
 1 

 
Patron Firmy 

Zakład Malarki i Konserwacja, Naprawa 

Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych 

Daniel Nowacki  

 

 
     64 -113 Osieczna       kom. 603 069 106 

     ul. Jeziorkowska 6              e-mail: nowackidaniel@wp.pl 

                                                   www.renowacjazabytkownowacki.pl 

 

 
 

 Firma Malarsko-Konserwatorska została założona w 1980 roku. Od 

początku istnienia zajmuje się restauracją i konserwacją, obiektów zabytkowych 

sakralnych i świeckich. Wykonuje wszelkie prace, poczynając od 

standardowych prac malarskich, konserwację sztukaterii, kamienia, ceramiki, 

pozłotnictwo na drewnie i tynku oraz prace konserwatorskie i restauratorskie 

przy konserwacji malowideł ściennych i polichromii wyposażenia. 

  Zatrudnionych 14-tu pracowników w tym trzech synów właściciela:  

Joachim Nowacki – mgr Konserwatorstwa,  

Szymon Nowacki –  lic. Konserwatorstwa. 

Dawid Nowacki – adept sztuki  

Właściciel – Daniel Nowacki ur. w 1952 roku w Śmiglu, żonaty – żona 

Barbara i sześcioro dzieci – dwie córki i czterech synów. Mistrz Rzemiosła 

Artystycznego - posiada uprawnienia nr LI/19/1040/90 nadane przez 

Ministerstwo Kultury i Sztuki, w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów 

zabytkowych i artystycznych.  

Za osiągnięcia zawodowe w dziedzinie konserwacji zabytków 

odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki złotą odznaką za Opiekę Nad 

Zabytkami i złotą odznaką za Rozwój Rzemiosła Polskiego, brązowym 

medalem za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosł 

Artystycznych w Poznaniu i Tarnowie. Uhonorowany Listem Gratulacyjnym 

przez Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, medalem za 

Szczególną Troskę o Dobra Kultury Narodowej w województwie leszczyńskim  

i wieloma dyplomami. Posiada wiele listów referencyjnych i podziękowań za 

sumiennie wykonane prace od inwestorów zatrudniających firmę.  

Obiektom sakralnym, w których prace wykonała Nasza firma, 

Ministerstwo Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu 

zabytkowego 1996-1997 roku, przyznało „Nagrodę I Stopnia” za 

przeprowadzone badania i wykonanie pełnej konserwacji polichromii w kościele 

parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu  

oraz „Wyróżnienie” za wykonanie remontu kościoła i udaną nową aranżację 

wnętrza kościoła parafialnego p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela                       

w Międzychodzie. 
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Patronem całej firmy został obrany  św. Tadeusz Juda i dnia 1 maja 2003 

roku w kościele klasztornym w Osiecznej, podczas uroczystej Mszy św. 

dokonano poświęcenia obrazu z jego wizerunkiem, a następnie aktu  

zawierzenia firmy Jego możnej opiece przez właściciela w asyście dwóch 

współpracujących synów.     

  

 

Na przestrzeni lat firma wykonała prace konserwatorskie i restauratorskie  

przy obiektach zabytkowych według załączonego wykazu: 
 

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC 

 

WYKONANYCH OD POCZĄTKU ISTNIENIA FIRMY 
 

 

L.p Czas pracy           

w latach 
 

Nazwa obiektów i rodzaj prac 

1 1980  Eklektyczny kościół filialny pw. Chrystusa Króla w 

Łuszkowie - renowacja wnętrza oraz aranżacja wystroju.  
 

2 1981  

 

Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja Bp. w Dubinie 

- renowacja wnętrza oraz barokowych ołtarzy. 
 

3 1981  Drewniany kościół parafialny pw. Św. Urszuli                    

w Ruchocicach - konserwacja barokowych ołtarzy. 
 

4 1981 - 1982  

 

Barokowy kościół klasztorny pw. Św. Franciszka               

w Woźnikach – konserwacja i restauracja wnętrza. 
       

5 1982                         

 

Neogotycki kościół konwentualny pw. Najśw. Serca Jezusa 

w Piaskach Marysinie - renowacja wnętrza.  
 

6 1983                         Neogotycki kościół w parafialny pw. NMP Śnieżnej          

w Krzycku Małym - renowacja wnętrza. 
 

