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16. Widoki ko cio!ów i rekonstrukcje elewacji pod!u"nych

16. Church views and reconstructions of longitudinal elevations
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4. Elewacje

Elewacje pod u!ne ko cio!ów cz# ci prezbite-

rialnej i korpusu mia!y podobne wysoko ci  cian, 

tak"e w ko cio!ach, w których prezbiterium by!o 

wcze niejsze (Opole, Z$bkowice). Z powodu ró"-

nicy szeroko ci cz# % wschodnia posiada!a ni"-

szy dach, gdy korpus nakryty by! jednym dachem 

znacznej wysoko ci. W przypadku przekrycia kor-

pusu trzema dachami odpowiednio ni"szymi, dach 

nad naw$ g!ówn$ stanowi! kontynuacj# dachu nad 

prezbiterium (Jawor, Paczków, Wo!ów) (il. 16, 

17)59. We wroc!awskiej kolegiacie  w. Krzy"a da-

chy nad naw$ g!ówn$, prezbiterium i transeptem 

tworz$ uk!ad krzy"a. W korpusie nad nawami bocz-

nymi za!o"ono dachy poprzeczne z trójk$tnymi 

szczytami (il. 18).

Artykulacj# pionow$ elewacji tworz$ g#sto roz-

mieszczone przypory i wysokie okna maswerkowe. 

Podzia!y poziome wyznaczaj$ cokó! oraz gzyms 

kapnikowy po!$czony z poszurami okiennymi. Po-

dzia! na prz#s!a w kilku obiektach nie jest jedna-

kowy na ca!ej d!ugo ci elewacji. W Jaworze, gdzie 

rozpocz#to budow# fasady dwuwie"owej, zwi$zane 

z ni$ prz#s!o zachodnie jest szersze. W kilku innych 

ko cio!ach nie wybudowano wie", mury wskazu-

j$, "e ich nie planowano, ale prz#s!a zachodnie s$ 

tradycyjnie (?) szersze – w Opolu, Z$bkowicach, 

Ko"uchowie, Gliwicach i Kamie&cu Z$bkowickim. 

Nieznacznie szersze prz#s!a wykonano w miejscach 

wyst#powania portali w kolegiacie g!ogowskiej 

i ko ciele NMP na Piasku we Wroc!awiu. W pozo-

sta!ych ko cio!ach podzia!y s$ jednakowe wzd!u" 

ca!ych elewacji, niezale"nie komponowane w prez-

biterium i korpusie nawowym.

Okna s$ wysokie, ale niezbyt szerokie w stosun-

ku do rozpi#to ci prz#s!a mi#dzy przyporami. Tylko 

elewacje ko cio!a w Kamie&cu Z$bkowickim, ko -
cio!a NMP na Piasku i  w. Doroty we Wroc!awiu 

oraz w Nysie wyró"niaj$ si# wysokimi i szerokimi 

oknami, które zajmuj$ prawie ca!$ szeroko %  cia-

ny mi#dzy przyporami. Wszystkie okna w elewacji 

korpusu by!y jednakowej wielko ci, oprócz ko cio!a 

w 'cinawie i Gliwicach. 'rodkowe okno elewacji po-

!udniowej w 'cinawie by!o szersze i krótsze (il. 17). 

Pod tym oknem znajdowa! si# portal, wi#c okno nie 

mog!o zej % dostatecznie nisko. By% mo"e zwi#ksze-

nie szeroko ci mia!o zrekompensowa% mniejsz$ wy-

soko %. Nie mo"na te" wykluczy%, "e okno to mia!o 

silniej o wietli% wyj$tkowe w nawie bocznej prz#s!o 

trójk$tne. Na osi okna znajdowa! si# Þ lar. W  cianie 

pó!nocnej nie ma okna  rodkowego. W Gliwicach 

zachodnie prz#s!o korpusu jest d!u"sze i otrzyma!o 

szersze okno (il. 17). Wyj$tkowo w$skie i wysmuk!e 

okna wykonano w korpusie i prezbiterium ko cio!a 

w Paczkowie. W ród ko cio!ów paraÞ alnych jest on 

najwy"szy po ko ciele w Nysie (il. 17, 19).

