
Kościół św. Jana powstał w pierwszej po-
łowie XII w. Przypisywany jest fundacji Piotra 
Własta ze Skrzynna. Przebudowany zapew-

ne w XIV w., o czym świadczy gotycki układ 
cegieł w ścianie szczytowej nad prezbite-
rium oraz portal w murze od strony północ-
nej. W XVII w. przebudowany i powiększony 
o jedno przęsło. W latach 1715–1726 kościół 
został odnowiony zapewne według projektu 
Kacpra Bażanki. Dobudowano nową absydę 
oraz zakrystię i skarbczyk. Od 1726 r. nale-
ży do Zgromadzenia Sióstr Prezentek i wraz 
z przyległym do niego klasztorem tworzy ko-
ścielno-klasztorny zespół. W ciągu wieków 
wiele razy kościół był odnawiany wewnątrz 
i na zewnątrz. W latach 2011–2014 przepro-
wadzono prace konserwatorskie przy ołtarzu 
głównym z czczonym obrazem Matki Bożej 
od Wykupu Niewolników, ołtarzach bocznych 
Matki Boskiej, św. Jana Chrzciciela, św. Jana 
Ewangelisty i Pana Jezusa Ukrzyżowanego oraz 

Konserwacja wyposażenia wnętrza kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 
przy ul. św. Jana 7 w Krakowie

Jak odnaleziono wartość 
różnorodności

Fragment górnej części 
nastawy ołtarza 

głównego. Widoczna 
aranżacja z okresu 

konserwacji 1978 r. 
w postaci 

ciemnozielonego 
wymalowania.

Fot. H. Koziana-Białko, 
2011 r.

Ołtarz główny. Widok 
ogólny po konserwacji. 

Przywrócona pierwotna 
kolorystyka ołtarza.

Fot. L. Modelski, 2011 r.

Ołtarz boczny pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Widok 
ogólny. Stan zachowania przed konserwacją. Wewnątrz 

niszy obicie aksamitem. Widoczna aranżacja z okresu 
konserwacji, 1978 r. Mensa z wymalowaniem w kolorze 

ciemnozielonym, nawiązującym do aranżacji pozostałych 
elementów wyposażenia drewnianego.

Fot. P. Podolski, 2013 r.

Fragment górnej części 
nastawy ołtarza 

głównego. Po usunięciu 
kilku warstw 

przemalowań odsłonięto 
błękitną monochromię 

pierwotnej aranżacji 
malarskiej ołtarza.

Fot. H. Koziana-Białko, 
2011 r.
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Piotr Białko Sp. z o.o.
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chórze muzycznym1. Ostatnia aranżacja este-
tyczna ołtarzy pochodziła z okresu konserwa-
cji w 1978 roku. Cała struktura ołtarzy została 
pomalowana na kolor ciemnozielony w celu 
uzyskania jednorodnego efektu. Takie dzia-
łania podjęto już wcześniej, zapewne po wy-
konaniu nowego ołtarza św. Jana Ewangelisty 
w 1874 r., kiedy to wszystkie pozostałe ołta-
rze odmalowano w kolorze białym, nawiązując 
do kolorystyki nowego ołtarza. Tak próbowa-
no stworzyć efekt jednolitego garnituru, sta-
nowiącego drewniane wyposażenie kościoła.

Wystrój i dekoracja wnętrza kościoła św. 
Jana była jednak niejednorodna i niejednoli-
ta, powstawała bowiem stopniowo, często po-
szczególne elementy wystroju były darowizna-
mi niezależnymi od siebie. Z fragmentarycz-
nych zapisów trudno ustalić pełną historię 
wyglądu i wyposażenia wnętrza kościoła, ale 
wyłania się właśnie ten obraz niejednolitości2.

Prace konserwatorskie przy drewnianym 
wyposażeniu kościoła potwierdziły różnorod-
ność aranżacji estetycznej poszczególnych ele-
mentów. Poczynając od jasnobłękitnego ołta-
rza głównego, poprzez kolorowe marmory-
zacje ołtarzy bocznych, z których zachowa-
ne Matki Boskiej i św. Jana Chrzciciela mają 
wyraźne cechy wspólne. Ołtarz Pana Jezusa 

1 Prace wykonane przez zespół konserwatorów 
pod kierunkiem Haliny Koziany-Białko w składzie: 
Hanna Stachowiak-Godlewska, Agata Mielczarek, 
Izabela Kłeczek, Agata Barczyńska, Maria Trzupek, 
Barbara Kieferling, Jacek Kieferling i Przemysław 
Podolski w ramach Firmy Konserwatorskiej Piotr 
Białko Sp. z o.o.
2 Autorką opracowania historycznego w ramach do-
kumentacji konserwatorskiej jest s. Lucylla Łukasik.

