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wych pozosta#y tylko krótkie odcinki w miejscach 

za#amania !eber. Sklepienie sieciowe, ale z !ebrami 

jarzmowymi dziel&cymi je na prz s#a, znajduje si  

w nawie g#ównej ko"cio#a w K&tach Wroc#awskich 

oraz w zakrystii ko"cio#a "w. Barbary we Wroc#awiu.

Wzbogacona odmiana sklepienia parlerowskiego 

wyst puje w nawie g#ównej w Szprotawie (il. 13). 

Równolegle do par !eber przebiegaj& d#ugie !ebra 

przeskakuj&ce co drug& podpor . Po trzy równoleg#e 

!ebra wyst powa#y tak!e w prezbiterium w Gubinie. 

Po bokach uzupe#nia#y je niewielkie lunety.

Ko"ció# w Bytomiu w trzech nawach korpusu 

otrzyma# sklepienie sieciowe wywodz&ce si  z par-

lerowskiej „wersji staromostowej”50, a ró!ni&ce si  

mi dzy sob& liczb& !eber (il. 14). Podstawowy uk#ad 

wyst puje w nawie pó#nocnej. Wzd#u! osi nawy 

umieszczono wyd#u!one romby, których !ebra krzy-

!uj& si  na "rodku prz s#a i #&cz& z bocznymi równo-

leg#obokami (trapezami), tworz&c rodzaj sze"ciora-

miennej gwiazdy. W tym uk#adzie nie ma podzia#ów 

na prz s#a, "rodkowe romby nale!& równocze"nie 

do dwóch prz se#. W nawie po#udniowej ko"cio#a 

14. Sklepienia sieciowe wzorowane na sklepieniu P. Parlera bramy mostu Karola w Pradze (Czechy)

14. Net vaultings modelled on P. Parler’s vaulting in the tower of the Charles Bridge in Prague (Czech)

50 Ibidem, sklepienie wie!y mostu Karola w Pradze (Czechy), 

czas powstania po 1380 r.
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w Bytomiu powtórzono uk#ad z nawy pó#nocnej, do-

daj&c !ebra krzy!uj&ce si  wewn&trz rombów "rod-

kowych i po#&czone z !ebrami, które dziel& boczne 

trapezy. W nawie "rodkowej prz s#a s& szersze i pro-

porcje rysunku !eber uleg#y zmianie, ale uk#ad jest 

podobny. W nawie g#ównej katedry w Opolu skle-

pienie sieciowe otrzyma#o uk#ad wywodz&cy si  ze 

„staromostowego”, ale „zag szczony” w obr bie 

jednego prz s#a, nie wydzielonego (il. 14). 

W dwóch kaplicach prezbiterium w Gubinie wpro-

wadzono sklepienia kryszta!owe (il. 15). W kaplicy 

pó#nocnej elementy s& do") du!e, natomiast w ka-

plicy wschodniej dwukrotnie mniejsze. S& to uk#a-

dy o siatce równoleg#ych linii, tak jak w sklepieniu 

sieciowym. Inny rodzaj sklepie$ kryszta#owych za-

#o!ono w katedrze w Opolu, w przedsionku mi dzy 

wie!ami oraz pod zachodni& empor&. To ostatnie 

sk#ada si  z o"miu jednakowych elementów skle-

pie$ gwia%dzistych z rombem w "rodku. Natomiast 

w przedsionku z powodu przej") arkadowych skle-

pienie jest niesymetryczne. Od strony zewn trznej 

gwiazdy opieraj& si  na czterech podporach, a po 

stronie wn trza – na trzech. 

3. Wn trza

Wn trza ko"cio#ów z jednonawowymi prezbite-

riami nie s& wysokie (tabela), z wyj&tkiem ko"cio#a 

paraÞ alnego w 'arach oraz ko"cio#a bernardynów 

w Jaworze (il. 3-5). Kilka ko"cio#ów otrzyma#o 

15. Sklepienia kryszta#owe

15. Cell vaultings
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nawy g#ówne o wyj&tkowo niskich proporcjach oko-

#o 1 : 1,5, a nawet 1 : 1 w Gryfowie (l&skim. 