W kolegiacie g!ogowskiej trójnawowy korpus 

halowy otrzyma! boczne kaplice, z którymi elewa-

cje przypominaj$ uk!ad bazylikowy (il. 19). D!uga 

 ciana kaplic bez podzia!ów posiada niedu"e okna 

u!o"one parami. Przypory korpusu o kilku uskokach 

wtapiaj$ si# w jednospadowy dach kaplic. Górne 

okna s$ szerokie, trójdzielne. Podobn$ kompozycj# 

elewacji posiada ko ció! w Nysie. Jego  ciany s$ 

du"o wy"sze i okna odpowiednio wi#ksze.

Elewacje pó nocne by!y podobne do elewacji 

po!udniowych (il. 16, 18, 19). W siedmiu obiektach 

wzbogacone by!y o zakrystie przy prezbiterium, 

niekiedy z pi#trem oraz wie"e w naro"u mi#dzy 

prezbiterium a korpusem – w Ko"uchowie, Wo!o-

wie, Paczkowie i wroc!awskim ko ciele  w. Doro-

ty (il. 18). We wroc!awskiej kolegiacie  w. Krzy"a 

wie"e umieszczono mi#dzy transeptem a korpusem 

po stronie po!udniowej i pó!nocnej. 

Fasady zachodnie ko cio!ów by!y w wi#kszo ci 

bezwie"owe, wie"e wzniesiono tylko w ko cio!ach 

paraÞ alnych w Jaworze, Namys!owie, w ko ciele 

NMP na Piasku we Wroc!awiu i prawdopodobnie 

w kolegiacie w G!ogowie. Fasady ko cio!ów bez-

wie"owych podzielone zosta!y najcz# ciej przypo-

rami na trzy cz# ci i zwie&czone jednym lub trze-

ma szczytami. Ko cio!y w Ko"uchowie, Paczkowie 

i Wo!owie zwie&czone by!y trzema dachami. Uk!a-

dem dachów wyró"nia si# ko ció!  w. Krzy"a we 

Wroc!awiu, w którym fasada jest dwupoziomowa, 

nakryta wysokim dachem nad naw$ g!ówn$ i po-

przecznymi ni"szymi dachami nad nawami bocz-

nymi. W przyziemiu wyst#puj$ trzy niedu"e okna, 

a wy"ej – du"e sze ciodzielne okno maswerkowe na 

osi. Szczyt ozdobiono wysokimi blendami ostro!u-

kowymi. Elewacje zachodnie w ko ciele  w. Doro-

ty we Wroc!awiu i w ko ciele paraÞ alnym w Nysie 

tak"e otrzyma!y dekoracyjne szczyty. 

59 Dla ko cio!ów z klasztorami po stronie po!udniowej i niedo-

st#pn$ w pe!ni elewacj$ po!udniow$ przedstawiono mo"liwe do 

rekonstrukcji elewacje pó!nocne: Opole – ko ció! franciszka&-

ski, Wroc!aw – ko ció! NMP na Piasku i  w. Doroty, 'roda 'l$-

ska – ko ció! franciszka&ski. 
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17. Widoki ko cio!ów i rekonstrukcje elewacji pod!u"nych

17. Church views and reconstructions of longitudinal elevations
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18. Widoki ko cio!ów i rekonstrukcje elewacji pod!u"nych

18. Church views and reconstructions of longitudinal elevations
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19. Widoki ko cio!ów i rekonstrukcje elewacji pod!u"nych

19. Church views and reconstructions of longitudinal elevations
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Jedyn$ w XIV w. dwuwie"ow$ fasad# wzniesio-

no w ko ciele NMP na Piasku we Wroc!awiu. Po-

cz$tkowo wie"e si#ga!y tylko do wysoko ci korony 

murów korpusu. Znaczne poszerzenie fasady spo-

wodowa!y boczne przypory. 'ciana jest g!adka, bez 

podzia!ów pionowych. Na osi fasady usytuowano 

wysoki portal z wimperg$ na tle prostok$tnej p!yci-

ny, a nad nim okno. Boczne partie fasady, nale"$-

ce do wie", podzielono gzymsami, a po kilka okien 

umieszczono na osiach wie".