Ukrzyżowanego jest już kompilacją mensy ołta-
rzowej analogicznej jak w dwóch poprzednich 
ołtarzach, ale drewniane obramowanie wnęki 
(pierwotnie obramowanie stiukowe) powstało 
w wyniku wtórnej aranżacji i umieszczenia we 
wnęce krucyfiksu ofiarowanego zgromadze-
niu przed 1875 r. z kaplicy przy kościele oo. 
Kapucynów w Krakowie. Figura Chrystusa by-
ła opisywana jako drewniana, jednak w trak-
cie prac okazało się, że jest to rzeźba gipsowa. 
Mensa może pochodzić z opisywanego w kro-
nikach klasztornych, a nieistniejącego obec-
nie ołtarza Trzeciego Upadku pod Krzyżem.

Chór muzyczny zajmuje całą szerokość 
kościoła w tylnym przęśle. Pod przemalowa-
niami znaleziono aranżację malarską w postaci 
marmoryzacji nawiązujących wprawdzie kolo-
rystyką do ołtarzy bocznych, jednak o nieco 
innym rysunku i sposobie namalowania uży-
leń marmuru. W plątaninie szaroniebieskich 
smug i żyłek po wewnętrznej stronie parapetu 
chóru ukryta została data powstania tej ma-
latury – A.D. 1733.

Prace przy prospekcie dotyczyły zarów-
no konserwacji szafy organowej, jak i instru-
mentu. W związku ze zmianami w budowie 

Ołtarz boczny pw. Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego. Widok ogólny po  
konserwacji. W niszy widoczna 
rekonstrukcja monochromii. Wielobarwna 
marmoryzacja struktury i mensy ołtarza 
pochodzącej z niezachowanego ołtarza 
Trzeciego Upadku pod Krzyżem.
Fot. L. Modelski, 2013 r.

Ołtarz boczny 
pw. św. Jana Chrzciciela. 
Fragment gzymsu 
postumentu. Stan 
w trakcie konserwacji. 
W odkrywkach widoczne 
dwa rodzaje 
marmoryzacji, a w ich 
sąsiedztwie kolejne 
warstwy przemalowań – 
wcześniejszych w kolorze 
białym i późniejszych 
w kolorze 
ciemnozielonym.
Fot. P. Romanowicz, 
2012 r.

Ołtarz boczny pw. św. Jana 
Chrzciciela. Mensa ołtarza 

w trakcie konserwacji. 
Po usunięciu kolejnych 

przemalowań widoczna 
bardzo dobrze zachowana 

pierwotna warstwa 
wielobarwnej marmoryzacji. 

Fot. P. Romanowicz, 2012 r.
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instrumentu, mającymi na celu przywróce-
nie historycznego brzmienia, możliwe było 
też przywrócenie oryginalnego formatu gór-
nej części szafy organowej zgodnie z zacho-
wanymi śladami.

Powstały najpóźniej ołtarz św. Jana 
Ewangelisty w formie nawiązuje do pozosta-
łych ołtarzy, ale jest nieco uproszczony i był 
w warstwach pierwotnych opracowany w spo-
sób naśladujący polerowany grunt, w kolo-
rze białym.

Przywrócenie poszczególnym elementom 
drewnianego wyposażenia wnętrza kościoła 
ich pierwotnej aranżacji estetycznej pozwoli-
ło dotrzeć do prawdy historycznej tego miej-
sca i dało efekt autentyczności. Pomimo róż-
norodności, nie odnosimy wrażenia, że we 
wnętrzu panuje chaos. Możemy, obserwując 
kolejne fragmenty, odkrywać procesy zmian, 
jakie na przełomie dziejów następowały. 
Odnajdywać detale świadczące o tym, że mo-
gły w różnych momentach pełnić odmienne 
role. To stosunkowo niewielkie wnętrze może 
nas zabrać w daleką i prawdziwie fascynują-
cą podróż. Im bardziej będziemy uważni, tym 
bogatsze nas spotkają doznania. Dodając do 
tego ogrom modlitw, różnorodność losów lu-
dzi, którzy byli związani z tym miejscem lub 
tylko raz do niego trafili, powoduje, że nagle 
niewielki kościół, wtopiony w sąsiednie bu-
dynki, staje się prawdziwie ogromny.

