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Wstęp 

Budownictwo drewniane w Polsce ma długą i niezwykle bogatą historię. 

Budownictwo drewniane na polskich ziemiach sięga prahistorii, a jego początków należy 

doszukiwać wraz z pojawieniem się najdawniejszych form osadniczych, dużo wcześniejszych 

aniżeli wytworzonych grup etnicznych, z których ukształtowała się polska państwowość
1
. 

Przez wiele lat drewno w zależności od gatunku było traktowane, jako nietrwały i 

drugorzędny materiał budulcowy
2
. Budynki wznoszone z niego były uważane za dzieła 

wyłącznie ludowej twórczości. Liczne lasy na ziemiach polskich sprawiły, iż łatwa 

dostępność do drewna stanowiła o powszechnym wykorzystywaniu tego materiału
3
. Wśród 

gatunków drewna dominowały te pozyskane z drzew iglastych – sosna, jodła, czy świerk. 

Dębu używano przede wszystkim na podwaliny, legary, słupy oraz sochy. Inne gatunku 

drewna używano rzadziej i zwykle wtedy, gdy brakowało lepszej jakości budulca
4
.Koszty 

transportu tego materiału oraz robocizny były stosunkowo niewielkie w porównaniu do prac 

budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego kamienia. Drewno to przede wszystkim materiał 

łatwy w obróbce. Społeczeństwo żyjące na ziemiach polskich w średniowieczu cechowała 

powszechna umiejętność obrabiania tego surowca
5
. Kiedy Mieszko I w drugiej połowie X 

wieku przyjął chrzest, na ziemiach polskich panowało jedynie drewniane budownictwo. 

Przeprowadzone liczne badania archeologiczne wykazały, iż stało ono wówczas pod 

względem architektonicznym na wysokim poziomie
6
. 

Od początku XIV do drugiej połowy XIX wieku charakterystyczny był stopniowo 

zmniejszający się dostęp do dobrego rodzaju drewna. Tempo upowszechniania się nowych 

technik oraz narzędzi pozwalało na szybsze i trwalsze budowanie. Jak trafnie zauważył 

Krzysztof Wieczorek: Był to okres szczytowych osiągnięć tradycyjnej sztuki ciesielskiej w 

Polsce
7
.  

Klasycznym elementem polskiego krajobrazu są drewniane świątynie
8
. Pierwsze 

kościoły były budowane niemal wyłącznie z drewna, lecz nie są one nam znane. Można 

jedynie przypuszczać, iż różniły się one rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a także planów od 

                                                           
1
  M. Kornecki, Miejsce budownictwa drewnianego w krajobrazie kulturowym Polski, „Kwartalnik Architektury 

i Urbanistyki”, R: 22: 1987, z. 3-4, s.169. 
2
 M. Kowalski, Drewno jako materiał budowlany, Wrocław 1951, s. 30-31 

3
 W. Kalinowski, Cz. Krassowski, A. J. Miłobędzki, Z problematyki budownictwa drewnianego epoki 

Odrodzenia, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 15: 1953, nr 3-4, s. 35.  
4
 T. Czerwiński, Ocalić od zapomnienia. Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006, s. 10. 

5
 R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981, s. 51. 

6
 J. Kostrzewski, Kultura prapolska, Poznań 1947, s. 172.; R. Brykowski, dz. cyt., s. 51. 

7
 K. Wieczorek, Architektura i budownictwo w Polsce. Wpływ właściwości drewna i tradycyjnych technik 

ciesielskich na formę i trwałość obiektów zabytkowych, Kraków 2013, s. 40. 
8
 M. Kornecki, dz. cyt., s. 180. 
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budynków wznoszonych w okresie późniejszym
9
. Powstawały one najczęściej w grodach 

państwowych lub ośrodkach miejskich. Drewniany budynek sakralny był stosunkowo łatwy i 

szybki do postawienia, stąd fundatorzy świątyń często decydowali się właśnie na takie 

przedsięwzięcie, które było zdecydowanie tańsze od wybudowania kościoła murowanego. 

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym budowaniu drewnianej świątyni była łatwość w 

znalezieniu fachowych wykonawców. Pokoleniowa sztuka ciesielska angażowała często całą 

rodzinę, dlatego też nie było problemów ze znalezieniem chętnych do budowy drewnianego 

kościoła. W dodatku sztuka kamieniarska nie była jeszcze tak mocno rozpowszechniona, stąd 

specjalistów tej dziedziny oraz kamieniarzy należało sprowadzić, co wiązała się z 

dodatkowymi kosztami budowy
10

.  

Nazwy kościół zaczęto używać, jako odpowiednika słowa ecclesia. Początkowo tym 

słowem określano tylko wspólnotę i gminę, natomiast później zaczęto odnosić ją do kościoła, 

jako budowli
11

. Jak podkreślał Przemysław Trzeciak: Architektura, to sztuka zamykania 

przestrzeni zgodnie z określoną funkcją społeczną, jaką ma ta przestrzeń spełniać i w taki 

sposób, aby powstałe dzieło architektury budziło w nas wrażenie piękna
12

.  W społeczności 

parafialnej kościół, jako miejsce regularnych spotkań wiernych, spełniał istotną rolę. 

Świątynia stawała się centralnym miejscem parafii. Pośród innych zabudowań wyróżniała ją 

przede wszystkim bryła, jako wygląd zewnętrzny oraz usytuowanie, co podkreślało znaczenie 

i podnosiło charakter spełnianej przez budowlę funkcji. Miało to znaczny wpływ na kształt 

religijnej mentalności wiernych. Dużą rolę odgrywało również wnętrze, wystrój i 

wyposażenie owego budynku. Świątynia wywierała wpływ na świadomość religijną 

mieszkańców danej parafii, a jednocześnie była uzewnętrznieniem ich przeżyć i nastawienia 

do Boga
13

. Kościół, to także jedno z miejsc, wokół którego rozwijało się życie społeczne. 

Instytucja ta regulowała wiele aspektów życia i w istotny sposób wpływała na świadomość, 

mentalność i zachowanie społeczności danej parafii. Ofiary na rzecz kościoła oraz liczne 

fundacje dawały poczucie spełnienia woli bożej oraz zadośćuczynienia za swe grzeszne 

postępowanie. Praktyki te wzbogacały duchowieństwo, a kościół stawał się właścicielem 

                                                           
9
 W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961, s. 7. 

10
 T. Lalik, Sztuka, a społeczeństwo, [w:] Polska pierwszych Piastów, red. T. Manteuffel, Warszawa 1968, s. 

262-263. 
11

 J. Dowiat, Historia kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 1968, s. 14. 
12

 P. Trzeciak, 1000 tajemnic architektury, Warszawa 1962, s. 10. 
13

 E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004, s 235. 
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coraz większych nieruchomości, a także znacznym uczestnikiem życia gospodarczego danej 

miejscowości
14

. 

Budowle sakralne są widocznymi znakami przynależności kulturowej, a także 

akcentami dominującymi w panoramie osad i budowlami reprezentacyjnymi, wznoszonymi na 

miarę możliwości mecenasów oraz umiejętności twórców – budowniczych. Drewniane 

świątynie, to bezcenny skarb światowej kultury. Kościoły są świadkami historii, będąc 

prawdziwymi i żywymi muzeami dawnej sztuki
15

. 

Obszar ziemi wieluńskiej, który w średniowieczu liczył około 1600 km
2
, położony 

pomiędzy rzekami Strugą Węglewską, Oleśnicą, Wartą, Liswartą i Prosną, aż do rozbiorów 

stanowił odrębną jednostkę w administracji państwowej. Jego granice wyznaczał krąg lasów, 

które były zapewne pozostałością granicznych puszcz plemiennych
16

. Lasy te oddzielały teren 

późniejszej ziemi rudzkiej od Kaliskiego, Sieradzkiego, Małopolski, Śląska i 

Ostrzeszowskiego
17

. Dostępność i powszechność drewna spowodowały, iż to właśnie z tego 

surowca budowano większość obiektów użytkowych i mieszkalnych. Następstwem tego jest 

przetrwanie do naszych czasów licznych zabytków budownictwa drewnianego na ziemi 

wieluńskiej. Można je podzielić na trzy grupy: mieszkalne, przemysłowe i sakralne
18

. W 

pracy doktorskiej pt. Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej na tle typów ościennych (do końca 

XVII wieku)autor skupia się na tych ostatnich. 

Ramy czasowe określone na koniec XVII wieku wiążą się z tym, iż w okresie XVI i 

XVII wieku pojęcie ziemia wieluńska odnosiło się do dwóch powiatów: wieluńskiego i 

ostrzeszowskiego. Z kolei w XVIII wieku ustaliła się już nowa nomenklatura: „ziemia 

wieluńska i powiat ostrzeszowski” w wyniku coraz silniejszego związku drugiego regionu z 

zachodnią Wielkopolską
19

. Ramy te wynikają także z odmiennej architektury starszych 

świątyń drewnianych na terenie ziemi wieluńskiej. 

W niniejszej dysertacji autor chce zaprezentować proces kształtowania się 

drewnianego budownictwa sakralnego na ziemi wieluńskiej w poszczególnych częściach 

                                                           
14

 T. A. Nowak, W okręgu kościoła, karczmy i szubienicy. Przyczynek do życia społecznego Wielunia w pierwszej 

połowie XVI w., [w:] Rocznik Wieluński, tom 14(2014), pod red. S. Zabraniaka, Z. Włodarczyka, Wieluń 2014, 

s. 180. 
15

 A. Piwowarczyk, Drewniane kościoły i kapliczki w Powiecie Lublinieckim (1945-1992), Częstochowa 2006, s. 

46. 
16

 T. Spychała, Kultura duchowa i materialna mieszkańców gminy Wierzchlas, [w:] Monografia Gminy 

Wierzchlas, red. Z. Włodarczyk, Wierzchlas 2014, s. 443. 
17

W. Szczygielski , Dzieje ziemi wieluńskiej, Łódź 1969, s. 12. 
18

 T. Spychała, dz. cyt., s. 443. 
19

 J. Goldberg, Zarys gospodarczo-społecznego rozwoju ziemi wieluńskiej w XVI-XVIII wieku, [w:] Prace i 

materiału Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, red. K. Zawistowicz-Adamska, Seria 

Etnograficzna nr 5, Łódź 1961, s. 6 
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Polski, przedstawić i opisać powstałe obiekty, a także porównać je z typami sąsiednimi. 

Trafnie jednak zauważyła dr Małgorzata Bajon-Romańska – Chronologiczne przedstawienie 

rozwoju stosowanych na ziemiach polskich rozwiązań konstrukcyjnych w obiektach 

drewnianych jest możliwe tylko hipotetycznie ze względu na słaby stan zachowania 

materiału
20

.  

W każdym rozdziale sporo uwagi będzie poświęconerozwojowi terytorialnemu danego 

regionu. Trafnie i wzniośle o wartości geografii historycznej  napisali Bohdanowicz i 

Dziecielski 

Spośród wielu nauk, które narodziły się w helleńskiej cywilizacji antycznej, dwie zajmują 

szczególne miejsce – historia oraz geografia. Tylko te dwie nauki znalazły się pod opieką muz 

– historia pod opieką Klio, a geografia Uranii
21

.  

Natomiast odważnie o tym zagadnieniu podniósł Norman Davies odnośnie Polski: 

Niewielu ludzi miało lub ma wątpliwości co do tego, że geografia Polski ponosi winę za jej 

dzieje
22

. 

Zdania te podkreślają istotną rolę geografii historycznej w kształtowaniu się dziejów danego 

regionu. Niemniej podstawowy zagadnieniem będzie rozwój architektury ze wskazaniem na 

wykształcenie się poszczególnych typów budownictwa sakralnego na danym terenie. 

Jak dotąd, przeprowadzono już wnikliwe badania na temat drewnianych kościołów 

typu małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Głównie za sprawą Ryszarda 

Brykowskiego
23

, Małgorzaty Bajon-Romańskiej
24

, Mariana Korneckiego
25

, Romana 

Mirowskiego
26

, Grażyny Ruszczyk
27

, Mateusza Pawlaczyka
28

 oraz Józefa Matuszczaka
29

. 

                                                           
20

 M. Bajon – Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, Wrocław 2008, s. 

15. 
21

 J. Bohdanowicz, M. Dzięcielski, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, Gdańsk 1994, s. 11. 
22

 N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, tom I, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1992, s. 51. 
23

R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981;.Tenże, M. 

Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984. 
24

 M. Bajon – Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, Wrocław 2008. 
25

 M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce: zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form 

architektury (od średniowiecza do XX wieku), Warszawa 1999.; Tenże, Sztuka sakralna, Kraków 1993. 
26

 R. Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie, Warszawa 2005. 
27

 G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939: tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001.; Taż, 

Drewno i architektura: dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007.; Taż, Architektura 

drewniana w Polsce, Warszawa 2009.;Taż, Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku: (Bojszów, Gliwice, 

Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice), Warszawa 2012.;  
28

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku :(Blizanów, 

Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica), oprac. M, 

Pawlaczyk, red. R. Brykowski, Wrocław 1985. 
29

 J. Matuszczak, Stan badań nad sakralnym budownictwem drewnianym na Górnym Śląsku, Katowice 1960,; 

Tenże, Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku, Bytom 1971, Tenże, Kościoły drewniane na Śląsku, 

Wrocław 1975.; Tenże, Kościoły drewniane w dawnych dekanatach bytomskim i pszczyńskim, Bytom 
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Świątynie z pogranicza tych wielkich i znaczących historycznych regionów, tj. ziemi 

wieluńskiej zostały potraktowane powierzchownie i wymagają dogłębniejszych badań oraz 

analizy. Stąd nadzieja, iż przedstawiony doktorat wypełni tą istotną lukę. 

Praca doktorska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy zostanie poświęcony typowi 

małopolskiemu ze względu na to, iż na terenie Małopolski występuje najwięcej, najstarszych 

kościołów drewnianych w Polsce. Opisanie rozwoju architektury tego regionu wraz z 

zaprezentowaniem przykładów kościołów typu małopolskiego zostało poprzedzone opisaniem 

rozwoju geograficznego opisywanego terenu, dzięki czemu można zauważyć jego bliskość z 

ziemią wieluńską. Aby wykazać podstawowe cechy architektoniczne kościołów z Małopolski, 

nie sposób nie powoływać się na opracowania Ryszarda Brykowskiego pt. Drewniana 

architektura kościelna w Małopolsce XV wieku oraz Mariana Korneckiego Kościoły 

drewniane w Małopolsce: zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form 

architektury (od średniowiecza do XX wieku)
30

.  

Na uwagę zasługuje wspólna praca wymienionych naukowców, pt.: Drewniane 

kościoły w Małopolsce Południowej
31

.  

Obok tych dwóch nazwisk, które są ogromnym autorytetem wśród badaczy 

małopolskiej architektury sakralnej, pojawia się jeszcze jedno. Opublikowany w 2008 roku 

doktorat inż. Małgorzaty Bajon-Romańskiej pt. Jak budowano drewniane kościoły w 

średniowiecznej Małopolsce jest doskonałym opracowaniem i podsumowaniem 

wcześniejszych badań nad drewnianymi świątyniami z Małopolski
32

.  

W drugim rozdziale opisywany będzie Śląsk wraz z zastosowaniem w kościołach 

drewnianych rozwiązań konstrukcyjnych na tym terenie. Jest to obszar, który graniczył 

jednocześnie od strony południowo-wschodniej z Małopolską i ziemią wieluńską. Aby opisać 

historię geograficzną omawianego terenu, wykorzystano literaturę z zakresu historii Śląska 

oraz liczne opracowania w pełni dopełniające ogólny księgozbiór
33

. Następnie zostanie 

                                                                                                                                                                                     
1975.;Tenże, Kościoły drewniane na Górnym Śląsku: problematyka badawcza, Bytom 1975.; Tenże, Kościół 

drewniany p.w. Bożego Ciała w Jankowicach, Katowice 1975.; 
30

R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981.; M. Kornecki, 

Kościoły drewniane w Małopolsce: zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form architektury (od 

średniowiecza do XX wieku), Warszawa 1999. 
31

 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984. 
32

 M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, Wrocław 2008. 
33

M.in.: Historia Śląska. Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom I, red. S. Kutrzeba, Kraków 2013.; 

Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007.; B. Konopska, A. Pustelnik, R. Pysiewicz-Jędrusik, Granice 

Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej 

kartografii, Wrocław 1998.; Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, pod red. R. Gładkiewicza, T. 

Sołdry-Gwiżdż, M.S. Szczepańskiego, Opole-Wrocław 2012.; J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny, Z. 

Rybicka, Warszawa 2001.; A. Scheer, Zmiany granic Śląska na przestrzeni wieków, Seria monograficzna, Zeszyt 

nr 15, Świdnica 2002.; Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny 
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omówiony rozwój architektury sakralnej na terenie Śląska oraz podane przykłady kościołów 

śląskiego. Kościoły śląskie przez wiele lat były obiektem sporu i dyskusji nie tylko ze 

względu na cechy form i konstrukcji, ale także z powodu tego, iż były one budowane na 

obszarze, na którym przez wieki ścierały się wpływy różnych narodów.  Wśród polskich 

autorów, którzy swoją pracę skupili wokół świątyń śląskich należy zwrócić szczególną uwagę 

na Józefa Matuszczaka, którego praca Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku syntetycznie 

omawia kościoły drewniane na Śląsku. Kolejną istotną pozycją poświęconą tym obiektom jest 

autorstwa Leszka Itmana pt. Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku, w której 

autor wdaje się w polemikę z autorami niemieckimi podkreślając wyższość polskiej ciesiołki 

nad tą zza zachodniej granicy. 

Trzeci rozdział poświęcony zostanie Wielkopolsce z racji tego, iż geograficznie ziemia 

wieluńska wpisywała się właśnie w ten region. Analogicznie do rozdziału pierwszego i 

drugiego opisanie zostanie w pierwszej kolejności rozwój terytorialny omawianego obszaru, 

następnie rozwój architektury sakralnej wraz z podaniem przykładów świątyń prezentujących 

typ architektoniczny występujący na tym terenie. W drugim podrozdziale zaprezentowany 

będzie rozwój architektury sakralnej na terenie wielkopolskim, a następnie podane przykłady 

kościołów drewnianych z tego obszaru. Dokonując opisu świątyń wielkopolskich na 

szczególną uwagę zasługują opracowania Mateusza Pawlaczyka, m.in. rozbudowany artykuł 

Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, napisany na 

podstawie jego pracy magisterskiej
34 oraz Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 

4a, Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku, którego był głównym autorem
35

. Do sukcesów 

badawczych na temat wielkopolskich kościołów drewnianych należy praca prof. Aleksandra 

Jankowskiego pt. Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce. Autor powołuje 

się w niej na liczne archiwalne opisy wizytacyjne drewnianych świątyń, aby ustalić genezę powstania 

wymienionej w tytule konstrukcji i sam interpretuje dawne traktaty i poradniki przeznaczone dla 

cieśli
36

. Rozdział ten celowo umieszczono zaraz przed najistotniejszym, czyli poświęconym 

                                                                                                                                                                                     
Zachodniej, red. L. Leciejewicz, Wrocław- Warszawa 1991.; Sacra Silentiprovincia 800 lat dziedziczonego 

księstwa opolskiego (1202-2002), red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2004.; Śląsk około roku 1000, red. M. 

Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław 2000.; A. Herzig, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, Śląsk i 

jego dzieje, Wrocław 2012.; W. Korta, Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa 2003.; M. Lis, Górny Śląsk. 

Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001. 
34

 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, „Rocznik 

Historii Sztuki”, 1984, s. s. 105-144. 
35

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku: (Blizanów, 

Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica), oprac. M, 

Pawlaczyk, red. R. Brykowski, Wrocław 1985. 
36

A. Jankowski, Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz 2009. 
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kościołom drewnianym ziemi wieluńskiej, ponieważ ziemia wieluńska wchodziła w skład 

Wielkopolski. 

Czwarty rozdział, najobszerniejszy, w całości poświęcony będzie historycznej ziemi 

wieluńskiej z głównym uwzględnieniem drewnianej architektury sakralnej na tym terenie.  

Jak dotąd bardzo dobrego opracowania doczekała się przeszłość administracyjna i 

geograficzna ziemi wieluńskiej, która już od lat 50. XX wieku była przedmiotem 

zainteresowania pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jako pierwszy 

zapoczątkowały je publikacje dr. Ryszarda Rosina, którego prace: Ziemia wieluńska w XII-

XVI w. Studia z dziejów osadnictwa
37

 oraz Słownik historyczno-geograficzny ziemi 

wieluńskiej w średniowieczu wydany w 1963 roku
38

, czy też jego artykuł Siedem wieków 

miasta Wielunia
39

 wyznaczyły kierunki dalszych badań. Ryszard Rosin w późniejszych 

swoich opracowaniach wskazywał także inny typ publikacji, w których ziemia wieluńska była 

przedmiotem badań układu politycznego lub społeczno-gospodarczego na obszarze 

historycznych jednostek terytorialno-administracyjnych. W tej grupie wydawniczej należy 

zwrócić szczególną uwagę na pozycję autorstwa Wojciecha Szczygielskiego pt. Dzieje ziemi 

wieluńskiej, wydaną w 1969 roku. Późniejsze publikacje bazujące na wyżej wymienionych 

były dokładnym dopełnieniem zagadnienia dotyczącego geografii oraz przeszłości 

administracyjnej ziemi wieluńskiej. Do tych prac należy zaliczyć przede wszystkim te 

autorstwa prof. Tadeusza Olejnika: Przeszłość administracyjna ziemi wieluńskiej z 1996 

roku
40

 oraz jego artykuły w monografiach poszczególnych gmin, dotyczących przeszłości 

administracyjnej, które pogłębiają zagadnienie rozwoju terytorialnego ziemi wieluńskiej
41

. W 

innych tego typu pracach swoją wiedzę na temat przeszłości administracyjnej ziemi 

wieluńskiej wykazywali przede wszystkim Tadeusz Nowak i Tadeusz Grabarczyk
42

. 

Drewniana architektura sakralna ziemi wieluńskiej przez długi okres czasu była 

pomijana w szerszym opracowaniu. Zagadnienie to od lat 50-tych XX wieku było jedynie 

sygnalizowane w katalogach lub ogólnych opracowaniach zabytków ziemi wieluńskiej, m. in. 

                                                           
37

 R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa, Łódź 1961. 
38

 Tenże, Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, red. K. Buczek, Warszawa 1963. 
39

 Tenże, Siedem wieków miasta Wielunia,[w:] Siedem wieków Wielunia. Studia i materiały, pod red. R. Rosina, 

Warszawa – Łódź 1987. 
40

T. Olejnik, Przeszłość administracyjna ziemi wieluńskiej, Wieluń 1996. 
41

Tenże, Przeszłość administracyjna gminy Mokrsko, [w:] Monografia Gminy Mokrsko, red. Olejnik, Wieluń 

2004, s. 69-95.; Tenże, Przeszłość administracyjna gminy Ostrówek, [w:] Monografia Gminy Ostrówek, red. T. 

Olejnik, Wieluń 2006, s. 75-96. 
42

T. Grabarczyk, T. Nowak, Dzieje Czarnożył i okolicznych wsi do połowy XVI wieku, [w:] Monografia Gminy 

Czarnożyły, red. Z. Włodarczyk, Czarnożyły 2009, s. 105-141.; T. Nowak, Dzieje Osjakowa i okolicznych wsi do 

połowy XVI wieku, [w:] Monografia Gminy Osjaków, pod red. J. Książka, Wieluń 2012, s. 143-176. 
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za sprawą Jerzego Łozińskiego
43

, czy też Zbigniewa Ceklińskiego
44

. Opisy tych 

historycznych świątyń często są dopełnieniem przewodników turystycznych po powiecie 

wieluńskim, lecz treści te nie przekraczają kilkunastu zdań. 

W ramach projektów badawczych Zespołu Drewnianej Architektury na Ziemiach 

Dawnej Rzeczypospolitej, włączonego do Pracowni Polskiej Sztuki Dawnej
45

 opracowano 

dokumentację kościołów drewnianych zbudowanych do połowy XVI wieku oraz architekturę 

cerkiewną
46

. W ramach tegoż projektu powstało także najistotniejsze opracowanie 

architektury świątyń znajdujących się na ziemi wieluńskiej. Opracowany przez dr Grażynę 

Ruszczyk oraz prof. Ryszarda Brykowskiego Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w 

Polsce zeszyt 4b napisany pod redakcją Ryszarda Brykowskiego obejmuje świątynie istotne 

dla napisania niniejszej dysertacji
47

. Praca ta poświęcona kościołom wielkopolskim, opisuje 

architekturę następujących świątyń w: Dzietrznikach, Gaszynie, Grębieniu, Jaworznie, 

Kadłubie, Łaszewie, Łyskorni, Ochędzynie, Popowicach, Wierzbiu oraz Wiktorowie. Niestety 

należy przy tym wskazać nieliczne minusy pracy, które warto zweryfikować. Po pierwsze 

drewniany kościół p.w. św. Magdaleny w Łyskorni został wybudowany w 1660 roku, co 

wyklucza tą świątynię z opisywanego zagadnienia. Natomiast powyższa publikacja nie 

uwzględniła dwóch drewnianych świątyń z XVI wieku z omawianego obszaru, tj. kościoła 

p.w. św. Barbary w Wieluniu oraz p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach. Z kolei 

wspomniany w pracy kościół p.w. św. Andrzeja w Kadłubie został wybudowany w 1648 

roku, stąd należałoby umieścić go w grupie XVII-wiecznych świątyń. Mimo, iż opracowanie 

wskazuje na kościoły wielkopolskie, to uwzględnione są w niej świątynie, które występują na 

historycznej ziemi wieluńskiej, dlatego też należy podać tę pracę, jako najważniejszą 

dotyczącą omawianego zagadnienia. 

Jako pierwsi z punktu widzenia badacza sztuki świątynie drewniane z powiatu 

wieluńskiego w 1934 roku obserwowali Michał Walicki oraz Jan Zachwatowicz. Prowadzili 

                                                           
43

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II, Województwo łódzkie, zeszyt 12, Powiat wieluński, red. J. Łoziński, 

oprac. H. Hohensee – Ciszewska, B. Wolff, Warszawa 1953. 
44

Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 26. 
45

do 1997 r. Dokumentacji Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce został powołany przez prof. dr hab. 

Michała Walickiego w czerwcu 1962 roku, od początku kierowany był przez prof. dr hab. Ryszarda 

Brykowskiego. Obecnie prowadzony przez dr Grażynę Ruszczyk 
46

http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-historii-sztuk-plastycznych/polska-sztuka-dawna.-

pracownia stan na 11.03.2015 rok 
47

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. R. Brykowski, Tom XXIV, Warszawa 1993. 

http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-historii-sztuk-plastycznych/polska-sztuka-dawna.-pracownia%20stan%20na%2011.03.2015
http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-historii-sztuk-plastycznych/polska-sztuka-dawna.-pracownia%20stan%20na%2011.03.2015
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oni wówczas badania terenowe pracując nad pierwszymi tomami Inwentarza zabytków sztuki 

w Polsce
48

. 

Niezwykle istotny jest fakt, iż po zakończeniu II wojny światowej nie odnotowano zniszczeń 

wśród drewnianych obiektów sakralnych na ternie powiatu wieluńskiego i kolejne prace 

mogły być wznawiane lub kontynuowane
49

. Grupę wieluńskich kościołów w 1952 roku, jako 

pierwszy wydzielił Jerzy Łoziński, pisząc: 

Szczególnie rysuje się tu grupa budowli z pierwszej połowy XVI wieku, do której 

zaliczyć należy kościoły w Łaszewie, Grębieniu, Popowicach, Gaszynie, Kadłubie i Wierzbiu. 

Datowanie tego kręgu wyznaczają kościoły w Łaszewie i Grębieniu z polichromiami z 

początku XVI wieku oraz w Popowicach wzniesiony w 1526 roku. Wiele cech z nimi 

wspólnych posiadają również XVI-wieczne kościoły w Ochędzynie, Naramicach i 

Wiktorowie
50

. 

Od tego czasu XVI-wieczne kościoły drewniane powiatu wieluńskiego zaczęto roboczo 

nazywać grupą wieluńską lub sieradzką
51

. 

Specyficzną cechą późnogotyckich świątyń drewnianych są ich strzeliste, najczęściej 

jednokalenicowe dachy. W zależności od regionu kraju dach w kościołach różni się 

strzelistością oraz kątem nachylenia połaci. Różnice te, które spowodowały także rozmaite 

rozpiętości więzarów pozwoliły na wyodrębnienie czterech regionalnych odmian 

późnogotyckich kościołów drewnianych: małopolska, śląska, wielkopolska i mazowiecka
52

. 

Mateusz Pawlaczyk w 1972 roku przedstawiając wyniki badań w swojej pracy magisterskiej
53

 

określił zespół cech przestrzenno-bryłowych, konstrukcyjnych i stylowych wielkopolskich 

kościołów drewnianych, które są analogiczne do kościołów wieluńskich
54

. 

Kolejne istotne badania terenowe nad świątyniami z regionu wieluńskiego 

przeprowadzono w latach 1985-1989, w wyniku których powstał wcześniej wspomniany 

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce zeszyt 4b. Najnowsze badania terenowe 

dotyczące świątyń drewnianych z powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego odbyły się w 

                                                           
48

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe. Wołyń i Wieluńskie, „Ochrona 

Zabytków”, nr 2(185) XLVII, Warszawa 1994, s 161. 
49

 Tamże. 
50

J. Z. Łoziński, Zabytki powiatu radomszczańskiego i wieluńskiego. Sprawozdanie z objazdu 

inwentaryzacyjnego, Biuletyn Historii Sztuki, R XIV, 1952, z. 2, s. 75. 
51

 W. C. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961, s. 9.; J.Z. Łoziński, A. J. Miłobędzki, 

Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 19.; R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty 

wojenne – straty pokojowe. Wołyń i Wieluńskie, Ochrona Zabytków, nr 2(185) XLVII, Warszawa 1994, s 163. 
52

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 2009, s. 6. 
53

 Artykuł na jej podstawie został opublikowany w 1984 roku 
54

 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, „Rocznik 

Historii Sztuki” 1984, s. 122. 
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latach 1996-1997 i znajdując się w sieradzkim Archiwum Konserwatora Zabytków nie zostały 

podane do szerszego odbiorcy. 

O kościołach drewnianych umiejscowionych na ziemi wieluńskiej powstało kilka 

artykułów.  Większość z nich, publikowanych w czasopismach związanych ze sztuką lub 

lokalnych gazetach, opisuje jedynie zarys historyczny poszczególnych świątyń. Rzadko 

zdarzają się takie, które omawiają ogólną charakterystykę rozwiązań architektonicznych 

świątyń bądź dotyczą więcej niż jednego zabytku. Występują także treści, których tytuł jest 

nieco mylący, jak ten autorstwa Jerzego Dolińskiego: Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej. 

Dopiero po jego weryfikacji można dowiedzieć się, iż chodzi jedynie o powierzchowny zarys 

dwóch świątyń – w Gaszynie i Grębieniu
55

.  Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Ewy 

Różalskiej pt. Drewniane kościoły pogranicza, czyli o budownictwie sakralnym ziemi 

wieluńskiej. Materiał ten został opublikowany w 2003 roku, jako materiał pokonferencyjny pt. 

Architektura ryglowa. Tekst Różańskiej omawia ogólne cechy kościołów drewnianych z 

ziemi wieluńskiej, na podstawie czterech kościołów: w Gaszynie, Grębieniu, Kadłubie i 

Popowicach, dlatego też wymaga rozszerzenia.  

W związku z niezbyt liczną literaturą przedmiotu, aby odpowiednio opisać kościoły 

drewniane z regionu wieluńskiego, należy zaczerpnąć informacji źródłowych. Archiwa 

kościelne dysponują najpoważniejszym zasobem źródeł dotyczących drewnianych świątyń 

ziemi wieluńskiej. Źródła dotyczące świątyń wieluńskich wybudowanych do XVII wieku oraz 

ich historii znajdują się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, gdzie stan techniczny 

kościołów z ziemi wieluńskiej wraz z ich uposażeniem został zaprezentowany za sprawą 

licznych wizytacji biskupich. Bogaty zasób źródłowy rozpoczyna się od 1668 roku, kiedy 

swoją wizytację w dekanacie rudzkim opisał prepozyt i oficjał Maciej Aleksander Rudzki
56

.  

Kolejne wizytacje, istotne dla opracowania tematu, na ziemi wieluńskiej miały miejsce 

kolejno w latach 1683
57

, 1711
58

, 1720
59

, 1729
60

, 1730
61

, 1739
62

, 1744-1747
63

, 1752
64

, 

1759
65

,1761
66

, 1765
67

, 1778
68

, 1779-1780
69

, 1797-1799
70

.  
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Dla nowszej historii kościoła katolickiego na ziemi wieluńskiej, istotne zespoły 

znajdują się w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Walentego Patykiewicza. W 

tym zakresie rozczarowuje zasób gromadzony przez archiwa państwowe, gdzie w Archiwum 

Państwowym w Łodzi Oddział w Sieradzu jest obiecująco zatytułowany zespół Akta Parafii z 

powiatu wieluńskiego z lat 1763-1920. Niemniej po jego dokładniejszym zbadaniu, można 

znaleźć informacje jedynie nt. następujących parafii: Chotów (1763-1801), Wola Rudlicka 

(1789-1832), Wójcin (1800-1812), Dzietrzkowice (1882-1882 i 1916-1920), gdzie nie 

występują drewniane kościoły, lecz murowane
71

.   

W pierwszej dekadzie XVI wieku powstało Liber beneficiorum autorstwa Jana 

Łaskiego. Ta księga uposażeń dóbr kościelnych opisuje 450 świątyń drewnianych 

znajdujących się na terenie diecezji gnieźnieńskiej. Można również dzięki niej określić 

granice archidiakonatu z pierwszej dekady XVI wieku
72

. Księga uposażeń dóbr kościelnych 

autorstwa arcybiskupa Łaskiego powstała w latach 1511-1523. On sam był jedynie jej 

inicjatorem, lecz osobiście jej nie spisywał. Robili to jego pomocnicy. Archidiakonat 

wieluński został opisany w II tomie Liber Beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis przez Jana 

Trojana ze Śleszyna. Oryginał tego dzieła spisany jest w języku łacińskim i znajduje się w 

archiwum gnieźnieńskim. Powszechnie dostępne jest wydanie Jana Korytkowskiego i Jana 

Łukowskiego z 1881 roku, gdzie dodane są istotne komentarze w przypisach o 

poszczególnych kościołach już w języku polskim. 

Bibliograficzne zestawienie źródeł dotyczących kościołów i klasztorów ziemi 

wieluńskiej zostały sporządzone głównie przez ks. Walentego Patykiewicza
73

 oraz ks. prof. 

dr. hab. Sławomira Zabraniaka, którego praca pt. Wieluński ośrodek kościelny w okresie 

staropolskim stanowi fundamentalne źródło dla poznania przeszłości kościelnej omawianego 

obszaru
74

. Sam autor, dzięki wspomnianej dysertacji oraz wydanej w 2012 roku rozprawy 
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habilitacyjnej pt. Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, 

uniejowskim i wieluńskim, a także monografii parafii Wąsosz w środowisku naukowym 

uznawany jest za jednego z największych znawców historii kościoła katolickiego na ziemi 

wieluńskiej
75

. Jego dorobek dopełniają liczne artykuły nt. przeszłości kościelnej 

historycznego regionu wieluńskiego
76

. 

Bogatym zasobem źródłowym dysponuje Biblioteka Seminarium Duchownego w 

Częstochowie. Przeprowadzając w niej liczne kwerendy, natrafić można na niezwykle cenne, 

zapomniane maszynopisy sprzed kilkudziesięciu lat, m.in. Józefa Stemplewskiego pt. 

Kształtowanie się budownictwa drewnianego na ziemi wieluńskiej (XV-XVI w.)
77

, jak i 

nowsze prace magisterskie poświęcone pojedynczym drewnianym zabytkom sakralnym ziemi 

wieluńskiej i nie tylko, napisane głównie pod kierunkiem prof. Jana Związka
78

. W tym 

zestawieniu na wyróżnienie sługuje praca magisterska księdza Pawła Bila, który opisując 

dzieje parafii Kadłub dokonał także ogólnej charakterystyki architektury świątyń 

wieluńskich
79

. Z kolei Agnieszka Piwowarczyk syntetycznie opisała cechy świątyń śląskich
80

. 

Wśród prac magisterskich, których tematyka skupia się wokół ziemi wieluńskiej, na 

szczególną uwagę zasługuje napisana przez Zenona Kołodzieja pt. Z dziejów drewnianego 

budownictwa drewnianego typu wieluńskiego z 1987 roku, napisana pod kierunkiem prof. 

Pawłowskiego
81

. Autor, którego praca znajduje się obecnie w Archiwum Uniwersytetu 

Opolskiego, skupia się na podstawowych cechach architektonicznych oraz wystroju wnętrz 

pięciu świątyń znajdujących się na historycznej ziemi wieluńskiej. Omawia kościoły w 

Popowicach, Łaszewie, Wiktorowie, Kadłubie i Wierzbiu. Mimo wysokiej wartości 

merytorycznej pracy, należy podkreślić iż została ona napisana przed powstaniem 

wspomnianego wyżej Inwentarza, zeszyt 4b, badań Konserwatora Zabytków w Sieradzu 
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(przeprowadzonych w 1996 roku), a także najnowszych prac inżynierskich Krzysztofa Kędzi 

z 2009 roku, stąd niektóre informacje należałoby w niej zaktualizować. Niezwykle ważnym 

czynnikiem jest także fakt, iż kościół w Łaszewie został gruntowanie przebudowany na 

początku lat 90. XX wieku, czego nie mógł zawrzeć w swojej pracy Zenon Kołodziej.  

Podstawą opracowania sakralnej architektury drewnianej ziemi wieluńskiej są karty 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. W sieradzkim archiwum jego oddziału 

znajdują się szczegółowe badania architektury świątyń w: Gaszynie, Grębieniu, Kadłubie, 

Łagiewnikach, Łaszewie, Łyskorni, Naramicach, Ochędzynie, Popowicach, Raczynie, 

Wieluniu i Wiktorowie. Natomiastkarty z opisami kościołów w Jaworznie oraz Wierzbiu 

znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu. Materiały te nie były 

jak dotąd nigdzie publikowane i podane do szerszego odbiorcy, stąd liczne powołania w pracy 

właśnie na to źródło. 

Praca dzielić się będzie zatem na dwie części – w pierwszej omawiane są typy świątyń 

drewnianych, które otaczają kościoły „wieluńskie”, z kolei druga część traktuje o 

budownictwie sakralnym występującym na historycznej ziemi wieluńskiej.  

Drewniane budowle sakralne ziemi wieluńskiej od wielu lat były obiektem 

zainteresowania autora doktoratu. Pierwsza praca dyplomowa, którą pisał poświęcona była 

kościołowi p.w. św. Barbary w Wieluniu (również scharakteryzowany w dysertacji). Z kolei 

praca magisterska obejmowała świątynie drewniane na ziemi wieluńskiej, które uzyskały 

dofinansowanie na renowację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kościoły te 

łączyło także to, iż znajdowały się na historycznym szlaku bursztynowym. W ten sposób już 

po obronie magisterium zrodził się pomysł napisania książki pt. Bursztynowym szlakiem 

drewnianych kościołów, w której autor zawarł informacje o przebiegu prac remontowych oraz 

omówił krótko historię wspomnianych świątyń. W doktoracie będzie się zatem powoływał 

także na własne, wcześniejsze opracowania oraz prace dyplomowe poświęcone kościołom 

drewnianym na ziemi wieluńskiej
82

.  

Graficznym dopełnieniem opisów czternastu świątyń drewnianych ziemi wieluńskiej 

wybudowanych do końca XVII wieku są ich projekty architektoniczne, przekroje oraz rzuty. 

Umieszczenie ich wszystkich nie byłoby możliwe bez uzyskania tychże z archiwum 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Najnowsze przekroje świątyń, które uzyskały 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2009 roku zostały 
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wykonane przez inż. Krzysztofa Kędzię z Wielunia. Dzięki temu w swojej pracy mogłem 

umieścić nigdy niepublikowane przekroje następujących kościołów: p.w. św. Barbary w 

Wieluniu, p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach, p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela w 

Łagiewnikach, p.w. św. Tekli w Raczynie, p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni oraz p.w. 

Wszystkich Świętych w Naramicach. Wspomniany inżynier na potrzeby unijnego projektu 

dopełnił także lub zaktualizował część opisów świątyń w wyniku najnowszych badań 

laserowych. Dzięki ich uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Wieluniu zostaje zwiększona 

wiarygodność przedstawianych w pracy opisów architektonicznych. 

Po wnikliwej krytyce źródeł i badaniach własnych związanych z dokumentacją 

fotograficzną i kwerendą archiwalną, w pracy zostanie zastosowana klasyfikacja zabytków 

stałych, tj. kościołów drewnianych. Dzięki kwerendom archiwalnym, Kart Wojewódzkich 

Konserwatorów Zabytków oraz literatury w pracy zostanie przeprowadzona analiza 

porównawcza typów architektonicznych drewnianych świątyń w Polsce. W pierwszej, 

rozbudowanej części pracy dotyczącej kościołów typów małopolskiego, śląskiego i 

wielkopolskiego widoczna będzie metoda indukcyjna, gdyż źródła mówią o nich 

bezpośrednio. Natomiast w drugiej części, poświęconej jedynie kościołom drewnianym z 

ziemi wieluńskiej będzie metoda dedukcyjna, gdyż źródła nie klasyfikują jasno kościołów z 

tego regionu. Obiektywność interpretowania faktów historycznych pozwoli na 

umiejscowienie tych świątyń na architektonicznej mapie Polski.  

Dzięki wielomiesięcznej pracy nad zagadnieniem dotyczącym kościołów drewnianych 

ziemi wieluńskiej można mieć odczucie, iż jak dotąd jest to temat nie do końca zbadany lub 

opracowany bardzo powierzchownie. Warto nadmienić, iż jak dotąd nie powstała żadna 

monografia skupiająca się na świątyniach drewnianych ziemi wieluńskiej uwzględniając 

geograficzne położenie między poszczególnymi typami architektonicznymi. Praca będzie 

miała charakter interdyscyplinarny, ponieważ oprócz dziedziny podstawowej, tj. historii, 

występują również dziedziny pokrewne, istotne z punktu widzenia opracowywanego tematu, 

czyli geografia historyczna oraz historia sztuki i architektury. 

Celem naukowym rozprawy jest wskazanie podstawowych cech architektonicznych 

drewnianych kościołów wybudowanych na ziemi wieluńskiej do końca XVII wieku wraz z 

przeprowadzeniem aktualnego inwentarza. Następnie porównanie ich z istniejącymi 

przykładami innych typów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem typów ościennych: 

małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Praca ma za zadanie wskazać indywidualność 

drewnianych kościołów ziemi wieluńskiej oraz umiejscowić je na architektonicznej mapie 

Polski. 
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Według dotychczasowych badań na terenie całej Polski zachowało się jedynie 31 

drewnianych kościołów z XV wieku oraz 101 z XVI wieku. Znani badacze sztuki i 

architektury podzielili te wszystkie świątynie na cztery grupy według zbliżonych cech i 

lokalizacji. Pierwszą grupę stanowią kościoły małopolskie, w skład których wchodzi 25 

świątyń z XV wieku i 60 z XVI wieku. Drugą kościoły śląskie, gdzie pięć budynków 

sakralnych pochodzi z XV wieku i dziewięć z XVI wieku. Z kolei trzecia, to kościoły 

wielkopolskie, w skład których jeden kościół pochodzi z XIV wieku, jeden z XV wieku i 28 z 

XVI wieku. Natomiast ostatnią grupę stanowią kościoły mazowieckie, gdzie cztery świątynie 

wybudowano w XVI wieku
83

. 

Większość omawianych w pracy świątyń pochodzi z XVI wieku. Jest to niezwykle istotny 

czas dla badaczy sakralnego budownictwa drewnianego. Nastąpił wówczas proces spóźnionej 

gotyzacji kościołów drewnianych, co można zauważyć głównie za sprawą trójbocznego 

zamknięcia prezbiterium oraz ostrołukowych oknach
84

. 

Do naszych czasów nie mogły zachować się oryginalne gonty i podłogi w świątyniach 

drewnianych. Gonty, które wykonane zostały z drewna łupanego o niewielkich przekrojach, 

wystawione na działanie czynników atmosferycznych muszą być wymieniane, co 

kilkadziesiąt lat. Szczególnie trwałe są gonty modrzewiowe, które w budowlach zabytkowych 

spełniają swe zadanie nawet 150 lat
85

. 

Architektura drewniana przez bardzo długi czas dominowała krajobrazie Polski. 

Jeszcze w XX wieku na terenie niektórych województw, głównie na południu i wschodzie, 

była przeważająca. Zmiany cywilizacyjne zachodzące w XIX i XX wieku spowodowały, iż 

drewno zostało wyparte przez twardsze materiały, w wyniku czego drewniane budynki (w ty 

zabytki) zaczęły znikać z polskiego krajobrazu. Według przybliżonych wyliczeń na terenie 

Polski zachowało się kilkadziesiąt drewnianych zabytków, w tym 2,5 tysiąca budynków 

sakralnych. Warto podkreślić, iż każdego roku kilka niezwykle cennych świątyń ulega 

zniszczeniu. Do tych strat należy doliczyć także budownictwo świeckie, które jest niezmiernie 

większe i niemożliwe do dokładnego oszacowania
86

.    

O tym, jak ulotne są zabytki z drewna potwierdza pozostała ich liczba. Kościołów 

drewnianych jest z każdym stuleciem coraz mniej i należy podkreślać ich znaczenie przy 

każdej okazji. Jak trafnie podkreślił prof. Piotr Gryglewski: 
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Zagadnienie poszanowania, odtwarzania i naśladowania uznawanych za dawne form 

architektonicznych jest nierozerwalnie związane ze zjawiskiem świadomości historycznej. 

Dotyczy to wiedzy na temat przeszłości, a także towarzyszącej jej refleksji odnoszącej się do 

teraźniejszości. Jest to kwestia samodefiniowania się w przestrzeni historycznej
87

. 

Nie sposób wyrazić wszystkie adekwatne wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc 

podczas pisania pracy. W sposób szczególny pragnę zaakcentować podziękowania dla Pani 

prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz oraz dla Pana dr. hab. Kazimierza Sebastiana Ożoga 

przede wszystkim za cierpliwość i nieocenioną pomoc. „W życiu nie liczy się liczba 

upadków, lecz to ile razy udało nam się powstać”. Dzięki wspomnianym promotorom, mimo 

moich wielu potknięć i chwil wątpliwości, zawsze wiedziałem, iż mogę z ich strony liczyć na 

wsparcie i pomoc. 
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 P. Gryglewski, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, 

red. Jolanta Rudzińska, Warszawa 2012, s. 60. 



21 
 

Rozdział I. Kościoły typu małopolskiego 

1.1.  Małopolska. Rozwój terytorialny na przestrzeni wieków. 

 

W zależności od dziedziny nauki pojęcie terytorium i regionu jest inaczej rozumiane i 

formułowane. W naukach przyrodniczych wyróżnia się regiony, które są zróżnicowane pod 

względem fizycznym
88

 oraz inne pod względem działalności człowieka
89

. W naukach 

humanistycznych i społecznych ważną rolę spełniają kryteria historyczne, socjologiczne, 

kulturowe i językowe. W rezultacie poprzez pojęcie regionu rozumie się jednostkę 

terytorialną usytuowaną w konkretnej przestrzeni geograficznej, historycznej ekonomicznej i 

kulturowej
90

. Według historyków region, to jednostka terytorialna, której indywidualne dzieje 

wpisują się w całość procesu historycznego
91

. Historyczny region z upływem czasu zmienia 

się, głównie pod względem swoich granic. W wyniku procesów przyrodniczych i osadniczych 

już w czasach pradziejowych wykształciły się terytoria, które miały naturalne bariery 

środowiskowe
92

. Jak podaje Tyszkiewicz: Powstałe w wyniku tego antroporegiony mogły 

stanowić punkt wyjścia do kształtowania form plemiennych
93

. Dokonując charakterystyki i 

opisu regionu historycznego, jakim jest Małopolska należy bez wątpienia zgodzić się ze 

słowami Stanisława Gawora: 

Granice obszaru, obejmowanego mianem Małopolska, wielokrotnie w ciągu wieków 

przesuwano, włączając doń lub zeń wyłączając poszczególne ziemie i regiony. Spowodowało 

to, iż pojęcie Małopolska jest dziś dość nieostre, mało jednoznaczne(…). Niezależnie od tego, 

jak określimy granice Małopolski, jak więc to pojęcie będziemy rozumieli, oznaczony tak 

obszar nie był nigdy i nie jest obecnie ani jednolity, ani jednorodny
94

. 

Historia Małopolski rozpoczyna się od potężnego państwa pogańskich Wiślan
95

. W IX 

wieku ich posiadłości leżały nad górną Wisłą, a o ich istnieniu wspomina Geograf 
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Bawarski
96

(gdzie po raz pierwszy pojawia się nomenklatura Uislane
97

) oraz król angielski 

Alfred Wielki
98

. Obszar, który zamieszkiwało plemię Wiślan w IX wieku, to teren położony 

na wschód od Moraw w dorzeczu Wisły
99

. Na północnym wschodzie ich granicą była puszcza 

rytwiańska i szydłowska. Naturalna, południowa granica tego regionu to Karpaty.  

Józef Widajewicz w oparciu o toponomastykę opisał pierwotny zasięg terytorialny 

Wiślan. W ten sposób wyznaczył on obszar późniejszego województwa krakowskiego, jako 

właściwego terytorium plemiennego Wiślan, z rozszerzeniem jego na źródła rzeki Wisły, z 

kolei na wschodzie do biegu rzeki Nidy, gdzie leżała pograniczna Wiślica
100

. Obszary 

położone dalej ku wschodowi i północnemu wschodowi stały się później zdobyczą państwa 

utworzonego przez Wiślan, którego największy zasięg w tych stronach po Bug i Styr 

wyznaczył dokument praski
101

. 

Na terenie późniejszej Małopolski w IX i X wieku istniały dwa plemiona – Wiślanie, 

którzy z pierwotnych siedzib nad górną Wisłą sięgnęli dalej na wschód do Sanu oraz 

Sandomierzanie (Lędzianie
102

) w późniejszej Sandomierszczyźnie po lewym brzegu Wisły, 

którzy w IX wieku rozparli się do Bugu, zajmując ziemie około Czerwienia, Bełza i 

Przemyśla
103

. Za przyjęciem dwoistości przemawiają późniejsze podziały administracyjne na 

prowincje, księstwa oraz województwa krakowskie i sandomierskie, z których ostatnie objęło 
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z jednej strony obszar późniejszej ekspansji Wiślan w stronę Sanu
104

, a z drugiej okolice na 

północ od górnej Nidy po łuk Pilicy
105

. 

IX-wieczny region, nazywany kilka wieków później Małopolską, na wschodzie 

obejmował dorzecze Dunajca, a na zachodzie Skawy. Ich ówczesnymi sąsiadami były 

plemiona Golęszyców, Opolan oraz Lędzian
106

. 

Na początku X wieku, po upadku państwa wielkomorawskiego uwidaczniają się 

wpływy czeskie na tereny Małopolski – przede wszystkim na obszar ziemi krakowskiej. W 

tym czasie obszar Małopolski dostał się pod panowanie czeskich Przemyślidów
107

. Mniejszy 

wpływ czeski, w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, był widoczny na ziemi 

sandomierskiej. Obszar ten w okresie formowania się organizacji państwowych w X 

wiekustał się atrakcyjny do nabycia
108

. 

Pod koniec X wieku zakończył się długotrwały proces scalania ziem polskich w jeden 

organizm. Tereny przyszłej Małopolski weszły w skład państwa Piastów
109

. Wydarzenia, 

które miały miejsce w I połowie XI wieku, (m.in. najazd księcia czeskiego Brzetysława w 

1034 roku) w istotny sposób wpłynęły na przesunięcie się państwowości polskiej z 

Wielkopolski na obszar późniejszej Małopolski, gdzie największą rolę wśród grodów 

piastowskich zaczął odgrywać Kraków
110

. Wspomniane wydarzenia uderzyły przede 

wszystkim w Wielkopolskę. Z kolei południowe tereny ówczesnego państwa piastowskiego 

wyszły z niej bez szwanku. Dzięki temu mogły one odgrywać coraz większą rolę w 

budowaniu silnego państwa polskiego. Późniejsza Małopolska większą rolę i rozkwit zaczęła 

odgrywać za czasów Kazimierza Odnowiciela
111

. Znalazło to swoje potwierdzenie w decyzji 

Bolesława Krzywoustego z 1138 roku, na mocy której utworzono system senioralny w 

podzielonym na dzielnice państwie
112

. Małopolska w odróżnieniu do Śląska, Wielkopolski i 
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Mazowsza nie była pojmowana, jako dzielnica. Kraków wraz z jej zachodnią częścią wszedł 

w obszar dzielnicy senioralnej, stając się stolicą całego kraju
113

.  

W wyniku walk o tron krakowski w drugiej połowie XII wieku złamano zasadę 

senioratu. Dzielnicę senioratu przejął Kazimierz Sprawiedliwy
114

, a następnie jego syn Leszek 

Biały oraz wnuk Bolesław Wstydliwy. Następstwem tego było trwałe połączenie ziemi 

krakowskiej i sandomierskiej, tworzących późniejszą Małopolskę
115

.  

Kiedy na przełomie XIII i XIV nastąpił koniec rozbicia dzielnicowego, obszar 

rozumiany jako Małopolska, obok Wielkopolski, stał się głównym trzonem do odtworzenia 

zjednoczonego państwa polskiego
116

. Prawdopodobnie to właśnie wtedy pojawia się 

określenie Polonia Minor, czyli właśnie Małopolska
117

. Taka nazwa sugeruje niewielki obszar 

omawianego terenu, lecz nie jest to zgodne z prawdą. Określenie to powstało, aby odróżnić to 

terytorium od Polski poznańsko – kaliskiej, czyli Wielkopolski, będącej kolebką polskiego 

państwa
118

. Przypisując jednej krainie geograficznej przedrostek Wielka, a drugiej Mała 

Polska wskazywano nie na zasięg terytorialny, lecz na chronologię kształtowania
119

. 

Podczas, gdy w XIV wieku państwo polskie traciło zachodnie ziemie, jego wschodnia 

część, w wyniku wojen, znacznie się poszerzyła o część Wołynia, Podola oraz Rusi Halickiej. 

Tereny te geograficznie należało wliczyć do ówczesnej Małopolski, której wschodnia granica 

nie stawiła już tylko polsko-ruską granicę, lecz oddzielała jedynie dwie dzielnice tego samego 

państwa
120

.  

Małopolskę właściwą stanowiły wówczas województwa: Krakowskie, Sandomierskie, 

Lubelskie oraz kupione w 1443 roku przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego od 

książąt śląskich księstwo siewierskie, a także odzyskane przez Władysława Jagiełłę starostwo 
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spiskie z 13 miastami
121

. Małopolska w tym okresie wchodziła w obszar diecezji krakowskiej 

liczącej ok. 54 000 km
2 

. W skład diecezji wchodziły województwa: krakowskie, 

sandomierskie i powstałe ok. 1470 roku lubelskie. Należały do niej również część Spiszu i 

księstwo siewierskie oraz dekanaty: bytomski i pszczyński na Śląsku. Prawdopodobnie 

należała wówczas do jednych z największych diecezji w Europie
122

. 

Charakterystyki XVI-wiecznej Małopolski dokonał Marcin Kromer, pisząc: 

Małopolska rozciąga się bardziej na wschód obejmując województwa krakowskie, 

sandomierskie i wchodzące niegdyś w jego skład województwo lubelskie, zwrócone w 

kierunku północno-wschodnim i wschodnim w tej właśnie kolejności, jak tu zostały wyliczone. 

Dzielnica ta graniczy od północy z Mazowszem i Polesiem, które niedawno pozostawało pod 

panowaniem litewskim, od wschodu z Rusią, od południa zaś z Węgrami i Śląskiem
123

. 

Z opisu Kromera wynika, iż Małopolska początkowo składała się jedynie z dwóch 

województw, tj. krakowskiego i sandomierskiego. Te dwa księstwa zachowały swoją 

odrębność, a już po likwidacji rozbicia dzielnicowego zostały przekształcone w osobne 

jednostki administracyjne, czyli województwa. W 1474 roku kasztelanowi lubelskiemu 

nadano urząd wojewody, czego następstwem było powstanie (z części województwa 

sandomierskiego) województwa lubelskiego. W ten sposób w skład Małopolski wchodziły 

trzy województwa. Taki stan rzeczy utrzymał się do rozbiorów
124

. 

Małopolska od zachodu graniczyła ze Śląskiem. Granica ta była niestabilna i ulegała 

częstym zmianom. Pogranicze to, jak podaje Rajman w początkowej fazie kształtowania 

rysuje się, jako niezasiedlony obszar usytuowany między siedzibami plemion Górnośląskich 

Opolan i Gołęszyców, a siedzibami związku plemiennego Wiślan
125

.Teren tego pogranicza był 

w swojej historii pod silnymi wpływami dolnośląskimi, małopolskimi, a także czesko-

morawskimi
126

. W skład ziemi krakowskiej w początkowym okresie wchodziły kasztelanie 

bytomska, siewierską i oświęcimska, które w 1178 roku książę krakowski Kazimierz 

Sprawiedliwy odstąpił Mieszkowi I Plątonogiemu
127

. W XV wieku część tych utraconych 

ziem ponownie powróciła w granice Małopolski. W 1456 wykupiono księstwo oświęcimskie, 

natomiast w 1494 roku księstwo zatorskie. W 1564 roku teren wymienionych dwóch księstw 
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 Tamże, s. 21. 
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R. Żerelik, Nazwa i obszar Śląska, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007, s. 21.  
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wcielono do województwa krakowskiego, jako osobny powiat
128

. Kolejny istotny obszar 

Śląska – księstwo siewierskie – został wykupiony przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego w 

1443 roku
129

. Ostatecznie granica śląsko-małopolska została ustalona w XVI wieku
130

. 

Z kolei południowa granica Małopolski, to pas gór karpackich, którego brzeg 

nawiązywał do dzisiejszej granicy polsko-słowackiej. Południowa granica nie budziła 

większych wątpliwości, co do jej zmian na przestrzeni wieków. Naturalna granica górska 

wydawała się być nigdy nienaruszona. Wątpliwości istniały jedynie we fragmencie granicy w 

Tatrach, w miejscu, gdzie usytuowane jest Morskie Oko. Pewne jest, iż poza południową 

granicą Małopolski
131

 mieściło się 13 miast spiskich, które Polska (na zasadzie zastawu) 

otrzymała na początku XV wieku. W wyniku nie spłacenia zaciągniętej pożyczki przez 

Zygmunta Luksemburskiego, miasta te stały się własnością Polski
132

. 

Natomiast, jeśli chodzi o wschodnią granicę Małopolski (która jednocześnie była 

granicą między Polską, a Rusią halicko-wołyńską), to przebiegała ona począwszy od Karpat 

w rejonie Jasła, wzdłuż rzeki Jasiołki, by następnie przejść przez Wisłok i po przekroczeniu 

Sanu szła w kierunku północno-wschodnim, oddzielając dzięki temu województwo lubelskie 

od województwa bełzkiego i ziemi chełmińskiej
133

. 

Najistotniejszą granicą Małopolski dla powyższej dysertacji była północna, gdzie 

Małopolska graniczyła z ziemią wieluńską, województwem łęczyckim i sieradzkim. Granica 

ta przebiegała wzdłuż rzeki Pilicy
134

.  

Krajobraz osadniczy Polski zamieszczony Marcina Kromera z XVI wieku tworzyły 

niemal wyłącznie miasta. Kromerowa prezentacja ośrodków miejskich jest bardzo przejrzysta. 

Jej konstrukcja opiera się na układzie terytorialnym według poszczególnych prowincji kraju. 

Przedstawienie sieci miast Polski Kromer rozpoczął w swym dziele od prowincji 

małopolskiej, która składała się wówczas z następujących głównych ośrodków miejskich: 

Biecz, Kraków, Lublin, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Sandomierz, Tarnów, Wiślica
135

. 

                                                           
128

 Zachował istotne odrębności w ramach województwa. Najistotniejsza była możliwość wyboru posła 

niezależnie od uczestnictwa szlachty z tego powiatu w sejmiku województwa krakowskiego. A. Podraza dz. cyt., 

s. 25. 
129

Słownik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I, s. 792.; Do 1790 roku 

księstwo to stanowiło odrębną jednostkę podległą krakowskim biskupom, niemniej bardzo silnie powiązaną z 

Małopolską. A. Podraza, dz. cyt., s. 25. 
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 J. Rajman, dz. cyt., s. 58. 
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 Będącą jednocześnie południową granicą Państwa Polskiego. 
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 A. Podraza, dz. cyt., s. 25. 
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 Tamże. 
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135

 Marcin Kromer podał w swoim dziele zaledwie 55 miast występujących w Koronie, co stanowiło ok. 7 % 

wszystkich miast. Marcin Kromer przeprowadził szeroką selekcję miejscowości, aby jego kompendium wiedzy 



27 
 

Zygmunt Gloger podaje, iż Małopolska w drugiej połowie XVI wieku liczyła 1046 

mil
2
 i była wówczas zaledwie o 6 mil

2
 mniejsza od Wielkopolski. Liczyła wówczas 205 miast 

oraz 5500 wsi
136

.  

Ten stan rzeczy zmieniła Unia Lubelska z 1569 roku, kiedy to do Korony została 

przyłączona Ruś Czerwona, Podole i Ukraina. Małopolska składała się wówczas z 

następujących województw: krakowskiego (z trzema księstwami: oświęcimskim, siewierskim 

i zatorskim oraz starostwem spiskiem), sandomierskiego, kijowskiego, ruskiego (z ziemiami: 

halicką i chełmińską), wołyńskiego, podolskiego, lubelskiego z ziemią Łukowską, bełskiego, 

podlaskiego, bracławskiego i czernichowskiego
137

.Województwo sandomierskie było 

największe
138

.W wyniku unii polsko – litewskiej powstał jeden z największych organizmów 

państwowych ówczesnej Europy. Obszar ten liczył ponad 800 000 km
2
i zamieszkiwało go w 

XVI wieku 8 mln. mieszkańców. Małopolska była najgęściej zaludnionym obszarem w całym 

państwie polskim
139

.Z czasem do Małopolski zaczęto doliczać województwa ukraińskie: 

podolskie, ruskie, wołyńskie, podlaskie, kijowskie i racławskie, a także ziemię chełmińską i 

bełską. 

Należy jednak podkreślić, iż w ówczesnym podziale administracyjnym takiej 

jednostki, jak Małopolska nie było
140

. Państwo polskie podzielone było na województwa, a te 

z kolei na powiaty. Województwa stanowiły zatem najwyższy szczebel jednostek 

administracyjnych. Jednak jak podkreśla Antoni Podraza nie ma co do tego wątpliwości, iż 

Małopolska stanowiła rzeczywiste struktury ważne dla podziału kraju
141

. Wyrazem tego są 

także słowa Marcina Kromera wymieniającego Małopolskę, jako istotny region Polski: 

Do ważniejszych części Polski należą: Wielkopolska i Małopolska, Ruś i Prusy 

królewskie, Podole, Mazowsze i Kujawy. Z kolei w obrębie samych tych części istnieje podział 

na dzielnice albo, jak się powszechnie mówi na województwa i ziemie
142

.  

