitu, powierzchnie opracowano ręcznie, w sposób 
naśladujący naturalną powierzchnie kamienia usytuowany prawdopodobnie bez fundamentu 
bezpośrednio na ziemi. Płyta z podstawą połączono zapewne z użyciem trzpieni oraz 
nieokreślonej substancji spajającej. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako umiarkowanie dobry. Nawarstwienia chemiczne oraz 
organiczne występują na całej powierzchni kamienia. Inskrypcje utraciły warstwę barwna przez 
co są mało czytelne. Ze względu na sposób osadzenia nagrobka na miękkim podłożu całość 
pochyla się, opadając pod własnym ciężarem. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
By przywrócić pierwotny stan obiektu należy oczyścić powierzchnia kamienia ze wszystkich 
nawarstwień, w celu uczytelnienia inskrypcji oprócz zrekonstruowania warstwy barwnej należy 
rozważyć pogłębienie reliefu liter technikami tradycyjnymi. W celu zachowania dobrego efektu 
całość można pokryć preparatem hydrofobowy który spowolni osadzanie się nawarstwień w 
przyszłości. W celu stabilizacji miejsce bezpośrednio pod pomnikiem można utwardzić drobnym 
kruszywem odpowiednio zagęszczonym  
 
  



Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją. 
2. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej, 
oraz miękkich szczotek. 
3. Demontaż wszystkich elementów.  
4. Wykonanie nowej podbudowy bądź utwardzenie obecnej. 
5. Prewencyjna dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy 
Remmers, Niemcy). 
6. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
7. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli. 
8. Uczytelnienie inskrypcji.  
9. Wykonanie powłoki hydrofobowej. 
10. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103. Zygmunt Szkopiak  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, 1 Leysfield Rd, W12 9JF, kolumbarium, local. 921. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Zygmunta Szkopiaka. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 10 x 280 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana z plastikowych liter naklejonych na plastikowe listwy, całość zamocowana 
na płycie pilśniowej: 
 

“S. [krucyfiks] P. 
DR ZYGMUNT SZKOPIAK 
12.12.1926 – 21.10.2002 
BYŁY MINISTER 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RZĄDZIE RP NA UCHODŹSTWIE 
R.I.P” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana jest z płyty pilśniowej na którą naklejone są plastikowe listwy z plastikowymi 
literami. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Całość jest pomalowana kilkoma warstwami szarej farby. Plakieta jest zamocowana do ściany 
kolumbarium za pomocą skorodowanych wkrętów. 
Po lewej stronie zamocowany jest wazonik na sztuczne kwiaty. 
Plakieta, pomimo że jest stabilna, ze względu na jej wygląd, kiepską jakość użytych materiałów i 
stan zachowania wymaga wymiany. Wszystkie obserwowane zniszczenia i deterioracja 
spowodowane są warunkami atmosferyczny i kiepską jakością materiałów użytych do wykonania 
i zamocowania plakiety. 
Nowa plakieta, wazonik i mocowania powinny zostać wykonana z materiałów odpornych na 
warunki atmosferyczne. Wygląd nowej plakiety powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi 
przez Radę Administracyjną Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Montaż nowej plakiety. Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z 
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (laminaty grawerskie). Wygląd nowej plakiety 
powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii p.w. św. 
Andrzeja Boboli w Londynie 410. Koszt prac konserwatorskich 410. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

  
Fot.1: widok ogólny na tablice pochówku 
Z. Szkopiaka w kolumbarium 

Fot.2: fatalna jakość i kondycja 
materiałów plakiety 

 
 

Fot.3: mocowanie metalowego wazonika 
 

Fot.4: wygięty prawy dolny narożnik 
plakiety 

  
Fot.5: zdeteriorowana plastikowe litery 
zamocowane na płycie pilśniowej 
 

Fot.6: niebieski kryształ wklejony w 
inskrypcje 

 



104. Adam Tarnowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, cmentarz Beckenham, kwatera E1 (Elmers End Cemetery, Crystal Palace Cemetery) 
Elmers End Road 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek kamienny Adama Tarnowskiego. 
 
WYMIARY 
Płyta główna: 198 cm długość, 76 cm szerokość, 12,5 cm grubość. 
Obramowanie: 2 płyty boczne 225 cm długie, 20 cm szerokie i po jednej od góry i od dołu: 76 cm 
długie, 20 cm szerokie. Aluminiowa tabliczka: 24 cm szeroka, 15,5 cm wysoka. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nagrobek Adama Tarnowskiego znajduje się na lewo od głównej bramy cmentarza Beckenham w 
południowym Londynie. Ze względu na liczne nawarstwienia i zanieczyszczenia jest całkowicie 
nieczytelny. Wykonany z białego marmuru na podstawie złożonej z wezgłowia oraz dwóch 
słupków po obu stronach podnóża. Całość na betonowej podmurówce. Obiekt znajduje się w 
bardzo bliskim sąsiedztwie innych nagrobków i jest częściowo porośnięty trawami i chwastami. 
Posiada w sumie 9 wierszy inskrypcji aplikowanej z ołowiu i krzyż również aplikowany  
 

Ś + P 
ADAM TARNOWSKI 
BOJOWNIK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 
ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEGJONÓW 
MINISTER PEŁNOMOCNY R.P. W BUŁGARII 
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH R.P 
NA EMIGRACJI 
ZMARŁ DNIA 7 MAJA 1956 ROKU 
PRZEŻYWSZY LAT 64 
NIECH SPOCZYWA W SPOKOJU 

 
HISTORIA 
Adam Tarnowski (ur. 2 marca 1892 w Jakubowie, zm. 9 maja 1956 w Dartford) – polskiego 
dyplomaty i ministra spraw zagranicznych w rządzie Tomasza Arciszewskiego. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek wykonany z marmuru w formie prostokąta, składa się z prostej płyty nagrobnej 
obramowanej czterema płytami cementowymi i aluminiową tabliczką z informacjami u 
wezgłowia płyty. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan nagrobka Adama Tarnowskiego jest zły. Ogromna ilość nawarstwień na całej jego 
powierzchni uniemożliwia odczytanie jakiejkolwiek informacji. Nawarstwienia, głównie 



pochodzenia organicznego są spowodowane wiekiem kamienia oraz jego usytuowaniem w 
bliskim sąsiedztwie dziko rosnących roślin dookoła nagrobka. Aluminiowa tabliczka informacyjna 
jest w miarę czytelna i pozwala na identyfikację nagrobka. Płyty cementowe obramowujące 
nagrobek są prawie całkowicie zarośnięte i zasypane, jedna z nich jest pęknięta i zapadniętą. 
Inskrypcje jak na swój wiek zachowane są w miarę dobrze, chociaż brakuje w sumie 4 liter: 
R,4,E,O. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Nagrobek Adama Tarnowskiego ze względu na ilość i rodzaj nawarstwień jest praktycznie 
nierozczytywalny. Pozostawiony bez opieki przez wiele lat pokrywał się organicznymi tworami w 
formie glonów, porostów i nawarstwień smolistych.  
Należałoby zacząć od odkopania cementowego obramowania i umieszczenia płyt w poziomie 
oraz wyrównania terenu wokół całego nagrobka. Następnie gruntowne oczyszczenie, 
doprowadzające do uczytelnienia inskrypcji i całej bryły. Dorobienie brakujących fragmentów 
liter (ołów lub żywica mineralna) 
Wyczyszczenie aluminiowej tabliczki informacyjnej i pomalowanie jej. W związku z bliskością 
roślin i ziemi proponuje się wzmocnienie kamienia po jego wyczyszczeniu. 
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Odkopanie płyt obramowujących wokół nagrobka i sklejenie pękniętej płyty a następnie 
wypoziomowanie wszystkich na usypie piaskowo-cementowym. 
2. Oczyszczenie wszystkich części nagrobka z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień 
metodami strumieniowo- ściernymi (parownica) i szczotki ze stali nierdzewnej. Uprzednio należy 
przeprowadzić próby i dobrać rodzaj i gradację materiału ściernego. Dodatkowo mechaniczne 
oczyszczenie powierzchni kamienia z użyciem tarcz diamentowych o odpowiedniej gradacji. 
3. Wykonanie okładów rozjaśniających na najbardziej oporne nawarstwienia z pasty Clean 
Galena neutral firmy Remmers lub podobnej nieinwazyjnej o przybliżonych właściwościach. 
4. Rekonstrukcja brakujących fragmentów liter preparatem Multi Fill firmy Remmers w 
kolorze ciemnoszarym. 
5. Mechaniczne wyczyszczenie aluminiowej tabliczki i pomalowanie jej na nowo. Proponuje 
się zrobić białe tło i ciemnoszare litery farbami do metalu firmy Pebeo lub innym 
odpowiednikiem na bazie rozpuszczalnika. 
6.  Wykonanie impregnacji kamienia woskiem mikrokrystalicznym do marmurów 
Cosmoloid firmy Bresciani. 
7. Kontynuacja dokumentacji fotograficznej w trakcie i po konserwacji. 
Kosztorys (funt szterling): Prace przy obiekcie + materiały 840. Koszty transportu + parking 150. 
Suma: 990 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 
 