W trzech ko"cio#ach prz s#a w nawie g#ównej 

maj& plan kwadratu, w pozosta#ych s& prostok&tne. 

W wi kszo"ci Þ lary s& o"mioboczne o smuk#ych 

proporcjach, co wp#ywa na wra!enie przestronno"ci 

wn trza (il. 16). (ciany boczne s& g#adkie, bez po-

dzia#ów, jedynie z wysokimi oknami, z wyj&tkiem 

dwóch ko"cio#ów. Ko"ció# w 'arach rozpocz ty 

w XIV w. posiada dolne partie murów g#adkie, a od 

linii poszurów okiennych wyst puj& cie$sze "ciany 

z lizenami. W Sycowie korpus na planie kwadratu 

ma tylko jedn& par  Þ larów, które s& o"mioboczne, 

wyd#u!one, z pilastrami i o detalach pochodz&cych 

z XIX w.51 Pilastrom Þ larów odpowiadaj& pilastry 

na "cianach bocznych, jednak nie ma pewno"ci, czy 

s& one oryginalne, poniewa! w prezbiterium zosta#y 

dodane pó%niej. Jednonawowe prezbiteria ko"cio-

#ów pochodz& z ró!nych okresów, a ich szeroko"ci 

i wysoko"ci wynikaj& z czasu powstania. 

Dwa ko"cio#y uzyska#y uk#ad halowy korpusu 

i halowe prezbiterium zamkni te prost& "cian& (il. 7).

Ko"ció# w Lubsku przebudowywano kilkakrotnie, 

wykorzystuj&c cz "ciowo wcze"niejsze mury. (ciana 

16. Wn trza ko"cio#ów

16. Church interiors

51 H. Lutsch, op. cit., Bd. II, s. 566, 567.
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17. Wn trza ko"cio#ów

17. Church interiors

18. Wn trza ko"cio#ów o halowych prezbiteriach

18. Church interiors with hall chancels
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prosta nawy g#ównej prezbiterium jest pozosta#o"ci& 

prezbiterium z XIII w. Wn trze cz "ci "rodkowej 

jest szerokie i niezbyt wysokie, przekryte dekora-

cyjnym sklepieniem sieciowym (il. 17). Nawy bocz-

ne s& bardzo w&skie, z du!ymi oknami. Nietypowy 

uk#ad ko"cio#a wynika# z wykorzystania wcze"niej-

szych murów pozbawionych przypór, co spowodo-

wa#o konieczno") wprowadzenia przypór wewn trz-

nych i wzmocnionych Þ larów. Drugi ko"ció# o trój-

nawowym prezbiterium zako$czonym prost& "cian& 

wzniesiono w Lubawce. Zachowa#y si  "ciany ze-

wn trzne z wysokimi przyporami, a wn trze zosta#o 

zbarokizowane. G sto rozmieszczone Þ lary stoj& na 

osi przypór i by) mo!e maj& trzony "redniowieczne.

Trzy ko"cio#y otrzyma#y halowy korpus oraz ha-

lowe prezbiterium zako$czone trzema wielobokami 

(il. 6, 18). Podobny uk#ad ma ko"ció# w Bytomiu, 

ale jest on rezultatem przebudowy w XIX w. Wcze"-
niej posiada# prezbiterium i po bokach dobudowane 