7 1983      Po Ewangelicki kościół parafialny pw. Św. Andrzeja 

Boboli w Sątopach- renowacja wnętrza wraz z 

wyposażeniem. 
 

8 1983        Gotycki kościół parafialny pw. Św. Mikołaja Bp.                

w Krzywiniu- renowacja wnętrza z aranżacją wystroju 

ornamentalnego. 
 

9 1984                        Barokowa kamienica w Lesznie, ul. Rynek 19 

- renowacja narożnego pomieszczenia w przyziemiu                    

z konserwacją sztukaterii. 
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10 1984                        

 

Barokowy kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej     

w Drzeczkowie - renowacja wnętrza z aranżacją 

ornamentyki. 
 

11 1984 – 1985            

 

Barokowy kościół  klasztorny Zakonu Franciszkanów pw. 

św. Walentego w Osiecznej- renowacja wnętrza po pożarze 

kościoła wraz z wystrojem sztukatorskim i konserwacją 

polichromii. 
 

12 1985                       Barokowy kościół klasztorny Zakonu Franciszkanów pw. 

Świętego Krzyża w Miejskiej Górce -  Goruszkach – 

renowacja wnętrza wraz z wystrojem sztukatorskim i 

konserwacją polichromii             

13 1986                       Późno klasycystyczna sala wystawowa w muzeum 

Regionalnym w Kościanie- renowacja wnętrza wraz 

z konserwacją sztukaterii. 

14 1986 rok                 Barokowe wyposażenie kościoła klasztornego Zakonu 

Franciszkanów w Osiecznej - konserwacja wyposażenia.  

15 1986 – 1988           Barokowy kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela      

w Przemęcie- renowacjawnętrza oraz konserwacja 

polichromii na sklepieniu prezbiterium. 
 

16 1987               Pałac w Dłoni - renowacja i konserwacja sztukaterii                    

w pomieszczeniach parteru. 

17 1987                           Klasycystyczny pałac w Pawłowicach - konserwacja 

sztukaterii w Saloniku Jedwabnym. 

18 1988 rok    Pałac w Dłoni -  konserwacja hallu głównego z wystrojem 

sztukatorskim oraz snycersko-stolarskim. 

19 1988                       Klasycystyczny pałac w Pawłowicach - konserwacja 

sztukaterii i polichromii w Saloniku Chińskim. 

20 1989                       Klasycystyczny pałac w Pawłowicach - konserwacja 

sztukaterii w Saloniku Zielonym. 

21 1989                      Neogotycka kaplica pw. Nawiedzenia NMP w Jurkowie – 

parafia Czerwona Wieś - renowacja wnętrza. 
 

22 1989       Pałac w Dłoni - renowacja piętra z konserwacją sztukaterii. 

23 1989                       Klasycystyczny pałac w Pawłowicach 

- konserwacja sztukaterii westybulu na piętrze. 

24 1990                        Późnobarokowy pałac w Pępowie - renowacja wnętrza  

i zabytkowej stolarki. 

25 1990 – 1993            Klasycystyczny pałac w Pawłowicach - konserwacja 

sztukaterii i stiuków w Sali Balowej. 
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26 1990                       Kościół parafialny pw. Św. Idziego w Czerwonej Wsi          

- renowacja wnętrza wraz z wyposażeniem. 

27 1991                        Klasycystyczny pałac w Czaczu - konserwacja sztukaterii 

w Sali Balowej. 

28 1991                        Rokokowy gabinet Wojewody w dawnym pałacu  

Sułkowskich w Lesznie - konserwacja wnętrza. 
 

29 1992                        Barokowy kościół parafialny pw. Św. Jakuba Większego  

Apostoła w Święciechowie - konserwacja polichromii           

i renowacja wnętrza  
 

30 1992                        Późnobarokowy pałac we Włoszakowicach -  konserwacja 

       sztukaterii w Sali Trójkątnej oraz w salach przyległych. 
 

31 1992                        Klasycystyczny pałac w Pakosławiu - konserwacja 

sztukaterii elewacji frontowej. 
 

32 1992                        Barokowy kościół parafialny pw. NMP Śnieżnej                 

w Pawłowicach - konserwacja wyposażenia i polichromii 

na sklepieniach.  

33. 1993                        Muzeum Judaizmu w Lesznie - renowacja wnętrza. 
 

34. 1993                        Gotycki kościół parafialny pw. Św. Ap. Piotra i Pawła       

w Rąbiniu - renowacja wnętrza wraz z wyposażeniem. 
 