                                                                                                                                                                                     
o Polsce nie było przytoczone szczegółami. Wymienione przez niego 7 % miast ilustruje stan urbanizacji na 

terenach Polonii w XVI wieku.; R.T. Marchwiński, Geografia Polski Marcina Kromera, Bydgoszcz 1997, s. 190 
136

 Z. Gloger, dz. cyt., s. 171. 
137

 Tamże, s. 172. 
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 Przewaga pod względem wielkości województwa sandomierskiego nad krakowskim była jeszcze większa 

przez 1471 rokiem, kiedy to Kazimierz Jagiellończyk utworzył osobne województwo lubelskie, będące 

wcześniej częścią sandomierskiego; A. Pawiński, Źródła dziejowe, tom XIV, Polska XVI wieku pod względem 

geograficzno – statystycznym, tom III Małopolska, Warszawa 1886, s. 12. 
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Tamże, s. 5. 
140

 Trzeba również dodać, iż to samo dotyczyło także innych historycznych dzielnic – Mazowsza, czy Prus 

Królewskich.; A. Podraza, dz. cyt., s. 26. 
141

 Tamże. 
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M. Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa 

Polskiego ksiąg dwie, przeł. S. Kozikowski, Olsztyn 1977, s.20. 
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W XVI wieku pojawiło się nowe pojęcie Małopolski, dotyczącego znacznie większego 

obszaru, aniżeli trzy województwa małopolskie. Wpływ na to miało uznawanie Małopolski, 

jako jednej z trzech podstawowych prowincji Rzeczypospolitej obok Wielkopolski i Litwy po 

Unii Lubelskiej w 1569 r. Stało się tak m.in. za sprawą systemu funkcjonowania sejmików. 

Przy sejmikach wojewódzkich funkcjonowały także sejmiki generalne. Gromadziły one 

posłów oraz szlachtę z kilku województw. Dla Małopolski sejmik generalny miał miejsce w 

Nowym Mieście Korczynie, gromadząc szlachtę z trzech województw. Do niego z czasem 

dołączono kolejne województwa Polski południowo-wschodniej: bełskie, ruskie i podolskie. 

Po Unii Lubelskiej część województw litewskich – wołyńskie, bracławskie, kijowskie i 

podlaskie oraz przyłączone na początku XVII wieku czernichowskie – także dołączono do 

małopolskiego sejmiku generalnego. Poprzez takie funkcjonowanie sejmików prowincja 

małopolska była rozumiana, jako tak ogromny obszar, który sięgał od granicy śląskiej po 

Dniepr, a na północy obejmował także Podlasie
143

. 

Biorąc pod uwagę historyczne wydarzenia, które miały miejsce na obszarze zwanym 

„Małopolska”, mimo wielu przekształceń i zmian terytorialnych, za region historyczny oraz 

trzon omawianego terytorium do XVII wieku należy uznać trzy województwa: krakowskie (z 

włączonymi księstwami siewierskim i oświęcimskim), sandomierskie oraz lubelskie
144

. 

Posiadały one wspólną bogatą historię, w wyniku której Małopolska obok Wielkopolski stała 

się główną dzielnicą państwa polskiego oraz była w stanie zachować ustrojową odrębność.  

Małopolska, to także region bardzo bliski historycznej ziemi wieluńskiej. Losy obu 

tych terenów przeplatały się w historii całego państwa polskiego. 

                                                           
143

 A. Podraza, dz. cyt., s. 27-28. 
144

L. Tatomir, Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski, Kraków 1868, s. 154. 
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Mapa 1. Małopolska, koniec XVI wieku  (z uwzględnieniem bliskości ziemi wieluńskiej) 

 

Legenda: 

Ziemia wieluńska 

 Małopolska 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec 
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1.2. Rozwój drewnianej architektury sakralnej na terenie Małopolski 

 

Na tak prężnie rozwijającym się terenie, jak Małopolska, od lat rozwijały się style 

architektoniczne, które uzyskały uznanie wśród największych znawców sztuki. Rozwój 

architektury był spowodowany postępem osadnictwa na danym terenie. Osadnictwo na terenie 

Małopolski najszybciej postępowało głównie na terenach podkrakowskich, następnie na 

lewobrzeżu Wisły, w okolicach Wiślicy, na ziemi sandomierskiej, lubelskiej oraz na lessach 

podkarpackich
145

. W rozwoju form osadniczych ważną rolę zajmowały grody
146

, m.in. 

paroczłonowe grody wiślańskie
147

. 

Wśród krajobrazu przyrody, elementem niezwykle wyrazistym, a jednocześnie 

skupiającym znamiona tożsamości kulturowej jest budownictwo
148

. Początek budowli na 

obszarze Małopolski miał już miejsce około VI - VIII w.n.e. Ludność, która zamieszkiwała 

ten obszar budowała jednoizbowe domostwa. Chaty te otaczano plecionymi ściankami, które 

były obrzucone gliną i następnie wzmacniano je drewnianymi słupami. Słupy te 

podtrzymywały dach. We wnętrzu takiej półziemianki znajdowały się kamienie pod otwarte 

ognisko. W tym okresie znano również gliniane piece. Takie budownictwo było znane w 

Małopolsce, do co najmniej XIII wieku
149

. 

Około połowy X w. n. e. Małopolska wraz ze Śląskiem przeszły pod zwierzchnictwo 

czeskie. W samym Krakowie rozbudowano osadę na wawelskim wzgórzu, co przyniosło za 

sobą pierwsze kamienne budowle. Zostały one zbudowane prymitywną metodą z płaskich, 

nieforemnych kamieni. Zachowały się one do dziś jedynie w dolnych partiach. Jest to między 

innymi niewielka rotunda przedromańska NMP z aneksem nekropolicznym i śladami 

pochówków z niższymi półkolistymi absydami z czterech stron oraz przyległe do niej szczątki 

budynku mieszkalnego
150

.  

Gdy w II połowie X wieku książę Mieszko I za sprawą swej żony Dąbrówki przyjął 

chrzest państwo Polan wkroczyło w krąg nieznanej dotychczas kultury chrześcijańskiej. 

W miarę postępów chrystianizacji ziem polskich w X-XI wieku, rozwijało się 

budownictwo sakralne o ściśle użytkowym charakterze na terenie państwa Piastów. Pierwsze 

budowle kultowe były budowane w formach narzuconych przez potrzeby liturgiczne i 
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 A. Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1974, s. 467. 
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 Przypuszcza się, iż w Małopolsce mogło ich być aż 300.; A. Żaki, Archeologia Małopolski 
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symboliczno-ideowe koncepcje chrześcijaństwa
151

.Wraz z chrześcijaństwem na obszarze 

Polski pojawił się nie tylko język łaciński, a więc i nazwa „architektura”, ale także cały zespół 

pojęć odpowiadających tej nazwie. Zdaniem Krassowskiego od tego czasu na ziemiach Polski 

rozpoczynają się dzieje architektury, a okres wcześniejszy należy traktować jako dzieje nie 

architektury, lecz działalności budowlanej człowieka
152

. Badania archeologiczne wykazały 

mały odsetek kościołów drewnianych wraz z początkiem chrześcijaństwa na ziemiach 

polskich i stanowiły one jedynie kilka procent do stosunku kościołów 

murowanych
153

.Ówczesny poziom ciesielstwa, jak i samo budownictwo drewniane na 

ziemiach polskich w tym okresie stały na wysokim poziomie
154

, lecz nie zachowały się 

takowe pozostałości z tamtych czasów do dzisiejszych. 

W XIII wieku miały miejsce istotne procesy przemian w Kościele polskim. Zakończył 

się proces podziału diecezji na okręgi parafialne, czyli podstawowe komórki życia religijnego 

i kulturalnego. Analogicznie do powstania parafii budowano kościoły parafialne. W ten 

sposób od XIII wieku intensywnie rozwijała się także drewniana architektura sakralna. Do 

dziś najwięcej drewnianych kościołów w Polsce znajduje się na południu kraju, jako 

nieodłączny element krajobrazu 
155

.Taki stan rzeczy może być spowodowany niewielką 

zamożnością tych terenów. Budowle murowane wymagają większego nakładu finansowego. 

Drewniane budowle są o wiele tańsze i szybsze w budowie.  

Skomplikowane procesy, takie jak wzrost fundacji prywatnych, czy przemiany 

struktury warsztatu budowlanego doprowadziły w XV wieku na terenie Małopolski do 

izolacji i usamodzielniania się małopolskiej architektury
156

.  

Nie jest możliwe, aby wskazać pierwotnych budowniczych drewnianych kościołów 

jak i ich fundatorów
157

. Rzadko zdarza się, że zachowane zostały dokumenty pozwalające 

stwierdzić, iż budowniczym najstarszych świątyń był miejski majster cechowy, czy cieśla
158

. 

W większej jednak mierze twórcami małopolskich kościołów byli zawodowi cieśle, czyli 
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miejscy rzemieślnicy budowlani, których nie należy utożsamiać z organizacją cechową
159

. Do 

budowy budynków sakralnych wybierano wielkie, zdrowe drzewa, które po ścięciu dokładnie 

czyszczono z kory, następnie suszono i okantowywano.  

Najbardziej powszechną tezą jest to, iż stawianiem drewnianych kościołów na terenie 

Małopolski zajmowali się zazwyczaj cieśle miejscy
160

. Do budowy XV-wiecznych świątyń 

najczęściej wybierano drewno z sosny, świerku, jodły oraz modrzewia. Powodem wyboru 

tego typu drzew była częstość ich występowania na danym terenie
161

. Ze względu na odkrycia 

archeologiczne, przypuszcza się, iż najbardziej pospolita była jednak jodła
162

. Do budowy 

ścian i więźby dachowej stosowano przede wszystkim właśnie to drewno, choć dość często 

zdarzało się także drewno modrzewiowe. Jedynie sporadycznie bywało tak, iż w ścianach 

pojedyncze belki występowały z innych gatunków drzew – świerku lub sosny. Obramowania 

drzwiowe, podobnie jak belki podwalinowe oraz drewniane kołki, tzw. tyble, wykonywano z 

drewna dębowego 
163

. Ważnym czynnikiem podczas wyboru drewna była też możliwość jego 

obróbki. Wybierano przede wszystkim drewno stosunkowo miękkie oraz jasne. Dokładne 

określenie gatunku drewna użytego podczas budowania kilkusetletniego kościoła jest 

niezwykle trudne, a przekazy podane w literaturze budzą wiele wątpliwości. Dzieje się i tak, 

iż opis tego samego obiektu, dotyczący budulca danego obiektu, w dwóch różnych źródłach 

bywa sprzeczny
164

. Aby z całą pewnością określić gatunek drewna wykorzystany podczas 

budowy zewnętrznych belek zrębowych, należałoby oderwać elementy osłonowe (gonty, 

deski), co jest niedopuszczalne. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym to zadanie jest 

konserwacja drewna przez ostatnie kilkadziesiąt lat środkami przeciwgrzybowymi, 

owadobójczymi oraz ognioodpornymi, co zmienia jego barwę. W wyniku warunków 

atmosferycznych także zmienia się kolor drewna
165

. 

Ze względu na podobne cechy, jak na przykład barwa, podczas pobieżnych badań 

można pomylić drewno jodły i świerka. Drewno dębu zdecydowanie różni się od tego, które 

posiadają drzewa iglaste. Na jego przekrojach w obrębie drewna wczesnego naczynia 

widoczne są tzw. pory oraz bardzo szerokie, błyszczące promienie rdzeniowe. Wygląd 

                                                           
159

 R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981, s. 203. 
160

I. Baturo, Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, Kraków 2010, s. 2. 
161

 G. Ciołek, Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce, „ 

Lud”, 39, 1952, s. 244. 
162

 R. Brykowski, dz. cyt., s. 82 
163

M. Bajon – Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, Wrocław 2008,  

s. 30-31. 
164

 Tamże, s. 26. 
165

 Tamże, s. 27. 



33 
 

drewna, które ma niespełna 500 lat w warstwach mieszczących się nad powierzchnią różni się 

niewiele od współczesnego drewna
166

. 

Aby dokładnie określić dokładne gatunki używane podczas budowy kilkusetletnich 

świątyń należałoby przeprowadzić dokładne badanie makroskopowe lub mikroskopowe 

odpowiedniej liczby pobranych prób drewna z danego obiektu. Średniowieczne kościoły 

drewniane w Małopolsce budowano niewątpliwie z rodzimych drzew występujących w tym 

czasie na omawianym terenie. Drogi i ciężki transport z innych stron byłby całkowicie 

nieuzasadniony. To, że dobierano odpowiednie gatunki potwierdziła kilkusetletnia historia 

tych kościołów wraz z obecnymi badaniami o jakości i trwałości ich budulca
167

. W obecnych 

warunkach największą trwałość dzięki zawartości garbników wykazuje drewno dębowe oraz, za 

sprawą dużej zawartości ekstraktywnych związków twardzielowych, twardziel modrzewia. 

Następnie wymienia się drewno gatunków iglastych
168

. Całe świątynie nie były budowane z 

drewna dębowego, głównie ze względu na pokrój drzewa, wytwarzającego silnie rozgałęzioną 

kłodę w konary i gałęzie, która jest krótsza od strzały drzew iglastych oraz posiada większy 

ciężar objętościowy
169

.Wymienione cechy utrudniłyby zastosowanie drewna dębowego na 

długie i masywne belki zrębowe
170

. Kościoły drewniane wznoszone były jedynie na 

dębowych podwalinach. Jest to pierwszy wieniec belek zrębowych
171

.  

Z racji jego narażenia na czynniki klimatyczne oraz korozję biologiczną, do 

dzisiejszych czasów nie zachowały się oryginalne podwaliny z XV wieku. Belki 

podwalinowe łączono w narożach na czop, tak jak pozostałe belki zrębowe
172

. 

                                                           
166

 Tamże, s. 28. 
167

 Tamże, s. 31. 
168

 Ich wysoka trwałość jest następstwem większego udziału ligniny niż drewnie drzew liściastych.; M. Bajon – 

Romańska, dz. cyt. , s. 31. 
169

Ciężar objętościowy drewna dębu szypułkowego wynosi w stanie powietrzno-suchym 710 kG/m
3
, a jodły 450 

kG/m
3 
. M. Bajon – Romańska, dz. cyt., s. 31. 

170
 Tamże, s. 31. 

171
 Pierwsza, najniższa belka w drewnianej ścianie. Niegdyś najczęściej z drewna dębowego. Inaczej fundament.; 

K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury, Warszawa 1974, s. 346. Podwalina była usytuowana na 

fundamentach z lokalnych kamieni, które mogły być układano luźno lub spajane gliną bądź zaprawą wapienną. 

Mogło się też zdarzyć, iż mały kościół posadowiony był jedynie na narożnych głazach lub drewnianych 

Peckach.; M. Bajon – Romańska, dz. cyt., s. 34. 
172

Tamże, s. 36. 
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IL. 1. Domniemane pierwotne połączenie belek podwalinowych 

 

Źródło: M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, Wrocław 2008, 

s. 36. 

Na podstawie zachowanych do dziś świątyń na terenie Małopolski, pochodzących z 

XIV i XV wieku, można stwierdzić, iż wieńce ścian wykonywane były wyłącznie z drewna 

ciosanego, przy jednoczesnym występowaniu drewna tartego w więźbach dachowych
173

. 

Także stropy kościołów drewnianych występujących w Małopolsce w XV – XVI wieku są z 

desek tartych
174

. 

Ściany kościołów zbudowane były z układanych na sobie tzw. wieńców z 

prostokątnych ciosanych belek
175

. Wieńce łączono między sobą drewnianymi kołkami. Belki 

stykające się na narożach łączyły się na tzw. czop z pewnym przesunięciem na wysokości. 

Pierwszy wieniec szerszych belek tworzył podwalinę, a ostatni wieniec, na którym 

spoczywała konstrukcja dachowa, tworzył oczep
176

. 

Natomiast, jeśli chodzi o sposób łączenia wieńców na narożach, to nie był on już tak 

jednolity. Według określeń tradycyjnych ten sposób łączenia występuje m.in. pod nazwami 

„na zamek”, „na nakładkę”, czy też „na obłab”
177

. Bez względu na wymieniony sposób 

łączenia bierwion na narożach, towarzyszył im kryty czop
178

. Jest to rodzaj połączeń 

charakterystyczny dla wszystkich piętnasto i szesnastowiecznych kościołów drewnianych. 

Tym samym odróżnia wcześniejszą formę konstrukcji od form stosowanych przez 

zawodowych cieśli gotyckich
179

. 

                                                           
173

 W. Krassowski, Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich, KAU, t. VII, 1962, z. 1, s. 4. 
174

Tamże; R. Brykowski, dz. cyt., s. 84. 
175

 M. Bajon – Romańska, dz. cyt., s. 34. 
176

 Tamże, s. 34. 
177

 R. Brykowski, dz. cyt., s. 84 
178

 Element dodatkowo usztywniający samo wiązanie.; W. Krassowski, Ze studiów nad detalami zabytkowych 

konstrukcji ciesielskich…, s. 5 – 7. 
179

 R. Brykowski, dz. cyt., s. 85 
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IL. 2. Domniemane rozwiązanie układu i połączeń dolnych belek w rejonie naroża 

 

Źródło: M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, 

Wrocław 2008, s. 37. 

IL. 3. Połączenie podwalin „na zamek” 

 

Źródło: M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, 

Wrocław 2008, s. 38. 
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IL. 4. Przykład łączenia podwalin „na zakładkę” (obłab) 

 

Źródło: M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, 

Wrocław 2008, s. 39. 

Kościoły drewniane w średniowiecznej Małopolsce były zorientowane, tj. 

prezbiterium zwrócone było na wschód. Rzut nawy tych kościołów zbliżony był do kwadratu. 

Nieco węższe, trójbocznie zamknięte prezbiterium miało długość zbliżoną do rozmiarów 

nawy. Wyjątek stanowiły kościoły z Podhala, które posiadały prezbiterium prostokątne
180

. 

Pierwotne zakrystie w drewnianych świątyniach małopolskich miały zapewne niewielkie 

wymiary, stosownie do potrzeb wiernych. Ciężko także ustalić wysokość ich ściany 

podłużnej
181

 oraz kąt nachylenia dachu pulpitowego. Zachodnia ściana zakrystii powstawała z 

przedłużenia poprzecznej ściany środkowej kościoła, natomiast ściana wschodnia w 

kościołach z Podhala powstawała z przedłużenia ściany wschodniej prezbiterium. W 

kościołach o trójbocznej absydzie, ścianę wschodnią zakrystii odsuwano nieco od naroża
182

. 

Taki proceder miał zapewne na celu uniknięcie skomplikowanego połączenia ściany zakrystii 

z narożem absydy
183

. 

Konstrukcja ścian drewnianych kościołów, występujących na terenie historycznej 

Małopolski, była wieńcowa i stopniowo zwężała się ku górze poszczególnych wieńców. 

Dawało to widoczne, głównie w górnych partiach zrębu, pochylenie zewnętrznego lica w 

                                                           
180

 M. Bajon – Romańska, dz. cyt., s. 32. 
181

północnej 
182

 W stronę zachodnią 
183

 M. Bajon – Romańska, dz. cyt., s. 33. 



37 
 

kierunku wnętrza budowli
184

. Widoczne na zewnątrz różnice były tuszowane dwoma lub 

trzema odsadzkami
185

, które były umieszczone na różnych poziomach
186

.Najniższa 

odsadzka
187

najczęściej była ozdobiona za pomocą profilowań, bądź fazy
188

. 

 

IL. 5. Przykłady gładkich ścian ciosanych toporem na kościołów typu małopolskiego 

 

Źródło: M. Bajon-Romańska, Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce, 

Wrocław 2008, s. 44. 

Drewniane kościoły w Polsce datowane na XV i XVI wieku zależności od regionu, w 

którym zostały wybudowane znacząco różnią się układem więźby dachowej oraz idącym za 

tym sposobem pokrycia wnętrza. Niesie to za sobą przede wszystkim zmianę w wyglądzie 

bryły
189

. W przypadku kościołów z Małopolski ich gotyckie więźby dachowe są storczykowe 

                                                           
184

 R. Brykowski, dz. cyt., s. 85 
185

tzw. uskokami 
186

 Kształtowany w ten sposób wieniec jest charakterystyczny dla XV - XVI budowli sakralny, a mocno 

widoczny jest m. in. w kościołach w Tarnowie i Grywałdzie 
187

cokołowa 
188

R. Brykowski, dz. cyt., s. 86 
189

 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, s. 15. 
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i oznakowane malowanymi lub nacinanymi znakami montażowymi zrobionymi przez 

cieśli
190

.  

We wnętrzu sakralnego budynku środkowa część nawy i prezbiterium były przykryte 

stropem na równiej wysokości. Natomiast szersze części nawy zostały pokryte obniżonym 

stropem, co wizualnie przypominało „zawieszoną skrzynię”, która jest otwarta na strych. 

Rozwiązanie to otrzymało nazwę „zaskrzynienie” i jest mocno związane z szerokością 

podstawy kozła krokwiowego, który z kolei jest dostosowany do wymiarów prezbiterium
191

. 

  

 

Legenda: 

Elementy wiązara krokwiowo-belkowego: 

1-belka wiązarowa (stropowa) 

2-krokiew
192

 

Źródło: www. dachydrewniane.pl stan na 21.03.2014 rok 

Najpraktyczniejszym podparciem, krokwi jest jętka
193

. Konstrukcja taka nosi nazwę więzar 

jętkowy.  

 

 

                                                           
190

 Tamże. 
191

Tamże, s. 17. 
192

Ukośna belka, najczęściej drewniana w wiązarach dachowych oparta na belce wiązarowej lub oczepie, 

wzmacniana często jętką lub podpierana płatwią. Na niej, za pośrednictwem łat opiera się pokrycie dachowe. 

Występują następujące typy krokwi: a). główna - tworzy ramiona wiązara ciesielskiego. b) czołowa - krokiew 

główna wspierająca krótsze połacie w dachach wielospadowych. c) koszowa - podpiera kosz (dach) dachu 

wielopołaciowego. d) narożna - podpiera kalenicę narożną dachu wielopołaciowego. e) kulawka - w dachu 

wielopołaciowym, krótka krokiew oparta na krokwi narożnej lub koszowej 
193

 Poziomy element łączący krokwie między sobą i powodujący zmniejszenia ugięcia. Wstawienie jętki 

umożliwia wydłużenia krokwi do około 5 metrów. 

 

IL. 6. Przykład kozła krokwiowego 
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Elementy wiązara jętkowego: 

1-belka wiązarowa (w niektórych konstrukcjach belka stropowa) 

2-krokiew 

3-jętka   

 

Najczęściej spotykane wiązary, które były stosowane przy większych rozpiętościach.  

W zależności od rozstawu podpór stosuje się konstrukcje jedno-, dwu- i trój- i więcej 

stolcowe.  

 

 

 

Elementy wiązara kleszczowo-płatowego: 

1-belka wiązarowa (w niektórych konstrukcjach belka stropowa) 

2-krokiew 

3-kleszcze 

4-miecze 

5-słupek (stolec) 

6-płatew pośrednia 

7-śruba stężająca   

Źródło: www. dachydrewniane.pl stan na 21.03.2014 rok 

 

IL. 7. Przykład wiązara jętkowego 

IL. 8. Przykład wiązara dwustolcowego kleszczowo-płatowego 
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W powstałym systemie występuje więźba storczykowa, która ponadto otrzymuje 

wydłużone usztywnienie
194

. Takie usztywnienie występuje w większych kościołach, takich 

jak p.w.św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie. 

Wprowadzenie słupów, które wspierały zaskrzynienia i zapobiegały uginanie się ścian, było 

kolejnym etapem rozwoju odosobnionego małopolskiego systemu konstrukcyjnego. 

Poszczególne elementy wiązarów były wyciosywane często na placu budowy, po czym 

zostawały nakreślone przez cieśli znakami montażowymi przed ostatecznym montowaniem 

na korpusie
195

. 

Istniejący system więźbowo-zaskrzyniewiowy, który uzewnętrznia się wspólnym 

jednokalenicowym dachem i usztywnieniem wzdłużonym, sprawił, iż w Małopolsce uzyskano 

jednolitą konstrukcję. Łączy ona dwie oddzielne części kościoła, dzięki czemu sprawia to 

wrażenie wspólnej bryły. Ponadto odpowiednio rozstawione do szerokości prezbiterium kozły 

krokwiowe umożliwiają wysmuklenie więźb dachowych. Dzięki temu kościoły typu 

małopolskiego uzyskują strzelistą sylwetkę o stromych dachach
196

. 

 

                                                           
194

Tzw. „krzyże św. Andrzeja” 
195

 M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce…, s. 35. 
196

R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 18. 
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IL. 9. Więźby jętkowe i storczykowe 

 

Źródło:  http://dachy.info.pl/technika/historyczne-ciesielskie-konstrukcje-dachowe-propozycja-

systematyki-i-uporzadkowania-terminologii-cz-2/ stan na 17. 02. 2014 rok. 

http://dachy.info.pl/technika/historyczne-ciesielskie-konstrukcje-dachowe-propozycja-systematyki-i-uporzadkowania-terminologii-cz-2/
http://dachy.info.pl/technika/historyczne-ciesielskie-konstrukcje-dachowe-propozycja-systematyki-i-uporzadkowania-terminologii-cz-2/
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Dachy średniowiecznych kościołów podbijano niemalże wyłącznie gontem. W XV 

wieku zdarzały się jeszcze sporadyczne pokrycia dachu słomą
197

. 

Niezwykle istotną rzeczą jest fakt, że omawiany teren, niemal w całości, mimo 

burzliwych losów politycznych, aż do rozbiorów wchodził w skład diecezji krakowskiej. 

Niosło to za sobą niewątpliwie niezwykłą więź dla rozwoju sieci organizacji kościelnej, a 

także inicjatyw fundacyjnych. Wszystkie te kryteria rzutowały na wyjątkowe małopolskie 

budownictwo sakralne
198

. 

W samym województwie krakowskim, będącym niemal całkowicie położonym w 

diecezji krakowskiej w końcu XVI w. znajdowało się 458 kościołów parafialnych i 

równorzędnych filialnych, o których wizytacja zawiera potrzebne tu informacje.  Wśród 456 

kościołów było 144 murowanych (31,6%), 303 drewniane (66,4%), 9 murowano-drewnianych 

(2,0%) 164. Powyższe procenty nieco odbiegały do wyliczonych dla całej diecezji w XV w. 

(27,4% murowanych, 71,2% drewnianych, 1,4% murowano-drewnianych). Dla porównania 

warto także przytoczyć dane z Mazowsza w końcu XVI w. - wśród 447 kościołów 

parafialnych było 24% w całości lub częściowo murowanych, a 76% drewnianych
199

.  

Na obszarze województwa krakowskiego należącym do diecezji krakowskiej w końcu 

XVI w. leżały 73 miasta. W 50 miastach znajdowały się murowane kościoły parafialne 

(69,4%), w 18 drewniane (25%), w czterech murowano-drewniane (5, 5%). Z 18 z kościołami 

drewnianymi osiem to miasta królewskie, osiem to szlacheckie, dwa kościelne. W 373 

parafialnych wsiach województwa krakowskiego w XVI wieku, w 285 były kościoły 

drewniane (76,4%), w 83 - murowane (22,3 %), a w 5 - murowano-drewniane (1,3 %)
200

. 

 

 

 

 

 

                                                           
197

 Takim przykładem może być nieistniejący od 1871 roku kościół w Gomulinie pod Piotrkowem. R. 

Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku…, s. 88. 
198

 Tenże, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 8. 
199

K. Chłapowski, Kościoły parafialne według podziału na murowane i drewniane, [w:] Województwo 

krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 50-51. 
200

 Tamże, s. 51. 
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1.3. Przykłady kościołów typu małopolskiego 

 

Dla XV-wiecznej Małopolski znakomitym źródłem poznania stanu zabudowania 

budownictwa sakralnego, zarówno murowanego jak i drewnianego jest Liber beneficiorum 

dioecesis Cracoviensis autorstwa Jana Długosza spisane w 1480 roku
201

.W swoim dziele 

wylicza 529 kościołów, z których jedynie 110 było murowanych.  

Na terenie południowej Polski drewniane kościoły były wznoszone w konstrukcji 

wieńcowej
202

. Fundamenty tych kościołów nierzadko stanowiły kamienie, cegły lub tzw. 

pecki, czyli drewniane bale, pionowo wbijane w ziemię
203

.Taki materiał budowlany był 

starannie dobrany i niekiedy imponował swoimi rozmiarami. Przykładem może być 

nieistniejący już drewniany, orientowany, modrzewiowy kościół p.w. Św. Wawrzyńca w 

Olbierzowicach z 1468 roku
204

. Jego główne bale zrębu, które przechodziły jednolicie przez 

nawę i prezbiterium, były długości 23 metrów i były przekroju 25 x 60 cm. Wokół okien i 

drzwi tego kościoła znajdowały się ramy z dużych bali dębowych. Bale przy wejściu 

głównym miały 127 cm szerokości i 245 cm wysokości. Drzwi boczne kościoła w 

Olbierzowicach wyciosane były toporem z jednej deski dębowej o szerokości 110 cm
205

. 

Kościół ten został rozebrany w 1910 roku, a w jego miejsce został wybudowany murowany. 

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup sandomierski ks. Marian Ryx
206

. 

Architektem nowego budynku sakralnego był Stefan Szyller
207

. 

 

                                                           
201

 Jan Długosz sporządził też w 1440 roku inwentarz dochodów, gruntów i zabudowań biskupstwa 

krakowskiego. Inwentarz ten zaginął; M. Bobrzyński. S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w 

piśmiennictwie, Kraków 1893, s. 16.; S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażeń biskupstwa krakowskiego w 

połowie XV w., Lwów 1925, s. 3-9. 
202

 Inaczej konstrukcja zrębowa lub blokowa 
203

 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 14. 
204

S. Chmielnicki, Wieś i parafia Olbierzowice, Sandomierz 1929, s. 4.; Inwentarz drewnianej architektury 

sakralnej w Polsce, zeszyt 1a, Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek), red. R. 

Brykowski, J. Lileyki, tom XIX, Warszawa 1983, s.30. 
205

 Sprawozdanie z wizji lokalnej dokonanej w Olbierzowicach przez Alfreda Broniewskiego, Stefana Szyllera i 

Jarosława Wojciechowskiego dnia 18 X 1909, mps w zbiorach Instytutu PAN.; Brykowski, Drewniana 

architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1891, s. 84. 
206

S. Chmielnicki, dz. cyt., s.2. 
207

Tamże.; R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku…, s. 84. 
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IL.  10. Nieistniejący już kościół w Olbierzowicach p. w. św. Wawrzyńca 

 

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, Dawny kościół parafialny w 

Olbierzowicach, [w:] Zbiór fotografii nieznanego autorstwa ze zbiorów ks. Jana Wiśniewskiego, Sandomierz 

1910, fot.1. 

IL.  11. Olbierzowice, kościół p.w. Św. Wawrzyńca, widok od południowego zachodu 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a, Kościoły w Małopolsce XV 

wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek), red. R. Brykowski, J. Lileyki, tom XIX, Warszawa 1983, s.33, 
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W początkowych badaniach nad architekturą istniał pogląd, iż wszystkie świątynie 

budowane były według jednego schematu budowy drewnianego kościoła w Polsce. 

Stwierdzenie to sprowadzało się do uznania, iż taki kościół składał się z kwadratowej nawy z 

zakrystią od północy oraz prezbiterium. Wierzono również, że trójboczne zamknięcie 

prezbiterium pojawiło się dopiero w XVI wieku. Na taki rzut nakładano wieniec ścian ze 

storczykowo–zaskrzynieniową konstrukcją i otrzymywano gotowy schemat gotyckiego 

kościoła drewnianego
208

. Tymczasem, jak wykazały późniejsze badania, okazuje się, iż obraz 

architektury gotyckiej na terenie Małopolski był bardziej zróżnicowany, aniżeli na innych 

terenach kraju. Nawet, jeśli chodzi o sam rzut kościoła, to istnieją dwa typy: prosto zamknięte 

prezbiterium oraz zamknięte trójbocznie. Istnieje również osiem wariantów, które powstają z 

kombinacji prostokątów i kwadratów. Wśród istniejących na terenie Małopolski 26 

najstarszych kościołów zauważyć można aż siedem odpowiedników wspomnianej 

kombinacji. Jedynie ósmy wariant, czyli dwa kwadraty – większy dla nawy i mniejszy dla 

prezbiterium, nie uzyskał swojego odpowiednika. Brak ostatniego przykładu spowodowany 

jest prawdopodobnie szczątkowym zachowaniem całego zespołu
209

. 

1.3.1. Kościół p.w. św. Bartłomieja w Mogile 

 

Ponad opisane warianty oraz typy jednonawowego dwuczłonowego kościoła 

drewnianego, występuje jeszcze jeden przykład budynku sakralnego o trójnawowym 

korpusie. Jest to kościół w Mogile, wybudowany w 1466 roku
210

.Jest to jedna z najstarszych 

zachowanych świątyń drewnianych w Polsce
211

. W ramach przeprowadzonych badań 

ustalono jednolitość jego elementów pod względem konstrukcyjnym i stylowym. Na uwagę 

zasługują jego ostrołukowe arkady międzynawowe, które wsparte są na słupach
212

. 

Kościół w Mogile jest orientowany, wybudowany w konstrukcji zrębowej na ceglanej 

podmurówce.  Jego korpus trójnawowy jest kwadratowy, a prostokątne prezbiterium węższe i 

zamknięte trójbocznie 
213

. Zakrystia w świątyni usytuowana jest w zachodniej części 

prezbiterium. Od północnej i południowej strony nawy znajdują się dwie czworoboczne 

                                                           
208

R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 19. 
209

Tamże 
210

Budowniczym kościoła w Mogile był Maciej Mączka. W południowym portalu kościoła znajduje się 

inskrypcja fundacyjna. Maciej Mączka jest także budowniczym trójnawowego kościoła w Mikluszowicach. R. 

Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 19 - 20. 
211

 Ł. Gaweł, Polska. Zabytki architektury drewnianej, Kraków 2009, s. 44. 
212

R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 19. 
213

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a…, s. 15. 
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kaplice, które tworzą pozorny transept. Przy korpusie nawowym od strony zachodniej i 

południowej umiejscowione są także dwie czworoboczne kruchty
214

. 

Stropy świątyni w nawie i prezbiterium są na jednakowym poziomie z wydatną fasetą. 

Nad bocznymi nawami widoczne są zaskrzynienia o skośnym podniebiu. Stropy w kaplicach 

są na wysokości zaskrzynień. Strop w zakrystii jest belkowy
215

. 

Dach nad nawą i prezbiterium jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy. Posiada 

on oddzielne daszki pulpitowe nad zaskrzypieniami oraz wieżyczkę na sygnaturkę
216

.  

Więźba dachowa kościoła jest storczykowa. Posiada ona siedem pełnych i dziesięć 

pustych kozłów krokwiowych. Jest ona łączona na nakładkę i kołkowana. Posiada rozpiętość 

więzarów krokwiowych odpowiadających szerokości prezbiterium
217

.  

Wewnętrzne ściany nawy i prezbiterium oszalowano pionowo deskami. Z kolei 

zewnętrze zostały oszalowane deskami z fartuchem gontowym, który pokrywa 

podmurówkę
218

. Wymiary świątyni są następujące: nawa 11x11,5 m, prezbiterium 7x8,5 m, 

trójboczne zamknięcie prezbiterium: 2,7x1,7 m. 

Z XV wieku pochodzi storczykowa więźba dachowa, zaskrzynienia z 

podtrzymującymi je arkadami oraz południowy portal
219

. Barokowa przebudowa świątyni 

około 1740 roku powiększyła ją o dobudowane kaplice po obu stronach korpusu nawowego. 

Dobudowano wówczas zakrystię ze skarbcem
220

. Kościołowi towarzyszy trójosiowa XVIII – 

wieczna brama –dzwonnica
221

. 

Południowy, ostrołukowy portal w kościele, dekorowany płaskim ornamentem 

roślinno-kwiatowym z motywami heraldycznymi oraz dekoracyjnie traktowaną inskrypcją 

fundacyjną, jest jednym z niewielu zachowanych oraz jednocześnie niezwykle cennym 

przykładów gotyckiego drewnianego detalu architektonicznego
222

. 

 

 

 

 

                                                           
214

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a…, s. 16. 
215

Tamże 
216

Tamże, s. 17. 
217

Tamże 
218

Tamże, s. 16-17. 
219

 R. Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie, Warszawa 2005, s. 140. 
220

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 44. 
221

 R. Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie, Warszawa 2005, s. 140. 
222

 T. Chrzanowski, K. Piwocki, Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Warszawa 1981, s. 24. 
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IL. 12. Przekroje kościoła p.w. św. Bartłomieja w Mogile 

Rzut poziomy      Przekrój podłużny 

 

Elewacja zachodnia    Elewacja południowa 

    

Elewacja północna     Elewacja wschodnia 

    

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a, Kościoły w Małopolsce XV wieku 

(Mogiła, Olbierzowice, Zborówek), red. R. Brykowski, J. Lileyki, tom XIX, Warszawa 1983, s. 27-31. 
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IL. 13. Kościół p.w. św. Bartłomieja w Mogile 

 

Fot. Sylwia Piekarek (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Brygida Kicińska(www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

http://www.kosciolydrewniane.pl/
http://www.kosciolydrewniane.pl/
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Fot. Sylwia Piekarek (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Brygida Kicińska (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

http://www.kosciolydrewniane.pl/
http://www.kosciolydrewniane.pl/
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1.3.2. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Humniskach 

 

Niezwykle ciekawym przykładem na nowatorskie rozwiązania architektoniczne na 

terenie XV-wiecznej Małopolski jest kościół w Humniskach, wybudowany prawdopodobnie 

w 1409 roku
223

. Układ, w jakim został wybudowany, czyli jednoprzestrzenny
224

, zamknięty 

trójbocznie z płytkim transeptem kaplicowym, nie był realizowany często na terenie 

średniowiecznej Małopolski. Układ taki występował na tym terenie do połowy XVII 

wieku.Obok kościoła z Humnisk taki układ miały jeszcze kościoły w Straszęcinie z 1511 

roku, Jangrocie z 1553 roku oraz w Jankowicach Kościelnych – kościół wybudowano w 1627 

roku
225

. Obecnie tak wybudowane kościoły nazywa się kościoły jednonawowe z płytkim 

transeptem kaplicowym. Ich bryła charakteryzuje się nawą i prezbiterium o tej samej 

szerokości, które poszerzono na ich połączeniu o dwie symetrycznie rozmieszczone kaplice, 

tworzące rodzaj nawy poprzeczne, tj. transeptu
226

.W tych kościołach nie występują 

zaskrzynienia, natomiast wnętrze pokryte jest stropem na jednym poziomie w prezbiterium, 

nawie i kaplicach. Inaczej także są rozstawione kozły krokwiowe więźby dachowej. 

Występuje tutaj jednakowy rozstaw krokwiowy nad całym kościołem z powodu 

jednoprzestrzenności całego budynku
227

. Dopóki nie odkryto datacji zabytku na XV wiek 

podczas prac konserwatorskich, nie budził on większego zainteresowania wśród badaczy
228

. 

IL. 14. Przekroje kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa w Humniskach 

    

Źródło: R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, s. 

22. 

                                                           
223

 R. Mirowski, dz. cyt., s. 94. 
224

 Układ jednonawowy, na planie krzyżowym z parą symetrycznych kaplic o charakterze płytkich ramion 

transeptu. M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce…, s. 43. 
225

R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 20. 
226

 R. Mirowski, dz. cyt., s. 94. 
227

 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 20. 
228

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 30. 
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IL. 15. Kościół w Humniskach 

 

Fot. Andrzej Wesół (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Brygida Kicińska (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

http://www.kosciolydrewniane.pl/
http://www.kosciolydrewniane.pl/
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Fot. Andrzej Wesół (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Sylwia Piekarek (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

http://www.kosciolydrewniane.pl/
http://www.kosciolydrewniane.pl/
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IL. 16. Remont kościoła w Humniskach w 2005 roku 

 

Fot. Marcin Szukała (www.kosciolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

Ważnym elementem decydującym o wizualizacji całego obiektu architektonicznego 

jest jego bryła. Również w tym aspekcie budownictwo sakralne na terenie Małopolski z XV i 

XVI wieku jest wyjątkowe i jednocześnie zróżnicowane.  

IL. 17. Schemat brył drewnianych gotyckich i późnogotyckich kościołów w Małopolsce, 

jedno i trójnawowych, w których został zastosowany system zaskrzynieniowy 

 

Źródło: R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, s. 21. 

http://www.kosciolydrewniane.pl/
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IL.  18. Typy i warianty brył występujących w kościołach typu małopolskiego 

 

Źródło: R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, załącznik 

nr 3 

Wstępny podział rodzaju brył następuje w przypadku pokrycia zaskrzynień. 

Występuje wtedy możliwość pokrycia zaskrzynienia oddzielnymi dachami pulpitowymi lub 

przedłużoną połacią głównego dachu. Z kolei z tych dwóch wymienionych wariantów można 

wydzielić po trzy następne z zależności, czy występują w nich zaczepy, bądź nie. 

W pierwszym przykładzie, gdzie występują oddzielne dachy pulpitowe, można 

wydzielić następujące typy brył – bez zaczepów
229

, z zaczepami występującymi wokół nawy i 

prezbiterium pod okapem głównego dachu, m. in. kościół w Haczowie, Łękach Górnych i 

Trzcinicy oraz z zaczepami występującymi wokół prezbiterium
230

. Natomiast przedstawienie 

drugiego typu, czyli przedłużoną połacią dachugłównego występuje w następujących 

wariantach: bez zaczepów
231

 oraz z zaczepami wokół prezbiterium
232

.  

                                                           
229

 Np. kościół w Zborówku 
230

 Kościół w Lubli z 1611 roku. 
231

Kościóły w: Dębnie, Grybowie, Królówka, Harlkowej, Łopusznej, Paczółtowicach, Przydonicy, Woli 

Radziszowskiej, Królówce,   
232

 Kościoły w: Iwkowej, Dąbrówce Polskiej,, Lipnicy Murowanej, Sękowej i Binarowej.; R. Brykowski, M. 

Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 20 - 21. 
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1.3.3. Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Haczowie 

 

Najlepszym przykładem kościoła, w którym widoczne są zaczepy wokół nawy i 

prezbiterium pod okapem głównego dachu jest świątynia w Haczowie
233

. Uznawana jest za 

największą tego typu budowlą w Europie
234

. Prawdopodobnie jest także najstarszym 

zachowanym, bo według najnowszych badań, zbudowanym w XIV wieku, lecz ta informacja 

nie została potwierdzona źródłowo
235

. Jego liczne remonty w I połowie XVII wieku wymusiło 

jego częściowe zniszczenie podczas najazdu tatarskiego w 1624 roku
236

. W tym stuleciu 

zachodniej strony kościoła dostawiono wieżę. W XVII wieku kościół umocniono wałem 

ziemnym, co sprawiło, iż pełnił on dogodny punkt obronny. Następnie dostawiono do niego 

wieżę z nadwieszoną izbicą, dodano wieżyczkę na sygnaturkę, soboty, a w nawie wycięto 

okrągłe okna
237

. 

W XVIII wieku powiększono zakrystię w haczowskim kościele, a od strony północnej 

dobudowano kaplicę i skarbczyk
238

. Kolejny remont miał miejsce w 1864 roku. Założono w 

wówczas nowe deski stropu prezbiterium oraz wykonano polichromię
239

.  

Niezwykle ciekawym elementem w budowli kościoła p.w. św. Michała Archanioła w 

Haczowie są zaczepy, które wzmacniają połączenie belek dachowych ze zrębem. Mają 

nigdzie indziej niespotykane rozwiązanie. Otóż cztery z nim wyciosano nadając im kształt 

ludzkich głów. Oprócz gzymsów i zaczepów w haczowskiej świątyni zachowały się także 

inne późnogotyckie detale architektoniczne, które są zdobione fazami. Jest to ostrołukowy 

portal południowy oraz belka tęczowa ze wspornikami
240

. Świątynia w Haczowie uważania 

jest za czołowy zabytek średniowiecznej architektury drewnianej, a także ważne ogniwo w 

dziejach drewnianej architektury kościelnej w Polsce
241

. 

 

 

 

                                                           
233

 R. Mirowski, dz. cyt., Warszawa 2005, s. 90 
234

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 29. 
235

 Tamże. 
236

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polce, Warszawa 2009, s. 306. 
237

 Tamże. 
238

 R. Mirowski, dz. cyt., s. 90. 
239

 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 306. 
240

 Tamże, s. 307. 
241

 T. Chrzanowski, K. Piwocki, dz. cyt., s. 25. 
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IL. 19. Przekroje kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Haczowie 

 

Przekrój podłużny widok na północ  Przekrój poprzeczny przez nawę 

 

 

Rzut poziomy     Widok perspektywiczny z rekonstrukcją 

 

 

Źródło: R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981, s. 94, 115, 

116. 



57 
 

IL. 20. Kościół w Haczowie 
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Źródło: http://haczow.pl/o_gminie/zabytki/kosciol.html stan na 11.05.2015rok. 

Rodzaj bryły znacząco rzutuje na wygląd elewacji frontowej. Jak podkreślają badacze 

małopolskich obiektów sakralnych, niestety elewacje prawie we wszystkich małopolskich 

kościołach zostały przekształcone
242

. 

1.3.4. Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej 

 

Interesującym przykładem kościoła typu małopolskiego jest świątynia p.w. św. 

Michała Archanioła w Binarowej. Pierwsza świątynia w tej miejscowości zbudowano w 1415 

roku
243

. Koleją, w miejsce poprzednie zbudowany z drewna jodłowego około 1500 roku
244

. W 

1596 roku od zachodu dostawiono do niego wieżę
245

.Najprawdopodobniej na początku XVII 

wieku kościół otoczono sobotami
246

. Rozbudowany został w latach 1641-1650
247

. 

Przypuszcza się, iż ten dziewięcioletni remont był spowodowany tym, iż kościół miał przyjąć 

funkcję bastionu kontrreformacji
248

. Świątynia składa się z węższego, zamkniętego 

trójbocznie prezbiterium, nawy i wieży. Nawa, prezbiterium i kaplica zbudowano z drewna 

jodłowego w konstrukcji zrębowej. Natomiast wieża z izbicą, okryta ostrosłupowym hełmem 

                                                           
242

 R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, s. 20. 
243

 Ł. Gaweł, Polska. Zabytki architektury drewnianej, Kraków 2009, s. 11. 
244

 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 132. 
245

 Tamże. 
246

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 11. 
247

 J. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas Zabytków Architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 39. 
248

 Podczas tego remontu od północy została dobudowana kaplica Aniołów Stróżów, powiększono okna, wieżę 

zaopatrzono w nowe zwieńczenia oraz odnowiono wnętrze.; Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 11. 

http://haczow.pl/o_gminie/zabytki/kosciol.html%20stan%20na%2011.05.2015
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jest zbudowana w konstrukcji słupowo – ramowej
249

. Nawa i prezbiterium nakryte są 

jednokalenicowym dachem. Ściany, pokrycie dachowe i wieżę również pobito gontem. 

Wnętrze świątyni nakryte jest przez płaskie stropy. Na uwagę ze względu na twórczość 

ciesielską zasługuje portal z prezbiterium do zakrystii oraz profilowane belki – tęczowa i 

podciągowa
250

. We wnętrzu kościoła w Binarowej można podziwiać bogato zdobione 

polichromie, które najstarsze z XVI wieku, zostały namalowane na suficie nawy i 

prezbiterium
251

. Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należy rzeźba Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem oraz XIV wieczne płaskorzeźby świętych dziewic: Katarzyny, 

Barbary, Doroty i Małgorzaty
252

. W 2003 roku kościół w Binarowej został wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO
253

. 

IL. 21. Kościół w Binarowej 

 

 

                                                           
249

 P. Kutaś, Kościoły drewniane UNESCO w Małopolsce, Zakrzów 2009, s. 14. 
250

 Tamże. 
251

 J. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas Zabytków Architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 39. 
252

 P. Kutaś, dz. cyt., s. 23. 
253

 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 133. 
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Źródło: http://www.binarowa.wiara.org.pl/index.php?id=734&str=2 stan na 11.05.2015 rok. 

1.3.5. Kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej  

 

Jednym z najcenniejszych drewnianych obiektów sakralnych na terenie Małopolski 

jest kościół w Lipnicy Murowanej p.w. św. Leonarda. Kościółek ten według tradycji został 

wybudowany w 1141 roku. Inna teza głosi, iż został wybudowany w 1203 roku
254

. Żadna z 

tych informacji nie została jednak potwierdzona źródłowo. Pewne jest, iż kościół ten został 

zbudowany w końcu XV wieku
255

, prawdopodobnie w miejsce poprzedniego
256

. Po 

lokowaniu miasta na wzgórzu w 1326 roku kościół znalazł się na uboczu obwarowań 

miejskich, dlatego też nazywano go cmentarnym
257

. Kościół ten został wzniesiony z drewna 

modrzewiowego. Podwalina, tj. pierwsza belka usadowiona na kamiennym fundamencie, w 

tym budynku sakralnym jest najbardziej narażona na wilgoć, stąd też została wykonana z 

mocnego drewna dębowego. Brewiona odpowiadają długościom ścian budowli. Na narożach 

łączone są na tzw. czop. Ściany w pionie wzmocnione są drewnianymi kołkami – tyblami. 

Świątynia składa się z nawy i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Nie posiada 

ona zakrystii przy prezbiterium, ponieważ nie występowały one zawsze w kościołach 

niebędących parafialnymi
258

.  Kościół obiegają dookoła wsparte na słupach podcienia. Nawa i 

prezbiterium są nakryte wspólnym, jednokalenicowym dachem, który podbity jest gontem. 

Dachy sobót (dodanych prawdopodobnie w XVII wieku) oraz ściany także są nim obite. Na 

kalenicy nawy wznosi się maleńka sygnaturka zwieńczona krzyżem. Od strony południowej 

w świątyni znajdują się cztery małe okna. Wejścia do środka umiejscowione są od strony 
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 Na podstawie odkrytej belki w prezbiterium.; P. Kutaś, dz. cyt., s. 47.; G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 170.;  

Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 54. 
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 J. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas Zabytków Architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 120. 
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 Prawdopodobnie na miejscu pogańskiej świątyni.; Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 54. 
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 P. Kutaś, dz. cyt., s. 48.; J. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas Zabytków Architektury w Polsce…, s. 120. 
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 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 170. 
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południowej i zachodniej. Południowe wejście zdobione jest portalem wyciętym w trójliść z 

tzw. oślim grzbietem
259

. 

Kościół w Lipnicy Murowanej ma bardzo smukłe proporcje. Otóż przy zrębie, który 

ma wysokość 5 metrów, jednokalenicowy „małopolski” dach ma wysokość 6. metrów i 70. 

centymetrów
260

. Najbardziej narażona na uszkodzenia świątynia była podczas powodzi w 

1997 roku. Przetrwała jednak nawał żywiołu, lecz ucierpiały jej piękne, wewnętrzne 

polichromie. W latach 1997-2000zostały one poddane renowacji
261

. 

Świątynia w Lipnicy Murowanej należy do jednej z ok. 30 najstarszych w Polsce i 

warto pokreślić fakt, iż czasów średniowiecza zachowała się w niemal niezmienionym 

stanie
262

. W 2003 roku kościół ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO
263

.  

IL. 22. Kościół w Lipnicy Murowanej 

 

Fot. Michał Rychlik (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 
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Fot. Andrzej Czyżewski (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

 

Fot. Andrzej Wesół (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 
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Fot. Andrzej Wesół (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

1.3.6. Kościół p. w. św. Idziego i św. Mikołaja w Zborówku 

 

Oprócz najliczniejszej grupy kościołów drewnianych w Polsce, w Małopolsce 

Północnej znajduje się najstarszy zabytek tego typu, którego data budowy jest bezsporna, a 

zachowany jest do dzisiejszych czasów. Jest to kościół p. w. św. Idziego i św. Mikołaja w 

Zborówku datowany na 1459 rok
264

 (Na belce tęczowej zachował się rok fundacyjny 

kościoła: ANNO DOMI. 1400 5 9 (1459) HAEC ECCLESIA EDIFICATA EST IN SBOROW 

PROTUNC RESIDENTE PETRO) 

Cenne informacje o tej świątyni, będącej w XV wieku w granicach archidiakonatu 

sandomierskiego
265

, podaje wizytacja Franciszka Lochmana, koadiutora archiprezbitera 

krakowskiego oraz dziekana sandomierskiego, z 1699 roku. Pisze on wówczas, iż kościół w 

Zborówku wzniósł Władysław Herman w 1085 roku
266

. 

Kościół w Zborówku zachował swój pierwotny układ przestrzenny i bryłę. Utracił 

jedynie zachodnią ścianę i zakrystię. Rzut poziomy świątyni należy do jednego z czterech 

wariantów typu o trójbocznie zamkniętym prezbiterium, gdzie nawa i prezbiterium są 
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J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w stopnickiem, Marjówka 1929, s. 

326.; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 14.; Pierwotny kościół 

w Zborówku mógł już powstać w 1085 roku. R. Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie, Warszawa 

2005, s. 200.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a…, s.41. J. Pietrzak, Drewniane 
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prostokątne
267

. Do nawy przyłączono szerszą, murowaną część kościoła. Kościół zbudowano 

w konstrukcji zrębowej (łączenia na obłap z krytym czopem), którą ustawiono na kamiennej 

podmurówce
268

. Jego dach, będący przykładem typowego gotyckiego typu małopolskiego, 

jest jednokalenicowy, stromy, z wiązarami storczykowymi, a nad bocznymi partiami nawy 

wsparty jest na zaskrzynieniach
269

. Więźba dachowa świątyni jest storczykowa. Posiada ona 

sześć pełnych oraz pięć pustych kozłów krokwiowych, które usztywniono wzdłużnie. 

Rozpiętość więzarów odpowiada szerokości prezbiterium
270

. Wymiary świątyni są 

następujące: nawa 7,5x9 m, prezbiterium 5,3x4,7 m, trójboczne zamknięcie prezbiterium 

2,7x2,7 m. 

IL. 23. Plan sytuacyjny kościoła w Zborówku 
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Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 1a…, s. 41. 
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269
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IL. 24. Przekroje kościoła w Zborówku 

Rzut poziomy      Przekrój poprzeczny przez nawę 

     

Przekrój podłużny      Elewacja wschodnia 

       

Elewacja północna     Przekrój poprzeczny przez nawę 
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IL.  25. Więźba dachowa w kościele w Zborówku 

 

Źródło: R . Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981, s.117, 90. 

 

IL. 26. Kościół w Zborówku stan obecny 
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Fot. Brygida Kicińska (wszystkie) (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 
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Unikatowym przykładem budownictwa drewnianego jest region Podhala. Za jego 

historyczną stolicę uważa się Nowy Targ
271

. Ciekawym przykładem jest wieś Chochołów. 

Leży ona kilka kilometrów na zachód od Zakopanego
272

. Na przykładzie tej wsi można 

zaobserwować cechy budownictwa całego tego regionu. Stare chaty góralskie zbudowane na 

planie prostokąta były parterowe. Do drogi, która była osią wsi, chaty góralskie ustawiono 

boczną, krótszą ścianą. Domy te, zbudowane z drewnianych, grubych tzw. płazów 

przykrywały strome, dwuspadziste dachy, które pokrywano gontem
273

. Cechy oraz tradycje, 

które towarzyszyły budowaniu domów mieszkalnych zostały przeniesione na budownictwo 

sakralne tego regionu. 

1.3.7. Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie 

 

Region Podhala pod względem swojej wyjątkowości w budownictwie sakralnym 

został szczegółowo opisany przez wybitnego inwentaryzytora zabytków na terenie całej 

Polski, ale przede wszystkim Małopolski – Mariana Korneckiego
274

. Istotnym przykładem 

typowego budownictwa sakralnego na Podhalu jest kościół w Dębnie. Miejscowość ta 

wymieniona jest pierwszy raz w 1254 roku, kiedy to zostało potwierdzone nadanie wojewody 

Teodora dla cystersów
275

. 

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie według legendy mieli wznieść 

zbójnicy na widok św. Michała Archanioła
276

. Pierwszy kościół mógł być zbudowany już w 

XIV wieku. W 1400 roku zyskał rangę parafialnego, a od 1480 roku podlegał opactwu 

Cystersów w Szczyrzycu
277

.Obecny został zbudowany w miejsce poprzedniego, 

prawdopodobnie w II połowie XV wieku, na co wskazują zapiski o tenutariuszach wsi 

królewskiej Dębno z 1497 roku
278

. 

Informacje dotyczące samego kościoła wiele wnoszą dopiero wizytacje biskupie z 

XVII wieku. Wizytacja z 1607 roku podaje, że kościół był już wtedy konsekrowany i znajduje 
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 M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987, s. 9. 
272

 R. Malarz, Krakowskie, Warszawa 1996, s. 56.  
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Tamże. 
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 Marian Kornecki był pierwszym laureatem nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Hanny 
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 M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu…, s. 9. Dębno otrzymało lokację niemiecką w 1335 
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Dębno Spiskie. 
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 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 139. 
277

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 23. 
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 M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu …, s. 32. 
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się pod patronatem królewskim. Tenutariuszem został wymieniony Mikołaj Wolski. Kościół 

został wybudowany całkowicie z drewna, a pokryty został gontem. W wizytacji jest także 

informacja o wieżyczce na sygnaturkę oraz wielką dzwonnicę. Kościół posiadał dwa 

wejścia
279

. 

Budynek kościoła w Dębnie jest orientowany. Został wzniesiony z drewna iglastego – 

modrzewia i jodły. Zbudowano go z grubych bierwion ociosanych toporem. Składają się one 

na szczelne ściany o gładkich obustronnych licach
280

. Dzielą się one odsadzkami na trzy 

strefy: dolna cokołowa, która zaakcentowana jest fazowaniem, pozostałe dwie zaakcentowane 

są zwykłym uskokiem
281

. Partie ścian, które są najwyższe są lekko nachylone ku wnętrzu. 

Poszczególne bierwiona są łączone na zamek
282

. Przy wznoszeniu poszczególnych partii ścian 

zostały użyte bierwiona należytej długości, sporadycznie stosując połączenia dwóch 

krótszych elementów na nakładkę kołkową
283

. Początkowo ściany nie były pokryte. Z 

biegiem czasu pokryto je gontem lub oszalowano. Wieża izbicowa (dobudowana w 1601 

roku) została wzniesiona w samoistnej konstrukcji słupowo-ramowej
284

. Jej słupy nośne są 

pochylone oraz usztywnione w kilku miejscach
285

.  

Kruchty, a także obiegające kościół zaszalowane tzw. soboty
286

 są wzniesione w 

konstrukcji słupowej
287

. Dachy oraz wszystkie zadaszenia pokryte są gontem
288

. Boczne 

partie nawy pokryte są krokiewkami – przypustnicami. W XVII wieku w kościele 

dobudowano soboty i maleńką południową kruchtę
289

. Kościół zbudowano, jako obiekt 

bezwieżowy. Wieżę izbicową w konstrukcji słupowo-ramowej dobudowano w 1601 roku
290

. 
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Wnętrze kościoła składa się z prostokątnego prezbiterium oraz kwadratowej nawy. 

Wnętrze nawy i prezbiterium nakrywają płaskie stropy
291

.Są one w związku z jednolitą dla 

całości więźbą dachową wykonaną w systemie więźbobo-zaskrzynieniowym
292

. W miejscu, 

gdzie prezbiterium styka się z nawą w przestrzeń strychu została wbudowana konstrukcja 

wieżyczki na sygnaturkę. Wieża w kościele jest niewielkich rozmiarów. Nakrywa ją 

czteropałaciowy, ostrosłupowy hełm. Pierwotna kalenica dachu nie sięgała po izbicę, tak jak 

ma to miejsce obecnie
293

. Kościół ten odpowiada w swojej architekturze małopolskiej 

odmiany kościoła późnogotyckiego, która charakteryzuje się wysokim, jednokalenicowym 

dachem, przedłużonym nad zaskrzynienia. Świątynia w Dębnie należy do nielicznej grupy 

obiektów sakralnych zachowanych bez większych zmian od czasów średniowiecza
294

. W 

2003 roku kościół p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie został wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO
295

. Jest to zabytek o dużej wartości muzealnej i 

niepowtarzalnych walorach artystycznych
296

. 

 

IL.  27. Kościół w Dębnie. Rzut poziomy oraz rzut podłużny 

 

Źródło: M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987, s. 34-35 
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IL. 28. Kościół w Dębnie stan obecny 

 

Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 
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Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

1.3.8. Kościół p. w. Świętej Trójcy Łopusznej 

 

Drugim, niezwykle cennym i ciekawym drewnianym budynkiem sakralnym na 

Podhalu jest kościół p. w. Świętej Trójcy Łopusznej
297

. Według miejscowej tradycji kościół w 

Łopusznej miał już stać w 1240 roku. Świadczy o tym deska z nabitymi metalowymi cyframi 

datującymi tą datę. Została ona odnaleziona podczas remontu sygnaturki pod koniec 

ubiegłego stulecia
298

. Obecny kościół z przełomu XV i XVI wieku, został wybudowany 

zapewne w miejsce zniszczonego wcześniej
299

. 

Plan kościoła w Łopusznej jest analogiczny do tego wybudowanego w Dębnie
300

. 