jeszcze w "redniowieczu kaplice, niepo#&czone sze-

rokimi, jak obecnie, arkadami z prezbiterium. Wn -

trza ko"cio#ów w Namys#owie i Opolu s& d#ugie, 

wysokie o proporcjach 1 : 2 i Þ larach rozstawionych 

szeroko. W Namys#owie prz s#a nawy g#ównej s& 

kwadratowe, przekryte sklepieniem gwia%dzistym, 

a w nawach bocznych za#o!ono sklepienia pi cio-

podporowe, podobnie jak w czternastowiecznym 

korpusie. W Opolu w po#owie XVI w. nad naw& 

g#ówn& za#o!ono sklepienie sieciowe bez podzia-

#ów na prz s#a, a w nawach bocznych – sklepienia 

gwia%dziste po#&czone, które scalaj& wn trze ca#ej 

budowli w obr bie ka!dej z naw. Sklepienia umiesz-

czono ni!ej ni! planowano pierwotnie, zas#ania-

j& one górne cz "ci okien. (ciany boczne w dolnej 

cz "ci korpusu nawowego s& g#adkie, pochodz& 

z wcze"niejszego etapu, a wy!ej rozcz#onkowano 

je pilastrami. W prezbiterium pilastry dochodz& do 

posadzki. Prz s#a s& do") szerokie, natomiast okna 

wysokie, ale w&skie. W korpusie umieszczono okna 

po jednym na osi prz s#a, a w prezbiterium – po 

dwa w prz "le, we wschodnim prz "le od strony ze-

wn trznej umieszczono mi dzy nimi przypor .

Ko"ció# w Lwówku (l&skim jest w tej grupie 

najwi kszy, o wn trzu szerokim i bardzo wysokim. 

W XIX w. usuni to co drugi z o"miobocznych Þ la-

rów, dodano pilastry i s#u!ki przy pozosta#ych Þ la-

rach i przy "cianach, nie odbudowano zniszczonych 

sklepie$. Poczynione zmiany stworzy#y wn trze nie-

zwykle przestronne. Nie wiadomo, jakie sklepienia 

wyst powa#y w ko"ciele. (ciany wn trza by#y g#ad-

kie, bez pilastrów, jedynie z bardzo du!ymi oknami. 

Korpus ko"cio#a w Bytomiu posiada g sto rozsta-

wione Þ lary, którym przy "cianach odpowiadaj& pó#-
Þ lary (il. 6, 18). Na tym uk#adzie podpór spoczywaj& 

w trzech nawach sklepienia sieciowe, rozdzielone 

mi dzynawowymi arkadami. Sklepienia te za#o!ono 

ni!ej od pierwotnie planowanych i ca#e wn trze ko"-
cio#a uleg#o obni!eniu.

Ko"cio#y halowe z halowymi prezbiteriami z obej-

"ciem to budowle o d#ugich wn trzach i znacznej 

wysoko"ci (il. 8, 19). W Nysie, Szprotawie i Mirsku 

nie ma podzia#u na korpus i prezbiterium, natomiast 

w Gubinie i Górze mniej wi cej w po#owie d#ugo"ci 

wyst puje trójarkadowa "ciana na Þ larach krzy!o-

wych oddzielaj&ca cz ") wschodni& od zachodniej. 

Wn trza trzech ko"cio#ów posiadaj& prostok&tne 

prz s#a w nawie g#ównej i do") g sto rozmieszczo-

ne Þ lary. Z tego powodu nie maj& one takiej prze-

stronno"ci, jak ko"cio#y o prz s#ach kwadratowych. 

W Nysie przy du!ej wysoko"ci wn trza 27,12 m 

i proporcjach 1 : 2,96 d#ugie rz dy o"miobocznych 

Þ larów tworz& „las” podpór. Poziome kamienne 

pasy umieszczone co kilkana"cie warstw cegie# wy-

ró!niaj& Þ lary na tle g#adkich ceglanych "cian. 

Tak!e w Gubinie g sto rozmieszczone pot !ne Þ -

lary rozdzielaj& nawy. Nawa g#ówna by#a ni!sza ni! 

w Nysie, o wysoko"ci ok. 20,50 m, ale o podobnie 

wysmuk#ych proporcjach 1 : 2,90. Ko"ció# w Szpro-

tawie otrzyma# mniejsz& wysoko") nawy g#ównej 

15,05 m i proporcje 1 : 2,4.