Rozpocz#ta w XIII w. dwuwie"owa fasada w Ja-

worze nie zosta!a uko&czona, zrezygnowano z pod-

wy"szenia murów wie"y po!udniowej i  cian# zwie&-

czono trójk$tnym szczytem, jak po stronie wschod-

niej, ale bez dekoracji. Szczyt nad naw$ g!ówn$ 

ozdobiono blendami maswerkowymi i zwie&czono 

sterczynami. W dolnej cz# ci fasady znajduje si# 

portal z pinaklami, zwie&czony wcze niej wysok$ 

wimperg$, zachodz$c$ na rozet#, pozostaj$c$ za-

pewne po koncepcji trzynastowiecznej. 

W Namys!owie wzniesiono w XIV w. jedn$ wie-

"# zachodni$ na osi ko cio!a. Prawdopodobnie jedna 

wie"a wyst#powa!a tak"e w kolegiacie w G!ogowie, 

a po jej zawaleniu si# wzniesiono now$ w XIX w., 

odsuni#t$ od  ciany zachodniej. W kilku ko cio!ach 

wie"e dobudowano w XV i XVI w. w pó!nocnym 

naro"u prezbiterium i nawy oraz od zachodu.

5. Detale architektoniczne i rze"biarskie

Do detali architektonicznych nale"$: elementy 

Þ larów, detale zwi$zane ze sklepieniami - "ebra, 

wsporniki i zworniki, dekoracje na przyporach i ele-

wacjach oraz okna i portale. Dekoracje rze(biarskie 

s$ najcz# ciej skromne, z wyj$tkiem ko cio!a para-

Þ alnego w Jaworze i ko cio!a NMP na Piasku we 

Wroc!awiu. Rze(by planowane w portalach w wi#k-

szo ci nie zachowa!y si# lub prawdopodobnie nie 

zosta!y zrealizowane.

Filary

W ko cio!ach wyst#puje kilka typów Þ larów 

mi#dzynawowych. Ogólnie mo"na je podzieli% 

na o mioboczne umiarowe, krzy"owe, prostok$t-

ne i wyd!u"one o mioboczne. Najstarszy typ Þ lara 

o przekroju o mioboku umiarowego znajduje si# 

w kolegiacie g!ogowskiej. Filary w kolegiacie go-

tyckiej powsta!y przez podwy"szenie Þ larów trzy-

nastowiecznych, a forma nie uleg!a zmianie. Filary 

mia!y cokó!, ale nie mia!y g!owic. W miejscu przej-

 cia do arkady w sko nych powierzchniach Þ larów 

wykonano po 3 uskoki, obiegaj$ce arkad#. Podobne 

rozwi$zanie wyst#puje w ko cio!ach w Ko"uchowie 

i Nysie (il. 20). W Kamie&cu Z$bkowickim Þ lary 

w korpusie nawowym, pocz$wszy od drugiej pary 

od wschodu, s$ o mioboczne, ale nie umiarowe jak 

w prezbiterium, lecz lekko poprzecznie wyd!u"one. 

Bez podzia!ów przechodz$ w wieloboczn$ arka-

d# mi#dzynawow$. Tak"e w ko ciele paraÞ alnym 

w Gliwicach proÞ lowanie o miobocznych Þ larów 

p!ynnie przechodzi w arkady. 

W trzech ko cio!ach przy Þ larach o miobocz-

nych wyst#puj$ lizeny (il. 20). W ko ciele para-

Þ alnym w Z$bkowicach 'l$skich Þ lary o przekroju 

o mioboku lekko wyd!u"onego poprzecznie jedy-

nie od strony nawy g!ównej otrzyma!y dodatkowe 

lizeny z podk!adkami, sp!ywaj$ce a" do posadzki. 

Tylko uskoki po bokach lizeny, jakby kwadratowe 

s!u"ki, zwie&czono dekoracj$ li ciast$. Ostro!uko-

we arkady nie powtarzaj$ przekroju Þ larów, lecz 

podobnie jak w G!ogowie i Ko"uchowie, nad po-

wierzchniami sko nymi wykonano kilka uskoków. 