  Widok nagrobka z góry         



 

Widok z lewej strony  

 Prawa strona  

 Widok z góry  



Aluminiowa tabliczka  

Próba czyszczenia  



 Metalowy palik, na którym umieszczono tabliczkę

 
 Płyta obramowująca, zapadnięta w ziemi

 



Dolny lewy róg płyty nagrobnej I styk dwóch płyt cementowych okalających nagrobek

 
 
Zbliżenie na inskrypcje aplikowaną ołowiem Rekonstrukcja brakujących fragmentów liter 
praeparatem Multi Fill firmy Remmers w kolorze ciemnoszarym 

 



.Aluminiowa tabliczka rewers  
 

  
Krzyż aplikowany ołowiem na płycie głównej wielkości 30 x 16,5 cm       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105. Michał Tokarzewski-Karaszewicz 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Brompton Cemetery, nr 0.98 XII. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. 
 
WYMIARY 
Stela: 62 cm wysokość, 61 cm szerokość, 31 cm głębokość. Powierzchnia pod inskrypcje: 47 cm 
szerokość, 44 cm wysokość. Otwór na świecę w bryle steli: 10 cm średnica, 12 cm głębokość. 
Obeliski: 29 cm wysokość, 14 cm szerokość i głębokość. Obeliski rozstawione po trzy z każdej 
strony na odcinku 165 cm, połączone 6 łańcuchami o długości około 65 cm każdy. 
Kotwy w każdym obelisku: 5 cm długie, 2 cm wysokie, 0,5 cm grubości. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Centralna część steli jest wyszlifowana i posiada 13 wierszy inskrypcji aplikowanej ołowianej: 
 

Ś. +  P. 
GENERAŁ BRONI 
MICHAŁ TADEUSZ 
TOKARZEWSKI – KARASZEWICZ 
1893-1964 
ŻOŁNIERZ, PRZYWÓDCA, FILOZOF. 
SŁUŻYŁ PRAWDZIE I POLSCE 
SEMPER FIDELIS 
Ś + P 
ANNA 
TOKARZEWSKA – KARASZEWICZ 
ZM 27.6.1956 
R.I.P 

 
Frontowy prawy obelisk posiada inskrypcje aplikowaną ołowianą z numerem 

0.98 XII 
 
HISTORIA 
Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz ps. Doktor, Stawski, Stolarski, Torwid (ur. 5 stycznia 
1893 we Lwowie, zm. 22 maja 1964 w Casablance) – generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, w 
1964 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni, wolnomularz, teozof, duchowny 
Kościoła liberalnokatolickiego. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza w formie kamiennej ociosanej 
(prawdopodobnie gnejs) steli, w formie głazu na marmurowym cokole, i 6 obelisków o 



nieregularnej formie, tworzących ogrodzenie. Obeliski są połączone łańcuchem przyczepionym 
do haków z każdej strony słupka. Środek obiektu porastają niskopienne iglaki. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Ogólny stan zachowania nagrobka Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza jest dobry. Ostatnia 
konserwacja obiektu przeprowadzana była stosunkowo niedawno. Obiekt wymaga odświeżenia i 
umycia.  
Inskrypcja aplikowana ołowiana wymaga wyczyszczenia z farby (zarówno same litery, jak i 
powierzchnia dookoła niektórych) oraz ponownego pokrycia patyną przyciemniającą- 
zabezpieczającą. 
Metalowe haki i łańcuchy pomiędzy obeliskami są miejscami pordzewiałe (w jednym miejscu 
łańcuch jest przerwany) i wymagają oczyszczenia, zabezpieczenia i ponownego pokrycia farbą. 
Brakuje jednego haka, który należy dorobić na podstawie wymiarów. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Oczyszczenie pola wokół nagrobka i w obrębie pochówku. 
2) Usunięcie luźnych nawarstwień i umycie wszystkich części kamienia. 
3) Mechaniczne oczyszczenie inskrypcji – liter i powierzchni dookoła z grubych warstw 
farby przy użyciu skalpela i waty stalowej. 
4) Wygładzenie powierzchni liter przy użyciu drobnoziarnistych papierów ściernych. 
5) Nałożenie laserunkowe warstwy patyny na same litery ołowiane. 
6) Dorobienie brakującego haka w jednym z obelisków. 
7) Naprawa pękniętego łańcucha. 
8) Mechaniczne wyczyszczenie pordzewiałych łańcuchów z użyciem metalowych szczotek i 
preparatu Fertan (konwertera rdzy). 
9) Pokrycie łańcuchów i haków czarną farbą Hammerite. 
10) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac 
konserwatorskich. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 600. Koszty transportu + parking 180. Suma: 780 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 



 

Inskrypcja ołowiana z grubą warstwą farby 
 

Widok tylnej części steli na cokole 



Zbliżenie na pęknięty łańcuch i inskrypcja z numerem nagrobka na jednym z obelisków 

 
 
 
 

            
Widok z boku 
 
 
 
 
 



106. Tadeusz Tomaszewski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU. Pochowany w grobie żony 
Stefanii – Lower Catacombs gr.32. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Tadeusza Tomaszewskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 580 x 710 x 40. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje: litery ryte V-kształtne, malowane na czarno: 

 
“Ś.+P. 
TADEUSZ TOMASZEWSKI  
UR. 26.11.1882 
ZM. 10.8.1950 
WIECZNY ODPOCZYNEK 
RACZ MU DAĆ PANIE” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta wykonana z białego marmuru z szarym użyłowaniem. Spoiny, dolna, prawa i górna, 
wypełnione są zaprawą cementową. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Lewa krawędź bezpośrednio dotyka płyty marmurowej sąsiedniego pochówku i nie jest 
wypełniona zaprawą. Brak widocznych spękań i cukrowania marmuru. Płyta marmurowa jest 
stabilnie zamocowana.  
Inskrypcja wykonana z aplikowanych liter ołowianych (płaskie, równe z powierzchnią kamienia). 
Płyta jest zabrudzona i pokryta pajęczynami. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Oczyszczanie płyty marmurowej na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu. Szczególne środki bezpieczeństwa ze względu na lokalizację w 
katakumbach: PPE3, rękawiczki, kombinezon typu biohazard 130. Spoinowanie zaprawą 
wapienną 50. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 50. Opłaty administracyjne na 
cmentarzu 150. Koszt prac konserwatorskich 340. 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 
Płyta z inskrypcją przy pochówku T. Tomaszewskiego w katakumbach pod kaplicą na 
Kensal Green Cemetery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107. Kazimierz Tyszka  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St. Mary’s Catholic Cemetery (Kensal Green), NW10 5NU, Lower Catacombs, gr. 28. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Kazimierza Tyszki. 
  
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Nieoznaczony pochówek. Trumna drewniana, złożona na półce w katakumbach. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Produkcja nowej płyty marmurowej z inskrypcją (rodzaj i wielkość czcionki podobna 
jak na pochówku T. Tomaszewskiego). Instalacja płyty. Szczególne środki bezpieczeństwa ze 
względu na lokalizację w katakumbach. PPE3 rękawiczki, kombinezon typu biohazard 1750. 
Spoinowanie zaprawą wapienną 50. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150. 
Koszt prac konserwatorskich 1950. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem fotografii jest Tomasz Muskus. 
 

