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PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH KLASYCYSTYCZNYCH 
I NEOKLASYCYSTYCZNYCH W WIELKOPOLSCE

KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W  POZNANIU
W LATACH 1990-2001

Kościół p.w. Wszystkich 
Świętych, d. zbór luterański 
p.w. Krzyża Św., ul. Grobla 1

N r rej. A 178 z 25 II 1931 r.
K ościół został w ybudow any  

wg proj. Antoniego H öhne w 1. 
1777-1783; wyposażenie wnętrza 
pochodzi z 1. 1785-1787 , tynki 
zew nętrzne z 1. 1801-1802 .

W 2000 r. w ykonano klam ro
wanie m urów kościoła, a w 2001 r. 
rem ont więźby dachowej (wymia
na i odtworzenie zniszczonych ele
m entów  konstrukcyjnych).

A utorski nadzór dr inż. Piotr 
Rapp.

Inw estor: Parafia, Urząd M ia
sta, pryw atni sponsorzy, G eneral
ny K onserw ator Zabytków, M ar
szałek W ojewództwa.

Pałac arcybiskupi, 
ul. Ostrów Tumski 1

N r rej. A 26 z 22 I I 1960 r. (12 III 
1930 r.).

Obiekt wzniesiony przed 1404 r. 
był w ielokrotnie przebudow yw a

ny i rozbudowywany. Skrzydło za
chodnie i skrzydło północne z bra
mą przejazdową pochodzące z koń
ca XVIII w. powstały p raw dopo
dobnie wg proj. Antoniego H ö h 
ne lub H enryka Ittara.

W 1. 1996-1998 przeprowadzo
no rem ont budynku. Wymieniono 
stolarkę okienną na nową (z za
chowaniem wszystkich podziałów), 
kam ienne parapety na drew niane, 
p od ło g i i stropy  nad  parterem 
z drewnianych na ognioodporne na 
stalowych belkach; wym ieniono 
też instalacje c.o., w odno-kanali
zacyjną i elektryczną.

W ykonawca: firma Polnex.
W 1998 r. w zm ocniono funda

m enty posadow ienia betonow ym i 
palami wg ekspertyzy prof. Przy- 
stańskiego.

W ykonawca: firm a Goeservice 
z W rocławia.

Inwestor: Kuria.
Niestety, wszystkie prace w pa

łacu w ykonano bez zezwolenia!

Teatr Wielki im. Stanisława 
Moniuszki, ul. Fredry 9

N r rej. A 21 z 16 IV 1966 r.
Budynek wzniesiony został w 1. 

1909-1910  wg proj. arch. М аха 
Littmanna i Heilmanna, w 1940 r. 
przebudow ano w nętrza wg proj. 
P. Baumgartena. W  1990 r. prze
prow adzono rem ont dachu i od 
now iono elewacje. W 1991 r. w y
rem ontow ano podłogę w idowni 
oraz w ykonano malowanie i zło
cenie we w nętrzach. W  1994 r. 
zbudowano pochylnię, a także do
stosow ano pom ieszczenia dla nie
pełnosprawnych. W 1. 1996-1997 
napraw iono izolację przeciwwil
gociową tarasu i przeprowadzono 
konserwację kamiennej balustra
dy tarasu wg proj. mgr inż. arch. 
Zbigniewa Antczaka. W grudniu 
1996 r. w ykonano rem ont scho
dów  wejściowych wg dokum enta
cji dr. inż. Piotra Rappa.

W ykonawca: Z akład R em on
tow o-B udow lany  „R em o-B udo- 
w a” s.c. z Poznania pod kier. 
M . Bilskiego.

Inw estor: Teatr Wielki.

Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10

N r rej. A 20 z 18 IV 1958 r.
Zbudowany w 1. 1873-1875 wg 

proj. Stanisława H ebanow skiego, 
rozbudowywany i przebudowywa
ny w 1. 1920, 1940/1941 i w 1. 60. 
XX w.

W 1998 r. w ykonano adaptac
ję pomieszczeń pracowni krawiec
kiej na III piętrze budynku Teatru 
na pokoje gościnne. Latem 2000 r. 
w trakcie prac konserwacyjnych 
w nętrza odkryto ich oryginalną 
kolorystykę; przeprowadzono kon
serwację sztukaterii i drewnianych 
elementów, w ym ieniono tkaniny 
na ścianach sali w idow ni. A uto
rski nadzór: mgr inż. arch. Zbig
niew Antczak i konserw ator za
bytków Andrzej Lipiński, badania 
mgr Jerzy Borwiński.Poznań. Kościół p.w . Wszystkich Świętych. Fot. P. Czech
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Poznań. Teatr Polski. Fot. P. Czech

W okresie od kwietnia do wrze
śnia 2000 r. przeprow adzono re
nowację i konserwację elewacji bu
dynku Teatru Polskiego wraz z re
konstrukcją detali wystroju archi
tektonicznego i adaptacją obiektu 
dla osób niepełnospraw nych.

