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ZABYTKI SZTUKI, RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO I TECHNIKI 
W POZNANIU W LATACH 1990-1999

Kościół katedralny 
p.w. śś. Piotra i Pawła,
Ostrów Tumski

Wznoszony w wiekach X, XI, 
XIII-XIX, regotyzowany w 1.1946- 
1956.

Wykonano prace konserwator
skie przy kilku ołtarzach baroko
wych:

W 1992 r. w kaplicy Św. Krzy
ża (Górków) konserwowano ołtarz 
z 1. 1783-1787, marmoryzowany, 
wykonany przez rzeźbiarza Bernar

da Smolkę i murarza Wawrzyńca 
Rychtera, z rzeźbami Matki Bo
skiej i św. Jana Ewangelisty (Au
gustyn Schoeps?) oraz późnogo- 
tyckim krucyfiksem pochodzącym 
z dawnej Bramy Wrocławskiej, 
w ołtarzu barokowe srebrne bla
chy z symbolami i scenami z życia 
Chrystusa oraz wota. Nr rej. В 48 
z 11 XI 1972 r.

Silnie zabrudzony ołtarz miał 
liczne ubytki stiuków i gzymsów, 
skorodowane złocenia, przema

lowania olejne i zmatowiałe sztu
katerie.

Prace polegały na oczyszczeniu 
lica, uzupełnieniu ubytków, usu
nięciu przemalowań marmoryza- 
cji i woskowania stiuków, oczy
szczeniu sreber i konserwacji kru
cyfiksu, złoceniu detali.

Wykonawca: Pracownia Kon
serwatorska Muzeum Archidiece
zjalnego w Poznaniu.

Inwestor: Kuria Arcybiskupia.

Kościół klasztorny jezuitów  
(dawny kościół dominikanów) 
p.w. Najświętszego Serca 
Jezusowego i Matki Boskiej 
Pocieszenia, ul. Szewska 18

Wznoszony w l. 1244-1253; 
1464; pocz. XVI w.; 1622; 1700- 
1724 proj. Jan Catenazzi; 1814.

Kościół wpisany do państwo
wego rejestru zabytków nierucho
mych 26 II 1931 r. pod nr. A 172.

W 1997 r. wykonano prace re
nowacyjne i m alowanie wieży 
kościoła.

Wykonawca: warsztat Walente
go Domanieckiego wg proj. Zbig
niewa Antczaka.

Inwestor: Miejski Konserwator 
Zabytków.

Kościół klasztorny oo. karmeli
tów bosych p.w. św. Józefa, 
ul. Działowa 13

Wznoszony w l. 1635-1667 wg 
proj. Krzysztofa Bonadury Star
szego, następnie Krzysztofa Bona
dury Młodszego oraz Jana Cate- 
nazziego; w 1828 r. przebudowa 
fasady.

Kościół wpisany do państwo
wego rejestru zabytków nieru
chomych 26 II 1931 r. pod nr. 
A 159.

W 1997 r. przeprow adzono 
renowację ścian kościoła po awa
rii węzła cieplnego w podzie
miach świątyni.

Inwestor: Fundusz Ratowniczy 
miasta Poznania.

Joanna Figuła-Czecb

Poznań, kościół klasztorny jezu itów  p.w. św. Najświętszego Serca Jezusowego i M atki Boskiej 
Pocieszenia, wieża po konserwacji. Fot. J. M iecznikowski
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W  1993 r. konserwowano 2 oł
tarze: w kaplicy p.w. św. Cecylii oł
tarz z ok. 1652 r., z czerwonego 
i czarnego marmuru, z rzeźbami 
śś. Katarzyny i Barbary i obrazem 
św. Cecylii wykonanym w war
sztacie gdańskim, oraz w kaplicy 
p.w. św. Franciszka Ksawerego oł
tarz stiukowy z renesansowym 
obrazem Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem, wykonany po 1795 r. Nr 
rej. В 48 z 11 XI 1972 r.

Oba ołtarze oczyszczono i doko
nano drobnych reperacji w przy
ziemiu.

Wykonanie: Pracownia Konser
watorska Muzeum Archidiecezjal
nego w Poznaniu.

Inwestor: Parafia Archikated- 
ralna.

W 1997 r. w kaplicy p.w. Św. Trój
cy konserwowano ołtarz ze stiu- 
kowym przedstawieniem Św. Trój
cy z kulą ziemską z 1. 1783-1786, 
au to rstw a rzeźbiarza Bernarda 
Smolkę, ukończony przez rzeźbia
rza Jana M altzahnaw 1787 r., uzu
pełniony przez Augustyna Scho- 
epsa w 1. 1793-1794. Nr rej. В 48 
z 11 XI 1972 r.

Wykonano izolację poziomą pod 
ołtarzem, usunięto wtórne repe
racje cementowe, gipsowe i tyn
k a rsk ie , d o k o n an o  odso len ia  
w partii przyziemia i gzymsu, zre
konstruow ano częściowo stiuki 
i złocenia, usunięto z nich prze
malowania.

Wykonawca: Pracownia Kon
serwatorska Muzeum Archidiece
zjalnego w Poznaniu.

Inwestor: Kuria Arcybiskupia.

W 1998 r. — do ambony z ok. 
1720 r. wykonanej w warsztacie 
śląskim (pochodzącej z kościoła 
ewangelickiego w Miliczu) — do
robiono rzeźbę Boga Ojca z kulą 
ziemską, stanowiącą zwieńczenie 
— oryginalna rzeźba barokowa, 
drewniana i polichromowana zo
stała ukradziona w 1994 r. Nr rej. 
В 48 z 11 XI 1972 r.

Wykonawca: Pracownia Kon
serwatorska Muzeum Archidiece
zjalnego w Poznaniu.

Inwestor: Parafia Archikated- 
ralna.

Kolegiata farna 
p.w. św. Stanisława bp.
(dawny kościół jezuicki), 
ul. Gołębia 1

Budowla barokowa z 1. 1651- 
-1701; Tomasz Poncino, Bartło
miej N a tan ie l W ąsowski, Jan 
Catenazzi; tworzy zespół wraz 
z dawnym kolegium jezuickim 
(ob. Urząd Miasta).

W 1. 1994-1995 przeprowadzo
no konserwację 4 obrazów malo
wanych olejno na płótnie: Józef 
Patriarcha (1 pol. XVIII w., wym. 
237 X 168 cm), Salvator Mundi 
(1783 r., wym. 228 x 166 cm), Król 
Salomon (1783 r., wym. 245 x 
167 cm), Daniel w jaskini lwów  
(1 pol. XVIII w., wym. 243 x 172 cm).

Obrazy były bardzo zniszczo
ne: pofalowane płótno miało licz
ne ubytki i uszkodzenia przy kra
wędziach, obrazy były silnie za
brudzone, warstwa malarska była 
spękana, z licznymi ubytkami po
krywającymi się z ubytkami za
prawy, pociemniałym werniksem; 
w złym stanie było skruszałe płót
no dublażowe (pleśnie, grzyby). 
Nr rej. В 155 z 28 VII 1998 r.