Pozosta!o ci Þ larów o miobocznych zachowa!y 

si# w ko ciele w Gubinie. Filary lekko wyd!u"one 

pod!u"nie przy d!u"szych bokach mia!y lizeny od 

strony nawy g!ównej i naw bocznych60. W ko ciele 

w Jaworze Þ lary s$ o mioboczne, lekko wyd!u"o-

ne w linii arkad, z lizenami po stronie naw. Sko -
ne powierzchnie o mioboku otrzyma!y proÞ lowa-

nie w postaci odcinkowych wkl#sek. Naro"a lizen 

 ci#to i zamieniono na ma!e wkl#ski. ProÞ lowanie 

Þ larów p!ynnie przechodzi w arkady, a rozbudowa-

ne dekoracyjne wsporniki podtrzymuj$ "ebra skle-

pienne.

Filary krzy"owe wzniesiono na skrzy"owaniach 

ko cio!ów z transeptami w Kamie&cu Z$bkowickim 

i w kolegiacie  w. Krzy"a we Wroc!awiu, z ko&ca 

XIII w. i pocz$tku XIV w. Filary nie s$ symetrycz-

ne, lecz lekko wyd!u"one wzd!u" osi ko cio!a, ze 

sko nymi  ci#ciami przy kolejnych uskokach. 

Filary prostok$tne z lizenami o proÞ lowanych na-

ro"ach wzniesiono w korpusie wroc!awskiego ko -
cio!a  w. Bart!omieja oraz w 'cinawie.

Najcz# ciej stosowane by!y Þ lary o przekroju o -
miobocznym wyd!u"onym pod!u"nie – znajduj$ si# 

we wroc!awskich ko cio!ach  w. Krzy"a, NMP na 

Piasku i  w. Doroty oraz w ko cio!ach paraÞ alnych 

60 Lizeny nie by!y zwi$zane z gurtami, jak s$dzi! M. Ma!acho-

wicz, Badania architektoniczne fary gubi skiej w 2008 r. Stan 

bada  fary gubi skiej, w: Lubuskie materia!y konserwatorskie, 

t. 5, Zielona Góra 2008, s. 54-61.
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20. Filary o mioboczne

20. Octagonal pillars
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21. Filary o mioboczne wyd!u"one

21. Elongated octagonal pillars
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w Namys!owie, Paczkowie i Wo!owie (il. 21). Przy 

d!u"szych bokach wyst#puj$ lizeny, ró"nej szeroko-

 ci. Filary wyd!u"one o mioboczne pojawi!y si# w 3 

%w. XIII w. w G!ubczycach, ale dopiero w XIV w. 

otrzyma!y pilastry. W Namys!owie oraz w ko ciele 

 w. Doroty we Wroc!awiu wyst#puj$ Þ lary o g!ad-

kich powierzchniach, w pozosta!ych ko cio!ach, na 

powierzchniach sko nych otrzyma!y uskoki i wkl#-

ski. Lizeny na d!u"szych bokach stanowi$ce element 

Þ larów nie maj$ odpowiedników na  cianach z wy-

j$tkiem ko cio!a NMP na Piasku we Wroc!awiu, 

w którym lizeny umieszczono tylko na  cianie po!u-

dniowej nawy bocznej61. 

#ebra, wsporniki sklepienne i zworniki

W omawianych ko cio!ach wyst#powa!y sklepie-

nia krzy"owe, gwia(dziste i pi#ciopodporowe (trój-

podporowe). Zastosowano w nich "ebra o ró"nych 

przekrojach i sposobach osadzenia na  cianach i Þ la-

rach. W kluczach posiada!y zworniki lub kamienne 

pier cienie.

Dla XIII w. charakterystyczne by!y "ebra zako&-

czone wa!kiem lub wa!kiem z noskiem, przecho-

dz$cym we wkl#ski. )ebra takie wyst#puj$ w prez-

biterium i nawie g!ównej w ko ciele w Jaworze62 

oraz w korpusie ko cio!a w Z!otoryi. W korpusie 

nawowym w Namys!owie "ebra otrzyma!y po jed-

61 W ko ciele w Jaworze  ciany naw bocznych zosta!y rozcz!on-

kowane wi$zkami s!u"ek stanowi$cymi kontynuacj# rozcz!on-

kowania trzynastowiecznego. S!u"ki przechodz$ bezpo rednio 

w "ebra, które po stronie Þ larów opieraj$ si# na wspornikach.

22. Osadzenie "eber

22. Ribs mounting 
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nej wkl#sce i wa!ek z szerokim noskiem. W "ebrach 

nawy po!udniowej w Jaworze z 1 %w. XIV w. za-

miast wa!ka zastosowano zako&czenie trapezowe. 