 
 
 
 
 
 



  
Lokalizacja trumny K. Tyszki w 
katakumbach pod kaplicą cmentarną na 
Kensal Green Cemetery (fot. Tomasz 
Muskus) 

Trumna K. Tyszki (fot. Tomasz Muskus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108. Alfred Urbański  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. E, gr. 210. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Alfreda Urbańskiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1970 x 770 x 770. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje: litery ryte, pozłacane (krzyż zlokalizowany na lewo od inskrypcji wykonany w tej 
samej technice): 

 
“Ś. + P. 
MEC. ALFRED URBAŃSKI 
UR. 13.1.1899 W WILNIE 
ZM. 10.9. 1983 W LONDYNIE 
R. I. P.” 

 
Inskrypcja na ścianie przedniej opaski (po lewej stronie); technika wykonania jak wyżej; 
lokalizacja grobu: 

“E. 210” 
  
Inskrypcja na ścianie przedniej opaski (po prawej stronie); technika wykonania jak wyżej; nazwa 
wykonawcy grobu: 

“JORDAN 
ACTON” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Płyta nagrobna, opaska i stela wykonane z czarnego marmuru wykończonego na poler. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Wszystkie elementy osadzone są na betonowym fundamencie. Brak spękań na powierzchni 
kamienia i betonowym fundamencie. Stela jest ruchoma pod naciskiem. Cały grób, łącznie z 
fundamentem jest odchylony od poziomu w tył (ok. 50 mm) i w prawo (ok. 40 mm). Pomiędzy 
kamiennymi elementami widoczne są nierównomiernie otwarte spoiny brak śladów zaprawy 
spinającej), ślady brudu na powierzchni wskazują, że płyta nagrobna uległa przesunięciu w prawo 
(około 30 mm). Grób, pomimo braku widocznych spękań, jest niestabilny strukturalnie (ruchoma 
stela, przesunięcie płyty nagrobnej). Odnotowane uszkodzenia musiały powstać poprzez 
działalność osób trzecich, niewykluczona próba wandalizmu.  
Powierzchnia kamienia jest lekko zbrudzona, ale w bardzo dobrym stanie. Brak wzrostu 
biologicznego na powierzchni. 
 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Oczyszczanie grobu na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem niejonowego 
detergentu 50. Przesunięcie i ustabilizowanie płyty nagrobnej 100. Ustabilizowanie steli (za 
pomocą prętów ze stali nierdzewnej i żywicy epoksydowej odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych 650. Spoinowanie wszystkich otwartych fug 100. Raport z przeprowadzonych 
prac konserwatorskich 50. Opłaty administracyjne na cmentarzu 150. Koszt prac 
konserwatorskich 1100. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Instalacja metalowego wazonu kwiatów 
sztucznych. 
  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 
 



  
Fot.1: widok ogólny na grób A. 
Urbańskiego 

Fot.2: widok z prawej strony 
 

  
Fot.3: widok z tyłu na stelę 
 

Fot.4: widok z lewej strony 
 

  
Fot.5:  inskrypcja główna na steli 
 

Fot.6: inskrypcja z lokalizacją grobu 
 
 
 



  
Fot.7: inskrypcja z nazwą wykonawcy 
nagrobka 
 

Fot.8: otwór w płycie nagrobnej na 
mocowanie metalowego wazonika 

  
Fot.9: widoczne linie zabrudzeń na 
opasce, wskazujące znaczne przesunięcie 
płyty nagrobnej (około 30mm) 
 

Fot.10: otwarta spoina pomiędzy stelą a 
płytą nagrobną 
 
 

 

 

Fot.11: prawy koniec tej samej spoiny 
(widok z góry) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



109. Bohdan Wendorff 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. E, gr. 235. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bohdana Wendorffa. 
  
WYMIARY  
Ogólne: wys. 140 cm, szer. 190 cm, gł. 50 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Stela wykonana z szarego granitu osadzona na podstawie wykonanej z tego samego gatunku 
kamienia. Grób osadzony jest na fundamencie betonowym. Grób jest stabilny strukturalnie. 
Przednia i płaszczyzna steli jest wykończone na poler, tylna jest matowa, jednakże wszystkie 
boczne i górna krawędź steli (również boczne pionowe ścianki podstawy) są surowe. Stela jest 
osadzona niesymetrycznie na podstawie (z przesunięciem w lewą stronę). W lewej pionowej 
krawędzi steli jest widoczne prostokątne wcięcie.  
Przednia płaszczyzna i tylna płaszczyzna steli są zachowane w dobrym stanie. Surowe krawędzie 
granitu są zdeteriorowane, widoczne są również niewielkie odspojenia fragmentów kamienia 
oraz wzrost glonów na sky facing areas. 
Grób B. Wendorffa konstrukcyjnie jest lustrzanym odbiciem (pod względem konstrukcyjnym i 
technologicznym) grobu Janiny Grudzińskiej-Czarnockiej znajdującym się po jego lewej stronie. 
Przestrzeń pomiędzy dwiema stelami, wraz z bliźniaczym prostokątnymi wcięciami tworzy kształt 
krzyża. Oba groby powinny być zatem traktowane jako „jeden obiekt” (patrz Fot.1).  
Janiny Grudzińskiej-Czarnockiej pomimo odchylenia od pionu w lewą stronę (ok. 100 mm) jest 
jednak stabilny strukturalnie. Odchylenie jest spowodowane wzrostem korzeni krzewu róży 
znajdującym się tuż za grobem. Ryta i pozłacana inskrypcja na przedniej ścianie steli jest 
zdeteriorowana. Inskrypcja na tylnej ścianie steli jest niewidoczna ze względu na wzrost za nią 
dużego krzewu róży.  
Wszystkie inskrypcje na grobach B. Wendorffa i Janiny Grudzińskiej-Czarnockiej są ryte i 
pozłacane. Obserwowana jest silna deterioracja warstwy pozłotniczej w inskrypcjach na obu 
stelach. 
Inskrypcja główna; litery ryte, “V” kształtne, pozłacane: 

 
“ S. + P. 
BOHDAN WENDORFF 
1904-1998 
DYPLOMATA I ŻOŁNIERZ  
SZEF KANCELARII CYWILNEJ 
PREZYDENTÓW II R.P.” 

 
Inskrypcja na tylnej elewacji steli Litery ryte, “V” kształtne, pozłacane (lokalizacja i nazwa 
wykonawcy grobu): 

“E235 
FUNERAL CENTRE” 

 



HISTORIA 
Bohdan Wendorff (ur. 14 lutego 1904 w Rydze, zm. 26 czerwca 1998 w Londynie) – polski 
prawnik i działacz państwowy na emigracji, jako szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP (1975-
1990) organizator bieżącej pracy czterech kolejnych prezydentów RP na uchodźstwie, kapitan 
broni pancernych Polskich Sił Zbrojnych. Awansowany do stopnia podpułkownika przez władze 
emigracyjne. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z szarego marmuru, opracowanego na poler, napisy wykonane wgłębnie 
metodą kucia – wypełnione farbą w kolorze czarnym, całość osadzona granitowych podstawach. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. Brak głębokich fundamentów powoduje niestabilność całości. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako bardzo dobry, obiekt należy oczyścić i zabezpieczyć 
woskiem mikrokrystalicznym. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
W celu zabezpieczenia całej powierzchni zaleca się naniesienie mikro wosku krystalicznego na 
oczyszczoną powierzchnie.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 
2. Oczyszczenie z użyciem pary wodnej bądź wody pod kontrolowanym ciśnieniem. 
3. Zabezpieczenie marmurowych powierzchni woskiem mikrokrystalicznym. 
4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem niektórych zdjęć jest Radosław Tusznio. 
Autorem części fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 
 



 
 

 

 
Fot.1: nagrobki Bohdana Wendorffa i 
Janiny Grudzińskiej Czarnockiej tworzące 
kształt krzyża w przestrzeni pomiędzy nimi  
 

Fot.2: granitowa stela na podstawie, 
widok od przodu 



  
Fot.3: widok z lewej strony 
 

Fot.4: stela widziana od tyłu 

 

 

Fot.5: widok z prawej strony Fot.6: deterioracja inskrypcji 



 

  
Fot.7: ryta i pozłacana inskrypcja z 
lokalizacja i nazwa wykonawcy grobu 
(tylna ściana steli) 
 

Fot.10: górna powierzchnia steli z 
widocznym wzrostem biologicznym 

  
Fot.11: lokalne zwietrzenie granitu na 
krawedzi steli 
 

Fot.12: zabrudzenia granitowej podstawy 
steli 

 

 

Fot.13: niewielkie odspojenie granitu na 
bocznej krawedzi steli 

 

 
 
 

 
 
 
 



110. Stanisław Wiszniewski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londynie, North Sheen Cemetery, kwatera DG, grób 271. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Stanisława Wiszniewskiego. 
 