Analogiczne jest także rozwiązanie konstrukcyjne wraz z zastosowaniem systemu więźbowo- 
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 Wezwania tego kościoła zmieniały się z biegiem czasu. W 1504 roku sufragan krakowski Jan nadał 
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zaskrzynieniowego. Kościół w Łopusznej poddany był większej ilości remontów, co 

przyczyniło się do powierzchownych różnic w wyglądzie obu tych budynków sakralnych. Na 

początku XVII wieku dostawiono w kościele wieżę, natomiast w 1728 roku przekształcono w 

nim stropy
301

. Sylwetka łopuszańskiej budowli w wyniku wieloletnich remontów stała się 

smuklejsza
302

.Korpus kościoła jest zbudowany na zrąb z drewna jodłowego i cały oszalowany 

jest gontem. Dzięki zaskrzynieniom skrywającym obniżenie wysokości bocznych ścian nawy 

możliwe było nakrycie całego korpusu, który składał się z dwóch brył – nawy i prezbiterium 

– o różnych szerokościach
303

. Całość pokrywa stromy, jednokalenicowy dach z 

charakterystycznymi załamaniami połaci nad bocznymi partiami naw, co jest zgodne z zasadą 

nakrycia zaskrzynień. Północna płaszczyzna dachu obejmująca niską przybudówkę jest 

znacznie obniżona
304

.Wszystkie więzary dachowe, których krokwie połączone są poziomą 

belką usztywniającą zwaną jętką, tworzyły w obrysie wydłużony trójkąt równoramienny o 

podstawie dostosowanej do szerokości prezbiterium. Podciągi te zasłonięte były przez 

zaskrzynienia. Różnicę szerokości więzarów i nawy wyrównywano przez nadbicie do krokwi 

tzw. przesuwnic, które sięgały dołem do poziomu zaskrzypień
305

. Wysokość więźby dachowej 

w kościele w Łopusznej wynosi 5,7 metra, w wyniku czego dach jest stromy o kącie 

pochylenia połaci bliskim 70 stopni
306

. Na środku kalenicy znajduje się sześcioboczna, 

nakryta kopułką wieżyczka z miejscem na sygnaturkę. O sylwetce kościoła w duże mierze 

decyduje poprzedzona przedsionkiem wieża. Jest ona wzniesiona na planie kwadratu. Składa 

się z ścian, które zwężają się ku górze a jej nakrycie stanowi czworoboczna iglica. Dach 

korpusu łączy się z wieżą
307

. Mimo licznych przekształceń powstałych w wyniku remontów, 

nawa i prezbiterium kościoła w Łopusznej zachowały swoją wcześniejszą formę, która jest 

charakterystyczna dla odmiany małopolskiej kościoła późnogotyckiego
308

.  
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IL. 29. Kościół p. w. św. Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej stan obecny 

 

Fot. Andrzej Wesół(www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

 

Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

1.3.9. Kościół p.w. św. Marcina w Grywałdzie 

 

Kolejnym niezwykle istotnym obiektem sakralnym Podhala, którego nie sposób 

ominąć jest drewniany kościół p.w. św. Marcina w Grywałdzie. Został wniesiony w II 

połowie XV wieku, jako jednonawowa budowla zrębowa z węższym prezbiterium
309

.W 1608 

(lub 1618) roku kościół został mocno przebudowany
310

. Obniżono ściany zrębu i nakryto 

świątynię nowym dachem, który był odrębny dla nawy i prezbiterium oraz jednocześnie 

pozbawionym zaskrzynień
311

.Podczas remontu na początku XVII wieku dobudowano w nim 

soboty oraz od zachodu dostawiono wieżę z trzonem o pochyłych ścianach
312

. Trzon 

zwieńczono izbicą nakrytą ostrosłupowym, stromym dachem
313

. Nawa i prezbiterium w 

                                                           
309

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 30. 
310

 G. Ruszczyk, dz. cyt., s. 143. 
311

 Przykładami kościołów wzniesionych w XVI wieku, które zostały pozbawione systemu zaskrzynieniowego 

są jeszcze świątynie w: Czulice (Rok budowy 1547), Krzęcinie (1589 rok), Tarnowie (kościół św. Trójcy na 

Terlikówce z lat 1563 – 1589).; R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, 

s. 35. 
312

 Ł. Gaweł, dz. cyt., s. 30. 
313

 R. Mirowski, dz. cyt., s. 88. 
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kościele oparte są na planie kwadratu
314

.Na początku XVII wieku prawdopodobnie 

dostawiono od frontu do świątyni przysadzistą wieżę
315

. W świątyni tej nie został 

zastosowany system konstrukcji więźbowo-zaskrzynieniowej, w konsekwencji czego nawę i 

prezbiterium kryją odziewane dachy dwuspadowe, które są oparte na prostej więźbie 

krowiowo-jętkowej
316

. Sprawia to wrażenie kościoła bardziej prymitywnego i archaicznego w 

porównaniu o dwóch wcześniejszych z regionu Podhala. 

W 1845 roku w świątyni wybudowano południową kruchtę oraz powiększono 

zakrystię
317

. 

Głównym akcentem tego kościoła jest jego szeroko osadzana wieża. Jej ściany zwężają się ku 

górze. Nakrywa ją wcięty namiotowy hełm z iglicą i krzyżem
318

.  

Niewielkie wnętrze kościoła narywają płaskie stropy. Nawa od prezbiterium 

oddzielona jest półkolistym zamkniętym otworem belki tęczowej z krucyfiksem
319

.  

Kościół w Grywałdzie od pozostałych świątyń małopolskich odróżnia przede 

wszystkim osobny dach nad nawą i prezbiterium. 

Mimo licznych przekształceń konstrukcyjnych powstałych w wyniku remontów, 

kościół zachował formę, którą otrzymał na początku XVII wieku
320

.  Obecnie jest to jeden z 

najbardziej malowniczo usytuowanych drewnianych kościołów w kraju
321

. 

 

IL. 30. Kościół w p.w. św. Marcina w Grywałdzie – przekrój poziomy i podłużny 

 

Źródło: M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987, 98-99. 
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IL. 31. Kościół w p.w. św. Marcina w Grywałdzie stan obecny 

 

Fot. Ananke Sajdak      Fot. Marcin Szukała 

(www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

 

 

Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot. Sylwia Piekarek (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Fot. Andrzej Wesół (www.kosiolydrewniane.pl stan na 16.05.2016 r.) 

 

Wyjątkowość małopolskiej architektury drewnianej doprowadziła do powstania szlaku 

tematycznego poświęcony zabytkom wykonanym z tego właśnie budulca. Celem podjętych 

działań do osiągnięcia sukcesu, nie były jedynie korzyści płynące z turystyki, lecz lepsza 

opieka konserwatorska nad cennymi, wiekowymi zabytkami. Starania te czynił m. in. Marian 

Kornecki, wybitny znawca architektury sakralnej na terenie Małopolski, lecz nie dane było 

mu doczekać, kiedy jego cel został osiągnięty
322

. 

                                                           
322

 Marian Kornecki zmarł w 2001 roku. A. Gaczoł, Marian Kornecki ( 1924- 2001), [w:] Wiadomości 

Konserwatorskie: pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 20, Kraków 2006, s. 119.; Natomiast 

prace nad szlakiem trwające od 1999, zakończyły się w 2003 roku. M. Pak, Szlak Architektury Drewnianej, jako 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
http://www.kosiolydrewniane.pl/
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3 lipca 2003 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 

zostały wpisane cztery drewniane kościoły z województwa małopolskiego: p.w. Św. Michała 

Archanioła w Binarowej, p.w. Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, p.w. Św. 

Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz p.w. ŚŚ Filipa i Jakuba w Sękowej
323

. Na tej liście 

znajduję się jeszcze: Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Bliznem, p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Haczowie
324

. Świątynie te wyróżniono w ten sposób ze względu 

na ochronę rodzimego krajobrazu kulturowego – szczególne znaczenie
325

. 

Skromne, średniowieczne kościoły z terenu Małopolski posiadały wysoki poziom techniczny, 

który wypracowali zawodowi budowniczy. W szerszym małopolskim zasięgu drewniane 

świątynie wznoszono według zasad tzw. systemu więźbowo-zaskrzynieniowego. Obiekty te 

prezentowały skromne detale gotyckie oraz malownicze elementy wyposażenia wnętrz i 

wystroju artystycznego
326

.  

Na koniec rozważania na temat wyjątkowej architektury sakralnej z terenu Małopolski 

warto przytoczyć słowa Ryszarda Brykowskiego: 

Jedno zdaje się nie ulegać podważeniu – indywidualne oblicze Małopolski w jeszcze 

jednej dziedzinie sztuki, którą była – jak wynika z reliktów – drewniana architektura kościelna 

okresu gotyckiego
327

. 

Kościoły drewniane są wspaniałym przykładem, jak blisko siebie jednocześnie może 

być człowiek, natura i wiara, która połączyła ze sobą te wszystkie te czynniki. Natomiast 

wyjątkowość sakralnej architektury drewnianej na terenie Małopolski jest niepodważalna, 

czego dowodem mogą być przykłady zaprezentowane w tym rozdziale.  

Drewniane świątynie są pięknem niezwykle ulotnym. Podczas pisania dysertacji, 

bezpośrednio przed oddaniem całości, spłonął drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP w 

Libuszy z 1513 roku
328

.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
systemowa forma ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i 

Studiów Krajobrazowych”, Kielce, VI/2010, s.224. 
323

 P. Kutaś, dz. cyt., s. 3.  
324
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 M. Kornecki, Budownictwo drewniane w krajobrazie kulturowym Karpat i Podkarpacia, [w:] Małopolska. 

Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny, red. E. Chudziński, tom IV, Kraków 2002, s. 155. 
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 R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku…, s. 205. 
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Mapa 2. Rodzaje rzutów poziomych występujące wśród zachowanych lub znanych z 

przekazów ikonograficznych najstarszych drewnianych kościołów na obszarze 

Małopolski i w najbliższym sąsiedztwie jej granic, w tym ziemi wieluńskiej 

 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w 

Małopolsce XV w., Warszawa 1981, zał. nr 1 
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Mapa 3. Występowanie zaskrzynienia wśród najstarszych drewnianych kościołów na 

obszarze Małopolski i w najbliższych jej granic, w tym ziemi wieluńskiej 

 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w 

Małopolsce XV w., Warszawa 1981, zał. nr 2. 
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Mapa 4. Rozmieszczenie najstarszych drewnianych kościołów na obszarze Małopolski i 

w najbliższym sąsiedztwie jej granic (w tym ziemi wieluńskiej) w zależności od sposobu 

zamknięcia prezbiterium 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w 

Małopolsce XV w., Warszawa 1981, zał. nr 3. 
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Rozdział II. Kościoły typu śląskiego 

2.1. Śląsk. Zmiany terytorialne do końca XVII wieku 

 

Istnieje wiele interpretacji nazwy Śląsk, zarówno w obecnej, jak i historycznej 

perspektywie. Kwestia pochodzenia nazewnictwa tego regionu w przeszłości była obiektem 

sporu badaczy zarówno polskich, jak i niemieckich
329

.  

W dzisiejszych czasach nie funkcjonuje już pojęcie administracyjno-terytorialne 

Śląska, jako odrębnej całości. Jednak pojęcie to nie jest obce zarówno Polakom, jak i 

Niemcom oraz Czechom. Dzieje się tak głównie za sprawą licznych zmian terytorialnych 

związanych z przynależnością państwową omawianego terenu
330

. Jako pojęcie geograficzne, 

jest to teren wyznaczony warunkami przyrodniczymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry 

oraz górnej Wisły. Śląsk można opisywać także w kategoriach etnicznych i kulturowych. Jako 

pojęcie historyczne odnosiło się najpierw do jednej prowincji (dzielnicy) państwa polskiego, 

następnie do terytorium, które pozostawało głównie pod władzą książąt z linii Piastów 

śląskich
331

.  

Nie można jasno wskazać pierwotnych granic Śląska. Musiały one być ściśle 

powiązane z naturalnymi granicami geograficznymi. Istotną rolę w kształtowaniu się granic 

poszczególnych obszarów spełniały rzeki. Omawiane w tym rozdziale terytorium skupiało się 

przede wszystkim w dorzeczu górnej i dolnej Odry oraz dorzeczu Wisły. 

Opisanie Śląska, jako jednolitej krainy historycznej przez wiele lat było niezwykle 

trudnym zadaniem. Do opracowania tego zagadnienia należy skupić się na trzech 

                                                           
329

 W. Semkowicz, Historyczno-geograficzne podstawy Śląska, [w:] Historia Śląska. Od najdawniejszych 

czasów do roku 1400, tom I, red. S. Kutrzeba, Kraków 2013, s. 7.  

Istnieje kilka hipotez dotyczących pochodzenia nazwy „Śląsk”. Niemiecki kronikarz Thietmar opisując obronę 

Niemczy pisał o grodzie leżącym w kraju Ślężan, którego nazwa pochodzi od wielkiej i wysokiej góry (Ślęży). Z 

kolei według XIX wiecznych badaczy, m.in. J.S. Bandtkiego nazwa Śląsk pochodzi od rzeki Ślęży. Niektórzy 

naukowcy, tacy jak J.G. Worbs uważali rzekę tą za zbyt małą, aby od niej mogła pochodzić nazwa tak 

znaczącego obszaru. Ciekawą hipotezę wyniósł niemiecki badacz I. Imsieg, którego zdaniem Śląsk swoje 

nazewnictwo posiada od plemienia germańskiego Silingów. Przekonanie to funkcjonowało wiele lat i dopiero w 

okresie międzywojennym XX wieku zaczęto powracać do tezy Bandtkiego, którego zwolennikami byli przede 

wszystkim Taszycki, Semkowicz i Rudnicki. Taką tezę poparł następnie Rospond – badacz z Wrocławia. 

Zdaniem jednak Mańczaka nazwa Ślęża posiada indoeuropejskie korzenie. Najnowsze badania nad 

pochodzeniem nazwy Śląska przeprowadził J. Udolph, który przychylił się do zdania, iż nazwa Śląsk pochodzi 

od nazwy rzeki Ślęży. Z racji tego, iż w historiografii istnieją przypadki, w których nazwa plemienia pochodzi 

od nazw rzek, można przyjąć tezę, iż nazwa Śląsk pochodzi właśnie od wspomnianej rzeki. Jak podsumował 

ostatnio Rościsław Żerelik, Nazwa Śląsk nie pochodzi zatem od germańskiego plemienia, nie ma także 

słowiańskiego rodowodu, ponieważ nazwa rzeki Ślęży należy do staroeuropejskiej hydronimi ; cyt. za. R. Żerelik, 

Nazwa i obszar Śląska. Pochodzenie nazwy Śląsk, [w:], Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007, s. 

18-19. 
330

 B. Konopska, A. Pustelnik, R. Pysiewicz-Jędrusik, Granice Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i 

przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej kartografii, Wrocław 1998, s. 6. 
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 A. Barciak, Historyczne granice Śląska, [w:] Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, pod red. R. 
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podstawowych czynnikach: etnicznym, politycznym oraz kościelnym. Pierwszy czynnik, 

będący rezultatem osadnictwa stanowi podłoże pierwotnej organizacji prawno-społecznej. Jak 

trafnie zauważył Semkowicz – układ ten stał się również podstawą systemu terytorialnego 

Kościoła
332

. Zasięgi terytorialne wszystkich trzech czynników, które składają się na jednostkę 

historyczną w początkowej fazie funkcjonowania powinny się pokrywać. W następstwie 

wojen, zmian granic państwowych oraz diecezjalnych zgodność ta została jednak 

zachwiana
333

. W przypadku Śląska największy wpływ na kształtowanie się granic 

terytorialnych miał czynnik polityczny, za którym stoją polityczno-ustrojowe przemiany
334

. 

Śląsk w różnych okresach czasu w wyniku zbrojnych konfliktów, a także procesów 

migracyjnych tracił lub zyskiwał pewne terytoria
335

. Znaczny wpływ na średniowieczne 

osadnictwo na terenie Śląska wywarł również skład wraz z rozmieszczeniem licznie 

występujących w tym regionie bogactw naturalnych, takich jak złoto, srebro, miedź oraz złoża 

rudy żelaza
336

.  

Opisując zmiany granic Śląska należy zacząć od formowanie się pierwszych, 

prymitywnych jednostek osadniczych już w okresie plemiennym w VII wieku.  W tym czasie 

nie istniało pojęcie granic terytorialnych lub liniowych. Tereny dzieliły się na zasiedlone lub 

niezasiedlone. W tym przypadku przebieg granic opierał się na miejscach osadniczych. Lasy, 

bagna oraz góry stanowiły naturalne granice strefowe. Najprawdopodobniej pierwotną 

granicą jednostek polityczno-społecznych stanowiły działy wodne
337

. Najgęściej zasiedlonym 

wówczas obszarem były okolice dzisiejszego Głogowa, dorzecze Baryczy i środkowej 

Kaczawy, rejon otoczony dolną Widawą, Bystrzycą i Oławą, Wyżyna Głubczycka, strefa 

doliny Odry między Koźlem a Raciborzem oraz okolice Opola
338

. 

Środek późniejszego Śląska zajmowali silnie demograficznie i gospodarczo 

Ślężanie
339

. Plemię to początkowo było osiedlone nad rzeką Ślężą, dopływem Odry poniżej 

Wrocławia, wokół kultowego ośrodka na górze Ślęż (Sobótka), od której swoją późniejszą 
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 J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny, Z. Rybicka, Warszawa 2001, s. 18. 
337

 B. Konopska, A. Pustelnik, R. Pysiewicz-Jędrusik, dz. cyt., s. 9.; Nawiązywali do tego także m.in.: Andrzej 

Piskuzub (A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Warszawa 1987, s. 47) oraz Andrzej Scheer (A. Scheer, 

Zmiany granic Śląska na przestrzeni wieków, Seria monograficzna, Zeszyt nr 15, Świdnica 2002, s. 2.) 
338

 J. Lodowski, J. Szydłowski, Śląsk plemienny w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Od plemienia do 

państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, red. L. Leciejewicz, Wrocław- 

Warszawa 1991, s. 23. 
339

 Tamże, s. 25. 



85 
 

nazwę miał zawdzięczać Śląsk
340

. Plemię to rozpostarło się na dorzecza lewobrzeżnych 

dopływów odrzańskich, Bystrzycy, Oławy i Nysy Kłodzkiej, po Góry Sowie i Bardzkie na 

południowym zachodzie oraz na północny wschód od Odry, na dorzecze Widawy aż po 

bagnistą i lesistą dolinę Baryczy
341

. Pozostała część późniejszego Śląska, na południe od 

Przecieki, była w czasach plemiennych dziedzinami Opolan i Gołężyców
342

. Terytorium 

opolskie stanowiło wówczas szereg skupisk osadniczych. Przypuszczalne granice terytorium 

opolskiego od zachodu wyznaczała Przesieka oraz linie rzek Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. 

Północną granicę stanowiły obszary leśne pomiędzy Brynicą i Stobrawą. Granicą południową 

były wówczas dorzecza Kłodnicy i Małej Panwi oraz lasy dochodzące na południu do rzeki 

Białej. Z kolei wschodnią granicę wyznaczały zwarte obszary leśne
343

. Natomiast granica 

terytorium zamieszkiwanego przez Gołężyców przebiegała na północy na wysokości ujścia 

Kłodnicy do Odry. Od zachodu i południa granica terytorium gołężyckiego biegła od ujścia 

Złotego Potoku do Prudnika wzdłuż przedpola strefy przedgórskiej. Granicę wschodnią 

stanowiła natomiast dolina Odry
344

. Rozległość terytorium Gołężycan obejmowało 

południową połać późniejszego archidiakonatu opolskiego po góry Sudety i Karpaty, a więc 

obszary, które w XI wieku odpadły na stałe
345

 lub tylko przejściowo do początków XII 

wieku
346

. W IX i X wieku, kiedy obszar ten nie należał jeszcze do państwa Polan, Śląsk 

stanowił teren należący do plemienia Ślężan, tj. wokół góry i rzeki Ślęży
347

.  

Na podstawie dokumentu Dagome iudex można przypuszczać, iż zachodnia granica 

państwa pierwszych Piastów przebiegała między Nysą Łużycką, a Bobrem i Kwisą
348

. Śląsk 

w tym dokumencie prawdopodobnie był określany, jako regnum ablatum przyłączony do 

państwa Mieszka I już w 990 roku
349

. Przyłączenie w tym czasie Nadodrza oraz Powiśla do 
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ziem władanych przez Mieszka miał istotne znaczenie do tworzenia się państwa polskiej 

państwowości
350

.  

 Śląsk, jako historyczna jednostka pojawia się po raz pierwszy na arenie dziejowej w 

1000 roku
351

. Z racji wyniesienia Gniezna do ranki metropolii kościelnej kronikarz Thietmar 

wspomina także o jej sufraganie biskupie Janie z Wrocławia
352

. Poprzez to wydarzenie 

wyłaniają się pierwsze organizacyjne ramy jeszcze nie księstwa śląskiego, ale biskupstwa 

wrocławskiego, które pokrywa się z nim w dużej mierze pod względem terytorialnym
353

.   

Swoim zasięgiem biskupstwo wrocławskie obejmowało dorzecze górnej i środkowej Odry
354

.  

W I połowie XI wieku w wyniku reakcji pogańskiej biskupstwo wrocławskie przeżywało 

kryzys i musiał je opuścić biskup, uciekając najprawdopodobniej do centralnej Polski 
355

. 

Jednak za sprawą Kazimierza Odnowiciela restytuowano biskupstwo we Wrocławiu w 

połowie XI wieku, a biskupem wrocławski został Hieronim
356

. Diecezję wrocławską 

podporządkowano metropolii gnieźnieńskiej
357

. 

W 1000 roku Śląsk stanowił zatem już integralną część państwa pierwszych Piastów, 

włączając mieszkańców tego regionu w proces tworzenia się polskiej wspólnoty 

kulturowej
358

.  

W XI wieku mianem Śląsk określano obszar leżący na zachód od przesieki śląskiej
359

, 

która oddzielała Dolny Śląsk od Górnego Śląska oraz Czech
360

.   

W 1138 roku zmarł Bolesław Krzywousty. Na mocy ustawy sukcesyjnej, w której 

władca ustalił zasady następstwa tronu, Polska została podzielona na dzielnice. Seniorem 

posiadającym władzę zwierzchnią został syn Krzywoustego – Władysław, który otrzymał 

także Śląsk
361

. W tym czasie granica Śląska sięgała poza ujście rzeki Warty do Odry, 

wcinając się w okolicy Lubusza na jej lewy brzeg po Szprewę i Odrzycę. Dalej na wschód 

granica wiodła równolegle wzdłuż Warty, w okolicach Santoka, u styku Warty i Noteci, 

skręcała na południe i biegła dalej na północny-wschód do rzek Obry, Odry i Baryczy. Na 
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północ od Ostrzeszowa stawała się granicą wschodnią. Obejmując po stronie śląskiej Kępno 

wiodła wzdłuż Prosny i Liswarty na południe w kierunku Bytomia, Oświęcimia i dalej aż po 

źródła Wisły i Soły. Tu przechodziła w granicę południową i wiodła na zachód. Przecinała 

Bramę Morawską i przebiegała grzbietami pasm Sudetów, aż do źródeł Kwisy. Tutaj stawała 

się granicą zachodnią i biegła wzdłuż Kwisy i Bobru, następnie działem wodnym pomiędzy 

Bobrem a Nysą, odchylając się na zachód po Szprewę. Wiodąc jej biegiem skręcała na 

wschód do ujścia Warty do Odry
362

.  

XII-wieczny teren określany mianem Śląska ograniczał się do środkowej 

(wrocławskiej) i dolnej (legnicko-głogowskiej) jego części. Książęta opolscy tytułowali się 

wówczas dux Opolenis, a śląscy dux Slesiae
363

. Piastowie z linii Mieszka Plątonogiego 

tytułowali się jako książęta opolscy aż do XIII wieku. Miało to także miejsce już po podziale 

księstwa opolskiego w 1280/1281 roku
364

. 

Od innych terenów obszar określany mianem Śląska, do XIII wieku oddzielały lasy, 

góry, rzeki i mokradła. Śląskiem określano wówczas przede wszystkim ziemie należące do 

miejscowej linii Piastów śląskich, którzy panowali nad obszarem opanowanym przez 

potomków Władysława Wygnańca
365

. W wyniku licznych podziałów, konfliktów zbrojnych, 

układów i wzajemnych zależności granice ulegały częstym zmianom. 

Granice kościelne (diecezji) były stabilne, natomiast zmianom granice polityczne na terenie 

Śląska ulegały częstszym zmianom, aniżeli miało to miejsce na innych obszarach
366

. 

Historyczna granica zachodnia Śląska w XIII wieku przebiegała porośniętymi prastarą 

puszczą terenami w rejonie rzek Kwisy i Bobru, gdzie istniały dwa kliny dochodzące aż do 

Nysy Łużyckiej
367

. Pierwszy znajdował się w okolicach Krosna na zachód do ujścia Bobru do 

Odry i ciągnął się po Gubin i Nysę Łużycką. Drugi klin sięgał ujścia Kwisy do Bobru w 

rejonie Żagania, sięgając aż do Przewozu
368

. Zdaniem Jerzego Nalepy granicę tę w 

pierwszym okresie polskiej państwowości należałoby przenieść na dział wodny dorzecza 

Nysy Łużyckiej i Sprewy
369

.  
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W następnych stuleciach książęta śląscy przejściowo poszerzali tereny, nad którymi 

obejmowali panowanie. Granice Śląska na tym obszarze nie ulegały większym zmianom aż 

do początku XIX wieku
370

. 

Południowa granica Śląska, będącą jednocześnie granicą z Czechami rozpoczynała się 

od zachodniej strony w rejonie puszczy u źródeł Nysy Łużyckiej i Kwisy. Znajdowała się tam 

historyczna ziemia Zagozd, która zamiennie należała do Górnych Łużyc, a potem Czech. 

Następnie granica przebiegała pasmem Gór Izerskich, Karkonoszy, Gór Sowich i Bardzkich 

do Jesionków. Granicę wyznaczał w tym miejscu wododział Odry i Łaby
371

.  W XIII i XIV 

wieku mieszkańcy Śląska coraz liczniej kolonizowali kotliny górskie
372

. 

Istotne zmiany terytorialne na pograniczu śląsko-małopolskim miały miejsce pod koniec XIII 

wieku
373

. W 1289 roku Wacław II odstąpił Bolkowi Świdnickiemu Chełmno Śląskie z 

kilkoma wsiami
374

. Granicę przesunięto także w rejonie granicy świdnicko-czeskiej, gdzie 

zmiany dotyczyły głównie regionu Mieroszowa (niem. Friedland), który przeszedł w 1359 

toku pod władanie Bolka Świdnickiego 
375

. 

W rejonie Jasieników wydobywano złoto i srebro, co wpływało na brak stabilizacji 

granicznej. W wyniku poszerzenia granic biskupstwa wrocławskiego nastąpiło czasowe 

przesunięcie granic Śląska w głąb górskich terenów. Biskup wrocławski otrzymał od króla 

czeskiego zamek Edelstein wraz z kopalniami złota. Przed 1306 roku weszły one w 

posiadanie księcia opawskiego Mikołaja. Granice biskupstwa wrocławskiego ustabilizowały 

się z czasem i sięgały po szczyt Pradziada
376

. Historyczna granica Śląska na południowym 

wschodzie przebiegała zatem wododziałem Odry (Bierawka) i Wisły (Przemsza), a dalej na 

północ biegiem Warty i jej dopływem Liswartą
377

. Jak zostało to już wspomniane w I 

rozdziale - w 1456 na rzecz Małopolski wykupiono księstwo oświęcimskie, natomiast w 1494 

roku księstwo zatorskie. W 1564 roku teren wymienionych dwóch księstw wcielono do 

województwa krakowskiego, jako osobny powiat
378

. Kolejny obszar należący do Śląska, tj. 

księstwo siewierskie, został wykupiony przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego w 1443 
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roku
379

. Ostatecznie granica śląsko-małopolska – jak pisze Rajman – została ustalona w XVI 

wieku
380

. 

Nieco odmienny przebieg miało kształtowanie się granicy Śląska w okolicach ziemi 

kłodzkiej, która stanowiła dorzecze Nysy Kłodzkiej. Pojawiają się coraz większe wątpliwości 

o pierwotnej przynależności tych ziem do Czech czy Polski
381

. W 1096 roku obszar ten został 

opanowany przez czeskich Przemyślidów
382

. Po 1278 roku ziemią tą panuje Henryk IV. W 

XIV wieku dożywotnio otrzymuje ją Henryk VI wrocławski, a następnie Bolko VI Ziębicki. 

W 1459 roku ziemia kłodzka staje się niezależnym hrabstwem i włączone zostały do niej 

tereny Kudowy i Lewina. W wyniku wojen śląskich została wcielona do Śląska w 1742 

roku
383

. 

Śląsk i Morawami oddzielał naturalny dział rzeczny między Odrą a Morawą oraz góry 

sudeckie
384

. W okolicach Bramy Morawskiej do Śląska należał klin ziemi między rzekami – 

Ostrawicą a Odrą. Teren ten stał się częścią Moraw w XIII wieku
385

.  

Wschodnia granica Śląska miała swój początek w rejonie Beskidu Zachodniego, następnie 

przesunęła się dalej na południe
386

. Regulacja granicy miała nastąpić w 1417 roku, kiedy to 

została wyznaczona granica między Węgrami a Śląskiem. Znajdowała się ona na rzekach: 

Predmir,  Kisucza i Czadcza, aż po górę Wielkiej Raczy
387

. Pomimo ustaleń, spór o tereny 

przygraniczne ciągle występował. Sytuacja ta ustabilizowała się w tym regionie w XVIII 

wieku, gdzie granicę ustalono na Górach Jabłonkowskich
388

.    

Następnie wschodnia  granica śląska biegła od Wielkiej Raczy przez Baranią Górą, Klimczok 

(wododział górnej Wisły), biegiem rzeki Biała do Wisły
389

.  

Równie burzliwą historię miało kształtowanie się granicy Śląska z Wielkopolską. Granicę tę 

wyznaczały przede wszystkim rzek Odry i Warty
390

. Przebiegała ona doliną Baryczy poprzez 

bagna, lasy do ziemi wschowskiej
391

. Widoczna jest tam rywalizacja osadnictwa 

wielkopolskiego i śląskiego, gdyż często zmienia się przynależność miejscowości raz do 
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Śląska, raz do Wielkopolski lub diecezji wrocławskiej i diecezji poznańskiej
392

 .  W XIII 

wieku Henryk Brodaty rozpoczął ekspansję na Wielkopolskę. W 1234 roku Brodaty 

przyłączył do swoich posiadłości tereny zachodniej Wielkopolski
393

 oraz obszar na północ od 

ziemi lubuskiej, tj. kasztelanię kiniecka oraz cedyńską
394

. W 1244 Śląsk został uszczuplony o 

ziemię kaliską na rzecz rycerstwa wielkopolskiego. W 1248 roku Śląsk podzielono na dwie 

dzielnice – wrocławską i legnicką
395

. O władzę nad nimi toczyły się jednak bratobójcze walki, 

w wyniku których powstały trzy księstwa: wrocławskie, legnickie i głogowskie
396

. W 1249 

roku Śląsk utracił najbardziej wysuniętą na północ swoją część, tj. ziemię lubuską
397

. Książę 

Bolesław Rogatka odstąpił ją wówczas arcybiskupowi magdeburskiemu, aby uzyskać jego 

poparcie w wojnie domowej, którą prowadził ze swymi braćmi. Oprócz tego na rzecz 

Brandenburgii Śląsk utracił także kasztelanie kostrzyńską i kiniecką. Ponadto Śląsk 

pomniejszył się również o tereny ziemi ostrzeszowskiej
398

, które przejął książę wielkopolski 

Przemysław I
399

. Lata 1250-1300, to dla Śląska okres względnie spokojny oraz czas 

stabilizacji granicznej
400

. Ekspansji w kierunku Wielkopolski próbowali dokonać także 

książęta głogowscy w XIV wieku. Ziemia wschowska zmieniała swą przynależność, by 

ostatecznie w 1343 roku znaleźć się w granicach Wielkopolski
401

. Granica wielkopolsko-

głogowska ukształtowała się ostatecznie w latach 1528-1531, kiedy to król Zygmunt Stary 

powołał komisję wyznaczającą komisję pomiędzy Wielkopolską a księstwem głogowskim
402

. 

Następnie granica biegła na północ przez wododziały Odry i Warty, obejmując Świebodzin, 

sięgając do ziemi lubuskiej
403

. Stamtąd biegła na zachód do ujścia Nysy Łużyckiej do 

Odry
404

. 

 

                                                           
392

 Przykładem może być ziemia ostrzeszowska, która, która w XIII wieku należała do diecezji wrocławskiej, a 

polityczna jej granica należała do Wielkopolski.; Semkowicz, dz. cyt. s.54-56.; A. Barciak, dz. cyt., s. 27. 
393

 Były to tereny aż do rzeki Warty – Santok, Śrem, ziemia rudzka, ziemia kaliska 
394

 Po śmierci Henryka Brodatego Santok został odbity przez margrabiów brandenburdzkich, natomiast 

kasztelanie kiniecką i cedyńską przejął książę pomorski Barnim. A w księstwie opolskim swoją władze umocnił 

Mieszko Otyły; W 1240 roku utracony Santok odzyskał Henryk Pobożny – syn Henryka Brodatego. A. Scheer, 

Zmiany granic Śląska na przestrzeni wieków, Świdnica 2002, s.9-10. 
395

 Pierwszą mieli rządzić Henryk III Biały wraz z Władysławem, natomiast drugą Bolesław Rogatka z 

Konradem. 
396

 A. Scheer, Zmiany granic Śląska na przestrzeni wieków, Świdnica 2002, s.10. 
397

 Były to wówczas tereny pomiędzy ujściami rzek Nysy Łużyckiej i Warty do Odry 
398

 Usytuowanymi na zachód od rzeki Prosny. 
399

 A. Scheer, dz. cyt., s.10. 
400

 Tamze, s.11. 
401

 A. Barciak, dz. cyt., s. 28. 
402

 Z. Cielichowski, Reces graniczny między Wielkopolską a księstwem głogowskim z roku 1528-1531, Poznań 

1900. 
403

 Uznawanej za pomost między Śląskiem a Wielkopolską 
404

 A. Barciak, dz. cyt., s. 29. 
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Mapa 5. Śląsk w II połowie XII wieku 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie B. Konopska, A. Pustelnik, R. Pysiewicz-Jędrusik, 

Granice Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej 

kartografii, Wrocław 1998, s. 21 oraz L. Szafraniec, Górny Śląsk, Warszawa 1997, s. 69. 

 

W 1205 już po śmierci Mieszka III Starego roku ziemia kaliska została przyłączona do 

Śląska w zamian za ziemię lubuską
405

. W 1209 roku Konrad Wettin zajął Lubusz. Jednak w 

1210 roku Henryk Brodaty odzyskał stolicę ziemi lubuskiej
406

. Po niespełna dziesięciu latach 

przekazał on dożywotnio ziemię lubuską księciu wielkopolskiemu Władysławowi 

Laskonogiemu. W 1225 roku Lubusz ponownie zajęto
407

. Ziemia lubuska została przyłączona 

                                                           
405

 Dzielnicę kaliską wydzielono już w 1190 roku. Mieszko III Stary wydzielił ją dla swojego syna Mieszka 

(zginął w bitwie nad rzeką Mazgawą w 1195 roku). Na mocy porozumienia z 1205 roku Henryka Brodatego z 

księciem wielkopolskim Władysławem Laskonogim dokonano wspomnianej zamiany ziemi kaliskiej na 

lubuską.; A. Scheer, dz. cyt., s.8. 
406

 wraz częścią Łużyc. Kolejną zdobyczą terytorialną uzyskaną przed 1211 roku było odkupienie od Mieszka 

Plątonogiego kasztelanii otmuchowskiej, którą następnie włączono do księstwa wrocławskiego. Kwota 

transakcji, to 1000 grzywien srebra 
407

 Zajęcia dokonał namiestnik łużycki Ludwik 



92 
 

ponownie do księstwa wrocławskiego po wyprawie księcia Henryka Brodatego w latach 

1229-1230
408

. Natomiast początek XIV wieku do dla Śląska czas rozdrabniania na mniejsze i 

większe księstwa między synami poszczególnych książąt
409

. 

 

Mapa 6. Terytorium Śląska w XIV wieku 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie K. Heffner,B. Solga, Granice Śląska – granice na 

Śląsku. Ewolucja i współczesne wymiary [w:] Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, pod red. R. 

Gładkiewicza, T. Sołdry-Gwiżdż, M.S. Szczepańskiego, Opole-Wrocław 2012Opole-Wrocław 2012, s. 135. 

 

Pod koniec XIV wieku pojawiły się jednak próby scalenia ziem górnośląskich. 

Przykładem tego może być połączenie księstw: opolskiego, niemodlińskiego i strzeleckiego. 

                                                           
408

 W 1230 roku po śmierci Kazimierza (syna Mieszka Plątonogiego) do księstwa, którym władał Henryk 

Brodaty została przyłączona także Opolszczyzna. Wdowa Wiola i synowie Kazimierza otrzymali ziemię rudzką i 

kaliską, jako księstwo, które było zależne od Brodatego.; A. Scheer, Zmiany granic Śląska na przestrzeni 

wieków, Świdnica 2002, s.9. 
409

 A. Scheer, dz. cyt., s.15-16. 
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Dokonał tego w 1383 roku Władysławowi Opolczyk
410

. Dodatkowo zakupił on jeszcze 

Pszczynę, Mikołów, Karniów, Prudnik, Gryżów koło Nysy, Sośnicowice oraz Namysłów
411

. 

Natomiast za swoje usługi na rzecz Ludwika Węgierskiego otrzymał, jako lenno ziemię 

wieluńską wraz z północno-wschodnią częścią ziemi krakowskiej oraz niewielki obszar ziemi 

sieradzkiej. W skład pozyskanych wówczas przez Opolczyka terenów wchodziły miasta wraz 

z okręgami w Bolesławcu, Wieluniu, Brzeźnicy, Krzepicach, Olsztynie i Bobolicach. 

Ostrzeszów został włączony do ziem władanych przez Opolczyka w latach 1378-1382
412

. 

Terytorium, które Opolczyk pozyskał, jako lenno od Ludwika Węgierskiego zajmowało 

powierzchnię ok. 4600 m
2
. Cały obszar cechowało to, iż jako teren głównie przygraniczny, 

był bardzo wydłużony i rozczłonkowany. Mimo to cechowała go jednolitość geograficzna i 

geologiczna wraz ze zgodnym układem komunikacyjnym i handlowym. W tym miejscu 

przebiegała szlak łączący Wielkopolskę z Krakowem
413

 lub ze Śląskiem
414

. Poszczególne 

części obszarów władanych przez Władysława cechowały zatem silne związki handlowe
415

.   

Terytorialny kształt regionu górnośląskiego ugruntował się dopiero na przełomie XV i 

XVI wieku. Na wschodzie sięgał po rzeki Białą i Przemszę w zalewni górnej Wisły. Jego 

granica południowa oparła się o karpackie pasma Beskidów Śląskiego i Żywieckiego oraz, w 

wyniku postępującej integracji ze Śląskiem terytorium opawskiego, o Góry Odrzańskie i 

Jesionik Niski w Sudetach Wschodnich. Północny i zachodni zasięg regionu wyznaczyły 

granice nowożytnego księstwa opolsko – raciborskiego, zjednoczonego na początku XVI 

wieku. Na północy granicę stanowiły górna Prosna i górna Liswarta. Na zachodzie obszar 

Górnego Śląska sięgał dolnej Stobrawy oraz, ukształtowanego w dorzeczu środkowej i dolnej 

Nysy Kłodzkiej, biskupiego księstwa nysko-otmuchowskiego
416

.  

Po wojnach śląskich, od 1763 roku
417

 Śląsk znalazł się pod panowaniem pruskim, 

stanowiąc odrębną prowincję
418

. 

                                                           
410

 K. Orzechowski, Opolszczyzna w dziejach Śląska, „Kwartalnik Opolski”, R. XII(1966), nr 4, s. 68. 
411

 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370- 1401. Studium o elicie władzy w relacjach z 

monarchą, Katowice 2006, s. 35- 37; K. Dola, Rządy Władysława Opolczyka w Księstwie Opolskim, [w:] 

Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, red. A. Pobóg- Lenartowicz, 

Opole 2001, s. 42. 
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 J. Laberschek, Potencjał obronny ziemi wieluńskiej i fragmentów ziemi krakowskiej i sieradzkiej pod rządami 

księcia Władysława Opolczyka 1370-1391, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w 

późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Sieradz 1993, s. 130. 
413

 Biegnący przez Grabów, Wieruszów, Wieluń, Krzepice, Kłobuck i Częstochowę 
414

 Biegnący przez Bolesławiec Wieluń i kierując się dalej przez ziemie będące pod władztwem Opolczyka.  
415

 J. Laberschek, dz. cyt., s. 133-134. 
416

 E. M. Foltyn, Problem „górnośląskiego obszaru osadniczego” w starszych wiekach średnich. Przyczynek do 

badań regionalnych Górnego Śląska, [w:], Świat Słowian wczesnego średniowiecza, pod red. M. Dworaczyka, 

A.B. Kowalskiej, S. Moździocha, M. Rębkowskiego, Szczecin – Wrocław 2006, s. 149. 
417

 Faktycznie już od 1742 roku 
418

 A. Barciak, dz. cyt., s. 18, 
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Mapa 7. Śląsk za panowania Habsburgów (1526-1741) 

 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie L. Szafraniec, Górny Śląsk, Warszawa 1997, s. 72.  
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Mapa 8. Mapa Śląska z uwzględnieniem bliskości ziemi wieluńskiej. (Koniec XVI wieku) 

 

Legenda: 

       Ziemia wieluńska 

 Śląsk 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec 
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2.2. Rozwój drewnianej architektury sakralnej na terenie Śląska 

 

Na Śląsku, który był niegdyś bardzo bogaty w lasy, powstało wiele drewnianych 

świątyń. Niestety większość z nich już obecnie nie istnieje. Najstarsze pochodzą z XV i XVI 

wieku
419

. Kultura na Śląsku w czasach średniowiecza i renesansu z jednej strony sama 

podlegała licznym wpływom zewnętrznym, z drugiej jednak strony wpływała na kulturę 

innych dzielnic Polski i krajów sąsiednich
420

. 

Budowle sakralne różnych obrządków odznaczają się zachowaniem form, 

dyktowanych przez konserwatywny program użytkowy, obowiązujący niekiedy kilkaset 

lat
421

. W budownictwie drewnianym charakterystycznym dla Śląska często występowało 

połączenie elementów formalnych gotyku i baroku
422

. Gotyzacja drewnianych, śląskich 

świątyń zdaniem Dobrowolskiego nastąpiła dopiero w XVI wieku
423

.  

Na Śląsku można zauważyć nierównomierność rozmieszczenia świątyń drewnianych 

w poszczególnych częściach regionu. Jest to z pewnością uwarunkowane w dużej mierze od 

czynników naturalnych, takich jak występowanie lasów, gliny lub kamienia. Surowce te 

decydowały także o wyborze techniki budowania
424

. W wyniku bogactwa lasów na terenie 

Śląska w XIV wieku znajdowało się 670 kościołów drewnianych przy zaledwie 100 

murowanych. Na przełomie XVII i XVIII wieku było tam 500 kościołów wybudowanych z 

drewna. Ponad połowa (260) budynków sakralnych znajdowała się na terenie archidiakonatu 

opolskiego
425

. Z kolei ponad 130 drewnianych świątyń znajdowała się wówczas na Górnym 

Śląsku
426

. Do wyjątkowych regionów Polski należy pod względem drewnianego 

budownictwa sakralnego należy zaliczyć Górny Śląsk, gdzie na stosunkowo niewielkim 

obszarze do dzisiejszych czasów zachowała się spora liczba (ok. 120) drewnianych 

świątyń
427

. Na całym obszarze Śląska budowle drewniane budowano początkowo w 

                                                           
419

 Z. Szota, Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, red. A. Niesyto, Katowice 1995,s. 5. 
420

 S. Gawlik, Wychowanie w kulcie śląskich wartości kulturalnych, [w:] Nasz region. Dolny Śląsk regionalną 

ojczyzną, red. S, Bednarek, K. Matwijowski, A. J. Omelaniuk, Wrocław 2007, s. 7. 
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 I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980, s. 130. 
422

 I. Płazak, Architektura i budownictwo zabytkowe powiatu lublinieckiego, Katowice 1961, s. 8.; A. 

Piwowarczyk, Drewniane kościoły i kapliczki w Powiecie Lublinieckim (1945-1992), Częstochowa 2006, s. 46. 
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 T. Dobrowolski, Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości, Katowice 1946, s. 
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 L. Itman, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku, Zeszyty etnograficzne, t. 2, Wrocław 1974, s. 

16-17. 
425

 A. Wierzgoń, Kościoły drewniane na Śląsku Opolskim, Opole 1995, s. 14. 
426

 L. Itman, dz. cyt., s. 16. 
427

W 1870 roku świątyń drewnianych na terenie Górnego Śląska było ok. 200, pod koniec XIX wieku ok. 170, a 

w połowie lat 20. XX wieku ok. 160.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a, Kościoły 

na Śląsku z XV i początku XVI wieku(Bojszów, Gliwice, Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice), oprac. G. 

Ruszczyk, A. Konieczny, Warszawa 2012, s.7. 
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konstrukcji wieńcowej. Dopiero w okresie późnego średniowiecza, w wyniku przerzedzenia 

lasów, zaczęto stosować konstrukcję szkieletową, wypełniając ją gliną
428

.  

Miejscowienie w wioskach świątyń nie było przypadkowe. Aby utrzymać minimalną 

wilgoć wybierano zazwyczaj piaszczyste wzgórza, które często nadawały się również na 

cmentarze. Drzewa, które zazwyczaj rosły wokół kościoła jednocześnie chroniły budynek 

przed wiatrem
429

. 

Budownictwo sakralne Śląska w wiekach od XV do XVIII posiadało wiele cech 

wspólnych. Ułożenie takich świątyń było jednonawowe, na planie zbliżonym do krzyża 

greckiego, który to kształt nadają mu dwie, symetrycznie nałożone po bokach nawy kaplice w 

formie transeptu, zamknięte półkoliście. Prezbiterium było zamknięte oktogonialnie, czyli 

przy nawie od zachodu znajdowała się masywna czworoboczna wieża, która górą 

przechodziła w ośmiobok. Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla tradycji gotyckich
430

. 

W budownictwie gotyckim od XV wieku następuje powolna stagnacja indywidualizmu 

architektury śląskiej. Z kolei regionalne poszukiwania w tej dziedzinie były coraz częściej 

zastępowane projektami budowniczych pochodzących z Czech, Saksoni i Marchii
431

. 

Natomiast w budownictwie drewnianym ten proceder nie następował tak szybko.   

Fundamenty drewnianych świątyń śląskich składały się z dębowych, grubych (dochodzących 

do 50 cm) krawędziaków, na których stawiano ściany
432

.  

Ściany kościołów śląskich spoczywały głównie na niskich podmurowaniach kamiennych
433

. 

Budowano je na zrąb, tworząc poziome pokłady bierwion. Wiązano je na narożach w taki 

sposób, aby za pomocą wycięć można było w mocne złącze zespolić ze sobą dwa sąsiadujące 

bierwiona. Na Śląsku najczęściej występującymi typami złącza jest metoda na zamek z 

ukrytym czopem, na nakładkę oraz jaskółczy ogon
434

. Ściany składały się głównie z bierwion 

świerkowych, ciosanych toporem. Bardzo często bierwiona ścian z zewnątrz pokrywano 

gontami w celu lepszej ochrony przed wilgocią
435

. W większości przypadków odeskowywano 

je pionowymi deskami z listwowaniem
436

. 
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 J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku, Bytom 1971, s. 12. 
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 Z. Szota, dz. cyt., s. 6. 
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 J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnianej..., s. 76-77.; A. Piwowarczyk, dz. cyt., s. 47. 
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 M. Kutzner, Problem tradycjonalizmu w śląskiej architekturze XV i XVI wieku, [w:] Późny gotyk. Studia nad 

sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, red. J. Białostocki, Warszawa 1965, s. 227. 
432

 J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnianej..., s. 80-81. 
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 L. Itman, dz. cyt., s. 36. 
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 A. Wierzgoń, dz. cyt., s. 11-12. 
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 Ściany kościołów śląskich przeważnie są usytuowane na niskich podmurowaniach kamiennych, rzadziej 

ceglanych lub betonowych.; L. Itman, dz. cyt., s. 36. 
436

 Tamże, s. 37 
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Przedsionki w takich kościołach bywały zrębowe i szkieletowe, stosowano je w późniejszym 

budownictwie sakralnym
437

. 

Zakrystie w śląskim budownictwie sakralnym dawniej były mniejsze, źle oświetlone i bez 

okien. Pierwotnie służyły do bezpiecznego przechowywania szat kościelnych i sprzętu 

liturgicznego. Z biegiem lat w kościołach o metryce XVI-wiecznej zostały powiększone
438

.  

Dachy kościołów śląskich były przystosowane do surowego klimatu. Nad nawą wznoszono 

wysoki, stromy dach siodłowy, kryty gontami, po którym spływała wilgoć. Dach nad 

prezbiterium był niższy i węższy od tego nad nawą, często obejmował także zakrystię. W celu 

ochrony dolnej partii ścian oraz odprowadzania wody deszczowej stawiano daszek dookolny, 

tzw. „soboty”
439

. Ciekawy jest także fakt, iż wysokość dachów ma zależność z wysokością 

ścian świątyni (wysokie ściany odpowiadają wysokim dachom). Taki stan rzeczy wynika ze 

stosunku wysokości ścian do szerokości kościoła. Wyższym ścianom odpowiada ich większa 

szerokość, co prowadzi do dłuższym spadom dachów.  W rezultacie, jak zauważył Itman 

wyższym ścianom odpowiadają wyższe dachy
440

. Dwukalenicowy dach – charakterystyczny 

dla kościołów drewnianych budowanych na Śląsku – to istotna cecha architektoniczna w 

odniesieniu kościołów ziemi wieluńskiej, gdzie występuje wyłącznie dach jednokalenicowy. 

Przydaszki i przedsionki zwane potocznie sobotami, służyły do odprowadzania wód 

deszczowych. Większego urozmaicenia zewnętrznej bryle kościoła nadawał gontowy 

przydaszek, który obiegał północną i wschodnią ścianę świątyni oraz wieżyczka na 

sygnaturkę umieszczoną w połowie kalenicy. Była ona ukształtowana w formę stożka łagodną 

linią wyprowadzonego gontowej połaci dachu
441

.  

Niektóre świątynie posiadały tylko jedne drzwi, a niektóre dwoje lub troje otworów 

drzwiowych. Z reguły były usytuowane od zachodu i południa. Bywały także ozdabiane 

dekoracyjnymi portalami
442

. 

Okna w świątyniach z omawianego regionu znajdowały się w ścianach nawy i 

prezbiterium, gdzie oświetlały wnętrze. Najstarsze kościoły nie posiadały okien ze względów 

klimatycznych lub były bardzo małe, na co często narzekali wizytatorzy kościołów. Okna 

umieszczano głównie od strony południowej. Od XVII wieku ilość okien w świątyniach 
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znacznie wzrosła. Ich kształt był prostokątny, zakończano je półkolistym i spłaszczonym 

łukiem
443

. 

W dawnych kościołach śląskich nie było podłóg. Jeszcze w XVII wieku o klepiskach i 

zwykłej ziemi wspominały protokoły kanoniczne
444

. 

Wnętrza kościołów drewnianych na Śląsku są oddzielone od więźby dachowych płaskim 

stropem. Prawdopodobnie w X – XI wieku drewniane kościoły nie posiadały stropów. Później 

dla ocieplenia wnętrza zaczęto oddzielać górną część świątyni od więźby dachowej. Stropy 

robiono drewniane oraz często je zdobiono. W XVII wieku pojawia się dwojakie nakrycie 

wnętrza – w prezbiterium sklepionko natomiast w nawie płaski strop
445

.  

Dawniej w kościołach drewnianych grzebano lokatorów, fundatorów i patronów, dlatego też 

rozpoczęta budować w nich krypty, najczęściej pod prezbiterium. Nieliczne kościoły miały po 

dwie krypty
446

. 

Od XVII wieku, w wyniki działań kontrreformacji, śląskie drewniane kościoły zaczęto 

przyozdabiać polichromiami. Robiono to najczęściej techniką kazeinową
447

. 

Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza świątyni, to znajdowały się w niej najczęściej niezbędne 

rzeczy do odprawiania nabożeństw i udzielania sakramentów. W świątyni znajdował się 

ołtarz główny, często też dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica i konfesjonał, bywały też 

ławki, balaski i klęczniki. Kościół ozdabiano rzeźbami i obrazami, głównie z krzyżem z 

figurką Chrystusa, rzeźbami Matki Boskiej i podobizną św. Jana
448

. 

Sygnaturki umieszczano przeważnie na więźbie dachowej, ozdabiając je hełmem pokrytym 

gontem. Rzadko zdarzało się, aby kościół miał aż dwie wieżyczki na sygnaturkę. Jest 

wdzięczny element dekoracyjny budynku, który pozwala na rozwinięcie rozmaitych form od 

iglicy gotyckiej, aż do kształtów kopułek barokowych o zwielokrotnionych wypukłościach 

oraz ażurowych prześwitach
449

. 

Wieże, które służyły głównie do umieszczania dzwonów, spełniały także funkcję 

reprezentacyjną górując nad dachami świątyni. Należy rozróżnić dwa typy wież ze względu 

na stosunek do budowli kościelnej. W starszym typie wieża stoi całkiem osobno, nie będąc 

związana z kościołem. Natomiast w drugim typie, młodszym, dominującym, wieża stoi przy 

zachodniej fasadzie nawy, tworząc z kościołem jednolitą całość. Spotykanych w Polsce, a 
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budowanych pod wpływem architektury barokowej kościołów o fasadach dwuwiekowych na 

Śląsku nie znajdziemy
450

. Dolna kondygnacja wież w kościołach śląskich budowana była z 

kamienia, górna z drewna o konstrukcji słupowej. Całość budowli wieńczono baniastym 

hełmem z latarnią. Zarówno kościół, jak i dzwonnicę pokrywano strzelistym dachem 

gontowym. Świątynia posiadała proste plany przyziemia – nawa i przylegające prezbiterium 

były prostokątne, wieża w rzucie kwadratu, a góra kościoła przechodziła w ośmiobok. 

Zakrystia posiadała układ prostokątny. Nawę i prezbiterium opinały szkarpy
451

. 

IL.  32. Przykłady rozwiązań budowy wieży na Śląsku 

       

Krzywiczyny   Zawada Książęca Łodygowice  Pielgrzymowice 

 

Źródło: http://www.monio.info/2009/08/11/grupa-slaskich-kosciolow-drewnianych-jej-geneza-i-cechy-ogolne-

czesc-2/#fd84 
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Wspólną cechą śląskich świątyń jest ich silny tradycjonalizm oraz umiejętne łączenie 

niektórych starszych form gotyckich z nowszymi barokowym. Mimo tego, iż na miejsce 

starszych świątyń budowano nowsze, kamienne, to niektóre z nich rozbudowywano według 

panujących w danym okresie wzorców, przez co zatracały swój pierwotny wygląd
452

. Mimo 

niewielkiej rozpiętości czasu, w jakim wznoszono świątynie na Śląsku, wskazują one duże 

bogactwo w ukształtowaniu zarówno sylwety bryły architektonicznej oraz rzutu poziomego. 

W rzucie poziomym świątyń śląskich występuje duża różnorodność – od form najprostszych, 

tradycyjnych
453

 po bardziej złożone, tj. krzyż grecki, wzbogacony wieloma przybudówkami. 

Taka różnorodność uzasadniana jest czasem powstawania świątyń. Do XVII wieku 

funkcjonowały skromniejsze układy dawniejsze, w których dominują proste zamknięcia 

wschodniej ściany prezbiterium. Jednocześnie zaczynają pojawiać się już formy nieco 

bogatsze, charakteryzujące się głównie ortogonalnym zamknięciem prezbiterium oraz 

wprowadzeniem babińców i sobót
454

. 

W kościołach drewnianych tradycyjna ciesiołka wzbogacona przez malarstwo i rzeźbę 

wypowiadała się w coraz to doskonalszych pomysłach konstrukcyjnych i architektonicznych. 

Takie efekty osiągano poprzez fachową obróbkę drewna, która sprowadzała się do trzech 

prostych czynności – cięcie poprzeczne, ociosywanie, łupanie lub przeżynanie podłużne. Do 

czasów wynalezienia piły, głównymi narzędziami były: toporek, ciosło, czy siekiera
455

. 

Główne czynności obróbki drewna, trzeba było wykonać już na miejscu budowy
456

.  

Mimo używania prymitywnych narzędzi, to budowle wykonane przez średniowiecznych 

cieśli cechuje wysoki poziom techniczny i artystyczny. W XIV wieku w ciesielstwie 

drewnianym zaczęto używać pił
457

. W zależności od okresu historycznego oraz od roli 

użytkowej budowli i funkcji drewnianego elementu w konstrukcji stosowano w naszym kraju: 

połowizny, bale, okrąglaki, krawędziaki, ćwiartki, deski, gonty, dranice, szkudły wyrabiane z 

pnia, żerdzie i kołki wyrabiane z pni drzew. Używano również wikliny do wyplatania ścian 

do ogrodzeń, a jako izolacji używano kory brzozowej lub olszowej
458

.  
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IL.  33. Pierwotne narzędzia ciesielskie 

Toporek z Ostrowa   Ciosło żelazne z Lisewa          Siekiera z Gdańska (XI wiek) 

nad Gopłem  
 

 

 

Źródło: F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, red. G. Ciołek, Warszawa 2009, s. 101. 

 

Z czasem zaczęto wprowadzać coraz, to nowocześniejsze metody i narzędzia ciesielskie, takie 

jak cieślica, dłuta, strugi, cykliny, czy piły poprzeczne i stolarskie
459

.  

 

Cieślica     Piła stolarska 

 

 

Źródło: F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, red. G. Ciołek, Warszawa 2009, s. 106, 112. 
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Średniowieczne kościoły na Śląsku budowano, podobnie jak w innych częściach kraju, 

z drewna z pobliskich lasów. Większość drewnianych kościołów na Śląsku zbudowano z 

drewna sosnowego, olszowego i świerkowego, nieliczne z modrzewiowego
460

.  

Drewno o lepszej jakości nie było zawsze stosowane w budownictwie wiejskim. 

Działo się to za sprawą obniżania kosztów budowy przez właścicieli lasów. Jedną z przyczyn 

używania gorszej jakości drewna na Śląsku (oraz Wielkopolsce) od XVI do XVIII wieku 

(podczas akcji kolonizacyjnych) było pozyskiwanie drewna z lasów, które znajdowały się 

przy bagnistych terenach. Stosowano także gatunki drzew mało odpornych na warunki 

biologiczne, takich jak olcha, topola i gorszej jakości sosna
461

.  

Świątynie śląskie nie były wielkich rozmiarów. O ich wielkości decydowała głównie 

liczba mieszkańców w danej parafii
462

.  

W większości śląskich budowlach sakralnych prezbiterium było ukierunkowane na wschód. 

Budowano je na podmurówkach z cegły, z wieżami słupowymi i wieżyczkami na sygnaturkę, 

niektóre otaczano sobótkami
463

. Dachy i zadaszenie w śląskich świątyniach były pobite 

gontami
464

.  

W II połowie XVI wieku kościół katolicki poniósł liczne straty – zmniejszyła się liczba 

duchowieństwa, zamknięto wiele klasztorów, upadły parafie, a katolickie świątynie 

zmieniono na zbory protestanckie
465

. Mimo to, na terenie księstwa opolsko-raciborskiego 

przy wierze katolickiej pozostały trzy liczące się rody szlacheckie: Prószkowscy, Gaszyńscy 

oraz rodzina von Oppersdorfów, którzy nie szczędzili swoich dóbr na rzecz budynków 

sakralnych w XVII wieku
466

. 

Kościoły wybudowane w XVI i XVII wieku posiadają niemal niczym niezmieniony styl 

architektoniczny. Głównym celem było uczynienie tych budowli praktycznych i 

przystosowanych do warunków środowiska
467

.  

Śląskie kościoły drewniane i wieże należą do wielkiej grupy zachodniosłowiańskiego 

budownictwa rodzimego. Posługują się one w zasadzie tymi samymi rozwiązaniami 

technicznymi przy wznoszeniu budynków, jakie w powszechnym użyciu były w całej 
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średniowiecznej Polsce
468

. Nie odbiegały one także od reszty kościołów pod względem 

rozplanowania przestrzeni i ogólnego ukształtowania bryły budynku. Niektóre konstrukcje 

ciesielskie kościołów były takie same. Takie samo były przygotowanie fundamentów i 

sposobów wznoszenia wieńców oraz więźby dachowej. Podobieństwo wyrażało się także w 

drugorzędnych szczegółach, takich jak: technika wykonania otworów drzwiowych i 

okiennych, sposoby ochrony zrębu przez przydaszki i soboty oraz skromnych detali 

dekoracyjnych
469

. 

Mimo wspólnego jednolitego stylu, kościoły drewniane Śląska wykazują także różnice i 

odmiany, m.in. w rzutach poziomych oraz poszczególnych częściach składowych, wieżach, 

sobotach, dachach ochronnych. Dzięki temu nie spotyka się dwóch identycznych kościołów. 

W niektórych świątyniach zastosowano plan przyziemienia kościoła, np. na planie krzyża 

greckiego zamkniętym trójbocznie
470

. 
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IL.  34. Przykłady typów rzutów poziomych śląskich kościołów drewnianych 

 

Typ A – prosty rzut kościołów protestanckich: kościół w Smolnicy i w Komorze 

Typ B – kwadratowa lub prostokątna nawa, prezbiterium i zakrystia, kościół w: 

Katowicach, Łączy, Pniowie, Księżym Lesie, Gliwicach (dawne Zębowice) 

Typ C – kwadratowa lub prostokątna nawa i zakrystia, prezbiterium zamknięte 

trójstronnie, kościół w Chechłe, Zacharzowicach i Michalicach 
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Typ C1 – kwadratowa lub prostokątna nawa i zakrystia, prezbiterium zamknięte 

trójstronnie, zakrystia w stosunku do prezbiterium lekko skrócona 

Typ C2 – kwadratowa lub prostokątna nawa i zakrystia, prezbiterium zamknięte 

trójstronnie, zakrystia w stosunku do prezbiterium lekko wydłużona 

Typ D1 – trójstronne zamknięcie nawy od strony zachodniej, kościół  

w Strzelcach Opolskich  

Typ D2 – ukośne zamknięcie nawy od strony prezbiterium (wschodniej) 

Typ E – kościół wraz z dobudowanymi kaplicami bocznymi, co zwiększało nawę 

Typ E1 – kościół z dobudowaną jedną kaplicą boczną po stronie północnej 

Typ E2 – kościół z dobudowaną jedną kaplicą boczną po stronie południowej 

Typ F – przedłużenie nawy bez wprowadzenia kaplic bocznych 

Typ G – rzut w kształcie krzyża, umieszczenie dwóch kaplic bocznych od strony 

prezbiterium, kościoły w: Boguszowicach, Boronowie, Bralinie, Brodach, Gościęcinie  

Typ G1 – rzut w kształcie krzyża, umieszczenie dwóch kaplic bocznych od strony 

prezbiterium, zakrystia odsunięta od prezbiterium i zamknięte od wschodu trójbocznie (tak 

jak prezbiterium), kościół w Baborowie 

Typ H – najbardziej nietypowy rzut kościoła drewnianego na Śląsku – kościół p.w. św. 

Anny w Oleśnie w kształcie ośmioboku 

Źródło:http://www.monio.info/2009/08/11/grupa-slaskich-kosciolow-drewnianych-jej-geneza-i-cechy-

ogolne/ dostęp 20.06.2015 rok 
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2.3. Przykłady kościołów typu śląskiego 

 

Niezwykle interesującym obszarem pod względem drewnianego budownictwa sakralnego 

jest teren dzisiejszego województwa opolskiego. Jeszcze przed zmianą granic 

administracyjnych Polski z 1975 roku, jak wylicza Euzebiusz Gil, na obszarze województwa 

opolskiego znajdowało się 66 kościołów drewnianych wzniesionych o konstrukcji 

zrębowej
471

. W obecnych granicach województwa opolskiego znajduje się 71 świątyń 

drewnianych
472

. Warto zwrócić uwagę na ten obszar także dlatego, że jest to teren bardzo 

bliski ziemi wieluńskiej. Niespełna 15 km od Wielunia znajduje się granica powiatu 

oleskiego, w którym występują kościoły drewniane zaliczane już do kościołów śląskich. W 

jego obecnych granicach administracyjnych znajduje się 17 świątyń wybudowanych z drewna 

(z tego dwie świątynie, tj. w Jaworznie i Wierzbiu należy zaliczyć do kościołów z 

historycznej ziemi wieluńskiej).  