Ko"ció# w Górze mimo kwadratowych prz se# nie 

jest do") przestronny, poniewa! zastosowano wy-

d#u!one Þ lary, pozostawiaj&ce "wiat#o arkad podob-

ne do poprzednich ko"cio#ów o prz s#ach prostok&t-

nych. Jedynie ko"ció# w Mirsku o smuk#ych Þ larach 

o"miobocznych i niewysokich proporcjach mo!na 

obj&) wzrokiem w ca#ej szeroko"ci. * ki mi dzy-

prz s#owe o kszta#cie !eber sprawiaj&, !e nad ca#ym 

wn trzem rozpi ta zosta#a jednorodna sie) sklepie$.

Ko"cio#y w Nysie i Gubinie otrzyma#y kaplice 

wzd#u! naw bocznych. (ciany naw bocznych uzy-

ska#y dwa poziomy – arkady kaplic i stref  okien-

n&. W Nysie okna stanowi& jedyny element podzia-

#u g#adkiej "ciany. W Gubinie uk#ad konstrukcyjny 

z wewn trznymi przyporami nada# "cianom ponad 

arkadami kaplic wyj&tkow& plastyczno"). G# bokie 

nisze okienne po#&czone zosta#y wysokimi przej-

"ciami w przyporach.

Nawy boczne przechodz& w wieloboczne obej"cia 

halowe o 5-7 bokach (il. 8, 19). W Nysie, Gubinie 

i Szprotawie arkady mi dzynawowe wyra%nie wy-

dzielaj& obej"cie. Po raz pierwszy na (l&sku powsta-
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19. Wn trza ko"cio#ów o halowych prezbiteriach

19. Church interiors with hall chancels
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#o ono w Szprotawie w latach 1416-1424. Tworz& 

je trzy boki zamykaj&ce naw  g#ówn& oraz siedem 

boków murów zewn trznych. Szeroko") obej"cia 

zmniejsza si  w kierunku prz s#a wschodniego. 

Skrajne prz s#a z dwoma Þ larami i trzema przypo-

rami przekryto sklepieniem utworzonym z dwóch 

po#&czonych sklepie$ krzy!owych. 

Obej"cie w ko"ciele w Nysie jest przyk#adem re-

gularnego uk#adu sklepie$ rozpi tych mi dzy czte-

rema Þ larami i sze"cioma przyporami. W Gubinie 

naw  g#ówn& ko$cz& dwa boki z Þ larem na osi. Trzy 

Þ lary i pi ) przypór nie pozwoli#y na rozwi&zanie re-

gularnego uk#adu sklepie$ (il. 8). W Górze i Mirsku 

mi dzynawowe "ciany arkadowe doprowadzono do 

"ciany wschodniej obej"cia. W uk#adzie sklepie$ nie 

wida) obej"cia, jednak w dolnej przestrzeni wn trza 

wydzielono je poprzez ustawienie o#tarzy mi dzy 

wschodni& par& Þ larów (il. 8).

(ciany wewn trzne obej"cia w trzech ko"cio#ach 

otrzyma#y odmienne rozwi&zania architektonicz-

ne (il. 9). W Nysie "ciany zosta#y rozcz#onkowa-

ne wn kami okiennymi si gaj&cymi do posadzki, 

podobnie jak w czternastowiecznym prezbiterium 

w Paczkowie. Powierzchnie "cian s& g#adkie, z za-

#amaniem na linii wieloboku. W Gubinie i Górze 

wokó# obej"cia usytuowano kaplice. W Górze arka-

dy prowadz&ce do kaplic znajduj& si  w wysokich 

blendach arkadowych. Ich uskokowe archiwolty 

spoczywaj& na trójk&tnych pó#Þ larach z za#amaniem 

w "rodku, zwi&zanym z planem wieloboku. Na po-

ziomie kaplic pó#Þ lary staj& si  wieloboczne. Nad 

blendami arkadowymi wyst puj& ostro#ukowe okna 

20. Widok ko"cio#a i rekonstrukcja elewacji pod#u!nej

20. Church view and reconstruction of the longitudinal elevation
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21. Widok ko"cio#a i rekonstrukcja elewacji pod#u!nej

21. Church view and reconstruction of the longitudinal elevation
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22. Widok ko"cio#a i rekonstrukcja elewacji pod#u!nej

22. Church view and reconstruction of the longitudinal elevation
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o stromych poszurach. W Gubinie bezpo"rednio nad 

arkadami kaplic znajduj& si  obszerne wn ki okien-

ne, rozdzielone wewn trznymi przyporami. Mi dzy 

"cian& okienn& a przypor& wykonano smuk#e przej-

"cia. Proporcjonalnie do szeroko"ci wn ki okna 

nie s& zbyt szerokie. Ostro#ukowe sklepienia wn k 

okiennych stanowi#y oparcie dla sklepie$ obej"cia. 