WYMIARY 
198,5 cm długość, 76,3 cm szerokość, 8 cm grubość płyty. 8,5 cm wysokość podmurówki. 
Krzyż kamienny: 61 cm wysokość, 35,5 cm szerokość, 4 cm głębokość. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Autorki dokumentacji wstępnej do prac konserwatorskich – Izabela Gkagkanis i Małgorzata 
Sołtys, mgr sztuki, absolwentki ASP Warszawa, konserwatorki dzieł sztuki w zakresie konserwacji 
i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Na płycie widnieje inskrypcja aplikowana ołowiem – 10 wierszy tekstu: 
 

Ś.   P. 
Z ABRAMOWICZÓW 
IRENA WISZNIEWSKA 
UR. 15.3.1912 W SIEDLCACH 
ZM. 4.1.1966 W LONDYNIE  
          IRECZCE — STACH 
MAJOR W.P. 
MGR. STANISŁAW WISZNIEWSKI 
UR. 20.01.1909 W WARSZAWIE 
ZM. 21.06.1998 W LONDYNIE 
 

HISTORIA 
Stanisław Wiszniewski (ur. 20 stycznia 1909 w Warszawie, zm. 21 czerwca 1998 w Londynie) – 
oficer audytor Wojska Polskiego, działacz emigracyjny, minister Rządu RP na uchodźstwie. Po II 
wojnie światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako urzędnik w prywatnej 
firmie. Od 1950 był członkiem emigracyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Nagrobek Stanisława Wiszniewskiego jest w formie prostej płyty nagrobnej z leżącym krzyżem 
kamiennym (biały wapień zbity) osadzonej na cementowej podmurówce. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Nagrobek Stanisława Wiszniewskiego jest zachowany w złym stanie. Posiada sporo nawarstwień 
pochodzenia organicznego przez co jest stosunkowo nieczytelny. Sama bryła płyty kamiennej 
posiada minimalne ubytki na krawędziach, inskrypcja aplikowana ołowiana jest w bardzo złym 
stanie – brakuje 5 liter w całości a niektóre pozostałe są odspojone i wytarte. 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo drzewa i jego wrastające korzenie, płyta jest delikatnie 
podniesiona w górnej części, nie zakłóca to jednak odbioru całości jako części parkowej. 
 
 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
1) Odkopanie i oczyszczenie terenu wokół nagrobka. 
2) Oczyszczenie płyty z luźnych nawarstwień powierzchniowych przy użyciu szczotek, pędzli 
i wody (ewentualnie parownicy). 
3) Wykonanie kompresów rozjaśniających na najbardziej oporne zabrudzenia i po 
uprzednim przeprowadzeniu prób, dobierając właściwy czas i stężenie. Proponowane preparaty 
to: Clean Galena lub Arte Mundit firmy Remmers. 
4) Podklejenie i wklepanie odstających części liter przy użyciu dwuskładnikowej żywicy 
epoksydowej np. Akemi. 
5) Rekonstrukcja brakujących liter zaprawą mineralną barwioną w masie (ciemnoszary lub 
antracyt) Multi Fill firmy Remmers. 
6) Zabezpieczenie liter ołowianych patyną. 
7)  Zabezpieczenie całości woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid firmy Bresciani. 
8) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie i po zakończeniu prac. 
Kosztorys: Prace przy obiekcie + materiały 600. Koszt transportu i parking 150. Suma 750. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorki dokumentacji fotograficznej – Małgorzata Sołtys i Izabela Gkagkanis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Widok ujęcie boczne 
   

 
    Inskrypcja aplikowana ołowiem 



 
 
 
  
Widok od strony wezgłowia 
 

 
 
 

 
Zbliżenie na litery I ich braki 
 
 
 



 
 
 

 
 

Próby czyszczenia 
 



 
 
Numer groby I kwatery 
 
 
 

 
 
Zbliżenie na nawarstwienia pochodzenia organicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 



111. Bohdan Wroński 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Newark-upon-Trent, cmentarz Lotników Polskich (w sekcji Stowarzyszenia Lotników Polskich). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Bohdana Wrońskiego. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wysokość: 106 cm, szerokość: 46 cm, głębokość: 7,5 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent (sekcja 
Stowarzyszenia Lotników Polskich), frontem skierowany w kierunku zachodnim. Wykonany jest z 
wapienia pochodzącego najprawdopodobniej z Francji (?) o białym zabarwieniu z dużą 
zawartością sporej wielkości fragmentów muszli w przeważającym stopniu jasnoszarego i sinego 
koloru o chaotycznym rozłożeniu.  Stela ma prostą formę wydłużonego prostopadłościanu o 
wklęsłych górnych narożnikach z owalnym szczytem. Zdobi ją w górnej partii centralnie 
umieszczone reliefowe wyobrażenie polskiego godła- orła w koronie z głową zwróconą w prawo, 
ze wzniesionymi do góry skrzydłami (płycina o wymiarach 16 cm szerokości i 18 cm wysokości i 
głębokości 4 mm). Po obu bokach płyciny wykuty został motyw krzyża. Front płaszczyzny płyty 
posiada kutą, czytelną insrypcję wykonaną szeryfową majuskułą: 
 

KOMANDOR 
BOHDAN 
WROŃSKI 
VM. PR. 
OPR  ‟ŚLĄZAK‟ 
*24.9.1908 † 5.9.1985 

 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie, pionowe krawędzie są fazowane. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania wskazuje na to, że obiekt jest doglądany (znajduje się pod opieką Komisji 
Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów – Commonwealth War Graves Commision). Stela 
wykonana jest z wapienia, co ma istotny wpływ na stan zachowania w ekspozycji zewnętrznej. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie zachowania, co wskazuje na to, że został ustawiony pod 
koniec XX w. Również nie bez znaczenia na stan zachowania jest poddawanie go zabiegom 
częstego mycia i stosowaniem preparatów biobójczych. Front i boki płyty zachowały szlifowaną,  
gładką powierzchnię, natomiast góra i tył mają powierzchnię nieco wypłukaną, bardziej szorstką 
- co pozwala zanieczyszczeniom i czynnikom biologicznym na łatwiejsze osadzanie się w tych 
partiach (tylna płaszczyzna mocno zabrudzona). Niewielki, stosunkowo świeży, bardzo płytki, 
okrągły ubytek formy znajduje się na górnej płaszczyźnie zaoblenia o wielkości 1,3cm. Również 
niewielkie ubytki formy znajdują się na obu tylnych krawędziach w dolnych partiach. Natomiast 
w prawym dolnym rogu znajduje się niewielkie zarysowanie koloru zielonego. U podstawy steli 
znajdują się zachlapania zaprawą cementową, powstałe zapewne podczas montażu płyty 
(częściowo widoczny element konstrukcyjny wykonany z betonu). Obiekt miejscowo pokryty 