Przeprowadzono pełną konser
wację: oczyszczono odw rocia 
płócien po rozdublowaniu oraz 
lica obrazów, usunięto werniks, 
przemalowania, zabrudzenia, do
konano dublażu na nowe płótno, 
uzupełniono ubytki płótna (głów
nie w partii krajek), zaprawy i war
stwy malarskiej (wraz z miejsco
wą jej rekonstrukcją), na odwro- 
ciach dwóch obrazów (Król Salo
mon i Salvator Mundi) odkryto 
inicjały i datę: F. S. 1783.

Wykonawca: dwa zespoły kon
serwatorskie — Agnieszka Lewan
dowska, Andrzej Lewandowski, 
Anna Siuchnińska (Król Salomon, 
Daniel w jaskini lwów) oraz Piotr 
Dybalski, Magdalena Gierowska- 
-Dybalska, Katarzyna Sokolnic- 
ka-Męczyńska (Salvator Mundi, 
Józef Patriarcha).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1995 r. przeprow adzono 
konserwacje dw uskrzydłow ych 
drzwi głównych z przełomu XVII 
i XVIII w., uzupełnionych w la
tach 40. XX w., ze snycerską de

koracją, nadprożem  w jodełkę, 
nabijanych guzami. N r rej. В 155 
z 28 VII 1998 r.

Drzwi były w bardzo złym sta
nie: odkształcone drewno ze śla
dami prymitywnych napraw, zaa
takowane przez owady, skorodo
wane elementy żelazne, ubytki 
drewna i elementów ślusarskich. 
W trakcie prac konserwatorskich 
z części drewnianych usunięto olej
ne i lakierowane przemalowania, 
a z części metalowych — produk
ty korozji.

Drewno zaimpregnowano i uzu
pełniono jego ubytki, wymienio
no partie ze śladami niewłaściwych 
reperacji, wzmocniono drzwi kon
strukcyjnie przez osadzenie na no
wych zawiasach i zabezpieczono 
lakierem ochronnym.

Wykonawca: Fundacja Polska 
Sztuka Użytkowa, Oddział w Po
znaniu (Stefan Framski).

Inwestor: Parafia Kolegiacka 
oraz Urząd Miasta.

W l. 1996-1998 przeprowadzono 
pełną konserwację wystroju dwu
przęsłowej kaplicy p.w. M atki Bo
skiej Nieustającej Pomocy wraz 
z wyposażeniem (ołtarz i 2 epita
fia). Wystrój kaplicy, powstały ok. 
pol. XVIII w., tworzą malowidła 
ścienne w technice al fresco\ N a
wiedzenie, Ucieczka do Egiptu na 
ścianie południowej i Wniebowzię
cie z pocz. XX w. na sklepieniu, 
oraz sztukaterie sklepienne z przed
stawieniem 4 putt wśród orna
mentu małżowinowo-wstęgowe- 
go z rocaillem i palmetami i sym
bolami maryjnymi. Nr rej. В 65 
z 26 I 1974 r. W czasie prac badaw
czych w 1996 r. odkryto pierwotną 
malarską dekorację kaplicy dato
waną na ok. 1701 r. z przedstawie
niem Zmartwychwstania  (?) na 
ścianie wschodniej, być może au
torstwa Karola Dankwarta. Za
chowane są jedynie boczne partie 
tej dekoracji (jej część centralna 
została zniszczona, gdy w przeszło
ści wybito otwór arkadowy do prez
biterium) oraz krajobraz — frag
menty drzew — na ścianie zachod
niej. Ponadto odsłonięto dekorację 
akantowo-wstęgową glifu okien
nego na ścianie zachodniej i połud
niowej, powtórzoną na gurtach
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i pilastrach ściany wschodniej 
i zachodniej, odkryto też ślady ma
larskiej dekoracji figuralnej na 
sklepieniu pokrytym sztukateria
mi — tej dekoracji nie odsłonięto.

Powierzchnia polichromii by
ła zniszczona w 40-50%  przez jej 
nasiekanie w trakcie wykonywa
nia wtórnych tynków i wystroju 
sztukatorskiego na sklepieniu, 
tynki były odspojone od podłoża, 
częściowo rozłożone przez dzia
łanie wody i przemarzanie, odno
towano liczne ubytki formy rzeź
biarskiej zachowanej w negatywie 
oraz wysolenia.

Prace konserwatorskie prow a
dzono wyłącznie na ścianie za
chodniej i wschodniej kaplicy, na
tomiast w partiach sklepienia wy
konano sondy 10 X 10 cm dla ce
lów dokumentacyjnych, oczysz
czono powierzchnię polichromii 
przez usunięcie wtórnej warstwy 
tynku i zabrudzeń, podklejono 
odspajające się fragmenty tynku 
z malowidłem, uzupełniono ubyt
ki tynku, utrwalono polichromię, 
wykonano punktowanie oraz re
konstrukcję formy lub kolorysty
ki w miejscach, gdzie stan zacho
wania na to pozwalał, partie du
żych ubytków scalono kolorysty
cznie plamą wibrującą. Na skle
pieniu drugiego przęsła kaplicy, 
po usunięciu rozłożonych tynków 
i nałożeniu nowych, wykonano 
rekonstrukcję ornamentalną w po
staci dekoracji malarskiej, nawią
zującej do zachowanych w nega
tywie sztukaterii — jako pendant 
do barokowego wystroju sztuka
torskiego położonej przeciwległe 
empory wschodniej. Sceny Nawie
dzenia i Ucieczki do Egiptu — 
przemalowane, zabrudzone, słabo 
czytelne, zawilgocone, odspojone 
od podłoża, z licznymi drobnymi 
ubytkami — oczyszczono, uzupeł
niono i po zapoznaniu się z od
krywkami ilustrującymi stan zacho
wania warstwy spodniej zdecydo
wano się je pozostawić; scenę Wnie
bowzięcia z licznymi pęcherzami, 
odspojeniami i ubytkami warstwy 
malarskiej oczyszczono, utrwalo
no i uzupełniono ubytki; wystrój 
sztukatorski oczyszczono z nawar
stwień lakieru i zrekonstruowano 
ubytki. Ołtarz z bardzo silnie po

ciemniałymi stiukami, przemalo
wanymi lakierem i farbami olej
nymi, ze śladami zawilgocenia, 
licznym i d robnym i ubytkam i 
i spękaniami stiuku i złoceniami 
przeciągniętymi wtórnie szlagme- 
talem — oczyszczono, podklejo
no odspojenia stiuków od podło
ża, przywrócono lub odtworzono 
oryginalną powierzchnię rzeźb, 
uzupełniono ubytki stiuku, wypo
lerowano go, po usunięciu w tór
nych złoceń pozłocono złotem 
p ła tkow ym . P rzep ro w ad zo n o  
pełną konserwację epitafium ka
sztelana rogozińskiego Stanisła

Poznań, koleg ia ta  fa m a  p .w . św . S tan isla iva  bp.
XVIII w. Fot. J. M ieczn ik o w sk i

wa Grabskiego z 1 pol. XVIII w. 
oraz epitafium jezuity ks. Kaspra 
Drużbickiego z ok. pol. XVIII w. 
— oba marmoryzowane, z deko
racją sztukatorską i malowanymi 
portretam i zmarłych.

