
Kościół pw. św. Marii Magdaleny, zloka-
lizowany w centralnej części miasta, jest nie-
zwykle cennym pod względem historycznym, 
artystycznym i naukowym obiektem architek-
tonicznym Przemyśla. Spośród innych budowli 
wyróżnia go bogaty wystrój architektoniczny 
i malarski elewacji, który skupia wzrok miesz-
kańców i turystów nawet z dużej odległości. 
W obecnej formie kościół został wzniesiony 
w latach 1754–1780 z inicjatywy i staraniem 
gwardiana Grzegorza Ostrowskiego, z funda-
cji bpa Wacława Hieronima Sierakowskiego, 
na podstawie projektu architekta biskupie-
go Walentego Haltmana. Budynek stanowi 
trzeci z kolei kościół franciszkański wznie-
siony w tym miejscu. Szczególnie ważnym 
etapem budowy kościoła były prace wykoń-
czeniowe przy fasadzie prowadzone w latach 
1773–1780, które obejmowały m.in. dwubiego-
we schody z kamienną balustradą, na której 

posadowiono kamienne figury Matki Bożej 
Niepokalanej, św. Idziego i bł. Jana Dunsa 
Szkota, przypisywane Fabianowi Fesingerowi. 
Ukoronowaniem prac była uroczysta konse-
kracja kościoła w 1778 roku przez biskupa 
Józefa Tadeusza Kierskiego. W wyniku poża-
rów trawiących kościół w XIX wieku znisz-
czeniu uległy m.in. dachy, hełmy wież oraz 
naruszona została część frontowa kościoła. 
Podczas odbudowy wg projektu architekta 
Wincentego Preusnera przekształceniu ule-
gła bryła kościoła (dach, wieże). Usunięto 
także wówczas rokokowe rzeźby z nisz fasa-
dy (w ich miejsce została wykonana dekora-
cja malarska). Również w XX wieku systema-
tycznie prowadzono prace konserwatorskie 
i naprawcze przy elewacjach i wystroju wnę-
trza kościoła. W latach 1927–1930 wzmocnio-
no mury (projekt Maksymiliana Jabłońskiego 
i Adolfa Szyszko-Bohusza), odnowiono elewacje, 

Od 2017 roku przy kościele oo. franciszkanów w Przemyślu prowadzone są 
kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie, obejmujące zarówno elewacje 
zewnętrzne, jak też wystrój i wyposażenie wnętrza świątyni. Głównym celem prac jest 
przywrócenie pierwotnego wyglądu i estetyki historycznej budowli.
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malowidła (malarz Marian Stroński częściowo 
zrekonstruował pierwotną dekorację Stanisława 
Stroińskiego z 1783 roku). Podobieństwo 
nazwisk obu malarzy pochodzących z różnych 
okresów historycznych była powodem wielu 
zabawnych nieporozumień. W latach 1970–
1980 pod kierunkiem Jana Wąsacza przepro-
wadzono konserwację tynków i polichromii 
elewacji oraz ścian wewnętrznych kościoła. 
Dwudziestowieczne prace konserwatorskie 
Mariana Strońskiego oraz później Jana Wąsacza 
ukształtowały wystrój malarski elewacji oraz 
ścian wewnętrznych kościoła, które w takiej 
stylistyce przetrwały do dzisiaj. 

Elewacje

Kościół franciszkanów jest budowlą bazy-
likową o trójnawowym korpusie i zamknię-
tym półkoliście prezbiterium, z emporami nad 
nawami bocznymi oraz z imponującą elewacją 
frontową. Fasada skierowana w stronę północ-
ną stanowi najbardziej rozbudowaną i repre-
zentacyjną część świątyni. Trzyosiowa, ujęta 
wieżami, na dwustrefowym cokole z wysu-
niętymi do przodu dwubiegowymi schoda-
mi, z kamienną balustradą, na której stoją, 
ukazane w dużym poruszeniu, wybitnej kla-
sy kamienne rzeźby lwowskiej szkoły roko-
kowej, przypisywane Fabianowi Fesingerowi. 
Część środkowa elewacji podzielona w pio-
nie masywnymi kolumnami, wieże w naro-
żach ujęte pilastrami, dźwigającymi wydat-
ny, bogato profilowany gzyms. W osi szczyt 
o fantazyjnym zwieńczeniu. Wejście główne 
do kościoła ujęte jest portalem zwieńczonym 
trójkątnym naczółkiem. Szczególnie cennym 
elementem wystroju elewacji jest polichromia 
malarska w formie marmoryzacji pokrywają-
cej wszystkie detale architektoniczne (kolum-
ny, pilastry, gzymsy, portal) motywów orna-
mentalnych i inskrypcji oraz scen figuralnych 
w niszach fasady i elewacji tylnej (południowej). 
Największą kompozycję figuralną stanowi sce-
na Koronacji Najświętszej Maryi Panny, zloka-
lizowana w dużej półkolistej niszy w szczycie 
zwieńczenia elewacji frontowej. Na osiach wież 
od frontu, w prostokątnych blendach przed-
stawiono postaci związane z historią klaszto-
ru franciszkańskiego w Przemyślu, wizerun-
ki św. Jana z Bytomia, bł. Jakuba Strzemię, 
bł. Bonawentury oraz bpa Eryka de Winsen.