35. 1993     Barokowy kościół klasztorny we Wschowie - odkrycie 

i zabezpieczenie polichromii na ścianach. 
 

36. 1994                        Późnobarokowy pałac w Turwi - renowacja wnętrza  

i konserwacja sztukaterii. 

37. 1994                        Barokowy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych      

w Kąkolewie - renowacja wnętrza z wyposażeniem. 
 

38. 1994 rok                  Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych                     

w Niechłodzie - renowacja wnętrza. 
 

39. 1994                        Barokowy kościół pw. Świętego Krzyża   w Jutrosinie - 

renowacja wnętrza i konserwacja polichromii. 
 

40. 1994 – 1996            Barokowy kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela      

w Grodowcu -  renowacja wnętrza z konserwacją 

polichromii. 
 

41. 1995                        Gotycki kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej          

w Kościanie- renowacja wnętrza i części wyposażenia. 
 

42. 1995 – 1997           Neoromański kościół parafialny pw. NSPJ i Św. Floriana    

w Poznaniu - konserwacja polichromii i wyposażenia. 
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43. 1996                       Gotycki kościół parafialny pw. Świętego Ducha  

      w Kościanie - renowacja wnętrza. 

 

44. 1996 – 1997          Kościół parafialny pw. Męczeństwa Jana Chrzciciela 

w Międzychodzie - renowacja wnętrza i wyposażenia. 

45. 1997        Eklektyczny  kościół parafialny pw. św.  Kazimierza 

w  Warszawie (Mokotów Dolny) - renowacja wnętrza 

wraz z wyposażeniem. 
 

46. 1997                       Barokowy kościół parafialny pw. Świętego Krzyża                

w Lesznie - renowacja wnętrza wraz z wyposażeniem. 

47. 1997                       Barokowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja w 

Goniembicach - renowacja wnętrza wraz z wyposażeniem 

oraz konserwacja polichromii na stropie. 

48. 1997                       Neogotycki kościół parafialny pw. Św. Barbary                  

w Gryżynie - renowacja wnętrza. 

49. 1997 – 1998           Gotycki kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych         

w Otorowie - renowacja wnętrza wraz z wyposażeniem       

i  konserwacja polichromii na sklepieniu.     

50. 1998                       Kościół filialny pw. Chrystusa Króla  w Brodziszewie 

parafia Otorowo - renowacja wnętrza. 

51. 1998                       Barokowy kościół parafialny pw. Św. Katarzyny                 

w Głuchowie - renowacja wnętrza i konserwacja 

wyposażenia. 

52. 1998 – 1999    Barokowy kościół parafialny pw. św. Stanisława Bp.                  

w Koźminie  Wielkopolskim- renowacja wnętrza 

i konserwacja wyposażenia. 

53 1998 – 1999           Barokowy kościół farny pw. św. Wawrzyńca                         

w Koźminie Wielkopolskim- renowacja wnętrza 

i konserwacja wyposażenia. 

54. 1999 – 2000           Neobarokowy kościół parafialny pw. św. Marcina                   

w Kępnie- renowacja wnętrza i  konserwacja polichromii 

      oraz wyposażenia. 

55. 2000                       Neoromański kościół pw. N.P. N Marii Panny  

w Chojnowie woj. dolnośląskie - renowacja wnętrza            

i konserwacja polichromii na stropach i ścianach. 

56. 2000                       Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap.  Piotra i Pawła                    

w Kostrzynie - renowacja wnętrza i nowa aranżacja 

     polichromii w nawach kościoła. 
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57. 2000                        Neogotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej  w Gromadce woj. dolnośląskie – 

renowacja wnętrza i nowa aranżacja dekoracji 

ornamentalnej. 

58. 2001                        Barokowy kościół św. Ducha przy klasztorze Sióstr  

Klarysek w Pniewach - renowacja wnętrza wraz  

z wyposażeniem. 

59 2001 – 2002            Neogotycki kościół parafialny pw. Św. Jacka w    

Legnicy woj. dolnośląskie - renowacja wnętrza  oraz 

konserwacja odkrytych polichromii  
 

60. 2001                        Neogotycka kaplica Sióstr Elżbietanek w domu  

prowincjalnym przy ul. Łąkowej 1 w Poznaniu    

- konserwacja polichromii i stiuków. 
 