Wykonawca: Krzysztof Powidz- 
ki z zespołem.

Inwestor: Parafia Kolegiacka 
oraz anonimowy darczyńca.

W 1. 1996-1999 wykonano pra
ce konserwatorskie w emporze 
zachodniej (d. sodalicjum maryj
ne, zwane też Archiwum) — wy
strój malarski i sztukatorski skle

—  „Józef Patriarcha”, obraz olejny z  1 poi.
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wano ubytki polichromii, uzupeł
niono ubytki tynku, wykonano czę
ściową rekonstrukcję sztukaterii 
i częściowe ich pozłocenie, przy
wrócono pierwotną, jasnoszarą 
kolorystykę tła na sklepieniu. 
W czasie prac odkryto na ścianie 
południowej kilka warstw tynku 
barwionego na kolor różowy, czer
wony oraz warstwę z reliktami de
koracji malarskiej w postaci szaro- 
białej tkaniny ze złotą bordiurą 
— co zostało zdokumentowane.

Wykonawca: Krzysztof Powi- 
dzki, Renata Lisowska, Piotr Li
sowski.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

W 1. 1998-1999  w ykonano 
konserwację przęsła przy prezbite
rium w nawie bocznej zachodniej 
oraz dekoracji malarsko-sztukator- 
skiej sklepienia z ok. 1740-1750 
z malowanymi przedstaw ieniam i 
śś. Stanisława Kostki, Kazimierza, 
Cyryla Aleksandryjskiego, Ambro
żego (?) w stiukowych obramie
niach m ałżow inow o-akantow o- 
-wstęgowych z rocaillem, wypeł
niających resztę pola sklepiennego. 
Nr rej. В 65 z 26 I 1974 r.

Przeprowadzono kompleksowe 
prace konserwatorskie przy zawil
goconych, przemalowanych i po
krytych pęcherzami malowidłach 
ściennych, które ponadto charak
teryzowała słaba przyczepność do 
podłoża, przy sztukateriach oraz 
marmoryzacji ścian (usunięto sole 
i produkty korozji masy gipsowej, 
naprawiono spękania i odspojenia, 
zrekonstruowano wyprawy sztu- 
katorskie w partii przyziemia, 
zd jęto  p rzem alow ania  złoceń 
i położono nowe, odtw orzono 
poler), przy drewnianej szafie re- 
likwiarzowej nad wejściem do ka
plicy Wieczystej Adoracji oraz 
przy posadzce w tzw. Wazówce.

Wykonawca: prace konserwa
torskie przy malowidłach — Krzy
sztof Powidzki z zespołem, przy 
sztukateriach i marmoryzacjach — 
Tadeusz Skrzypczak, przy szafie 
relikwiarzowej — Jan Graclik.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

Poznań, kolegiata fam a p.w. św. Stanisława bp., kaplica p.w. M atki Boskiej N ieustającej 
Pomocy —  odsłonięta scena „Z m artw ychw stan ia” (?) na ścianie wschodniej. Fot.J. Mieczni- 
kow ski

pienia i ścian z ok. 1740-1750 oraz 
zespół 37 malowideł (w większo
ści emblematycznych) poświęco
nych symbolice maryjnej. Nr rej. 
В 65 z 26 I 1974 r. i Nr rej. В 155 
z 28 VII 1998 r.

Stan zachowania wystroju em- 
pory był katastrofalny — silne za
wilgocenia ściany zachodniej i po
łudniowej części sklepienia, war
stwa malarska spęczniała z tenden
cjami do odspajania się i osypy
wania, z licznymi ubytkami, prze

tarciam i i mechanicznymi usz
kodzeniam i, przem alowaniami, 
wtórne tynki częściowo zniszczo
ne, liczne ubytki wystroju sztuka- 
torskiego.

Przeprowadzono kompleksowe 
prace: związano tynk z podłożem, 
podklejono odspojenia między 
warstwami tynku, odsolono tynki 
i sztukaterie, zdezynfekowano, 
oczyszczono powierzchnie malo
wideł, monochromii i sztukaterii, 
usunięto przemalowania, punkto
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W 1999 r. rozpoczęto prace 
w zachodniej części transeptu. 
Wykonano tam konserwację wy
stroju malarsko-sztukatorskiego 
sklepienia i ścian oraz ołtarza p.w. 
św. Stanisława Kostki, malowidła 
Karola Dankwarta z 1701 r. na 
sklepieniu przedstawiające Wizję 
św. Stanisława Kostki oraz po bo
kach Alegorię oddania się bożej 
miłości i Alegorię upodobania bo
żego, na ścianie Sw. Stanisława 
Kostkę przyjmującego kom unię  
od anioła, Sw. Stanisława Kostkę 
ugodzonego strzałą miłości bożej, 
w tondach medaliony z bukieta
mi kwiatów oraz poniżej w meda
lionach sceny alegoryczne: Czy
stość, Modlitwa, a także sztukate
rie z pocz. XVIII w., warsztatu Al
berto Bianco, z motywem suchego 
akantu z owocowymi girlandami, 
kwiatami, rogami obfitości i anioł
kami oraz tonda otoczone gałąz
kami dębu przewiązanymi wstę
gami. N r rej. В 65 z 26 I 1974 r.

Malowidła były bardzo silnie 
zabrudzone, spudrowane i czę
ściowo złuszczone, ze śladami za
wilgoceń, szczególnie w narożach 
lunet, tynk był miejscami odspo
jony od podłoża na skutek wilgo
ci i przemarzań sklepienia. Prace 
konserwatorskie objęły oczyszcze
nie malowideł, dezynfekcję, usu
nięcie wykwitów soli, przebar- 
wień, przemalowań, podklejenie 
odspojeń tynku i malowideł, uzu
pełnienie ubytków tynku i poli
chromii, punktowanie oraz oczy
szczenie sztukaterii z przemalowań 
i uzupełnienie ich ubytków. Bar
dzo zniszczony byl ołtarz p.w. św. 
Stanisława Kostki z 1735 r., mu
rowany, marmoryzowany, z 2 pa
rami kręconych kolumn i obrazem 
głównym Komunia św. Stanisła
wa Kostki Szymona Czechowicza 
z ok. 1756 r., oraz obrazem dol
nym Sw. Barbara Wacława Graffa 
z 1748 r.

Grunty w obu obrazach były wy
kruszone, warstwa malarska spę
kana i przemalowana, werniks po
ciemniały, płótno oryginalne osła
bione. Dokonano dublażu obra
zów na nowe płótno, oczyszczo
no lica i odwrocia, usunięto wer
niksy i niewłaściwe, wtórne grun
ty oraz uzupełniono warstwy ma-

Poznań, kolegiata farna p.w. sw. Stanisła
wa bp., kaplica p.w. M atki Boskiej N ie
ustającej Pomocy —  pilaster z odsłoniętym  
m alow anym  akantem  na ścianie zachod
niej. Fot. J. M iecznikowski

larskie, dokonano korekt kitów 
i punktowania ubytków i wernikso
wania, marmoryzację ołtarza oczy
szczono, uzupełniono jej ubytki.