Halina Koziana-Białko

Ołtarz boczny 
pw. św. Jana Ewangelisty. 

Widok ogólny przed 
konserwacją. Ciemne 

przemalowanie 
spowodowało, że całość 

stała się ciężka. Elementy 
w zwieńczeniu 

zdemontowano przed 
rozpoczęciem prac 

przy ścianach w 2010 r.
Fot. P. Podolski, 2013 r.

Parapet chóru. 
Widok ogólny 
od strony kościoła. 
Stan zachowania przed 
konserwacją. Aranżacja 
estetyczna z 1977 r. 
powodowała, że efekt, 
mimo płynnej formy, 
z ażurowymi 
fragmentami, był zbyt 
masywny.
Fot. H. Koziana-Białko, 
2010 r.

Ołtarz boczny pw. św. Jana Ewangelisty. Widok ogólny 
po konserwacji. Przywrócona pierwotna, jasna aranżacja 

estetyczna dobrze współgra z architekturą ołtarza.
Fot. L. Modelski, 2013 r.

Parapet chóru. Widok ogólny od strony kościoła po konserwacji. Widoczna pierwotna 
polichromia i zrekonstruowane złocenia. Dzięki marmoryzacji bardziej szlachetna 
w odbiorze i lżejsza stała się forma parapetu. Taka aranżacja wydobyła też 
i jednocześnie uczyniła bardziej harmonijnymi obrazy w płycinach.
Fot. L. Modelski, 2013 r.

Firma Konserwatorska Piotr Białko działa na polskim 
rynku konserwatorskim od 1993 roku. Zatrudnia ona 
dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki oraz 
inżynierów specjalizujących się w remontach zabytko-
wych budowli. Firma podejmuje realizacje w zakresie 
konserwacji i restauracji malowideł ściennych, obrazów 
sztalugowych, rzeźby drewnianej polichromowanej oraz 
drewnianego wyposażenia wnętrz, rzeźby kamiennej i 
detali architektonicznych, jak również elementów 
wykonanych z metalu. Przeprowadzamy badania i przygo-
towujemy programy konserwacji obiektów zabytkowych. 
Prowadzimy prace konserwatorskie i restauratorskie oraz 
remonty konserwatorskie wnętrz i elewacji zabytkowych 
budynków, murów i innych budowli wolnostojących: 
naprawy konstrukcyjne, izolacje, dezynfekcje i wymiany 
zniszczonej substancji budowlanej oraz rekonstrukcje 
wystroju. Wykonujemy również bieżące naprawy oraz 
oczyszczanie elewacji. Przedmiotem prac są budowle 
użyteczności publicznej, placówki naukowe, budowle 
obronne, klasztory, kościoły i pomniki.
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Firma Konserwatorska Piotr Białko
Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury Sp. z o. o.

Siedziba:
Pracownia:

Sekretariat:  tel. faks
tel. kom.

E-mail: www.

30-608 Kraków,  ul. Ratajska 14
ul. Łobzowska 29/3, 31-139 Kraków
+48 122927598, +48 122927597

+48  501475901
,biuro@fkpb.pl fkpb.pl

Udział w ważniejszych realizacjach: Ratusz Głównego 
Miasta Gdańska; Ratusz Staromiejski w Poznaniu; wieża 
Ratuszowa w Krakowie; ratusz w Przemyślu; zamek w 
Przemyślu; zamek w Malborku; zamek w Koninie-
Gosławicach; Barbakan w Krakowie; fort Luneta 
Warszawska w Krakowie; klasztor Klarysek w Krakowie; 
klasztor Norbertanek w Imbramowicach; klasztor 
Karmelitanek Bosych w Krakowie; klasztor Augustianów 
w Krakowie; klasztor Pijarów w Krakowie; klasztor 
Kamedułów w Krakowie; klasztor Dominikanów w 
Krakowie; klasztor Pijarów w Hebdowie; kościoły: 
Mariacki, św. Krzyża, św. Katarzyny, Przemienienia 
Pańskiego w Krakowie; katedra w Świdnicy; kościół 
Jezuitów w Łodzi; kościoły parafialne w Dziekanowicach, 
Sadowie, Imbramowicach, Szadku, Warcie; Stary Teatr w 
Krakowie; pomniki Mickiewicza w Krakowie i we Lwowie 
oraz kamienice krakowskie.
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