Zespół świątyń, który znajduje się na terenie powiatu oleskiego stanowi bogaty przegląd 

typów sakralnej drewnianej architektury na Śląsku. Ze względu na położenie na granicy kilku 

krain geograficznych jest on doskonałym źródłem wiedzy o transformacjach, a także 

wpływach różnych technik oraz tradycji ciesielskich
473

. Wspólną cechą tych obiektów są 

niewielkie rozmiary. W kościołach tych zrąb ścian jest niski i waha się w granicach 3 do 5 

metrów. Ściany naw i prezbiterium obiektach sięgają do tej samej wysokości lub zrąb ścian 

nawy jest wyższy od zrębu ścian prezbiterium
474

. Kościoły zaliczane do grupy północno-

wschodniej Opolszczyzny nie posiadały przedsionków, które są obecnie rozpowszechnione 

przy kościołach śląskich
475

. Warto także zwrócić uwagę na występowanie 

charakterystycznych w śląskich kościołach sobót. Ten detal architektoniczny w kościołach z 

regionu oleskiego występuje sporadycznie, co świadczy w pewien sposób o jego 

odrębności
476

.   

Pierwszy kościół z terenu opolskiego, który znajduje się w Uszycach
477

 jest oddalony 

niespełna 40 km od Wielunia, a już jest zaliczany do kościołów śląskich ze względu na 
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dwukalenicowy dach. Na terenie powiatu oleskiego znajduje się kościół p.w. św. Marcina w 

Żytniowie, który historycznie w XVI i XVII wieku także należał do ziemi wieluńskiej
478

. 

Kościół ten nie mógł być jednak ujęty w tej dysertacji podczas opisu kościołów wieluńskich, 

ponieważ ten obecny zbudowano w połowie XIX wieku, po tym jak w 1803 roku ówczesna 

świątynia spłonęła
479

. Kolejny pożar miał jeszcze miejsce w 1817 roku
480

. Obecny kościół 

przeniesiono w 1837 roku z Trzcinicy
481

.  

2.3.1. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach 

 

Wieś Uszyce po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie z 20 lipca 1386 roku, 

kiedy to burgrabia wieluński, Hanco de Uschicz podpisuje dokument dotyczący wzajemnej 

współpracy z Władysławem Opolczykiem
482

. Historycznie należała ona do parafii 

Zdziechowice
483

.  Orientowany kościół drewniany w Uszycach wybudowano w 1517 roku
484

. 

Został on usytuowany w centrum wsi, ok. 70 metrów od rozwidlenia dróg. Wokół kościoła 

znajdował się dawny cmentarz. Świątynię konstrukcji zrębowej usztywniono dodatkowo 

lisicami ściągniętymi śrubami. Belki zrębu połączono ze sobą metodą na nakładkę, a ostatki 

zrębu wysunięto poza lico ścian o ok. 30 cm. Belki posiadają następujące wymiary: 20x30 

cm, 18x25 cm, odrzwia i nadproża z belek posiadają wymiary 25x45 cm. Zewnętrzne ściany 

kościoła oszalowano deskami w pionowym układzie Złącza desek osłonięteo wąskimi 

listwami. Wieżę i kruchtę wybudowano w konstrukcji słupowo-szkieletowej oraz oszalowano 

deskami
485

. Wieżyczka sygnaturki posiada konstrukcję szkieletową. Podwalinę dla niej 

stanowią trzy krzyżujące się belki oparte na belkach stropowych
486

. Nad nawą strop jest 

                                                           
478

 Parafia Żytniów była usytuowana na ziemi rudzkiej, którą od XIII wieku zwano wieluńską. W administracji 

kościelnej w okresie przedrozbiorowym należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Archidiecezje z kolei dzieliły 

się na archidiakonaty, które obejmowały kilkadziesiąt parafii. Na ziemi wieluńskiej funkcjonował archidiakonat 

wieluński, na obszarze którego funkcjonowały trzy dekanaty, tj: rudzki, wieruszowski i krzepicki. Parafia 

Żytniów od 1583 roku należała do dekanatu krzepickiego i taki stan utrzymywał się do początku XIX wieku.;  

S. Zabraniak, Zarys dziejów parafii Żytniów do końca XVIII wieku, „ Rocznik Powiatu Oleskiego”, nr 6 (2013), 

s. 130. 
479

 S. Zabraniak, Zarys dziejów parafii Żytniów do końca XVIII wieku, „Rocznik Powiatu Oleskiego”, nr 6 

(2013), s. 136. 
480

 Z pożaru ocalało jedynie prezbiterium  
481

 W Trzcinicy rozebrano go i przewieziono do Żytniowa, następnie został zmontowany przez cieślę Jakuba 

Ostródkę.; M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i 

oleskim, red. M. Śmigielska, Kluczbork-Olesno 2011, s. 14.  
482

 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, tom III, nakł. Biblioteki Kórnickiej, druk. J. I. Kraszewskiego, Poznań 

1879, dokument nr 1852. 
483

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XII, s. 862.  
484

 A. Lubowicka, M. Mówińska, Kościoły Diecezji Kaliskiej. Nasze dziedzictwo, tom I, Bydgoszcz 2013, s. 

356. 
485

 Konstrukcja ta nie jest związana z konstrukcją nawy kościoła 
486

 Archiwum Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. 
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płaski, belkowy z podsufitką. W prezbiterium strop stanowi półkolebka. Do uciętych belek 

stropowych umocowano równolegle do krokwi pochyłe stolce połączone z jętką oraz 

wzmocnione mieczami. Od wnętrza strop jest podbity wzdłuż osi kościoła deskami. Stopy 

wewnątrz prezbiterium, oparte po obu stronach, tworzą sklepienie kolebkowe. W wieży 

stropy poszczególnych kondygnacji posiadają formę prostych pomostów z ułożonych desek 

na belkach przerzuconymi poprzecznie do osi kościoła. W dolnej kondygnacji wieży, w której 

znajduje się kruchta, strop jest belkowy z podsufitką. Kościelny chór muzyczny został 

wsparty na czterech belkach „stropowych” (wspartych na ścianach nawy) oraz na parze belek 

poprzecznych do nich
487

. 

Więźba dachowa w kościele nad nawą jest krokwiowo-jętkowa ze stolcami. Krokwie 

oparto na belkach stropowych i spięto dwoma jętkami. Na środku belek stropowych wzdłuż 

osi kościoła ułożono podwalinę pod słupy stolcowe
488

. Na krokwie nabito przepustnice. Pod 

połączeniem krokwi z przepustnicami ustawiono pionowe stolce, które wsparto na belkach 

stropowych. Krokwie z belkami stropowymi połączono sposobem na wrąb czołowy, z kolei 

jętki z krokwiami i mieczami na jednostronnie nakładki. Podciągi ze środkowymi słupami 

stolcowymi połączono ze sobą sposobem na dwustronną nakładkę. Wszystkie złącza 

wzmocniono drewnianymi kołkami. Rozstaw kozłów krokwiowych występuje co 1,25 m. 

Wszystkie wiązary są pełne. Więźba dachowa znajdująca się nad prezbiterium jest 

krowkiowo-jętkowa
489

. Nad trójbocznym zamknięciem prezbiterium znajdują się trzy połacie 

dachowe, które oparto na ostatnim koźle krokwiowym
490

 oraz krokwiach narożnych
491

. 

Wszystkie dachy w świątyni pokryte są gontem. 

Podłogi w nawie, prezbiterium, zakrystii oraz loży kolatorskiej są drewniane. Ułożono je 

wzdłuż osi kościoła. W kruchcie i przedsionku południowym podłoga jest ceglana
492

. 

Schody zewnętrz, które prowadzą do loży kolatorskiej są drewniane, dwubiegowe, ze 

spocznikiem oraz drewnianą balustradą. Schody prowadzące z kruchty na chór muzyczny 

również są drewniane oraz drabiniaste
493

.  

                                                                                                                                                                                     
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach, oprac. J. Koj, Częstochowa 1990, karta nr 2. (dalej: 

WUOZ Opole, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach…, k. nr..) 
487

 ich końce z jednej strony oparte są na ścianie szczytowej nawy, natomiast z drugiej na parze słupów w formie 

kolumn.; WUOZ Opole, Kościół p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach …, k. nr 2. 
488

 Słupy stolcowe połączono pod jętkami z podciągami (równoległymi do podwaliny słupów stolcowych) z 

belkami stropowymi dodatkowo wzmocnionymi mieczami. Podciągi połączono między sobą dodatkowymi 

skośnymi belkami. Wzdłuż osi nawy – co drugi wiązar.  
489

 Z jedną jętką i z dwoma pochyłymi (równolegle do krokwi) stolcami 
490

 Jego szerokość odpowiada szerokości prezbiterium  
491

 Rozstaw kozła odpowiada ścianie zamykającej trójboczne zamknięcie prezbiterium.; WUOZ Opole, Kościół 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach …, k. nr 2.  
492

 Tamże, k. nr 2. 
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W kościele znajduje się dziewięć otworów drzwiowych
494

, a także dwanaście otworów 

okiennych
495

. 

Główne części kościoła posiadają rzut kwadratu (lub prostokąta zbliżonego do kwadratu). 

nawa, której rzut zbliżony jest do kwadratu posiada wymiary zewnętrze 1009x995 cm oraz 

wewnętrze: 945x950 cm. Kruchta stanowiąca przyziemie wieże również ma rzut zbliżony do 

kwadratu. Jej wymiary zewnętrzne, to 550x544 cm. Południowy przedsionek o rzucie 

kwadratu ma wymiary zewnętrze: 335x335 cm. Główna część zamkniętego trójbocznie 

prezbiterium posiada wymiary zewnętrzne 755x725 cm (wewnętrzne 715x705 cm).  

Ściany skośne trójbocznie zamkniętego prezbiterium mają długość 350 cm, a ściana 

zamykająca 385 cm długości. Wymiary prostokątnej zakrystii, to 322x575 cm. 

Bryła świątyni jest urozmaicona
496

. Nawa, prezbiterium i przedsionek od południa 

przykryte są dwuspadowymi dachami. Kalenica, miesząca się nad prezbiterium w stosunku do 

kalenicy nad nawa jest obniżona. Zamknięcie prezbiterium jest przykryte trzema połaciami 

dachu. Wieżę przykryto dachem namiotowym. Wieżyczka sygnaturki została pokryta 

cebulastym hełmem z latarnią. Nad przybudówką zakrystii i loży kolatorskiej znajdują się trzy 

połacie dachu czterospadowego
497

. Ciekawym zastosowaniem architektonicznym jest 

pochylony daszek nad schodami na lożę kolatorską. Jest on równoległy do biegu schodów i 

ciekawie urozmaica bryłę kościoła
498

. Połacie dachu posiadają wysunięte okapy. Stosunek 

wysokości ściany nawy do wysokości dachu nad nawą wynosi 4:5. Stosunek wysokości 

ściany prezbiterium do wysokości dachu nad prezbiterium wynosi 7:8. 

W zachodniej elewacji kościoła znajduje się wieża z kruchtą z otworem wejściowym, 

w którym usytuowane są drzwi dwuskrzydłowe. Elewacja zachodnia jest oszalowana 

                                                                                                                                                                                     
493

 Tamże, k. nr 3. 
494

 1. Główne drzwi wejściowe z zewnątrz do kruchty są dwuskrzydłowe, pojedyncze, prostokątne, a od 

zewnątrz pobite deskami.2-3. Z zewnątrz do zakrystii oraz z zewnątrz do loży kolatorskiej. Są one prostokątne, 

spągowe, obite od zewnątrz skośnie deskami drewnianymi. 4. Z zewnątrz do południowego przedsionka. Są one 

prostokątne, zamknięte od góry odcinkiem łuku, obite od zewnątrz pionowymi deskami.5-7. Z zakrystii do 

prezbiterium, z kruchty do nawy oraz z przedsionka południowego do nawy. Są one prostokątne, zamknięte od 

góry odcinkiem łuku, jednoskrzydłowe.8-9.  Z kruchty na schody oraz ze schodów na chór. Są one prostokątne, 

spągowe. 
495

 Okna 1-3 znajdują się w nawie, 4-5 w prezbiterium. Są one prostokątne, pojedyncze i zamknięte od góry 

odcinkiem łuku, 15-kwaterowe. Okna 6-7 w prezbiterium są okrągłe, stałe, podzielone na 16 kwater. Okna 8-11 

znajdują się w loży kolatorskiej i zakrystii. Są one małe, prostokątne, jednoskrzydłowe, krosnowe i podzielone 

na 4 kwatery. 12. Jedno niewielkie, prostokątne okno znajduje się także w wieży w południowej ścianie. 
496

 Kościół w Uszycach jest jednokondygnacyjny w części nawy i prezbiterium, wieża jest czterokondygnacyjna, 

przybudówka mieszcząca od północy zakrystię jest dwukondygnacyjna, natomiast południowa przybudówka 

przedsionka jest jednokondygnacyjna.  
497

 z których południowa połać wychodzi z północnej połaci dachu prezbiterium tworząc dzięki temu głęboki 

kosz między połaciami 
498

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach …, k. nr 3. 
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pionowo deskami
499

. Poziomy wieży na zewnątrz podkreślono poziomymi listwami. Po 

bokach wieży znajduje się szczytowa ściana nawy. W jej południowej części wzmocniono 

poziom stropu za pomocą poziomej listwy. W północnej części za pomocą listwy wyznaczono 

poziom chóru. Elewację północna świątyni stanowi ściana nawy, w której w 2/3 wysokości 

znajduje się prostokątny otwór okienny, zamknięty odcinkiem łuku. Do części prezbiterialnej 

dostawiono dwukondygnacyjną (mieszczącą zakrystię o lożę kolatorską) przybudówkę. 

Wschodnia elewację świątyni stanowi dobudówka zakrystii i loży. Południowa elewacja 

usytuowana jest w południowej ścianie prezbiterium, w której mieszczą się w 2/3 wysokości 

ściany dwa prostokątne otwory okienne. Nad podmurówką wokół całego kościoła nabito 

wąskie deski i spełniają role fartucha ochronnego
500

.  

Kubatura kościoła wynosi 1427,9 m
3
, natomiast powierzchnia użytkowa 232, 07 m

2
.     

Kościół w Uszycach jest interesującym przykładem śląskiego drewnianego 

budownictwa sakralnego. Bardzo bliski historycznej ziemi wieluńskiej nie wykazuje już z nią 

podobnych cech architektonicznych. Posiada przede wszystkim dwukalenicowy dach 

(charakterystyczny dla Śląska), wysoką wieżę (nad poziom dachu) oraz urozmaiconą bryłę. 

 

IL.  35. Rzut i przekroje kościoła w Uszycach 

 

 

 

Źródło: Archiwum konserwatora zabytków w Opolu 

                                                           
499

 Podobnie jak cały kościół. 
500

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach …, k. nr 4. 
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IL.  36. Kościół w Uszycach stan obecny 
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2.3.2.  Kościół p.w. św. Mikołaja w Gołej 

 

Niespełna 5 km od Uszyc znajduje się miejscowość Goła, w której mieści się drewniany 

kościół z przełomu XVII/XVIII wieku
501

. Orientowany kościół drewniany został zbudowany 

w konstrukcji zrębowej na kamiennym fundamencie. Jego nawa posiada plan kwadratu, a od 

zachodu przylega do niej wieża
502

.  Zamknięte trójbocznie prezbiterium posiada rzut 

prostokąta. Od północy usytuowana jest zakrystia, w której mieszczą się schody do loży 

kolatorskiej. Tam też znajdowała się dawna kruchta, a obecnie skład
503

.  

Dach nad nawą kościoła jest siodłowy, natomiast nad prezbiterium jest niższy, siodłowy, 

zamknięty trzema połaciami. Takie ułożenie dachu jest typowe dla regionu śląskiego. Nad 

zakrystią opada nieco odchylona połać dachu z nad prezbiterium. Na wysokości okapu 

znajduje się załamanie, które tworzy także okap od strony wschodniej. Przy zachodnim 

szczycie usytuowana jest graniasta wieża, którą nakryto ośmiobocznym, z szerokim okapem, 

dachem, nad którym umieszczono ośmioboczną wieżyczkę z baniastym hełmem. Dawna 

kruchta (która przylegała do północnej ściany) została nakryta dachem siodłowym
504

. 

Wszystkie ściany w kościele oszalowano z listwowaniem
505

. 

Kościół p.w. św. Mikołaja w Gołej jest typowym przedstawicielem drewnianego 

budownictwa typu śląskiego. Orientowany z dwukalenicowym dachem oraz z niską wieżą 

zasługuje na to, aby jego opis umieścić w opracowaniu. Dodatkowym czynnikiem jest także 

jego geograficzne usytuowanie. Bardzo bliskie historycznej ziemi wieluńskiej (ok. 35 km), a 

już jest typowym reprezentantem zupełnie innej myśli rzemieślniczej. 

      

 

                                                           
501

 A. Lubowicka, M. Mówińska, Kościoły Diecezji Kaliskiej. Nasze dziedzictwo, tom I, Bydgoszcz 2013, s. 363. 
502

 Także kwadratowa w rzucie. 
503

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny p.w. św. Mikołaja w 

Gołej, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1994, karta nr 2.(dalej: WUOZ Opole, Kościół p.w. św. 

Mikołaja w Gołej…, k. nr..) 
504

 Tamże, k. nr 2-3.  
505

 Tamże, k. nr 3. 
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IL.  37. Usytuowanie i rzut kościoła w Gołej 

  

 

IL.  38. Przekroje kościoła w Gołej 

  

Źródło: Archiwum Konserwatora Zabytków w Opolu 
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IL.  39. Kościół w Gołej stan obecny 

 

Fot.Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

Fot. Zbigniew Bereszyński (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
http://www.kosiolydrewniane.pl/
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2.3.3. Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie 

 

Bardzo ciekawym obiektem drewnianym z terenów dzisiejszego województwa opolskiego  

jest orientowany kościół p.w. św. Anny usytuowany w drodze wyjazdowej z Olesna, już na 

skraju miasta (ok. 1,5 km od centrum miasta)
506

. Świątynia ta została konsekrowana w 1518 

roku
507

. Jako jedyny na całym obszarze Śląska kościół ten posiada pięć kaplic dobudowanych 

do bryły zasadniczej. Kaplice przylegają do sześcioboku, którego szósty bok łączy się z 

przejściem z nawą starszej części.  Dzięki takiemu zabiegowi rzut kościoła przypomina 

monstrancję
508

. Kaplice zostały dobudowane do pierwotnej bryły w latach 1668-1670 przez 

cieślę Marcina Snopka z Gliwic
509

.  Pierwotne założenia konstrukcyjne kościołów z regionu 

oleskiego nie zakładały zakrystii. Przykładem jest także kościół p.w. św. Anny, który miał 

dobudowany ten element dopiero w 1707 roku
510

.  

W kościele w Oleśnie znaczący remont przeprowadzono w 1967 roku, określany mianem 

„kapitalny”. W 1982 roku uzupełniono gonty oraz naprawiono dach. Obecnie, co cztery lata 

przeprowadzana jest bieżąca konserwacja, a ogólny stan kościoła jest określony, jako 

dobry
511

. 

W najstarszej części świątyni znajduje się zamknięte trójbocznie prezbiterium, do którego 

przylega prostokątna nawa. Znajduje się w niej szerokie przejście, które prowadzi do 

młodszej, centralnej części budynku. W najnowszej części zespołu znajduje się dobudowana 

w 1707 roku zakrystia oraz loża kolatorska. Bardzo interesującym detalem architektonicznym 

są występujące wokół kościoła wspartych na słupach z zastrzałami soboty, które przechodzą 

                                                           
506

 Lokalizacja świątyń wiąże się z cudownymi wydarzeniami, czego przykładem miał być kościół p.w. św. 

Anny. Według legendy, którą przytoczył Wasylewski „w dawnych czasach, kiedy ogromna puszcza otaczała 

Olesno, zabłąkaną dziewczynę w lesie otoczyli zbójcy, a wylękniona dziewczyna skryła się za pień sosny. 

Modląc się do swojej patronki św. Anny, prosiła ją o ocalenie. Patronka wysłuchała próśb dziewczyny i uczyniła 

ją niewidoczną dla zbójców”. Przekaz legendy był tak mocny, że pod wybudowany w pierwszej połowie XVI 

wieku kościół przybywali pielgrzymi z Opola, Raciborza, Piotrkowa, Radomia i Kielc.; Stanisław Wasylewski, 

Na Śląsku Opolskim. Pamiętnik Instytutu Śląskiego, t. III, Katowice 1937, s. 220-223.; E. Gil, Drewniane 

kościoły północno-wschodniej części Opolszczyzny, [w:] Kwartalnik Opolski, s. 71.  
507

 Data konsekracji kościoła znajduje się na belce tęczowej. 
508

 Inną interpretacją wyglądu gwiaździstego rzutu kościoła jest kwiat róży znajdujący się w herbie Olesna.; M. 

Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim, red. 

M. Śmigielska, Kluczbork-Olesno 2011, s.6 
509

 E. Gil, dz. cyt, s. 65. Warto podkreślić, iż Marcin Snopek do Gliwic przybył z Krakowa, a następnie wstąpił 

do lokalnego cechu. G. Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 

2007, s. 95. Niemniej małopolska myśl cesielska nie była mu obca, co widać m.in. w zastosowaniu chociażby 

okapów wokół całej świątyni. Jednokalenicowy dach również jest przykładem małopolskiego typu rozwiązania 

konstrukcyjnego. 
510

 E. Gil, dz. cyt, s. 68. 
511

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół odpustowy p.w. św. Anny w 

Oleśnie, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992, karta nr 5.(dalej: WUOZ Opole, Kościół p.w. św. 

Anny w Oleśnie …, k. nr..) 
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w daszek nad schodami do loży. Centralna część kościoła posiada rzut gwiaździsty i jest 

utworzona z sześcioboku i przylegających do niego pięciu kaplic
512

. Dach nad nawą kościoła 

z wieżą i sygnaturką jest siodłowy. Podobnie, jak dachy nad kaplicami
513

. Dachy świątyni są 

wysokie i siodłowe. Nad nawą dach jest dwuspadowy. Nad lożą kolatorską znajduje się 

osobny dach czterospadowy z zaokrąglonymi krótszymi połaciami. Nad środkowa częścią 

kościoła dach jest sześciopolowy, namiotowy, zwieńczony cebulastym hełmem pobitym 

blachą. Dachy kaplic są siodłowe, ze skośnymi połaciami nad zamknięciami, powiązane z 

dachem części centralnej. Zadaszenie zarówno sobót, jak i ścian pobito gontem
514

.  

Konstrukcja ścian nawy i zakrystii jest zrębowa i wzmocniona drewnianymi lisicami, 

które ustawiono na nowszym podmurowaniu. Ściany w centralnej części kościoła również 

zbudowano w konstrukcji zrębowej i usztywniono lisicami. Ściany kaplic pobito gontem. W 

prezbiterium i nawie drewniane belkowe stropy są płaskie. Belkę tęczową wsparto na dwóch 

profilowanych z cokołami słupach
515

. Konstrukcja kopuły sześcioboku została wsparta na 

sześciu słupach usytuowanych u zbiegu ścian kaplic powiązanych podciągami. Sześciobok 

wewnątrz świątyni jest na wysokości płaskich odcinków stropowych kaplic. Wąską galenię 

wsparto na sześciu spiralnych słupach z cokołami, które odpowiadają słupom 

konstrukcyjnym. W przedłużeniu słupów spiralnych znajdują się balaski podtrzymujące 

sześciopolowe pozorne sklepienie kopulaste. W kaplicach oraz członie łączącym centralną 

część z kościołem znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe z płaskimi odcinkami 

stropowymi w szczytach. Warto zwrócić uwagę, iż pomiędzy słupami konstrukcyjnymi a 

podciągami umieszczono wcięte kroksztyny. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są 

ozdobnie wyżynane listwy umieszczone u nasady stropu kopulastego, kolebek w kaplicach 

oraz pod balustradą galeryjki.  

Nad nawą od zachodu dobudowano czworoboczną wieżę związana z konstrukcją dachu. 

Jej ściany są lekko pokryte i oszalowane. W zwieńczeniu wieży usytuowany jest gzyms, nad 

którym mieści się baniasty hełm z wydzieloną ośmioboczną podbitą blachą iglicą
516

.  

Okna w świątyni mają kształt kwadratowy. Posiadają gzymsy oraz okapy. W kościele są 

cztery wejścia
517

.  

                                                           
512

Kaplice posiadają dwuboczne, ostre zamknięcia. Przy szóstym boku znajduje się wejście do kościoła 
513

 WUOZ Opole, Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie…, k. nr 2. 
514

 Tamże, k. nr 2. 
515

 Tamże, k. nr 2. 
516

 Tamże, k. nr 2. 
517

 W członie łączącym oraz w kaplicy w części południowo-wschodniej. Dwa są  prostokątne,  zamknięte z 

nadprożami, dekorowanymi motywem oślego grzbiety. Kolejne dwa są zamknięte półkoliście.; WUOZ Opole, 

Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie…, k. nr 2. 
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Kubatura budynku kościelnego wynosi 4303 m
3
, natomiast powierzchnia użytkowa, to 

592, 8 m
2
. 

Świątynia w Oleśnie jest kościołem odpustowym. Wiele takich obiektów powstało po 

soborze trydenckim, który odbywał się w latach (1545-1563). Zaczęto wówczas propagować 

religijność, wspólne modlitwy, czy pielgrzymki. Widowiskowe obrzędy wymagały nowych 

miejsc kultu, zatem wznoszono nowe obiekty sakralne w miejscach okupionych legendami i 

cudownymi czynami, wydarzeniami i objawieniami. Takim miejscem jest kościół p.w. św. 

Anny w Oleśnie. Kościoły odpustowe reprezentowały znacznie bogatszy projekt 

architektoniczny niż świątynie parafialne, który był dostosowany do odmiennej funkcji 

wymagającej zwiększonej liczby kaplic oraz przybudówek
518

. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

centralna kaplica dobudowana do kościoła nie ma swojego odpowiednika w drewnianej 

architekturze. Zbudowano ją na planie gwiazdy utworzonej z sześcioboku oraz wychodzących 

z niego ramion. Pięć z nich (zamkniętych dwubocznie) mieści w sobie kaplice, natomiast 

szóste, najdłuższe ramię to łącznik prowadzący do nawy
519

. 

Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie należy bez wątpienia do najpiękniejszych drewnianych 

budowli sakralnych na obszarze Górnego Śląska. Ze względu na swoją wyjątkową i 

niepowtarzalną architekturę nazywa się ją „oleską różą zaklętą w drewnie”. Jest to zabytek 

klasy zerowej. Makieta tego niezwykłego w rzucie budynku (obok makiety wieży Eiffla) 

prawdopodobnie zdobiła światową wystawę sztuki architektonicznej w Nowym Jorku, co 

tylko potwierdza wartość opisywanego w tym miejscu zabytku
520

. Kościół p.w. św. Anny w 

Oleśnie uznawany jest za najcenniejszy drewniany zabytek sakralny na Śląsku i jeden z 

najcenniejszych w Polsce
521

. 

                                                           
518

 G. Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce…, s. 99. 
519

 J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku…, s. 77.; G. Ruszczyk, Architektura drewniana 

w Polce…, s. 282. 
520

 M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, dz. cyt., s. 4.; Niestety tej wielokrotnie powtarzanej informacji w 

przewodnikach i opracowaniach nie udało się potwierdzić źródłowo. Nie widomo, na której dokładnie wystawie 

miało to miejsce. Obecnie prowadzone są prace nad monografią kościoła p.w. św. Anny w Oleśnie, gdzie 

redakcją zajmuje się Ewa Cichoń – dyrektor Muzeum Regionalnego w Oleśnie. Potwierdza ona, iż informacja o 

wystawie światowej będzie powielona w książce, powołując się na wcześniejsze opracowania oraz wypowiedzi 

miejscowego proboszcza, który tą informację przekazał mieszkańcom Olesna, jako pierwszy. Najbardziej 

prawdopodobny będzie zatem rok 1964.; Wywiad Damiana Langnera z Ewą Cichoń przeprowadzony 

20.11.2015 roku.  
521

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polce…, s. 280. 



119 
 

IL.  40. Usytuowanie kościoła p.w. św. Anny w Oleśnie. 

 

IL.  41. Rzut poziomy kościoła w Oleśnie 
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IL.  42. Przekrój podłużny kościoła w Oleśnie 

 

Źródło: Archiwum konserwatora zabytków w Opolu 

IL.  43. Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie stan obecny 
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IL.  44. Kościół p.w. św. Anny z lotu ptaka 

 

Źródło: http://www.kosciolydrewniane.eu/olesno stan na 07.07.2015 rok 

http://www.kosciolydrewniane.eu/olesno%20stan%20na%2007.07.2015
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IL.  45. Wnętrze kościoła w Oleśnie 

 

Źródło: http://www.kosciolydrewniane.eu/olesno stan na 07.07.2015 rok 

IL.  46. Makieta kościoła p.w. św. Anny w Oleśnie 

  

Źródło: http://www.gliwiczanie.pl/Odwiedziny/olesno/olesno.htm 

 

 

 

 

 

http://www.kosciolydrewniane.eu/olesno%20stan%20na%2007.07.2015
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2.3.4. Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach 

 

W drodze z Olesna do Gorzowa Śląskiego usytuowana jest miejscowość Kozłowice, w 

której znajduje się drewniany, orientowany XVII-wieczny kościół cmentarny p.w. św. Jana 

Chrzciciela. Fundatorem obiektu był szlachcic Adam von Frankenberg
522

. 

Gruntowny remont budynku kościelnego przeprowadzono w latach 1989-1991, kiedy 

wymieniono zgnite elementy ścian, stropów i dachu
523

. Oczyszczono także gzymsy z farby 

olejnej, belki tęczy i konsol. Pracami naprawczymi zostało objęte także wnętrze świątyni
524

. 

Kościół posiada zbliżoną w rzucie do kwadratu nawę oraz zamknięte trójbocznie 

prostokątne prezbiterium. Przy północnej ścianie prezbiterium usytuowana jest zakrystia. 

Słupy, które podpierają strop i dach w nawie dzielą rzut i przestrzeń na trzy części. Dwie 

boczne i wąskie części z płaskimi stropami sprawiają wrażenie bocznych naw. Część 

środkowa, to szeroka nawa główna
525

.  

Świątynię wzniesiono na podmurówce z kamienia i cegły. Ściany o konstrukcji zrębowej 

zbudowano z bali sosnowych oraz wzmocniono lisicami. Nad nawą i prezbiterium nie ma 

stropu, znajduje się tam jedynie konstrukcja niosąca drewniane sklepienia, którą wsparto na 

podciągach
526

.  

Stropy nad nawą i prezbiterium nie posiadają podłóg, jedynie pomosty komunikacyjne. 

Natomiast nad zakrystią oraz lożą kolatorską stropy są belkowe, nagie z podłogami na 

belkach
527

. Sklepienie kościoła jest pozorne, kolebkowe. Nad środkową częścią nawy oraz 

prezbiterium wykonano nowe sklepienie z desek na styk
528

.   

Niską wieżę świątyni wybudowano w konstrukcji słupowej. Posiada ona cztery słupy 

usztywnione krzużulcami, mieczami, zastrzałami, wieńcami oraz belkami stropowymi
529

.  

Więźba dachowa nad nawą kościoła jest jętkowo-wieszarowa, nad prezbiterium jętkowa. 

Obie więźby posiadają podwieszoną konstrukcję do przymocowania desek sklepienia
530

.    

                                                           
522

 M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim, 

red. M. Śmigielska, Kluczbork-Olesno 2011, s. 19. 
523

 Wymieniono gonty na dachach, ścianach, pozorne sklepienie w nawie, prezbiterium i w emporze podłogi. 
524

 Rozebrano dwa ołtarze z fragmentów ściany wschodniej nawy.; Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, oprac. L. 

Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992, karta nr 6. 
525

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992, karta nr 3.(dalej: 

WUOZ Opole, Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach …, k. nr..) 
526

 Podciągi są odsunięte od ściany zewnętrznych o ok. 1,5 m. Podciągi wsparto słupami. 
527

 Końce belek stropowych zacięto, a w wieńcach obłożono deskami 
528

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach …, k. nr 2. 
529

 Tamże. 
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Dachy nad prezbiteirum oraz nawą dominują nad ścianami i stanowia one 1/3 wysokości 

przybudówki, a nad wieżą ok. 2/7 jej wysokości
531

. Dachy kościoła są siodłowe, nad 

prezbiterium z zamknięciem trójbocznym oraz nad lożą kolatorską dwubiocznym. Dach nad 

wieżą jest namiotowy, ośmioboczny i spoczywa na graniastosłupie wieży
532

. 

Wszystkie dachy i ściany kościoła pokryto gontem. Ściany wieży oszalowano pionowo 

deskami
533

. 

Kubaturę tego budynku kościelnego określono na 1061,5 m
3
, natomiast powierzchnię 

użytkową na 158,2 m
2
. 

 

IL.  47. Usytuowanie kościoła w Kozłowicach 

 

 

                                                                                                                                                                                     
530

 Tamże. 
531

 Tamże, k.  nr 3. 
532

 Tamże. 
533

 Tamże, k. nr 2. 
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IL.  48. Rzut i przekroje kościoła w Kozłowicach 

 

 

Przykład więzara zastosowanego w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach 

 

Źródło: Archiwum Konserwatora Zabytków w Opolu 
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IL.  49. Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach stan obecny 

 

Fot. Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

Fot. Jacek Ramus (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot . Zbigniew Bereszyński (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

2.3.5. Kościół p.w. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie  

 

Zaledwie 6 km od kościoła p.w. św. Anny w Olesnie oddalony jest cmentarny kościół 

p.w. Marii Magdaleny w Starym Olesnie. Jego data budowy określana jest na 1680 rok i był 

wówczas  filią parafii w Oleśnie. Od 1911 roku jest to kościół parafialny
534

.  

Ta świątynia orientowana została wzniesiona na podmurówce z kamienia. 

Nawę kościoła zbudowano na rzucie wydłużonego prostokąta. Prezbiteiurm zamknięto 

prosto na rzucie kwadratu. Zakrystia posiada rzut wydłużonego prostokąta.Wieża kościoła 

posiada rzut prostokąta zbliżonego do kwadratu, natomaist przybudówki znadjujące się przy 

wieży są zróżnicowego rzutu
535

. 

Ściany w nawie,  prezbiteirum i zakrystii wniesiono w konstrukcji zrębowej z belek 

grubości 14-18 cm oraz wzmocniono je lisicami
536

. 

                                                           
534

 M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, dz. cyt., s. 7.; J. Kleszcz, The route of wooden churches in Olesno 

County – a sketch, ”Architectus” ,No. 1(31), 2012, s. 66. 
535

 Lewa przybudówka jest prostokątna, natomiast prawa kwadratowa 
536

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. św. Marii 

Magdaleny w Starym Oleśnie, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992, karta nr 2.(dalej: WUOZ 

Opole, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie …, k. nr..) 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Strop nawy jest kasetonowy. Jego elementami nośnymi sa cztery równoległe do ścian 

dłużnych nawy sosręby
537

. Nad prezbiterium znajduje się pozorne sklepienie z płaskimi 

krótkimi odcinkami podstawy
538

.  

Nietypową konstrukcję posiada dach nad nawą świątyni. Przedłużono słupy ramy 

przestrznnej i pełnią one rolę stolców podpierających płatwie. Na nich, w połowie wysokości 

dachu, leżą jętki. Około jednego metra pod kalenica grzędy znajdują się kotwiące krokwie. 

Nad prezbiteiurm dach jest jętkowy, natomiast nad zakrystią krokwiowy. Dach znajdujący się 

nad kwadratowym wieńcu izbicy jest ośmioboczny, namiotowy. Wieżyczka, umieszczona w 

kalenicy nawy posiada kontrukcję słupową
539

. Wszystkie dachy pokryto gontem, jedynie dach 

nad zakrystią pokryto papą. Należy zwrócić szczególna uwagę na to, iż siodłowy dach nad 

nawa jest wyższy, niż siodłowy dach (zamknięty pionowym szczytem) nad prezbiterium
540

. 

Jest to jednocześnie cecha architektoniczna, która potwierdza przynależność kościoła w 

Starym Oleśnie do kosciołów typu śląskiego.   

Wieżę kościelną wybudowano w konstrukcji słupej z izbicą. Cztery słupy, które są 

pochylone ku wnętrzu wieży usztywniono krzyżulcami, zastrzałami,mieczami, wieńcami i 

belkami stropowymi. Przybudówki po obu stronach wieży zbudowano w konstrukcji ryglowej 

z dachami krokwiowymi
541

. 

Ściany nawy i prezbiteirum pobito gontem, natomaist ściany zakrystii, wieży i 

przybudowek oszalowano pionowo deskami, a na połączeniach desek nałożono listwy
542

.  

Kościół gruntownie wyremontowano w latach 1955-1957 oraz w roku 1959. Rozebrano 

wówczas dach i ściany. Uzupełniono zniszczone miejsca, a następnie ułożono ponownie 

wszystkie elementy. Podczas tego remontu otworom okiennym nadano łukowe zamknięcia, 

wymieniono okna oraz posadzkę kamienną. Wymieniono także szalowanie z zewnątrz i 

wewnątrz kościoła. Dach został pokryty nowymi gontami
543

.  

Kubatura kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie wynosi 1256 m
3
. 

                                                           
537

 Główne belki w drewnianym stropie. Sosręby w kościele w Starym Oleśnie są zagięte od strony prezbiterium 

w wysokiej belce tęczowej a po przeciwnej stronie wsparto je na zachodniej szczytowej ścianie nawy. 
538

 w zwieńczeniu sklepienie podwieszono do belek stropu 
539

 WUOZ Opole, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie …, k. nr 2. 
540

 Tamże, k. nr  4. 
541

 Tamże, k. nr 2. 
542

 Tamże, k. nr 2. 
543

 Tamże, k. nr 6. 
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IL.  50. Usytuowanie kościoła w Starym Oleśnie 

 

IL.  51. Rzut kościoła w Starym Oleśnie 

 

IL.  52. Przekroje kościoła w Starym Oleśnie 
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Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, 

 

IL.  53. Kościół w Starym Oleśnie stan obecny 

 

Fot. Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot. Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

2.3.6. Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach 

 

W związku z silnym oddziaływaniem protestantyzmu na rozwój śląskiej architektury 

drewnianej, postanowiłem zamieścić w tym rozdziale także przykłady drewnianych świątyń, 

które wcześniej były ewangelickie. 

Doskonałym przykładem takiej budowli sakralnej jest kościół p.w. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach w powiecie kluczborskim. Datę powstania tego 

budynku określa się na 1550 rok, a budowniczym obiektu był Michał Konieczny
544

. Z kolei 

rozbudowano go w 1693 roku (taka data widnieje na belce tęczowej)
545

. Natomiast w 1725 

roku dobudowano wieżę, a w 1776 roku poszerzono nawę
546

. 

Kościół posadowiono na fundamencie kamiennym. Podwalina wraz z pierwszą częścią 

belek dolnych partii zrębu w części prezbiterialnej i zachodniej części nawy są nieco grubsze i 

odsadzone od lica ściany
547

.  

                                                           
544

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 359. 
545

 M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, dz. cyt., s. 11. G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polce…, s. 

269. 
546

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 359. 
547

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Opolu, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Brzezinkach, oprac. J. Kowalewski, Opole 1996, karta nr 2.(dalej: WUOZ Opole, Kościół p.w. 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach …, k. nr..) 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Ściany świątyni są drewniane, z brusów iglastych, kołkowane. Zbudowano je w 

konstrukcji zrębowej. W 1964 roku część ścian obito gontem. Stropy świątyni są płaskie i 

drewniane. W nawie w osi wzdłużnej znajduje się podciąg. W kruchtach oraz zakrystii stropy 

są płaskie i drewniane. W szerszej części nawy znajdują się dwa tragarze wsparte na dwóch 

profilowanych słupach, które stanową podstawę wieży
548

. Więźba dachowa kościoła jest 

drewniana
549

, storczykowa. Dachy świątyni są siodłowe o trzech kalenicach. Dach nad 

prezbiterium i zakrystią jest wspólny. Nad kruchtami znajdują się dachy dwuspadowe z 

zadaszeniem w szczytach. Wieżę zwieńczono wysmukłym hełmem namiotowym ze ściętymi 

narożnikami oraz wklęsłymi połaciami. Wszystkie dachy pokryto gontem
550

. 

Kościół posiada dość nietypowy rzut i układ przestrzenny. Nawa jest dwuczłonowa – 

część zachodnia posiada kształt wydłużonego prostokąta (w osi poprzecznej). Powstała ona w 

trakcie przebudowy w 1776 roku i przylega do korpusu o rzucie zbliżonym do poprzecznego 

prostokąta. Od wschodu usytuowane jest węższe prezbiterium o trójbocznym zamknięciu. Od 

północy usytuowano prostokątną zakrystię. W przedłużeniu północnej ściany zakrystii w 

miejsce podcieni wbudowano prostokątny składzik gospodarczy. Od zachodu i południa 

usytuowane są dwie kruchty
551

. Ten wielozałamaniowy rzut jest uporządkowany od wnętrza 

za pomocą równolegle wbudowanych w nawę empor. Tworzą one przedłużenie linii 

północnej ściany na całej jej długości. 

Różnorodności rzutu kościoła w Brzezinkach odpowiada różnorodność jego bryły. Jest 

ona wieloelementowa o odmiennych wielkościach. Elementy składowe charakteryzują się 

coraz wyższymi poziomami kalenic nad poszczególnymi częściami, z których zachodnią 

wieńczy smukła, czworoboczna wieża
552

. 

Elewacja wschodnia prezbiterium i zakrystii jest na jednej linii. Zachodnia elewacja jest 

prosta, prostokątna, przykryta szczytem dwuspadowego dachu o ściętym wierzchołku. Wieżę 

i szczyt oszalowano pionowo z listwami uszczelniającymi na styku. Elewacja południowa 

charakteryzuje się załamaniami linii, które powstały w wyniku zróżnicowanych wielkości 

poszczególnych brył
553

.  

                                                           
548

 Tamże, k. nr 2. 
549

 Z drewna iglastego 
550

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach …, k. nr 2. 
551

 Jedna kwadratowa, druga prostokątna 
552

 Wieżę wtopiona w dach kończy wysoki hełm, który przechodzi z kwadratowej podstawy w ośmiobok 
553

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach …, k. nr 4. 
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Warto podkreślić, iż mimo wielu remontów, kościół zachował w dużym stopniu swój 

pierwotny wygląd. Dobudówki i przebudowania w drugiej połowie XVIII wieku jedynie 

wzbogaciły formę świątyni, tworząc jedyną w swoim rodzaju taką bryłę architektoniczną
554

.  

Kubatura kościoła w Brzezinkach wynosi 1455 m
3
, natomiast powierzchnia użytkowa to 

232 m
2
. 

 

IL.  54. Plan sytuacyjny kościoła w Brzezinkach 

 

IL.  55. Rzut przyziemia kościoła w Brzezinkach 

 

Źródło: Archiwum Konserwatora Zabytków w Opolu 

                                                           
554

 Tamże,  k. nr 3. 
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IL.  56. Kościół w Brzezinkach stan obecny 

 

http://www.kosciolydrewniane.eu/brzezinki 

 

http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/99:opolskie/85732:Brzezinki_drewniany_kosciol_cmentarny.html 

 

http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/99:opolskie/85732:Brzezinki_drewniany_kosciol_cmentarny.html
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2.3.7. Kościół p.w. św. Walentego w Dobrodzieniu 

 

Najbardziej oddalonym na południe w powiecie oleskim kościołem drewnianym jest 

orientowana świątynia cmentarna p.w. św. Walentego w Dobrodzieniu z 1630 roku. Mimo 

wielokrotnych remontów zachował on swój pierwotny kształt
555

. 

Kościół ten zbudowano na fundamencie z kamienia polnego. Ściany nawy i prezbiterium 

ułożono w konstrukcji zrębowej.  Strop świątyni jest belkowy. Dach mieszczący się nad nawą 

jest wieszarowy, zamknięty pionowymi szczytami
556

. Natomiast dach nad prezbiterium 

(niższy) jest siodłowy jętkowy, zamknięty trójbocznie. Południowa połać dachu mieszczącego 

się nad prezbiterium opada nad zakrystię, a załamana połać tworzy dach dwudzielny
557

. 

Wieżę kościoła zbudowano w konstrukcji słupowej. Jest ode odeskowana, usztywniona 

krzyżulcami i belkami stropowymi. Wieżę wtopiono w obszerny przedsionek w konstrukcji 

zrębowej. Po obu stronach wieży znajdują się pulpitowe daszki krokwiowe. Wieżę 

zakończono drewnianym hełmem
558

. Wszystkie dachy, ściany oraz wieżę hełmu pobito 

gontem.  

Rzut kościoła składa się z prostokątnej nawy oraz prostokątnego prezbiterium 

zamkniętego trójbocznie. Nad absydą znajduje się pozorne trójboczne sklepienie. Przy 

południowej ścianie usytuowana jest prostokątna zakrystia. Przed nawą od strony zachodniej 

mieści się kwadratowy przedsionek pod trzonem wieży. Po jego bokach znajdują się dwa 

prostokątne przedsionki
559

. 

Kubaturę budynku określono na 915,5 m
3
, natomiast powierzchnię użytkową na 140 m

2
. 

 

                                                           
555

 M. Żurek, B. Łatka, W. Łonak, H. Zug, Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i 

oleskim, red. M. Śmigielska, Kluczbork-Olesno 2011, s. 9. 
556

 Wysokość dachu nad nawą w stosunku do wysokości ścian wynosi 6:5 
557

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół cmentarny p.w. św. Walentego 

w Dobrodzieniu, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala, Częstochowa 1992, karta nr 2. 
558

 Tamże,  k. nr 2. 
559

 Tamże, k. nr 2. 
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IL.  57. Rzut kościoła w Dobrodzieniu 

 

IL.  58. Przekroje kościoła w Dobrodzieniu 
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IL.  59. Kościół p.w. św. Walentego w Dobrodzieniu stan obecny 

 

 Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

 

Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

http://polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,524039.html
http://www.kosiolydrewniane.pl/
http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot.Jacek Ramus (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

2.3.8. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gliwicach 

 

Na obszarze Gliwic znajduje się moim zdaniem jeden z najciekawszych obiektów 

sakralnych na Śląsku. Wybudowany tutaj kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny był dwukrotnie przenoszony
560

. Nie jest znana dokładna data budynku, lecz wizytacja z 

1679 roku określa ten kościół, iż istniał od niepamiętnych czasów
561

. Niestety przed pierwszą 

rozbiórką w 1925 roku nie zostały przeprowadzone żadne badania architektoniczne
562

. 

Wiadomo jednak, iż w trakcie przenosin kościoła do Gliwic, nie dokonano w nim większych 

zmian
563

. Najnowsze takie badania przeprowadzone na początku XXI wieku pozwoliły ustać, 

iż bez wątpienia świątynia ta metrykę średniowieczną. Świadczy o ten chociażby jej rzut, 

                                                           
560

 został przeniesiony z Zębowic (obecnie powiat oleski) do Gliwic, a następnie z Cmentarza Centralnego do 

Cmentarza Starokozielskiego.;M. Dragon, Stolice wiejskich gmin powiatu oleskiego 100 lat temu, [w:] Rocznik 

Powiatu Oleskiego, nr 6(2013), red A. Szklanny, Olesno 2013, s. 16.  
561

  Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a, Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI 

wieku(Bojszów, Gliwice, Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice), oprac. G. Ruszczyk, A. Konieczny, 

Warszawa 2012, s. 71. 
562

 Rozbiórkę skończoną w 1926 roku nadzorował inżynier budowlany Karl Schabik.; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s.81. 
563

 Wymieniono jedynie zniszczone elementy świątyni, takie jak: podwaliny, boczne odrzwia, elementy 

konstrukcji wieży nadające się do wymiany, wieżyczkę na sygnaturkę oraz gonty.; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s.79. 

http://www.kosiolydrewniane.pl/


139 
 

składający się z dwóch prostokątnych członów, tj. nawy oraz prezbiterium wraz z niewielką 

zakrystią
564

. Dodatkową za taką datacją zabytku przemawia rozmieszczenie okien w kierunku 

północno-wschodnim
565

.   

Prezbiteiurm świątyni usytuowno w kierunku południowo-wschodnim (kościół w 

Gliwicach należy do mniejszościowej grupy posiadające prezbiterium zamknięte prosto). Przy 

nawie, od strony południowo-zachodniej znajduje się niewielka kruchta, z kolei od strony 

północno-wschodniej umieszczona jest trójkondygnacyjna wieża
566

. Wnętrze kościołą nakryto 

płaskimi stropami z płaskimi fasetami
567

. Śiątynię pokryto strzelistymi dachami 

dwuspadowymi. Nad prezbiterium dach jest nieco niższy w stosunku do nadaszenia nad 

nawą. Dachy pobito gontem. Nad nawą umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę, nakrutą 

hełmem baniastym
568

. 

Więźba dachowa nad nawą jest jednojętkowa, storczykowa. Składa się ona z ośmiu 

wiązarów o rozpiętości mniejszej od szerokości nawy
569

. Więźba nad prezbiterium jest 

jednojętkowa i składa się z pięciu wiązarów o rozpiętości równiej szerokości prezbiterium
570

. 

Więźba dachowa nad kruchtą jest krokwiowa
571

. 

Konstrukcja nawy, prezbiterium i zakrystii jest zrębowa
572

. Bierwiona ociosano do 

prostokątnego przekroju,połączono je na nakładkę z krytym czopem, bez ostatków
573

. 

 Ściany nawy i prezbiterium zbudowano w tej samej wysokości. Zostały one pobite 

gontem. Ściany wieży oszalowano pionowo deskami. 

Wymiary zewnętrzne świątyni w Gliwicach są następujące: nawa 1093x962 cm, 

prezbiterium 714x674 cm, zakrystia 759x278 cm, wieża 653x640 cm. 

 

                                                           
564

 Połączoną z prezbiterium sposobem na zrąb. Zakrystia posiada lożę kolatorską otwartą na piętrze. 
565

 Chodzi także przede wszystkim o niewielkie okno w szczytowej ścianie prezbiterium. Grażyna Ruszczyk, 

powołując się na Ryszarda Brykowskiego, podkreśla, iż takie niewielkie okna we wschodniej ścianie 

prezbiterium w drewnianych świątyniach nie były budowane już w połowie XVI wieku i istnienie takiego 

elementu architektonicznego stanowi element potwierdzający średniowieczną metrykę..; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s.78. 
566

 Wieża złożona jest na planie kwadratu wraz z kruchtą w przyziemiu 
567

 W nawie i prezbiterium stropy są na jednym poziomie. W zakrystii strop jest belkowy. 
568

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s.68-69. 
569

 Storczyki umieszczono w 1,3,8 wiązarze. Podwieszono je na jętkach. W płaszczyźnie wiązara wsparto parą 

zastrzałów umocowanych w belce wiązarowej. Jednoryglowa rama storczykowa spoczywa na podwalinie. Ramę 

stężono wzdłużnie długimi, krzyżującymi się zastrzałami 
570

  Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s.70. 
571

 Tamże. 
572

 Zrąb wykonano z drewna sosnowego z dębowymi dyblami 
573

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a…, s. 69. 
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IL.  60. Rzut kościoła w Gliwicach 

 

IL.  61. Przekroje kościoła w Gliwicach 
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Przekrój podłużny    Elewacja północno-zachodnia 

       

Elewacja południowo-wschodnia  Elewacja południowo-zachodnia 

       

Elewacja północno-wschodnia 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 2a, Kościoły na Śląsku z XV i 

początku XVI wieku(Bojszów, Gliwice, Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice), oprac. G. Ruszczyk, A. 

Konieczny, Warszawa 2012, s. 88-94. 
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IL.  62. Pocztówka z 1915 roku, na której znajduje się gliwicki kościół drewniany 

 

Źródło: http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/kosciolki/Gliwice/Gliwice.htm stan na 23.03. 

2015 r. 

 

IL.  63. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gliwicach stan obecny 

 

http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/kosciolki/Gliwice/Gliwice.htm%20stan%20na%2023.03
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Źródło: http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/kosciolki/Gliwice/Gliwice.htm stan na 23.03. 

2015 r. 

Z powyższego opisu kościołów drewnianych, można przytoczyć wniosek, iż 

pierwowzorem drewnianego kościoła na Śląsku był jednoprzestrzenny, niewielkich 

rozmiarów obiekt, który w miarę potrzeb odprawiania liturgii rozwinięto w dwuczłonową 

budowlę złożoną z kwadratowej nawy i węższego prezbiterium
574

. Taką podstawową 

kompozycję przestrzenną można odnaleźć w najstarszych częściach obiektów sakralnych. W 

ciągu lat uległy one wielu przeobrażeniom oraz rozbudowaniu. W XVI wieku za sprawą 

wpływu protestantyzmu do drewnianych świątyń ewangelickich wprowadzono loże 

kolatorskie, empory wraz z prowadzącymi do nich schodami. W pierwszej dekadzie XVI 

wieku w kościołach drewnianych na Śląsku zaczęto stosować wieloboczne zamknięcie 

prezbiterium oraz widoczne jest dążenie do prostoty budowli
575

.  

Śląskie kościoły stanowią odrębną grupę, która według badań Zofii Szoty, najbliższa jest 

typowi kościołów z Podhala
576

. Ich specyfika polega na zastosowaniu przy budowie 

konstrukcji zrębowej oraz dużej zachowawczości. Świątynie z tego obszaru, w porównaniu 

obiektami sakralnymi w innych częściach kraju, słabiej ulegały zmianom stylowym 

zachodzącym a architekturze murowanej
577

. 

                                                           
574

 Najczęściej także kwadratowego 
575

Wstęp napisany przez Wojciecha Żurakowskiego do opisu kościoła parafialnego p.w. Trójcy Św. w 

Krzywiczynach przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 
576

 Z. Szota, dz. cyt., s. 5. 
577

 Tamże. 

http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/kosciolki/Gliwice/Gliwice.htm%20stan%20na%2023.03
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Na terenie Śląską stosuje się obecnie coraz nowocześniejsze metody badania świątyń 

drewnianych, czego przykładem może być XV-wieczny kościół p.w. Wszystkich Świętych w 

Sierotach (woj. śląskie). Zastosowano w nim rezystograf oporowy
578

. Mierzy on opory 

wiercenia obracającej się igły o średnicy 1 mm, ujawniając zmiany gęstości drewna 

powodowane destrukcją biologiczną lub wilgotnościową oraz kolejne przyrosty roczne. Z 

tego względu tę metodę można uznać niemal nie niszczącą budulca. Jak wskazuje dr Tomasz 

Nowak jest ona przydatna w obiektach historycznych
579

. Niewielka średnica wiertła 

powoduje, że otwory są niemal niewidoczne nie osłabiają drewna. Wiertło wytwarza wysoką 

temperaturę, co zmniejsza ryzyko przeniesienia z obiektu na obiekt patogentów
580

. 

 

IL.  64. Kościół w Sierotach 

  

Fot. Marcin Szukała      Fot. Brygida Kicińska 
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 B. Klajmon, M. Strzelewska, Sprawozdanie z badań konstrukcji drewnianej kościoła pw. Wszystkich Świętych 

w Sierotach, [w:] Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, tom 1, 2013, s. 160. 
579

 T. Nowak, Analiza pracy statycznej zginanych belek drewnianych wzmacnianych przy użyciu CFRP, 

Wrocław 2007, s. 13. 
580

 B. Klajmon, M. Strzelewska, dz. cyt., s. 160  
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Śląsk czasach średniowiecza i renesansu podlegał zewnętrznym wpływom i 

jednocześnie wpływał na kulturę sąsiednich dzielnic i krajów. Nieprzypadkowo w tym czasie 

pojawiło się określenie Lux ex Silesia, co oznaczało Światło ze Śląska
581

. 

Mapa 9. Usytuowanie śląskich kościołów drewnianych 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec 

  

                                                           
581

 S. Gawlik, Wychowanie w kulcie śląskich wartości kulturalnych, [w:] Nasz region. Dolny Śląsk regionalną 

ojczyzną, red. S, Bednarek, K. Matwijowski, A. J. Omelaniuk, Wrocław 2007, s. 6-7. 
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Rozdział III. Kościoły typu wielkopolskiego 

3.1. Wielkopolska. Rozwój terytorialny na przestrzeni wieków 

 

Na wstępnie rozważań nad Wielkopolską, jako obszarem historyczno-geograficznym, 

warto przytoczyć słowa Jerzego Topolskiego i Antoniego Gąsiorowskiego, którzy poświęcili 

wiele uwagi nad tym pojęciem: 

Mówiąc o Wielkopolsce należy pamiętać, że nazwa ta w ciągu wieków zmieniała się i 

przekształcała swą treść – zależnie od stosunków politycznych i osadniczych. Dziś zwykliśmy 

utożsamiać Wielkopolskę z obecnym województwem poznańskim
582

. W okresie zaborów 

nazywano Wielkopolska najczęściej obszar Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W czasach 

przedrozbiorowych (..) termin „Wielkopolska” używany był w kilku znaczeniach: 

podstawowym – najwęższym – określającym wspomniane, pokrywające się w zasadzie z 

regionem historycznym terytorium województw poznańskiego i kaliskiego; szerszym – 

obejmującym ponadto i ziemie środkowopolskie (Łęczyca, Sieradz, Kujawy); wreszcie – po 

unii lubelskiej – najszerszym, określającym jedną z dwu podstawowych prowincji Korony, aż 

po Mazowsze włącznie
583

. 

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich 

Wielkopolska obejmowała obszar między Notecią a Obrą
584

.  

Według badań Michała Janiszewskiego Wielkopolska historycznie, jak i obecnie, to 

środkowy region dorzecza Odry. Autor jest zdania, iż lesiste obszary zandrowe na północ od 

doliny Odry, na jej odcinku położonym naprzeciwko ujść Bobru i Nysy Łużyckiej, odcinają 

od Śląska obszar ziemi lubuskiej i włączają ją do regionu wielkopolskiego
585

. 

W X wieku nad środkową i dolną Wartą, na terenie późniejszej Wielkopolski, miało 

swe siedziby plemię lub grupa plemion określanych mianem Polanie, którzy odegrali w 

dziejach dużą rolę, jako twórcy państwa polskiego 
586

. Procesy, które zachodziły na tym 

obszarze w X wieku miały istotny wpływ na formowanie się organizmu politycznego, który 

stał się fundamentem, na którym ukształtowało się późniejsze państwo polskie
587

. 
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Wielkopolska w tym czasie wykazywała większy dynamizm, aniżeli inne regiony, co 

prowadziło do szybkiego rozwoju budownictwa obronnego i grodowego
588

.  

W północnej połaci późniejszej Wielkopolski udało się ustalić cztery terytoria 

plemienne Polan: gnieźnieńskie, poznańskie, dolnoobrzańskie i lądzkie. Granicę południową 

trzech pierwszych stanowiła rzeka Warta na jej równoleżnikowym odcinku oraz bagna 

mosińsko-oberskie, a także Odra nad Krosnem. Na południe od tej granicy znajdowało się 

terytorium plemienne, które nosiło nazwę – ziemia śremska lub górnoobrzańska kraina 

plemienna. Terytorium to uformowało się na przeważnej części obszaru prastarej puszczy 

międzyplemiennej, oddzielającej Polan od plemion śląskich
589

. 

Ekspansja Polan najprawdopodobniej nastąpiła w kierunku wschodnim. Z chwilą, gdy 

w swoje granice wcielili ziemie Lędziczan i Kujawian w pierwszej połowie powstało państwo 

polskie, a Wielkopolska stała się jego kolebką. Zdecydowały o tym zdaniem Gomolca nie 

tylko warunki geograficzne oraz rozwój gospodarczy tego terenu, ale także gęstość 

pierwotnego zaludnienia
590

. Z tą tezą nie do końca zgadza się Urbańczyk, który twierdzi iż 

Wielkopolska do X wieku nie wyróżniała się zagęszczonym osadnictwem oraz ilością grodów 

i tak naprawdę trudno wyjaśnić przyczynę formowania się państwowości właśnie w tym 

rejonie
591

. Faktem jest, iż po prawej stronie rzeki Warty istniały wówczas trzy duże 

kompleksy grodowe: gnieźnieński, kruszwicki i giecki, natomiast po lewej: poznański, 

dolnoobrzański, krzywiński i barycki. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie tego osadnictwa 

można w przybliżeniu określić pierwsze granice kolebki państwa polskiego. Północna granica 

sięgała do Puszczy i Błot Nadnoteckich, południowa do górnego biegu Obry, Błota 

Mosińsko-Obrzańskie i górny bieg Baryczy. Zachodnią granicę wyznaczały Błota, Puszcza 

Nadobrzańska oraz ujście rzeki Mogilnicy. Najgęściej zaludnionym obszarem było wówczas 

prawe dorzecze Warty. Ziemie te wykazywały większą intensywność zaludnienia, aniżeli 

miało to miejsce wśród innych plemion, co dawało pewną przewagę Polanom i ułatwiało 

zorganizowanie pierwszego organizmu państwowego
592

. 
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Mapa 10. Plemię Polan i kierunki jego ekspansji w X wieku 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie:  W. Stankowski, Wielkopolska, Warszawa 

1999, s. 34 

Początkowo nazwą Polanie określano jedynie mieszkańców pól, równin i pastwisk 

położonych nad Wartą
593

. Dopiero w późniejszym okresie od tego określenia pochodzi nazwa 

Polska, a także Wielkopolska
594

. Na początku XII wieku terminu Polonia używano do 

określenia terenu zajętego przez plemię Polan. Następnie nazewnictwo to rozciągnięto także o 

ziemie, które przyłączyli
595

.  

Wraz z początkiem państwowości prawdopodobnie legł spór, który dotyczył 

wspólnoty plemiennej. Pierwsi Piastowie konsekwentnie rozszerzali zasięg swojego 
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zwierzchnictwa terytorialnego. Teren, którym władał Mieszko I, tj. ok. 200 000 km
2
, sięgał 

daleko poza rdzenną Wielkopolskę
596

. 

W czasach wczesnopiastowskich rozszerzyły się granice Wielkopolski. Głównie za 

sprawą wzmożonego osadnictwa chłopskiego i rycerskiego. Dodatkowym czynnikiem było 

również tworzenie się własności feudalnej na obszarze pomiędzy Odrą a Baryczą
597

.    

Południowa granica Wielkopolski ze Śląskiem przebiegała wówczas wzdłuż 

Baryczy
598

. W tym czasie omawiany region dzielił się pod względem administracyjnym na 

kasztelanie i opola
599

. 

Na początku XII wieku w obszar Wielkopolski wchodzi już Krajna, tj. ziemia 

graniczna, na północ od Nakła. Zapewne stanowiła ona wcześniej część Pomorza, które 

podbił Bolesław Krzywousty
600

. W tym czasie Wielkopolska na północy zyskała ziemię 

wałęcką i myśliborską
601

. W tym stuleciu szczególnie o zachodnią granicę toczyły się liczne 

walki. Za czasów Bolesława Krzywoustego polska zachodnia granica przesunęła się na linię 

Berlina i Rugii. Siły polskie nie były jednak zbyt wystarczające, aby okupować dalsze tereny i 

na podbitych terenach władzę utrzymali miejscowi książęta, którzy związali się zależnością 

trybutarną i militarną
602

. Krzywousty nie pokazywał się na dworze niemieckim, zatem po 

wielu latach konfliktu z Cesarstwem Niemieckim nie uważał się zarówno za jego wasala jak i 

cesarza
603

. 

