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Każdy zabytek ma w swojej historii okres świetności, do którego  
staramy się odwoływać prowadząc prace restauracyjne.  
Dla poznańskiego ratusza był to renesans, dla klasztoru  
dominikańskiego – epoka baroku. Firma Konserwatorska Piotr Białko  
z Krakowa prowadziła prace w tych obiektach w odstępie ponad  
dziesięciu lat. W obu przypadkach, mimo innej skali przedsięwzięcia,  
sama konserwacja, jak i służące jej prace badawcze, były podobne.

Przywracanie historycznego 
wyglądu elewacji – elementu 
tożsamości miasta

Konserwacja techniczna, skądinąd bar-
dzo istotna, jeśli chodzi o zabezpieczenie za-
bytkowej substancji, jest elementem niewi-
docznym, a wyraz estetyczny budowli nadają 
jednak działania restauratorskie. Przykładem 
takich działań jest przeprowadzona w latach 
1999–2001 konserwacja elewacji poznańskiego 
ratusza. Do gruntownych badań i prawidłowej 
interpretacji ich wyników zaangażowane było 

szerokie grono specjalistów. Przeprowadzono 
badania historyczne, architektoniczne i kon-
serwatorskie. Udało się odnaleźć fragmenty 
oryginalnej dekoracji sgraffitowej z czasów 
renesansowej przebudowy, które posłużyły 
do odtworzenia sgraffitowego boniowania 
i dekoracji nadproży. Podobnie, na podstawie 
zachowanych reliktów, odtworzono sgraffito-
wy fryz, oddzielający attykę od reszty elewa-
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Elewacje poznańskiego 
ratusza po  
zakończeniu prac  
konserwatorskich  
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Fragment attyki z dekoracją sgraffitową z 1954 r.
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cji. Inskrypcje umieszczone na attyce są au-
tentycznymi tekstami z epoki. Archiwalne 
fotografie sprzed konserwacji Bettenstaedta 
z pocz. XX w. umożliwiły odtworzenie wize-
runku orła na attyce. Brakujące elementy re-
konstruowano na podstawie analogii z epoki. 
Istotnym elementem było dobranie odpowied-
niej technologii prac, przede wszystkim od-
twarzanej dekoracji sgraffitowej, źle znoszącej 
nasze warunki klimatyczne. 

Dużym wyzwaniem była restauracja 
wschodniej fasady, z dekoracją malarską 
przedstawiającą postacie królów. Ze względu 
na zły stan zachowania w przeszłości elewa-
cja ta była wielokrotnie odnawiana i nie za-
chowały się pozostałości oryginalnych malo-
wideł. Wobec braku wiarygodnych materia-
łów archiwalnych ciężar decyzji o wyborze 
wizerunków królów i ustalenia ich kolejno-
ści spoczął na komisji konserwatorskiej, któ-
rej przedstawialiśmy do akceptacji projekty 
wykonawcze. Przedstawienia postaci królów 
zostały zaczerpnięte z grafik renesansowych. 
Zachowaliśmy ogólny rysunek, a modelunek 
wykonany szrafowaniem zastąpiliśmy barwą, 
które przetransponowaliśmy na formę malar-
ską w oparciu o wiedzę na temat malarstwa 
renesansowego. 

Minęło już kilkanaście lat od zakończe-
nia konserwacji elewacji ratusza staromiejskie-
go, którego wystrój wpisał się w świadomość 
mieszkańców. Ostatnio, w latach 2014–2015, 
prowadziliśmy prace przy elewacji północnej 
południowego skrzydła krużganków klasz-
toru podominikańskiego przy kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej 
Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu. 
Elewacja ta pierwotnie znajdowała się w obrę-
bie wirydarza klasztornego. Ponieważ obecnie 
nie istnieją dwa skrzydła klasztoru, rozebrane 
w połowie XIX wieku, omawiana elewacja wi-

Odnaleziony  
fragment oryginalnej  
dekoracji sgraffitowej.

Dekoracja sgraffitowa 
odtworzona na  
podstawie  
odnalezionych reliktów.

Fragment attyki z dekoracją sgraffitową z 1954 r. Dekoracja attyki po konserwacji w 2001 r.
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doczna jest w szerokiej perspektywie od stro-
ny skrzyżowania ulic Garbary i Małe Garbary.

Historia klasztoru sięga średniowiecza. 
Natomiast południowe skrzydło krużgan-
ków uzyskało obecny kształt w wyniku XVII-
wiecznej przebudowy. Na piętrze urządzono 
kaplicę, poprzedzoną od północy monumen-
talną loggią, otwartą na wirydarz wielkimi ar-
kadami z balustradą. Na początku XX w. po-
łączono kaplicę z loggią, a arkady zamurowa-
no, zastępując je oknami. Usunięto także fryz 
oddzielający parter i piętro. 

Celem prowadzonych obecnie prac było 
przywrócenie barokowego, monumentalnego 
charakteru elewacji, z zachowaniem jednak 
obecnej funkcjonalności obiektu, wynikającej 
z zamurowania arkad. Przeprowadzone bada-
nia architektoniczne (B. Pietrzak), historycz-
ne (M. Szyma, A. Kusztelski) i konserwator-
skie (K. Pachuta) pozwoliły stworzyć koncep-
cję aranżacji. Jej główne założenia to rekon-
strukcja dekoracji sztukatorskiej dawnej balu-

strady loggii, przywrócenie detalom architek-
tonicznym pierwotnego piaskowego koloru, 
odtworzenie czerwonego koloru na gładkich 
płaszczyznach ścian, przywrócenie tynku na 
przyporach. Szary kolor tynku w blendach ar-
kad ma sugerować głębię pierwotnej otwar-
tej loggii. W 2015 r. udało się zakończyć pra-
ce aranżacyjne przy dwóch przęsłach elewa-
cji (oprócz cokołu). W trakcie prac prowadzo-
no rzecz jasna gruntowną konserwację elewa-
cji z zabezpieczeniem cennych pozostałości 
barokowych zapraw oraz gotyckich wątków.

Mamy nadzieję, że obecna aranżacja eks-
ponowanej elewacji krużganków klasztoru 
podominikańskiego wniesie ożywczy akcent 
w krajobraz miasta, jak wcześniej uczyniły to 
elewacje ratusza.

Opracowanie: Piotr Białko
Ryszard Rolewicz

Elewacja południo-
wego skrzydła kruż-
ganków klasztoru  
podominikańskiego 
przed rozpoczęciem 
prac konserwator-
skich w 2014 roku.

Elewacja południo-
wego skrzydła kruż-
ganków klasztoru  
podominikańskiego. 
Stan w trakcie prac, 
po zakończeniu  
drugiego etapu  
w 2015 roku.

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.