Wcze niej przekrój trapezowy wyst$pi! w prezbite-

rium ko cio!a w Grodkowie w 2 po!. XIII w. Kszta!t 
trapezu jest inny ni" w Jaworze – krótki i szeroki. 

Podobn$ form# tego przekroju otrzyma!y "ebra 

w prezbiterium  w. Doroty i w nawie g!ównej ko -
cio!a w 'cinawie, ale o nieco innych proporcjach.

)ebra podwójnie wkl#s!e, od spodu prosto  ci#te, 

najwcze niej wyst$pi!y w prezbiterium i transepcie 

ko cio!a  w. Bart!omieja we Wroc!awiu przed 1290 

r. Przekrój ten sta! si# charakterystyczny dla skle-

pie& czternastowiecznych, zastosowano go w korpu-

sie ko cio!a w Gubinie i w Gliwicach63. Natomiast 

w korpusie nawowym w Kamie&cu Z$bkowickim 

podwójne wkl#ski zosta!y g!#biej wyci#te, a dolna 

w$ska cz# % ma form# noska. Od 1 do 3 %w. XIV 

w. w ko cio!ach halowych równolegle wyst#powa!y 

"ebra jednowkl#skowe z wa!kiem lub zako&czeniem 

trapezowym oraz "ebra dwuwkl#skowe. Ostatnia 

%wier% XIV w. to powrót do form z ko&ca XIII w. 

– wzbogaconych form jednowkl#skowych z wa!-
kiem z noskiem, jak we wroc!awskim ko ciele NMP 

na Piasku, oraz prostok$tnych o  ci#tych naro"ach, 

ale o bardziej wysmuk!ych proporcjach ni" w ko&cu 

XIII w., jak w korpusie wroc!awskiego ko cio!a  w. 

Doroty. 

W sze ciu ko cio!ach "ebra sp!ywaj$ce na  cian# 

zako&czono bez wsporników. W ko ciele w Kamie&-

cu Z$bkowickim,  w. Bart!omieja i w prezbiterium 

kolegiaty  w. Krzy"a we Wroc!awiu "ebra w dolnej 

cz# ci zosta!y za!amane pod k$tem i wnikaj$ w  cia-

n# (il. 22). W Paczkowie i Gliwicach zako&czono je 

poziomo nad wkl#s!ym proÞ lem !uku tarczowego, 

a w Namys!owie na  cianach bocznych "ebra uci#to 

62 W ko ciele w Jaworze zastosowano a" cztery rodzaje przekro-

jów "eber znanych jeszcze w XIII w. Rysunki przekrojów "eber 

przedstawi!a K. Barczy&ska, op. cit., s. 48. Czas ich powstania 

oceni!a na lata 1280 – 1300 w prezbiterium oraz 1300 – 1320 

w korpusie, podkre laj$c wczesne pochodzenie form "eber w na-

wie pó!nocnej.

63 )ebra w Gliwicach znajduj$ si# w lapidarium w sali na czwar-

tej kondygnacji wie"y. W sklepieniach istniej$cych w ko ciele 

tak"e s$ "ebra dwuwkl#skowe. 

23. Wsporniki geometryczne i ro linne

23. Geometric and plant brackets
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poziomo bez wyko&czenia. W pozosta!ych ko cio-

!ach wyst#puj$ wsporniki sklepienne. Otrzyma!y one 

formy geometryczne, najcz# ciej wieloboczne, a tak-

"e z dekoracj$ architektoniczn$, ro linn$, z maska-

mi i z rze(bami (il. 23, 24). Dope!nieniem dekoracji 

rze(biarskiej w ko ciele NMP na Piasku we Wroc-

24. Wsporniki z rze(bami Þ guralnymi

24. Brackets with Þ gure sculptures

!awiu mia!y by% rze(by na Þ larach od strony nawy 

g!ównej. Wykonano pod nie wsporniki o dekoracji 

ro linno-rze(biarskiej oraz wysokie baldachimy. Ist-

niej$ce rze(by pochodz$ z pocz$tku XX w.

)ebra w kluczu !$czone by!y zwornikami lub 

pier cieniami zwornikowymi. W nawie po!udnio-