Kompleksowe prace konserwatorskie przy 
elewacji i wystroju kościoła oo. Franciszkanów 
w Przemyślu prowadzone przez pracownię 
konserwacji zabytków Anety i Macieja Filipów 
z Rzeszowa, rozpoczęły się w 2017 roku od 
lewej części elewacji frontowej. Dzięki zaan-
gażowaniu oo. franciszkanów, gwardia-
na o. Zbigniewa Kubita i ekonoma o. Jana 
Szpyta, oraz dotacjom z instytucji państwo-
wych mogły być kontynuowane w kolejnych 

latach. Konieczność podjęcia czynności kon-
serwatorskich była podyktowana złym sta-
nem zachowania elewacji, szczególnie postę-
pującą w szybkim tempie destrukcją warstw 
malarskich – scen figuralnych i marmoryza-
cji. Procesy erozji materiałów mineralnych, 
w szczególności tynku i kamienia, spowodo-
wały widoczne zniszczenia na elewacjach. Na 
całej powierzchni występowały zabrudzenia 
i zasolenia, liczne spękania oraz ubytki tyn-
ków i powłoki malarskiej. Przyczyn zniszczeń 

Elewacja frontowa  
po konserwacji

Elewacja frontowa  
przed konserwacją



należy szukać w naturalnych cyklicznych zja-
wiskach atmosferycznych (nasłonecznienie, 
wiatr, mróz, opady), a także w upływie cza-
su i zanieczyszczonym środowisku miejskim 
wypełnionym szkodliwymi substancjami. Do 
złego stanu zachowania bardzo przyczyni-
ły się ptaki (gołębie), które z powodu braku 
zabezpieczeń masowo gniazdowały w górnych 
partiach ścian. 

Prace konserwatorskie przy elewacjach 
poprzedziły szczegółowe badania odkryw-
kowe mające na celu ustalenie, czy pod war-
stwami wtórnych przemalowań zachowały 
się ślady oryginalnych polichromii i tynków, 
a także ustalenie, na ile ostatnia konserwa-
cja Jana Wąsacza nawiązuje do oryginału. 
Badania wykonano na całej powierzchni ele-
wacji. Okazało się, że ściany były wielokrot-
nie reparowane, tynkowane i przemalowa-
ne. Szczególnie dużo wtórnych nawarstwień 
odnaleziono w gładkich partiach monochro-
matycznych. Najważniejszym odkryciem były 
ślady oryginalnej dekoracji malarskiej (mar-
moryzacji) pochodzącej z pierwszej warstwy 
chronologicznej. Najwięcej oryginału zacho-
wało się na środkowej części głównego gzym-
su elewacji frontowej oraz na gzymsach ścian 
bocznych wież. Odkrywki odpowiednio posze-
rzono, nadając im regularny kształt, zabezpie-
czono i pozostawiono jako świadki historii, 
a także cenny wzorzec do renowacji pozo-
stałych części elewacji. Również w glifach 
okiennych prezbiterium odnaleziono wyraź-
ne ślady pierwotnej dekoracji ramowej i orna-
mentalnej. Oryginalna dekoracja malarska 
była utrzymana w podobnej kolorystyce, co 
obecna (konserwacja Jana Wąsacza z lat 70.), 
ale malowana bardziej subtelnie i wrażliwie, 
co wpłynęło na lekkość i szlachetność kom-
pozycji malarskiej. Cenną informacją okazał 
się fakt, że Jan Wąsacz, pomimo uproszczonej 
i mechanicznej formy, nawiązał koncepcyjnie 
i kolorystycznie do pierwowzoru. Te ustale-
nia potwierdziły się również podczas póź-
niejszych prac przy polichromiach wnętrza, 
gdzie odnaleziono nietknięte oryginalne partie 
XVIII-wiecznych marmoryzacji, które zarów-
no pod względem stylistycznym, jak i formy 
mają wiele cech wspólnych z marmoryzacja-
mi na elewacjach. W związku z powyższym, 
a także z powodu słabo zachowanego orygi-
nału (śladowe ilości), komisja konserwator-
ska zdecydowała o zachowaniu i konserwacji 
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istniejącego wystroju malarskiego. Na podsta-
wie wyników badań odkrywkowych opraco-
wano szczegółowe projekty rozwiązań kolo-
rystycznych elewacji frontowej, obrazujące 
planowany efekt konserwacji. 

