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r Janusz Lehmann by∏ osobà wielce zas∏u˝onà dla
sprawy zabytków Poznania
i Wielkopolski. Jako konserwator zabytków z ogromnym zaanga˝owaniem i wielkà pasjà
podejmowa∏ w tej dziedzinie
tak˝e prace spo∏eczne.
Urodzi∏ si´ w Poznaniu
19 kwietnia 1924 r. jako syn
Ignacego, nauczyciela, i Stanis∏awy z Scheitrów. Do szkó∏ powszechnych nr 2 i 39 ucz´szcza∏ w Poznaniu w latach 19301936, a nast´pnie do Gimnazjum
Jana Kantego, w latach 19361939, gdzie ukoƒczy∏ trzecià
klas´. Po zaj´ciu Poznania
przez Niemców, w grudniu
1939 r. zosta∏ wraz z rodzicami
wysiedlony do Koniecpola w powiecie Radomsko. Tam pracowa∏ jako goniec na poczcie,
a póêniej jako robotnik w nadleÊnictwie. We wrzeÊniu 1940 r.
wraz z rodzicami przeniós∏ si´ do
Warszawy, gdzie ucz´szcza∏ do
Liceum Administracyjnego im.
Roeslerów do lipca 1941 r., a w latach 1941-1944 pracowa∏ jako
praktykant biurowy w firmie Becon-Export. Podczas powstania
warszawskiego walczy∏ w Oddziale „Baszta” na Mokotowie.
Nast´pnie wywieziony zosta∏ do
obozu jenieckiego Stalag X-B
Sanbostal k. Bremy, który w maju 1945 r. oswobodzi∏y wojska
brytyjskie. Do maja 1946 r. przebywa∏ w obozach dla by∏ych
jeƒców w Witbeck i Elkenförde
pod Kilonià w charakterze t∏umacza j´zyków angielskiego
i niemieckiego.
W czerwcu 1946 r. powróci∏
do Poznania i w paêdzierniku
tego˝ roku zda∏ matur´ jako
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eksternista w Liceum Êw. Marii
Magdaleny. W latach 1947-1950
pracowa∏ w Spó∏dzielni Wydawniczej „Czytelnik” i równoczeÊnie
studiowa∏ na Wydziale Matematyczno-Fizycznym i Chemii Uniwersytetu Poznaƒskiego. Studia
ukoƒczy∏ w 1952 r. Prac´ dyplomowà poÊwi´ci∏ konserwacji
zabytków metalowych. W lutym
1951 r. rozpoczà∏ prac´ w Muzeum Narodowym w Poznaniu,
kolejno na stanowiskach adiunkta
do 1954 r., konserwatora do 1963 r.
i g∏ównego konserwatora do 1990 r.
Kierowa∏ utworzonym przez
siebie laboratorium badawczym
i nadzorowa∏ tworzone tak˝e przy
swoim wspó∏udziale pracownie
konserwatorskie: malarstwa i rzeêby, grafiki, tkanin, mebli, metali,
zabytkowych instrumentów muzycznych, zabytków etnograficznych i militariów. Bra∏ równie˝

aktywny udzia∏ w organizacji
nowych oddzia∏ów poznaƒskiego Muzeum Narodowego.
W 1965 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uzyska∏ stopieƒ
doktora nauk przyrodniczych.
W tym roku przebywa∏ tak˝e
na stypendium w Wielkiej
Brytanii i Belgii, gdzie zapoznawa∏ si´ z organizacjà i metodà pracy laboratoriów konserwatorskich, ich osiàgni´ciami i programem badaƒ.
Wielokrotnie bra∏ czynny
udzia∏ w konferencjach mi´dzynarodowych poÊwi´conych
konserwacji zabytków we
W∏oszech, w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Czechach, by∏ym
ZSRR, Tunezji, Indiach oraz
na W´grzech.
Dr Janusz Lehmann by∏ organizatorem wielu ogólnopolskich
konferencji konserwatorskich,
poÊwi´conych problemom konserwacji drewna, zabytków metalowych, tkanin i skóry, kamienia,
papieru i pergaminu, malarstwa
sztalugowego, a tak˝e doktrynom
konserwatorskim. By∏ równie˝ autorem kilkudziesi´ciu publikacji
poÊwi´conych g∏ównie przyczynom niszczenia oraz konserwacji
zabytków ruchomych, które ukazywa∏y si´ zarówno w kraju, jak
i za granicà. T∏umaczy∏ publikacje zagraniczne o problematyce
konserwatorskiej i muzealnej.
Prowadzi∏ wspó∏prac´ z wy˝szymi uczelniami i instytutami
naukowymi. By∏ konsultantem
przy wielu realizacjach ró˝nych
prac konserwatorskich za granicà
i w kraju, g∏ównie w Wielkopolsce. Bra∏ udzia∏ m.in.