61. 2001                        Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP przy klasztorze 

Benedyktynów w Lubiniu  - konserwacja prospektu 

organowego. 
 

62 2001 – 2002           Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP przy klasztorze 

Benedyktynów w Lubiniu  - konserwacja polichromii, 

fryzów i glifów okiennych oraz konserwacja sztukaterii na 

ścianach wraz z restauracją wnętrza. 
 

63. 2001 – 2002            Barokowy kościół parafialny pw. Św. Floriana 

w Chodzieży - renowacja wnętrza oraz konserwacja 

sztukaterii i wyposażenia. 

64 2001 – 2003            Gotycki kościół parafialny pw. Św. Wojciecha  

w Poznaniu - konserwacja polichromii w całym wnętrzu 

kościoła. 
 

65 2002                       Eklektyczny kościół parafialny pw. św. Jana Kantego  

w Poznaniu - renowacja wnętrza. 
 

66. 2002                       Eklektyczny kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła  

w Twardowie - renowacja wnętrza  oraz konserwacja 

odkrytych polichromii ściennych i wyposażenia kościoła. 

67 2003                        Gotycki kościół parafialny pw. św. Małgorzaty                        

w Gostyniu - renowacja wnętrza i konserwacja polichromii 

na sklepieniach. 

68 2003                        Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła  

w Chojnowie woj. dolnośląskie - konserwacja prospektu 

organowego i balustrady empory organowej. 

69. 2003                        Barokowy kościół ewangelicki w Odolanowie 

-  konserwacja polichromii w kopule kościoła. 
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70. 2003 – 2004             Barokowy kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca  

w Mieszkowie - renowacja wnętrza i konserwacja 

polichromii oraz sztukaterii.  
 

71. 2003 – 2004             Gotycki kościół parafialny pw. Małgorzaty w Gostyniu 

- konserwacja rokokowych konfesjonałów i ławek oraz 

wyposażenia zakrystii. 
 

72. 2004                         Gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP  

w Zarębie k/ Lubania Śl.- konserwacja prospektu 

organowego i nowa aranżacja balustrady empory. 
 

73.   2004 – 2005             Neoromański kościół parafialny pw. św. Wojciecha  

w Jankowie Zaleśnym - renowacja wnętrza i konserwacja 

polichromii ściannych  oraz całego wyposażenia kościoła. 
 

74. 2005 Gotycki kościół parafialny pw. Małgorzaty w Gostyniu 

- konserwacja gotyckich i manierystycznych stall  

w prezbiterium kościoła. 
 

75. 2005 Barokowy kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca  

w Mieszkowie - konserwacja ołtarza bocznego, ambony  

i chrzcielnicy. 
 

75. 2005 – 2008 Wczesnogotycki kościół parafialny pw. św. Jadwigi 

Śląskiej w  Bolkowie woj. dolnośląskie -  konserwacja 

wnętrza i odkrytych XIV w. polichromii w prezbiterium.   
 

76. 2005 – 2006 Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła             

w Chojnowie – konserwacja ołtarza głównego                     

i prezbiterium kościoła. 

77. 2006 – 2007  Gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP  

w Obornikach Wlkp.- konserwacja wnętrza i wyposażenia. 

78. 2007 – 2008   Późnogotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja  

w Gostyczynie – konserwacja wnętrza i wyposażenia. 

79. 2008 Neobarokowy kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Smolicach renowacja wnętrza oraz 

konserwacja polichromii i sztukaterii. 

80. 2008 Gotycki Kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej 

PM w Mirsku woj. dolnośląskie – konserwacja wnętrza. 

81. 

 

2009 – 2010 Neogotycki kościół klasztorny pw. Najświętszego Serca PJ 

Konwentu OO Bonifratrów w Piaskach – Marysinie 

- konserwacja ściennych polichromii na sklepieniach           

i ścianach. 
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82 2009 Eklektyczny kościół pw. Serca Pana Jezusa                             

w Czarnymlesie - renowacja wnętrza i wyposażenia. 

83. 2009 Gotycka Katedra pw. śś. AP. Piotra i Pawła w Legnicy 

woj. dolnośląskie - konserwacja nawy bocznej i kaplic po 

str. północnej 

84. 2010  Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła                

w Chojnowie – konserwacja i restauracja nawy głównej  

85. 2010 Barokowy kościół pw. św. Wawrzyńca w Przychowej 

paraf. Olszany woj. dolnośląskie – renowacja wnętrza  

86. 2010 Gotycka Katedra pw. śś. AP. Piotra i Pawła w Legnicy 

- konserwacja nawy bocznej i kaplic po str. południowej 
 

87. 2011 

 

Kościół poewangelicki w Kaszczorze Gmina Przemęt 

- konserwacja polichromii ściennych. 

