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 Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 

(Franciszkanów ) w Kalwarii Pacławskiej realizuje zadanie polegające na remoncie - 

konserwacji i restauracji zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii 

Pacławskiej”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Nazwa Operacji: 

Poprawa substancji dziedzictwa kulturowego - kaplica grobowa Tyszkowskich wraz z 

ogrodzeniem. 

Cel operacji: 

Poprawa estetyki wiejskiej. 

Cel szczegółowy: 

Zachowanie lokalnej infrastruktury historycznej i kulturalnej. 

Opis operacji: 

Obiekt kaplicy grobowej Tyszkowskich pochodzący z okresu 1896 - 1906 w chwili obecnej 

znajduje się w złym stanie technicznym zamkniętym dla zwiedzających turystów. Walące się w 

kilku miejscach ogrodzenie, skorodowana brama i drzwi wejściowe do kaplicy  wymagają 

pilnej interwencji w zakresie konserwacji i renowacji, na które zostały opracowane programy 

konserwatorskie zatwierdzone Pozwoleniem konserwatorskim nr 10/2017 z dnia 9 luty 2017r.                                                                                                    

W ramach realizacji operacji wykonane będą następujące zadania:   

- odtworzenie (rekonstrukcja) ogrodzenia w narożu południowo-zachodnim o długości 25,70m, 

- naprawa ogrodzenia murowanego wraz z filarkami od strony zachodniej i frontowej do końca      

  bramy wraz z podbiciem  fundamentów na długości 46,10 m,    

- naprawa metalowych 4 przęseł ogrodzeniowych i bramy o pow. 72,5 m2,   

-  naprawa drzwi żelaznych wejściowych do kaplicy - 1 szt.,  
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-  uporządkowanie     elementów     przyrody w otoczeniu kaplicy - 759 m² oraz przygotowanie     

   eksponatów do  wystawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Uporządkowanie elementów przyrody polegać będzie  na usunięciu samorostów, drzew             

i zakrzaczeń wysadzających fundamenty wraz z ogrodzeniem, uporządkowanie i wyrównanie 

terenu po robotach budowlanych oraz dokonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów 

tożsamych z istniejącymi na tym terenie. Przygotowanie eksponatów do wystawy13 szt. są to: 

pulpity 3 szt., lichtarze 3 szt., kropielniczka ścienna 1 sz.t, ornaty 3 szt., kapy 1 szt. i dalmatyki 

żałobne 2 szt. i odnowienie stałego wystroju wewnętrznego takiego jak:  cztery witraże,            

z marmuru biały sarkofag z antepedium ozdobionym neogotycką galeryjką arkadową oraz 

nastawa biała w formie prostokątnej ścianki, wykończonej rzędem kwiatonów, czarny 

marmurowy krucyfiks z białą figurą Chrystusa. Praca polegać będzie na oczyszczeniu 

poszczególnych elementów wystawy oraz przygotowanie stelaży na w/w eksponaty. Kaplica  

będzie udostępniona  w okresie sezonu tj. maj - wrzesień dziennie  w godz. 9 -16 . Bramy 

kaplicy będą cały czas otwarte, a wystawę nadzorować będzie  wyznaczona osoba z klasztoru. 

Dzięki realizacji operacji poprawi się stan zachowania cennego historycznego zabytku, 

powstanie nowy udostępniony produkt turystyczny lokalnego dziedzictwa kulturowego, jakim  

będzie wystawa eksponatów  historycznych w kaplicy Tyszkowskich. Wykonanie prac 

konserwatorskich pozwoli na zachowanie walorów historycznych obiektu, przez co pogłębi się 

wśród miejscowej ludności i zwiedzających turystów  świadomość lokalnej historii oraz  

zwiększy się zainteresowanie zabytkami regionu. 

 

Wartość projektu: 

- Koszty kwalifikowane zadania                                                – 146 999,06 zł 

- Wnioskowana kwota pomocy                                                  – 122 009,00 zł 

- Wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego  

  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                     - 77 634,32 zł 

- Wkład z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   - 44 374,68 zł  

- Środki własne    Klasztoru                                                         -  24 990,06 zł 

 

Informacje przygotował:  

Józef Skiba              

   