ptasimi odchodami. Nieznaczne odchylenie płyty do przodu i w lewą stronę nie wpływa znacząco 
na odbiór, czy jej brak stabilności. Stela znajduje się w rzędzie płyt w odległości ok. 60 cm od 
stojących obok, a za nią w odległości 30 cm znajduje się niewielka płyta poziomo wmontowana w 
ziemię. Dodatkowo obiekt położony jest w miejscu częściowo zacienionym, pod koroną drzewa 
liściastego, a bezpośrednio przed nim znajduje się korzeń ściętego krzewu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za pomocą preparatu 
biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za pomocą szczotki ze 
sztywnym włosiem syntetycznym. Następnie obiekt należy oczyścić z pozostałych zabrudzeń za 
pomocą delikatnego strumienia pary wodnej (należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z 
pozostałymi stelami znajdującymi się w kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć 
efektu niemalże przeczyszczenia, tak by płyta nie „odstawała” od pozostałych). Zaleca się 
ostrożne, mechaniczne usunięcie zachlapań cementowych za pomocą dłuta. Ubytki formy 
znajdujące się na obiekcie nie wpływają znacząco na odbiór estetyczny ani nie zagrażają 
trwałości nagrobka, nie zaleca się ich uzupełniania. W celu osłabienia porostu czynników 
biologicznych na obiekt należy nanieść preparat biocydowy. Dodatkowo zaleca się wykonanie 
impregnacji kamienia preparatem hydrofobizującym w celu zabezpieczenia jego powierzchni 
przed działaniem wód opadowych. 
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie zahamowanie postępującej 
degradacji kamienia poprzez oczyszczenie i impregnację, przy jednoczesnej zminimalizowanej 
ingerencji. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przez cały okres 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla 
osób poruszających się w pobliżu. 
3. Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie, które mają na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych  (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime).  
4. Umycie obiektu za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej i przy użyciu szczotek ze 
sztywnym włosiem syntetycznym. 
5. Ostrożne mechaniczne usunięcie zachlapań cementowych za pomocą dłuta. 
6. Naniesienie na obiekt preparatu biocydowego  (np.  Biocide firmy Cornish Lime, 
nanoszonego przez natrysk na powierzchnię kamienia).  
7. Wykonanie hydrofobizacji preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub innym o 
podobnych właściwościach. 
8. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
9. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu raz do roku w celu 
usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych, dodatkowo należy zabezpieczyć obiekt 
środkiem o właściwościach biobójczych. Zabiegi przy obiekcie powinny być wykonywane przez 
dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu trzech 
roboczodniówek oraz jednej roboczodniówki na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów oraz transportu itp. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £555 
prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £185 
koszt materiałów, utylizacja odpadów itp. £600 
koszt transportu/mila £200 



suma całkowita (w funtach szterlingach)                     £1540 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Nagrobek Bohdana Wrońskiego na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent. 
Widok od frontu. 
 
 

 
Widok od tyłu. 
 
 
 
 



 
Widok z prawego boku. 
 
 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 
 



 
Widok trzy czwarte.                                                                       
 

 
Widok steli od frontu. 
 
 
 
 



 
Zbliżenie na zarysowanie koloru zielonego, zachlapanie zaprawą cementową. 
 

 
Widok na ubytek na górnej płaszczyźnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Widok steli od tyłu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment prawego boku. 
 
 
  



 
 
 
 

 
Widok w otoczeniu sąsiadujących nagrobków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112. Ryszard Zakrzewski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, W12 9JF, stare kolumbarium, postument 3, 
strona wschodnia, lokalizacja 31. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Ryszarda Arystydesa Zakrzewskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 10 x 280 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana z plastikowych liter naklejonych na plastikowe listwy, całość zamocowana 
na płycie pilśniowej: 
 

“S. [krucyfiks] P. 
RYSZARD ARYSTYDES 
ZAKRZEWSKI 
11.2.1913 – 14.5.1994 
DZIENNIKARZ ODDANY 
WALCE O WOLNA POLSKE” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana jest z płyty pilśniowej na którą naklejone są plastikowe listwy z plastikowymi 
literami.  
 
STAN ZACHOWANIA 
Całość jest pomalowana kilkoma warstwami szarej farby. Plakieta jest zamocowana do ściany 
kolumbarium za pomocą skorodowanych wkrętów. 
Dwa górne wkręty pomalowane, lewy dolny zardzewiały, prawego dolnego brak. 
Widoczne słabej jakości reperacje powyżej dolnych otworów mocujących. Wszystkie 
obserwowane zniszczenia i deterioracja spowodowane są warunkami atmosferyczny i kiepską 
jakością materiałów użytych do wykonania i zamocowania plakiety. 
Plakieta, pomimo że jest stabilna, ze względu na jej wygląd, kiepską jakość użytych materiałów i 
stan zachowania wymaga wymiany.  
Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne. Wygląd nowej plakiety powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi przez Radę 
Administracyjną Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Montaż nowej plakiety. Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z 
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (laminaty grawerskie). Wygląd nowej plakiety 
powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli w Londynie 410. Koszt prac konserwatorskich 410. 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

  
Fot.1: widok ogólny na tablicę pochówku 
R. Zakrzewskiego w kolumbarium 
 

Fot.2: metalowy wazonik przytwierdzony 
do plakiety 

  
Fot.3: deterioracja zlej jakości materiałów 
w plakiecie  

Fot.4: odspojenia farby i żywic 
impregnujących od płyty pilśniowej 
 

 

 

Fot.5: odspojenia żywic, farb i 
delaminacja płyty pilśniowej na plakiecie 

 

 
 
 
 
 
 
 



113. Zofia Zaleska 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, South Ealing Cemetery, 26 QHH. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Zofii Zaleskiej. 
 
WYMIARY  
Ogólne: wys. 110 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
TUSSINI Konserwacja Dzieł Sztuki Radosław Tusznio 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Marmurowy nagrobek składający się z prostopadłościennej płyty inskrypcyjnej z 
płaskorzeźbionym fragmentem, na którym przedstawiony jest postać w aureoli oraz cytat z Biblii:   

„JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIEI ŻYCIE …” 
J II. 25 
 
ZOFIA ZALEWSKA 
*  26.10.1895 
+ 21.03.1974 

 
Napisy wykonano wgłębianie i wypełniając ołowiem. Poniżej pole grobowe wyznacza 
marmurowe obramienie składające się z dwóch słupków oraz z trzech podłużnych elementów.   
 
HISTORIA 
Zofia Zaleska z domu Borakowska (ur. 26 października 1895 w Strzałkach, zm. 21 marca 1974 w 
Londynie) – polska działaczka społeczna, dziennikarka, posłanka na Sejm III kadencji w II RP z listy 
Stronnictwa Narodowego, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, w 
latach 1954–1957 przedstawiciel Rządu RP na uchodźstwie w Irlandii. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Obiekt wykonany został z marmuru krystalicznego, elementy płaskorzeźbione zostały 
opracowane ręcznie. Inskrypcje wykonano wgłębnie wypełniając je ołowiem. 
 
OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU  
Obiekt ze względu na ekspozycje zewnętrzną w całości narażony jest na bezpośredni kontakt z 
czynnikami atmosferycznymi. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania obiektu, oceniono jako zły. Mimo braku uszkodzeń formy całość pokryta jest 
dużą ilością nawarstwień biologicznych i chemicznych. Oznaki wietrzenia widoczne są również na 
powierzchni ołowianych liter w formie białego nalotu. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Obiekt zachowany w złym stanie, powierzchnie kamienia straciły swój naturalny kolor w wyniku 
czego kontrast pomiędzy białym tłem marmuru a ciemnym konturem ołowianej litery zatarł się a 
inskrypcja stała się mniej czytelna. Obiekt wymaga oczyszczenia i w celu wydłużenia dobrego 



efektu po konserwacji całość należy pokryć preparatem hydrofobowy który spowolni osadzanie 
się nawarstwień w przyszłości.  
Proponowane postępowanie konserwatorskie: 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed 
konserwacją 
2. Odsłonienie wszystkich elementów z zalegającej ziemi   
3. Usunięcie nawarstwień metodami mieszanymi z zastosowaniem wody lub pary wodnej, 
oraz miękkich szczotek 
4. Dezynfekcja preparatami biobójczymi, np. Grünbelag Entferner (firmy Remmers, 
Niemcy) 
5. Doczyszczenie obiektu parownicą. 
6. Ręczne doczyszczenie obiektu z nawarstwień przy użyciu miękkich szczotek i skalpeli 
7. Wykonanie powłoki hydrofobowej  
8. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej po konserwacji 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentację fotograficzną obiektu wykonano przy użyciu aparatu SONY Alpha 7II przy świetle 
naturalnym. Autorem zdjęć jest Radosław Tusznio. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



114. August Zaleski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Newark-upon-Trent, cmentarz Lotników Polskich (główna aleja, w sekcji grobów wojennych). 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Augusta Zaleskiego. 
 
