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W tej sytuacji istniały teoretycznie trzy warianty, z któ-
rych jeden należało przyjąć jako obowiązujący przy 
odbudowie: 

1) pozostanie przy XIX-wiecznych elewacjach kamie-
nicy czynszowej z wydobyciem renesansowych elementów 
dekoracyjno-kamieniarskich i renesansowego ukształtowa-
nia dziedzińca;  

2) odtworzenie pałacu na zachowanym założeniu rene-
sansowym w oparciu o istniejące elementy organizacji 
przestrzennej przyziemia i pierwszego piętra, utrzymanie 
w zasadniczym zarysie bryły budynku, przy ukształtowaniu 
elewacji w sposób nowoczesny; 

3) zrekonstruowanie elewacji sprzed przebudowy 
w XIX w. na podstawie jedynego przekazu ikonograficz-
nego (rysunku Juliusza Minutoliego z 1833 r.), przy zacho-
waniu wszystkich renesansowych elementów.

Zgodnie z obowiązującymi ogólnymi założeniami dla 
odbudowy Starego Miasta, uznając przekaz ikonograficzny 
jako podstawę do rekonstrukcji, wybrano alternatywę trzecią.

W 1954 r. przygotowana została dokumentacja 
historyczna212, a w latach 1956–1959 Aleksander Holas 
 przygotował projekt odbudowy pałacu wraz z sąsiednimi 
kamienicami mieszczącymi się w bloku między ulicami 
Kozią, Świętosławską i Wodną, których wnętrza wspólnie 
z pałacem zaadaptowano na siedzibę Muzeum Archeo-
logicznego. Koncepcja rekonstrukcji gmachu stała się 
wypadkową trzech czynników: pałacu z XVI w. i zachowa-
nych elementów jego ukształtowania architektonicznego, 
rekonstruowanego kształtu architektonicznego z połowy 
XVIII stulecia oraz współczesnych wymogów nowego użyt-
kownika i inwestora – Muzeum Archeologicznego, a pod-
stawą błędnej odbudowy było uznanie rysunku J. Minuto-
liego, ukazującego stan po dwukrotnej przebudowie pałacu 

 212 Z. Skorupska, Pałac Górków, dokumentacja wykonana w 1954 r. w ramach 
PP PKZ Poznań nie dała wskazań dla odbudowy renesansowego obiektu, bo 
identyfikowała architekturę pałacu z klasztorem Benedyktynek, który tu 
powstał na początku XVII w. (zb. MKZ).

124. Pałac Górków, rysunek piórkiem, Julius von Minutoli, 1833. Ze zb. MNP

125. Pałac Górków, widok od ul. Klasztornej po wyburzeniu kwartału zabudowy przy ul. Wodnej, Klasztornej, Ślusarskiej i pl. Kolegiackim, 1941. Ze zb. MKZ

126. Zniszczony pałac Górków, widok od ul. Klasztornej, fot. R.S. Ulatowski, 1945. Ze zb. MKZ
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przez benedyktynki, które przejęły budynek na początku 
XVII w.213

Odbudowę tego bloku rozpoczęto dopiero w 1960 r. 
i pierwszy etap skoncentrował się na rekonstrukcji kamie-
nicy na narożniku ul. Koziej i ul. Świętosławskiej, obiektu, 
który do pałacu dołączony został dopiero w 1605 r. Prace 
zakończono w 1961 r. i rozpoczęto drugi etap odbudowy 
narożnika ul. Koziej i Klasztornej, czyli właściwego pałacu. 
Roboty budowlane, kontynuowane w latach następnych, 
objęły dalsze części łącznie z renesansowym dziedzińcem 
pałacu, gdzie odkryte zostały podcienia wsparte na rene-
sansowych kolumienkach, w większości obudowanych 
w XVIII lub XIX w. szkarpami. Stan kolumienek był bardzo 
dobry, wymagały one jednak oczyszczenia i pewnych 
zabiegów konserwatorskich, które wykonano także przy 
cennym renesansowym portalu z 1548 r., uszkodzonym 
w niektórych partiach214.

Wszystkie pomieszczenia piwniczne (z wyjątkiem 
kamienicy na narożniku ul. Wodnej i Świętosławskiej, 
odbudowanej w ostatnim etapie robót od fundamentów) 
i części parteru zachowały sklepienia oryginalne, a znisz-
czone sklepienia parterowych wnętrz zostały zrekonstru-
owane. Natomiast na pierwszym i drugim piętrze, gdzie 
dawniej były stropy drewniane (zapewne z profilowanych 
belek), wykonano stropy żelbetowe o formie nawiązującej 
do stropów drewnianych. Zostały one obłożone okładziną 
drewnianą o uproszczonych profilach nie sugerujących 
rekonstrukcji. Odtworzono też na podstawie zachowanych 
fragmentów niektóre renesansowe elementy kamieniarki, 
jak obramienia okien na elewacjach zewnętrznych i w dzie-
dzińcu. W 1968 r. wykonano pseudorenesansowy portal 
w elewacji północnej od ul. Wodnej, odwzorowujący znany 
z rysunku J. Minutoliego portal z 1833 r.215 W pomieszcze-
niach parterowych w narożnikach północno-wschodnim 

 213 T. Jakimowicz, Odbudowa pałacu…, op. cit., s. 14; zob. też: T. Jakimowicz, 
Pałac Górków…, op. cit., s. 103; J. Skuratowicz, Pałac Górków…, op. cit., s. 85.

