
W budynku umieszczone zostało archi-
wum i biblioteka diecezjalna oraz otwarte 
w 1903 r. muzeum sztuki sakralnej. W trak-
cie działań wojennych i oblężenia Festung 

Breslau budynek doznał znacznych uszko-
dzeń. Po ograniczonej odbudowie w 1947 r. 
Muzeum zostało ponownie otwarte. Obecnie 
na zespół Muzeum, Archiwum i Biblioteki skła-
da się, obok neogotyckiego gmachu Ebersa, 
średniowieczny budynek wieży kapituły oraz 
pochodzący z 1756 r. budynek dawnej kance-
larii Kapituły Katedralnej.

Aktualny projekt remontu dachu i elewa-
cji budynku powstał w roku 20141. Jego reali-
zacja została podzielona na etapy. Obecnie 
prowadzona jest renowacja elewacji. To dzia-
łanie jest niezwykle ważne ze względu na lo-
kalizację zespołu w najstarszej i najcenniejszej 
części Wrocławia. Poddawane pracom reno-
wacyjnym elewacje tworzą integralną część 
zabytkowego krajobrazu Ostrowa Tumskiego.

1 M. Małachowicz, K. Lontkowska, Projekt budowla-
ny i wykonawczy. Remont elewacji i dachu budynku 
Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Kanonia 12–14 
we Wrocławiu, Wrocław 2014.
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Powołane w 1898 r. Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu to jedno z najstarszych 
takich w Polsce. Zlokalizowane jest na Ostrowie Tumskim. Budynek powstał w wyniku 
rozbudowy dawnej średniowiecznej wieży Kapituły Katedralnej. Nowy gmach 
o ceglanych, neogotyckich elewacjach został dostawiony w latach 1894–96 według 
projektu wykonanego przez diecezjalnego radcę budowlanego i książęco-biskupiego 
architekta Josepha Ebersa. 

Renowacja elewacji  
Muzeum Archidiecezjalnego  
we Wrocławiu, ul. Kanonia 12–14

Uszkodzenia 
glazurowanych kształtek 
parapetowych.  
Fot. T. Nieruchalski, 
Heritage Roof Tiles  
Sp. z o.o.

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, ul. Kanonia
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Dla potrzeb prawidłowego odnowienia 
ceglanej elewacji konieczne było odtworze-
nie według istniejących wzorów odpowied-
nich cegieł elewacyjnych i szeregu ceramicz-
nych kształtek, zarówno wypalonych w kolorze 
naturalnej czerwieni, jak i pokrytych szkli-
wem w odcieniach brązu oraz zieleni, stano-
wiących elementy fryzów, gzymsów, cokołów 
i obramień okiennych. Przygotowaniem pro-
cesu odtworzenia ceramiki zajęła się firma 
Heritage Roof Tiles wchodząca w skład grupy 
Fabryki Ceramiki Budowlanej z Ostrzeszowa. 
Odtwarzane kształtki wymagały pozyskania 
autentycznych wzorów. Przygotowanie in-
dywidualnych form wymagało skorygowa-
nia wymiarów ze względu na skurcz mate-
riału podczas jego wypału. Pierwsze ręcznie 
uformowane kształtki zostały po wysuszeniu 
poddane wypałowi. Detale glazurowane wy-
magały dodatkowo doboru glazury zarówno 
pod względem odcienia koloru, jak i grubo-
ści jej powłoki i transparentności. Elementy 
pokryte szkliwem musiały zostać ponownie 
wypalone. Przed przystąpieniem do właści-
wej produkcji wszystkie cechy wykonanych 
egzemplarzy wzorcowych były kontrolowane 
i przedstawiane do akceptacji przez projektan-
ta i konserwatora.  Wszystkie detale ceramicz-
ne niezbędne dla renowacji elewacji budynku 
zostały przygotowane i wypalone w piecach 
węglowych w Fabryce Ceramiki Budowlanej 
w Ostrzeszowie.

dr inż. arch. Maciej Małachowicz

Wzorcowe elementy ceramicznego czworolistnego fryzu.  
Fot. T. Nieruchalski, Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.

Wałki profilowanych obramień okiennych. 
Fot. T. Nieruchalski, Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.

Dobór brązowej i zielonej glazury.  
Fot. T. Nieruchalski, Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.

Ręczne wycinanie kształtek.  
Fot. Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.
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