WYMIARY  
Płyty: wysokość: 76 cm, szerokość: 38 cm, głębokość: 7,5 cm. Wymiary zewnętrzne opaski: 
wysokość: 12,5 cm, szerokość: 137 cm, głębokość: 283 cm. Wymiary wewnętrzne opaski: 
wysokość: 12,5 cm, szerokość: 109 cm, głębokość: 255 cm. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Mgr sztuki Aneta Krupnik, nr dyplomu 7902. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Obiekt znajduje się na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent (główna aleja, w 
sekcji grobów wojennych), frontem skierowany w kierunku wschodnim.  Stela ma typowy kształt 
nagrobka zaprojektowanego dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, których groby znajdują się pod 
opieką Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów (Commonwealh War Graves 
Commision). Charakteryzuje się prostą formą prostopadłościanu o delikatnie stożkowatym 
kształcie szczytu oraz reliefowym wyobrażeniu polskiego godła. Wykonana jest z wapienia 
pochodzącego najprawdopodobniej z Francji (?) o zabarwieniu biało-beżowym. Stela otoczona 
jest opaską o zaokrąglonych górnych krawędziach, wykonaną z wapienia Portland (?).  
Front płaszczyzny płyty posiada kutą, czytelną inskrypcję (specjalnie zaprojektowaną czcionką) o 
treści: 
 

Ś.P. 
AUGUST ZALESKI 
PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Poniżej znajduje się płycina (o wymiarach 16 cm szerokości i 20,5 cm wysokości i głębokości 4 
mm) z godłem Polski (orzeł w koronie z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi do góry 
skrzydłami). A pod nią dalsza część inskrypcji: 

ZMARŁ DNIA 7 KWIETNIA  
1972 
PRZEŻYWSZY LAT 88 

 
Boki oraz tył steli pozostają gładkie, krawędzie są fazowane. Płyta została umieszczona w 
odległości 87,5 cm od wewnętrznej krawędzi wezgłowia opaski, centralnie. Pole w środku opaski 
jest porośnięte kępkami niskopiennej roślinności (18 szt.) i pokryte ziemią. Dłuższy bok opaski 
składa się z dwu elementów o dł. 126,5 cm.  
 
STAN ZACHOWANIA 
Stan zachowania wskazuje na to, że obiekt jest doglądany. Zarówno stela jak i opaska wykonane 
są wapienia, co ma istotny wpływ na stan zachowania w ekspozycji zewnętrznej. Mimo, że obiekt 
znajduje się w zadowalającym stanie, nie da się nie zauważyć pewnego stopnia degradacji z 
widocznymi skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych, a to, że znajduje się w dobrym 



stanie zawdzięcza głównie zabiegom częstego mycia i stosowaniu preparatów biobójczych. 
Powierzchnia steli jest niejednolita,  nieco chropowata z wypłukaną warstwą wierzchnią, 
krawędzie są wyoblone, nieco zatarte kontury liter.  Nierówny charakter powierzchni pozwala 
wszelkim zabrudzeniom gromadzić się na powierzchni. Ze względu na umiejscowienie steli, 
widoczne jest wyraźne odbarwienie (zwłaszcza od frontu i tyłu) w formie smug w odcieniu ochry 
i szarego, sięgające od podłoża do około 3/4 wysokości płyty – wynik utrzymującego się w 
strukturze materiału długotrwałego zawilgocenia. Płyta w dolnej części, ze wszystkich stron 
posiada niewielkie powierzchniowe ziemiste zabrudzenia od podłoża oraz odbarwienia materiału 
koloru brązowego (szczególnie od frontu), również w partii tekstu – w zagłębieniach liter. Na 
lewym boku widoczny jest zielony porost mikroflory. Miejscowo występują zabrudzenia ptasimi 
odchodami. Front płyty w części stożkowej posiada idące lekko ukośnie niewielkie, rytmiczne, 
punktowe wgłębienia niewiadomego pochodzenia. Około 5 cm nad literą „A‟ w słowie August 
znajduje się ubytek formy w postaci wgłębienia o średnicy ok. 1,7 cm i głębokości 3 mm. 
Niewielki ubytek formy (ok. 8 mm) znajduje się również nieco niżej środkowej części płyty tuż 
przy prawej krawędzi. Natomiast w dolnej części ok. 3 cm nad napisem „zmarł dnia‟ znajduje się 
powierzchniowe zarysowanie o długości 17 cm. Dodatkowo w dolnej części płyty pod tekstem 
znajdują się zarysowania, choć o znacznie krótszej długości to głębsze. Dolne partie bocznych 
krawędzi steli posiadają niewielkie, płytkie ubytki formy i wyszczerbienia, po prawej stronie 
sięgające 15 cm a po lewej 17 cm wysokości od podłoża. Płyta jest idealnie wypoziomowana, nie 
posiada żadnych odchyleń. W przeciwieństwie do steli, opaska, choć w podobnym stanie 
zachowania jest mocniej zabrudzona, pokryta ziemią, porostami i innymi czynnikami 
biologicznymi, które widoczne są zwłaszcza w bocznych partiach (luźno i mocno scalone z 
podłożem), co wynika z usytuowania, jak również mniejszej dbałości o ten element, jako że nie 
stanowi głównego członu oznaczenia grobu. Posiada również niewielkie ubytki formy na rogach: 
w prawym wezgłowiu oraz prawym i lewym zanóżku opaski. Spoinowanie elementów uległo 
częściowemu uszkodzeniu. W kilku miejscach opaska zabrudzona jest zieloną farbą w postaci 
cienkich lini oraz pokryta ptasimi odchodami.  Nagrobek znajduje się pośrodku alei pokrytej 
nawierzchnią asfaltową – co spowodowało, że część elementów opaski pozostaje pod 
powierzchnią (więc podana wysokość w punkcie nr. 2. nie jest wysokością całkowitą elementu). 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Ze względu na utrzymujące się długotrwałe zawilgocenie w strukturze materiału, stela wymaga 
wykonania fundamentu z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową, co wiąże się z demontażem 
płyty. Obiekt (opaska i płyta) wymaga usunięcia porostów i innych nawarstwień biologicznych za 
pomocą preparatu biocydowego w połączeniu z ostrożnym mechanicznym czyszczeniem za 
pomocą szczotki z miękkim włosiem ze stali nierdzewnej.  Następnie obiekt należy oczyścić za 
pomocą delikatnego strumienia pary wodnej (należy utrzymać jednolitość stopnia oczyszczenia z 
pozostałymi stelami znajdującymi się w kwaterze wojskowej, zdecydowanie należy uniknąć 
efektu niemalże przeczyszczenia, tak by obiekt nie „odstawał‟ od pozostałych), należy mieć na 
względzie to, że po zabiegach oczyszczania pozostać na obiekcie mogą ciemne, nieusuwalne 
zaplamienia po porostach (zwłaszcza na opasce), które złagodzić można wykonując unifikację 
kolorystyczną. Zaleca się również wykonanie laserunkowej unifikacji w partii odbarwienia 
spowodowanego wilgocią, w celu osłabienia efektu zaplamienia. Ze względu na postępujący 
stopień degradacji płyty proponuje się zastosowanie wzmocnienia strukturalnego materiału, 
który pozwoli spowolnić procesy erozyjne. Jako że ubytki formy na frontowej płaszczyźnie steli 
wpływają na jej odbiór estetyczny zaleca się ich uzupełnienie na bazie zaprawy wapiennej. 
Natomiast ubytki znajdujące się na tylnej krawędzi płyty nie wpływają znacząco na odbiór 
estetyczny ani nie zagrażają trwałości nagrobka, nie zaleca się ich uzupełniania. Uszkodzone 
spoinowanie należy usunąć a następnie uzupełnić je zaprawą na bazie wapna hydraulicznego, 
ewentualne zunifikować kolorystycznie. W celu osłabienia porostu czynników biologicznych na 
obiekt należy nanieść preparat biocydowy. Dodatkowo zaleca się wykonanie impregnacji 