w odbudowie i restauracji ratusza
poznaƒskiego, zabezpieczaniu reliktów architektury przedromaƒskiej i romaƒskiej pod katedrà
poznaƒskà, konserwacji drzwi
gnieênieƒskich czy p∏yt Vischerowskich z katedry poznaƒskiej,
do których powrotu do Polski
w du˝ej mierze si´ przyczyni∏.
By∏ autorem wielu nowoczesnych
metod ratowania dzie∏ sztuki.
Od 1960 r. by∏ cz∏onkiem
Mi´dzynarodowego Instytutu
Konserwatorskiego (IIC), a od
1975 r. wiceprzewodniczàcym
grupy polskiej tego instytutu.
Systematycznie dostarcza∏ materia∏y dotyczàce polskiej problematyki konserwatorskiej, które
publikowano w „IIC Abstract”
w Nowym Jorku. Nale˝a∏ równie˝ do Mi´dzynarodowego Komitetu Muzeów (ICOM), w którym w latach 1963-1975 pe∏ni∏
funkcj´ koordynatora grupy roboczej „Kamieƒ”. Wyst´powa∏
ponadto jako ekspert komisji
UNESCO ds. konserwacji zabytków kamiennych. W 1990 r. przeszed∏ na emerytur´, ale w dalszym ciàgu pe∏ni∏ obowiàzki starszego kustosza w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie
Lednickim.
Dr Janusz Lehmann aktywnie
dzia∏a∏ spo∏ecznie. By∏ inicjatorem utworzenia oddzia∏u poznaƒskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz jednym z g∏ównych organizatorów,

a nast´pnie wiceprezesem i prezesem Oddzia∏u Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Poznaniu.
Funkcj´ t´ pe∏ni∏ a˝ do Êmierci.
Jego dzia∏alnoÊç w towarzystwie wiàza∏a si´ z tak wa˝nymi
inicjatywami, jak renowacja Kaplicy Królewskiej w katedrze poznaƒskiej, ufundowanie monumentalnego nagrobka Przemys∏a II,
wmurowanie tablicy pamiàtkowej na Zamku Królewskim na
Wzgórzu Przemys∏a. Mia∏ tak˝e
wspó∏udzia∏ w restauracji zabytkowej studni Ignacego Tischnera
ustawionej w parku przy Muzeum
Etnograficznym oraz konserwacji
pr´gierza na Starym Rynku.
Poznaƒskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wykaza∏o
szczególnà aktywnoÊç w okresie
prezesury dr. Janusza Lehmanna.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem
Konserwatorów Zabytków w Poznaniu podjà∏ on starania o rewaloryzacj´ zaniedbanego Ostrowa
Tumskiego. Zabiega∏ z równie
pozytywnym skutkiem o restauracj´ reliktów przedromaƒskich
i romaƒskich w podziemiach katedry poznaƒskiej oraz konserwacj´ Z∏otej Kaplicy.
Osobnym rozdzia∏em jego
dzia∏alnoÊci by∏o uczczenie wa˝nych postaci i wydarzeƒ tablicami
pamiàtkowymi, m.in.: biskupa
Jordana w katedrze, króla Boles∏awa Chrobrego, pobytu w Poznaniu Wojciecha Korfantego
oraz trzech wybitnych muzyków:

Paganiniego, Liszta i Wieniawskiego. Wszystkie te inicjatywy
by∏y mo˝liwe dzi´ki umiej´tnoÊci
znalezienia sponsorów, którzy
sfinansowali te przedsi´wzi´cia
Towarzystwa.
Ostatnià niezwykle wa˝nà
sprawà podj´tà wspólnie z Towarzystwem Mi∏oÊników m. Poznania i Towarzystwem Urbanistów Polskich w Poznaniu by∏a
odbudowa poznaƒskiego Zamku
Królewskiego. Kilka posiedzeƒ
towarzystw i specjalistów oraz sesja naukowa na ten temat zaowocowa∏y powstaniem Komitetu
Odbudowy Zamku Królewskiego, w którego pracach bra∏ czynny udzia∏.
Dr Janusz Lehmann by∏
cz∏owiekiem niezwykle pracowitym i profesjonalnym, serdecznym i ˝yczliwym dla wspó∏pracowników i podw∏adnych, cieszàcym si´ powszechnà sympatià,
co zjednywa∏o mu sojuszników
w realizacji podejmowanych celów. Du˝ym osiàgni´ciem by∏o
doprowadzenie do koƒca realizacji studni Apolla na Starym
Rynku, ods∏oni´tej w 2002 r. oraz
podj´cie prac projektowych nad
nast´pnà studnià – Neptuna.
Dr Janusz Lehmann zmar∏
w Poznaniu 25 grudnia 2002 r.
i pochowany zosta∏ na cmentarzu
parafialnym na Je˝ycach.

Henryk Kondziela
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r. Janusz Lehmann (19242002) was a conservator of
historical monuments and an
expert on theory and praxis. He
was also an outstanding organiser
of scientific and social undertakings in numerous fields of conservation as well as an author and
translator of numerous professional publications.

Participant and co-organiser
of numerous specialist conferences on the conservation of historical monuments held both at
home and in Italy, Spain, the
United States, Germany, the Czech
Republic, the former Soviet Union,
Tunisia, India and Hungary.
Dr. Janusz Lehmann was
a member of the International

Institute of Conservation (IIC),
the International Committee of
Museums (ICOM) and an expert
for the UNESCO commission
dealing with the conservation of
stone monuments. Up to his death
he also fulfilled the function of
the chairman of the Poznaƒ Branch
of the Society for Protection of
Historical Monuments (TOnZ).
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