Autorski nadzór: mgr inż. Zbig
niew Antczak.

W ykonawca: Pracownie Kon
serwacji Zabytków  Sp. z o.o.

W 2000 r. w foyer usunięto 
w tórne złocenia, ułożono bukowy 
parkiet na I piętrze.

N adzór: dyr. P. W odziński i a r
tysta plastyk Jarosław Maszewski.

W 2001 r. zaadaptow ano po 
mieszczenia magazynu na małą sa
lę koncertow ą.

Autorski nadzór: mgr inż. Zbig
niew Antczak.

Inw estor: Teatr Polski.

Odwach, Stary Rynek 3

N r rej. A 8 z 2 4  III 1971 r. (12 III 
1930 r. oraz 14 IX 1934 r.).

B udynek O dw achu w ybudo
wany został w 1. 1786-1787  wg 
proj. Jana C hrystiana Kamsetze- 
ra. Boczne skrzydła dobudow ano 
w 1. 1803-1804 . W 1. 40. i 50. 
XX w. obiekt odbudow ano wg 
proj. arch. A. Holasa.

przez mgr Irenę Kuznowicz-Bil 
i techn. W. Grzemskiego.

W 1999 r. w trakcie prac od 
kryto relikty śródrynkowej zabu
dowy drewnianej i murowanej z XV 
i XVI w. Badania prow adził mgr 
Piotr W awrzyniak. Program kon
serwacji i renowacji reliktów opra
cowali dr Janusz Lehm ann, mgr 
Andrzej Miarkowski i mgr inż. arch. 
Irena Kuznowicz-Bill z Fundacji 
Polska Sztuka Użytkowa w Poznaniu.

W ykonawca: firma „A rm anik” 
z Rogoźna Wielkopolskiego; pod
w y k o n aw ca  F undacja  Polskiej 
Sztuki Uż; tkowej w Poznaniu.

Inwestor: właściciel — M iej
skie Przedsiębiorstwo G ospodar
ki M ieszkaniowej.

Biblioteka im. Atanazego 
i Edwarda Raczyńskich, 
pl. Wolności 19

N r rej. A 15 z 24 III 1971 r. (12 III 
1930 r.)

Powstała w 1. 1820-1829 ; w 1. 
1953-1956 odbudowana od pozio
mu parteru  wg proj. inżynierów 
Janiny i Władysława Czarneckich.

W 1998 r. wykonano renowację 
elewacji budynku Biblioteki: oczy
szczono tynki, odtworzono ich ory
ginalną kolorystykę (na podstawie 
badań ikonograficznych), przepro
wadzono renowację wystroju archi
tektonicznego, w ym ieniono opie
rzenia na m iedziane, wykonano 
konserwację dębowych drzwi.

W 1. 1 9 9 8 /1 9 9 9  w y konano  
prace renowacyjne elewacji, osu
szenie i izolację m urów  Odw achu 
wg programu opracowanego przez 
m gr. A ndrzeja  M iarkow sk iego  
i Jerzego Szczukę. W tym samym 
czasie przeprow adzono m odern i
zację w nętrz, napraw ę więźby da
chowej, prace dekarskie, w ym ia
nę stolarki okiennej i drzwiowej 
—  wg programu prac określonych

Poznań. Odwach. Fot. P. Czech
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Program prac i nadzór au to r
ski: mgr Andrzej M iarkowski.

W ykonawca: w arsztat W alen
tego Domanieckiego.

Inwestor: Miejska Biblioteka Pu
bliczna i Zarząd M iasta Poznania.

Poznań. Wieża Ratusza. Fot. P. Czech

Wieża ratuszowa, Stary Rynek 1

Ratusz wpisany został do reje
stru zabytków nieruchom ych pod 
nr. A 7 z 24 III 1971 r. (12 III 
1930, 14 IX 1934 r.).