Wykonawca: prace konserw a
torskie przy malowidłach — Krzy
sztof Powidzki wraz z zespołem, 
prace sztukatorskie — Zakład 
Sztukatorski Mariana Dom aniec
kiego, prace przy obrazach — Sta
nisław Zborowski.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

Kolegium jezuickie 
(ob. Urząd Miasta), 
pl. Kolegiacki 17

Budowla barokowa z 1. 1748- 
-1752; Jan Catenazzi, Jan Zelner, 
Franciszek Koźmiński.

W 1. 1997-1998 w czasie prac 
rem ontowych gmachu odkryto 
fragmenty pierwotnego wystroju 
kolegium z okresu baroku.

W 1997 r. odkryto na II pię
trze w skrzydle południowym, od 
strony zachodniej strop z drewna 
sosnowego, z 1 poł. XVIII w., 
z wtórną polichromią z poł. XIX w. 
przedstawiającą motyw bujnego, 
sze ro k o  m alow anego  a k a n tu  
(deski) oraz marmoryzację (bel
ki), malowane techniką klejową.

Drewno było miejscami zbut
w iałe, z licznym i śladam i po 
gwoździach, zaciekami i niewiel
kimi ubytkami silnie zabrudzonej 
polichromii.

W 1998 r. przeprow adzono 
pełną konserwację stropu, która 
polegała na oczyszczeniu drewna,

Poznań, koleg ia ta  farna p .w . św. S tan isław a  bp., em pora  zach odn ia  —  stan  p rze d  ko n ser
w acją. Fot. J. M ieczn ik o w sk i
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uzupełnieniu ubytków malarskich, 
zastąpieniu agresywnej kolorysty
cznie marmoryzacji, jaka ujawni
ła się po oczyszczeniu belek, ko
lorystyką w tonie tła desek.

Wykonanie: Krzysztof Powidzki.
Inwestor: Urząd Miasta.

W 1998 r. odkryto na parterze 
w salach sesyjnych dużej i malej 
oraz w pomieszczeniu obok figu
ralne malowidła ścienne z począt
ku XVIII w., z łacińską inskrypcją, 
malowane w technice al fresco.

Malowidła pozostawiono w for
mie odkrywek, przewidując dal
sze prace w 2000 r.

Ponadto na podstawie dokumen
tacji badawczo-odkrywkowej wy
konano w 1998 r. nową kolory
stykę reprezentacyjnych sal I pię
tra: „Białej”, „Malinowej” i „Błę
kitnej”.

Kościół parafialny
p.w. św. Andrzeja Apostoła,
ul. Spławie 86

Późnogotycki, przebudowywa
ny w 1692 r. i 1752 r.

W 1994 r. odnowiono organy 
(sam instrument muzyczny) po

chodzące z przełomu XVIII/XIX w., 
przeniesione tu w 1964 r. z Wali- 
szewa k. Łowicza. N r rej. В 156 
z 2 VI 1998 r.

Wykonanie: Jan Drozdowicz.
Inwestor: Parafia.

Kościół parafialny 
p.w. Bożego Ciała (dawny 
karmelitów trzewiczkowych), 
ul. Strzelecka 40

Pochodzący z XV/XVI w., prze
budowany XVI/XVII w.

W 1996 r. zakonserwowano ro
kokową trumnę egzekwialną Jana 
Tworzyańskiego, kasztelana prze
męckiego z 1763 r., pokrytą fio
letowym aksamitem, z 12 mosięż
nymi nakładkam i, uchw ytam i 
i tablicą herbową. Konserwacja 
została przeprowadzona w związ
ku z przygotowywaną przez po
znańskie Muzeum Narodowe wy
stawą „Vanitas. Portret trumienny 
na tle sarmackich obyczajów po
grzebowych”. Nr rej. В 150 z 19 VI 
1996 r.

Wykonanie: konserwacja tkani
ny — Pracownia Konserwacji Tka
nin Muzeum Narodowego w Po
znaniu.

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1. 1998-1999 wykonano 
konserwację 2 obrazów przedsta
wiających całopostaciowe portre
ty króla Władysława Jagiełły i kró
lowej Jadwigi malowane olejno 
na płótnie w warsztacie krakow
skim w 1665 r., wym. 220 x 170 cm. 
Nr rej. В 41 z 1 II 1972 r.

Obrazy były silnie przemalowa
ne przez Mariana Jaroczyńskiego 
w czasie konserwacji w 1862 r., 
miały liczne ubytki i spękania 
warstwy malarskiej, rozłożony 
werniks, płótno silnie sfalowane 
z drobnymi dziurkami, drewno 
ram spękane, zaatakowane przez 
owady.

Przeprowadzono pełną konser
wację polegającą na usunięciu 
przemalowań, wykonaniu rekon
strukcji stanu pierwotnego, uzu
pełnieniu ubytków zaprawy, war
stwy malarskiej i p łó tna oraz 
przywróceniu stanu oryginalnego 
ramy. Po usunięciu starego p łó t
na dublażowego całość zdublo
wano na podwójne płótno lniane, 
miejscami odsłonięto oryginalną 
kolorystykę, na odwrociach obu 
płócien znaleziono 2 inskrypcje 
dotyczące prac konserwatorskich 
prowadzonych w 1. 1862 i 1950.

Wykonawcy: Katarzyna Sokol- 
nicka-Męczyńska i Piotr Dybalski.

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1999 r. rozpoczęto konser
w ację o łta rz a  g łó w n eg o  (po 
1740 r.), murowanego, ozdobio
nego marmoryzacją, z obrazem 
Ostatnia Wieczerza oraz rzeźbami 
Aarona, Mojżesza i papieży Tele
sfora i Grzegorza Wielkiego (?). 
Nr rej. В 41 z 1 II 1972 r.

Ołtarz był w złym stanie — sil
nie zabrudzony, o zasoleniach 
w partii przyziemia, które spowo
dowały liczne odspojenia od pod
łoża, z licznymi drobnymi ubyt
kami marmoryzacji i stiuków, ze 
śladami prymitywnych napraw.

Zakres prac obejmuje pełną kon
serwację ołtarza: usunięcie prze
malowań rzeźb i dekoracji sztu- 
katorskiej, złoceń, rekonstrukcję 
ubytków stiuków, marmoryzacji,

Poznań, ko leg ia ta  farna p .w . św. S tan isław a  bp., em pora  zach odn ia  p o  pracach k o n se rw a to r
skich. Fot. J. M ieczn ik o w sk i
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złoceń, usunięcie wadliwych na
praw, wysoleń. Prace ukończono 
w roku 2000.

Wykonawca: Fundacja Polska 
Sztuka Użytkowa, Oddział w Po
znaniu (Andrzej Miarkowski z ze
społem).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

Obraz obcięty przy ramie miał 
płótno zaatakowane przez pleśnie, 
warstwę gruntów oraz warstwę ma
larską odkształcone i spękane, śla
dy po niefachowych uzupełnieniach 
ubytków, werniks pociemniały.