W wyniku statutu Bolesława Krzywoustego Wielkopolska została przekazana we władanie 

Mieszkowi Staremu
604

. W drugiej połowie tego stulecia, podczas trwania rozbicia 

dzielnicowego (1138-1320) Wielkopolska uległa rozpadowi na dwie dzielnice: większą 

poznańską (zachodnia część Wielkopolski) i mniejszą gnieźnieńsko-kaliską (wschodnia cześć 

Wielkopolski)
605

. Liczne walki międzydzielnicowe w tym czasie spowodowały krótkotrwałe 

zmiany terytorialne. Do tego rodzaju potyczek należy zaliczyć walki o południową granicę, 
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gdzie w grę wchodził Przemęt, Krzywiń i Kalisz, z śląskimi książętami. Wieloletnie spory 

odrywały się o ziemię lędzką z książętami kujawskimi
606

. 

W XIII wieku dla ziemi nadwarciańskiej coraz częściej funkcjonowało określenie Polonia 

Maior w znaczeniu Stara Polska
607

. Również obszar, który nad średnią i dolną Wartą, na 

północny zachód od Sieradzkiego, występuje pod taką nazwą w XIV-wiecznych źródłach
608

.  

 

Mapa 11. Wielkopolska ok. 1250 r. 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie L. Gomolec, Wielkopolska – zarys geograficzno-

historyczny, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań 1960, s. 16.  
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  W 1339 roku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria w akcie oskarżenia przeciwko 

zakonowi krzyżackiemu prawdopodobnie, jako pierwszy użył łacińskiego terminu Magne 

Polonie, tj. Wielka Polska
609

. 

Do początku XIII wieku zachodnia granica Wielkopolski pokrywała się z granicą 

państwową z Nową Marchią i Brandenburgią
610

. W XIII wieku władcy polscy zaczęli tracić 

kontrolę nad zachodnią granicą Wielkopolski między Odrą i Obrą. Tereny te zaczęły 

wchodzić w skład Brandenburgii. W wyniku tego zachodnią granicę Polski w XIV wieku 

wyznaczała linia Skwierzyna – Świebodzin
611

.  W wyniku starć przygranicznych 

Wielkopolska utraciła obszary nad dolną Notecią i jej spływem z Wartą wraz z Santokiem i 

Drezdenkiem. Granica zachodnia tego obszaru ustabilizowała się w tym czasie ostatecznie 

wzdłuż Drawy na północy, na zachód od Wielenia, poprzez gęste lasy między dolną Notecią, 

a Wartą po wysokość wspomnianej wyżej polskiej Skwierzyny. Na południu, po polskiej 

strony pozostały: Bledzew, Paradyż-Gościkowo, Brójce, Kargowę, Babimost, Ciosaniec. W 

1343 roku w skład Wielkopolski weszła ziemia wschowska, która od tego czasu stanowiła 

południowo-zachodni skrajny punkt tej dzielnicy
612

. 

W XIV wieku, kiedy sukcesem zakończyły się tendencje zjednoczeniowe Królestwa 

Polskiego oraz wprowadzono nowy podział administracyjny, Wielkopolska obejmowała dwa 

województwa, tj. poznańskie i kaliskie. Następnie z województwa kaliskiego, w wyniku 

kolejnych przemian administracyjnych i politycznych, odłączono ziemię wieluńską
613

. Wraz z 

Ostrzeszowskim przyłączono ją do sąsiedniego województwa sieradzkiego
614

. 

W XIV wieku na terenie Wielkopolski intensywnie tworzyło się społeczeństwo 

stanowe.  W tym okresie silnie zaznaczały się także tendencje urbanizacyjne. Na terenach 

wiejskich silnie rozwijały się folwarki. Rozrastające się folwarki szlacheckie niszczyły 

tradycyjną strukturę wsi, która oparta była na gospodarstwach chłopskich. Na północnych, 

zalesionych obszarach Wielkopolski, powstawały także nowe wsie folwarczne
615

. 

Z racji tego, iż Wielkopolska zeszła w XIV wieku na dalszy plan politycznego, a także po 

części kulturalnego życia kraju, pojawiały się tendencje zmierzające do ograniczania 
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separatyzmu i otwierania się na nowe kierunki. Działo się to jednak przy równoczesnym 

utrzymaniu jedności państwa. Istotną rolę spełniał w tym wówczas kościół
616

. 

Rola Wielkopolski w zjednoczeniu pod władzą Piastów ogółu ziem polskich sprawiła, 

iż jej pierwotna nazwa stała się później nazwą całego kraju
617

. Za czasów Łokietka i 

Kazimierza Wielkiego, a także za pierwszych Jagiellonów w obręb Królestwa Polskiego 

wchodziły zaledwie dwie z sześciu podstawowych dzielnic ziem polskich – Polonia Maior, 

czyli Wielkopolska oraz później z nią złączona Polonia Minor, tj. Małopolska. Tak powstały 

nazwy Wielkopolski i Małopolski, dwóch najważniejszych dzielnic ziem polskich
618

. Jednak 

zauważalny jest brak zgodności wśród badaczy odnośnie poprawnego nazewnictwa tych 

dwóch regionów. Zdaniem Henryka Ułaszyna Polonia Minor oznacza Młodsza Polska, 

natomiast Polonia Maior, to termin oznaczający Starsza Polska
619

. O Wielkopolsce, jako 

„Starej Polsce”, jako pierwotnej kolebce i centrum państwa pisał Jerzy Smoleński
620

. 

Pewne jest, iż nazwa „Wielkopolska” jest młodsza od nazwy „Mazowsze”, „Pomorze” i 

Śląsk, natomiast jest starsza od nazwy „Małopolska”
621

. 

Południowa granica Wielkopolski, stanowiąca granicę ze Śląskiem, przebiegała na 

południe od Rydzyny i Sarnowy. Granica ta opierała się o dolinę Baryczy aż po górną 

Prosnę
622

. 

Granica wschodnia, która oddzielała Wielkopolskę od ziemi sieradzkiej pozostawiała 

po wielkopolskiej stronie takie miejscowości jak: Staw, Koźminek. Natomiast po stronie 

sieradzkiej Wartę i Turek. Najbardziej wysunięty na wschód obszar Wielkopolski znajdował 

się na wysokości Koła, sięgając po Grzegorzew. Kłodawa znajdowała się już po stronie ziemi 

łęczyckiej. Dochodził następnie niemal do wysokości Gopła, gdzie granica Wielkopolski 

kierowała się ku zachodowi, obejmując Kleczew i Kwiecirzewo
623

.  

Granicę między Wielkopolską a Kujawami stanowiła górna Noteć aż do Nakła. Następnie 

granica Wielkopolski przebiegała na północ wzdłuż rzeki Płytwicy
624

. Dalej linią jezior 

koronowskich dochodziła do rzeki Kamionki. W tym punkcie linia graniczna kierowała się na 
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zachód, wzdłuż Kamionki i Dobrzynki aż do Gwdy. Linię Gwdy granica Wielkopolski 

opuszczała powyżej Piły, kierując się ku zachodowi, pozostawiając po stronie polskiej Piłę 

Trzciankę i Człopę
625

.  

Historyczna granica Wielkopolski z Małopolską przebiegała wzdłuż Pilicy. Nie była 

to jednak pierwotna granica międzydzielnicowa. Granica ta istniała od XIII wieku. Położone 

na wschód od Pilicy kasztelanie: małogoska, skrzyńska i żarnowska dopiero po rozpadzie 

dzielnicy senioralnej weszły do dzielnicy małopolskiej
626

. 

Granice, które przedstawił bardzo skrupulatnie Jerzy Topolski, przetrwały aż do rozbiorów. 

Pierwszy rozbiór z 1772 roku pozbawił Wielkopolskę ziemie północne z Wałczem, Ujściem, 

Piłą, Nakłem wraz z terenami położonymi na północny wschód od Gniezna – tzw. okręg 

nadnotecki. Pozostała część Wielkopolski weszła w posiadanie Prus podczas drugiego 

rozbioru w 1793 roku
627

. 

Po kolejno zatwierdzanych aktach unii polsko-litewskiej, większe jednostki administracyjno-

polityczne zaczęto określać mianem prowincji. Od tego czasu mówiono o trzech takich 

prowincjach: Wielkopolska, Małopolska (razem stanowiły Koronę) oraz Wielkie Księstwo 

Litewskie.  W tym szerszym pojęciu Wielkopolska swoim zasięgiem obejmowała dodatkowo 

Mazowsze i Pomorze
628

. 

Od XV do XVII wieku na terenie Wielkopolski utrzymywał się wzrastający proces 

urbanizacji regionu
629

. Już w drugiej połowie XVI wieku magnaci wielkopolscy lokowali 

nowe wsie w północnej i zachodniej Wielkopolsce. Nowi osadnicy przybywali głównie z 

Brandenburgii i Pomorza oraz rzadziej ze Śląska i Saksonii. W tym czasie mowa o tzw. 

drugiej kolonizacji niemieckiej
630

.   

XVI-wieczna prezentacja ośrodków miejskich przez Marcina Kromera jest bardzo 

przejrzysta również dla prowincji wielkopolskiej. Jej konstrukcja opiera się na układzie 

terytorialnym według poszczególnych prowincji kraju. Marcin Kromer nawiązując do 

prowincji wielkopolskiej, wskazuje w niej następujące miasta, będące głównymi ośrodkami 

osadniczymi: Gniezno, Kalisz, Kościan, Poznań, Słupca, Wschowa
631

. 

Kromer charakteryzując XVI-wieczną Wielkopolskę, tak opisał jej zasięg i granice: 
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Wielkopolska, obejmująca dwa województwa, mianowicie poznańskie i kaliskie, leży 

na zachodzie i swoimi granicami: południową, zachodnią i północną styka się ze Śląskiem, 

Marchią [Brandenburską] i Pomorzem dalszym; przy czym województwo poznańskie 

rozciąga się bardziej na zachód, kaliskie natomiast na wschód i na północ; w tej części są 

Pałuki, Krajna i Kaszuby, niemały szmat ziemi
632

. 

Obszar Wielkopolski, składający się z województw poznańskiego i kaliskiego 

zaznaczył się, jako istotny region historyczny
633

. Kaliskie, bliższe Wieluńskiemu, w XVI 

wieku podzielone było na powiaty: kaliski, pyzdrski, koniński, kcyński, nakielski i 

gnieźnieński. Powiat kaliski był wówczas największy i liczył on 3300 km
2 

powierzchni. 

Graniczył on od południa ze Śląskiem i powiatem ostrzeszowskim, od północy i zachodu z 

powiatem konińskim i pyzdrskim oraz od wschodu z województwem sieradzkim
634

.  

O odrębności dziejowej Wielkopolski, w okresie przedrozbiorowym, jako regionu 

historycznego świadczy kilka cech, które trafnie wymienia Jerzy Topolski: 

- istotna rola w procesie kształtowania się państwa 

- bezpośrednie sąsiedztwo z terenami opanowanymi przez Niemców 

- bliskość i związki ze Śląskiem 

- bliskość geograficzna z Pomorzem (zarówno Wschodnim i Zachodnim) oraz związki z tymi 

terenami 

- odrębność struktury gospodarczej i społecznej oraz w związku z wyższymi czynnikami 

swoiste cechy poczynań politycznych i mentalności społecznej 

- cechy geograficzne wyróżniające Wielkopolskę od regionów sąsiednich 

- granice administracyjne oddzielające Wielkopolskę od innych regionów
635

. 

Wielkopolski dynamicznie się rozwijający, model gospodarczy, jako całość zdaniem 

Topolskiego przetrwał aż do rozbiorów
636

.  

Wszystkie cechy tegoż historycznego regionu odegrały istotną rolę w procesach rozwoju 

kultury ludowej na obszarze Wielkopolski do końca XVII wieku.  

W końcowym okresie średniowiecza Wielkopolska była silnym ośrodkiem naukowym 

kulturalnym, czego przykładam byli chociażby ówcześni biskupi poznańscy, m.in. Mikołaj 
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Kurowski, Mikołaj Trąba, Wojciech Jastrzębiec, Andrzej Łaskarz, Piotr Wysz, czy Stanisław 

Ciołek. Kształcili oni kadry na najwyższych szczeblach kancelarii, a także sami odgrywali 

ważne role w życiu politycznym kraju
637

. 

 

Mapa 12. Mapa Wielkopolski z uwzględnieniem bliskości ziemi wieluńskiej. (Koniec 

XVI wieku) 

 

Legenda: 

       Ziemia wieluńska 

 Wielkopolska 

 

Oprac. Waldemar Golec, Damian Langner 
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Mapa 13. Wielkopolska w drugiej połowie XVII wieku 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie: L. Gomolec, Wielkopolska – zarys geograficzno-

historyczny, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań 1960, s. 21.  
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3.2. Rozwój drewnianej architektury sakralnej na obszarze Wielkopolski 

 

Jednym z najbardziej widocznych symptomów rozwoju gospodarczego Wielkopolski 

w okresie monarchii wczesnofeudalnej był rozwój budownictwa grodowego oraz 

sakralnego
638

. Budownictwo drewniane towarzyszy człowiekowi odkąd ten poczuł potrzebę 

posiadania dachu nad głową
639

. Początków tradycji ciesielskiej na obszarze Wielkopolski 

należy szukać już w czasach, kiedy zaczynał się utrwalać na niej osiadły tryb życia, tj. w 

okresie neolitu
640

.  

Drewo do czasów feudalizmu było powszechnie dostępne, mimo iż następowało stopniowe 

wyniszczenie lasów
641

. Jeszcze w XIV wieku na obszarze Wielkopolski lasy stanowiły jej 

znaczną część. Dorzecze Obry zajmowała wówczas wielkich rozmiarów puszcza. Z kolei w 

kierunku południowym od Baryczy znajdowały się obszerne skupiska lasów. Największa 

puszcza w tym stuleciu ciągnęła się po dwóch stronach Noteci, szczególnie w dolnym jej 

biegu pomiędzy Wartą a Notecią
642

. 

Już w okresie średniowiecza w niektórych obszarach naszego kraju pojawiały się problemy w 

postaci niedoboru najchętniej wybieranego do budowy gatunku drewna. W związku z tym w 

1346 roku wprowadzono statuty wiślickie, które były pierwszym prawnym aktem, które 

dotyczyły ochrony drzew. Dokument ten zabraniał wycinania dębów oraz pni bartnych w 

cudzych lasach. Kolejnym takim dokumentem, który brał pod ochronę inny rodzaj drzewa 

(cis) był statut warecki wydany w 1423 roku przez Władysława Jagiełłę. Z kolei w 1433 roku 

wydano zakaz ścinania dębów na terenie Mazowsza
643

.  

Proces kurczenia się zasobów leśnych w okresie średniowiecza na terenie Polski przebiegał 

dwuetapowo. Od XI wieku powstawała znaczna ilość klasztorów, zakonów i opactw. Budynki 

te pochłaniały znaczą ilość drewna, niemniej do początku XIII wieku ubytek lasów był 

stosunkowo niewielki. Znaczniejsza zmiana nastąpiło w drugiej połowie tegoż stulecia, kiedy 

swój początek miała akcja osadnicza
644

. Aż do XV wieku prowadziła ona do intensywnego 

karczowania lasów
645

. 
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W okresie późnego średniowiecza zużycie drewna nadal się powiększało. Wykorzystywano je 

głównie w celach przemysłowych. Dodatkowo ten budulec oraz produkty leśne 

wykorzystywano również w eksporcie. W tym czasie wzrosła także liczba tartaków o 

napędzie wodnym, które przyspieszały obróbkę i powszechniejsze wykorzystanie drewna
646

. 

Lesistość omawianego obszaru z roku na rok pomniejszała się coraz bardziej. Rabunkowa 

gospodarka, przepalanie lasów na węgiel, już w pierwszej połowie XVII wieku wzbudzała 

poważne obawy wśród ówczesnej opinii publicznej. Taka niegospodarność względem 

gruntów leśnych doprowadziła do niemal całkowitego wyniszczenia lub zdewastowania lasów 

na północnej i wschodniej części Wielkopolski
647

. Taki proceder doprowadził do tego, że 

coraz częściej zaczynało brakować odpowiednich sztuk budulcowych. Lasy uważano 

wówczas za własność folwarczną, gdzie chłopi mieli ograniczone prawo z ich korzystania
648

.  

Na terenie Wielkopolski lesistość od XIV do XX wieku spadała o ok. 10 %. w ciągu 

kolejnych 200 lat. W XIV wieku lasy na tym obszarze zajmowały 50,5 % powierzchni. W 

XVI wieku(badania przeprowadzono w 1523 roku i latach 1580-1600) było to już 40,9 %. W 

XVIII wieku (badania były przeprowadzone w latach 1780-1800) lasy zajmowały 30,7% 

powierzchni. Natomiast w pierwszym kwartale XX wieku stanowiły one zaledwie 20,7% 

całego obszaru Wielkopolski
649

.  

W budownictwie wiejskim na terenie Wielkopolski jak bardziej powszechnym gatunkiem 

drewna była sosna oraz modrzew. Dąb wykorzystywano najczęściej jedynie w 

podwalinach
650

. 

Drzewo po ścięciu oczyszczano z gałęzi i oddawano wstępnej obróbce, by następnie 

przetransportować je na miejsce budowy. Tam z kolei drewno poddawane było szczegółowej 

obróbce ręcznej. W tym miejscu zaczynał się długotrwały etap wymagający działalności 

fachowych cieśli. Ich uczniowie najpierw korowali pnie, ciosali je do kantu i darli blochy
651

.  
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IL.  65. Narzędzie służące do korowania pni. Zwane w Wielkopolsce „Stecher” 

 

Źródło: T. Wróblewski, Ciesielstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, tom II, red. J. Burszta, Poznań 1964, s. 

451. 

Po wstępnym przygotowaniu drewna cieśle wymierzali oraz przycinali wszystkie 

elementy przyszłej konstrukcji zgodnie z jej szczegółowym, przygotowanym na papierze 

planem
652

. W przypadku budowy całego obiektu z drewna, tak jak ma to miejsce podczas 

budowy świątyni, cieśla musiał z góry obliczyć wymaganą ilość drewna do budowy. Musiał 

także wymierzyć i pocechować wszystkie, nawet najdrobniejsze, elementy konstrukcji, takie 

jak: podwaliny, płazy, stropy, łątki, sumiki na ściany, owierki, podciąg, belki, krokwie, łaty 

itd. Szybkość pracy zależy w dużej mierze od tego, czy ściany przyszłego kościoła będą 

wiązane na węgieł, łątkę i sumik, czy też mają tworzyć szkielet ramowy. Jeżeli ściany 

wiązano na węgieł, to cieśla wszystkie elementy mógł przygotować na ziemi. W pierwszej 

kolejności zestawiał podwaliny, wyciągnie na końcach zacięcia węgłowe. Następnie poprzez 

wieniec po wieńcu zestawiał kolejno płazy, na których końcach wycina węgły piłą. Kolejne 

płatwie, które są przez niego składane znakuje nacięciami, aby wyznaczyć ich kolejność w 

danej ścianie
653

. Do przecinania blochów i wycinania węgłów cieśle posługiwali się 

najczęściej ramową piłą stolarską
654

. 

Od XIII wieku na terenie Wielkopolski coraz częściej podczas budowy kościołów zaczęto 

używać cegłę, co sprawiło, że drewno mimo nadal popularne, zaczęło odchodzić na dalszy 

plan
655

.  
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Na przełomie XIII i XIV wieku powszechne było już stosowanie w siedzibach książęcych, a 

także budowlach obronnych i sakralnych stosowanie osiągnięć zawodowego warsztatu 

ciesielskiego, który stosował ogólnoeuropejskie, wyspecjalizowane i ustalone wzorce 

konstrukcyjne. Nastąpiło wówczas typizacja form konstrukcyjnych, a także całych 

budowli
656

. W miejsce starych rozwiązań, zaczęto coraz częściej używać nowsze połączenia, 

warianty i wykończenia. 

Ciekawego spostrzeżenia dotyczącego występowania kościołów murowanych i 

drewnianych na terenie Wielkopolski dokonali Jerzy Topolski oraz Marian Kutzner. Ich 

zdaniem w Wielkopolsce liczba drewnianych budowli sakralnych najliczniej, w skali całego 

kraju, przeważała nad ilością murowanych. Co więcej nigdzie także nie jest zauważalny tak 

wielki skok liczebny budownictwa murowanego w drugiej połowie XV wieku i na początku 

XVI wieku. Takie zjawisko ich zdaniem nie należy tłumaczyć jedynie wpływem środowiska 

fizjograficznego. Według mapy, jaką się posiłkują zalesienie Wielkopolski w średniowieczu 

nie jest głównym czynnikiem lokalizacji kościołów drewnianych. Takim przykładem może 

być ówczesny powiat wschowski i międzyrzecki, gdzie mimo sporego zalesienia występuje 

na ich obszarze gęsta sieć sakralnych budowli murowanych
657

. 
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Mapa 14. Rozmieszczenie murowanych i drewnianych kościołów w Wielkopolsce na 

początku XVI wieku na tle zalesienia wg. Kutznera 

 

Oprac. M. Kutzner 

Na terenie Wielkopolski zachowały się również świątynie o konstrukcji sumikowo-

łątkowej, którą tworzą dwa element: belka oraz słupy
658

. W przypadku, gdy drewniany 

                                                           
658

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 11. 
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budynek miał mieć ściany zbudowane w tej konstrukcji, pionowe słupy wystawiano na czop 

w odpowiednie, wydłubane w podwalinie gniazda. Następnie między pionowe słupy 

wsuwano poziome bloszki (tzw. sumiki) lub krótsze, grubsze deski, aby tymi elementami 

wypełnić ściany. Czopy, które wcześniej wycięto na górnych końcach słupów, musiały trafić 

do odpowiednich, wydłubanych w owierkach, gniazd
659

. Do dłubania gniazd oraz złączy 

służyły różnego rodzaju dłuta, które różniły się szerokością, grubością i profilem. Najstarszą 

świątynią z omawianego obszaru, wybudowaną w tej konstrukcji jest kościół p.w. św. 

Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, wybudowany w 1647 roku
660

. Choć warto zaznaczyć 

fakt, iż w tej konstrukcji zostało wybudowane jedynie prezbiterium
661

. 

IL.  66. Kościół p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce 

 

Źródło: http://stara-wisniewka.manifo.com/historia-kosciolka stan na 17.02.2016 r. 
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 IL.  67. Narzędzia ciesielskie 

 

 

a) Dłuto zwane „dziobakiem” 

b) Dłuto zwane „dziobakiem” 

c) Drewniany młotek ciesielski zwany w Wielkopolsce „kałką” lub „buchtą” 

d) Świder ręczny – łyżkowy 

e) Świder ręczny – ślimakowy  

Źródło: T. Wróblewski, Ciesielstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, tom II, red. J. Burszta, Poznań 1964, s. 

457 

Rozwijające się miasta na terenie Wielkopolski począwszy od XIV wieku wymusiły nową 

sytuację w kulturze. Dotychczasowy krąg kultury chrześcijańskiej zyskał rozszerzenie o 

świeckie treści, które wynikały z mieszczańskiego mecenatu
662

. 

W znaczących budowlach w XV – XVII wieku, do jakich zaliczano kościoły, kąt 

nachylenia wzdłużnych połaci krytych gontem był większy niż w budownictwie zagrodowym. 

Czynnikiem, który o tym decydował była storczykowo-wieszarowa więźba dachowa
663

. W 

całym systemie konstrukcyjnych, w zależności od złożoności budynku, dach tym samym 

odgrywał coraz większą funkcję. Jednym z ważniejszych czynników była rozpiętość dachu i 

jego ciężar jednostkowy. Zmiany wprowadzane w systemach konstrukcji dachowych, które 

zapoczątkowano od XIV wieku, wskazują tendencję do coraz bardziej oszczędniejszego 
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 W. Stankowski, dz. cyt., s. 47. 
663

 I Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980, s. 54. 
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zużycia drewna
664

. Taki kierunek obierali cieśle, a także prace analityczne architektów. Linię 

rozwojową tych przedsięwzięć wyznaczają występujące po sobie systemy konstrukcyjne, 

wytworzone na terenie całego kraju lub wprowadzone i stosowane przez pewien okres czasu. 

W taki sposób wprowadzano i stosowano następujące systemy konstrukcyjne więźb 

dachowych: słupowy, krokwiowo-jętkowy, krokwiowo-storczykowy, stolcowy, płatwiowo-

kleszczowy, wiązary kratowe, łuki, sklepienia oraz ramy
665

.  

Kościoły wielkopolskie, których liczbę w 1972 roku określono na ponad 200, były obiektem 

pomijanym w szerszych opracowaniach i na ich dogłębną analizę trzeba było czekać bardzo 

długo
666

. Według najnowszych badań na terenie Wielkopolski, uwzględniając w tym ziemię 

wieluńską jest obecnie około 280 kościołów i zborów drewnianych wzniesionych do końca 

XIX wieku
667

 

Wiek XV, to dla Wielkopolski czas szybkiego rozwoju architektury i sztuki gotyckiej, na 

której duży wpływ miały ośrodki kościelne
668

. To także okres wpływów zewnętrznych, 

głównie z Pomorza, Śląska i Niemiec
669

.  W tym stuleciu polskie regiony północne, a 

szczególnie Wielkopolska, reagowały znacznie żywiej, niż pozostałe obszary na przemiany 

architektury sakralnej za zachodnią granicą Polski
670

. W tym czasie powstało także wiele 

bibliotek, m.in. w Gnieźnie i Poznaniu
671

. W 1533 roku w Poznaniu otwarto pierwszą 

Akademię
672

. 

Druga połowa XVI wieku zaznaczyła się w Wielkopolsce w architekturze początkiem 

renesansu. Nie odegrał on jednak istotniejszej roli a architekturze regionu. Jak pisze Wojciech 

Stankowski, dopiero barok pozostawił po sobie oryginalne wielkopolskie oblicze, widoczne 

głównie wśród kościołów
673

. 
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 Tamże, s. 55. 
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 Tamże. 
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 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] Rocznik 

Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 105. 
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 Według danych Wielkopolskiego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu 

kościołów drewnianych, które powstały na terenie Wielkopolski od XIV do XIX wieku jest 270.; A. Jankowski, 

Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz 2009, s. 52. 
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 J. Topolski, M. Kutzner, Sztuka gotycka, [w:] Dzieje Wielkopolski do 1793 roku, red. J. Topolski, Poznań 

1969, s. 371. 
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 Pod koniec XV wieku w kościołach Poznania i Szamotuł pojawiły się cenne płyty nagrobne wykonane w 

warsztacie odlewniczym Vischerów. Z kolei po 1493 roku w katedrze gnieźnieńskiej została umieszczona 

tablica nagrobna Zbigniewa Oleśnickiego, którą wykonał Witt Stwosz.; M. Zezler, O tradycjach wielkopolskiej 

nauki, oświaty i kultury, [w:] Wielkopolska Dziedzictwo Przeszłości, część II, oprac B. Nowak, Poznań 1996, s. 

12.  
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 A. Miłobędzki, Późnogotyckie typy sakralne w architekturze ziem polskich, [w:] Późny gotyk. Studia nad 

sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, red. J. Białostocki, Warszawa 1965, s. 94. 
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 W. Stankowski, dz. cyt., s. 48. 
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 Nazwaną później Akademią Lubrańskiego.; W. Stankowski, dz. cyt., s. 48. 
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 W. Stankowski, dz. cyt., s. 48-49. 
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Odnośnie wpływu na drewnianą architekturą sakralną na terenie Wielkopolski, ciekawego 

spostrzeżenie dokonał Brykowski: 

 

Sam zresztą barok dzielony bywa przez badaczy, na co najmniej cztery fazy stylowe; ostatnią 

stanowi rokoko, stosunkowo najmniej przejawiające się w architekturze. Koniec tak 

rozumianej epoki baroku, przypada na lata upadku Rzeczypospolitej, a jest to zarazem pełnia 

rozkwitu klasycyzmu. (…) Między gotykiem a barokiem panuje jakby próżnia stylowa, (…) 

Dopiero barok, podobnie jak niegdyś gotyk, związał się integralnie z drewnianym budulcem. 

Przyjmuje się powszechnie, że proces ten, tzn. „barokizacja” drewnianej architektury i 

budownictwa na ówczesnych ziemian Rzeczypospolitej, zaczął następować pod koniec XVII 

stulecia; wydaje się jednak, że zjawisko to w Wielkopolsce można przesunąć na lata 

wcześniejsze
674

. 

Kontynuując swoje spostrzeżenia, pisze dalej: 

 

Barok w drewnianym budynku sakralnym realizował się nie tylko w nowych układach 

planistycznych, ale tworzył nowe rozwiązania przestrzenno-bryłowe, wprowadził nowe 

konstrukcje i przede wszystkim urzeczywistniał w drewnie niezwykle bogatą i często 

skomplikowaną oraz trudną do wykonania w tym materiale, dekorację architektoniczno-

ornamentalną
675

.  

 

Na obszarze Wielkopolski najstarsze kościoły drewniane pochodzą z XVI wieku, lecz 

przypuszcza się, iż jeszcze starsze od nich, nie różniły się zasadniczo. Zdaniem Mateusza 

Pawlaczyka ukształtowany w pełni schemat konstrukcyjny takiej świątyni nie mógł powstać 

nagle, a proces formowania był długotrwały
676

. 

Do cech charakterystycznych dla wielkopolskiego kościoła drewnianego należy 

zaliczyć: 

- Układ planistyczny złożony z dwóch czworoboków, nawy i prezbiterium 

- dach jednokalenicowy  

- bryła dachu utworzona z więźby, w której kozły wiązarowe posiadają rozpiętość 

równą szerokości nawy 
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 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 52-53. 
675

 Tamże, s. 56. 
676

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a, Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku: 

(Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica), 

oprac. M, Pawlaczyk, red. R. Brykowski, Wrocław 1985, s. 5. 
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- szeroki, nadwieszony okap wokół prezbiterium 

- więźba storczykowa jest związana systemem zaczepów, prostych wokół nawy i 

zmieczowanych z końcami wysuniętych belek stropowych wokół prezbiterium 

- specyficzne łączenie węgarów portali z nadprożem oraz węgarów okiennych z ławą i 

nadprożem, z jednej strony na nakładkę skośną, natomiast z drugiej pionowo
677

. 

Na terenie Wielkopolski można zaobserwować trzy świątynie, które reprezentują inną 

odmianę, tj., śląską (kościoły w Blizanowie i Domachowie) i małopolską (kościół w Nowej 

Wsi Królewskiej)
678

. Występowanie innej odmiany kościoła drewnianego jest uzasadniane w 

przypadku śląskiej odmiany tym, iż Śląsk w XVI wieku silnie powiązana z Wielkopolską, 

głównie w zakresie sztuki. Z kolei występowanie małopolskiej odmiany należy tłumaczyć 

tym, iż kościół w Nowej Wsi Królewskiej był fundacją króla, na rozkaz którego sprowadzono 

małopolski warsztat ciesielski
679

. 

Mateusz Pawlaczyk podzielił roboczo kościoły wielkopolskie na trzy zasadnicze 

grupy: Grupa pierwsza została nazwana „jednokalenicowa”, gdzie plan świątyni składa się z 

dwóch podstawowych elementów – kwadratowej nawy oraz węższego prezbiterium, 

zamkniętego wielobocznie. Przestrzeń wnętrza jest dwuczłonowa. W tym rozwiązaniu 

prezbiterium może posiadać różnego rodzaju aneksy w postaci zakrystii od północy oraz 

kruchty od zachodu lub południa. Bryła jest jednolita, gdzie stromy dwuspadowy dach z 

wydatnym okapem jest dominującym akcentem. Zachodni szczyt pierwotnie odsłonięty 

posiada zadaszenie. Symbolizuje tą grupę brak wieży. Konstrukcja świątyń zawartych w 

grupie jednokalenicowej jest zrębowa na nakładkę z krytym czopem lub na rybi ogon bez 

ostatków (rzadziej). Konstrukcja dachu jest krokwiowo-storczykowa z usztywnieniem 

wzdłużnym. Detal architektoniczny w tych obiektach występuje w postaci belki tęczowej 

wewnątrz świątyni, niekiedy także poprzez podciągi, obramienia okienne i portale. Zewnątrz 

charakterystyczny jest wydatny okap
680

.  Jak podaje Kutzner, na terenie Wielkopolski wśród 

murowanych budowli sakralnych z XIII i XIV wieku istniała tendencja do upraszczania brył i 

detalu architektonicznego
681

. Zdaniem Brykowskiego ten proceder można także odnieść do 

kościołów drewnianych, których detal był coraz bardziej uboższy
682

. Jak podaje dalej, zmiany 

zachodziły do połowy XVI wieku pomiędzy ostro ciętym, późnogotyckim detalem 
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 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 6. 
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 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001, s. 31. 
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architektonicznym (Blizanów, Dobrosołowo, Nowa Wieś Królewska), a nowym 

„nowożytnym” detalem pojawiającym się około połowy tego stulecia (Dolsk, Kłodawa, 

Domachowo) oraz późniejszym, uproszczonym, płaskim i drobnym z drugiej połowy XVI i 

pierwszej XVII wieku (Kożmin, Wierzenica, Grębień, Lubstówek, Starygród, Gołębin Stary, 

Dolsk
683

.  

IL. 68. Zestawienie profili belek tęczowych i podciągów kościołów wielkopolskich 

 

a) Blizanów 1532 r. 

b) Dobrosołowo 1540 r. 

c) Dolsk poł. XVI wieku 

d) Kłodawa 1557 r. 

e) Domachowo 1568 r. 

f) Nowa Wieś Królewska ok. 1550-80 r. 

g) Koźmin 1570 r. 

h) Wierzenica II poł. XVI w. 

j) Grębanin 1615 r. 

k) Lubstówek 1639 r. 

l) Starygród poł. XVII wieku 
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m) Gołębin Stary 1665 r. 

n) Dolsk 1618 r.  

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, 

[w:] Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s.122.; R. Brykowski, 

Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001, s. 34. 

Druga grupa wyodrębniona przez Pawlaczyka na terenie Wielkopolski, została przez 

niego nazwana „dwukalenicowa”. Plan i przestrzeń świątyń zaliczanych do tego zbioru jest 

analogiczny to grupy „jednokalenicowej”. W tym przypadku jednak bryła jest zróżnicowana, 

dachy dwuspadowe oddzielne nad nawą i prezbiterium, nad którym kalenica biegnie niżej. 

Konstrukcja tych kościołów także jest zrębowa lub szkieletowa. W grupie tej cechy pierwotne 

świątyń są niezachowane lub przekształcone, a układ konstrukcyjny dachu często jest 

wtórny
684

.  

Kolejną, trzecią grupą wyróżnioną przez Pawlaczyka jest pod nazwą 

„jednoprzestrzenna”. Plan kościołów do niej zaliczanych obejmuje jeden prostokątny trzon z 

wielobocznym zamknięciem od wschodu. Przestrzeń wnętrza oraz bryła jest jednolita. 

Konstrukcja ścian jest w większości szkieletowa lub rzadziej zrębowa. W kościołach 

reprezentujących grupę jednoprzestrzenną brakuje detalu architektonicznego. Kościoły te 

budowano w XVI i XVII wieku głównie, jako protestanckie, co tłumaczy ich wymuszoną 

wymogami liturgicznymi formę. Z kolei konstrukcja szkieletowa świątyń wybudowana w 

północno-wschodniej części Wielkopolski była spowodowana innymi tradycjami 

budowlanymi przybyłych w te rejony osadników niemieckich
685

.  
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 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 110. 
685
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Tab. 1. Kościoły drewniane odmiany wielkopolskiej 

    

MIEJSCOWOŚĆ POWIAT WEZWANIE DATOWANIE 

Dobrosołowo Koniński Św. Jakuba Apostoła 1540 rok 

Dolsk Śremski p.w. św. Ducha 1618 rok 

Graboszewo Słupecki Św. Małgorzaty ok. 1520 rok 

Grębanin Kępiński Niepokalanego Poczęcia 

NMP 

1615 rok 

Kamienna Sieradzki Świętej Trójcy Ok. 1595 rok 

Kłodawa Kolski Śś. Fabiana i Sebastiana 1557 rok 

Koźmin Krotoszyński Świętej Trójcy 1570 rok 

Ołobok Ostrowski Św. Jana Chrzciciela Początek XVI wieku 

Rzgów Koniński Św. Jakuba Apostoła 1 poł. XVI wieku 

Wierzenica Poznański Św. Mikołaja 3 ćw. XVI wieku 
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Tab. 2. Inne odmiany występujące na terenie wielkopolski 

Miejscowość Powiat Wezwanie Datowania Odmiana 

Blizanów Kaliski Narodzenia 

NMP 

1532 Śląska 

Domachowo Gostyński Michała 

Archanioła 

1568 Śląska 

Nowa Wieś 

Królewska 

Wrzesiński Andrzeja 

Apostoła 

ok. 1550-1580 Małopolska 

 

Oprac. autora na podstawie Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, Kościoły w 

Wielkopolsce XVI wieku: (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, 

Ołobok, Rzgów, Wierzenica), oprac. M, Pawlaczyk, red. R. Brykowski, Wrocław 1985 oraz strony internetowej 

http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_N_2B.html#kos_wielk stan an 23.07.2015 rok . 

 

Obszar Wielkopolski właściwej
686

 jest dla drewnianego budownictwa sakralnego 

terenem wyjątkowym także ze względu na zdwojone konstrukcje ścian. Kościoły te wyróżnia 

przede wszystkim architektoniczna struktura ścian obwodowych, które tworzą dwa 

równoległe ustroje, tj. szkieletowy oraz litego drewna
687

. Rozwiązanie to występuje obecnie 

jedynie ma obszarze Wielkopolski. Badanie, które przeprowadził prof. Aleksander Jankowski 

pozwoliły ustalić, iż obecnie takich kościołów znajduje się tam 40, w których 31 posiada 

konstrukcję pierwotną z XVII-XVIII wieku, natomiast w pozostałych dziewięciu konstrukcja 

jest wtórna z dostawionym szkieletem (w XVII lub XVIII wieku) do zrębu z XVI lub XVII 

wieku
688

. Kościoły posiadające to rozwiązanie architektoniczne nie wyróżniają się 

rozplanowaniem przestrzennym oraz bryłą. Świątynie te są zarówno jednonawowe (w 

przeważającej części), salowe, quasi-trójnawowe, na planie krzyża łacińskiego i greckiego, 

centralne, wieżowe, jak i bezwieżowe
689

. Na terenie Wielkopolski dobudowywane wieże 
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 Przyp.: Mianem Wielkopolski właściwej należy określić obszar przedrozbiorowego województwa 

poznańskiego i kaliskiego. Obejmował on teren 593 mil
2 ;

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

Krajów Słowiańskich, Tom XIII, s. 354.; Ponadto województwo gnieźnieńskie do Wielkopolski właściwej 

zaliczali także Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński; M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem 

historycznym, jeograficznym i statystycznym, tom I, Warszawa 1843, s. 54.  
687

 A. Jankowski, Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz 2009, s. 9. 
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 Tamże, s. 10. 
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 Tamże, s. 77. 
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zaczęły się pojawiać dopiero od XVI wieku
690

. We wszystkich kościołach jednonawowych o 

pierwotnie zdwojonej konstrukcji ścian prezbiterium i nawa są na równej wysokości, w 

większości kryto je dwuspadowymi odrębnymi dachami.
691

 Co jest niezwykle istotne, na 

terenie ziemi wieluńskiej nie został zastosowany zdwojony system konstrukcji ścian. 

Występowała on jedynie na terenie Wielkopolski właściwej
692

. 

Wyjątkowość wielkopolskiej drewnianej architektury sakralnej należy wypatrywać 

także w konstrukcji budowy części XVI-wiecznych portali drewnianych. Różnica polegała na 

sposobie łączenia węgarów i nadproży
693

. 

Wielkopolskie kościoły drewniane, podobnie jak miało to miejsce w innych częściach 

kraju, stawiano w konstrukcji zrębowej, zwanej także wieńcowa lub blokowa
694

. Polega ona 

poziomym układaniu ociosanych belek jednej na drugą i łączeniu ich na narożach za pomocą 

specjalnych nacięć. Była to konstrukcja prymitywna, która utrzymywała się do XIII wieku, 

kiedy to na tereny polskie zaczęły docierać zachodnioeuropejskie rozwiązania ciesielskie
695

. 

Nowa myśl ciesielska, która napłynęła głównie z południa spowodowała przemiany w 

rodzimym konstruowaniu budynków drewnianych oraz wyodrębnianie się profesjonalistów 

wśród cieśli
696

. 
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 W przyziemiu takich wież znajdowały się kruchty, natomiast w szczycie umieszczano dzwony. W przypadku, 

gdy wieże były połączone z nawą, to wznoszono osobne dzwonnice, aby ciężar powstający podczas ruchów 

dzwonów nie naruszał stabilności konstrukcji kościoła. Najstarsze wieże posiadały pochyłe ściany lub ich 
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kształty.; D. Matyaszczyk, Kościół p.w. św. Klemensa w Zakrzewie: przykład barokowej drewnianej świątyni 

wielkopolskiej, „Ochrona Zabytków”52/3(206), 1999,  s. 230.  
691

 A. Jankowski, dz. cyt., s. 77. 
692
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IL.  69. Najczęściej stosowane formy złączy w narożach drewnianych budynków 

drewnianych w Wielkopolsce wg. Wróblewskiego 

 

a) Węgieł na nakładkę 

b) Węgieł na hak 

c) Węgieł na obłap 

d) Węgieł na jaskółczy ogon 

e) oraz f) Ozdobnie traktowane zastrzały (umocnienia złączy słupowych w 

konstrukcjach podcieniowych 

Źródło: T. Wróblewski, Ciesielstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, tom II, red. J. Burszta, Poznań 1964, s. 

459. 

Na omawianym terenie zachowało się 18 kościołów drewnianych datowanych na XVI 

wiek, 19 XVII wiek oraz trzy z przełomu XVII i XVIII wieku
697

. Znacznie więcej świątyń jest 

zdecydowanie młodsza. Zmienił się ich wygląd poprzez zróżnicowanie bryły i rzutu w 

wyniku trójbocznego zamknięcia prezbiterium oraz dodania do niego zakrystii
698

. W XVIII 

                                                           
697

 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 108. 
698

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 6. 
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wieku wzniesiono także najwięcej (145) zachowanych świątyń, które znajdują się na terenie 

Wielkopolski
699

.  

Według wyliczeń Mariana Kutznera, koszt budowy drewnianej, zrębowej świątyni na 

początku XVI wieku wahał się od 8 do 15 grzywien. O wiele droższy był kościół o 

konstrukcji słupowo-ramowej, którego koszt, to między 25 a 30 grzywny
700

. Nie były to 

wysokie kwoty w porównaniu do funduszy przeznaczanych na świątynie murowane, których 

budowa pochłaniała kwoty rzędu 300-400 grzywien, a fary miejskiej od 1000 do 3000 

grzywien
701

. 

Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 230 drewnianych 

kościołów. Większość z nich została zbudowana w konstrukcji zrębowej, gdzie ciosane belki 

układano na zamek. Zdecydowanie mniej świątyń z terenu Wielkopolski zbudowano w 

konstrukcji szkieletowej, gdzie stworzony szkielet z poziomych, pionowych lub skośnych 

belek wypełniano gliną, czy cegłami, a następnie szalowano
702

. W tej konstrukcji niekiedy 

było brak dolnej belki i słupy stawiano bezpośrednio na podwalinie zaczopowując je 

przeważnie na gniazdach
703

. Wśród rozwiązań występują także świątynie, które wzniesiono w 

konstrukcji sumikowo-jętkowej
704

.  

Najbliższy historycznej ziemi wieluńskiej na terenie Wielkopolski jest powiat 

kępiński. W jego obecnych granicach usytuowanych jest obecnie 13 drewnianych obiektów 

sakralnych. Siedem z nich, tj. w Baranowie, Donaborowie, Grębaninie, Kierznie, Laskach, 

Olszowie i Świbie związanych jest historyczną Wielkopolską, natomiast pozostałe sześć – w 

Drożkach, Kozie Wielkiej, Półku, Pruszowie, Słupi i Wielkim Buczku – ze Śląskiem
705

.  

  

                                                           
699

 Tamże, s. 6. 
700

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 20. 
701

 Dla porównania budowa kamienicy miejskiej w Poznaniu, to koszt 100-130 grzywien.; R. Brykowski, 

Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 20. 
702

 Najwięcej kościołów drewnianych zbudowanych w konstrukcji szkieletowej (zwanej inaczej ryglową lub 

słupowo-ramową) zostało wzniesionych na terenie dzisiejszych powiatów: pilskiego i czarnowsko-

trzcianeckiego.; P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 5.  
703

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 11. 
704

 Pomiędzy słupy z naciętymi rowkami wprowadza się poziome belki, zwane sumikami – przykładem takiego 

rozwiązania jest kościół w Starej Wiśniewce.; P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 5.  
705

 H. Tyszkiewicz, Drewniane kościoły powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe nr 3, Kępno 2007, s. 5. 
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3.3. Przykłady kościołów typu wielkopolskiego 

 

3.3.1. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Ołoboku 

 

W miejscowości Ołobok położonej w województwie wielkopolskim, usytuowany jest 

drewniany, orientowany, XVI-wieczny kościół cmentarny p.w. św. Jana Chrzciciela
706

. 

Obiekt uznawany jest za najstarszy w województwie wielkopolskim
707

. Jest to filia parafii św. 

Jana Ewangelisty znajdującej się także w Ołoboku
708

. Pierwsza wzmianka o świątyni 

pochodzi z 1521 roku i umieszczona jest w Liber Beneficiorum Jana Łaskiego. Mowa w niej o 

fundacji kościoła przez konwent cysterek ołobockich
709

. W tym czasie cysterki ufundowały 

także w Grębieniu, Popowicach i Łaszewie
710

. W 1532 roku kościół w Ołoboku przestaje być 

parafialnym i zostaje przyłączony, jako filialny do parafii w Rososzycy
711

. Taki ruch należy 

tłumaczyć tym, iż kościół w Ołoboku posiadał niewielkie uposażenie, a tutejszy pleban pełnił 

jednocześnie funkcję kapelana cysterek, dla których utrzymanie plebani na miejscu było 

korzystniejsze, aniżeli w odleglejszej miejscowości
712

. W 1600 roku prezbiterium oddzielono 

od nawy belką tęczową
713

. W 1752 roku w kościele wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę
714

. 

Świątynia w Ołoboku rolę kościoła filialnego pełniła do 1744 roku, wtedy przywrócono jej 

status parafialnej. Wraz z likwidacją konwentu cysterek w 1806 roku kościół p.w. św. Jana 

Chrzciciela ponownie został filialnym
715

. W 1835 roku dobudowano w nim kruchtę. Kościół 

wielokrotnie remontowano, ostatnio miało to miejsce w 1978 oraz 2000 roku
716

. 

Świątynię zbudowano na podwalinie, którą od południowej i wschodniej strony 

posadowiono na kamieniach polnych, natomiast od północnej strony na wysokim 

podmurowaniu. Konstrukcja ścian w kościele jest zrębowa
717

. Węgły połączono na nakładkę z 

krytym czopem. Kościół złożony jest z nawy i węższego, kwadratowego, zamkniętego 

trójbocznie prezbiterium. Przy nawie od południowej strony znajduje się niewielka 

czworoboczna kruchta. Strop świątyni jest płaski
718

. Gontowy dach nad nawą i prezbiterium 

                                                           
706

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 181. 
707

 Ł. Gaweł, Polska. Zabytki architektury drewnianej…, s. 73. 
708

 A. Lubowicka, M. Mówińska, Kościoły Diecezji Kaliskiej. Nasze dziedzictwo, tom I, Bydgoszcz 2013, s. 199. 
709

 J. Łaski, Liber beneficiorum, tom II, s. 50-51. 
710

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 29. 
711

 J. Łaski, dz. cyt. s. 51. 
712

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 77. 
713

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 199. 
714

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 181. 
715

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 77. 
716

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 181. 
717

 Wzmocniono ją w nawie obustronnie lisicami 
718

 w nawie i prezbiterium na jednym poziomie 
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jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy. Posiada on szeroki okap wokół prezbiterium
719

. 

Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę o czworobocznym cokole i ośmiobocznej 

latarni. Nad kruchtą daszek jest dwuspadowy i posiada niewielki okap. Więźba dachowa jest 

storczykowa
720

. Wokół nawy belki stropowe usztywniono zaczepami, z kolei wokół 

prezbiterium wysunięte końce belek stropowych tworzą szeroki okap
721

. Więźbę dachową 

usztywniono wzdłużnie krzyżami św. Andrzeja
722

.  

Wymiary świątyni są następujące: nawa 710x725 cm, prezbiterium 490x525 cm, 

trójboczne zamknięcie prezbiterium 225x160 cm. 

Kościół ten jest przykładem drewnianego kościoła odmiany wielkopolskiej
723

. Analiza 

architektoniczna i stylowa drewnianego zabytku w Ołoboku pozwala jednoznacznie ustalić 

datę budowy na I połowę XVI wieku
724

. Jest to obiekt niezwykle ciekawy ze względu na 

bliskie analogie z XVI-wiecznymi kościołami sąsiedniej ziemi wieluńskiej. Do 

charakterystycznych cech kościoła w Ołoboku należy zaliczyć jego układ i przestrzenne 

proporcje bryły, która jest uzależniona od schematu konstrukcyjnego krokwiowo-

storczykowej więźby dachowej
725

. Należy także zwrócić uwagę na konstrukcję obramień 

portalowych i okiennych, których łączenie występuje na nakładkę skośną po przekątnej od 

wewnątrz i prostopadle od zewnątrz. W kościele w Ołoboku występuje tradycyjne 

umieszczenie okien jedynie od strony południowej i wschodniej. Jak trafnie zauważył 

Mateusz Pawlaczyk ten wymieniony zespół cech, zwłaszcza system konstrukcyjny więźby 

dachowej znacznie się różni od systemów stosowanych w kościołach na obszarze Małopolski i 

Śląska w XV i XVI wieku
726

. Cechy te są także analogiczne do cech, które reprezentują XVI-

wieczne kościoły grupy wieluńskiej
727

. 

 

                                                           
719

 Wydatny okap w kościele w Ołoboku mierzy ponad 150 cm. Ł. Gaweł, Polska. Zabytki architektury 

drewnianej, Kraków 2009, s. 73. 
720

 Składa się ona z dziewięciu pełnych (pięć nad nawą i cztery nad prezbiterium) i pięciu pustych (trzy nad 

nawą i dwa nad prezbiterium) kozłów krokwiowych, które posiadają rozpiętość wiązarów nieco większą od 

szerokości nawy. 
721

 Okap ten jest wsparty na mieczach osadzonych w zaczepach 
722

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a… s. 72-74. 
723

 Ł. Gaweł, Polska. Zabytki architektury drewnianej, Kraków 2009, s. 73. 
724

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…,s. 78. 
725

 Więźba dachowa została dodatkowo wzmocniona systemem zaczepów, wokół prezbiterium zmieczowanych 
726

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 78. 
727

 Tamże. 
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IL.  70. Detal wspornika w prezbiterium kościoła w Ołoboku 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 130. 

 

IL.  71. Rzut poziomy kościoła w Ołoboku 

 



177 
 

IL.  72. Przekroje kościoła w Ołoboku 

 

Przekrój poprzeczny przez naw ę  Przekrój poprzeczny przez prezbiterium 
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IL.  73. Więźba dachowa w kościele w Ołoboku 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsc, zeszyt. 4a. 

 

 

 

 

Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

IL.  74. Kościół w Ołoboku stan obecny 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Źródło: http://mapio.cz/o/2811513/ stan na 23.03.2015 r. 

 

 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9620,olobok-drewniany-kosciol-filialny-sw--jana-chrzciciela-

%28xvi-w-%29.html  

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9620,olobok-drewniany-kosciol-filialny-sw--jana-chrzciciela-%28xvi-w-%29.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9620,olobok-drewniany-kosciol-filialny-sw--jana-chrzciciela-%28xvi-w-%29.html
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Źródło: http://mapio.cz/o/2811513/ 

3.3.2. Kościół p.w. Św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim 

 

Kolejnym niezwykle istotnym zabytkiem sakralnym ze względu na podobne cechy 

architektoniczne z kościołami wieluńskimi jest świątynia p.w. Św. Trójcy w Koźminie 

Wielkopolskim (województwo wielkopolskie), która została wzniesiona w 1570 roku
728

. 

Kościół był wielokrotnie remontowany. W latach 1971-1973 miały miejsce ostatnie, 

większe remonty
729

.  

Orientowana świątynia w Koźminie została zbudowana na podwalinie posadowionej 

na granitowym fundamencie. Konstrukcja ścian kościoła jest zrębowa. Są one lekko 

pochylone ku wnętrza. Wzmocniono je obustronnie lisicami. Węgły w dolnych partiach zrębu 

połączono na nakładkę z krytym czopem, z kolei w górnych na jaskółczy ogon z krytym 

czopem
730

.  

Kościół składa się z nawy oraz węższego, prostokątnego zamkniętego trójbocznie 

prezbiterium. Od jego północnej strony znajduje się wąska zakrystia
731

.  

Strop świątyni jest płaski. W nawie i prezbiterium jest on na równym poziomie. Strop 

wsparto w nawie na dwóch wzdłużnych podciągach, które podparto dwoma parami słupów
732

. 

                                                           
728

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 124. 
729

 Tamże. 
730

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 55. 
731

 Tamże, s. 54. 
732

 Tamże, s. 54. 

http://mapio.cz/o/2811513/
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Wokół nawy belki stropowe usztywniono zaczepami. Wokół prezbiterium końce belek 

stropowych wysunięto na zewnątrz lica ścian
733

. 

Dach nad nawą i prezbiterium jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy, z 

szerokim okapem wokół prezbiterium
734

. Nad tęczą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę o 

czworobocznej podstawie, którą przykryto stromym, wysmukłym hełmem namiotowym. 

Więźba dachowa jest storczykowa
735

. Usztywniono ją wzdłużnie krzyżami św. 

Andrzeja oraz zastrzałami, które wiążą podwalinę przez nakładkę w storczyku z płatwią
736

.  

Wymiary świątyni są następujące: nawa 990x870 cm, prezbiterium 880x640 cm, 

trójboczne zamknięcie prezbiterium 310x180 cm. 

 

IL.  75. Detale wsporników i zaczepów podokapowych w prezbiterium i nawie kościoła 

w Koźminie 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 130. 

 

                                                           
733

 Tworząc w ten sposób szeroki okap, wsparty na mieczach osadzonych w zaczepach. 
734

 Nad zakrystią okap ten stanowi przedłużenie połaci dachu głównego. 
735

 Składa się ona z 17 kozłów krokwiowych na przemian pełnych i pustych o rozpiętości równej szerokości 

nawy. 
736

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 55. 
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IL.  76. Widok więźby dachowej kościoła w Koźminie 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 134. 

 

IL.  77. Rzut poziomy kościoła w Koźminie 
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IL.  78. Przekrój podłużny więźby dachowej z obrysem bryły kościoła w Koźminie 

 

IL.  79. Przekrój poprzeczny kościoła w Koźminie przez prezbiterium 

 

IL.  80. Kościół p.w. Św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim stan obecny 

 

Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Fot. Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

3.3.3. Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Rzgowie 

 

Zabytkiem, który wykazuje pewne podobieństwa z kościołami wieluńskimi, a 

będącym usytuowanym na terenie Wielkopolski, jest kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w 

Rzgowie, będącym jednym z najstarszych obiektów sakralnych w tym regionie. 

Świątynia ta została konsekrowana w 1601 roku, co świadczy o tym, iż budynek 

musiał powstać jeszcze w XVI wieku
737

. Według Mateusza Pawlaczyka kościół ten mógł 

powstać już w I połowie tegoż wieku ze względu na układ rzutu, początkowe rozmieszczenie 

okien (jedynie od południowej strony), szeroki okap wokół prezbiterium oraz mieczowate 

zaczepy
738

. W 1790 roku do kościoła dobudowano wieżę
739

. 

Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Rzgowie jest orientowany. Został on zbudowany 

na podwalinie posadowionej na częściowo kamiennej i częściowo ceglanej podmurówce
740

 

Jego rzut składa się z kwadratowej nawy i węższego, zamkniętego trójbocznie 

prezbiterium, przy którym znajduje się prostokątna zakrystia
741

. Przy nawie od północnej 

strony usytuowana jest ortogonalna kaplica, natomiast od południa nieduża kruchta. Od 

zachodu, w przedłużeniu nawy zbudowano dwukondygnacjową wieżę o konstrukcji słupowo-

                                                           
737

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 223. 
738

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 88. 
739

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 223. 
740

 Podmurówka kamienna znajduje się wokół prezbiterium i części nawy, natomiast ceglana pod zakrystią, 

kruchtą, kaplicą i pozostałą częścią nawy. 
741

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 223. 

http://www.kosiolydrewniane.pl/


185 
 

ramowej, która posiada duże aneksy po bokach
742

. Konstrukcja kościoła jest zrębowa. Ściany 

nawy, zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony wzmocniono lisicami. Węgły 

połączono na nakładkę z krytym czopem
743

.   

Płaskie stropy świątyni zarówno w nawie i prezbiterium są na równym poziomie. 

Pomiędzy oboma pomieszczeniami znajduje się podciąg poprzeczny, który wsparto na 

ozdobnych wolutowych kroksztynach
744

. Wewnętrzne ściany kościoła oszalowano pionowo 

deskami oraz zwieńczono gzymsem
745

. 

Dach nad nawą i prezbiterium jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy. Posiada 

on szeroki okap wokół prezbiterium. Nad zakrystią dach jest pulpitowy, natomiast nad 

kruchtą dwuspadowy z okapem. Z kolei nad kaplicą jest on namiotowy, ośmiopołaciowy, z 

cebulastym hełmem, który zwieńczono przezroczystą latarnią
746

. Nad wieżą dach jest 

namiotowy i posiada kopulasty hełm
747

.  

Więźbę dachowa w kościele jest krokwiowo-płatwiowa
748

. Wokół prezbiterium belki 

stropowe są wysunięte przed lico ścian i tworzą dzięki temu szeroki okap
749

. Więźbę 

usztywniono wzdłużnie kratownicą
750

. 

Wymiary świątyni są następujące: nawa 960x875 cm, prezbiterium 690x655 cm, 

trójboczne zamknięcie prezbiterium 280x220 cm. 

                                                           
742

 Szerokość wieży jest równa szerokości nawy. 
743

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 83. 
744

 Tamże, s. 82. 
745

 Tamże 
746

 Latarnia posiada analogiczny mniejszy hełm 
747

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 83. 
748

 Składa się ona z 13 kozłów krokwiowych – osiem nad nawą i pięć nad prezbiterium. Są one na przemian 

pełne i puste. Posiadają rozpiętość więzarów równej szerokości. 
749

 Okap wsparty jest na mieczach, które osadzono w dwuskokowych zaczepach. 
750

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 83. 
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IL.  81. Detale wsporników i zaczepów podokapowych w prezbiterium i nawie kościoła 

w Rzgowie 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 130. 

 

IL.  82. Rzut poziomy kościoła w Rzgowie 
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IL.  83. Przekrój podłużny więźby dachowej z obrysem bryły kościoła w Rzgowie 

 

IL.  84. Przekrój poprzeczny przez nawę kościoła w Rzgowie 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a 

IL.  85. Kościół w Rzgowie stan obecny 

 



188 
 

 

Źródło: http://www.parafiarzgow.pl/kosciol,11.html 

3.3.4. Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie 

 

Przykładem kościoła typu wielkopolskiego (niemniej obecnie bardzo przekształcony) 

jest świątynia p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie, datowana na ok. 1520 rok. Należy ona 

zatem do jednych z najstarszych budowli sakralnych na omawianym terenie
751

.  W drugiej 

połowie XVII wieku w kościele przedłużono nawę, a także dostawiono do niej kaplicę św. 

Izydora. Podczas gruntownego remontu świątyni w latach 1757-1766 dostawiono do niej 

wieżę
752

.  

Kościół w Graboszewie jest orientowany. Zbudowano go na podwalinie usytuowanej 

na otynkowanej podmurówce ceglanej
753

.  

Świątynia posiada on dwuczłonową nawę
754

 oraz prostokątne prezbiterium
755

, przy 

którym usytuowana jest czworoboczna zakrystia z przedsionkiem. Przy wschodniej części 

nawy znajduje się zamknięta trójbocznie, prostokątna kaplica. Przy zachodnim członie nawy 

znajduje się kwadratowa wieża, która posiada dwie zwężające się kondygnacje
756

.  

                                                           
751

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. zeszyt 4a…, s. 43. 
752

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 81. 
753

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 39. 
754

 Oba człony są prostokątne. 
755

 Prezbiterium jest węższe od wschodniego członu nawy. 
756

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 38-39. 

http://www.parafiarzgow.pl/kosciol,11.html


189 
 

Konstrukcja kościoła jest zrębowa. Ściany nawy i prezbiterium są nachylone do 

wnętrza. Wzmocniono je lisicami. Naroża ścian połączono na nakładkę z krytym czopem. 

Wieża posiada konstrukcję słupowo-ramową. Natomiast kruchtę zbudowano w konstrukcji 

sumikowo-jętkowej
757

.  

Stropy w obu członach nawy, kruchcie i kaplicy są płaskie, na równym poziomie, 

natomiast nad prezbiterium znajduje się kolebka
758

. 

Dach nad członami nawy jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy. Posiada on 

szeroki okap po obu stronach zachodniego członu nawy. Zadaszenie nad prezbiterium jest 

niższe, także dwuspadowe. Nad kaplicą dach jest dwuspadowy, zakończony trzema 

połaciami, nad zakrystią pulpitowy wraz z bocznymi połaciami
759

. 

Więźba dachowa kościoła jest zróżnicowana. Nad wschodnim członem nawy jest ona 

krokwiowa ze storczykami w górnej części kozła
760

. Usztywniono ją wzdłużnie. Nad 

zachodnim członem nawy więźba jest krowiowo-stolcowa, z alternacją trzech kozłów 

więzarowych, dwóch pośrednich oraz dwoma usztywniającymi ramami w płaszczyznach 

stolców. Belki stropowe usztywniono prostymi zaczepami. Więźba dachowa nad prezbiterium 

i kaplicą jest krokwiowa. Nad prezbiterium posiada ona kolebkę podwieszoną do krążyn i 

jętek. Nad kaplicą więźba jest także krokwiowa. Wszystkie złącza są na nakładkę zaczepową 

lub płetwową oraz kołkowane
761

. 

Wymiary świątyni są następujące: wschodni człon nawy: 920x770 cm, zachodni człon 

nawy: 765x500 cm, prezbiterium: 775x505 cm. 

IL.  86. Rzut poziomy kościoła w Graboszewie 

 

                                                           
757

 Tamże, s. 39. 
758

 Tamże. 
759

 Tamże. 
760

 W tej części składa się ona z siedmiu kozłów na przemian pełnych i pustych. 
761

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…,s. 39-40. 
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IL.  87. Przekrój podłużny kościoła w Graboszewie 

 

IL.  88. Przekrój poprzeczny przez wschodni (z lewej) i zachodni człon nawy (z prawej) 

    

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, 

IL.  89. Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie stan obecny 
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Fot. Marcin Szukała (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

3.3.5. Kościół p.w. śś. Fabiana i Sebastiana w Kłodawie  

 

Kolejnym istotnym zabytkiem sakralnym wybudowanym na terenie Wielkopolski, 

lecz nieco przekształconym
762

, jest kościół p.w. śś. Fabiana i Sebastiana w Kłodawie. Został 

on wzniesiony w 1557 roku z fundacji mieszczan kłodawskich
763

. Niestety nie zachowała się 

pierwotna więźba dachowa, która pomogła jasno przypisać ten zabytek do odmiany 

regionalnej drewnianej architektury kościelnej z XVI wieku
764

. Świątynia była gruntownie 

restaurowana począwszy od XVIII wieku. W 1846 roku wybudowano w niej obszerny 

przedsionek z kruchtą. W latach 1972-1976 miały miejsce ostatnie, większe remonty 

obiektu
765

. 