Wieża zbudow ana została w 1. 
1781-1783 praw dopodobnie wg 
proj. Efraima Szregera, prace nad
zorow ał arch. Antoni H öhne; po 
zniszczeniach wojennych zrekon
struow ana w 1953 r. W  Ratuszu 
obecnie mieści się Oddział M u
zeum N arodow ego.

W 1. 1995-1996  w ykonano re
konstrukcję latarni na podstaw ie 
archiwalnych m ateriałów  ikono
g raficznych , w ym ien iono  m ie
dziane pokrycia, przeprow adzo
no konserwację metalowej balu
strady, tarcz zegarowych i orła.

Prace ze strony M uzeum  N a
rodow ego nadzorow ali S. Bober 
i E. M ielnik.

Wykonawca: firma „Retro” z Po
znania.

Inwestor: Urząd M iasta.

Bazar Poznański, 
ul. Paderewskiego 8

N r rej. A 16 z 20 II 1960 r.

Bazar został wybudow any w 1. 
1839-1842 wg proj. Ernesta Steu- 
denera, rozbudow any (od strony 
Alei M arcinkowskiego) w 1898 r. 
wg proj. Rogera Sławskiego. Po 
zniszczeniach w ojennych odbu
dow ano go 1949 r. pod kierun
kiem B. Schmidta i H. M arcin
kowskiego; przy rekonstrukcji po
m inięto liczne elementy wystroju 
architektonicznego.

W  1. 1990/1991 przeprowadzo
no prace we w nętrzach ze środ
ków ówczesnego właściciela — Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Orbis. 
W następnych latach, po zmianie 
inw estora, prace kontynuow ano:

1992-1994  — adaptow ano przy
ziemia budynku od strony ul. Pa
derew skiego na sklepy, powstał 
Pasaż Niebieski wg proj. architek
tów Wojciecha Łakińskiego i Zbig
niewa Pydy (w 1995 r. realizacja 
otrzym ała nagrodę arch itek toni
czną Z łotego O łów ka za najlep
szą adaptację budowlaną).

W  1. 1995/1996 — adaptow a
no pom ieszczenia I i II piętra na 
biura, w yrem ontow ano an treso
lę, osuszono piwnice. W 1997 r. 
uzupełniono i napraw iono tynki, 
boniow ania, opaski okienne, wy
m ieniono zew nętrzne opaski na 
m iedziane , n ap raw io n o  rynny,

Poznań. Biblioteka Raczyńskich. Fot. P. Czech

Poznań. Bazar. Fot. A. Jabłońska, 2001
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przeprowadzono konserwację ku
tej bramy. W 2000 r. rozpoczęto 
budowę podziemnego parkingu, 
będącego częścią dolnej kondyg
nacji rekonstruowanego budynku 
Resursy Kupieckiej, wg proj. Woj
ciecha Łakińskiego i Zbigniewa 
Pydy, pod nadzorem archeologi
cznym mgr Henryka Klundera.

Inwestor: Spółka Akcyjna Ba
zar Poznański.

Gimnazjum Fryderyka Wilhelma, 
ob. III Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Jana Kantego, skrzydło 
u zbiegu ulic Strzeleckiej 
i Strzałowej, ul. Strzelecka 10

Nr rej. A 14 z 18 IV 1958 r.
Interesujący nas fragment całe

go kompleksu pochodzi z 1822 r. 
Był to początkowo dom konduk
tora Friedricha Wilhelma Hoff
mana i dopiero w 1833 r. został 
zaadaptowany na cele dydaktycz
ne — na gimnazjum im. Frydery
ka Wilhelma; kolejne części dobu- 
dowywano wl. 1856-1857 ,1871— 
1873 i w 1874 r.

Latem 2001 r. przeprowadzo
no renowację elewacji: usunięto 
stare farby, uzupełniono ubytki tyn
ku, naprawiono spękania, wzmoc
niono podłoże z tynku wapien
nego oraz pomalowano farbami 
silikonowymi ISPO; wymieniono 
też część stolarki okiennej.

Prace wykonano wg proj. mgr. 
inż. arch. Zbigniewa Antczaka.

Wykonawca: firma „Swarbud” 
SA ze Swarzędza.

Kamienica, Stary Rynek 44

Nr rej. A 195 z 10 XI 1972 r. 
(zapis dotyczy zabudowy śródryn- 
kowej i pierzei).

Kamienica z XV w., wyraźnie 
p rz e b u d o w a n a  w k. XVIII w. 
i w 1911 r. Po zniszczeniach w o
jennych została zrekonstruowana 
na podstawie fotografii z k. XIX w. 
wg proj. Henryka Nowakowskie
go; płaskorzeźby Michała Mur- 
lewskiego.