Kompleksowa konserwacja ob
razu polegała m.in. na dezynfek
cji i wzmocnieniu płótna, dokle
jeniu krawędzi i krajek płótna, 
usunięciu werniksów wtórnych, 
gruntów i przemalowań, dublażu 
na nowe płótno, werniksowaniu, 
punktowaniu ubytków.

Wykonawca: Stanisław Z bo
rowski.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

Kościół parafialny 
p.w. św. Wojciecha,
W zgórze św. Wojciecha

Budowla gotycka z XV w., prze
budowana w XVI i pocz. XVII w.

W 1. 1995-1996 poddano pra
com konserwatorskim zespół 4 
portretów  trumiennych z tablica
mi herbowym i i inskrypcyjny- 
mi, malowanych olejno na bla
sze cynowej i miedzianej, z 4 ćw. 
XVII w.:

1. portret Teresy Naramowskiej 
z 4 trybowanymi tablicami herbo
wymi (Wczele, Jastrzębie, Praw
dzie i Białynia) i tablicą inskryp- 
cyjną, z 1692 r.;

2. portret Heleny Czackiej z 4 
malowanymi tablicami herbowymi 
(Łodzią, Poraj, Abdank, Białynia) 
i tablicą inskrypcyjną, z 1691 r.;

3. portret Teresy Naramowskiej 
z 4 malowanymi tablicami herbo
wymi (Wierzbna, Radwan, Zare
mba, Dryja) i tablicą inskrypcyj
ną, z 1680 r.;

4. portret nieznanego mężczy
zny, ok. 1700 r.

N r rej. В 72 z 14 VII 1975 r.
Blaszane podłoża portre tów  

trumiennych były skorodowane,

na licach zalegały warstwy „ośle
płych” werniksów oraz brudu i ku
rzu, obrazy były przemalowane 
i miały liczne ubytki.

W trakcie konserwacji obrazy 
oczyszczono, usunięto produkty 
korozji, przemalowania i wernik
sy, zabezpieczono lica i odwrocia 
werniksami, wypunktowano, wyko
nano nowe podłoża drewniane.

Wykonawca: Muzeum Narodo
we w Poznaniu (Teresa Kozioł, 
Anna Siuchnińska, A. Wawarzy- 
niak).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

Kościół parafialny 
p.w. Wszystkich Świętych, 
ul. Grobla 1

Wzniesiony w okresie późnego 
baroku w 1. 1777-1783.

W 1998 r. poddano pracom 
konserwatorskim rzeźbiony i po
lichromowany krucyfiks z 2 poi. 
XVIII w. — zdjęto dwie warstwy 
przemalowań, odsłonięto pierwot
ną polichromię, uzupełniono jej 
ubytki, pozłocono. Nr rej. В 28 
z 5 VIII 1971 r.

Wykonanie: Pracownia Konser
watorska Muzeum Archidiecezjal
nego w Poznaniu.

Inwestor: Parafia.

Kościół rektorski
p.w. Najświętszej Krwi Pana
Jezusa, ul. Żydowska 34

Budowla z reliktami gotyckiej 
kamienicy Swidwów-Szamotul- 
skich, barokowa z 1702 r.

W 1994 r. zabezpieczono obraz 
Sw. Michał Archanioł z 1 poi. 
XVIII w., malowany olejno na de
sce, zniszczony w 1994 r. w związ
ku z włamaniem do kościoła — 
złamana deska, ubytki warstwy 
malarskiej w miejscach pęknięć 
drew na, pociem niały w erniks. 
Został zabezpieczony przez Pra
cownię Konserwatorską Muzeum 
Archidiecezjalnego; wymaga prze
prowadzenia kompleksowych prac 
konserwatorskich. Nr rej. В 38 
z 26 X 1971 r.

W 1999 r. wykonano konser
wację malowideł sklepiennych au
torstwa Adama Swacha, z 1735 r., 
ilustrujących poznańską legendę 
o Trzech Hostiach oraz sceny z ży

cia różnych świętych, m.in. kar- 
melitańskich. Z zespołu 44 malo
wideł w 3 przęsłach odrestauro
wano malowidła 2 przęseł. Ostat
nie, zachodnie przęsło zakonser
wowano w roku 2000. Nr rej. 
В 38 z 26 X 1971 r.

Malowidła były silnie przema
lowane, pociemniałe, zanieczysz
czone, z licznymi drobnymi ubyt
kami (ok.25% powierzchni), od
spojone miejscami od podłoża; 
zniszczenia spowodowane były 
wielokrotną migracją wody i soli.

Prace konserwatorskie polega
ły m.in. na oczyszczeniu malowi
deł metodą mechaniczno-chemi
czną, zabezpieczeniu pudrujących 
się warstw umożliwiającym dal
sze prace przy usuwaniu przema
lowań, dezynfekcji, usunięciu sta
rych kitów, uzupełnieniu ubytków 
i spękań, uzupełnieniu warstwy 
malarskiej i częściowej jej rekon
strukcji według szblonów w skali 
1:1 sporządzonych na podstawie 
przekazów ikonograficznych.

Wykonawca: Pracownie Kon
serwacji Zabytków w Poznaniu, 
sp. z o.o.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

W 1999 r. przeprowadzono kon
serwację płaskorzeźby Immacula- 
ty z ok. pol. XVIII w., drewnianej, 
polichrom ow anej i pozłacanej. 
Nr rej. В 149 z 22 V 1996 r. Rzeź
ba była złamana w partii podsta
wy, drewno i polichromia miejs
cami spękane, powierzchnia za
nieczyszczona. Przeprowadzono 
pełne prace konserwatorskie, sca
lono obie części, uzupełniono 
ubytki polichromii i złoceń.

Wykonawca: Pracownia Kon
serwatorska Muzeum Archidiece
zjalnego w Poznaniu.

Inwestor: Parafia.

Kościół sukursalny 
p.w. św. Małgorzaty,
Rynek Sródecki

Budowla gotycka z 2 pol. XIV w., 
rozbudowana w XV w.

W 1992 r. konserwowano oł
tarz boczny p.w. św. Filipa Ne- 
reusza, ok. pol. XVIII w., marmo- 
ryzowany, ze stiukowym przed
stawieniem modlącego się św. Fi
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Poznań, kościół klasztorny oo. dom inikanów  p.w. Królowej Różańca Świętego  —  „Kazanie sw. Wincentego Ferreriusza , obraz olejny z 1 poi. 
XVII w., warsztat Tomasza Dolabelli, po konserwacji. Fot. archiwum Miejskiego Konserwatora Z abytków

lipa Nereusza. Nr rej. В 2 z 10 XI 
1970 r.

Stopień zniszczenia oceniono na 
40-50% : drobne ubytki ołtarza, 
spękania, ślady amatorskich na
praw, scena figuralna zniszczona 
w dolnej części pod wpływem 
wilgoci.

Ołtarz oczyszczono z zabrudzeń, 
wysoleń, zespolono stiuk z podło
żem, uzupełniono ubytki stiuków, 
złoceń, poleru, zrekonstruowano 
dolną partię przedstawienia.