Powodzenie prac konserwatorskich zale-
ży głównie od właściwego przygotowania 
i doświadczenia wykonawców, ale również 
od wybranych materiałów i sprawdzonych 
technologii służących konkretnym zadaniom. 
Naturalnie najwięcej niewiadomych i wątpliwo-
ści technologicznych pojawiło się na początku 
prac, przy konserwacji fasady. Dużym wyzwa-
niem było oczyszczenie elewacji z wieloletnie-
go brudu, kurzu oraz obniżających estetykę 
pozostałości ptasich odchodów. Po wykonaniu 
licznych prób najlepszy efekt osiągnięto przy 
użyciu metody pilingu. Oczyszczona, ale nadal 
porażona biologicznie powierzchnia, została 
odkażona specjalistycznym preparatem likwi-
dującym biologiczne skażenie podłoży oraz 
zaimpregnowana preparatem na bazie krze-
mianów. Duże spękania wymagały zszywania, 
które wykonano w sprawdzonej technologii 
opartej na specjalnych skręcanych prętach 
ze stali nierdzewnej w dwukomponentowej 
zaprawie systemowej. Spękania konstrukcyj-
ne wypełniono ciśnieniowo zaprawą bezskur-
czową na bazie trasu. W następnej kolejności 
wykonano uzupełnienia ubytków materiałem 
właściwie odwzorowującym fakturę i plastykę 
oryginalnego tynku. W zależności od grubości 
ubytków i faktury uzupełnianego miejsca sto-
sowano zamiennie KEIM Universalputz, KEIM 
Universalputz-fein i KEIM Turado. Na gładkich 
powierzchniach pokrytych wtórnymi mono-
chromiami położono tynk cienkowarstwowy 
KEIM Turado, a powierzchnie gładkie poma-
lowano laserunkowo farbą zolowo-krzemia-
nową KEIM Soldalit.

Kościół z tak rozlegle i bogato polichromo-
wanymi elewacjami stanowi ewenement w ska-
li całego województwa, a może nawet kraju. 
Dlatego sposób konserwacji obecnej polichro-
mii w odniesieniu do fragmentów zachowane-
go oryginału stanowił duże wyzwanie. Również 
lokalizacja dekoracji malarskiej na elewacjach, 
czyli w miejscach bezpośrednio narażonych na 
działanie czynników atmosferycznych w zna-
czący sposób wpłynęła na wybór odpowied-
nich materiałów. Zdecydowano o zastosowaniu 
farb mineralnych KEIM, których nieorganiczne 
pigmenty, odporne na światło i promienie UV, 
wraz ze spoiwem krzemianowym gwarantu-
ją trwały kolor powłoki malarskiej. Ponadto 
zatwierdzona przez komisję konserwatorską 
kolorystyka z palety KEIM EXCLUSIV nawią-
zuje do najstarszych odsłoniętych w trakcie 
badań fragmentów oryginalnych dekoracji. 
Dekoracje malarskie (ornamenty i marmory-
zacje) scalono farbami KEIM Restauro-Lasur.

Dużej staranności wymagały prace przy 
kompozycjach figuralnych. Obok tradycyjnych 
czynności konserwatorskich natury technicznej 
niezbędne było scalenie kolorystyczne orygi-
nału i rekonstrukcja dużych fragmentów kom-
pozycji, które wykonano przy użyciu suchych 
pigmentów na paraloidzie oraz zahydrofobi-
zowano. Wysoki poziom artystyczny malowi-
deł, szczególnie sceny Ukoronowanie NMP, 
a także lokalizacja na znacznej wysokości 
(szczyt fasady), wymagały zaangażowania arty-
sty o bardzo dużym doświadczeniu w figural-
nym malarstwie ściennym, z wyobraźnią prze-
strzenną skrótów perspektywicznych (praca 
na rusztowaniu). Wysoki poziom artystyczny, 
duża powierzchnia polichromii, a także ogra-
niczony czas (paca sezonowa), spowodowa-
ły, że przy pracach konserwatorskich równo-
cześnie pracowało kilkunastu konserwatorów 
dzieł sztuki i artystów malarzy. 