4. Elewacje

Elewacje pod!u"ne ko"cio#ów z jednonawowy-

mi prezbiteriami maj& cz sto ró!ne wysoko"ci "cian 

w prezbiteriach i korpusach nawowych. Jednakowe 

wysoko"ci wyst puj& w 'orach, Wroc#awiu ("w. 

Barbary), K&tach Wroc#awskich i Wi$sku (il. 20-

23). Poniewa! korpusy nawowe nakryte s& jednym 

dachem, to ich wysoko") zdecydowanie przewy!-

sza prezbiterium. Tylko w ko"ciele wroc#awskim 

nad prezbiterium i naw& g#ówn& za#o!ono jeden 

dach, a nad nawami bocznymi – dachy poprzeczne 

ze szczytami. Elewacje ko"cio#ów rozcz#onkowane 

s& przyporami, mi dzy którymi wyst puj& wysokie 

okna. Jednak okna w wi kszo"ci obiektów nie s& 

tak du!e, jak na to pozwala szeroko") prz s#a. Sze-

23. Widok ko"cio#a i elewacja pod#u!na

23. Church view and the longitudinal elevation
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roko"ci& wyró!niaj& si  okna w korpusie ko"cio#a 

w 'arach, które s& tak!e bardzo wysokie. 

Ko"cio#y w Lubsku i Lubawce o d#ugiej bry-

le trójnawowej halowej, zako$czonej po stronie 

wschodniej prostok&tnie, nakryte by#y dwuspado-

wymi dachami opartymi o "ciany szczytowe (il. 24). 

W Lubsku na tle g#adkiej "ciany po#udniowej wy-

st puj& bardzo du!e okna, obecnie nisko schodz&ce 

z powodu podwy!szenia terenu w stosunku do wn -

trza. W Lubawce okna przerobiono w baroku.

Elewacje ko"cio#ów z halowymi prezbiteriami 

zako$czonymi trzema wielobokami s& d#ugie, na-

kryte jednym lub trzema dachami (Bytom) (il. 25). 

W Namys#owie mi dzy do") g sto rozmieszczonymi 

przyporami umieszczono szerokie i wysokie okna. 

W wysokim ko"ciele w Lwówku okna s& najwi k-

sze. W katedrze opolskiej w halowym prezbiterium 

wykonano po dwa w&skie okna w jednym prz "le52, 

a w korpusie by#y okna pojedyncze, równie w&-

skie mimo znacznej szeroko"ci prz s#a. W ko"ciele 

w Bytomiu okna odnowiono w XIX w.

W"ród ko"cio#ów z halowym obej"ciem trzy po-

siadaj& kaplice, a ich elewacje przypominaj& ko"-
cio#y bazylikowe, jednak o zdecydowanie szerszym 

korpusie (il. 26). (ciany kaplic s& g#adkie, natomiast 

"ciany korpusu zosta#y podzielone wysokimi przy-

porami, mi dzy którymi s& wysokie okna, najszersze 

w Nysie. Ko"cio#y w Szprotawie i Mirsku s& niezbyt 

wysokie, ich okna tak!e s& odpowiednio wysokie, 

szersze w ko"ciele w Szprotawie (il. 27). 

24. Widok ko"cio#a i elewacja pod#u!na

24. Church view and the longitudinal elevation

52 Jest to nawi&zanie do koncepcji z ko$ca XIII w. (Racibórz) 

i XIV w. stosowane w Austrii, Anglii i Czechach.
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25. Widok ko"cio#a i elewacja po#udniowa

25. Church view and the southern elevation