 214 Aby utrzymać autentyczny charakter kamieniarki, poprzestano na oczysz-
czeniu istniejących elementów. Ubytki były rekonstruowane tylko tam, gdzie 
było to niezbędne ze względów estetycznych, aby obiekt nie sprawiał wrażenia 
zniszczonego, przy czym założenie to dotyczyło głównie portalu i jednej kolumny. 
Większe ubytki były rekonstruowane w kamieniu (piaskowcu, z którego wykonany 
jest portal i kolumny), a mniejsze ubytki wypełniano masą ze sztucznego kamie-
nia (mielony piaskowiec i epidian 5). Nadpalony portal w południowym ramieniu 
krużganka pozostawiono bez uzupełnień jako destrukt i jedynego świadka znisz-
czeń pałacu w czasie ostatniej wojny. Prace konserwatorskie przy zabytkowej 
kamieniarce w pierwszym okresie prowadziło PP PKZ w Poznaniu (uzupełnienie 
większych ubytków w kamieniu i oczyszczenie kamienia); wykonywał je kamie-
niarz L. Wstawski pod nadzorem artysty rzeźbiarza J. Kiliszka z PP PKZ Warszawa 
oraz doc. dr. W. Domasłowskiego z UMK w Toruniu. W ostatniej fazie (w 1969 r.) 
przy nadaniu ostatecznej formy konserwowanym obiektom (wypełnianie ubyt-
ków masą z epidianem) pracowali artyści rzeźbiarze Cz. Woźniak i B. Kasznia pod 
nadzorem H. Kondzieli i dr. J. Lehmana.

 215 Portale w dziedzińcu oraz w pomieszczeniu w południowo-wschodnim 
narożniku są nowo zaprojektowane.

i południowo-wschodnim zrekonstruowano kolumny, na 
których wsparte są sklepienia, przy czym w trzony kolumn 
wmontowano autentyczne elementy216.

Wnętrza dawnego pałacu na parterze i pierwszym pię-
trze zostały zaadaptowane na sale wystaw czasowych, 
sale ekspozycji stałej i czytelnię oraz katalog biblioteki. 
Natomiast na wyższych kondygnacjach ulokowano pra-
cownie naukowe, magazyny i salę kinowo-odczytową. 
W sąsiednich kamienicach, które są powiązane komuni-
kacyjnie z pałacem, znalazły pomieszczenia pracownie 
konserwatorskie, administracja muzeum oraz mieszkania 
pracowników217.

 216 Nadzór konserwatorski nad rekonstrukcją pełnił H. Kondziela, natomiast 
dokumentację z odbudowy prowadziła T. Jakimowicz, zob. T. Jakimowicz, 
Pałac Górków w Poznaniu. Dokumentacja historyczna i opisowa, Poznań 1962 
(zb. MKZ). Prace budowlane wykonane zostały przez PP PKZ Poznań. Odbu-
dowa sfinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 217 Wszystkie odbudowane obiekty uzyskały współczesne wyposażenie 
techniczno-instalacyjne, łącznie z c.o.

Główne wejście dla zwiedzających muzeum zlokalizo-
wano od strony ul. Klasztornej przez okazały renesansowy 
portal i jedyny w swoim rodzaju zachowany w Pozna-
niu dziedziniec (obecnie wejście znajduje się od strony 
ul. Wodnej).

Odbudowę i adaptację na cele muzealne pałacu Górków 
wraz z sąsiednimi kamienicami zakończono w 1967 r. 
Gmach otrzymał nową funkcję oraz odzyskał swą dawną 
architektoniczną rangę. Podobnie jak w czasach renesansu 
dominuje nad zabudową kamienic staromiejskich, jakkol-
wiek nie można było wiernie odtworzyć jego zewnętrznego 
wyglądu z powodu braku przekazów, należało zatem zaak-
ceptować połączenie renesansowych form z elementami 
wprowadzonymi w czasie barokowej przebudowy.

W zespole budynków pojezuickich najbardziej ucierpiała 
dawna szkoła, zbudowana w obecnej formie w drugiej ćwierci 
XVIII w. Obiekt ten został wypalony, jakkolwiek zachowały 
się ściany zewnętrzne do wysokości gzymsu wieńczącego 
i wewnętrzne ze sklepieniami. Przetrwała też duża część 

127. Odkryte kolumny renesansowe na dziedzińcu pałacu Górków,  

fot. Cz. Czub, 1962. Ze zb. MKZ

129. Odbudowany pałac Górków, widok od ul. Koziej, fot. K. Jabłoński, 1967. Ze zb. MKZ

128. Pałac Górków, renesansowy portal przy ul. Klasztornej,  

fot. J. Korpal, ok. 1968. Ze zb. MKZ