 

88. 2011 

 

Neogotycki kościół klasztorny pw. Najświętszego Serca PJ 

Konwentu OO Bonifratrów w Piaskach – Marysinie 

- konserwacja XIX w. mebli i wyposażenia  zakrystii. 
 

89 2011 Neogotycki kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca 

NMP w Świeradowie Zdroju woj. dolnośląskie – 

konserwacja prospektu organowego. 
 

90 2011 

 

 

Gotycka Katedra pw. śś. AP. Piotra i Pawła w Legnicy 

- konserwacja nawy głównej w części zachodniej. 

91 2011 Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła                

w Chojnowie – konserwacja pd. nawy bocznej. 
      

92 2011 Wczesnogotycki kościół parafialny pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Sulikowie - konserwacja i restauracja 

wnętrza kościoła. 

93 2011 

 

 

Barokowy kościół pomocniczy pw. św. Mikołaja                       

w Nowogrodźcu – konserwacja prospektu organowego. 

94  2012 Drewniany kościół parafialny pw. Św Łukasza Ewangelisty 

w Świerczynie – konserwacja XVIII w. ołtarza głównego. 

 

95 2012  Neogotycki kościół klasztorny pw. Najświętszego Serca PJ 

Konwentu OO Bonifratrów w Piaskach – Marysinie 

- konserwacja neogotyckiego ołtarza bocznego św. Jana 

Bożego. 
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96  2012  Barokowy kościół klasztorny Zakonu Franciszkanów pw. 

Świętego Krzyża w Miejskiej Górce -  Goruszkach – 

renowacja wnętrza i konserwacją polichromii ściennych.            
 

97 2012 Neogotycki kościół parafialny pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Bogatyni – konserwacja prospektu 

organowego. 
 

98 2012 Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła                

w Chojnowie – konserwacja i restauracja północnej nawy 

bocznej. 
 

99 2012 Późnogotycki kościół parafialny pw. Św. Antoniego 

Padewskiego w Parowej woj. dolnośląskie – konserwacja 

klasycystyczny prospekt organowy.  
 

100 2012 Kaplica klasztorna Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w 

Otyniu – konserwacja polichromii ściennych i konserwacja 

ołtarza głównego wraz z wyposażeniem prezbiterium. 

101  2013 Klasycystyczna Kaplica Szpitalna pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Samodzielnym Publicznym Z O Z 

SZPITAL im. Karola Marcinowskiego w Gostyniu – prace 

renowacyjne i restauratorskie wnętrza. 
 

102 2013 Neogotycki kościół klasztorny pw. Najświętszego Serca PJ 

Konwentu OO Bonifratrów w Piaskach – Marysinie 

- konserwacja neogotyckiego ołtarza bocznego. 
 

103 2013 Gotycki kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śl. w Wilkowie 

Polskim - prace konserwatorskie i restauratorskie sklepień,  

ścian i detalu architektonicznego. 

104 2013 Drewniany kościół parafialny pw. Św. Łukasza 

Ewangelisty w Świerczynie – konserwacja XVIII ołtarzy 

bocznych pw. Chrztu Chrystusa i pw. Św. Anny 

Samotrzeć.  
 

105 2013 Gotycki kościół parafialny pw. śś. Ap. Piotra i Pawła                

w Chojnowie – konserwacja i restauracja zakrystii. 

106 2013 Gotycki kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej               

w Psarskie - prace konserwatorskie i restauratorskie we 

wnętrzu kościoła. 
 

107 2014 Gotycki kościół parafialny pw. Św. Ap. Piotra i Pawła       

w Rąbiniu - prace konserwatorskie i restauratorskie we 

wnętrzu kościoła. 
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108 2014 Kościół parafialny pw św. Jakuba Większego Apostoła              

w Obrze – pełna konserwacja późnobarokowej stalli.  

 

109  2014 Konserwacja XIX wiecznego krzyża przydrożnego                   

w Dubinie gmina Jutrosin 

110 2014 Neogotycki kościół parafialny pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Bogatyni – konserwacja ołtarza 

głównego 

 
 