Jest to kościół orientowany. Zbudowany na podwalinie kamiennej. Składa się on z 

kwadratowej nawy i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, przy którym znajduje 

się czworoboczna zakrystia. Przy zachodniej części nawy usytuowany jest przedsionek z 

niewielką kruchtą
766

.  

                                                           
762

 W kościele było wiele remontów i istotnych modernizacji mających wpływ na wygląd świątyni. Szczęśliwie 

nie uległy zmianom takie istotne elementy jak układ planistyczny, łączenie zrębu, czy łączenie obramień 

okiennych. 
763

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 116. 
764

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 50. 
765

 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 116. 
766

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 46. 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Konstrukcja nawy, prezbiterium i zakrystii jest zrębowa. Ściany nawy i prezbiterium 

są lekko pochylone do wnętrza. Naroża ścian połączono na nakładkę z krytym czopem. 

Przedsionek i kruchtę zbudowano w konstrukcji sumikowo-łątkowej, natomiast wieżyczkę 

słupowo-ramowej
767

. Zewnętrzne ściany oszalowano lisicami. 

Stropy świątyni są płaskie, na jednym poziomie. Dachy nad nawą i prezbiterium są 

dwuspadowe
768

. Nad przedsionkiem dach jest kalenicowy
769

. Dachy nad zakrystią i kruchtą 

przedsionka są pulpitowe. Nad wieżyczką znajduje się baniasty hełm z czworoboczną 

latarnią
770

. 

Więźba dachowa kościoła jest krokwiowo-płetwiowa. Posiada ona zróżnicowaną 

rozpiętość oraz wysokość kozłów więzarowych nad nawą i prezbiterium. Wykonano ją z 

przecieranych bierwion
771

.  

Wymiary świątyni są następujące: nawa 940x845 cm, prezbiterium 735x610 cm, 

trójboczne zamknięcie prezbiterium 160x180 cm. 

Mimo, iż kościół w Kłodawie poddawany był wielu remontom, które zniekształciły 

jego bryłę, to zasługuje on na uwagę, ze względu na zachowany detal architektoniczny 

łączony z datą budowy, tj. 1557 rok. Jak trafnie podkreślił Mateusz Pawlaczyk, budynek ten 

stanowi ogniwo w dziejach drewnianej architektury kościelnej na obszarze wielkopolskiego 

regionu
772

. 

                                                           
767

 Tamże, s. 47. 
768

 Nad prezbiterium dach jest nieco niższy, zakończony od wschodu trzema połaciami. 
769

 Posiada trzy połacie. 
770

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 47. 
771

 Tamże. 
772

 Tamże, s. 51. 
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IL.  90. Widok aksonometryczny belki tęczowej kościoła w Kłodawie 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 120. 

 

IL.  91. Rzut poziomy (z lewej) i przekrój poprzeczny przez nawę (z prawej) kościoła w 

Kłodawie 
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IL.  92. Kościół w Kłodawie stan obecny 

 

 

Fot. Brygida Kicińska (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

3.4. Inne odmiany kościołów na terenie Wielkopolski 

 

Jak już zostało to wyżej podane, na terenie Wielkopolski występują trzy kościoły innej 

odmiany odnoście typu konstrukcyjnego drewnianych budowli sakralnych. Odmianę śląską 

reprezentują kościoły w Blizanowie i Domachowie, natomiast małopolską świątynia obiekt w 

Nowej Wsi Królewskiej. Różnice te widoczne są przede wszystkim w rozwiązaniach więźby 

dachowej.  

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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3.4.1. Kościół p.w. Narodzenia NMP w Blizanowie 

 

Pierwszy omówiony obiekt sakralny p.w. Narodzenia NMP w Blizanowie został 

wybudowany w 1532 roku
773

. Jest obecnie jednym z najstarszych w Diecezji Kaliskiej
774

. W 

przypadku więźby dachowej tej świątyni zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne, gdzie 

kozły nad nawą i prezbiterium zachowują tą samą wysokość przy równoczesnym 

dostosowaniu ich do szerokości nawy i prezbiterium. Zdaniem Mateusza Pawlaczyka takie 

rozwiązanie jest jednym z wariantów kształtowania się jednokalenicowej bryły 

późnogotyckich kościołów drewnianych śląskiej odmiany regionalnej
775

. 

IL.  93. Przekrój podłużny więźby dachowej kościoła w Blizanowie 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, 

                                                           
773

 Początkowo składał się jedynie z nawy i prezbiterium. W 1610 roku dobudowano od północy kaplicę św. 

Tekli, natomiast w latach 1730-1760 wieżę zwieńczoną wysokim hełmem. Dodatkowo w tym czasie 

przebudowano kaplicę, dostawiono kruchtę i zbudowano nową dzwonnicę. Kościół był wielokrotnie 

remontowany, ostatnio w latach 1988 i 1990.; P. Maluśkiewicz, Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Poznań 

2004, s. 18.; A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 102. 
774

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 102. 
775

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 24. 
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IL.  94. Kościół w Blizanowie stan obecny 

 

 

http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/3308185,2,16,Kosciol-w-Blizanowie.html 

3.4.2. Kościół p.w. Michała Archanioła w Domachowie 

 

Podobnie jest w przypadku kościoła p.w. Michała Archanioła w Domachowie. Kościół 

ten został wzniesiony w 1568 roku z fundacji biskupa poznańskiego Adama Konarskiego
776

. 

                                                           
776

 W 1586 roku dobudowano w kościele kaplicę. Jego gruntowne remonty przeprowadzono w roku 1775 

(wybudowano nową zakrystię) oraz 1930 (przedłużono nawę w kierunku zachodnim, wzniesiono wieżę oraz 

dostawiono nawę boczną z kaplicą na miejsce poprzedniej, wszystko to zrobiono wg projektu Lucjana 

Michałowskiego). Ostatnie istotne remonty świątyni miały miejsce w latach 1998-2000.; P. Maluśkiewicz, dz. 

cyt., s. 63. 

http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/3308185,2,16,Kosciol-w-Blizanowie.html
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Do 1798 roku był własnością biskupów poznańskich
777

. Jest to świątynia jednonawowa z 

prezbiterium zamkniętym wielokrotnie, z zakrystią od północy, z sygnaturką od wieżą od 

zachodu. W 1586 roku do południowej ściany prezbiterium w kościele dobudowano 

murowaną kaplicę p.w. św. Andrzeja
778

. W świątyni istotne prace remontowe 

przeprowadzono w XVIII wieku, kiedy m.in. wzmocniono szkieletem stary zrąb świątyni
779

. 

Rozwiązanie konstrukcyjne jego więźby dachowej, podobnie jak w przypadku kościoła w 

Blizanowie, jest charakterystyczne dla kościołów odmiany śląskiej. Przy rozwiązaniu dachu 

jednokalenicowego w porównaniu do innych kościołów z regionu Wielkopolski różni się 

znacznie bardziej stromym kątem nachylenia połaci dachu prezbiterium i mniej stromym 

nawy. Powoduje to podkreślenie smukłej bryły kościoła, co jeszcze bardziej przybliża kościół 

w Domachowie do rozwiązań konstrukcyjnych zaczerpniętych ze Śląska
780

. 

IL.  95. Więźba dachu prezbiterium kościoła w Domachowie 

 

Źródło: M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] 

Rocznik Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 133. 

 

 

                                                           
777

 A. Jankowski, dz. cyt, s. 193. 
778

 Tamże. 
779

 Tamże, ss. 88, 193. 
780

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…,s. 33-34. 
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IL.  96. Przekrój podłużny więźby dachowej kościoła w Domachowie 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, 

IL.  97. Kościół w Domachowie stan obecny 
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Fot. Marcin Szukała (wszystkie) (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

3.4.3. Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej 

 

Kolejną świątynią reprezentującą inną odmianę typu kościoła z regionu Wielkopolski 

jest świątynia p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej (województwo 

wielkopolskie) z XVI wieku
781

. Przypisuje się w nim zastosowanie rozwiązania 

konstrukcyjnego charakterystycznego dla odmiany małopolskiej. Jak podaje Mateusz 

Pawlaczyk przede wszystkim ze względu na wprowadzenie jednolitej storczykowej więźby 

dachu, z nie zróżnicowanymi pod względem rozpiętości wiązarami, o szerokości 

                                                           
781

 Jego budowa trwała od ok. 1550 do 1580 roku. W 1925 roku przedłużono nawę w kierunku zachodnim. 

Kościół restaurowany w latach 70. XX wieku oraz w 1988 roku.; P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 170. 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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odpowiadającej szerokości prezbiterium, a szersze części nawy z tzw. konstrukcją 

zastrzynieniową, nakryte przedłużonymi o złagodzonym spadku połaciami dachu głównego, 

położonymi na przepustnicach opartych na krokwiach
782

. 

IL.  98. Przekrój podłużny więźby dachowej kościoła w Nowej Wsi Królewskiej 

 

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 4a, 

IL.  99. Kościół w Nowej Wsi Królewskiej stan obecny 

 

                                                           
782

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a…, s. 68. 
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Fot. Marcin Szukała (wszystkie) (www.kosiolydrewniane.pl stan na 23.02.2016 rok) 

 

 

 

 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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Mapa 15. Drewniane kościoły jednokalenicowe na terenie Wielkopolski 

 

Oprac. Mateusz Pawlaczyk 
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Mapa 16. Rozmieszczenie kościołów drewnianych w Wielkopolsce 

 

Źródło: P. Maluśkiewicz, Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2004, s. 296. 

Przez wiele stuleci, począwszy od neolitu, a skończywszy na XIX wieku, drewno na 

terenie Wielkopolski było bardzo istotnym budulcem. Używano go do wzniesienia wielu 
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zabudowań, zarówno o charakterze wiejskim (chałupy, stodoły), jak i wznioślejszym, tj. 

kościołów. Umiejętność obróbki drewna ma tym obszarze niezwykle długą, jak i barwną 

historię. Niestety w wyniku kurczenia się zasobów drewna, a także rozwoju przemysłu, zmian 

sposobów budowania, drewno jako budulec odeszło na dalszy plan. Nie mniej do dzisiejszych 

czasów można podziwiać na obszarze Wielkopolski wyniki pracy zwykłych cieśli. Budynki, 

które wznieśli przetrwały ciężkie czasy i próby losów. Wśród najcenniejszych budowli, które 

wznieśli bez wątpienia są kościoły drewniane scharakteryzowane w tej części dysertacji.   

Rozważania nad budownictwem drewnianym ujawniły pierwotne formy oraz określiły 

kierunki przeobrażeń. Dzięki szerokim studiom, opracowano typologię systemów 

konstrukcyjnych, a także ustalono chronologiczny porządek rozwiązań ciesielskich, co 

najważniejsze z uwzględnieniem odmian regionalnych. Model rozwoju konstrukcji 

drewnianych w budowlach sakralnych, które postrzegano w ramach „wspólnoty ciesielstwa” 

za uproszczony, przystający do rozwiązań stosowanych powszechnie
783

. 

Marian Kutzner stwierdził, iż wielkopolscy budowniczowie schyłku XV i XVI wieku 

wykazywali głównie zainteresowania obcymi wzorami, a ich główną inspiracją były głównie 

takie tereny, jak: Pomorze Zachodnie, Małopolska, Brandenburgia Prusy oraz Śląsk
784

. Jak 

dalej podkreśla, ilość przejętych wzorców była jednak ograniczona. Już na obszarze 

Wielkopolski koncepcje pewnych rozwiązań architektonicznych ulegały prymityzacji  

Przez dłuższy czas drewniane świątynie na terenie Wielkopolski z powodu słabej 

promocji służyły jedynie, jako obiekty kultu religijnego, które nie przyciągały pielgrzymów 

oraz turystów. Sytuacja ta zmieniła się w 2008 roku, kiedy to szeroko rozumianą promocją 

objęto 12 świątyń drewnianych znajdujących się na obszarze (lub obrzeżach) Puszczy 

Zielonka
785

. 

Kościoły drewniane z terenu Wielkopolski są niezwykle istotne z punktu widzenia 

sakralnego budownictwa regionu wieluńskiego. Administracyjnie historyczna ziemia 

wieluńska należała do Wielkopolski, stąd wzajemne odniesienie tych dwóch obszarów 

geograficznych właśnie w tym miejscu. 

  

                                                           
783

 A. Jankowski, dz. cyt., s. 29. 
784
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Rozdział IV Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej wybudowane do końca 

XVII wieku 

4.1. Zmiany terytorialne ziemi wieluńskiej do końca XVII wieku 

 

Liczne badania archeologiczne, m.in. Konrada Jażdżewskiego, czy też Bogusława Abramka 

pozwalają stwierdzić, iż teren określany mianem „ziemia wieluńska” był już zasiedlany w II i III w. 

n.e. przez organizację ponadplemienną. Była ona już wtedy kierowana przez dynastię książęcą. 

Dowodem tego miały być kurhany w Przywozie nad Wartą oraz liczne osady, gdzie mieszkańcy 

zajmowali się wytopem żelaza z rudy darniowej. Produkcja żelaza doprowadziła do rozwoju 

gospodarczego tegoż terenu, a co za tym idzie, także do zaludnienia
786

.W tym miejscu nasuwa się 

także wytłumaczenie, dlaczego omawiany obszar w początkowym okresie średniowiecza nosił nazwę 

ziemia rudzka (od siedziby kasztelanii oraz archidiakonatu), a nie wieluńska. 

„Ziemie” w okresie piastowskim były jednostkami nie tylko terytorialnymi, ale także 

politycznymi. Ukształtowały się one na podstawie fizycznych i przyrodniczych odrębności danego 

obszaru, którego mieszkańców łączyła wspólność warunków bytu na wielu płaszczyznach
787

. 

Terytorium rudzkie, zanim znalazło się w granicach państwa tworzonego przez pierwszych 

Piastów, było niewielką organizacją plemienną, które w X wieku zostało przyłączona do Polan
788

. Na 

podstawie badań archeologicznych oraz biorąc pod uwagę najstarszy zasięg kasztelanii rudzkiej
789

 

(jednej z najstarszych w Polsce), można przypuszczać, iż w międzyrzeczu górnej Prosty i Warty 

zamieszkiwało niewielkie plemię, lecz teza ta budzi wątpliwości
790

. 

Miejscowość Ruda
791

 była na omawianym obszarze pierwszym ośrodkiem administracji 

kościelnej i państwowej w okresie piastowskiej monarchii. W Rudzie mieściła się siedziba 

kasztelanii
792

, a więc podstawowa jednostka podziału administracyjnego ówczesnego państwa
793

. Po 
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raz pierwszy informacja o kasztelanii rudzkiej pojawiła się w bulli papieża Innocentego II Ex 

commisso nobis a Deoz 7 lipca 1136 roku
794

. Kasztelania ta zajmowała obszary między środkową 

Wartą i górną Prosną i wchodziła w skład Wielkopolski i we wspomnianym wyżej dokumencie została 

wymieniona w grupie kasztelanii wschodnich
795

. 

Kasztelanią zarządzał kasztelan, który miał w swoim obowiązku bronić gród, ściągać daninę 

od podwładnych oraz w razie potrzeby także ich osądzać
796

. Dowodem na to, iż miejscowość Ruda 

była ponad otaczające wsie jest fakt, iż właśnie na jej terenie wybudowano kościół romański p.w. św. 

Wojciecha, który konsekrowano w 1106 roku
797

. Murowany kościół w tej miejscowości świadczył o 

dużym prestiżu i majętności jej mieszkańców na początku XII wieku
798

. O sile i zamożności 

kasztelanii w dużej mierze zadecydował fakt, że przecinały się tu ważne drogi handlowe ze Śląska na 

Ruś Kijowską i z Małopolski do Wielkopolski. Ruda, jako silny gród stał się także centrum życia 
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religijnego okolicy
799

. Do kościoła p.w. św. Wojciecha (który stał się centralnym ośrodkiem 

parafialnym) przybywali wierni z pobliskich wiosek
800

.  

W początkowej fazie istnienia Polski i w okresie rozbicia dzielnicowego ziemia rudzka była 

najbardziej wysuniętym w kierunku południowym terytorium Wielkopolski. Ponadto Ruda 

wymieniana jest tam, jako gród kasztelański, z którego arcybiskup gnieźnieński otrzymuje 

dziesięcinę
801

. 

Pierwsze granice kasztelanii rudzkiej nie są znane
802

. Granice pierwotnej kasztelanii 

odtwarzane są na podstawie XIII-wiecznego zasięgu archidiakonatu rudzkiego
803

. W związku z 

powyższym północne krańce ziemi rudzkiej biegły wówczas rzekami: Strugą Węglowską i Oleśnicy. 

Od strony wschodniej ciągnęły się wzdłuż prawego brzegu Warty, obejmując osady leżące w pobliżu 

doliny rzecznej. Pomiędzy Bobrownikami a Załęczem Małym przekraczały Wartę i dochodziły do 

Liswarty. Biegnąc wzdłuż Liswarty dochodziły do Prosny, a następnie wzdłuż tej rzeki zmierzały do 

swego punktu wyjściowego – do Strugi Węglowskiej
804

. Obszar ten aż do rozbiorów stanowił odrębną 

jednostkę w administracji państwowej.  
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Mapa 17. Przypuszczalny zasięg kasztelanii rudzkiej w I połowie XIII wieku 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie T. Olejnik, Przeszłość Administracyjna 

ziemi wieluńskiej, Sieradz 1996, s. 10. 

Położenie Rudy na pograniczu Śląska, ziemi krakowskiej, Wielkopolski i Łęczyckiego miało 

istotny wpływ na kształtowanie się losów politycznych kasztelanii rudzkiej, a co za tym idzie, także 

zmianami terytorialnymi
805

. Takie usytuowanie geograficzne sprawiło, że o ziemię rudzką toczyły się 

walki między książętami wielkopolskimi i śląskimi
806

. W myśl tzw. statutu Krzywoustego z 1138 roku 

ziemia rudzka weszła w skład dzielnicy senioralnej
807

. W wyniku przegranej Władysława Wygnańca z 
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Mieszkiem Starym i Bolesławem Kędzierzawym Ruda weszła w 1146 roku w skład ziem posiadanych 

przez Mieszka III Starego
808

. Po wypędzeniu Mieszka Starego z Krakowa w 1177 roku Kazimierz II 

Sprawiedliwy przyłączył Wielkopolskę do swojej dzielnicy
809

. W 1182 roku Mieszko III Stary 

wydzielił dla swego syna Odona władztwo w południowo-zachodniej Wielkopolsce, aby ten nie rościł 

sobie pretensji do władzy w kraju
810

. Z kolei Księstwo Kaliskie wraz z i Rudą w 1191 roku Mieszko 

III oddał swemu synowi Mieszkowi Młodszemu, po którego śmierci w 1193 roku ziemie te przeszły 

we władanie drugiego syna Mieszka Starego – Odona
811

. Po jego zgonie w 1194 roku Ruda wraz z 

Kaliszem weszły w posiadanie nieletniego Władysława Odonica, w imieniu, którego rządy sprawował 

jego dziadek Mieszko, a następnie od 1202 roku stryj Władysław Laskonogi
812

. Ten ostatni po objęciu 

pełnoletniości przez Odonica nie chciał oddać władanych przez siebie ziem prawowitemu następcy. 

Dopiero po interwencji Henryka Brodatego Władysław otrzymał wschodnią Wielkopolskę
813

.  

Władysław Laskonogi umierając w 1231 roku zapisał w testamencie Wielkopolskę Henrykowi 

Brodatemu, który przyjął tytuł dux Silesie atque Cracovie
814

. Ostatecznie stoczył on dwie wyprawy 

zbrojne przeciwko Odonicowi. W pierwszej doznał porażki w 1233 roku, tracąc terytorium 

ostrzeszowskie aż po rzekę Niesób
815

. Drugą natomiast zwyciężył w 1234 roku, po której zawarto 

ugodę, na mocy której Wielkopolska wraz z Rudą przeszła we władanie Śląska
816

.  

Po śmierci Brodatego (19 marca 1238 roku w Krośnie) władzę nad terytorium rudzkim przejął 

jego syn – Henryk Pobożny
817

. Podzielił on ziemię rudzką na dwie części- wyodrębniając ziemię 

kaliską i ziemię wieluńską i przekazał je pod władanie książąt opolskich
818

.  

W 1238 roku władanie nad ziemią rudzką przejęła wdowa po księciu Kazimierzu Opolskim – Viola, 

która panowała wraz z synem Władysławem
819

. Tytułowała się ona księżną Kalisza i Rudy (Viola 

ducissa de Kalis et de Ruda)
820

. W 1244 roku mocno osłabieni książęta śląscy, w wyniku przegranej 

bitwy pod Legnicą w 1241 roku, stracili Kalisz z zachodnią częścią terytorium rudzkiego i Ostrzeszów 

na rzecz synów księcia Odonica - Bolesława Pobożnego i Przemysła I. W wyniku kilkukrotnych 

podziałów odzyskanych ziem między braćmi ostatecznie terytorium rudzkie weszło w posiadanie 
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Bolesława Pobożnego w 1253 roku. W czasach jego panowania południowo – wschodnią granicę 

ziemi rudzkiej przesunięto aż po Rybno, Mykanów, Borowno, Kłomnice i Kruszynę
821

.  

Ze względu na lepszy dostęp do żył wodnych w 1251 roku miało nastąpić stopniowe przeprowadzanie 

się ludności z Rudy do Wielunia
822

. Z czasem Wieluń, jako ośrodek miejski zaczął pełnić ważniejszą 

rolę niż Ruda, o czym świadczy zmiana nazwy kasztelanii z rudzkiej na wieluńską
823

. 

W latach 80-tych XIII wieku Ruda stała się częścią księstwa wrocławskiego.  Henryk IV 

Probus po śmierci króla czeskiego Przemysła Ottokara II związał się z Rudolfem z Habsburga - 

królem niemieckim, by samemu przejąć koronę. Podczas realizacji swojego planu zawarł sojusz z 

miastami, przede wszystkim z Wrocławiem oraz postanowił odzyskać wcześniej utracone ziemie 

przez jego przodków. 9 lutego 1281 roku zaprosił do Sądowa książąt: Henryka Grubego legnickiego, 

Przemysła II wielkopolskiego i Henryka Głogowczyka. Uwięził ich, by przystali na jego warunki 

uwolnienia
824

. Między innymi Przemysł II miał odstąpić Henrykowi IV Probusowi Rudę
825

. Była to 

wówczas niewielka miejscowość o strategicznym położeniu geograficznym przy samym pograniczu 

księstwa wrocławskiego z krakowskim. Wydarzenia z 1281 roku miały istotny wpływ na dalsze losy 

Rudy i jej mieszkańców. Odkąd znalazła się we władaniu Henryka, ziemia rudzka zwana jest 

wieluńską
826

.  Uznaje się także, że tego roku Henryk Probus przeniósł kasztelanię z Rudy do Wielunia 

i jest to początek kształtowania się kasztelanii wieluńskiej
827

.  

Po zabójstwie króla Przemysła II w 1296 r. w Rogoźnie, rządy w Wielkopolsce objął 

Władysław I Łokietek
828

. W tym czasie nastąpiły zmiana w nazewnictwie ziemi rudzkiej (wchodzącej 

w skład opanowanej przez Łokietka Wielkopolski), która od tego czasu zwana była ziemią 

wieluńską
829

. Od tego czasu centrum administracyjnym, gospodarczym i politycznym omawianego 

regionu stał się Wieluń. Obszar kasztelanii nazywano także coraz częściej ziemią. Takie jednostki 

podziału terytorialnego powstawały w miejscu dawnych księstw – dzielnic. W 1300 r. Wacława II król 

                                                           
821
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822
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czeski objął władzę nad Królestwem Polskim
830

. W 1306 r. kończy się panowanie czeskie na polskich 

ziemiach w wyniku zabójstwa Wacława II koło Ołomuńca
831

. Panowanie nad ziemią wieluńską przejął 

wówczas Bolesław I Opolski. Po jego śmierci w 1313 r. obszar ten zajął jego najstarszy syn Bolesław 

I, książę niemodliński
832

. W 1323 roku ziemię tę ponownie zajął Władysław Łokietek i przyłączył do 

będącej w odbudowie Korony
833

. Pod koniec panowania Łokietka dokonano kolejnego powiększenia 

Wieluńskiego, do którego doszły wsie położone pomiędzy Niesobem, Prosną i granicą Śląską. Wraz z 

kilkoma innymi wsiami, znajdującymi się po lewej strony Prosny tworzyły do końca XIII wieku 

odrębny okręg – bolesławski
834

. Kazimierz – syn Władysława Łokietka pragnąc zabezpieczyć Państwo 

Polskie przez najazdami ze strony czeskiej, wybudował system warownych miast wzdłuż granicy 

południowo – zachodniej. Wśród takich twierdz na tej linii znalazła się także ziemia wieluńska
835

. Po 

śmierci Kazimierza Wielkiego władzę w Polsce przejęła węgierska linia Andegawenów. Pierwszy 

władca tejże linii – Ludwik, obiecał ziemię wieluńską, jako lenno, Władysławowi Opolczykowi w 

zamian za wsparcie w drodze o tron i obietnicę dotrzymał
836

. Po otrzymaniu od Ludwika 

Andegaweńskiego tych ziem (dokładnie 17 XI 1370 r.), Opolczyk używał tytułu: z łaski bożej książę 

na Opolu i Wieluniu, pan ziemi ruskiej i dziedzic
837

. Z otrzymanego lenna Władysław Opolczyk 

utworzył księstwo wieluńskie, składające się z pięciu okręgów – bolesławskiego, brzeźnickiego, 

krzepickiego, olsztyńskiego i wieluńskiego
838

. Później dochodzi szósty – ostrzeszowski, w którym 

jednak nie powstały hierarchie urzędnicze
839

.  

W skład pozyskanych wówczas przez Opolczyka terenów wchodziły miasta i zamki w 

Bolesławcu, Wieluniu, Brzeźnicy, Krzepicach, Olsztynie i Bobolicach wraz z okręgami, a 

więc tereny bezpośrednio przylegające bezpośrednio do Śląska. Było to niebezpieczne z 

punktu widzenia bezpieczeństwa całego państwa polskiego, ponieważ straciło ono 

strategiczny teren przygraniczny, co narażało najazdy ze strony Czech i Śląska
840

. 
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Mapa 18. Księstwo Wieluńskie Władysława Opolczyka w latach 1370-1391 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec na podstawie: Rocznik Wieluński, tom 6(2006), s. 8. 

Oderwanie ziemi wieluńskiej od reszty ziem Korony według relacji Jana Długosza 

wywołało oburzenie wśród ludności, o czym kronikarz pisał:  

W samych zaś początkach sprawowania rządów nad Królestwem podejmuje wnet kroki, 

które powodują uszczuplenie i osłabienie Królestwa. Mimo sprzeciwów i krytyki ze strony prałatów i 

panów Królestwa Polskiego zapisuje i oddaje wieczystym i nieodwołalnym nadaniem księciu 

Władysławowi opolskiemu, synowi Elżbiety, córki siostry króla polskiego Kazimierza i wojewodzie 

Królestwa Węgierskiego ziemię wieluńską, ongiś zwaną rudzką ze wszystkimi zamkami znajdującymi 

się we wspomnianej ziemi wieluńskiej (…)
841

.  
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Kiedy na tronie polskim miała zasiąść Jadwiga, córka króla Ludwika, jednym z pierwszych 

warunków, jaki postawiła szlachta, na zjeździe w Sieradzu w 1383 r., był powrót do Korony 

wieluńskiego, czego też żądano jak pisał Długosz: Jeżeli zatem córka króla Ludwika Jadwiga 

przybędzie w nadchodzące Zielone Święta i przyrzeknie, że pozostanie w Polsce z przyszłych 

małżonkiem oraz odzyska wszystkie oderwane od Królestwa Polskiego obszary, a szczególnie ziemie 

ruskie, oraz ziemię wieluńską i dobrzyńską, to oni przyjmą ją za panią i królową. W przeciwnym 

wypadku poszukają sobie odpowiedniego króla i nie dopuszczą, żeby Państwo i Królestwo Polskie 

ginęło wskutek jej ociągania się i tak długiego oczekiwania 
842

. 

Władysław II Jagiełło zobowiązał się odzyskania ziemi wieluńskiej
843

. Król w 1391 r. 

rozpoczął działania wojenne skierowane przeciw księciu Władysławowi Opolczykowi
844

. Tego 

samego roku Jagiełło odebrał Opolczykowi panowanie nad północną częścią Królestwa Polskiego i 

uderzył swymi wojskami na ziemię gniewkowską. Wieluń został opanowany przez wojska Korony we 

wrześniu 1391 roku. Dokonał tego Spytek z Melsztyna
845

. W czasie kampanii na Wieluń, Opolczyk 

przebywał na Węgrzech. Obrona miasta spoczywała głównie na staroście generalnym ziemi 

wieluńskiej – Janie Schoffie, który poddał zamek po tygodniu
846

. Następnie poddały się Bobolice, 

Brzeźnica, Toplin, Wieruszów, Kępno i Grabów. Zdobyte tereny przyłączono do Królestwa 

Polskiego, a w Wieluniu ustanowiono nowego starostę królewskiego
847

. 

Ostatecznie w 1395 roku król Władysław Jagiełło odzyskał ziemię wieluńską dla Polski i przyłączył 

do województwa sieradzkiego. W herbie miasta Wielunia zaczął wówczas widnieć wizerunek baranka 

z chorągiewką, krzyżem i kielichem
848

. Ostatnie walki odbyły się jednak w 1401 roku pod zamkiem w 

Bolesławcu i to właśnie ten rok należy uznać za całkowite przyłączenie ziemi wieluńskiej do 

Królestwa Polskiego
849

. W tym samym roku umarł także Władysław Opolczyk i to z jego śmiercią jest 

wiązane zakończenie tego konfliktu
850
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IL. 100. Herb ziemi wieluńskiej z pierwszej połowy XV wieku 

 

Źródło grafiki: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_wielu%C5%84ska#/media/File:POL_powiat_wielu%C5%84ski_COA.svg 

Dzięki tym wydarzeniom ziemia wieluńska na początku XV wieku ponownie znalazła się w 

granicach Królestwa Polskiego
851

. Lokalizacja na pograniczu narażała ją na liczne najazdy ze Śląska, 

gdyż teren ten był obszarem częstych zbrojnych działań o tron czeski i wojen religijnych
852

. 

Po objęciu władzy nad wspomnianymi terenami król Jagiełło utworzył z dawnego rudzkiego 

i ostrzeszowskiego nową jednostkę administracyjną, której nadano miano – dominium, czyli 

władztwo. Określenia te oddają nadrzędny status w stosunku do kasztelanii, późniejszej ziemi 

wieluńskiej. Obszar ten podzielono następnie na sześć okręgów: bolesławiecki, brzeźnicki, krzepicki, 

olsztyński, ostrzeszowski i wieluński
853

.  

Z końcem XIV wieku dotychczasowe księstwa przekształcono w województwa. Ziemia 

wieluńska, zachowując wewnętrzny ustrój oraz autonomię i odrębność administracyjną i sądową, 

weszła w skład województwa sieradzkiego
854

. W XIV wieku ziemie polskie podzielono także na 

powiaty. Na obszarze ziemi wieluńskiej powstały dwa powiaty: wieluński i ostrzeszowski. Warto 
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nadmienić, iż podlegały one jednemu staroście i miały wspólny wiec
855

. Zdaniem Ryszarda Rosina 

okres rozbicia dzielnicowego dla ziemi wieluńskiej zakończył się dopiero w XV wieku, a jej 

południowy zasięg wytyczał od tego czasu granicę między Koroną a Śląskiem
856

. 

W XVI wieku sam Wieluń uchodził za jedno z najpiękniejszych miast miast królewskich w 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był on w posiadaniu możnego rodu magnackiego – 

Koniecpolskich
857

. 

Rosin twierdzi, iż ziemia wieluńska, której granice w XVI wieku są znane ze względu na 

rejestr podatkowy, pod względem polityczno-administracyjnym jest tworem sztucznym. Powstał on 

jego zdaniem z dwóch zasadniczych jednostek terytorialnych – dawnego Rudzkiego i 

Ostrzeszowskiego, a także pogranicznych skrawków ziemi odłączonych od sąsiednich terenów 

(zwłaszcza od Sieradzkiego od strony południowej i wschodniej)
858

.    

Granice ziemi wieluńskiej na przestrzeni wieków, szczególnie w XII – XVI w., podlegały 

częstym zmianom. Taki stan rzeczy miał miejsce głównie ze względu na jej centralne położenie w 

państwie Piastów. Obszar ten graniczył od północnego-zachodu z Wielkopolską, od południowego 

zachodu ze Śląskiem, od strony południowej z Małopolską i od północnego wschodu z Sieradzkiem. 

Terytorium ziemi wieluńskiej posiadał kształt wydłużonego, rozciągającego się z północnego zachodu 

na południowy wschód. Jego długość wynosiła ok. 130 km, a przeciętna szerokość ok. 40 km. Ziemia 

wieluńska zajmowała obszar 2927 km
2
, z czego powiat wieluński obejmował 2035 km

2
, a z kolei 892 

km
2
ostrzeszowskie

859
. Dla porównania Sieradzkie będące w bezpośredniej lokalizacji do ziemi 

wieluńskiej posiadało teren o powierzchni bliskiej 9500 km
2
. W XVI wieku na terenie Wieluńskiego 

znajdowało się 25 dworów obronnych
860

. 

W 1553 roku według wyliczeń Adolfa Pawińskiego ziemia wieluńska dzieliła się na 67 

parafii, posiadała 13 miast oraz 182 wsie
861

. Pod względem powierzchni powiat ten znajdował się na 

14 miejscu w stosunku do ogólnej liczby 29 powiatów Wielkopolski
862

.  

Korzystne położenie, pomiędzy Wielkopolską, Małopolską i Śląskiem oraz dobre gleby i 

bogactwo lasów, powodowały, iż obszar ten był niezwykle atrakcyjny. W okresie średniowiecza teren 

ziemi wieluńskiej był obszarem krzyżowania się wielu dróg o znaczeniu krajowym i 

                                                           
855

 Tamże. 
856

 R. Rosin, Wieluńskie w okresie staropolskim. O stanie i potrzebach badań, [w:] Między północą a południem. 

Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, red. T.J. Horbacz, L. Kajzer Sieradz 

1993, s. 55. 
857

 T. Olejnik, Dziedzictwo i tradycje kulturalne Wielunia, Wieluń 2015, s. 25. 
858

 R. Rosin, Ziemia Wieluńska XII-XVI wiek. Studia z dziejów osadnictwa…,  s. 67-68. 
859

 Tamże, s. 38-40. 
860

 T.J. Horbacz, L. Kajzer, Zamki Sieradzkiego i Wieluńskiego w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Między 

północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Sieradz 1993, s.  

98. 
861

 A. Pawiński, Źródła dziejowe, t. XII, Polska pod względem pod względem geograficzno-statystycznym, tom 1, 

Wielkopolska, Warszawa 1883, s. 63. 
862

 T. Olejnik, Przeszłość Administracyjna ziemi wieluńskiej…, s. 15. 



216 
 

międzynarodowym, w związku z czym ścierały się tu różne wpływy i kultury. Widoczne jest także w 

drewnianym budownictwie sakralnym. 

 

Mapa 19. Ziemia wieluńska XII – XVII wiek 

 

Źródło: T. Olejnik, Przeszłość Administracyjna ziemi wieluńskiej, Sieradz 1996, s. 16. 
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Mapa 20. Województwo sieradzkie w drugiej połowie XVI w. 

 

 

Oprac. Aleksandra Krawczyk-Wieczorek 
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Mapa 21. Terytorium wieluńskie (jako jednostka administracji kościelnej) w końcu XVI 

wieku 

 

Źródło: H. Rutkowski,Diecezja gnieźnieńska w województwie sieradzkim i łęczyckim na 

początku XVI wieku, [w:] Atlas historyczny Polski, red. S. Trawkowski, Województwo sieradzkie i 

łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, red. H. Rutkowski, cz. I,Mapy. Plany, Warszawa 1998, s. 3. 
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4.2. Rozwój drewnianej architektury sakralnej na terenie ziemi wieluńskiej 

 

Drewno przez wiele lat stanowiło jeden z najważniejszych surowców dla życia 

gospodarczego
863

. Początków sakralnego budownictwa drewnianego na ziemi wieluńskiej 

należy doszukiwać już w X wieku, lecz z przyczyn klimatycznych, politycznych lub z 

powodów katastroficznych nie przetrwało ono do czasów współczesnych
864

.   

Terytorium sieradzko-łęczyckie, które podlegało arcybiskupowi gnieźnieńskiemu dzieliło 

się na trzy jednostki: archidiakonaty – łęczycki i uniejowski oraz terytorium wieluńskie
865

. W 

administracji kościelnej najmniejszą jednostką terytorialną jest parafia. Instytucja ta powstała 

najprawdopodobniej między X a XIII wieku
866

. W okresie przedrozbiorowym na terenie 

ziemi wieluńskiej istniało kilkadziesiąt parafii. Do najstarszych należy zaliczyć: Rudę z XII 

w., Danków, Łubnice, Krzyworzekę, Bolesławiec, Cieszęcin, Mokrsko i Wieluń z XIII i 

początku XIV w. XIV i XV-wieczną metrykę mają: Żdżary, Żytniów, Wieruszów, 

Czarnożyły, Mieleszyn, Komorniki, Rudniki, Osjaków, Biała, Rudlice, Jaworzno, 

Parzymiechy, Raczyn, Łagiewniki, Wierzbie, Walichnowy, Kowale, Stradziec, Wydrzyn. 

Trudno jest określić precyzyjnie datę powstania innych parafii na terenie ziemi wieluńskiej
867

. 

Do 1460 r. funkcjonowało tutaj 60 parafii
868

. Od końca XV w. budowane były kościoły 

filialne oraz zamieniane dawne parafialne na filie. Niekiedy dochodziło nawet do całkowitej 

likwidacji parafii. Były one łączone w większe jednostki kościelne zwane dekanatami
869

.  

Budowa z kamienia i cegły na tym obszarze, szczególnie w środowisku wiejskim było 

czymś rzadkim i obcym. Większość kościołów w dobie średniowiecza była drewniana
870

. 

Materiał ten miał znaczną przewagę nad kamieniem, a później cegłą, co wyrażało się w jego 

powszechności i łatwości zdobycia. Szła dodatkowo za tym jego łatwiejsza obróbka, a 

budowane świątynie powstawały w znacznie szybszym tempie niż te wznoszone z kamienia, 
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czy cegły. Istotna w tym przypadku była także znajomość sztuki obrabiania tego surowca – 

ciesiołki, która znana i praktykowana była od dawna i rozpowszechniona silniej niż rzemiosło 

kamieniarskie i murarskie
871

.  

O tym, że drewno do niedawna było podstawowym materiałem budulcowym na 

wsiach w centralnej części kraju świadczą wyliczenia Wiktora Ormickiego, które w swojej 

pracy przytacza Franciszek Kopkowicz, według których na wschód od linii Cieszyn – Kraków 

– Wieluń – Łódź – Płock – Mława – Suwałki, liczba drewnianych budynków na wsi około 

1925 roku wynosiła od 75% do 100% całej liczby zabudowań
872

. 

Przez wiele wieków w budownictwie sakralnym ziemi wieluńskiej drewno 

dominowało nad kamieniem i cegłą. Na tym obszarze występowały atrakcyjne gatunki drzew, 

jak modrzew, cis i jodła, które często wykorzystywano do budowy kościołów
873

. 

W obrębie dawnego województwa sieradzkiego teren najbardziej zalesiony w XVI 

wieku mieścił się na styku powiatów: sieradzkiego, ostrzeszowskiego i wieluńskiego, który 

należał głównie do dóbr królewskich. W tym czasie powstało tam wiele nowych osad, 

wykorzystując przede wszystkim drewniany budulec
874

. 

Drewno, zatem to wdzięczny surowiec, który służył naszym przodkom, jako materiał 

budulcowy domostw oraz ich uposażenia. Z drewna wyrabiano narzędzia, czy meble. Jako 

tani surowiec miał wszechstronne zastosowanie, również w budownictwie sakralnym
875

. 

Narzuciło ono budownictwu swój charakter, który objawia się w barwie i fakturze 

ścian oraz bryle i sylwetce budynku
876

. Polską architekturę drewnianą charakteryzowało 

przywiązanie do tradycyjnych, niejako dziedzicznych rozwiązań konstrukcyjnych. Szła ona, 

zdaniem Chrzanowskiego, równolegle do dziejów architektury europejskiej, własną, węższą i 

uboższą, ale jednocześnie oryginalną drogą
877

.   

Drewno używane do budowli wymagało odpowiedniego przygotowania. Dawniej 

obróbkę drewna wykonywano wyłącznie ręcznie
878

. Drzewa, które ścięto w okresie zimowym 

wstępnej obrabiano już w lesie. Kłody, które zwieziono na miejsce budowy przerabiali tracze, 
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którzy za pomocą klinów rozszczepiali je na sztuki odpowiednich wymiarów, a następnie 

pocięte elementy wygładzali toporem. Innym sposobem przygotowania drewna, jako 

materiału budowlanego było pocięcie kłód piłą tracką. Pnie, które były okorowane, układano 

na specjalnie do tego przygotowanych stołkach, znaczono liniami wykonanymi sznurkiem 

nasmarowanym zwęgloną głownią, po których dokonywano cięć metalową piłą. Takie 

drewno schło kilka dni, dzięki czemu wysuszony materiał dawał pewność, iż ściany 

przyszłego budynku wraz z więźbą dachową nie będą się wykrzywiać
879

. 

 

IL.  101. Cieśle przy pracy 

 

Źródło: G. Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007, s. 11. 

 

Budownictwo drewniane związane jest głównie z zabudową wiejską. Na terenie ziemi 

wieluńskiej od XV do XVIII wieku tylko nieliczne wsie zakładano na obszarach o słabych 

glebach, w okolicach bagien lub bezpośredniego sąsiedztwa lasów. Dlatego też osadnictwo w 
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dolinie rzeki Warty, ze względu na niekorzystną jakość gleb i ukształtowania terenu, było 

późniejsze, aniżeli osadnictwo nad rzekami Prosną i Liswartą. Na przełomie XVI i XVII 

wieku na terenie ziemi wieluńskiej było ok. 150 wsi, wśród których przeważały te, będące 

własnością szlachecką. Stan zabudowy wsi wieluńskich był znacznie lepszy, niż miało to 

miejsce w innych regionach Polski środkowej. W przypadku województwa łęczyckiego 

prawie połowa wsi miała mniej niż dziesięć chałup, przy czym w Wieluńskiem przeciętna 

wieś liczyła 30 chałup
880

. W nieskomplikowanych technicznie obiektach architektonicznych, 

takich jak chałupy i stodoły można stwierdzić samodzielną myśl techniczną ludowego cieśli, 

natomiast w budownictwie dworskim i sakralnym występują ślady splatania się 

ogólnonarodowych sposobów budowania z miejscowymi
881

. Wśród zabudowań wiejskich 

swoją bryłą wyróżniał się przede wszystkim budynek kościelny.  

Najważniejszymi czynnikami przyczyniającymi się do formowania budownictwa 

drewnianego na ziemi wieluńskiej były uwarunkowania gospodarcze
882

. Drewno na tym 

terenie było materiałem podstawowym i najlepiej dostępnym.Nieco odmiennego zdania jest 

Zbigniew Lechowicz, który podczas prac archeologicznych ustalił, iż drewno do kościoła w 

Grębieniu było sprowadzane, prawdopodobnie z Załęcza Małego i Wielkiego
883

 (gdzie w 

pobliżu wsi od 1417 roku znajdował się młyn z tartakiem), a elementy architektoniczne, takie 

jak konstrukcje ścian, więźby dachowej i gontowego pokrycia dachowego wykonano poza 

miejscowością, w której postawiono kościół. Następnie je przetransportowano do Grębienia i 

tam zmontowano, ponieważ nie znaleziono w pobliżu świątyni śladów działalności 

budowlanej. Zdaniem Zbigniewa Lechowicza, gdyby działalność ciesielska odbywała się w 

miejscu budowy świątyni, to podczas prac archeologicznych w nawarstwieniach kulturowych 

powinien natrafić na pozostałości wiórów, obrzynków drewna itp. Z kolei obecność 

montażowych oznakowań ciesielskich na dwunastu kozłach krokwiowych, wiązarach i 

belkach stropowych oraz brak poprawek w połączeniach pierwotnej konstrukcji tą tezę 

potwierdzają. Wniosek z rozważań Lechowicza jest taki, iż kościół p.w. św. Trójcy w 

Grębieniu został przygotowany według ustalonego schematu z wcześniej 

wyselekcjonowanych drzew (układ słojów w belkach sąsiednich był niemal identyczny, co 

wskazuje, że z jednego pnia uzyskano dwie belki po przetarciu) w innym miejscu do montażu 

elementów. Badania drewna w kościele w Grębieniu wykazały, iż do budowy tego kościoła 
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użyto sosen 60-70 letnich. Drzewa te miały średnicę i wysokość pnia gwarantujące uzyskanie 

co najmniej siedmiometrowych dłużyc
884

. Można się jednak zastanawiać nad tym 

stwierdzeniem i wdać w polemikę. Nie wykluczyłbym obrabiania materiału już na miejscu. 

Pozostałości tego rodzaju, jak np. obrzynki drewniane mogły być wykorzystane do palenia, 

stąd brak pozostałości właśnie po nich. Jak twierdzi Grażyna Ruszczyk, faktem jest, iż w XVI 

wieku istniały już przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką, sprzedażą i transportem 

drewnianych elementów konstrukcyjnych o znormalizowanej wielkości, jednak bardziej 

prawdopodobne jest to, iż działały one przede wszystkich dla potrzeb większych realizacji 

murowanych, a nie drewnianych, dla których używano główne lokalnego surowca
885

.  

Nietrwałość materiału, z którego budowano świątynie spowodowała, że z czasów 

średniowiecznych przetrwało niewiele drewnianych kościołów. Na podstawie tych 

zachowanych można stwierdzić, że składały się z dwóch części: nawy zbudowanej na planie 

kwadratu (lub zbliżonej do niego figury geometrycznej) i nieco węższego prezbiterium o 

podobnym kształcie, co nawa. Budowano je na sposób zrębowy z nieociosanych, albo tylko z 

grubsza ociosanych drewnianych bali o przekroju okręgu lub półokręgu. Konstrukcja zrębowa 

w klimacie umiarkowanym Europy środkowej i wschodniej tworzyła dostateczną osłonę 

termiczną
886

.Świątynie nakrywano dwoma siodłowymi dachami, czasami bardzo wysokimi w 

stosunku do niskich ścian. Prawdopodobnie w początkowym okresie budowle te były 

znacznie prostsze niż w późniejszym czasie
887

. Rozmiary nawy większości kościołów 

drewnianych wahały się w granicach 50-100 m
2
, choć zdarzały się takie, które przekraczały te 

granice, zarówno w jedną jak i w druga stronę
888

. Typową jednakże była nawa o powierzchni 

około 70 m
2
. Licząc, więc średnio cztery osoby na jeden m

2
, przyjmuje się, że kościół taki 

mógł pomieścić około 200 osób, ale przy większych uroczystościach mogło ich wiele więcej. 

Wynika z tego, że większa część parafian, zwłaszcza z wiosek położonych w znacznej 

odległości od miejscowego kościoła, uczęszczała do niego dość nieregularnie. Te trudności 

były głównie przyczyną inicjatywy budowania nowych kościołów. 
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Niewielkie kościółki wiejskie w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju polskich 

parafii. Prywatny kościół wzniesiony był dla całego dawnego kompleksu gospodarczego i 

służył całej ludności osiedlonej na danym obszarze
889

.  

Największą budowlą sakralną na ziemi wieluńskiej, w historycznych jej granicach jest 

kościół w Jaworznie, który posiada łączną kubaturę 1730 m
3
. Z kolei najmniejszą kościół p.w. 

św. Barbary w Wieluniu o kubaturze 400 m
3
. 

 

Tab. 3. Wykaz kościołów drewnianych ziemi wieluńskiej z podaną ich kubaturą oraz 

powierzchnią użytkową 

Kościół p.w. Kubatura Powierzchnia użytkowa 

Najświętszego Imienia Maryi 

w Gaszynie 

 

890 m
3
 96,5 m

2
 

Trójcy Przenajświętszej w 

Grębieniu 

774 m
3
 100,7 m

2
 

Świętej Trójcy w Jaworznie 1730 m
3
 247 m

2
 

św. Andrzeja w Kadłubie 1600 m
3
 170 m

2
 

św. Jana Chrzciciela w 

Łagiewnikach 

720 m
3
 130 m

2
 

św. Jana Chrzciciela w 

Łaszewie Rządowym 

1499 m
3
 150 m

2
 

św. Marii Magdaleny w 

Łyskorni 

900 m
3
 150 m

2
 

Wszystkich Świętych w 

Naramicach 

780 m
3
 190 m

2
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Św. Anny w Ochędzynie 785 m
3
 163 m

2
 

Wszystkich Świętych w 

Popowicach 

911,45 m
3
 155,5 m

2
 

Św. Tekli w Raczynie 1239 m
3
 240,7 m

2
 

Św. Barbary w Wieluniu 400 m
3
 90 m

2
 

Św. Leonarda Opata w 

Wierzbiu 

1241 m
3
 182 m

2
 

Św. Zygmunta Króla w 

Wiktorowie 

560 m
3
 135 m

2
 

oprac. autora 

Wygląd kościołów stanowił odbicie panujących w sztuce kierunków
890

. Małe drewniane 

kościółki wzniesione już I połowie XVI w. przetrwały na ziemi wieluńskiej do czasów 

współczesnych. Do najciekawszych tego typu budowli zaliczyć można kościoły w Gaszynie, 

Grębieniu, Kadłubie, Łaszewie, Naramicach, Popowicach oraz Wierzbiu
891

. 

Pierwotne kościoły na ziemi wieluńskiej nie były budowane przez architektów, lecz 

przez wiejskich budowniczych, którzy z pewnością w dużej mierze wzorowali się na dużo 

wcześniejszym budownictwie, być może jeszcze pogańskim
892

. Ukształtowana tradycja 

ciesielska na ziemi wieluńskiej, utrzymywała się przez długi okres czasu przynajmniej do 

końca XVII w. W drewnianej architekturze kościelnej w XVI i XVII wieku nie zachodziły 

większe zmiany. Świątynie, które wówczas budowano powtarzały charakterystyczny dla 

danego regionu typ kościoła gotyckiego, gdzie zachowywano właściwą mu dekorację wraz z 

częścią detali i elementów konstrukcyjnych dostosowanych do panujących w danym okresie 

stylów. Jednocześnie stopniowo odchodzono od dawnego wzorca poprzez uproszczenie 

konstrukcji, m.in. poprzez dostosowanie rozpiętości wiązarów do szerokości nawy i 

prezbiterium
893

.Wieluńskie kościoły charakteryzowały się przede wszystkim następującymi 

cechami: 

-zrębowa konstrukcja ścian nawy i prezbiterium, 
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-węższe od nawy prezbiterium zamknięte prostą ścianą lub wielobocznie, 

-rozszerzająca się ku dołowi z kruchtą w przyziemiu, zachodnia wieża o konstrukcji słupowej, 

-gontowy dach wspólny nad prezbiterium i nawą, a na wieży namiotowy, 

-dwa wejścia do nawy: jedno od zachodu, drugie od południa, 

-orientowane usytuowanie
 

- więźba dachowa typu storczykowego lub krokwiowego 

- występowanie zmieczowanych zaczepów wiążące więźbę dachową z belkami stropowymi, 

które podtrzymują okap
894

. 

Prezbiterium, jak w każdym ówczesnym kościele, znajdowało się we wschodniej 

części i było nieco węższe od nawy, wydłużone oraz zamknięte trójbocznie (kościół w 

Popowicach, Kadłubie, Łaszewie, Naramicach, Wieluniu) lub płasko (Grębień, Gaszyn)
895

. 

Takie usytuowanie miało swoją bogatą symbolikę i wielowiekową tradycję. Modlący zwracał 

się ku wschodzącemu słońcu, które było symbolem Chrystusa, gdyż Pismo Święte nazywa 

Jezusa Słońcem Sprawiedliwości wschodzącym z wysoka („dzięki litości serdecznej Boga 

naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi” – Łk. 1,78)
896

.  

Do budowy drewnianych świątyń ziemi wieluńskiej używano głównie modrzewia, 

sosny oraz jodły z racji częstego występowania tych właśnie drzew na ziemi wieluńskiej. Z 

dębu korzystano jedynie do tworzenia ważniejszych elementów konstrukcyjnych, takich jak 

podwalina. Przed rozpoczęciem obróbki drewna starannie wymierzano i oznaczano drewniane 

bale. Dawniej robiono to za pomocą sznura
897

. 
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IL.  102. Cieśla podczas mierzenia belki 

 

Źródło: W. Lenkiewicz, Ciesielstwo, Warszawa 1961, s. 9. 

 

Niewielkie zrębowe kościoły ziemi wieluńskiej nie posiadały półkolistej lub 

wielobocznej absydy, takiej jak w kościołach murowanych wybudowanych w podobnym 

okresie
898

. Pierwotne budynki sakralne nie miały także wieży. W XVI wieku występowanie 

przy kościołach dzwonnic było już regułą. W przypadku archidiakonatu wieluńskiego, na 

terenie którego znajdowało się wówczas 50 kościołów parafialnych i kaplic, aż 45 posiadało 

dzwonnice
899

. Jak wylicza Wiśniowski: „Wśród nich 32 świątynie posiadały sygnaturkę in 

medio ecclesiae”
900

. 

W XIII wieku nastąpiło nasilenie budownictwa nowych kościołów, dlatego też 

pojawiają się organizacje cechów rzemieślniczych i ciesielskich
901

. Organizacja ciesielska, 

jako grupa zawodowa ukonstytuowała się w XIV wieku
902

. Miejskie cechy ciesielskie 

kierowały się statutami określającymi zakres praw i obowiązków ich członków. Oprócz 

funkcjonowania cechów miejskich, feudałowie utrzymywali własnych cieśli, których 

rekrutowano z chłopów. Tych, których wybrano posiadali dogodniejsze warunki użytkowania 

pańszczyźnianej ziemi, aniżeli ci, którzy nie zajmowali się pracami budowlanymi
903

. 

Wykonywali oni budowle będące sztuką cechową. Był to wynik nie tylko właściwości 
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materiałów i techniki ich obróbki, lecz także rezultat swoistego sposobu patrzenia 

artystycznego tych prowincjonalnych cieśli i budowniczych. Wypływało to również ze 

swoistego sposobu interpretacji form architektury monumentalnej
904

. Cieśle cechowi, 

podobnie jak murarze i kamieniarze chętnie podróżowali po całym kraju, przenosząc się w 

miarę potrzeby do różnych ośrodków w celach zarobkowych. Dzięki temu poznawali nowe 

sposoby budowania. Nabytą wiedzę mogli wykorzystywać do zleceń i wymagań 

miejscowych
905

. 

Murarze, jak i cieśle występowali także Wieluniu. Jako pierwszy w spisie podatników 

w latach 1514-1526 pojawia się murarz Feliks (Szczęsny). W 1520 roku murarz o imieniu 

Mikołaj nabył dom na ul. Szewskiej, z którego opłacał 10 groszy stacyjnego. W 1546 roku 

pojawia się wzmianka o zmarłym murarzu Janie. Z kolei dwa lata później mowa o murarzu 

Franciszku. Niewiele jest informacji dotyczących przyjęcia prawa miejskiego przez 

murarzy
906

. 

Ciężko wskazać konkretne nazwisko przy budowie danego kościoła drewnianego. 

Wykonawcy nie podpisywali swych dzieł, a i źródłowo konkretne osobowości związane z 

cechem trudno ustalić. Wiadomo jednak, iż na terenie Wielunia już w drugiej połowie XV 

wieku występują cieśle
907

. Na początku XVI wieku pojawiają się już trzy konkretne postacie: 

Benedykt (Bieniasz), Grzegorz
908

 i Jan Snyczek. W latach 1514-1579 prawo miejskie 

Wielunia przyjęło 14 cieśli
909

. Oprócz cieśli, którzy zostali zidentyfikowani ze względu na 

przyjęcie prawa miejskiego, byli także inni: Wawrzyniec (Wawrzyn) w latach 1532-1545 oraz 

Bartłomiej zwany Bartyzel w 1576 roku
910

. 
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IL.  103. Cieśle przy pracy. Drzeworyt Polski z XVI wieku 

 

Źródło: F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, Warszawa 2009, s. 20 

 

Analiza ocalałych budynków sakralnych wskazuje na pewne zależności zakresu 

działalności cechów ciesielskich i kamieniarskich. Przejawem tej współpracy było nie tylko 

używanie przez cieśli narzędzi związanych z zawodem kamieniarzy, jak cyrkla czy 

węgielnicy w XV wieku, lecz także częsta identyczność szczegółu wykonywanego w drewnie 

i w kamieniu. Wskazuje to, że w niektórych wypadkach elementy te mogły być sporządzone 

przez kamieniarzy lub rzemieślników posiadających jednocześnie umiejętności ciesielskie i 

kamieniarskie
911

. Kościoły drewniane w swoim planie wykazują znaczne podobieństwo do 

kościołów murowanych. Wyraża się to w identyczności rzutów, wielobocznym zamknięciu 

prezbiterium, ostrych łukach tęczowych, gotyckich wykrojach i profilowaniem otworów 

okiennych oraz snycersko – rzeźbiarskiej dekoracji
912

. Zarówno w budownictwie 

murowanym, jak i drewnianym dążono do zwartości brył oraz dążono do użytkowego 

rozmieszczenia otworów w budynku. Motywy zdobnicze także były w wielu przypadkach 

podobne
913

. Elementy zapożyczone z architektury murowanej były dostosowane do 

warunków techniczno – materiałowych. Podstawowe prawidła kompozycji drewnianej 

budowli były zatem te same, jak w przypadku budowli murowanej. 
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Wieloboczne zamknięcia kościołów drewnianych przez wiele lat było kwestią 

dyskusyjną. Kwestią sporną było zapożyczenie takiej formy architektonicznej w budynkach 

sakralnych. W wielobocznym zamknięciu widać analogię do gotyckiego budownictwa 

murowanego. Obalało to jednocześnie stwierdzenie, iż podczas budowy prezbiterium 

wzorowano się na wiejskich stodołach. Wykonawcom świątyń łatwiej było wzorować się na 

kościołach murowanych, niż na budownictwie gospodarczym, zwłaszcza, jeśli chodzi o 

powagę przedsięwzięcia. Poza prostokątnym lub trójbocznym zamknięciem spotyka się 

jeszcze zamknięcie dwoma bokami trójkąta. Wieloboczne zamknięcie wykonywane w 

drewnie powodowało trudności natury technicznej węgłów pod kątem rozwartym. Należy 

przyjąć, iż to właśnie na budownictwie murowanym wzorowali się cieśle z regionu 

wieluńskiego, czego przykładem są podobne rozwiązania architektoniczne, np. w 

sklepieniach. Takim wzorcem może być kościół  

p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach. W prezbiterium tej świątyni znajduje się sklepienie 

kolebkowe. Wykonawcy chcąc upiększyć wystrój wewnętrzny nawiązywali do form i 

rozwiązań już znanych.  

Bez wątpienia w kościołach drewnianych ziemi wieluńskiej (i nie tylko) podobieństwa 

do budownictwa wiejskiego są widoczne w sposobach łączenia naroży ścian. W budynkach 

mieszkalnych belki zrębu łączono głównie sposobami: na obłap, na rybi ogon oraz na węgieł 

prosty
914

. Takie sposoby łączenia widoczne są także w budownictwie sakralnym.  

Jak już wcześniej zostało to już pokreślone, drewniane budownictwo ziemi 

wieluńskiej prezentuje pewne podobieństwa do form epoki gotyckiej. W XIII-XIV wiecznych 

budowlach murowanych wyróżniały się kościoły dwunawowe z jednym lub kilkoma filarami 

na osi. Ustawiono je w celu podparcia zbytniej rozpiętości sklepienia, gdyż szerokość nawy 

nie była tak znaczna, aby stosować układ trójnawowy. Ta sama okoliczność sprawia, że w 

drewnianych kościołach w pewnej większej szerokości ustawiono słupy na osi świątyni dla 

podparcia belek stropowych. Przejście łączące nawę z prezbiterium zasklepione w 

murowanych kościołach gotyckich ostrołukową tęczą odpowiada w podobnej postaci belce 

przeciągniętej w kościołach wieluńskich. W tych drewnianych świątyniach cieśla wycinał 

otwory wieńcowe w kształcie zbliżonym do łuku. Czasem dla jego osiągnięcia używał 

wstawek dekoracyjnych. Belka tęczowa służyła, jako łącznik pomiędzy dwiema ścianami 

głównie w celu ich umocnienia
915

. Wykorzystywano ją także do umieszczenia na niej symboli 
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religijnych w postaci krucyfiksu lub grupy rzeźb tworzących scenę Męki Pańskiej. Na belce 

tęczowej pojawiały się także napisy, zazwyczaj o charakterze inwokacyjnym
916

. 

Dwie główne części składowe planu kościoła, tj. nawa i prezbiterium są w podobnej 

relacji do siebie, jak ma to miejsce w przypadku murowanych kościołów gotyckich. 

Największe podobieństwo występuje w konstrukcji dachowej. Wiązanie gotyckie składało się 

z kozłów krokwiowych dwóch typów: wiązowych i pośrednich. Były one wspierane na belce 

wspornej, stropowej i w należyty sposób wewnętrznie wzmocnione za pomocą jęt i 

zastrzałów. Ponadto kozły więzarowe wyposażano w słupy pozwalające usztywnić cały 

zespół konstrukcji dachów, przez wprowadzenie biegnącej wzdłuż kratownicy. W 

wykorzystanym systemie rozwiązań występuje ciekawa właściwość, iż belki wsporne nie 

stanowią żadnego podparcia dla wiązania. Dodatkowo są one same podniesione za pomocą 

zastrzałów i przymocowane do wiązania właściwego. Dzięki temu ciężar stropu nie wpływa 

na uginanie się belek i zwisanie pułapu
917

. Takie rozwiązanie architektoniczne drewnianego 

dachu przypomina dachy świątyń gotyckich. Warto dodać, iż kościółki drewniane utrzymane 

w stylu gotyckim wykazują jednocześnie szereg typowo ludowych elementów 

konstrukcyjnych i zdobniczych
918

. 

Typowy drewniany kościół wybudowany w XV, XVI i XVII wieku na ziemi 

wieluńskiej, to świątynia podłużna i jednonawowa, która dzieli się na nawę i prezbiterium. 