Elewacje kościoła franciszkanów to kom-
pilacja wielu materiałów i technik budow-
lano-artystycznych. Oddzielny rozdział zaj-
mują prace przy konserwacji kamienia jako 
surowca rzeźbiarskiego i architektonicznego. 
Wykonane z piaskowca wysokiej klasy rzeźby 
Fabiana Fesingera zostały oczyszczone z bru-
du i zabezpieczone hydrofobowo. Pomimo 
ograniczonego zakresu prac efekt był spek-
takularny, rzeźby odzyskały pierwotną świe-
żość i szlachetność rokokowej formy. O wiele 
bardziej złożone technologicznie były prace 
konserwatorskie przy kamiennej okładzinie 
cokołu, schodach i tarasie elewacji frontowej. 
Kapilarne podciąganie wody, ciągła wilgoć 
i związane z nią nieestetyczne plamy, wykwi-
ty soli to tylko niektóre problemy, z którymi 
musieli zmierzyć się konserwatorzy. Dlatego 
też obok tradycyjnych czynności konserwa-
torskich przy kamieniu, w przypadku scho-
dów niezbędne okazało się zdemontowanie 
biegu, wykonanie izolacji i ponowne zamon-
towanie kamienia z rekonstrukcją brakujących 
i zniszczonych fragmentów. Na obecnym eta-
pie wykonano bieg wschodni i trwa obserwa-
cja skuteczności wykonanych zabiegów.

Rokokowe rzeźby 
Fabiana Fesingera  

po konserwacji
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Wnętrza

Po zakończeniu prac konserwatorskich 
przy elewacjach zadecydowano o kontynu-
acji prac wewnątrz kościoła, przy wystroju 
malarskim i architektonicznym ścian i skle-
pień. Jednorodna stylowo polichromia wnę-
trza świątyni, o wyraźnie rokokowych cechach 
przypisywana jest Stanisławowi Stroińskiemu 
oraz Tomaszowi Gertnerowi i pochodzi 
z ostatniej ćwierci XVIII w. Podobnie jak 
w przypadku dekoracji malarskiej elewacji 
była konserwowana na początku XX wieku 
oraz w latach 70. i 80. XX wieku przez Jana 
Wąsacza. Na zły stan zachowania wystro-
ju malarskiego wnętrza miały wpływ liczne 
czynniki. Kościół zlokalizowany w centrum 

starego miasta Przemyśla stanowi ważny 
punkt na trasie turystycznej. Duża liczba tury-
stów sprawia, że jest on narażony na ciągłe 
wahania temperatury oraz liczne uszkodze-
nia mechaniczne, zwłaszcza w dolnych par-
tiach ścian. Kolorystyka polichromii zatraciła 
czytelność z powodu kurzu i zanieczysz-
czeń. Powłoka malarska stała się wyblakła 
i poszarzała. Katastrofalne w skutkach było 
także punktowe (nadmuchowe) ogrzewanie 
centralne, przez które na polichromiach od 
wielu lat osadzał się czarny nalot obniżają-
cy estetykę. Jednak największe zmiany pier-
wotnego wyglądu polichromii powstały na 
skutek dwukrotnego przemalowania więk-
szości dekoracji w XVIII wieku. 

Widok nawy głównej, 
prezbiterium 

po konserwacji
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Najciekawszym etapem prac konserwa-
torskich zawsze są badania odkrywkowe, 
podczas których konserwatorzy z detektywi-
styczną cierpliwością i dociekliwością dążą do 
odszukania śladów i ustalenia pierwotnego 
wyglądu zabytkowego obiektu. Tak było też 
w przypadku polichromii w kościele św. Marii 
Magdaleny oo. franciszkanów. Pomimo iż 
prace w 2020 roku rozpoczęły się od ściany 
wschodniej prezbiterium, to odkrywki punk-
towe i pasowe wykonano we wszystkich czę-
ściach kościoła. Dopiero na podstawie cało-
ściowych wniosków z badań oraz analizie 
wyników badań laboratoryjnych pobranych 
próbek można było uzgodnić z komisją kon-
serwatorską szczegółowy tok postępowania 
względem polichromii i detali architektonicz-
nych. Okazało się, że w prezbiterium sceny 
figuralne w formie obrazów są w większości 
zachowane w oryginale z niewielkim retu-
szami. Natomiast poza scenami, oryginalna 
XVIII-wieczna warstwa malarska zachowała 
się pod wtórnymi przemalowaniami. W obrę-
bie drewnianych kapiteli rozpoznano partie 
pokryte złotem i partie przezłocone szlag-
metalem. Interesującym odkryciem były par-
tie ścian za ołtarzem św. Franciszka oraz pod 
obrazem bpa Eryka z Winsen h. Mora, gdzie 
zachowały się oryginalne warstwy malarskie. 