kamienia preparatem hydrofobizującym w celu zabezpieczenia jego powierzchni przed 
działaniem wód opadowych.   
Reasumując: głównym celem prac konserwatorskich będzie usunięcie przyczyn zawilgocenia 
poprzez wykonanie izolacji poziomej w fundamencie steli oraz zahamowanie postępującej 
degradacji kamienia poprzez oczyszczenie i impregnację, przy jednoczesnej zminimalizowanej 
ingerencji. 
Program prac konserwatorskich. 
1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej oraz opisowej przez cały okres 
wykonywania prac. 
2. Zabezpieczenie obszaru objętego pracami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla 
osób poruszających się w pobliżu. 
3. Demontaż steli. 
4. Rozbiórka istniejącego fundamentu. 
5. Wykonanie nowego fundamentu wraz z poziomą izolacją przeciw wilgotnościową.  
6. Montaż steli na nowym fundamencie. 
7. Wykonanie dezynfekcji (stela i opaska), która ma na celu zniszczenie nawarstwień 
biologicznych na opasce i w dolnych partiach steli (np. przy użyciu Biocide firmy Cornish Lime). 
Możliwe, że zabieg oczyszczania za pomocą biocydu należy wykonać kilkukrotnie. 
8. Umycie obiektu za pomocą delikatnego strumienia pary wodnej. 
9. Wzmocnienie strukturalne obiektu przy użyciu KSE 300 HV firmy Remmers. 
10. Wykonanie uzupełnień niewielkich ubytków formy na licu steli przy użyciu zaprawy na 
bazie wapna z drobnoziarnistym wypełniaczem (uzupełnienia należy opracować w sposób 
naśladujący materiał oryginalny – faktura i kolor). 
11. Usunięcie uszkodzonego spoinowania i uzupełnienie zaprawą na bazie wapna 
hydraulicznego NHL 3,5 z drobnoziarnistym wypełniaczem.  
12. Naniesienie na obiekt (stela i opaska) preparatu biocydowego (np. Biocide firmy Cornish 
Lime, nanoszony przez natrysk na powierzchnię kamienia).  
13. Wykonanie hydrofobizacji (stela i opaska) preparatem Funcosil FC firmy Remmers lub 
innym o podobnych właściwościach. 
14. Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach tego wymagających (stosując np. 
półprzezroczyste farby silikonowe do kamienia Color LA Historic firmy Remmers). 
15. Uprzątnięcie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu prac konserwatorskich. 
16. Wykonanie zdjęć po konserwacji oraz pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich zaleca się systematyczne kontrolowanie stanu 
zachowania i reagowanie na występujące zmiany. Zaleca się mycie obiektu (stela i opaska)  raz 
do roku wcelu usunięcia brudu oraz nawarstwień biologicznych. Opaskę dodatkowo należy 
zabezpieczyć środkiem o właściwościach biobójczych. Zabiegi przy obiekcie powinny być 
wykonywane przez dyplomowanych konserwatorów lub pod ich nadzorem. 
Kosztorys: Przewiduje się, że ewentualne prowadzenie prac przy obiekcie wymaga czasu 
dwunastu roboczodniówek oraz dwu roboczodniówek na wykonanie prac przygotowawczych i 
dokumentacji (należy wziąć pod uwagę możliwość przerw technologicznych). Kosztorys 
uwzględnia również orientacyjną cenę materiałów oraz transportu itp. 
prace przy obiekcie na cmentarzu £2220 
prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji £370 
koszt materiałów, utylizacja odpadów itp. £2350 
koszt transportu /mila £700 
suma całkowita (w funtach szterlingach)                  £5640 
Powyższy kosztorys jest jedynie orientacyjnym i może ulec modyfikacji po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. Ceny jednostkowe są aktualne na rok bieżący. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Dokumentacja fotograficzna została sporządzona przez Anetę Krupnik i ukazuje stan zachowania 
obiektu zastanego podczas wizji lokalnej (przed konserwacją). 
 
 

 
Nagrobek Augusta Zaleskiego na cmentarzu Lotników Polskich w Newark-upon-Trent. 
Widok od frontu. 
 
 
 
 

 
Widok od tyłu. 
 
 



 
   Widok z prawego boku. 
 
 

 
Widok z lewego boku. 
 
 
 
 
 
 



 Widok trzy czwarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok steli od frontu. 
 
 
 
 
 



 
   Widok steli z czytelnym dolnym fragmentem inskrypcji. 
 
    
 
 
 

 
Widok steli od tyłu. 
 
 
 
 
 
 



 
Zbliżenie na niewielki ubytek formy, stan zachowania inskrypcji oraz postępującą dezintegrację 
kamienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Widok na ubytki i zabrudzenia ziemią. 
 
 
 
 
 
 
 

      
Zbliżenie na fragment prawego boku. 
 
 
 
 



 
Zbliżenie na fragment lewego boku. 
 
 
 
 

 
Zbliżenie na fragment opaski od góry z uszkodzonym spoinowaniem. 
       
 
 
 



 

 
Widok fragmentu opaski od góry z zabrudzeniami. 
       
 
 
 
 
 

 
Widok ogólny nagrobka w głównej alei. 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



115. Jerzy Zaleski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, W12 9JF, stare kolumbarium, sekcja H. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Jerzego Jana Zaleskiego. 
  
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 3 x 310 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja grawerowana laserowo i pomalowana czarną farbą: 

 
“S. + P. 
JERZY JAN ZALESKI 
UR.28.05.1923 – ZM.27.03.2007 
+ 
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana z laminatu grawerskiego, zamocowana do ściany kolumbarium za pomocą 
wkrętów (silnie skorodowanych). 
 
STAN ZACHOWANIA 
Plakieta zabrudzona, pokryta lekką patyną. Zniszczenia wywołane warunkami atmosferycznymi i 
zastosowaniem nieodpowiednich materiałów (wkręty nie są wykonane z mosiądzu klub stali 
nierdzewnej). Inskrypcja w pełni czytelna, częściowo zdeteriorowana („Ś.+P.”). 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich)  
Koszt [w £]: Wymiana istniejących wkrętów na nowe wykonane ze stali nierdzewnej lub 
mosiądzu. Oczyszczanie plakiety, retusz brakujących fragmentów farby w inskrypcji.  
Woskowanie 70. Koszt prac konserwatorskich 70. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 



  
Fot.1: widok ogólny na tablice pochówku 
J. Zaleskiego w kolumbarium 
 

Fot.2: zardzewiały wkręt mocujący (lewy 
górny narożnik plakiety) 

  
Fot.3: skorodowany wkręt Fot.4: skorodowany wkręt 

 

 

Fot.5: skorodowany wkręt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116. Zygmunt Zawadowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, St Andrew Bobola RC Polish Church, W12 9JF, stare kolumbarium, postument 1. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Zygmunta Zawadowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 10 x 280 x 250. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja wykonana z plastikowych liter naklejonych na plastikowe listwy, całość zamocowana 
na płycie pilśniowej: 
 

“Ś.P. 
DR. ZYGMUNT ZAWADOWSKI 
MINISTER SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
RZĄDU R.P. W LONDYNIE 
3.6.1899 – 1.9.1978” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Plakieta wykonana jest z płyty pilśniowej na którą naklejone są plastikowe listwy z plastikowymi 
literami. Całość jest pomalowana kilkoma warstwami szarej farby. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Plakieta jest zamocowana do ściany kolumbarium za pomocą skorodowanych wkrętów. 
Dwa górne wkręty pomalowane, lewy dolny zardzewiały, prawego dolnego brak 
Widoczne słabej jakości reperacje powyżej dolnych otworów mocujących. 
Plakieta, pomimo że jest stabilna, ze względu na jej wygląd, kiepską jakość użytych materiałów i 
stan zachowania wymaga wymiany. Wszystkie obserwowane zniszczenia i deterioracja 
spowodowane są warunkami atmosferyczny i kiepską jakością materiałów użytych do wykonania 
i zamocowania plakiety. 
Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne (laminaty grawerskie). Wygląd nowej plakiety powinien być zgodny z kryteriami 
przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Montaż nowej plakiety. Nowa plakieta i mocowania powinny zostać wykonana z 
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (laminaty grawerskie). Wygląd nowej plakiety 
powinien być zgodny z kryteriami przyjętymi przez Radę Administracyjną Parafii p.w. św. 
Andrzeja Boboli w Londynie 410. Koszt prac konserwatorskich 410. 
 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

  
Fot.1: widok ogólny na tablice pochówku 
Z. Zawadowskiego w kolumbarium  
 

Fot.2: odspojenia warstw żywicy i farby 
od płyty pilśniowej 

  
Fot.3: zardzewiały wkręt mocujący 
tablicę. Powyżej wkrętu widoczne ślady 
poprzedniej reperacji 

Fot.4: brakujący wkręt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117. Ludwik Ząbkowski 
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Londyn, Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Ave, Sq. BA, gr. 302. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Ludwika Ząbkowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 1960 x 760 x 890. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcja główna, litery ryte, pozłacane. Inskrypcja poniżej grawerowanego wklęśle godła Polski 
(tło wklęsłe, relief na poziomie płaszczyzny płyty głównej): 
 

”Ś. + P. 
DR. LUDWIK ZĄBKOWSKI 
GENERAŁ BRYGADY 
1.2.1981 – 1.12.1973” 

 
Inskrypcja na ścianie przedniej opaski (po lewej stronie); lokalizacja grobu: 

“B.A.302” 
 
Inskrypcja na ścianie przedniej opaski (po prawej stronie); wykonawca nagrobka: 

“JORDAN 
ACTON” 

 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela wykonana z czarnego polerowanego marmuru. Z tego samego kamienia wykonane są 
krawędzie okalające centralną płytę nagrobna.   
 