Wykonawca: Fundacja Polska 
Sztuka Użytkowa w Poznaniu (Ma
riusz Lewicki, Krzysztof Tomczak.

Inwestor: Urząd Wojewódzki, 
Wydział Kultury i Sztuki.

W 1997 r. zakonserwowano ob
raz Matka Boska z Dzieciątkiem  
na półksiężycu w typie Assunty, 
renesansowo-wczesnobarokowy 
z pocz. XVII w., z okuciowym or
namentem snycerskim w zwieńcze
niu, malowany techniką tem pero
wą na desce. Nr rej. В 2 z 10 XI 
1970 r.

Obraz znajdował się w bardzo 
złym stanie: deski wypaczone, 
spękane, rozeschnięte, częściowo 
spróchniałe, z licznymi spękania
mi warstwy malarskiej i z przema- 
lowaniami.

Usunięto przemalowania i spró
chniałe fragmenty drewna, obraz 
zaimpregnowano roztworem Pa
raloidu B-72, wzmocniono struk
turalnie podłoże, uzupełniono ubyt
ki podobrazia, złocenia, wzmoc
niono odwrocie obrazu, wypun
ktowano.

Wykonawca: Joanna i Krzysztof 
Lang.

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

Kościół klasztorny
oo. dominikanów p.w. Królowej
Różańca Św., ul. Kościuszki 99

Budowla wzniesiona w 1. 1945- 
1949.

Przeprowadzono konserwację 
4 obrazów z 1 poł. XVII w., z kra
kowskiego warsztatu Tomasza Do
labelli, malowanych olejno na płót

nie, pochodzących z d. kościoła
oo. dominikanów (ob. oo. jezui
tów) przy ul. Szewskiej:

1. Św. Dominik z towarzysza
mi karmieni przez anioły, wym. 
205 x 265 cm;

2. Kazanie św. Wincentego Fer
reriusza, wym. 182 x 250 cm;

3. Męczeństwo dominikanów  
sandomierskich, wym. 190x257cm;

4. Św. Małgorzata Węgierska 
wskrzeszająca dziewczynę utopio
ną w studni, wym. 200 x 260 cm. 
Nr rej. В 129 z 2 XI 1992 r.

Obrazy były zabrudzone, zni
szczone, z pęcherzami oraz ubyt
kami warstwy malarskiej i płótna, 
słabo czytelne, o pociemniałym 
kolorycie i werniksie. Komplek
sowe prace konserwatorskie po
legały m.in. na usunięciu płótna 
d u b la ż o w e g o , p rz e m a lo w a ń  
i werniksów, oczyszczeniu płótna, 
uzupełn ien iu  ubytków  p łó tna  
i warstwy malarskiej wraz z za
prawą, dublażu na nowe płótno, 
opracowaniu powierzchni kitów, 
werniksowaniu i punktowaniu.
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Wszystkie obrazy były konser
wowane w 1901 г., a dwa (nr 1 
i 4) ponadto w latach 60. XX w. 
Ostatnią konserwację przeprowa
dzono w latach: 1995 (nr 1 i 2), 
1997 (nr 3), 1998 (nr 4).

Wykonawcy: Stanisław Zborow
ski (nr 1,4), Hanna Kutzner-Mel- 
lion (nr 2), Maria Roznerska wraz 
z zespołem (nr 3).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

Kościół klasztorny oo. francisz
kanów konwentualnych 
p.w. św. Antoniego Padewskie
go, ul. Franciszkańska 2

Budowla barokowa z 1. 1668- 
1698, 1733, arch. Jan Koński.

W 1990 r. przeprowadzono kon
serwację całopostaciowego portre
tu Jadwigi Rogalińskiej, malowa
nego olejno na płótnie po 1652 r., 
o wym. 193 X 140 cm. Nr rej. 
В 22 z 8 III 1971 r.

Powierzchnia odwrocia i lica 
była bardzo zabrudzona, werniks 
pożółkły, na krawędziach odnoto
wano drobne ubytki zaprawy. Ob
raz poddano zabiegom konserwa
torskim w związku z organizowa
ną w 1991 r. przez Muzeum N a
rodowe w Poznaniu wystawą „Du
ma i wolność. O braz szlachty 
w dobie baroku”.

Prace konserwatorskie polega
ły na oczyszczeniu odwrocia i lica 
obrazu, uzupełnieniu ubytków za
prawy i korekcie wcześniejszych 
punktowań i zabezpieczeniu lica 
werniksem.

Wykonawca: Muzeum Narodo
we w Poznaniu (Leszek Tuczyński).

Inwestor: środki własne M u
zeum Narodowego w Poznaniu.

W latach 1995-1996 wykona
no konserwację zespołu 14 por
tretów trumiennych i inskrypcyj- 
nej tablicy trumiennej, z 4 ćw. 
XVII w., malowanych olejno na 
blasze cynowej:

1. Mielżyńskiej (?), 2. M arian
ny nieznanego nazwiska, 3. Scza- 
nieckiej, 4. D. Koźmińskiej, 5. nie
znanej kobiety, 6. panny w wian
ku rucianym, 7. Mielżyńskiego 
(?), 8. Matuszewskiego, 9. nie
znanego chłopca, 10. mężczyzny 
herbu Łabędź, 11. mężczyzny 
z inicjałami S.R S. R., 12. niezna

nego mężczyzny, 13. nieznanego 
mężczyzny, 14. nieznanego męż
czyzny. Nr rej. В 22 z 8 III 1971 r.

Blaszane podłoża były skorodo
wane, a drewniane podłoża zni
szczone, na licu zalegały warstwy 
„oślepłych” werniksów oraz bru
du i kurzu, obrazy były przemalo
wane, z licznymi ubytkami war
stwy malarskiej.

Obrazy oczyszczono, usunięto 
produkty korozji, przemalowania 
i werniksy, zabezpieczono lica i od
wrocia werniksowań, wypunkto
wano, wykonano nowe drewnia
ne podłoża.

Wykonawca: Muzeum Narodo
we w Poznaniu (Hanna Kutzner, Te
resa Kozioł, Joanna Grzelachowska).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1. 1997-1998 przeprowa
dzono prace konserwatorskie przy 
ołtarzu p.w. Matki Bożej w Cudy 
Wielmożnej z kaplicy pod tym sa
mym wezwaniem wykonany przez 
braci franciszkańskich Antoniego 
Swacha (snycerz) i Adama Swacha 
(malarz) w 1. 1688-1693, dokoń
czony w 1713 r., drewniany, rzeź
biony, ze snycerką, 9 obrazów ma
lowanych na desce i płótnie, obraz 
centralny w szerokiej, srebrnej ra
mie, repusowanej, cyzelowanej, od
lewanej, z półszlachetnymi kamie
niami. Nr rej. В 22 z 8 III 1971 r. 
i nr rej. В 160 z 3 I 2000 r.