Zgodnie z decyzją komisji konserwator-
skiej usunięto dwie warstwy przemalowań 
i odsłonięto oryginalną dekorację malarską, 
stanowiącą pierwszą warstwę chronologiczną. 
Prace przy odsłanianiu i oczyszczaniu poli-
chromii wymagały dużej staranności, ponie-
waż druga z kolei warstwa przemalowania 
w wielu miejscach przenikała się z oryginałem. 
Konserwatorzy wykorzystywali różne metody, 
m.in. oczyszczenie na mokro, detergentami 
konserwatorskimi i parownicą. Podobnie jak 
w przypadku elewacji najlepszy efekt osiągnię-
to przy użyciu nowoczesnej metody pilingu. 
Pudrujące się i złuszczone partie polichromii 
utrwalono i podklejono żywicą odwracalną. 
Ubytki tynku uzupełniono zaprawą zbliżoną 
strukturalnie do parametrów oryginalnego 
tynku, następnie uzupełniono ubytki pobiał. 
Problematycznym punktem konserwacji było 
scalenie kolorystyczne polichromii oraz opra-
cowanie warstwy wykończeniowej. Dlatego 
do akceptacji komisji przygotowano próby 
kolorystyczne, obejmujące wszystkie partie 
dekoracji. Przy dobieraniu kolorystyki w miej-
scach, gdzie oryginał zachował się w słabym 
stopniu lub był zniekształcony przez przema-
lowania, wykorzystano badania odkrywkowe 
w całym kościele, oryginalne partie dekoracji 
zachowane na ścianach za obrazem bpa Eryka 
z Winsen oraz za ołtarzem św. Franciszka, 
a także badania analogicznych realizacji 
malarskich Stanisława Stroińskiego w dawnej 

bibliotece klasztoru franciszkanów i kaplicy 
Drohojowskich w archikatedrze przemyskiej. 
Cała kolorystyka, zgodnie z ustalonym orygi-
nałem, utrzymana została w gamie chłodnej, 
współgrającej z gzymsem oraz scenami figu-
ralnymi. Kompozycje przedstawieniowe oraz 
partie dekoracyjne scalono znakiem graficz-
nym – kropką przy użyciu suchych pigmen-
tów oraz żywicy odwracalnej. W partiach tła 
uzupełniono ubytki za pomocą rozwibrowa-
nej plamy scalającej oraz farb odwracalnych 
KEIM Reversil. Ubytki złoceń na ramach i orna-
mentach polichromii na ścianach i sklepieniu 
w prezbiterium uzupełniono złotem karato-
wym na mikstion. 

Dotychczasowe prace konserwatorskie 
przy kościele oo. franciszkanów w Przemyślu, 
obejmujące w pierwszej kolejności elewacje, 
później także wystrój prezbiterium, przepro-
wadzono z pełnym poszanowaniem zabytko-
wego charakteru świątyni, a ich szeroki zakres 
umożliwił przywrócenie kościołowi historycz-
nych i artystycznych wartości. Kościół, który 
ze względu na unikatowe polichromie elewa-
cji od zawsze wzbudzał duże zainteresowanie 
i przyciągał turystów, dzięki zabiegom kon-
serwatorskim odzyskał pierwotny blask i siłę 
wyrazu. Poprzez mocny akcent kolorystyczny, 
a także lokalizację w południowo-wschodnim 
narożniku rynku stanowi dominantę archi-
tektoniczną całej zabudowy starego miasta. 
Prace konserwatorskie we wnętrzu prezbite-
rium, stanowiące dopiero początek rzeczy-
wistych potrzeb, dają przedsmak świetności 
i szlachetności wyglądu oryginalnych deko-
racji pokrywających całe wnętrze świątyni. 

Maciej Filip, 
Aneta Filip, 

Bernardeta Popek-Olszowa

Fotografie: autorzy, A. Hardt
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