Prostokątna nawa jest główną częścią budowli sakralnej, w rzucie poziomym zbliżająca się 

często do kwadratu. Następnie w ciągu wieków została poszerzona, przez co także 

zniekształcona. Do nawy od wschodniej strony przylega węższe, prostokątne prezbiterium, 

które zamknięte jest prostą ścianą lub trzema bokami ośmiokąta. Strop w nawie jest zwykle 

płaski, natomiast w prezbiterium spotyka się stropy beczkowe. Do elementu wnętrza można 

zaliczyć przyległą do prezbiterium zakrystię oraz kruchtę (przedsionek). Najważniejsze 

miejsce zajmuje prezbiterium, w którym stał ołtarz, tabernakulum i chrzcielnica. W miejscu 

tym oprawiano nabożeństwa, których współuczestnikami byli wierni zgromadzeni w nawie. 

Kruchta stanowiła miejsce dla tych, którzy nie mieścili się już w nawie lub nie mogli 

przebywać w kościele podczas mszy
919

. 

Najbardziej reprezentatywną część prezbiterium stanowił strop, następnie zaplecze 

ołtarzowe i ściany boczne. W północnej ścianie wieluńskich kościołów umieszczone są drzwi, 
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które prowadzą do zakrystii, natomiast ściana południowa posiada najczęściej dwa małe okna, 

przez które dostaje się światło do prezbiterium. Nawę oświetlało okno południowe. Strona 

północna ze względów klimatycznych i architektonicznych nie posiadała otworu 

okiennego
920

. 

Nawę od prezbiterium w omawianych kościołach dzieli tęcza, w której osadzono 

oprofilowaną wraz z napisem poziomym belkę. Bo bokach krzyża znajdującego się na jej 

środku znajdują się figury świętych (najczęściej Matki Boskiej i św. Jana). 

Istotnymi składnikami wnętrza wieluńskich świątyń jest chór muzyczny
921

 oraz 

ambona
922

. 

W elementach wnętrza, takich jak ołtarz, ambona, chór muzyczny, a nawet ławki 

zauważyć można elementu stylu epoki, w której została wybudowana dana świątynia
923

. 

Często można zauważyć średniowieczny tryptyk z rzeźbami lub obrazami przedstawiający 

postacie świętych. 

Wspomniane wyżej zakrystia i przedsionek stanowią tzw. przybudówki. Zakrystia 

przylega do prezbiterium zawsze od lewej strony, tj. od północy. Natomiast przedsionek 

umieszczony jest od wschodu, ale tylko wtedy, gdy kościół nie posiadał wieży lub dolna 

część wieży nie spełniała funkcji kruchty. Kruchty, które znajdują się od strony południowej 

zostały dobudowane w późniejszym czasie. Dobudówki te najczęściej są drewniane
924

. 

Zakrystia zawsze była niższa od kościoła. Służyła do przechowywania naczyń liturgicznych. 

Było to miejsce, w którym kapłan przygotowywał się do nabożeństwa. W oknach zakrystii 

spotyka się kute kraty
925

, które zapewne miały ochronić naczynia liturgiczne przed kradzieżą. 

Wszystkie te części kościoła pokryte są dachem przystosowanym do surowego 

klimatu. Nad nawą wznoszono wysoki, strzelisty dach kryty gontami, po którym z łatwością 

spływa woda i śnieg. Dach przykrywający prezbiterium często jest niższy i węższy od dachu 

nad nawą. W pobliżu swych dolnych krawędzi spadek dachu łagodnieje. Krawędzie dachu 

oparte są na tzw. rysiach. Niekiedy z miejsca kalenicy, tj. zbiegu obu połaci dachu wybiega 

do góry charakterystyczny dla polskiego budownictwa przystrzeszek. W pobliżu wschodniego 

                                                           
920

 Północne ściany, które nie posiadały okien były równomierniej i lepiej oświetlone, niż ściany południowe.; J. 

Stemplewski, dz. cyt., s. 26. 
921

 Długi i stosunkowo szeroki parapet oparty na balkonie, który był podparty portalem ściany zachodniej. 

Stanowi on wdzięczny element architektoniczny służący do umiejscowienia organów.  
922

 Stanowi oddzielny element składowy kościoła. Łączy się ona z prezbiterium albo z nawą. Wejście na 

ambonę, które jest widoczne od strony kościoła, posiada bogato rzeźbioną balustradę. 
923

 J. Stemplewski, dz. cyt., s. 27. 
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 Wyjątek stanowi kościół w Wierzbiu, w którym zakrystia jest murowana, a została wybudowana w tym 

samym czasie, co kościół 
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m. in. w kościele w Ochędzynie. 
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końca kalenicy umieszczona jest wieżyczka, czyli sygnaturka z niewielkim dzwonem. 

Wieżyczka ta odgrywała bardzo ważną rolę, gdyż m.in. zwoływała ludzi na mszę
926

. 

Wieżyczkę tą wykonywano w kształcie czworoboku i pokryta dachem namiotowym 

zakończonym krzyżem. W okresie późniejszych remontów wieżyczki te upiększano oraz 

kryto kopułą cebulasto-barokową
927

.Zwiastunem XVII wiecznego baroku były pozorne 

sklepienia drewniane, które wykonywano z mocowanych desek do dachu. W tym okresie 

pojawiają się także nowe gzymsy, podpory oraz wykroje otworów
928

. 

Do wnętrza świątyni wchodzi się przez kruchtę, którą tworzy dolna cześć wieży. 

Główne wejście do nawy prowadzi zawsze od zachodu. Istotne znaczenie dla wyrazu 

architektonicznego wielu kościołów posiadały obramowania otworów, zwłaszcza drzwiowych 

i okiennych, na których znajduje się dekoracja snycerska. Same drzwi posiadają także 

ciekawe okucia wskazujące starą, ludową sztukę kowalską. 

Okna w kościołach drewnianych ziemi wieluńskiej z uwagi na utrzymanie stabilności 

konstrukcji ciesielskiej były bardzo małe, co przyczyniło się do redukcji napływającego 

światła. Zakończenie okien były zazwyczaj prostokątne. 

Istotne znaczenie dla ogólnego wyglądu kościoła jest nachylenie jego ścian do środka. 

Nachylenie to mimo, iż jest niewielkie, to akcentuje pionowy charakter całej budowli
929

. 

Bierwiona ścian, dla ochrony przed nadmierną wilgocią, pokrywano gontami. Dzięki 

temu kościoły te stawały się bardziej ujmujące i bogatsze dla obserwującego odbiorcy. Ten 

bogaty zestaw poszczególnych części kościoła nie zaspokajał jednak potrzeb programowych 

budowy. Dlatego usiłowano do trzonu kościoła dołączyć wieżę. W XV i XVI wieku wieże 

była elementem wolnostojącym, natomiast w XVII wieku dostawiano je już bezpośrednio do 

kościołów
930

.(Według Brykowskiego można przyjąć, iż zaczęto wieże dostawiać już w II 

połowie XVI wieku
931

.) Stąd wieża staje się ciekawym i ważnym elementem składowym 

świątyni. Na ziemi wieluńskiej można spotkać małe i ubogie kościoły, które nie posiadają 

wieży, a na modlitwę wzywa jedynie dzwon na sygnaturce
932

. Takie skromne rozwiązania 

architektoniczne na ziemi wieluńskiej należą jednak do rzadkości i na ogół wieża jest 

nieodzownym elementem składowym wybudowanego kościoła. Konstrukcja wieży 

dołączonej do trzonu kościoła nie łączy się bezpośrednio z jego konstrukcją. Ma to istotne 
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 W przypadkach niebezpieczeństwa pełniła także rolę ówczesnego alarmu.; J. Stemplewski, dz. cyt. s. 28. 
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 J. Stemplewski, dz. cyt.,, s. 28. 
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 G. Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007, s. 95. 
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 T. Śledzikowski, Polska. Zabytki drewniane, Kraków 2004, s. 3 
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 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001, s. 85. 
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 Przykładami takich kościołów na ziemi wieluńskiej, są świątynie w Ochędzynie, Wiktorowie, Naramicach 

oraz św. Barbary w Wieluniu  
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znaczenie, ponieważ w ten sposób chciano zabezpieczyć całą budowlę od wstrząsów i 

przechyleń na boki, co mogło być spowodowane kołysaniem dzwonów. Wieże te tworzą 

zatem z kościołem jedynie pozorną, jednolitą całość. Są one elementem dodatkowym, 

wzbogacającym bryłę kościoła, ale nie obowiązkowym, wynikającym z potrzeb kultu
933

. 

Właściwie w swej strukturze architektonicznej stanowią konstrukcje niezależne od przyległej 

świątyni. Wieża łączy się z kościołem jedynie w głębokiej i wąskiej pachwinie, utworzonej 

pomiędzy wschodnią ścianą wieży, a zachodnią nawy
934

.  

Budowa wieży kościelnej, której geneza wywodzi się od średniowiecznych baszt 

obronnych jest szczególnie charakterystyczna
935

. Swoim wyglądem dwukondygnacyjna wieża 

przypomina średniowieczną basztę obronną
936

. W rzucie poziomym jest kwadratowa i 

wzniesiona inną metodą niż cały kościół. Jej konstrukcja jest lekka, złożona ze szkieletu 

stojących i krzyżujących się belek
937

. Główny trzon wieży występuje w podwójnej formie, 

dominującej prostopadłej i pochyłej. Zdarzają się także niskie, dwupoziomowe wieże, które 

posiadają węższą izbicę aniżeli podstawa
938

. Ściany przy wieżach pochyłych pochylają tak, że 

osła wieża zwęża się wydatnie ku górze. Ściany te są skonstruowane z dranic wycinanych na 

dole w oryginalną typową zębatą koronkę, o wielkiej rozmaitości wzorów. Przez okna 

wycięte w górnych częściach ścian wydostaje się na zewnątrz dźwięk dzwonów. Piętro 

dzwonne nie zaznacza się w ścianach zewnętrznych, ale tworzy z trzonem wieży jednolity 

blok aż po sam dach. Różnie kształtuje się także górne zwieńczenie wieży. Zazwyczaj w 

postaci czterościennego spiczastego dachu namiotowego, krytego gontami. W dolnej części 

dachu jego stromość łagodnieje. W niektórych wypadkach środkowa jego część przechodzi z 

kwadratu w ośmiobok, a górna część wydłuża się w wysoką i ostrą iglicę. Dolna część wieży 

posiadała dwie zasadnicze funkcje – przebywali tam wierni, którzy nie mogli się pomieścić w 

danym kościele (lub ci, którzy nie mogli w nim przebywać) oraz stanowiła bramę wiodącą do 

kościoła
939

. Według Kopkowicza w wyglądzie drewnianej wieży kościelnej widoczny jest 

silny wpływ architektury murowanej
940

. 

Wysokość wieży jest także wskazówką, dzięki której można określić czas powstania 

danego kościoła. Jeżeli wieża jest niższa, to świadczy o starszym pochodzeniu świątyni. 
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Natomiast wyższe wieże dobudowywano zazwyczaj w późniejszym czasie
941

.Wysokie 

dzwonnice, które swoim wyglądem przypominały baszty, zaczęto dostawiać do ścian 

kościołów w XVI-XVII wieku
942

.Dla regionu wieluńskiego w okresie XVI wieku 

występowanie przykościelnych dzwonnic było wręcz regułą. Na 50 świątyń w tym okresie aż 

45 posiadało taką wieżę
943

. Nad wieżami znajdowały się nadwieszone izbice, które miały 

brogowe dachy, zwieńczone strzelistymi iglicami, krzyżami lub baniastymi kopułami z 

latarniami
944

.Pod względem malowniczości dzwonnice wieluńskie stanowią ważny czynnik w 

obrazie świątyń z tego regionu. Dodają one znaczącego uroku dla ogólnej kompozycji 

budynku sakralnego. 

Długotrwała odrębność administracyjna ziemi wieluńskiej, sieć komunikacyjna oraz 

brak wielkich latyfundiów zadecydowały o dużym stopniu o prowincjonalno-rodzimym 

charakterze jej sztuki i architektury sakralnej. Należy zwrócić uwagę, iż na terenie 

wieluńskim wykształcił się typ świątyń o specyficznych formach, niepowtarzalnych w innych 

stronach Polski. Mimo odrębnego stylu, kościoły wieluńskie wykazują wiele różnic i odmian 

także względem siebie, co powoduje, iż nie jest możliwe spotkanie dwóch kościołów 

identycznych. Każdy oglądany zabytek sakralny ujawnia nowe, interesujące szczegóły. Na 

obszarze ziemi wieluńskiej wyraźnie rysuje się grupa budowli pochodzących z XV, XVI i 

XVII wieku, do których należy zaliczyć kościoły w Ochędzynie, Gaszynie, Grębieniu, 

Popowicach, Wieluniu, Łagiewnikach, Łaszewie, Kadłubie, Raczynie, Wiktorowie, Łyskorni, 

Wierzbiu, Jaworznie oraz Naramicach. Grupę tych kościołów charakteryzuje konstrukcja 

zrębowa na obłap, na nakładkę z krytym czopem lub nieco rzadziej na rybi ogon bez 

ostatków. Rzut złożony z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium zamkniętego 

wielobocznie. Kościoły te kryte są wspólnych dachem tworzącym nad prezbiterium szeroki 

okap wsparty na ozdobnych kroksztynach. 

Do najpowszechniejszych typów konstrukcji budownictwa drewnianego na terenie 

ziemi wieluńskiej należały: konstrukcja wieńcowa
945

, ryglowa
946

, ramowa (lub sumikowa
947

) 

oraz przysłupowa
948

.  
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Złącza ciesielskie wymagały znacznych i skomplikowanych wcięć, które osłabiały 

przekroje łączonych elementów. W złączach tego typu nawet niewielka niedokładność 

dopasowania elementów, a także zmiany objętości drewna, które mogły powstać w wyniku 

wysychania, mogły doprowadzić do znacznych zniekształceń całej konstrukcji. 

Niepowodzenia powstałe w wyniku stosowaniu konstrukcji były głównie skutkiem błędów w 

wykonaniu złączy ciesielskich
949

.    

Wśród rodzaju węgłów do najpopularniejszych należy na obłap, w którego typie na 

końcach dwóch łączonych belek znajdowały się dwustronne, prostokątne wcięcia, które 

zachodzą na siebie po skrzyżowaniu belek. Tego rodzaju typ węgłów zapewniał silną 

zwartość konstrukcyjną budynku
950

. Postęp techniczny w łączeniu belek ściany w narożach 

spowodował powstanie nowego rodzaju złącza, określany jako na rybi lub na jaskółczy ogon, 

którego nazwa pochodzi od ukośnego zacięcia końcówek belek. Kształt tego łączenia 

zapewniał nierozdzielność belek
951

. Z czasem w przypadku tego łączenia zaczęto ucinać 

wystające, skrzyżowane końce belek, aby były one równe z płaszczyzną ściany. Na obszarze 

Polski środkowej widoczne są dwie odmiany stosowania tego złącza – w pierwszej końce 

belek nie są odcinane, natomiast w drugiej już są
952

. Węgły na rybi ogon wzmacniano 

dodatkowo za pomocą kołków, czopów lub zamków. Skomplikowane zamki występowały w 

kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie Rządowym
953

. 

 

                                                                                                                                                                                     
Polski. W XVII wieku zaczęto ją stosować Wielkopolsce.; B. Dolżycka, Budownictwo ryglowe i glinobite, [w:] 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, tom II, red. J. Bohdanowicz, Wrocław 1995, s. 131-132. 
947
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krótkimi belkami zwanymi sumikami. 
948
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przez system słupów.; B. Dolżycka, Konstrukcja przysłupowa, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu 

Etnograficznego, tom II, red. J. Bohdanowicz, Wrocław 1995, s. 94.  
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IL.  104. Węgieł na obłab 

 

IL.  105. Węgieł na nakładkę prostą 
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IL.  106. Węgieł na rybi ogon 

 

 

W omawianych w pracy kościołach występowało także łączenie na tzw. pióro i wpust
954

. 

Ściana wieńcowa w swojej pierwotnej postaci składała się z okrągłych belek, przy 

czym pierwszy wieniec belek, zwany podwaliną, był najbardziej narażony na czynniki 

klimatyczne i uszkodzenia. Belki łączono na tzw. obłap. Wystawały one poza węgieł, co 

zapobiegało ich rozsuwaniu
955

.W więźbie dachowej budynków sakralnych ziemi wieluńskiej 

najczęstszą spotykaną konstrukcją jest konstrukcja krokwiowa złożona z zamkniętych 

trójkątów
956

.  

Zimowa pora narzuciła niejako stosowanie dachów o dużym nachyleniu, aby 

zniwelować ilość śniegu na dachu. W przypadku kościołów z ziemi wieluńskiej jest to około 

75 stopni
957

.  

Drzwi w budowlach sakralnych regionu wieluńskiego otrzymywały słupki, węgarki, 

które osadzone były na czop w podwalinie. Poziome belki ścian dobijano do węgarków i 
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wpuszczano w zacios za pośrednictwem czopów. Krótka belka, tzw. podproże, która była 

połączona w węgarkami na czop z zaciosem skośnym, utrzymywała ich wzajemne 

oddalenie.W okresie gotyku w kościołach stosowano naśladownictwo kamiennych drzwi oraz 

otworów okiennych. W niektórych okolicach otwory okienne otrzymywały nadproże i 

analogiczną do drzwi ławę u dołu. Dzięki temu powstawała rama, którą następnie zdobiono 

elementami snycerskimi
958

. Budownictwo sakralne ziemi wieluńskie należy do najbogatszego 

w centralnej Polsce. Prezbiterium jest zamknięte wielobocznie. Charakterystyczna jest 

również niewysoka wieża dzwonna, której szczyt sięga kalenicy dachu. Konstrukcja 

kościołów jest zrębowa, a czynnikiem ochronnym dla całej konstrukcji drewnianej jest 

szalowanie. Kościoły te, będące wynikiem pracy cieśli ludowych, są niezwykle bogato 

zdobione we wnętrzu. Zdobień tych najczęściej dokonywali wybitni artyści miejscy
959

. 

Zdaniem Zbigniewa Ceklińskiego budownictwo romańskie na ziemi wieluńskiej z X i 

XI wieku cechowała prymitywność form oraz nieudolność rozwiązań konstrukcyjnych. Z 

kolei, jeśli chodzi o budownictwo drewniane, to było ono pełne dojrzałości i cechuje je 

wykształcona samodzielna konstrukcja
960

. Od początku XI wieku w centralnej Polsce 

rozwijało się budownictwo drewniane, mimo czerpania wzorców z zachodu, którego sztuka 

propagowała budownictwo kamienne. Charakterystyczną cechą polskiego budownictwa 

drewnianego był jego ludowy i narodowy charakter. Jego wykonawcami byli niemal bez 

wyjątku polscy chłopi i małomieszczanie. Dotychczasowe osiągnięcia konstrukcyjne i 

plastyczne w dziedzinie budownictwa ludowego znalazły wyraz przede wszystkim w 

budownictwie sakralnym, gdzie twórca miał możliwość zrealizowania swoich planów nie 

licząc się zbytnio z dostępem do materiału tworzącego budulec oraz ze środkami 

finansowymi
961

. Chociaż wierni korzystali z pobliskiego kościoła, to jednak świątynie 

wznoszono nie tyle dla nich, co dla kleru. Pierwszorzędnym celem ówczesnych kościołów nie 

było zaspokojenie potrzeb wiernych, lecz chwała Boża, dla której miały się tu odprawiać 

nabożeństwa. Innym celem była wygoda fundatora, który zapewniał swojej rodzinie godne 

miejsce pochówku. Za życia mógł on oczekiwać od osadzonego przy kościele kapelana nie 

tylko modlitw za siebie, ale również stosownej rady i pomocy
962

. 
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 Zachowane, najstarsze świątynie pochodzą z XV wieku. Początkowo składały się 

prawdopodobnie z jednej lub trzech naw, prezbiterium oraz zakrystii
963

.  

Obserwacja sakralnych zabytków drewnianych pozwala bez wątpienia stwierdzić, iż 

budową nie mógł zająć się jeden człowiek, lecz cały sztab ludzi. Ważną rolę przy budowie 

kościoła drewnianego pełniły osoby, takie jak fundator, autor projektu techniczny twórca 

kompozycji oraz wykonawca. W drugiej połowie XV wieku bardzo częstym zjawiskiem w 

drewnianej architekturze była typizacja rozwiązań przestrzennych oraz konstrukcyjnych. 

Wynikała ona m.in. z ujednolicenia potrzeb w przywilejach lokacyjnych oraz ze 

zmonopolizowania budownictwa drewnianego przez rzemieślników zawodowych. 

Prawdopodobnie jedynie dwór stawiano według indywidualnych potrzeb właściciela, 

natomiast rozwiązania konstrukcyjne domów miejskich, mieszkalnych, budynków 

gospodarczych oraz kościołów stawiano według ustalonych w tym okresie wzorców
964

. W 

XVI wieku wiele drewnianych budowli były stawiane przez cieśli według gotowego, 

przygotowanego projektu przez uznanego architekta. Należy jednak podkreślić, iż większość 

budynków wykonywanych z drewna była wznoszona w kręgu rzemiosła cechowego lub 

ludowego, które wykorzystywało tradycje swych warsztatów i znajome wzorniki 

architektoniczne
965

. 

Mimo upływu setek lat w ocalałych kościołach na ziemi wieluńskiej można 

wyodrębnić charakterystyczne cechy. Niektóre z nich przebudowano, przerobiono i 

powiększono, przez co zatraciły one ludową ornamentykę oraz wartość zabytkową. Świątynie 

te są nadal świadectwem historii ziemi wieluńskiej i w istotny sposób się w nią wpisują. 

Mimo licznych wojennych rabunków, w drewnianych kościołach ziemi wieluńskiej 

zachowały się cenne zdobienia i polichromie pochodzące z XV i XVI wieku, cechujące się 

bogactwem treści i wirtuozerską fakturą malarską.  

Bardzo rzadko udaje się ustalić nazwisko budowniczego, czy projektanta danego 

kościoła. Nieco łatwiej w tym przypadku jest w budownictwie murowanym dla ziemi 

wieluńskiej. Budownictwo murowane tego obszaru w XVII wieku łączone jest przede 

wszystkim z działalnością Jerzego (Georgiusa) Hoffmana
966

. Natomiast projektanci 

drewnianych kościołów, to anonimowi artyści, których nazwiska świat już nie usłyszy. 

                                                           
963

 W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961, s. 9. 
964

 Tamże, s. 7-8. 
965

 G. Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007, s. 63. 
966

Jego przybycie do Złoczewa znacznie przyczyniło się do ożywienia budownictwa murowanego na tym 

obszarze. Przypisuje mu się (mimo niejasności oraz braku stu procentowej ku temu pewności) uczestnictwo w 

tworzeniu następujących murowanych obiektów sakralnych: Świątynia bernardyńska w Złoczewie, bernardynek 

w Wieluniu, kościoły w: Poddębicach, Wągłczewie, Komornikach i Drużbinie.; E. Bąbka, Z działalności 



241 
 

Jak widać to na przykładzie ziemi wieluńskiej, budownictwo drewniane wiąże się 

głównie z lokalnym środowiskiem wiejskim, w którym ono występuje. Środowisko to nie jest 

jednak jego bezpośrednim twórcą, ale atmosfera, w której kształtuje się budownictwo w 

znaczący sposób wpływa na jego charakter. Mimo, iż budowle tworzone są przez człowieka, 

to jednym z motywów warunkujących proces jej powstawania jest układ środowiska w jego 

gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozumieniu.  

Obok wielu cech wspólnych, konstrukcje kościołów z regionu wieluńskiego posiadają 

szereg cech indywidualnych, dlatego też nie można znaleźć dwóch identycznych obiektów
967

.  

Trafnie określił świątynie z regionu wieluńskiego Andrzej Ruszkowski, który napisał 

iż kościoły z regionu wieluńskiego Pięknem w modrzewiu zaklętym
968

. 

 

IL.  107. Schemat kościoła „wieluńskiego” 

 

                                                                                                                                                                                     
budowlanej Jerzego Hoffmana na terenie Sieradzkiego, Wieluńskiego i Łęczyckiego, [w:] Między północą a 

południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym, red. T. Horbacz, L. Kajzer, 

Sieradz 1993, s. 112, 114-115. 
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 Z. Kołodziej, dz. cyt., s.38. 
968

 A. Ruszkowski, Piękno w modrzewiu zaklęte. Drewniane kościoły województwa sieradzkiego. Folder 

promocyjny, Sieradz 1992, s. 2. 
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Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej wybudowane do końca XVII wieku (z 

uwzględnieniem granic obecnego powiatu wieluńskiego) 

 

Oprac. Damian Langner, Waldemar Golec 
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4.3. Kościoły drewniane wybudowane na ziemi wieluńskiej do końca XVII wieku 

 

4.3.1. Kościół p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie 

 

Kilka kilometrów od Wielunia w kierunku Praszki położona jest niewielka 

miejscowość Gaszyn. W XVI wieku konsekrowano tam kościół
969

. Został on wzniesiony 

prawdopodobnie przez dziekanów wieluńskich, jako kościółek filialny
970

. Według Liber 

Beneficiorum Jana Łaskiego, wybudowany z drzewa modrzewiowego kościół, został 

ufundowany przez ród Gaszyńskich
971

. Na podstawie wizytacji Jana Trojana ze Śleszyna 

wiadomo, iż parafię w Gaszynie, gdzie znajdowały się trzy kaplice, odsługiwali duchowni z 

Wielunia z kościoła p.w. Michała Archanioła
972

. Główna opieka nad kościołem filialnym 

należała do sióstr bernardynek z Wielunia
973

. Z wizytacji przeprowadzonej w 1668 roku 

wynika, iż o kościół dobrze dbał ówczesny właściciel Gaszyna – Jakub Gaszyński, który w 

1660 roku przeznaczył na remont świątyni 500 florenów
974

. Do 1683 roku obiekt określano 

mianem kaplicy p.w. św. Zygmunta Króla i Męczennika. W tym roku nastąpiło podniesienie 

kościoła do rangi filialnego, także zmiana wezwania na Najświętszej Marii Panny 

Łaskawej
975

. 

Podczas wizytacji z 1730 roku odnotowano, że w kościele nie znajdował się 

Najświętszy Sakrament, a także nie było w nim chrzcielnicy oraz świętych olejów. Było to 

spowodowane tym, iż mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości byli zobowiązani do 

korzystania z sakramentów w kościele św. Michała Archanioła w Wieluniu. Czynnikiem 

decydującym o takim stanie rzeczy było z pewnością to, iż kościół w Gaszynie był w 

opłakanym stanie i wymagał bezwzględnego remontu
976

. W nienagannym stanie zachowały 

się w nim jedynie trzy ołtarze (dwa poświęcone Najświętszej Maryi Pannie i jeden św. 
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Antoniemu)
977

. Więcej informacji odnośnie funkcjonowania i stanu technicznego kościoła 

filialnego w Gaszynie podaje wizytacja biskupa Ignacego Kozierowskiego z 1766 roku. 

Rocznicę konsekracji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej obchodzono w 

pierwszą niedzielę po święcie Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (pierwsza niedziela po 25 

listopada)
978

.  

Gruntownego remontu kościół w Gaszynie doczekał się dopiero w latach 1797-1811 z 

inicjatywy szlachcica Stefana Wolickiego. Wyremontowano wówczas dach, podłogę, 

odnowiono ściany oraz zadbano o wyposażenie świątyni. Istotniejsze, kolejne remonty w 

gaszyńskim kościele miały miejsce dopiero w latach 1970-1974. Wtedy to za sprawą księdza 

Edwarda Banaszkiewicza wyremontowano zakrystię, prezbiterium, wymieniono belki 

zrębowe, szalowano ściany, a także wymieniono okna oraz gonty na dachu. Poddano także 

konserwacji zabytki z wnętrza świątyni
979

.   

W ramach unijnego projektu w 2012 roku kościół w Gaszynie uzyskał dofinansowanie na 

remont
980

. 

Orientowany kościół w Gaszynie składa się z prostokątnej (7x6,5 m) nawy i węższego 

(6x5,2 m), zamkniętego prosto prezbiterium
981

. Od strony zachodniej usytuowana jest 

kwadratowa w rzucie wieża o nieco dłuższej ścianie południowej. Do całej długości ściany 

północnej prezbiterium została dostawiona przybudówka – zakrystia. Wejście główne 

prowadzi od zachodu poprzez kruchtę podwieżową. Boczne wejście usytuowano pośrodku 

północnej ściany zakrystii i prezbiterium
982

. Podwalinę świątyni stanowi ceglane murowanie. 

W partii prezbiterium i nawy jest przesłonięta deskami oraz zwieńczona drewnianym 

okapnikiem
983

. 
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Drewniane ściany są umiejscowione na podwalinie również drewnianej na 

fundamencie betonowym, zaizolowanym papą. Ściany wieży są konstrukcji słupowo – 

ramowej. Wymiary elementów, to: słup – 24x24 cm, rygiel – 17x20 cm, zastrzał – 16x12 cm. 

Ściany zakrystii są niedostępne. Są one zapewne konstrukcji ryglowej, bez wypełnienia, od 

wewnątrz oszalowane deskami w układzie pionowym. Od zewnętrznej strony ściany 

oszalowano pionowo deskami z listwowaniem. Szalunek wieży wykonano z desek o 

mniejszej szerokości
984

. 

Drewniana, kryta gontem, więźba dachowa kościoła jest krokwiowo-jętkowa wsparta 

pojedynczymi stolcami. Więźba składa się z ośmiu kozłów o rozpiętości równej szerokości 

nawy
985

. Krokwie są zwidłowane, a belki stropowe odeskowane. Inne złącza zostały 

wykonane na nakładkę. Więźbę usztywniono trzema zastrzałami biegnącymi od podwaliny 

przez słupy do płatwi górnej oraz mieczami łączącymi skrajne słupy z tą płatwią
986

. 

Konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę została zmontowana z sześciu słupów, które 

umocowano w krzyżowej podstawie położonej na jętkach. Z zewnątrz ściany kościoła są 

oszalowane deskami z listowaniem. Dach pokryto gontem, natomiast sygnaturkę obito 

blachą
987

.  

Dach kościoła jest jednokalenicowy, czteropołaciowy, dwuspadowy, tworząc wokół 

prezbiterium szeroki okap. Połacie wschodnia i zachodnia są o bardzo dużej stromiźnie, 

zbliżonej prawie do pionu. Połać północną przedłużono nad zakrystię
988

. Dach wieży jest 

namiotowy, czteropołaciowy z niewielkim załamaniem pośrodku okapu każdej połaci. 

Ostrosłupowy i ośmiopołaciowy hełm wieży kościelnej zwieńczono krzyżem
989

. Pomiędzy 

prezbiterium, a nawą znajduje się sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z ażurową latarnią i 

baniastym zwieńczeniem
990

. Zarówno dachy, jak i kalenica pokryto gontem na łatach. 

Zadaszenie pomiędzy zachodnią połacią dachu korpusu, a wieżą zostało pokryte gontem i 

obite blachą (tak, jak to miało miejsce w przypadku krawędzi połaci szczytów zakrystii oraz 

sygnaturki).  

W jednonawowym wnętrzu świątyni znajdują się płaskie stropy, listwowane na tym 

samym poziomie, co faseta. Na belce tęczowej umiejscowiono inskrypcję z nieczytelną datą. 

W kościele znajdują się dwa portale. Pierwszy, zachodni, z wieży do nawy jest prostokątny i 
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zamknięty półkolistym łukiem, który został wycięty w belce nadproża. Drugi, północny, z 

prezbiterium do zakrystii jest zdekompletowany – zachowały się węgary, gdzie umieszczono 

nową futrynę
991

. Kościół posiada dwa prostokątne wejścia oraz pięć okien
992

. Podłoga w 

świątyni jest drewniana tzw. biała, sufit z desek o grubości 32 mm. 

Konstrukcja kościoła jest zrębowa. Węgły wieńca są łączone na nakładkę oraz jaskółczy 

ogon. Natomiast konstrukcja wieży i zakrystii jest słupowo-ramowa.  

Przekroje elementów konstrukcyjnych wieży: krokwie - 13x16 cm, zastrzały – 15x18 cm, 

słupy 21x27 cm, belki poziome – 20x16 cm. Otwory okienne są wycięte w szalunku bez ram 

u okien. Rzut świątyni jest na planie prostokąta. Bryła kościoła jest zwarta ze ścian nieco 

pochylona ku wnętrzu
993

. Kubatura budynku kościelnego wynosi ok. 890 m
3
, natomiast 

powierzchnia użytkowa, to ok. 96,5 m
2
. 

Według badaczy sztuki i architektury kościół w Gaszynie wiązany jest z grupą 

kościołów wieluńskich (głównie ze względu na zarys i bryłę), która została po raz pierwszy 

wyodrębniona przez Jerzego Łozińskiego
994

.  

Zdaniem Zbigniewa Ceklińskiego kościół ten został wybudowany w końcu XV wieku 

i jest charakterystycznym przykładem kościoła typu wieluńskiego
995

. Niemniej posiada on 

także cechy, które go od tego typu wyróżniają. Między innymi posiada inny rodzaj więźby 

dachowej, którą wykonano później oraz występuje w nim brak systemu zaczepów, które 

wspierają belki stropowe
996

. Bez wątpienia rzut i bryła kościoła jest tożsama z innymi 

świątyniami drewnianymi z regionu wieluńskiego. Nie stanowi to jednak pewności w 

datowaniu obiektu na XVI wiek. W kościele nie zachował się żaden detal architektoniczny, 

który pozwoliłby na dokładną datację. Ważny jest fakt obecności wieży kościoła, którą 

zbudowano zapewne w XVII wieku
997

. W drugiej połowie tegoż wieku jedynie w Gaszynie 

stwierdzono przyłączenie dzwonnicy do korpusu świątyni. Wśród innych obiektów 

sakralnych na tym terenie taki fakt stwierdzono dopiero w XVIII wieku. W ten sposób 

zrodziła się hipoteza, iż świątynie wieluńskie zbudowane w XVI wieku miały pierwotnie 

dzwonnice wolnostojące, dopiero w późniejszym czasie dostawiono je do elewacji 
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Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie, powiat wieluński, oprac. mgr. inż. bud. Małgorzata Musialska – 

Kozik, mgr. inż. bud. Krzysztofa Kędzię, Sieradz 2009, s. 3. 
994

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 31. 
995

 Zbigniew Cekliński jako pierwszy użył tego sformułowania w 1963 roku opisując zabytki ziemi wieluńskiej. 

Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 25. 
996

 Pioruński S., Modrzewiowy kościół drewniany w Gaszynie…,s. 16. 
997

 Wieża w gaszyńskim kościele jest zapewne najstarszą wśród świątyń z regionu wieluńskiego 
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frontowych
998

. Kościół w Gaszynie, zaliczany do grupy wieluńskich kościołów przede 

wszystkich ze względu na zarys i bryłę, nieco odbiega od innych reprezentantów tego „stylu”. 

Różni się przede wszystkim rodzajem więźby dachowej, którą wykonano później oraz 

brakiem systemu zaczepów, które wspierają belki stropowe
999

.  

 

IL.  108. Przekroje kościoła . Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie 

 

Elewacja północna wieży     Elewacja południowa wieży 

    

 

Przekrój poprzeczny wieży     Elewacja zachodnia wieży 

   

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Projekt budowlany remontu drewnianej wieży 

kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Imienia Maryi Panny w Gaszynie Powiat Wieluński, Załącznik do 

decyzji WUOZ/SI-641/114/09 z dn.10.06. 2009 rok  

                                                           
998

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.33-35. 
999

 Pioruński S., Modrzewiowy kościół drewniany w Gaszynie…, s. 16. 
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IL.  109. Plan sytuacyjny kościoła w Gaszynie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1996, 

załącznik nr 3. 

IL.  110. Rzut poziomy, elewacje i przekroje kościoła w Gaszynie 

 

 

Rysunek 1. Elewacja północna     Rysunek 2. Elewacja południowa
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Elewacja zachodnia       Elewacja wschodnia 

     

 

Przekrój poprzeczny     Przekrój podłużny 

    

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. M. Arszyński, Tom XXIV, Warszawa 1993 
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IL. 111. Kościół Najświętszego Imienia Marii w Gaszynie stan obecny 
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4.3.2. Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grębieniu 

 

 W miejscowości Grębień
1000

 oddalonej o 9 km od Wielunia w XVI wieku, z polecenia 

kapituły gnieźnieńskiej, został wybudowany modrzewiowy kościół filialny parafii Kadłub
1001

. 

W 1522 roku w Łiber Beneficiorum pojawia się wzmianka o oraculi św. Jadwigi wraz z 

kaplicą w Grębieniu
1002

. Następnie funkcjonuje już wezwanie św. Trójcy. Obok kaplicy 

znajdowała się zakrystia oraz wieża drewniana z trzema dzwonami
1003

. Dokładna data 

budowy świątyni nie jest znana, lecz przyjmuje się, iż może to być przełom XV/XVI 

wieku
1004

. Oznaczałoby, iż jest jedna z najstarszych świątyń na obszarze historycznej ziemi 

wieluńskiej
1005

. 

Uroczystość konsekracji kościoła obchodzono w pierwszą niedzielę po św. Rochu
1006

. W 

1719 roku na poczet koniecznych inwestycji związanych z regularną renowacją kościoła w 

Grębieniu kapituła gnieźnieńska ofiarowała plebanom kadłubskim grunty ziemskie
1007

. 

Kościół został wówczas podniesiony z ruiny dzięki subwencjom kolatorów i patronów. 21 

maja 1719 roku ks. Franciszek Kraszkowski archidiakon i oficjał gnieźnieński z kanonikiem 

Sierakowskim pozwolili proboszczowi kadłubskiemu obsiać pole zwane Łysowskie, by zajął 

się remontem świątyni. Potwierdzili to komisarze kapituły – kanonicy Andrzej Józef 

Karśnicki i Andrzej Kwapiszewski 17 czerwca 1720 roku i 9 czerwca 1725 roku
1008

. 

Świątynia była wielokrotnie remontowana. W 1816 roku wzniesiono w niej nową wieżę w 

miejsce starej z XVII lub XVIII wieku
1009

.Od 1841 roku kościół w Grębieniu wraz z 

kościołami w Kadłubie i Popowicach wcielony został do parafii krzyworzeckiej
1010

. W ten 

sposób parafia Kadłub wraz ze swoimi filiami stała się filią parafii w Krzyworzece. Następnie 

                                                           
1000

 Łac. Grambyen 
1001

 J. Łaski, dz. cyt., s. 127.; ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 57.: Beata Wolf-Łozińska sugeruje jednak, iż kościół ten 

został wybudowany w XV wieku. Według jej opinii istotnym elementem tak datującym ten obiekt jest 

polichromia wnętrza, którą należy łączyć z działalnością Jana Łaskiego w latach 1510-1532. Cechy stylistyczne 

polichromii stropu przemawiają za jej powstaniem w latach 20-tych XVI wieku, natomiast malowidła ścian 

mogły powstać tuż po 1500 roku.; B. Wolf-Łozińska, Malowidła stropów polskich 1 poł. XVI wieku. Dekoracje 

roślinne i kasetonowe, Warszawa 1971, s. 126-127, 178. 
1002

 J. Łaski, dz. cyt., s. 127. 
1003

J. Łaski, dz. cyt., s. 127.; Z. Białas, Grębień i jego wizytówka, „Wieluniak”, nr 13(40), Wieluń 2011, s. 18. 
1004

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

filialny p.w. św. Trójcy w Grębieniu, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1996, karta nr 1.(dalej: WUOZ 

Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu…, k. nr.) 
1005

 D. Langner, Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grębieniu, „Kulisy Powiatu”, nr 42(328), Wieluń 2012, 

s. 15. 
1006

 J. Łaski, dzieł. cyt. s. 127. 
1007

 Bliżej nieokreślona wielkość ziemska. Użyte określenie, to kawał gruntu.; J. Łaski, dz. cyt., s. 128. 
1008

 ADWŁ, AAG, Wiz. 15, s. 153. 
1009

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polce, Warszawa 2009, s. 105. 
1010

 J. Łaski, dz. cyt. s. 127. 
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w 1904 roku kościół w Grębieniu stał się częścią parafii w Dzietrznikach p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.  

Przed 1914 rokiem kościół wzmocniono lisicami
1011

. 

Według relacji Józefa Gońdy (przedwojennego kościelnego) w czasie okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, żołnierze niemieccy chcieli zabrać z kościoła najcenniejsze przedmioty. 

Kościelny ukrył naczynia liturgiczne wraz z mszałem w niezabezpieczonym tabernakulum, 

którego Niemcy nie potrafili otworzyć. Po wojnie zostało ono otwarte bez większych 

problemów, co miejscowi nazwali wówczas „cudem grębieńskim”
1012

. 

Nawę kościoła zdobi malowidło przedstawiające zaśnięcie Matki Bożej, obok której 

znajduje się św. Jadwiga Śląska wraz z św. Anną Szamotrzeć. Wraz z nimi na stropie nawy 

namalowani są grajkowie, jagielloński orzeł oraz herby: Korab arcybiskupa Jana Łaskiego (z 

którego fundacji powstała polichromia na stropie nawy w kościele p.w. Trójcy 

Przenajświętszej) i herb Jastrzębiec. Ozdobny malunek na stropie nawy datowany jest na lata 

1520- 1531
1013

. Na ścianach kościoła znajduje się polichromia gotycka przedstawiająca sceny 

Męki Pańskiej. W latach 1952-1958 zarówno kościół, jak i cenne malowidła ścienne zostały 

poddane gruntownym zabiegom konserwatorskim
1014

. W latach 70. XX wieku częściowo 

wymieniono pokrycie dachowe
1015

. W kościele p.w. św. Trójcy w Grębieniu w 1999 roku 

zostały przeprowadzone badania archeologiczne, dzięki którym udało się ustalić, 28 

pochówków na kościelnym cmentarzu
1016

. W czasie prac udało się także ustalić miejsce, 

gdzie stała wolnostojąca wieża o konstrukcji słupowo-ramowej
1017

. 

Kolejny istotny remont w świątyni przeprowadzono z unijnych środków w 2010 roku
1018

. 

                                                           
1011

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polce, Warszawa 2009, s. 105. 
1012

 S. Pioruński, Modrzewiowy kościół z XVI wieku w Grębieniu, „Puls Wielunia”, nr 10(33), Wieluń 2007, s. 

14. 
1013

 B. Wolf- Łozińska, dz. cyt., s. 126. 
1014

Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 26. Oczyszczono wówczas malatury ścian, utrwalono i 

podklejono warstwy farby, zaimpregnowano drewno i nałożono kity. Dokonano również punktowań scalających 

w miejscach ubytku farby wzdłuż słojów desek stropowych.; Z. Lechowicz, Uwagi archeologa do problematyki 

tzw. grupy wieluńskiej kościołów drewnianych. Na marginesie prac wykopaliskowych w Grębieniu, [w:] Sztuka 

Polski Środkowej – studia. Architektura średniowieczna i nowożytna, red. Ewa Kubiak, Łódź 2002, s. 58. 
1015

 Z. Lechowicz, dz. cyt., s. 58. 
1016

Tamże, s. 60. 
1017

 Tamże, s.62. 
1018

 W ramach projektu Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym 

produkcie turystycznym województwa łódzkiego kościołowi w Grębieniu zostało przyznane dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 900 zł. Ta niewielka kwota została 

przeznaczona na prace związane z usługami w zakresie impregnacji drewnianego poszycia ścian w kościele. 

Roboty z tym związane firmy ANBUD i F. U. P. H. STACH GONT miały wykonać do 30. 06. 2010 roku.; D. 

Langner, Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów, Warszawa 2014, s. 32.; D. Langner, Kościół p.w. 

Trójcy Przenajświętszej w Grębieniu, „Kulisy Powiatu”, nr 42(328), Wieluń 2012, s. 15. 
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Orientowany kościół w Grębieniu, usytuowany na wschód od wsi, postawiono na 

fundamencie z kamienia oraz podwaliny z drewna dębowego i iglastego
1019

. Drewniane, 

zrębowe ściany prezbiterium wzmocniono lisicami. Węgły połączono na nakładkę z krytym 

czopem. Wieża kościoła jest konstrukcji słupowo-ramowej. Od zewnątrz ściany oszalowano 

deskami i listwami nakładkowymi na złączach
1020

.  

Stropy kościoła będące na takiej samej wysokości w przypadku nawy i prezbiterium są 

płaskie. W środku kościoła znajduje się prostokątny otwór tęczowy z dwoma belkami 

tęczowymi. Dolna profilowana jest od strony nawy, natomiast druga, górna, profilowana jest 

obustronnie, będąc częściowo zasłoniętą deskami stropu
1021

. 

Drewniana, regularna więźba dachowa kościoła jest storczykowa, jętkowa o 

rozpiętości więzarów mniejszej od rozpiętości nawy. Usztywniono ją wzdłużnie krzyżami św. 

Andrzeja o rozpiętości więzarów niewiele mniejszej od szerokości nawy. Więźba składa się z 

12 kozłów krokwiowych – trzech pełnych oraz dziewięciu pustych
1022

. Słupy więźby są spięte 

jednym poziomem rygli, usztywnione wzdłużnie długimi zastrzałami oraz jednostronnie 

ustawionymi mieczami. Konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę jest słupowa. Umiejscowiono 

ją w szóstym więzarze od wschodu
1023

.  

Dach świątyni jest jednokalenicowy, wspólny dla nawy i prezbiterium, dwuspadowy z 

szerokim okapem wokół prezbiterium o połaciach przedłużonych nad zakrystię i kruchtę. 

Południowy dach z kruchty do nawy jest o wspólnych węgarach, które lekko zbiegają się ku 

górze. Dachy i wschodni szczyt pobity gontem. Wieżyczkę sygnaturki podbito blachą 

cynkową
1024

.  

Schody wewnętrze w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, które prowadzą ma chór 

muzyczny są drewniane, jednobiegowe oraz dziewięciostopniowe. Zostały wykonane z 

ćwiartek bali i umiejscowione w południowo-zachodniej części nawy. Schody zewnętrzne, 

które prowadzą na ambonę zlokalizowaną w zachodniej części elewacji południowej 

prezbiterium, są proste, jednobiegowe i drabiniaste
1025

.   

                                                           
1019

 Nawa i prezbiterium posadowione są na kamiennym fundamencie, natomiast pozostałe pomieszczenia 

spoczywają bezpośrednio na podłożu. 
1020

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu …, k. nr 2.  
1021

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 39.; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. 

Trójcy w Grębieniu… k. nr 2.  
1022

 Pełne: dwa nad nawą oraz jeden nad prezbiterium, puste: cztery nad nawą oraz pięć nad prezbiterium 
1023

WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu…, k. nr 2.  
1024

 Tamże, k. nr 3 
1025

 Tamże. 
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Otwory okienne w kościele są prostokątne i kwadratowe, zamknięte płasko oraz 

owalne
1026

. Otwory okienne są zróżnicowanej wielkości. W południowej ścianie prezbiterium 

jest większy o profilowanym obramieniu
1027

. W południowej ścianie nawy otwór okienny w 

prostych ramach jest mniejszy. W kruchcie i zakrystii znajdują się dwa niewielkich 

rozmiarów otwory. W wieży usytuowane są kwadratowe otwory, wypełnione drewnianymi, 

stałymi oknami pojedynczymi. Są one podzielone szczebliną krzyżową na osiem i sześć 

kwater. Okna od wewnątrz zostały okratowane
1028

. 

Otwory drzwiowe w świątyni są prostokątne, przesklepione płasko, półkoliście oraz 

łukiem odcinkowym. Otwory wewnętrzne są portalowe
1029

. Drzwi zewnętrze do zakrystii są 

drewniane, ich konstrukcja jest deskowo-szpungowa. Ułożono jest na zawiasach pasowych. 

Są one opierzane deskami
1030

 oraz ćwiekowane. Drzwi znajdujące się w wieży są deskowo-

listwowe z zastrzałem. Umocowano je na zawiasach pasowych. W kruchcie drzwi są 

deskowo-szpungowe. Opierzono je rombowo, z ćwiekami. Ułożono je także na zawiasach 

pasowych
1031

.   

Jednonawowa świątynia w Grębieniu posiada prostokątny, zbliżony do kwadratu 

korpus jednonawowy i nieco węższe prezbiterium. Od północy znajduje się przy nim duża 

zakrystia o długości równej rozmiarów prezbiterium. Do nawy od zachodu dostawiona jest 

kwadratowa wieża. Od południowej strony usytuowana jest kruchta z wejściem od wschodu. 

Od zachodu na osi przylega kwadratowa w rzucie wieża. Od strony północnej do 

prezbiterium, na całej jego długości, przylega prostokątna wydłużona zakrystia. Do 

południowej ściany korpusu została dostawiona dłuższym bokiem prostokątna kruchta, 

przesłaniająca jej środkową i zachodnią część
1032

. 

Bryła świątyni jest rozczłonkowana. Korpus nawowy, prezbiterium oraz zakrystia 

spoczywają na niewielkiej podmurówce. Zasadniczą część tworzy krótki korpus z 

wydłużonym, niewiele węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Dostawiona do elewacji 

                                                           
1026

 Okno owalne znajduje się we wschodniej ścianie prezbiterium  
1027

 Od wewnątrz 
1028

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu…, k. nr 3. 
1029

 Północny otwór drzwiowy z prezbiterium do zakrystii zamkniętym łukiem pełnym, o węgarach 

profilowanych spływami i uskokowo, z drzwiami deskowanymi na trzech ozdobnych, pasowych zawiasach, 

zdobionymi rombową dekoracją malarską. Zachodni otwór drzwiowy z wieży do nawy jest zamknięty łukiem 

odcinkowym, o sfazowanych węgarach z drzwiami o konstrukcji deskowo-listwowej, mocowany na dwóch 

zawiasach. Południowy otwór drzwiowy z kruchty do nawy posiada węgary lekko zbiegające się ku górze. Jego 

deskowo-listwowe drzwi są profilowane, ułożone są na zawiasach pasowych, a ich kowalski zamek jest 

skrzynkowy. 
1030

 w układzie na jodełkę  
1031

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu…, k. nr 3-4. 
1032

Tamże, k. nr 4. 
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zachodnia wieża zwężająca się ku górze, wysokością ścian sięga kalenicy dachu znad 

korpusu
1033

. 

W narożniku ze wschodnią ścianą korpusu znajduje się zewnętrzna mównica z 

ażurową balustradą, wsparta na czterech słupach. Pod okapem prezbiterium od wschodu i 

południa widoczne są ciesielsko opracowane zaczepy belek. W widocznym fragmencie 

południowej części korpusu nawowego, wysoko nad okapem, znajduje się wąski otwór 

okienny. Północna elewacja nawy jest ślepa, natomiast zachodnia przesłonięta wieżą. Pod jej 

okapem widoczna jest para zaczepów analogicznych w formie do zaczepów prezbiterium. We 

frontowej elewacji wieży, na osi, znajduje się prostokątny otwór drzwiowy. Ponad nim, 

wtórnie, asymetrycznie umieszczono motyw dekoracyjny. W górnych partiach trzech, 

widocznych elewacji, znajdują się niewielkie, umieszczone na osi otwory okienne. Tuż pod 

nimi, w elewacjach zachodniej i północnej są wąskie gzymsy okapnikowe. Elewacja 

południowa nie posiada gzymsu, ma poziome łączenie szalunku w połowie wysokości ściany. 

W zachodniej elewacji zakrystii jest prostokątny otwór drzwiowy. We wschodniej niewielki, 

prostokątny otwór okienny. Północna elewacja zakrystii jest ślepa. W kruchcie w elewacji 

wschodniej umiejscowiony jest otwór drzwiowy. Usytuowano go asymetrycznie, tuż przy 

południowej ścianie korpusu nawowego
1034

. Elewacje poszczególnych części kościoła zostały 

oszalowane pionowo z listwowaniem. Wschodnia część elewacji prezbiterium jest ślepa, 

zwieńczona trójkątnym szczytem z wyłamanym okapem, pokrytym gontem
1035

. Chór 

muzyczny w grębieńskim kościele wsparty jest na trzech słupach. Pierwszy, południowy jest 

wyższy, ośmioboczny. Podtrzymuje on bok schodów i parapet balustrady chóru. Pozostałe 

dwa słupy są w podstawie czworoboczne. Są fazowane oraz dostawione na osi węgarów 

zachodniego portalu
1036

. 

Kubatura budynku kościelnego wynosi ok.774 m
3
, natomiast powierzchnia użytkowa, 

to ok. 100,7 m
2
. 

Na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się w kościele polichromia z XVI wieku. 

Na ścianach prezbiterium oraz nawy na polichromii została zaprezentowana Męka Pańska z 

ornamentem roślinnym i arkadowym
1037

. Na stropie prezbiterium znajduje się polichromia 

wizerunku św. Trójcy, herby Leliwa i Poraj. Malowidła otoczone są malowanymi kasetonami 

z rozetami. Z kolei na stropie nawy uwiecznione zostało Zaśnięcie Matki Boskiej, św. Anna 

                                                           
1033

Tamże, k. nr 4-5. 
1034

Tamże, k. nr 5-6. 
1035

 Tamże, k. nr 6. 
1036

 Tamże, k. nr 3. 
1037

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.39. 
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Samotrzeć, św. Jadwiga Śląska, grajek dworski i plebejski, Orzeł Polski oraz herby – Korab i 

Jastrzębiec z tarczą cechową. Całość otacza ornament kwiatowo – roślinny
1038

. 

Zdaniem Jerzego Łozińskiego oraz Grażyny Ruszczyk kościół w Grębieniu należy do 

późnośredniowiecznych kościołów wielkopolskich
1039

. Mimo licznych, niewielkich remontów 

zachował on swój pierwotny wygląd i charakter. Zbudowana na planie prostokąta nawa oraz 

węższe prezbiterium nakryto jednokalenicowym dachem, który ma takie samo nachylenie 

połaci nad całym korpusem. Sprawia to, iż wokół prezbiterium powstaje szeroki okap, w 

którym zaczepy wspierają belki stropowe. Dach zbudowano na systemie więźby 

storczykowej. Kościół w Grębieniu posiada niską wieżę umieszczoną przy frontowej 

elewacji, co jest zaliczane do charakterystycznego elementu wśród świątyń wieluńskich
1040

. 

Obecną wieżę wzniesiono w latach 1810-1816. Nie jest ona związana pod względem 

konstrukcyjnym z nawą. Z całością budynku łączy się ona jedynie szalunkiem i zasłania dwie 

szczytowe belki stropowe
1041

. Za sprawą istnienia tych dwóch belek można przypuszczać, iż 

frontowa elewacja była ukształtowana tak samo, jak tylna, tj. nie posiadała wieży, a daszek 

okapowy zachodniego trójkąta szczytu wspierał się na belkach, które wzmocniono 

zaczepami
1042

. 

Prezbiterium świątyni zamknięte jest prosto, co w tym przypadku wyróżnia kościół w 

Grębieniu spośród pozostałych z ziemi wieluńskiej
1043

. Drewniany kościół o konstrukcji 

zrębowej posiada wieżę na osi nieco wyższą od kalenicy nawy
1044

. Według Zbigniewa 

Ceklińskiego ta cecha także odróżnia ten kościół od pozostałych świątyń wieluńskich
1045

.  

Ważnego podsumowania na temat kościoła w Grębieniu dokonał dr Marian Kornecki, który w 

2002 roku odbierał prace konserwatorskie w tej świątyni. Powiedział wówczas: 

Kościół w Grębieniu jest przykładem architektury bardzo archaicznej, choć świątynia była 

dziełem twórców zawodowych. Postacie namalowane na polichromii są stylizowane według 

zasad epoki oraz oznaczone atrybutami, dzięki którym można je odróżnić. Nad obrazami 

pracowało prawdopodobnie kilku artystów. Widać to w różnych przedstawieniach twarzy 

                                                           
1038

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu…, k. nr 2.  
1039

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.43. 
1040

 Należy przy tym podkreślić fakt, iż na terenie Wielkopolski, a także ziemi wieluńskiej, zachowały się 

kościoły, które wieży nie posiadają (Koźmin, Ołobok, Rzgów, Łyskornia, Ochędzyn, Wiktorów) 
1041

 Zadaniem tych belek stropowych jest usztywnienie konstrukcji ściany i stropu nawy oraz podparcie okapu 

szczytowego. 
1042

 Podobne rozwiązanie konstrukcyjne zastosowano w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach z tą 

różnicą, iż w tej świątyni belki szczytowe i zaczepy są widoczne. Dzieje się to za sprawą tego, że ich rozstaw 

jest większy i wieża mieści się między nimi.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 

4b…, s.44 
1043

 Podobne zamknięcie prezbiterium na terenie ziemi wieluńskiej posiada jedynie kościół w Gaszynie  
1044

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b… , s. 44. 
1045

 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 26. 
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świętych. Główną scenę: Ukrzyżowanie, namalował zapewne sam mistrz, natomiast mniej 

ważne fragmenty pozostawiał swoim pomocnikmom 
1046

.  

 

IL. 112 Scena ukrzyżowania 

 

 

 

                                                           
1046

 M. Mikulski, Malowany klejnot na liście UNESCO?, „Dziennik Łódzki”, 2002, nr 80, s. 4. 
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IL. 113. Przekrój przez prezbiterium kościoła w Grębieniu (dokonany podczas prac 

archeologicznych w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w 1999 roku) 

 

1. Fundacja pierwotnego ołtarza z piaskowca tzw. „olewińskiego”  

2. Podstawa młodszego ołtarza (XVII wiek) z kamieni eratycznych  

3. Negatyw słupa drewnianego  

4. Zrekonstruowana średniowieczna „mensa” ołtarzowa 

5. Rekonstruowana nastawa ołtarzowa tryptyku Świętej Twójcy 

6. Młodsze konstrukcje murowane podstawy ołtarza XIX-XX wiek 

7. Wykop jamy grobowej  

8. Pochówek szkieletowy w prezbiterium  

9. Pozostałości pierwotnej posadzki kamiennej z piaskowca z Olewina 

10. Ufundamentowanie podwalin kościoła z tzw. „olewińskiego” piaskowca 

11. Belka podwalinowa prezbiterium 

12. Okno we wschodniej ścianie prezbiterium 

13. Belka tęczowa 

14. Portal wejściowy do zakrystii 

15. Ambona 

16. Podłoże calcowe (gliniasty piasek) 

17. Ceramiczne płytki posadzkowe w prezbiterium (XVII wiek) 

18. Wkop remontowy związany z wymianą podwalin w XVII wieku 

oprac. Zbigniew Lechowicz 
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IL.  114. Usytuowanie kościoła w Grębieniu 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św. Trójcy w Grębieniu, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1996, załącznik nr 3. 

 

IL.  115. Rzut poziomy kościoła w Grębieniu 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św. Trójcy w Grębieniu, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1996, karta nr 5.  
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IL.  116. Przekroje kościoła w Grębieniu 

 Przekrój poprzeczny       Przekrój podłużny 

   

 Elewacja wschodnia       Elewacja zachodnia 

   

 Elewacja północna        Elewacja południowa 

   

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. R. Brykowski, Tom XXIV, Warszawa 1993, s. 50-53. 
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Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grębieniu 

 

 

 

 



263 
 

IL. 117. Ozdobne kroksztyny wokół prezbiterium kościoła w Grębieniu 
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IL.  118. Wnętrze kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grębieniu z widoczną 

polichromią 
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IL.  119. Polichromia nad nawą w kościele w Grębieniu 
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IL.  120. Polichromia nad prezbiterium w kościele w Grębieniu 
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4.3.3. Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie 

 

Jaworzno to miejscowość oddalona 23 km od Wielunia, znajdująca się obecnie na 

terenie województwa opolskiego. Na niewielkim wzgórzu znajduje tam drewniany, 

modrzewiowy kościół p.w. Świętej Trójcy. Parafia w Jaworznie istniała z pewnością w 1453 

roku. Od momentu powstania, aż do 1499 roku była parafią samodzielną
1047

. O wybudowaniu 

pierwszego kościoła w Jaworznie nie ma żadnego dokumentu, niemniej można przypuszczać, 

iż była to niewielka świątynia modrzewiowa z wieżą. W jej miejsce w XVI wieku 

wybudowano nowy, również drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej o konstrukcji 

zrębowej
1048

. Nie wiadomo, przez kogo został konsekrowany. Wiadomo natomiast, iż 

rocznicę tego wydarzenia obchodzono w drugą niedzielę po św. Michale
1049

. 

Według wizytacji Jana Łaskiego z 1522 roku w miejscowości Jaworzno istniał kościół „po 

kościele parafialnym” p.w. Trójcy Świętej, który został włączony do parafii Parzymiechy. W 

uposażeniu ówczesnej świątyni znajdowały się ozdoby, meble, srebrne kubki, dwie flagi, 

cyna, wino, dwa dzwonki oraz dzwon
1050

.  

Orientowany kościół został wybudowany na początku XVI wieku, zapewne przed 

rokiem 1522. W latach 1570-1660 służył on do sprawowania liturgii i sakramentów św. 

również dla wiernych z parafii parzymieskiej, ponieważ świątynia w Parzymiechach została 

wówczas zamieniona na zbór kalwiński
1051

. Po 1660 roku kościół został przebudowany, 

natomiast w 1767 roku został powiększony i wyremontowany. Odbudowano wówczas kaplicę 

od strony północnej
1052

. Posiadał pięć odpustów: na opiekę św. Józefa, na Trójcę św., na 

Matkę Bożą Szkaplerzną, na św. Rocha i na św. Teklę
1053

. Odpusty od Stolicy Apostolskiej 

do ołtarza św. Rocha zostały udzielone 18 listopada 1718 r., natomiast zatwierdzone w 

                                                           
1047

 A. Prozner-Jagiela, Dzieje miejscowości i parafii Jaworzno do 1950 roku, Częstochowa 2004, s. 54.  
1048

 Tamże, s. 56. 
1049

 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 12, s. 101. 
1050

 Jaworzno, ecclesia quondam parochialis titulis S. Trinitatis per reverebdissimum dominum Joannem de 

Lassko, archiepiscopum Gnesnensem, primate et legatum natun unita et incorporate ecclesiae parochiali in 

Parzymiechy, cuius rector seu plebanus obligatur in eodem oraculo diebus dominicis et festivis principalibus 

divina peragere; continentur autem in eodem oraculo clenodia et apparatus: calix argenteus, casual seu ornatus 

de camcha rubea cum toto apparatus et secunda de simplici camcha, missale scriptum in pergameno, agenda 

Gnesnensis impressa, atependium cantarus stanneus pro vino, ampulae tres stanneae, vexilla duo, campanae duae 

in campanili, tertia parva pro signature appensa in medio ecclesiae, nolae duae parvae aereae; J. Łaski, dz. cyt., s. 

115. 
1051

 A. Prozner-Jagiela, dz. cyt, s. 57. 
1052

 Tamże, s. 57. 
1053

 Tamże, s. 57. 
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Łowiczu 27 sierpnia 1720 r.
1054

. W 1767 roku w kościele dobudowano od strony północnej 

kaplicę boczną otwartą do wnętrza nawy
1055

. 

W 1802 roku z inicjatywy księdza Jana Zalewskiego wykonano nowe pokrycie dachu, 

dobudowano kruchtę od południa oraz odnowiono główny ołtarz
1056

.  

Kościół w 1835 roku był znacznie zniszczony i wymagał remontów
1057

. W 1887 roku 

oszalowano ściany kościoła z zewnątrz, wymalowano wnętrze oraz przebudowano 

zakrystię
1058

. 