Przeprowadzono pełną konser
wację drewnianej konstrukcji oł
tarza, snycerki, rzeźb, srebrzeń, 
złoceń, zrekonstruowano i uzupeł
niono ubytki, wymieniono spróch
niałe elementy, naprawiono orygi
nalny mechanizm obrotowo-prze- 
suwowny ołtarza, zakonserwowa-

Poznań, kościół klasztorny oo. franciszkanów p.w. św. Antoniego Padewskiego, obrazy z  ołtarza  
w  kaplicy p.w. M atki Bożej w  Cudy Wielmożnej —  „Św. A nna” i „Św. Franciszek” (obrazy 
po odsłonięciu). Fot. J. M iecznikowski
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Poznań, kościół klasztorny oo. franciszkanów p.w. św. Antoniego Padewskiego, kaplica p.w. M atki Boskiej w  Cudy W ielm ożnej w ystrój 
sztukatorsko-m alarski kopuły po konserwacji. Fot. J. M iecznikowski

no 9 obrazów — 3 malowane na 
desce (Matka Boża w Cud Wiel
m ożna, portret brata Tomasza Dy
bowskiego, portret gwardiana Woj
ciecha Zawady), 6 malowanych na 
płótnie naklejonym na deskę (śś. : 
Anna, Joachim, Franciszek, A nto
ni Padewski, Józef, Jan Ewangeli
sta); pod sześcioma wymieniony
mi obrazami odkryto pierwotne 
przedstawienia tych samych świę
tych pochodzące z czasów budo
wy ołtarza, które odsłonięto. Ob
razy wtórne zdokumentowano na 
barwnych planszach fotograficz
nych w skali 1:1. Przeprowadzo
no także konserwację srebrnej ra
my o motywie gwiazdy wpisanej 
w czwórliść, datowanej na 1. 1676- 
1718. Najstarsza część, z główka
mi aniołków, rozetkami i półszla
chetnymi kamieniami (przy obra
zie) opatrzona jest cechą złotnika 
poznańskiego Łukasza Wrzasko- 
wicza, pozostałe — cechami złot
n ików  poznańskich Jacentego 
Piątkowskiego (Drzewo Jessego)

i Michała Meissnera (8-ram ienna 
gwiazda z motywem akantu).

Wykonanie: Pracownie Kon
serwacji Zabytków w Poznaniu, 
sp. z o.o. (kierownik zespołu Ewa 
Szydłowska-Nadolna).

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1999 r. — wykonano kon
serwację kaplicy p.w. M atki Bo
żej w Cudy Wielmożnej z pocz. 
XVIII w. — w zakresie wystroju 
malarskiego i sztukatorskiego. Ze
spół 11 malowideł autorstwa Ada
ma Swacha z ok. 1702 r., w techni
ce al fresco pokrywa kopułę i ścia
ny kaplicy: 1. śś. Juliana (?), Ma
ria Magdalena, Maria, siostra Ła
zarza, Małgorzata z Kortony, 2. 
śś. Urszula, Barbara, Apolonia, 
Małgorzata, 3. śś. Jadwiga Śląska, 
Elżbieta Turyńska, bł. Agnieszka 
Czeska i Jolanta, 4 . śś. Kinga, 
Klara, Konstancja, bł. Salomea,
5. św. Jan Chrzciciel, 6. bł. Jan 
Duns Szkot, 7. św. Antoni Padew

ski, 8. św. Franciszek, 9. Cudowne 
wskrzeszenie niewiasty i emblema
ty — kwiaty lilii. Przeprowadzono 
pełną konserwację m alowideł: 
oczyszczenie, dezynfekcja, uzupeł
nienie ubytków. Nr rej. В 22 z 8 III 
1971 r.

Wykonanie: Krzysztof Powidz- 
ki wraz z zespołem.

Inwestor: Urząd Wojewódzki 
i Sejmik Wojewódzki w Poznaniu.

Na wystrój sztukatorski kopu
ły z około 1701 r., warsztatu Al
berto Bianco, składa się 13 pełno- 
plastycznych, naturalnej wielko
ści figur Chrystusa i Apostołów 
wśród bogatej, mięsistej dekoracji 
ornamentalnej z motywami wici 
akantow ej, kwiatów, owoców, 
girland i główek anielskich. Prze
prowadzono pełną konserwację 
sztukaterii, usunięto przem alo
wania klejowe, oczyszczono po
wierzchnię, uzupełniono ubytki, 
złocenia, umocowano odspojone 
elementy, dokonano odsolenia.
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Wykonanie: Zakład Sztukator
ski Walentego Domanieckiego.

Inwestor: Urząd Miasta, Miej
ski Konserwator Zabytków.

W 1999 r. — wykonano kopię 
figury Marii Niepokalanej wień
czącą latarnię kaplicy p.w. Matki 
Bożej w Cudy Wielmożnej. Figu
ra została odlana w metalu i po
złocona wg oryginału pochodzą
cego z 1681 r. z blachy miedzia
nej, złoconej i trybowanej, wys. 
120 m; ob. przechowywanego 
w klasztorze (nr rej. В 160 z 3 I 
2000 r. Dokonano rekonstrukcji 
sierpu księżyca i aureoli z gwiazd 
wokół głowy wg zachowanych 
przekazów ikonograficznych.

Wykonanie: Jan Chojecki.
Inwestor: klasztor oo. francisz

kanów konwentualnych.

W 1999 r. przeprow adzono 
konserwację malowideł sklepien- 
nych i ściennych wykonanych 
przez Adama Swacha ok. 1702 r., 
po zniszczeniach II wojny uzupeł
nionych częściowo przez Henry
ka Kota i Teodora Szukalę pod 
nadzorem Ewy i Jerzego Wolskich 
oraz wystroju sztukatorskiego z k. 
XVII i 1 pol. XVIII w. w prezbi
terium. Malowidła przedstawia
ją: na sklepieniu Ukazanie się Sw. 
Trójcy św. Antoniemu Padewskie
mu, w otoczeniu 4 ulatujących 
aniołów i 2 malowideł alegorycz
nych: Śmierć i Zagubione dziecko 
odnajdujące drogę, ponadto wy
stępują iluzjonistyczne balustrady 
z przewieszonymi kobiercami. Na 
ścianach wschodniej i zachodniej 
relikty pierwotnego wystroju ma
larskiego z przedstawieniemi anioł
ków z końca XVII w. Nr rej. В 22 
z 8 III 1971 r. i nr rej. В 160 z 3 I 
2000 r.

M alow idła były zabrudzone 
i pociemniałe, silnie przemalowa
ne w technice klejowej i tem pero
wej, ich powierzchnia utraciła pier
wotną fakturę charakterystyczną 
dla techniki al fresco, miejscami 
występowały zawilgocenia pod
łoża. Sztukaterie o motywach ro
ślinnych miały drobne ubytki i za
wilgocenia; były przemalowane. 
Usunięto zabrudzenia i przema
lowania malowideł i sztukaterii,

odkażono je, odsolono powierz
chnie, podklejono i wykonano 
konsolidację tynków, uzupełnie
nie ubytków tynku i stiuku, pun
ktowanie ubytków polichromii, wy
konano nową monochromię. Na 
centralnym malowidle sklepienia 
odkryto relikty wystroju malar
skiego z końca XVII w.