W 1. 1990-1 9 9 2  przeprow a
dzono remont kapitalny kamieni
cy i adaptację wnętrz na ekspozy
turę PKO BP, zachowując i ekspo
nując gotycką ścianę graniczną 
z kam ienicą  nr 43 . Aranżacje 
wnętrz wykonano wg proj. prof.

Henryka Regimowicza. Bank otrzy
mał wyróżnienie w konkursie na 
najlepszego użytkownika obiektu 
zabytkowego za rok 1992.

Inwestor: PKO BP.

Kamienica, Stary Rynek 92

N r rej. A 96 z 14 IX 1934 r.
Kamienica powstała w XV w., 

obecny wygląd uzyskała po prze
budowie w 2 poł. XVIII w.; przy
ziemie przebudowano na począt
ku XX w.

W 1. 1997/1998 przeprow a
dzono adaptację frontowej części

piwnic budynku na lokal gastro
nomiczny.

Autorski nadzór: mgr inż. arch. 
Piotr Wędrychowicz, później Ire
na Kuznowicz-Bil.

N adzór konserwatorski: mgr 
Zbigniew Karolczak.

Inwestor: właściciel lokalu gas
tronomicznego.

W 1. 1999/2000 właściciel ka
mienicy odnowił jej elewację — 
niestety, była to samowola!

Kamienica, Stary Rynek 95/96

N r rej. A 97 z 14 IX 1934 r.
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Poznań. Akademia Ekonomiczna. Fot. A. Jabłońska, 2001

Poznań. Budynek adm inistracyjny przy ul. Grobla 15. Fot. A. Jabłońska, 2001

Kamienica powstała w XV w. 
była wielokrotnie przebudow y
wana, m.in.-w k. XVIII w. (połą
czono dwa sąsiadujące ze sobą bu
dynki), k. XIX w., pocz. XX w.; 
po zniszczeniach wojennych od 
budowana w 1948 r. wg proj. Bo
gdana Mrożka.

W  1997 r. adaptowano piwni
ce i parter  na lokal gas tro n o 
miczny. Prace badawcze wykonał 
mgr Piotr Wawrzyniak. Remont 
wykonano wg proj. mgr. inż. Woj
ciecha Łakińskiego i inż. Rom u
a ld a  Albrechta; w trakcie prac 
odkryto i wyeksponowano gotyc

kie wątki ceglane, sklepienia ko
lebkowe.

Inwestor: właściciel obiektu.
W 1998 r. p rzep row adzono  

remont i adaptację części pomie
szczeń parteru na salę obsługi klien
tów  Deutsche Bank Polska SA. 
W ykonano także konserwację go
tyckiej ściany wschodniej wg proj. 
arch, wnętrz Jacka Wilczaka.

Inwestor: Deutsche Bank Pol
ska SA.

Dworzec Zachodni, 
ul. Głogowska

Nr rej. A 208 z 4 XI 1978 r.

Neoklasycystyczny. Wzniesio
ny w 1. 1925-1929 wg proj. prof, 
inż. Franciszka Rybickiego.

W 1991 r. wymieniono łupko
we poszycie dachu na płytki z bla
chy cynkowej, w 1992 r. wymie
niono stolarkę drzwiową na alu
miniową.

Nadzór autorsko-inwestorski: 
Krzysztof Sassak.

Inwestor: właściciel firmy „Li
k ö r” i Tygodnik Ogłoszeniowy 
„Labirynt”.

Na przełomie 1995/1996 r. prze
p row adzono  naprawę pokrycia 
i poszycia dachowego, restaurac
ję elewacji budynku, konserwację 
elementów ze sztucznego kamie
nia, konserwację części oryginal
nej stolarki.

Program prac opracowali art. 
plastyk Danuta Wróbel i inż. Janusz 
Kaczmarek; wytyczne konserwator
skie — mgr Andrzej Miarkowski.

Inwestor: PP Polskie Koleje Pań
stwowe, Dyrekcja Zachodnia.

Wykonawca: mgr Mariusz Le
wicki — firma „Renox”.

Szpital Wojskowy, d. Hotel 
„Polonia", ul. Grunwaldzka 16/18

N r rej. A 254 z 20 X 1984 r.
Neoklasycystyczny budynek ho

telowy powstał w latach 1928— 
1929 wg proj. architektów Kazi
mierza Rucińskiego i Jerzego Tu- 
szowskiego z okazji Powszechnej 
Wystawy Krajowej.