STAN ZACHOWANIA 
Centralna płyta nagrobna (w dolnej części prostokątna, a u wezgłowia z półkolistym wcięciem) 
wykonana jest z białego marmuru. Biała płyta marmurowa jest cieńsza niż opaska i jest osadzona 
na bloczkach marmurowych (zdjęcia z endoskopu) oraz na cegłach. Nagrobek jest stabilny 
strukturalnie. Ubytki widoczne są jedynie w fugowaniu spoin pomiędzy kamiennymi elementami 
nagrobka i łożem betonowym.  
Nagrobek osadzony jest na betonowym łożu stabilizującym konstrukcje. Brak widocznych 
zniszczeń mechanicznych I spękań na elementach nagrobka. Cały grób, łącznie z łożem 
betonowym jest lekko obniżony w stronę steli (około 15mm) i w prawo (około 5mm); 
przechylenie jest najprawdopodobniej spowodowane przez wzrost korzeni drzewa pod grobem 
L. Ząbkowskiego. 
Pomiędzy bocznymi opaskami a łożem betonowym widoczne otwory drenująco-wentylacyjne. 
Powierzchnia czarnego marmuru zachowana jest w dobrym stanie z widocznym oryginalnym 
polerem. Biała marmurowa płyta jest zdeteriorowana, bez poleru, z widocznym intensywnym 
wzrostem biologicznym (glony I kolonie porostów) na powierzchni. Bardzo silne zabrudzenia i i 



intensywny wzrost biologiczny jest determinowany lokalizacja grobu bezpośrednio pod korona 
drzewa. 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorski (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Grób należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami nylonowymi i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu 250. Polerowanie powierzchni marmurowej płyty nagrobnej 700. 
Aplikacja odpowiedniego biocydu spowalniającego dalszy wzrost drobnoustrojów na 
powierzchni kamienia 50. Aplikacja pozłoty na inskrypcji na steli (50 liter i znaków). Przed 
aplikacją nowej pozłoty, stara, zdeteriorowana powinna zostać całkowicie usunięta) 270. 
Fugowanie wszystkich spoin pomiędzy kamiennymi elementami grobu pomiędzy pytą nagrobną i 
fundamentem betonowym 350. Opłaty administracyjne na cmentarzu 170. Raport z 
przeprowadzonych prac konserwatorskich 350. Koszt prac konserwatorskich 2140. 
Zalecenia prac doraźnych (niespecjalistycznych): Metalowy wazonik na sztuczne kwiaty. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 

 

 

Fot.1: widok ogólny na grób L. 
Ząbkowskiego 
 

Fot.2: widok z prawej strony 
 



 

 

Fot.3: widok na stelę i łoże betonowe z 
tyłu 
 

Fot.4: widok z lewej strony 
 

  
Fot.5: widok na przednia opaskę  Fot.6:lokalizacja grobu bezpośrednio pod 

korona drzewa 
 

  
Fot.7: widok na półkolistą płytę 
marmurowa z otworem na metalowy 
wazonik 

Fot.8:otwarte spoiny (6mm) pomiędzy 
elementami opaski 
 



  
Fot.9: otwarta spoina i niewielki ubytek 
marmury w opasce przedniej 
 

Fot.10: otwór drenująco-wentylacyjny 
pomiędzy opaska a betonowym łożem 
 

  
Fot.11: ubytki w zaprawie cementowej 
pomiędzy opaską a betonowym łożem 
 

Fot.12: inskrypcja główna na steli 
 

  
Fot.13: inskrypcja z lokalizacją grobu 
(lewy górny narożnik opaski przedniej) 
 

Fot.14: inskrypcja z nazwą wykonawcy 
nagrobka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



118. Marian Zyndram-Kościałkowski  
 
LOKALIZACJA NAGROBKA 
Glades House, Cemetery Pales, Brookwood, Woking GU24 0BL. Plot 27 Row F Grave 6. 
 
IDENTYFIKACJA OBIEKTU 
Nagrobek Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. 
 
WYMIARY  
Głębokość x szerokość x wysokość [mm]: 75 x 380 x 820. 
 
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 
Ocena stanu zachowania została wykonana przez Krzysztofa Zykubka w 2022 r. 
 
OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA 
Inskrypcje: 
 

“PPLK. 
M. KOSCIALKOWSKI- 
ZYNDRAM 
K.E. OFIC. 
12TH APRIL1946 AGE 54 
 
POLISH FORCES’ 

 
Poniżej grawerowane godło Polski. 
 
BUDOWA TECHNOLOGICZNA 
Stela wykonana z pojedynczego bloku wapienia portlandzkiego, wkopana pionowo w ziemię, bez 
fundamentu. 
 
STAN ZACHOWANIA 
Kształt steli charakterystyczny dla pochowków polskich żołnierzy na brytyjskich cmentarzach 
wojennych (stela zakończona „ostrym” wierzchołkiem). Stela jest osadzona stabilnie. Brak 
widocznych strukturalnych spękań na powierzchni kamienia. 
Inskrypcja ryta, litery „V” kształtne. Poniżej inskrypcji grawerowane Godło Polski (z wklęsłym 
tłem).  
Na górnej krawędzi steli widoczny niewielki wzrost glonów, jest to zdeterminowane lokalizacją 
grobu pod gałęziami drzew i blisko żywopłotu ograniczającego wysychanie kamienia. 
Na przedniej ścianie steli (poniżej grawerowanego godła Polski) widoczne niewielkie odspojenia i 
pęcherze w powierzchni wapienia portlandzkiego 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
Zalecenia konserwatorskie (wliczony koszt transportu i materiałów konserwatorskich) 
Koszt [w £]: Stelę nagrobną należy oczyścić na sucho i mokro szczotkami i wodą z dodatkiem 
niejonowego detergentu 150. Konsolidacja zdelaminowanych fragmentów lica steli 150.  
Opłaty administracyjne na cmentarzu 150. Raport z przeprowadzonych prac konserwatorskich 
350. Koszt prac konserwatorskich 800. 
 
 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Autorem wszystkich fotografii jest Krzysztof Zykubek. 
 
 

 
 
 

  
Fot.1: stela z wapienia portlandzkiego 
 

Fot.2: widok na stele z prawej strony 



  
Fot.3: widok z prawej strony Fot.4: wzrost glonów na górnej powierzchni 

steli 
 

  
Fot.5: widok z góry na stele 
 

Fot.6: Inskrypcja kuta w powierzchni 
kamienia (litery ryte „V” kształtne) 
 

  
Fot.7: lokalna delaminacja na powierzchni 
wapienia 

Fot.8: ‘pęcherze’ i odspojenia na licu 
kamiennym 



Groby rządowe w Wielkiej Brytanii, które wymagają pilnych 

działań konserwatorskich. 

I. Groby najbardziej wymagające pilnych działań naprawczych: 

1. Tadeusz Brzeski 

2. Witold Czerwiński  

3. Stefan Eichler  

4. Feliks Frankowski  

5. Stefan Gałyński i Maria Gałyńska 

6. Bohdan Geisler 

7. Jan Jedynak  

8. Wacław Komarnicki   

9. Karol Niezabytowski 

10. Bronisław Regulski 

11. Zofia Zaleska 

 

II. Groby wymagające konserwacji drugorzędnej: 

1. Tadeusz Gwiazdowski 

2. Adam Romer 

 

III. Groby wymagające ewentualnych działań konserwatorskich: 

1. Xawery Glinka  

2. Jerzy Paciorkowski 

3. Tadeusz Grodyński 

 

IV. Pochówki bez nagrobka/ tablicy w kolumbarium 

1. Zygmunt Berezowski 

2. Stanisław Kauzik 

3. Henryk Lieberman 

4. Jerzy Iwanowski  

5. Kazimierz Tyszka (brak płyty w kolumbarium) 

 