Wykonanie: Krzysztof Powidz- 
ki z zespołem.

Inwestor: Wielkopolski Woje
wódzki Konserwator Zabytków.

Kościół klasztorny 
oo. jezuitów p.w. Najświętszego 
Serca Jezusowego (dawny 
dominikański), ul. Szewska 18

Świątynia gotycka z XIII w. 
(1253 r.), przebudowana w pocz. 
XVIII w., arch. Jan Catenazzi.

W 1. 1989-1990 odkryto figu
ralne malowidła ścienne z 2 poi. 
XVIII w. w korpusie nawowym 
(na ścianach i filarach). Na odsło
niętych fragmentach znajdują się 
m.in. postać duchownego, anioła, 
Chrystusa (?), wazon z kwiatami.

Poznań, S tary Rynek  —  fon tanna Prozerpiny, A ugustyn  Schoeps, 1 7 6 6  r. Fot. J. M ieczn ikow sk i
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Odkrywki oczyszczono i wstęp
nie zabezpieczono; do dziś nie prze
prowadzono dalszych prac kon
serwatorskich.

Wykonanie: Sztuka Polska w Po
znaniu (Andrzej Miarkowski, Krzy
sztof Tomczak.

Inwestor: Urząd Wojewódzki, 
Wydział Kultury i Sztuki.

W 1998 r. zakonserwowano 
obraz M atki Boskiej Śnieżnej z oł
tarza bocznego p.w. Matki Bo
skiej Pocieszenia, XVII-wieczny, 
m alow any o lejno na p łó tn ie , 
przedstawiający Marię w typie Ho- 
degetrii, w srebrnej, częściowo po
złacanej i trybowanej sukience 
z 1720 r., wym. 77,5 x 115,5 cm. 
Nr rej. В 4,0 z 29 XI 1971 r.

Płótno było kruche, zabrudzo
ne, zdeformowane, z 4 warstwa
mi przemalowań. Warstwa malar
ska zabrudzona, spękana, pokryta 
pociemniałym werniksem, na su
kience pokrytej lakierem produk
ty korozji srebra, pęknięcia.

Usunięto wtórne nawarstwie
nia malarskie i płótno dublażowe, 
uzupełniono ubytki płótna, doko
nano dublażu na nowe płótno, uzu
pełniono ubytki zaprawy i war
stwy malarskiej, powierzchnię za- 
werniksowano, oczyszczono su
kienkę, usunięto przemalowania 
i produkty korozji srebra, zlikwi
dowano deformacje blachy, zalu- 
towano pęknięcia.

Wykonawca: Piotr Dybalski.
Inwestor: Klasztor oo. jezuitów.

Klasztor oo. jezuitów, 
ul. Szewska 18

Budowla z XIII-XIV w., prze
budowana ok. 1500 r., w 1622 r. 
na pocz. XVIII w.

W 1990 r. odsłonięto relikty 
wystroju kaplicy p.w. św. Jacka, 
z 1 pol. XVII w. — malowane za- 
cheuszki oraz fragmenty scen fi
guralnych, zapewne z życia śś. Ja
cka i Dominika, a także fragmen
ty wystroju sztukatorskiego w po
staci przyściennych pilastrów z ka
pitelami.

W ykonaw ca: Sztuka Polska 
w Poznaniu.

Inwestor: Urząd Wojewódzki, 
Wydział Kultury i Sztuki.

Fontanna Prozerpiny,
Stary Rynek

Obiekt rokokowy z kutego pia
skowca, 1766 r., Augustyn Schoeps. 
Nr rej. В 1 z 9 XI 1935 r.

W 1993 r. wykonano pełną 
konserwację obiektu — usunięcie 
nawarstwień metodą hydrodyna
miczną, odsolenie i impregnacja 
kamienia, uzupełnienie ubytków 
kamienia masami plastycznymi na 
bazie żywicy epoksydowej i kru
szyw, scalenie kolorystyczne do
brze zachowanych starych kitów 
i fleków, wymiana skorodowanej 
instalacji hydraulicznej, zabezpie
czenie wnętrza cembrowiny, hyd- 
rofobizacja całej powierzchni ka
mienia, oczyszczenie brązowych 
rzygaczy i zabezpieczenie ich la
kierem na bazie Paraloidu B-72.

Wykonawca: Mariusz Lewicki.

Inwestor: Powszechny Bank Kre
dytowy S.A. w Warszawie, Oddział 
w Poznaniu.

W 1999 r. rekonstruowano pra
we przedramię i dłoń Prozerpiny 
(uszkodzone ok. 3 lat wcześniej).

Wykonanie: Pracownie Kon
serwacji Zabytków w Poznaniu, 
sp. z o.o. (rzeźbiarze: Piotr Posta- 
remczak, Mieczysław Król).

Inwestor Zarząd Dróg M iej
skich w Poznaniu.

Figura św. Jana Nepomucena, 
Stary Rynek

Rzeźba z kutego piaskowca, 
częściowo pozłacana, z 1724 r. 
N r rej. В 52 z 23 I 1973 r.

W 1990 r. wykonano rekonstruk
cję pozłacanej korony świętego.

W ykonan ie: Sztuka Polska 
w Poznaniu (Krzysztof Tomczak).

Inwestor: Urząd Miasta, M iej
ski Konserwator Zabytków.

Kapliczka Bożej Męki,
ul. Bydgoska 4 (na dziedzińcu
Szkoły Podstawowej nr 105)

Obiekt ceglany murowany, tyn
kowany, z elementami ceramicz
nymi z ok. 1706 r. Nr rej. В 60 
z 15 III 1973 r.

W 1992 r. sprawdzono staty
czność posadowienia kapliczki, 
uzupełniono i odświeżono elemen
ty ceramiczne; kapliczkę o tyn
kowano.

Wykonanie: Fundacja Polska 
Sztuka Użytkowa, Oddział w Po
znaniu (Marek Kozak).

Inwestor: Urząd Wojewódzki, 
Wydział Kultury i Sztuki.

Iwona Błaszczyk

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 
W WOJEWÓDZTWIE POZNAŃSKIM W LATACH 1990-1999

BRO D Y (gm. Lwówek)

Kościół parafialny
p.w. św. Andrzeja Apostoła

Drewniany, z 1. 1670-1673, 
z dobudowanymi po 1756 r. od 
południa zakrystią i kruchtą, od
nowiony w 1. 1935-1939. Nr rej. 
2467/A z 1932 r.

W 1. 1989-1993 przeprowadzo
no remont generalny kościoła po
legający na naprawie konstrukcji 
więźby dachowej, naprawie i wy
mianie części podwalin, konser
wacji drew nianych elem entów  
konstrukcyjnych; zlikwidowano 
skutki korozji biologicznej impre
gnatami chemicznymi.

BYTYŃ (gm. Kaźmierz)

Kościół parafialny p.w. Niepo
kalanego Poczęcia NMP

Zbudowany w 1534 r., restau
rowany w 1. 1725, 1785 i 1870, 
dobudowana kaplica i kruchta oraz 
częściowa przebudowa w 1906 r. 
Nr rej. 2446/A z 1932 r.
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