W  1997 r. wymieniono część 
stolarki okiennej (z odtworzeniem 
oryginalnego podziału). W 1998 r. 
—  wymiana pokrycia dachowe
go, naprawa konstrukcji drewnia
nej dachu, ocieplenie stropu V pięt
ra oraz wymiana opierzeń blachar
skich i rynien wg projektu budow
lanego inż. Lecha Janygi i pod nad
zorem konserwatorskim dr inż. 
Piotra Rappa. W 2000 r. przebu
dowa pomieszczeń na II piętrze 
wg projektu inż. architektów Ewy 
i Stanisława Sipińskich.

Inw esto rem  wszystkich prac 
właściciel obiektu.

Willa Paula Ueckera, 
ob. Rozgłośnia Polskiego Radia, 
Radio „Merkury", 
ul. Berwińskiego 5

N r rej. A 219 z 25 IV 1979 r.
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Neoklasycystyczna willa zosta
ła wybudowana ok. 1908 r. przy
puszczalnie wg proj. arch. Paula 
Gengego.

W  1993 r. przeprowadzono re
m ont dachu, adaptację poddasza 
na pomieszczenia redakcyjne i biu
row e, w ym ien iono  opierzenia. 
W 1994 r. wykonano pionową izo
lację fundamentów, renowację ele
wacji, konserwację stolarki okien
nej, balustrady schodów, witraża 
i kutego parkanu (wraz z uzupeł
nieniem ubytków).

Prace wykonano wg projektu 
plastyczno-realizacyjnego autorstwa 
arch, wnętrz mgr. Jacka Wilczaka.

Prace finansowane ze środków 
Radia „M erkury” SA, Rozgłośni 
Regionalnej Polskiego Radia.

Akademia Ekonomiczna, 
al. Niepodległości 10

N r rej. A 226 z 20 III 1980 r.
N eok lasycystyczny  budynek  

uczelni powstał w 1. 1928-1931 
wg proj. A. Ballenstaedta.

W  2001 r. wykonany został re
mont, renowacja i modernizacja 
Auli Głównej: wymieniono posa
dzki na parkiet dębowy, przywró
cono pierwotną kolorystykę deta
li architektonicznych, zrekonstru
owano zniszczone detale, zakon
se rw o w a n o  istn iejącą s to larkę  
okienną i drzwiową, przeprowa-

Poznań. Poczta po  oczyszczeniu elewacji. 
Na pierw szym  planie fragment fontanny 
Kronthala z 1909 r. Fot. A. Jabłońska, 2002

Poznań. Arkadia —  w idok od ul. Ratajczaka. Fot. P. Czech

Poznań. Budynek banku. Fot. A. Jabłońska, 2002

dzono konserwację odkrytej poli
chromii wg projektu dr. inż. arch. 
Roberta Barełkowskiego i mgr. inż. 
arch. Michała Nowakowskiego.

Ekspertyza, badania i wnioski: 
mgr Krzysztof Piotr Tomczak z fir
my „Renox”.

Inwestor: Akademia Ekonom i
czna.

Gazownia, budynek 
administracyjny, ul. Grobla 15

N r rej. A 269 z 31 XI 1984 r.
Budynek powstał w 1925 r. wg 

proj. Stanisława Kirkina dla Z a 
kładów Światła i Wody.

1996 r. zbudowano wiatrołap 
przed głównym wejściem, wymie
niono stolarkę okienną na plasti
kową (z odtworzeniem pierwot
nego podziału).

Arkadia, d. Teatr Niemiecki, 
ul. Ratajczaka 44 
(lub pl. Wolności 11 )

N r rej. A 218 z 9 IV 1979 r.
Neoklasycystyczny gmach tea

tru został zbudowany w 1. 1878— 
1879 wg proj. Casara Stenzla; roz
budowywany w 1895 r. wg proj. 
H. Griidera, i przebudowywany 
w 1. 1911-1912.
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Poznań. Poczta. Fot. A. Jabłońska, 2002

W 1997 r. zaadaptowano w nę
trza przyziemia i piwnicy na p o 
mieszczenia EMPiK wg proj. Fir
my Architektonicznej „Kapitoń- 
ski &  Kapitońska” s.c. z Katowic.

W 1997 r. przeprowadzono re
nowację i odwodnienie tarasu Ar
kadii wg proj. mgr inż. arch. Ireny 
Kuznowicz-Bill, adaptowano po 
mieszczenia I piętra dla Wydaw
nictwa Miejskiego, wg proj. mgr. 
inż. arch. Krzysztofa Jędrzejczaka 
w 1. 1997/1998 odnowiono ele
wacje, wg proj. kolorystycznego 
mgr inż. arch. Ewy Łangowskiej 
oraz wg programu konserwator
skiego (renowacja elementów ka
miennych i detali architektonicz
nych) mgr. Mariusza Lewickiego.

N adzór  konserwatorski: mgr 
inż. Zbigniew Antczak.

Wykonawca: firma ARMANIK 
z Rogoźna Wielkopolskiego.

Inwestorzy: EMPiK, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki M ie
szkaniowej.

Wielkopolski Bank Kredytowy, 
d. Bank Wschodni (Ostbank) 
pl. Wolności 15

N r rej. A 417 z 5 X 1994 r.
Budynek wzniesiono w 1911 r. 

Pierwotny projekt arch. Hansa Uhla 
z Poznania (o silnych znamionach 
neobaroku) został przeredagowa
ny przez berlińskich architektów 
Mosera i Bielefelda zyskując cechy 
architektury neoklasycystycznej.

W 1. 1995-1996  rozbudowano 
i zmodernizowano wnętrza (hall, 
sala operacyjna, adaptacja piwnic) 
wg proj. arch. Katarzyny Weiss 
i arch. Michała Kotkowskiego.

W  1996 r. rozpoczęto prace 
przy adaptacji poddasza wg proj. 
arch. arch. Krzysztofa Frąckowia
ka, Stanisława Mikołajczyka i Ka
tarzyny Weiss.

Urząd Pocztowy nr 9 
ul. 23 Lutego 26

Zespół urbanistyczno-architekto
niczny nr rej. A 225 z 4 VI 1979 r.

Budynek wzniesiony w 1. 1873— 
1881 wg proj. Heinricha Kocha, 
przebudowany i zmodernizowany 
w 1935 r. wg proj. Adama Ballen- 
staedta, gruntownie przebudowa
ny w 1. 1944-1945 , odbudowany 
po zniszczeniach w 1948 r.

W  1993 r. wykonano nowe scho
dy i pochylnię z granitu strzegom
skiego wg proj. inż. Stanisława 
Ziętowskiego. W 1. 1994-1995 
zmodernizowano i wyremontowa
no wnętrza, natomiast w 1. 1997- 
1999 przeprowadzono remont ele
wacji: oczyszczenie kamiennej ele
wacji, uzupełnienie spoin, uzupeł
nienie ubytków kamienia, wymia
na najbardziej zniszczonych płyt 
w okładzinie, rem ont gzymsu ko
ronnego, rekonstrukcja uszkodzo
nych elementów. Prace wykonano 
wg programu inż. Stanisława Zię
towskiego.

W 2000 r. wymieniono fron
towe drzwi wejściowe — wg proj. 
Macieja Apponowicza.

Joanna Figuła-Czech

KONSERWACJA ZABYTKÓW SZTUKI, RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO I TECHNIKI 
W POZNANIU W LATACH 1990-2001

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

Kościół gotycki, rozbudowywa
ny i przebudowywany w wiekach 
X, XI, XIII-XIX, regotyzowany 
w l. 1946-1956 .

Ołtarz w  kaplicy p.w. św. Józefa

W  1993 r. poddano pracom kon
serwatorskim neoklasycystyczny oł
tarz, wykonany w marmurze i stiu-

ku w 1905 r. przez Stanisława Pren- 
dkiego wg proj. Stanisława Borec
kiego. Oczyszczono lico ołtarza wraz 
z dekoracją stiukową i wykonano 
drobne reperacje w przyziemiu.

Wykonawca: pracownia k o n 
serwatorska M uzeum Archidiece
zjalnego w Poznaniu.

Obrazy ze Złotej Kaplicy

W 1999 r. zakonserw ow ano 
2 obrazy należące do wyposażenia

Złotej Kaplicy: Bolesław Chrobry 
i O tton  III u grobu św. Wojciecha 
Edwarda Brzozowskiego z 1840 r. 
i M ieszko I kruszy bałw any  Janu
arego Suchodolskiego z 1837 r., 
utrzymane w stylistyce klasycysty- 
czno-historycznej, malowane olej
no na płótnie.

Oba płótna były osłabione, z drob- 
nymi rozdarciami, zaprawa i war
stwa malarska z licznymi ubytkami, 
spęcherzeniami i łuseczkowatymi
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