Kościół został istotnie przebudowany w latach 1921-1923. Przedłużono wówczas nawę od 

zachodu, wieże wbudowano tak, że jedna trzecia jej masywu występowała, jako ryzalit fasady 

oraz dodano kaplicę południową
1059

. W ten sposób została stworzona budowla, będąca na 

rzucie krzyża łacińskiego. W nowej części nawy belki stropowe zakończono podobnie jak w 

starej, tj. zaczepami wykonanymi na wzór pierwotnych, czyli późnogotyckich. W 1922 roku 

wybudowano także nową, wyższą wieżę
1060

. W latach 1924-1926 kościół oszalowano od 

zewnątrz deskami. W latach 70. oraz 80. XX wieku świątynię gruntownie odnowiono
1061

. 

Dodatkowo od strony południowo-wschodniej przy ogrodzeniu wybudowano nową wieżę
1062

.  

Kościół w Jaworznie jest orientowany posadowiony na otynkowanej podwalinie z 

kamieni. Jego ściany są konstrukcji zrębowej o węgłach łączonych gliną. Ściany zakrystii są 

betonowe. Zewnętrzne ściany kościoła i zakrystii zostały szalowane z listowaniem. Stropy 

świątyni są płaskie
1063

. Belki stropowe usztywniono zaczepami
1064

. 

Więźba dachowa nad wschodnią częścią korpusu kościoła jest jednorodna, 

storczykowa z alternacją pełnych i pustych kozłów krokwiowych. Składa się z trzynastu 

więzarów
1065

 o rozpiętości nieco mniejszej od szerokości nawy. Więźbę usztywniono 

wzdłużnie, piętrowo tzw. krzyżami św. Andrzeja. Krokwie połączono z na nakładkę z 

                                                           
1054

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s.102. 
1055

 Uzupełniono ją w 1922 roku od strony południowej, tworząc w ten sposób dwa ramiona transeptu  
1056

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Jaworznie z XVI wieku, „Puls Wielunia”, nr 4(53), Wieluń 2008, s. 16. 
1057

 A. Prozner-Jagiela, dz. cyt., s. 57. 
1058

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Jaworznie…, s. 16. 
1059

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.56.; R. Brykowski, Polskie kościoły 

drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe. Wołyń i Wieluńskie, [w:] Ochrona Zabytków, nr 2(185) XLVII, 

Warszawa 1994, s 164. 
1060

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 

Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w 

Jaworznie, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala, Opole 1994, załącznik nr 1.(dalej: WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej 

Trójcy w Jaworznie…, k. nr.) 
1061

 W latach 1971-1972 oszalowano wnętrze świątyni oraz wymieniono okna z prostokątnych na zamknięte 

półkoliście.; S. Pioruński, Kościół drewniany w Jaworznie…, s. 16. 
1062

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie…, załącznik nr 1. 
1063

 w prezbiterium są niższe 
1064

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie…, k. nr 2. 
1065

 sześć nad prezbiterium oraz siedem nad nawą 
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kołkiem. Więźbę oznakowano czterema ciesielskimi znakami montażowymi
1066

. Nad 

zachodnią częścią nawy więźbę krokwiowo-jętkową wzmocniono dwoma stolcami i 

usztywniono wzdłużnie w ich płaszczyznach. Składa się ona z ośmiu więzarów, które są na 

przemian pełne i puste. Oznakowano cięciami siekiery w formie cyfr rzymskich
1067

. Nad 

kaplicą północną więźba jest krokwiowo-jętkowa z jednym stolcem. Nad południową kaplicą 

więźba jest tej samej konstrukcji oraz znajdują się na niej cięte cyfry rzymskie
1068

.  

Konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę została wtórnie wmontowana w więzar między 

nawą a prezbiterium. W świątyni zachowały się również dwa słupy usztywnione mieczami, 

które umieszczono w pierwszej belce stropowej prezbiterium, symetrycznie do osi 

kościoła
1069

. Dachy pokryto gontem, natomiast wieżyczka na sygnaturkę i latarnię wieży obito 

blachą
1070

.  

Podłogi w kruchcie, prezbiterium i nawie i zakrystii są drewniane, tzw. białe. W prezbiterium 

podłoga jest wyższa o jeden stopień
1071

. 

Schody wewnętrzne prowadzące na chór muzyczny są drewniane, zabiegowe z drewnianą 

poręczą. Chór muzyczny jest z prostym parapetem, został wsparty na dwóch słupach w 

podstawie kwadratowych, umocniony dodatkowo dwoma kolejnymi słupami połączonymi z 

belką stropu. Pod chórem od północy i południa znajdują się poziome schowki wydzielone 

ściankami
1072

. Schody na z zakrystii na poddasze są betonowe
1073

. 

W świątyni znajduje się sześć zróżnicowanych otworów wejściowych w nowych 

obramieniach
1074

. 

Otwory okienne kościoła posiadają nowe ramy. Są one ujednolicone, prostokątne oraz 

zamknięte półkoliście. W nawie i kaplicy południowej okna są większe
1075

. Z kolei w 

południowej ścianie prezbiterium, w zakrystii i kaplicy północnej okna są mniejsze. 

                                                           
1066

 1-proste nacięcie siekiery (w nawie od południa), 2 – w kształcie trójkątów nad kreską (nawa od północy), 3 

– w formie półkoli (prezbiterium od południa), 4 – w postaci prostokątów (prezbiterium od północy). 

Znakowanie wzrasta od zachodu 
1067

 Na jednej z belek widnieje data 1921 
1068

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie …, k. nr 2. 
1069

 Prawdopodobnie jest to pozostałość pierwotnej konstrukcji wieżyczki 
1070

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie …, k. nr 2. 
1071

 Tamże. 
1072

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 51. 
1073

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie…, k. nr 2. 
1074

 1- zewnętrze prowadzą do przedsionka pod wieżą, 2-z przedsionka do nawy, 3-zewnętrze do kruchty, 4-z 

kruchty do nawy, 5-z prezbiterium do zakrystii, 6-zewnętrze do zakrystii 
1075

 Sześć sztuk 
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Dodatkowo w kościele znajdują się jeszcze trzy zaszalowane i częściowo zasłonięte okna 

dostępne ze strychu nad zakrystią
1076

. 

Nawa kościoła jest na planie wydłużonego prostokąta. Węższe prezbiterium (prawie 

kwadratowe) zamknięte trójbocznie jest lekko odchylone na północ od osi kościoła. Przy 

nawie od północy i południa usytuowano dwie duże kaplice. Ich rzuty zbliżone są do 

kwadratów. Obie zamknięto trójbocznie. Od zachodu umiejscowiona jest wieża
1077

. Od 

południa umiejscowiono niewielką, prostokątną kruchtę, natomiast zakrystię przy północnej 

ścianie prezbiterium
1078

.  

Kościół nie został podpiwniczony. Dach nad korpusem kościoła jest wspólny, 

jednokalenicowy, dwuspadowy, od północy przedłużony nad zakrystię, natomiast od wschodu 

zakończony trzema połaciami. Dachy kaplic są niższe, dwuspadowe, przechodzące nad 

zamknięciami wielobocznymi w trójpołaciowe. Nad południową kruchtą dach jest 

dwuspadowy. Wieżę wieńczy hełm namiotowy z latarnią. Ośmioboczną wieżyczkę na 

sygnaturkę, która została umieszczona nad tęczą, nakrywa hełm ostrosłupowy
1079

.  

W górnej części wieżę udekorowano wyciętymi w desce arkadami, pomiędzy którymi 

znajdują się pozorne zaczepy zdobione uskokami i wałkami. Pod okapem północnej kaplicy 

zachowano fragment gzymsu o profilu wklęsło-wypukłym z uskokiem
1080

. 

Ściany i dach zaimpregnowano chemicznymi środkami barwiącymi, stąd brązowo-

czarny kolor kościoła
1081

 

Wymiary świątyni są następujące: wschodnia część nawy – 7,2x7,5 m, zachodnia 

część nawy – 10,8x7,5 m, prezbiterium – 4,8x5,5 m. Trójboczne zamknięcie prezbiterium ma 

wymiary – 1,7x2,4 m. Według najnowszych pomiarów z 1994 roku kubatura świątyni wynosi 

1730 m
3 

, natomiast 247 m
2
 wynosi powierzchnia użytkowa tego budynku kościelnego

1082
 

Budynek stracił swoją pierwotną bryłę za sprawą przebudowy w latach 1921-1923. 

Przedłużono wówczas nawę od zachodu
1083

, wbudowano poprzez to wieżę w ten sposób, że 

                                                           
1076

 Prostokątne otwory okienne – dwa w profilowanych listwowych zamach w północnej ścianie prezbiterium 

oraz trzeci o prostym, deskowym obramieniu, zamknięty tynkiem odcinkowym znajduje się we wschodniej 

ścianie kaplicy.  
1077

 W planie kwadratowa z dolną kondygnacją w dwóch trzecich wtopioną w bryłę korpusu 
1078

 Zakrystia przylega ścianą zachodnią do kaplicy północnej. W rzucie zbliżona jest do kwadratu o lekko 

ostrokątnym narożniku północno-wschodnim. WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie…, k. nr 

3. 
1079

 Tamże. 
1080

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 51. 
1081

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie …, k. nr 3. 
1082

 Tamże, k. nr 4. 
1083

 Nawa została przedłużona ponad dwukrotnie. 
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1/3 jej masywu występuje jako ryzalit fasady. Dodano także kaplicę południową
1084

. Dzięki 

temu stworzono budowlę, która została wzniesiona na rzucie krzyża łacińskiego
1085

. Podczas 

tych prac starano się zachować detale architektoniczne, m.in. belki stropowe w nowej części 

zakończono tak, jak w dawniejszej, tj. późnogotyckimi zaczepami. Elewacje oszalowano 

pionowymi deskami z listwowaniem
1086

.  W górnej części przechodziło ono w arkadki, a okap 

oddzielono wąskim gzymsem od reszty elewacji. Nad gzymsem umieszczono zaczepy, a 

pomiędzy nimi usytuowane wycięte w desce bliźnie arkady
1087

. 

Kościół w Jaworznie zaliczany jest to odmiany XVI-wiecznych świątyń wieluńskich, 

które reprezentują charakterystyczny model dla późnośredniowiecznej architektury sakralnej 

Wielkopolski mimo istotnej przebudowy na początku XX wieku
1088

. Typowymi elementami 

dla tej grupy, które występują w kościele p.w. Świętej Trójcy są między innymi storczykowa 

więźba dachowa, jednokalenicowy, wysoki dach z szerokim okapem, system ozdobnych 

zaczepów wokół prezbiterium oraz czytelny pierwotny rzut świątyni, tj. zbliżona do kwadratu 

nawa oraz zamknięte trójbocznie prezbiterium, również zbliżone do kwadratu
1089

. 

 Lokalizacja świątyni w Jaworznie podobna jest do umiejscowienia wieluńskich 

świątyń drewnianych w Grębieniu i Gaszynie
1090

. Jest najdalej wysuniętą świątynią na 

południe wśród innych z historycznej ziemi wieluńskiej. Bliskość ze Śląskiem nie wpłynęła 

jednak na czerpanie sąsiednich wzorców architektonicznych. Wybudowano ją na wzór 

kościołów wieluńskich, dzięki czemu jest doskonałym przykładem XVI-wiecznego 

budownictwa sakralnego tego regionu.    

 

                                                           
1084

 Kaplicę dodano symetrycznie do wcześniej zbudowanej północnej. 
1085

 Jest to charakter budowli bardziej barokowej niż gotyckiej 
1086

 podobnie, jak miało to miejsce w XIX wieku 
1087

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.56. 
1088

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Jaworznie…, s. 16. 
1089

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.55 
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 S. Pioruński, Kościół drewniany w Jaworznie…, s. 16. 
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IL. 121. Plan sytuacyjny kościoła w Jaworznie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

IL. 122. Przekroje kościoła w Jaworznie 

 

Przekrój podłużny      . Rzut poziomy 
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Przekrój poprzeczny       Przekrój poprzeczny 

     

 Elewacja zachodnia       Elewacja wschodnia 

     

Elewacja północna      Elewacja południowa  

   

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. R. Brykowski, Tom XXIV, Warszawa 1993, s.63-70. 
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IL. 123. Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie stan obecny 
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4.3.4. Kościół p.w. św. Andrzeja w Kadłubie 

 

Kadłub oddalony około 4 km. na południe od Wielunia, pierwotnie był wsią 

arcybiskupią. Parafia w tej miejscowości istniała już od 1401 roku
1091

. Nie wiadomo, przez 

kogo kościół w Kadłubie był konsekrowany
1092

. Rocznica dedykacji świątyni następowała w 

pierwszą niedzielę po św. Michale, p.w. św. Andrzeja Apostoła
1093

. Za czas powstania tej 

modrzewiowej świątyni uznaje się już XVI wiek. Za budowę obiektu w tym okresie 

przemawia także fakt, że jego bryła założona pierwotnie na planie prawie kwadratowej nawy i 

wydłużonego trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Ponadto bryła nakryta była wysokim, 

jednokalenicowym dachem, tworzącym szeroki okap. Są to cechy grupy późnogotyckich 

świątyń wielkopolskich
1094

. 

Nie wiadomo także, przez kogo kościół ten został zbudowany
1095

.  W miejsce 

modrzewiowego kościółka o konstrukcji zrębowej w 1648 roku został zbudowany nowy. W 

młodszej budowli można zauważyć silne oddziaływanie tendencji średniowiecznego 

budownictwa
1096

. W 1720 roku została wzniesiona przy świątyni drewniana dzwonnica
1097

. 

Wizytacja biskupia świątyni przeprowadzona 16 października 1730 roku nie opisuje stanu 

technicznego kościoła, lecz jedynie jego uposażenie
1098

. Natomiast wizytacja przeprowadzona 

niespełna 10 lat później (12 marca 1739 roku) odnotowuje bardzo zły stan kościoła
1099

. W 

tym czasie została także wybudowana nowa plebania kosztem proboszcza
1100

. Wizytacja z 7 

grudnia 1752 roku podaje, iż „należy naprawić krzyż znajdujący się na kopule kościoła w 

Kadłubie”
1101

. Na początku XIX wieku kościół został wyremontowany, w wyniku starań 

ówczesnego proboszcza – księdza Paszkowskiego
1102

. Kolejni gospodarze parafii nie byli już 

tak skrupulatni w swoich obowiązkach i nie przywiązywali większej uwagi na stan techniczny 

kościoła, który popadał w coraz większą ruinę. Taki stan rzeczy spowodował, iż biskup 
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 P Bil, Dzieje miejscowości i parafii Kadłub (do 2004 roku), Częstochowa 2011, s. 124. 
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 Tamże, s. 118 
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 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 51. 
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Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.66. 
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 P. Bil, dz. cyt., s. 123. 
1096

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.66. 
1097

 P. Bil, dz. cyt., s. 124 
1098

 Kościół parafialny drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła, ołtarzy pięć drewnianych: główny z obrazem 

NMP Częstochowskiej malowanym, drugi obok ambony NMP Studziannej, trzeci z obrazem św. Andrzeja, 

czwarty św. Fabiana i Sebastiana z ich obrazem malowanym, razem ze św. Rochem, powyżej obraz św. Rozalii, 

piąty św. Antoniego z jego obrazem, wspomniany Stanisław Deszczeński, S. T. Doktor, członka Uniwersytetu 

Krakowskiego, prepozyta św. Floriana na Kleparzu, który przysposobił kielich z pateną pozłacając je, kościół 

nie konsekrowany, prawo patronatu i kolacji do kapituły gnieźnieńskiej.; ADWł., AAG. Wiz.15, s.143-145.  
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 kościół parafialny drewniany, pw. św. Andrzeja, prawie w ruinie ; ADWł., AAG. Wiz. 16:, s. 19. 
1100

 ADWł., AAG. Wiz. 16, s.17. 
1101

 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 111 
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 Z. Kołodziej, Z dziejów drewnianego budownictwa drewnianego typu wieluńskiego, Opole 1987, s. 32. 
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zawiesił działalność parafii Kadłub i kazał podporządkować jej obszar parafii 

Krzyworzeka
1103

. Miało to miejsce w 1842 roku
1104

.  Stan budynku stale się pogarszał, do 

tego stopnia iż w 1847 roku groził zawaleniem
1105

. 4 grudnia 1849 roku zamknięto kościół w 

Kadłubie, a nabożeństwa przeniesiono do świątyni w Popowicach. Staraniem miejscowej 

ludności, a szczególnie majstra ciesielskiego – Karola Marczewskiego, już w 1851 roku 

kościół był poddany remontom. 7 maja tegoż roku świątynię ponownie poświęcono. Kościół 

został filialnym parafii Krzyworzeka aż do 1920 roku, kiedy to ponownie erygowano parafię 

Kadłub
1106

.  

W 1932 roku w kościele przeprowadzono remont, podczas którego naprawiono północną 

ścianę. 16 lat później wykonano remont z zakresu położenia nowego gontu oraz oszalowania 

ścian
1107

. W 1948 roku rozebrano ponadto wieżę z zachodniej części kościoła i powiększono 

świątynię o ok. siedem metrów w wyniku czego obiekt stracił swój pierwotny wygląd. 

Dobudowano także zakrystię i składzik od strony północnej
1108

.  Stan techniczny po 1950 

roku zabytkowej budowli ciągle się pogarszał. Po wybudowaniu murowanego kościoła w 

Kadłubie, drewniana świątynia niszczała coraz bardziej. W wyniku zaangażowania parafian 

oraz miejscowego proboszcza kościołowi p.w. św. Andrzeja Apostoła przywrócono dawny 

wygląd sprzed 1934 roku. Dobudowano ponownie wieżę o konstrukcji słupowej, przykrytą 

dachem namiotowym w zachodniej części świątyni
1109

.  

Fundament, na którym zbudowano świątynię w Kadłubie, jest murowany, składa się z 

polnych kamieni w układzie warstwowym. Połączono je zaprawą wapienną. Z kolei 

podwalinę obito deskami
1110

. 

Drewniane ściany świątyni zostały szalowane deskami z listwowaniem. W prezbiterium i 

wschodniej części nawy listwowanie jest zagęszczone. Wewnątrz nawa główna, zakrystia 

oraz kruchta zostały deskowane pionowo, w prezbiterium nieprzesłonięta konstrukcja 

zrębowa. Ściany prezbiterium i wschodniej części korpusu są konstrukcji zrębowej. Węgły w 

prezbiterium zostały połączone metodą na nakładkę z krytym czopem. Ściany wzmocniono 
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 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 
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następującymi lisicami: siedmioma od wewnątrz i dwoma po obu stronach ściany 

południowego korpusu
1111

. Ściany pozostałych pomieszczeń są konstrukcji ryglowej oraz bez 

wypełnienia
1112

. Stropy w świątyni są również drewniane. W prezbiterium i wschodniej części 

korpusu strop jest płaski, deskowy z dolnym pułapem założonym na jednym poziomie. Deski 

w stropach są w układzie podłużnym z poprzecznymi, wąskimi listwami łączącymi. W 

zachodniej części korpusu znajduje się drewniana kolebka o przekroju poprzecznym w 

kształcie łuku koszowego, połączona ze stropem formą ściany tarczowej
1113

. 

Dach nad prezbiterium, wschodnią częścią nawy i zakrystią jest wspólny. Jest on 

dwuspadowy o dużej stromiźnie, zakończony od wschodu czteropołaciowo. Od północy nad 

zakrystią i składzikiem został przedłużony i przechodzi w pulpitowy. Nad zachodnią częścią 

korpusu jest niższy, z kalenicą w połowie wysokości dachu nad częścią wschodnią. Tam 

również jest dwuspadowy. Krawędź okapu połaci dachowych prezbiterium i korpusu są o 

wspólnej linii
1114

. Kruchta została nakryta dachem trójpołaciowym. Nad nawą umiejscowiona 

jest ośmioboczna sygnaturka z ażurową latarnią nakryta hełmem cebulastym, zwieńczonym 

formą gruszkową zakończoną krzyżem osadzonym na kuli
1115

. Dachy w kościele pokryto 

gontem na łatach. Nad prezbiterium i wschodnią częścią korpusu pokrycia dachów są w 

układzie podwójnym. Nad zachodnią częścią nawy i kruchtą układzie pojedynczym. Kalenice 

dachu nakryte są występującymi poza linię grzbietową gontami zakończonymi półkoliście. 

Krawędzie połaci szczytów korpusu i zakrystii są obite listwami. Sygnaturę obito blachą 

stalową ocynkowaną
1116

. W 1949 roku ze względów duszpasterskich przedłużono w kościele 

prezbiterium i zakrystię od strony zachodniej
1117

. Z kolei dach pokryto nowymi gontami oraz 

zamontowano na nim piorunochron
1118

. 

Więźba dachowa, która znajduje się nad prezbiterium oraz nad wschodnią częścią nawy jest 

jętkowo-półstorczykowa z alternacją pełnych i pustych kozłów krokwiowych. Składa się ona 

z piętnastu więzarów
1119

 o rozpiętości równiej szerokości nawy. Więźba została usztywniona 

wzdłużnie oraz piętrowo krzyżami św. Andrzeja. Została oznaczona znakami ciesielskimi 

podczas montażu
1120

. Słupy więźby zawieszono na krokwiach parą zastrzałów, dołem para 
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mieczy podciąga belkę wiązarową. W ramie wzdłużnej słupy ustawiono na podwalinie. 

Więźba została usztywniona na dwóch poziomach: zastrzałami, biegnącymi od podwaliny do 

drugiego rygla oraz mieczami łączącymi w drugim poziomie storczyki z ryglami. Konstrukcja 

pod sygnaturkę jest słupowa, wtórnie wmontowana między drugim a trzecim więzarem od 

wschodu. W dolnej partii więźba wsparta na sześciu słupach osadzonych w podwalinie, 

leżącej na jętkach. Na piętkach krokwi zostały wsparte przepustnice tworzące lekkie 

załamanie i przedłużenie połaci dachowych poza lico ściany. Dodatkowo belki wiązarowe 

zamocowano na ścianach za pomocą zaczepów podwieszonych do ich końców a widocznych 

na zewnątrz, pod okapem prezbiterium. Elementy więźby dachowej ciosane oraz kołkowane. 

Złącza więźby dachowej są na czop, na nakładkę prostą i o charakterze zaczepów. 

Podstawowe wymiary elementów konstrukcyjnych: słup – 33x25 cm, belka wiązarowa – 

24x28 cm, podwalina – 23x22 cm, krokiew – 16x16 cm, jętka – 18x18 cm, miecze – 19x17 

cm, zastrzały podwieszające słup – 15x22 cm
1121

.  

Nad zachodnią częścią nawy więźba dachowa jest o ustroju krokwiowo – jętkowym z 

pojedynczym rzędem słupów posadowionych na belce wiązarowej. Więźba składa się z ośmiu 

pełnych kozłów krokwiowych o rozpiętości równej szerokości nawy. Nad zakrystią i kruchtą 

więźba jest niedostępna, prawdopodobnie także krokwiowa
1122

. 

Kościół w Kadłubie jest świątynią jednonawową z prostokątną nawą i węższym prezbiterium. 

Po stronie północnej umiejscowiona jest wydłużona, prostokątna przybudówka, przylegająca 

do ściany prezbiterium i kończąca się w połowie długości ściany korpusu, mieszcząca 

kwadratową zakrystię usytuowaną przy prezbiterium oraz przedsionek i składzik przy 

korpusie. Do południowej ściany korpusu przylega czworoboczna kruchta. Wejście główne 

usytuowane jest kościoła w ścianie zachodniej. Na osi ściany północnej przybudówki wejście 

do przedsionka skomunikowane jest zakrystią i składzikiem, do którego wejście znajduje się 

w ścianie zachodniej
1123

. 

Nawa prostokątna została w czasie przebudowy w 1949 r. przedłużona od zachodu o część 

krytą niższym dachem, która powstała w miejscu rozebranej wieży. Rozbudowa ta znacznie 

zaburzyła proporcje bryły typowe dla kościółków wieluńskich. Prezbiterium węższe od nawy, 

zamknięte wielobocznie, z szerokim okapem na profilowanych kroksztynach tworzonym 

przez wspólny ze starszą częścią nawy wysoki gontowy dach. Do prezbiterium przylega od 

północy zakrystia, również powiększona w 1949 roku. Od południa do nawy przylega 
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1122

 Tamże. 
1123

Tamże.. 
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niewielka kruchta. Nad nawą i prezbiterium znajduje się strop. Zrębowa konstrukcja świątyni 

została obustronnie wzmocniona dziewięcioma lisicami
1124

.  

Bryła kościoła jest rozczłonkowana, z dominującą częścią wschodnią. Składa się z węższego, 

wydłużonego trójbocznie zamkniętego prezbiterium i przylegającego do niego wschodniego 

członu korpusu, nakrytym wspólnym, stromym, dwuspadowym dachem, z sześcioboczną 

sygnaturką w połowie długości kalenicy. Niższą część zachodniego korpusu wyodrębnia z 

bryły dwuspadowy dach o łagodniejszym spadku połaci. Bryłę świątyni na wysokości 

przyziemia rozczłonkowują dwie przybudówki: od północy podłużna, wąska, nakryta dachem 

pulpitowym, będący przedłużeniem połaci dachowej wschodniej części kościoła. Od 

południa, przy wschodnim członie korpusu znajduje się czworoboczna kruchta, nakryta 

dachem trójpołaciowym z kalenicą poniżej okapu dachu korpusu
1125

. 

Elewacje i szczyty nad wschodnim i zachodnim członem korpusu są z pionowym 

szalunkiem. Prezbiterium i północna dobudówka umiejscowione są na drewnianym cokole z 

okapnikiem. Elewacja południowa prezbiterium i wschodniego członu korpusu artykułowano 

lisicami. W ścianach lateralnych zasadniczych części kościoła, pomiędzy wschodnimi parami 

lisic po jednej parze wysokich wąskich okien bliźnich. W prezbiterium i wschodnim członie 

korpusu zamknięte łukami odcinkowymi, w zachodnim członie korpusu zamknięte prosto. 

Boczne ściany zamknięcia prezbiterium są ślepe, we wschodniej części kościoła znajduje się  

niewielkie, okrągłe okno, które umieszczono wysoko, nad okapem. Natomiast pod nim 

zawieszono, zadaszoną i przeszkloną kapliczkę z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W 

górnych partiach elewacji prezbiterium, pod okapem znajduje się rząd wydłużonych 

zaczepów opracowanych trójuskokowo wraz z górnym fragmentem zdobionym krzyżującymi 

się diagonalnie potrójnymi nacięciami
1126

. Elewacja zachodnia korpusu z prostokątnym 

otworem wejściowym na osi, w szczycie wydzielonym szerokim okapnikiem dwa, niewielkie, 

prostokątne otwory okienne, rozmieszczone symetryczne względem osi. Elewacje północne: 

prezbiterium i wschodniego członu korpusu przesłonięte w większej części przybudówką z 

prostokątnymi otworami drzwiowymi od północy i wschodu oraz dwoma niewielkimi 

otworami okiennymi: prostokątnym od wschodu i kwadratowym od północy z prawej strony 

drzwi. W środkowej części południowej elewacji wschodniego członu korpusu znajduje się 

niewielka kruchta z otworem drzwiowym
1127

. 

                                                           
1124

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.63. 
1125

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie…, k. nr 5. 
1126

 Tamże. 
1127

 Tamże, k. nr 6. 
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Wnętrze świątyni zostało oszalowane, z wyjątkiem prezbiterium, ze wspólnym 

stropem nad prezbiterium i wschodnim członem korpusu. Przestrzeń prezbiterium oddziela od 

korpusu prosta, pozioma, opierzona belka tęczowa, umieszczona na 2/3 wysokości. Ściany 

wschodniego korpusu i wschodniego prezbiterium zostały artykułowane lisicami, otwory 

okienne w wąskich profilowanych opaskach. Człon zachodniego korpusu został przekryty 

wyżej umieszczoną kolebką pozorną na łuku koszowym, łączącą się ze stropem ścianą 

tęczową, odeskowaną z półkolistym, rąbkowym zakończeniem dolnej krawędzi. W łuku 

tęczowym znajduje się nadwieszona ambona na rzucie 5/8 – boku foremnego.  

W zachodniej części korpusu znajduje się empora organowa, nadwieszona, wsparta 

dodatkowo na belce poziomej i dwóch, kwadratowych w przekroju, słupach, o sfazowanych 

krawędziach i schematycznie zaznaczonych cokołach i kapitelach. Balustrada jest pełna, 

deskowa, z prostym cokołem i profilowanym gzymsem. Empora skomunikowana schodami, 

jednobiegowymi, łamanymi z zakrętem, umieszczonymi w północno- zachodnim 

narożniku
1128

. Centralną przestrzeń pod emporą wypełnia wiatrołap. Strop, lisice i belka 

tęczowa są polichromowane
1129

. 

Podłogi w kościele są drewniane, deskowe, czyli tzw. białe. Podłoga prezbiterium w 

stosunku do nawy jest wyższa i jeden stopień, podwyższona także w połowie długości 

prezbiterium. W zakrystii podłoga jest nieco niższa, pokryta płytami paździerzowymi i 

wykładziną. Schody zewnętrzne do zakrystii są murowane z cegły, proste, jednobiegowe, o 

dwóch stopniach. Schody wewnętrzne prowadzące na chór muzyczny są drewniane, 

jednobiegowe, łamane zakrętami, policzkowe. Ścianka policzkowa również jest drewniana 

oraz pełna
1130

. Otwory okienne w kościele są różnej wielkości. W prezbiterium i korpusie 

znajdują się wysokie okna. W zakrystii i zachodnim szczycie otwory okienne są niższe. W 

prezbiterium i korpusie nawowym okna są zamknięte prosto i łukiem odcinkowym, 

rozmieszczone parami, z wyjątkiem pojedynczego okna skrajnego we wschodniej części 

korpusu. Od zewnątrz okna są ujęte wąskimi, drewnianymi nadokiennikami oraz 

podokiennikami.  

Wymiary świątyni: 

                                                           
1128

 Tamże. 
1129

 Na polichromiach znajdują się emblematy liturgiczne w geometrycznych kompozycjach pasowych  
1130

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie…, k. nr 3. 
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Prezbiterium 50x56,2m, trójboczne zamknięcie prezbiterium 29,2x27,1 m, wschodnia część 

nawy 89,8x84,4 m, zachodnia część nawy 63,7x84,4 m. Łączna kubatura to 1600 m
3
. 

(Dokładne pomiary świątyni zostały przeprowadzone w 1996 roku
1131

). 

Kościół w Kadłubie należy zaliczyć jest to odmiany XVI-wiecznych świątyń 

wieluńskich, które reprezentują charakterystyczny model dla późnośredniowiecznej 

architektury sakralnej Wielkopolski. Typowymi elementami dla tej grupy, które występują w 

kościele p.w. św. Andrzeja Trójcy są m.in. więźba dachowa jętkowo-półstorczykowa z 

alternacją pełnych i pustych kozłów krokwiowych, jednokalenicowy, wysoki dach z szerokim 

okapem, system ozdobnych zaczepów wokół prezbiterium oraz czytelny pierwotny rzut 

świątyni, tj. zbliżona do kwadratu nawa oraz zamknięte trójbocznie prezbiterium, również 

zbliżone do kwadratu
1132

. Kolejnym istotnym elementem architektonicznym występującym w 

świątyni jest niewielkie okrągłe okno we wschodniej ścianie prezbiterium. Taki otwór 

okienny jest charakterystyczny dla XV i XVI-wiecznej (I połowa) architektury sakralnej
1133

. 

W przypadku kościoła p.w. św. Andrzeja typowym rozwiązaniem dla średniowiecza jest 

zastosowanie wyłącznie otworów okiennych z południowej strony. 

Jak trafnie podkreślił Pioruński, kościół w Kadłubie należy do świątyń stylizowanych 

na wzór drewnianego budownictwa sakralnego Wielkopolski z elementami konstrukcji 

kościołów śląskich
1134

. 

Kościół w Kadłubie jest doskonałym przykładem na kontynuowanie tradycji 

ciesielskiej na ziemi wieluńskiej jeszcze w XVII wieku. Mimo, iż powstał ponad 100 lat 

później, aniżeli większość pozostałych budowli sakralnych, to widoczne są zastosowania 

obecne już w tamtym okresie. Jest to kolejny przykład na wyjątkowość drewnianej 

architektury sakralnej regionu wieluńskiego wpisującego między trzy typy budowli świątyń. 

                                                           
1131

 Informacje te znajdują się w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w 

Sieradzu. Pomiarów dokonali m. Mikołajczyk oraz J. Nekrasz. 
1132

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.66. 
1133

 Taki otwór okienny przestaje być już stosowany w późniejszym budownictwie sakralnym ze względu na 

budowanie większych ołtarzy. Istnienie wschodniego okienka związane jest ściśle z gotyckim kościołem 

drewnianym i stanowi istotny element na potwierdzenie średniowiecznej metryki zabytku; W. Kalinowski, W. 

Krassowski, J.A. Miłobędzki, Z problematyki budownictwa drewnianego doby odrodzenia, Biuletyn Historii 

Sztuki, XV, 1953, nr 3-4, s. 45.; R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, 

Wrocław 1981, s. 160.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.66. 
1134

 S. Pioruński, Odrestaurowany kościół drewniany w Kadłubie…, s. 16. 
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IL. 124. Plan sytuacyjny kościoła w Kadłubie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św, Andrzeja Apostoła w Kadłubie, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1996, załącznik nr 2. 

 

IL.  125. Rzut poziomy kościoła w Kadłubie 
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IL.  126. Przekroje kościoła w Kadłubie 

 

Elewacja południowa       Elewacja północna 

 

 

Przekrój podłużny      Przekrój poprzeczny przez nawę 

   

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św, Andrzeja Apostoła w Kadłubie, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, karta nr 7-8, Sieradz 1996. 
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IL.  127. Kościół p.w. św. Andrzeja w Kadłubie w latach 20. XX wieku 

 

Źródło: Dodatek niedzielny do „Kurjera Łódzkiego” rok II, Łódź 1925 , nr 35, s. 10. 

 

 

IL.  128. Kościół p.w. św. Andrzeja w Kadłubie stan obecny 
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IL. 129. Ozdobne kroksztyny wokół prezbiterium kościoła w Kadłubie 
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4.3.5. Kościół p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach 

 

 Około 8 km. na północ od Wielunia w gminie Czarnożyły, przy lokalnej drodze 

łączącej Lututów z Wieluniem, położona jest niewielka XV - wieczna miejscowość 

Łagiewniki, w której znajduje się niewielki drewniany kościółek
1135

. Łagiewniki to wieś 

szlachecka, która została wymieniona w źródłach już w 1412 roku
1136

. Pierwszy kościół został 

w niej wybudowany w pierwszej połowie XV wieku, kiedy to wzmiankowany jest już pleban 

w 1459 roku
1137

. Następną budowlę sakralną w miejsce zniszczonej ufundował w 1623 roku 

dziedzic wsi Jan Brodnicki
1138

. Dwa lata później 23 kwietnia została ona konsekrowana przez 

biskupa bakowskiego Adama Goskiego
1139

. Rocznicę konsekracji kościoła p. w. Męczeństwa 

św. Jana Chrzciciela obchodzono w pierwszą niedzielę po św. Franciszku
1140

. Odpusty w 

świątyni obchodzono na święto patronalne wydane w Rzymie 31 czerwca 1619 r. i 

potwierdzone 20 grudnia tegoż roku
1141

  

Wizytacja biskupia z 9 października 1730 r. podaje głównie uposażenie kościoła
1142

, 

wspominając jedynie o konieczności remontu portyk kościoła oraz ogrodzenie wokół 

cmentarza
1143

. Według wizytacji przeprowadzonej 27 sierpnia 1746 roku w kościele 

znajdowało się pięć ołtarzy
1144

. 

W 1753 roku został odnotowany zły stan kościoła. W 1780 roku arcybiskup 

gnieźnieński Antoni Kazimierz Ostrowski zakazał odprawiania mszy. Nabożeństwa 

przeniesiono wówczas do kościoła w Raczynie. Na renowację ówczesny dziedzic wsi – 

Franciszek z Ciemnych Zarembów Zaremba, przeznaczył 500 florenów. Dodatkowe fundusze 

                                                           
1135

 D. Langner, Kościół p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, „Kulisy Powiatu”, nr 45(331), 

Wieluń 2012, s. 20. 
1136

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, oprac. Ewa Andrzejewska, Sieradz 2006, karta nr 2. 

(dalej: WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach …, k. nr..) 
1137

 W. Patykiewicz, Archidiakonat wieluński, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1957, R.24-31, s. 

429. 
1138

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły, [w:] Monografia Gminy Czarnożyły, red. Z. Włodarczyk, 

Czarnożyły 2009, s.55. 
1139

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 17. 
1140

 J. Łaski, dz. cyt, s. 155-156; ADWŁ, Wiz. 12, s. 17.; ADWł., AAG. Wiz. 16, s. 33.; S. Zabraniak, Kościelne 

dzieje gminy Czarnożyły…, s.55. 
1141

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 18. 
1142

 ołtarzy pięć drewnianych: główny stary z obrazem malowanym św. Jana Chrzciciela, wyżej głowa św. Jana 

na cynowej misie, drugi drewniany z obrazem malowanym Jezusa Ukrzyżowanego, trzeci Matki Bożej Bolesnej 

z obrazem malowanym, czwarty Bożego Ciała z obrazem, piąty ołtarz św. Anny, stary,księgi: mszały na święta 

dwa, pogrzebowe dwa, agenda mała i duża.; ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 180-181. 
1143

 ADWŁ, Wiz. 15, s. 182. 
1144

 ADWł., AAG. Wiz. 17, k. 153: 
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przeznaczył w 1805 roku dziedzic Łagiewnik Ignacy Ostrowski
1145

. Kościół w Łagiewnikach 

został wtedy przeniesiony w lepiej usytuowane miejsce, wykorzystując przy tym drewno ze 

starej świątyni. Niespełna trzydzieści lat później stan techniczny kościoła w Łagiewnikach 

nadal nie był zadawalający i ówczesny biskup włocławski Walenty Maciej Bończa 

Tomaszewski nakazał w 1837 roku zamknąć kościół w Łagiewnikach
1146

. Poważniejszy 

remont w kościele w Łagiewnikach odbył się w 1845 roku
1147

.  

W 1869 roku Łagiewniki zostały filią parafii Raczyn. Ponowny remont świątyni kościoła p.w. 

Męczęństwa św. Jana Chrzciciela odbył się w 1889 roku. Odrestaurowano wtedy ściany oraz 

wstawiono nowe okna, wykonano podmurówkę, wymieniono podwalinę na dębową oraz 

zamieniono szalunek
1148

.  

Kolejne remonty w kościele miały miejsce w 1948 roku, kiedy to z pieniędzy pozyskanych z 

Ministerstwa Kultury i Sztuki odnowiono krucyfiks znajdujący się na belce tęczowej
1149

. 

Następne prace restauratorskie z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki odbyły się w 1950 

roku. Wykonano wówczas nową podmurówkę, wymieniono podwaliny, założono lisice, 

naprawiono stolarkę drzwiową, przełożono gonty na jednej z połaci oraz wykonano nową 

posadzkę i szalunek. Kolejne remonty w kościele w Łagiewnikach odbywały się z inicjatywy 

miejscowych księży. W latach 1973-1974 dzięki staraniom księdza Protazego Skórki oraz w 

latach 1980-1981 z inicjatywy księdza Bolesława Powązki odmalowano świątynię i położone 

w niej nowe gonty
1150

. W 1984 roku przy kościele wykonano nowe ogrodzenie, a w latach 

1990-1991 wymieniono pokrycie dachu i sygnaturki. Ostatnią impregnację szalunku 

zewnętrznego oraz wcześniej wspomnianych elementów przeprowadzono w 1995 roku
1151

. W 

1997 roku wymieniono fragmenty konstrukcji ścian oraz podwalinę, założono izolację 

poziomą, wymieniono dolną partię szalunku ścian, przeprowadzono konserwację ołtarza 

głównego oraz bocznego. W 2009 roku, w ramach projektu Wzmocnienie roli szlaku 

                                                           
1145

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 572.; S. Zabraniak, 

Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s.55. 
1146

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s.55. 
1147

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

10.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, powiat wieluński, oprac. mgr. inż. bud. Małgorzata 

Musialska – Kozik, Sieradz 2009, s. 3. 
1148

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s.55. 
1149

 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 32. 
1150

 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 32.; S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy 

Czarnożyły…, s. 55. D. Langner, Kościół p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, „Kulisy 

Powiatu”, nr 45(331), Wieluń 2012, s. 20. 
1151

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

10.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, powiat wieluński, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata 

Musialska – Kozik, Sieradz 2009, s. 3. 
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bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym 

województwa łódzkiego kościołowi w Łagiewnikach p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

zostało przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1152

. 

 Orientowany kościół w Łagiewnikach jest posadowiony na podwalinie drewnianej. Ta 

z kolei położona jest na tworzącym podmurówkę murowanym z cegły ceramicznej 

fundamencie
1153

. Podmurówkę zaizolowano papą i nakryto drewnianym okapnikiem
1154

  

Ściany w kościele są drewniane o konstrukcji zrębowej, wzmacniane obustronnie 

lisicami skręconymi śrubami. Wymiary bierwion, to 20x21-23 cm. Złącza węgłów są 

niedostępne. Wewnętrzne ściany są szalowane pionowo deskami i malowane farbą olejną. 

Zewnętrzne ściany są oszalowane pionowo z listwowaniem. Górna partia szczytu 

zachodniego i szczyt kruchty są deskowane w jodełkę. Stropy w świątyni są drewniane – 

deskowe. W prezbiterium i nawie ściany są założone na jednym poziomie. Pułap malowano 

farbą olejną
1155

. 

Więźba dachowa kościoła jest drewniana, o jednorodnej konstrukcji krokwiowo-

jętkowej ze stolcem kalenicowym. Usztywniono ją w płaszczyźnie poprzecznej zastrzałami, a 

w podłużnej mieczami. Nad prezbiterium więźba dachowa składa się z czterech wiązarów 

krokwiowych, z czego trzy są pełne. Wymiary elementów konstrukcyjnych to: słup 21x14 

cm, zastrzał 14x13 cm, miecz-noga 16x14 cm, 18x15 cm, belka wiązarowa 23x19 cm, 

krokiew 14x13 cm, płatew 17x14 cm. Nad nawą więźba dachowa występuje z alternacją 

czterech pełnych i trzech niepełnych kozłów krokwiowych. Na belkach wiązarowych nawy 

znajduje się wsparta konstrukcja szkieletowa pod wieżyczkę sygnaturki. Wymiary elementów 

konstrukcyjnych nad nawą są następujące: słup 13x19 cm, zastrzał 12x13 cm, podwalina 

16x21 cm, belka wiązarowa 18x21 cm, płatew 18x20 cm, krokiew 14x13 cm, płatew stopowa 

21x22 cm, słupek podpierający krokiew 17x13 cm. Pozostałe elementy więźby są 

niedostępne. Na piętkach krokwi znajdują się wsparte przepustnice tworzące załamanie i 

przedłużenie połaci dachowych poza krawędź ściany. Elementy konstrukcyjne więźby są 

ciosane i kołkowane z pozostałościami gniazd wskazującymi na wtórne użycie belek. Złącza 
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 w wysokości 126 350 zł. Za uzyskaną kwotę w kościele p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w 

Łagiewnikach zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie remontu dachu. Firmy ANBUD i F. U. P. 

H. STACH GONT zobowiązały się zrealizować zawartą umowę do dnia 30.09.2012 roku.; D. Langner, 

Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów…, s. 32-33. D. Langner, Kościół p. w. Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela w Łagiewnikach…, s. 20. 
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 Cegła pełna, łączona zaprawą cementowo-wapienną 
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 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach …, k. nr 2. 
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 Tamże 
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więźby zrobione są na czop, wręby i nakładkę. Więźba dachowa nad zakrystią i kruchtą jest 

niedostępna, zapewne krokwiowa
1156

.  

Dachy nad prezbiterium i nawą są dwuspadowe o lekko załamanych połaciach. Dach 

nad prezbiterium jest niższy przy zachowaniu tego samego kąta nachylenia połaci. Jest on 

zakończony od wschodu trójpołaciowo. Nad zakrystią dach jest pulpitowy zakończony od 

wschodu i zachodu jednopołaciowo. Kruchtę boczną przekryto dachem dwuspadowym. 

Dachy pokryte są pojedynczym gontem na łatach. Kalenice i naroża uszczelniona blachą. 

Natomiast sygnaturkę podbito blachą łączoną w rąbek leżący
1157

 

W całej świątyni podłogi są białe. Podłoga chóru muzycznego jest drewniana. 

Posadzki w nawie, prezbiterium i zakrystii zrobiono z kwadratowych płyt betonowych 

nakrytych wykładziną. Posadzka prezbiterium podwyższono o jeden stopień
1158

. Schody 

wewnętrzne, które prowadzą na chór muzyczny są drewniane i drabiniaste o stopniach 

wpuszczających w belkę policzkową. Są one odeskowane oraz jednobiegowe
1159

. Okna w 

kościele, o wykroju prostokąta, są drewniane wypełnione białym szkłem oraz zabezpieczone 

kratą. Okna prezbiterium i nawy są drobno podziałowe, piętnasto kwaterowe. W południowej 

ścianie prezbiterium umiejscowiono okno ośmiokwaterowe. Okno, które doświetla chór 

muzyczny jest czterokwaterowe ze szczebliną krzyżową
1160

 Otwór okienny w zakrystii jest 

podwójne, jednopodziałowe. Stolarka okienna malowana farbą olejną
1161

.  

Prostokątne otwory drzwiowe umieszczono na szerokich odrzwiach i zakończono 

odcinkowo lub półkoliście
1162

. Wydatne progi drzwiowe ujęto ćwierćwałkami. Drewniane 

drzwi zewnętrzne do nawy od zachodu są dwuskrzydłowe oraz konstrukcji deskowo-

listwowej. Są one jednostronnie opierzane w jodełkę, z listwą przymykową o sfazowanych 

krawędziach oraz ramą na obwodzie skrzydła. Zawiasy w nich są pasowe. Drzwi zewnętrzne 

do kruchty są jednoskrzydłowe także o konstrukcji deskowo-listwowej, jednostronnie 

opierzone rombowo klepkami o profilowanych krawędziach. Na obwodzie skrzydła znajduje 

się rama, zamek skrzynkowy oraz kuty uchwyt. Drzwi wewnętrzne z kruchty do nawy i z 

prezbiterium do zakrystii są również konstrukcji deskowo-listwowej oraz jednoskrzydłowe, 
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 Tamże, k. nr 2-3.  
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 Tamże, k. nr 3. 
1158

 Tamże. 
1159

 Tamże, k. nr 4. 
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 Odrzwia są łączone górą na nakładkę skośną. 
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na zawiasach pasowych. Listwy w drzwiach mają sfazowane krawędzie. Stolarkę drzwiową 

pomalowano farbą olejną
1163

. 

Kościół w Łagiewnikach jest jednonawowy, z kwadratową nawa i węższym, 

prostokątnym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od północy na styku nawy i 

prezbiterium jest wkomponowana czworoboczna zakrystia obejmująca naroże nawy. Od 

północy w połowie długości nawy przylega kruchta założona na planie prostokąta (zbliżonego 

do kwadratu). Nawa jest dostępna drzwiami wejściowymi od zachodu oraz poprzez kruchtę 

boczną. W północno-zachodnim narożu nawy znajdują się schody na chór muzyczny
1164

. 

Bryła świątyni w Łagiewnikach jest zwarta z prostopadłościennym korpusem 

nawowym przekrytym dwuspadowo, na przedłużeniu którego znajduje się nieco niższe i 

węższe, trójboczne zakończone prezbiterium z dwuspadowym dachem o trójpołaciowej partii 

wschodniej. Dachy świątyni są strome z wydatnym okapem i nieznacznym załamaniem 

połaci. Nad nawą umiejscowiona jest sygnaturka z niewielką latarnią i dachem namiotowym, 

zwieńczona iglicą z kulą i metalowym krzyżem. Do północnego naroża na styku nawy i 

prezbiterium przylega prostopadłościenna zakrystia nakryta dachem pulpitowym 

zakończonym od zachodu i wschodu jednopołaciowo. Od północy, w połowie długości nawy 

znajduje się niska, prostopadłościenna kruchta przekryta dwuspadowo
1165

. 

Elewacje kościoła są z niskim cokołem utworzonym z ceglanej podmurówki wraz z 

drewnianym okapnikiem. Podmurówka zakrystii i kruchty występuje z poziomo biegnącą 

deską, nad którą znajduje się drewniany okapnik. Elewacje świątyni są regularnie 

rozczłonkowane otworami okiennymi., dodatkowo rytmizowane lisicami. Ściany nawy i 

prezbiterium obiega na jednym poziomie wydatny gzyms przekryty okapem, który przechodzi 

w elewacji zachodniej w niewielki gontowy okapnik wydzielający szczyt
1166

. Elewacje są w 

naturalnym kolorze drewna poddanego na działanie impregnatu oraz warunków 

atmosferycznych
1167

. 

Kubatura budynku kościelnego wynosi 720 m
3 

, natomiast powierzchnia użytkowa to 

130 m
2
. 
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 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 
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Jak dotąd kościół w Łagiewnikach nie był obiektem opracowań pod względem 

architektonicznym w literaturze dotyczących świątyń drewnianych. 

 

IL.  130. Plan sytuacyjny kościoła w Łagiewnikach 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, oprac. Ewa Andrzejewska, Sieradz 1997, załącznik nr 5. 

IL.  131. Rzut poziomy kościoła w Łagiewnikach 
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IL. 132. Przekroje kościoła w Łagiewnikach 

 

. Elewacja zachodnia      Elewacja wschodnia 

     

. Przekroje pionowe  
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Elewacja południowa      . Elewacja północna 

   

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

10.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, powiat wieluński, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata 

Musialska – Kozik, Sieradz 2009, s. 14 - 16. 

 

IL.  133. Kościół p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach stan obecny 
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Źródło: http://res.turystyka.wielun.pl/z_2/o_2556/900x600_lagiewniki_kosciol_10.jpg 
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4.3.6. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie Rządowym 

 

 Łaszew, to wieś oddalona około 10 km. Na południowy – wschód od Wielunia. W jej 

skład wchodziły dobra rządowe oraz kościelne, które należały do kapituły gnieźnieńskiej. 

Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1386 roku i dotyczy Radlona z Łaszowa
1168

.  

Początki parafii w tej miejscowości sięgają prawdopodobnie XIV wieku, choć pewniejsze 

informacje pochodzą dopiero z drugiej połowy XV wieku
1169

. Nie wiadomo, kiedy i przez 

kogo konsekrowany drewniany kościół w Łaszewie. Rocznica dedykacji odbywała się w 

pierwszą niedzielę po święcie św. Urszuli i towarzyszek, pw. św. Jana Chrzciciela
1170

. Został 

zbudowany i wyposażony przez biskupów gnieźnieńskich w drugiej połowie XV wieku. Na 

miejscu zniszczonego kościoła został wybudowany nowy z drzewa kostkowego w XVI 

wieku
1171

. Rocznicę konsekracji obchodzono w niedzielę po wspomnieniu świętej Urszuli. 

Wizytator podał, że w świątyni znajdował się: wielki ołtarz z drewnianą figurą Matki Bożej 

Bolesnej, drugi ołtarz pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, a trzeci pod wezwaniem 

świętej Urszuli
1172

.  

W XVII wieku kościół został odrestaurowany. W 1668 roku do kościoła została dobudowana 

drewniana wieża konstrukcji słupowej
1173

.  

Według wizytacji biskupiej z 13 października 1730 r. kościół był konsekrowany, a 

rocznicę konsekracji obchodzono w pierwszą niedzielę po św. Urszuli
1174

. W świątyni 

znajdowały się trzy ołtarze drewniane: główny stary z wizerunkiem NMP, drugi św. Anny z 

jej malowanym obrazem, trzeci św. Jana Chrzciciela
1175

. W kościele można było otrzymać 

odpust na św. Jana
1176

. W 1740 roku budynek został odrestaurowany z inicjatywy 

miejscowego plebana Wojciecha Kleczowskiego. W świątyni znajdowały się wówczas trzy 

ołtarze. Wizytacja przeprowadzona 20 sierpnia 1746 roku podaje, iż kościół mimo tego, że 

już jest stary, to i tak jest w dobrym stanie
1177

. Natomiast naprawy wymaga jego 

ogrodzenie
1178

. 
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W 1778 roku od strony południowej wzniesiono kruchtę. W XVIII wieku do parafii w 

Łaszewie należały ponadto miejscowości: Załęcze Wielkie, Grabowa, Kluski i Babak. 

Kościół był restaurowany w 1778 roku - dobudowano wówczas boczną kruchtę od strony 

południowej. We wnętrzu świątyni na wschodniej ścianie prezbiterium umieszczono 

barokowy krzyż o charakterze ludowym
1179

. 

Z powodu niewielkich dochodów parafii Łaszew, została ona włączona do parafii Mierzyce w 

1811 roku
1180

. W dniu 29 stycznia 1813 roku do Łaszewa przybyli: dziekan wieluński ks. 

Mateusz Lisiecki, Generalny Dzierżawca Ekonomii Mierzyce – Myszkowski, dziedzic – Piotr 

Czernik i oficjał ksiądz Hipolit Chrzanowski. Dokonali oni aktu wcielenia parafii świętego 

Jana Chrzciciela do parafii świętej Katarzyny w Mierzycach
1181

. 

 Kościół w Łaszewie stał się filialnym. Od tego momentu był zaniedbywany. W 1828 

roku plebania i inne budynki były zniszczone, a kościół wymagał remontu. Odpusty w 

Łaszewie obchodzono w niedzielę po Święcie Ofiarowania Pańskiego oraz w święto świętego 

Jana Chrzciciela
1182

.  

 W 1914 roku do parafii Mierzyce należał kościół filialny w Łaszewie, który z biegiem 

czasu uległ zniszczeniu. Ksiądz Piotr Bolewski zachęcał tutejszych mieszkańców do 

składania ofiar na remont świątyni. Z ofiar ze wsi: Łaszew, Strugi i Jajczaki wyremontowano 

dzwonnicę. Podciągając przyciesie założono belkę pod dzwon w miejsce zgniłej. Dodano 

także podmurówkę z cegły i naprawiono cały dach. W tym czasie opiekę nad kościółkiem 

sprawował Antoni Jajczak. Z własnych pieniędzy kazał on pomalować prezbiterium, ołtarz 

wielki i nową ambonę. Pozostała część świątyni – nawa, dwa boczne ołtarze, chór i organy, 

zostały pomalowane z ofiar pojedynczych osób. Malowidła, które widnieją na suficie, ksiądz 

Bolewski kazał zostawić, jako pamiątkę dawnych czasów
1183

. 

W latach 1906-1914 miał miejsce remont wieży w kościele. W 1914 roku przemalowano 

wnętrze kościoła oraz odnowiono jego wyposażenie – ołtarze, ambonę oraz chór muzyczny. 

Ponadto wyremontowano także dzwonnicę i dach
1184

. 
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Okres obu wojen światowych przyczynił się do znacznego zaniedbania i zniszczenia 

kościoła
1185

. 

Gruntowne prace restauratorskie kościoła w Łaszewie Rządowym zostały przeprowadzone w 

latach 1957 – 1958. Został wtedy poddany gruntownej konserwacji ze środków Ministerstwa 

Kultury i Sztuki
1186

. W latach 70-tych stań kościoła wymagał ponownego remontu.  

20 lutego 1989 roku ksiądz biskup Stanisław Nowak erygował w Łaszewie wikariat terenowy, 

a 16 lutego 1991 roku – parafię. Proboszczem był wówczas ksiądz Eugeniusz Bubak
1187

. 

Wybudował on przy kościele plebanię i salę katechetyczną. W 1991 roku rozpoczęto, 

katastrofalny w skutkach, remont kościoła. Nie wiadomo, z jakich powodów, ale świątynię 

postanowiono przenieść w całkiem nowe miejsce. Dotychczasowy kościół został w całości 

rozebrany, położono nowe fundamenty i składano z powrotem wszystkie elementy, 

wymieniając zniszczone na nowe. Jak się później okazało, budynek wzniesiono w tym samym 

miejscu, a materiał budulcowy przez dwa lata leżał niezabezpieczony przez warunkami 

atmosferycznymi
1188

. Ówczesnym proboszcz Eugeniusz Bubak zapoczątkował remont, lecz 

ukończył go już ks. Stanisław Sudoł
1189

. Zdaniem obecnego proboszcza parafii Łaszew 

Dariusza Tuczapskiego, pamiętającego jeszcze prace naprawcze, materiał był czarny od 

zgnilizny, stąd decyzja o demontażu budynku
1190

. Podczas remontu wymieniono niemal 

wszystkie elementy konstrukcji zrębowej. Z zabytkowej świątyni została jedynie więźba 

dachowa (z wyjątkiem kilku krokwi), konstrukcja nośna wieżyczki na sygnaturkę, belki 

stropowe oraz system zaczepów wokół nawy i prezbiterium. Wewnątrz kościoła zachowały 

się dwa portale, w prezbiterium dwie belki tęczowe i renesansowe polichromie, które po 

zabiegach konserwatorskich powróciły na dawne miejsce
1191

. Przy kościele położono 

wówczas także chodnik z płyt granitowych i ogrodzono cmentarz
1192

. 

Remont ten zakończono w 1996 roku, a 7 lipca ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił 

odnowioną świątynię
1193

. Mimo, iż prace remontowe przeprowadzano dokładnie według 

wyglądu dawnego kościoła, to niektóre części zostały istotnie przebudowane. Ponadto 

wykonano wiele dodatkowych elementów zabezpieczających oraz zmieniono wystrój 
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1189

 Katalog Archidiecezji Częstochowskiej 2005…, s. 546. 
1190

 Wywiad Damiana Langnera z ks. proboszczem parafii Łaszew Dariuszem Tuczapskim przeprowadzony 

21.04.2015 roku. 
1191

 S. Pioruński, Kościół drewniany z XVI wieku w Łaszewie Rządowym, „Puls Wielunia, nr 2(51), Wieluń 2008, 

s. 16.  
1192

 M. Wątroba, dz. cyt, s. 104. 
1193

 Katalog Archidiecezji Częstochowskiej 2005…, s. 546. 
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wnętrza. Dębową podwalinę kościoła umieszczono na betonowym fundamencie, nieliczne 

belki konstrukcji zrębowej ścian wykonano z sosny, ściany zewnętrze pokryto rodzajem folii 

zabezpieczającej oraz deskowym, sosnowym szalunkiem z listwowaniem. Zmieniono także 

konstrukcję wieży w zachodniej części kościoła. Konstrukcję słupową wykonano z 

elementów sosnowych, zewnętrzne jej ściany także pokryto szalunkiem z sosnowych desek z 

listwowaniem. Ściany w prezbiterium, nawie i kruchcie wieży pokryto poziomym szalunkiem 

z modrzewiowych desek. Deski przymocowano wkrętami do pionowych listew nośnych
1194

.     

W 2000 roku wybudowano dzwonnicę i ufundowano dwa dzwony
1195

. Poprzez pozyskanie 

środków unijnych w 2010 roku w łaszewskim kościele przeprowadzono kolejny remont
1196

. 

Orientowany kościół w Łaszewie spoczywa na wysokiej podwalinie z drewna 

dębowego posadowionej na betonowym fundamencie
1197

. Podwalinę obito deskami oraz 

zwieńczono okapnikiem
1198

.  

Ściany kościoła są drewniane. W prezbiterium, zakrystii południowej oraz korpusie 

nawowym są konstrukcji zrębowej. Pierwotnie były węgłowane na nakładkę, bez ostatków z 

krytym czopem. Ściany zostały złożone powtórnie o oryginalnych elementów do ¾ 

wysokości z bali o wymiarach 16x18-25 cm. Wymiary te uległy wcześniejszej zmianie
1199

. 

Ściany wieży są o konstrukcji szkieletowej
1200

, oszalowane na zewnątrz pionowo szerokimi 

deskami sosnowymi z listwowaniem, ułożonymi na łatach bitych skośnie na warstwie 

wiatroszczelnego papieru Gullfiber
1201

. Od wewnątrz szalunek ścian jest poziomy, szerokimi 

deskami modrzewiowymi o sfazowanych krawędziach, ułożonymi na ognioodpornej płycie 

gipsowej. Ściany sygnaturki są szalowane pionowo
1202

. 

Stropy w kościele są drewniane, płaskie, deskowe. W prezbiterium i nawie stropy 

założone są na jednym poziomie
1203

. 

                                                           
1194

 S. Pioruński, Kościół drewniany z XVI wieku w Łaszewie Rządowym…, s. 16.  
1195

 Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji częstochowskiej 2011, pod red. P. Wolnickiego, s. 697. 
1196

 W ramach projektu Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym 

produkcie turystycznym województwa łódzkiego kościołowi w Łaszewie Rządowy p.w. św. Jana Chrzciciela w 

2008 roku zostało przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29 

550 zł. brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), płatne w rozbiciu na etapy w 

następujący sposób: 36, 67% w terminie do dnia 30.06. 2010 roku, 63,33% w terminie do dnia 30.06.2012 roku. 

Za wyżej podaną kwotę w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie Rządowym zostały przeprowadzone 

roboty budowlane w zakresie remontu utwardzenia terenu oraz usługi w zakresie impregnacji drewnianego 

poszycia dachu i ścian.; D. Langner, Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów…, s. 35-36. 
1197

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 1. 
1198

 Tamże, k. nr 2. 
1199

 Ich pierwotne wymiary, to: 18 x 45 cm.; WUOZ, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k.2 
1200

 Jej wymiary, to: słup – 17x18 cm, zastrzał – 17x9 cm, rygiel – 17x17 cm 
1201

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 3. 
1202

 Tamże, k. nr 3. 
1203

 Stropy w prezbiterium, nawie, zakrystii i kruchcie południowej ocieplono watą mineralną oraz przesłonięto 

płytami gipsowymi. WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 3. 
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Więźba dachowa w świątyni jest drewniana, o jednolitym ustroju storczykowym, 

dwujętkowa, o rozpiętości więzarów równej szerokości nawy. Więźba złożona jest z 14 

więzarów, z alternacją siedmiu pełnych i siedmiu pustych kozłów krokwiowych. Storczyki 

więźby zawieszono na krokwiach za pomocą pary zastrzałów, dołem jednostronnie ustawione 

miecze łączą storczyki z belką wiązarową
1204

. W ramie wzdłużnej storczyki ustawione są na 

podwalinie oraz usztywnione dwoma poziomami rygli i krzyży św. Andrzeja. Konstrukcja 

sygnaturki ustawiona jest na wysokości siódmego wiązara. Składa się ona z dwóch słupów 

wmontowanych dołem w belki wiązarowe. Konstrukcja sygnaturki została usztywniona 

zastrzałami w dwóch kondygnacjach oraz krzyżem św. Andrzeja w kierunku podłużnych w 

dolnej kondygnacji
1205

. Na jętkach krokwi zostały wsparte przepustnice, tworzące lekkie 

załamanie i przedłużenie połaci dachowych nieco poza lico ściany
1206

. Belki wiązarowe 

zostały umocowane na ścianach za pomocą zaczepów podwieszonych do ich końców, a 

widocznych pod okapem prezbiterium i korpusu nawowego. Elementy więźby zostały 

znakowany elementami ciesielskimi
1207

. Złącza więźby są kołkowane: na czop, na nakładkę 

płetwową, na nakładkę prostą
1208

. Więźba dachowa nad wieżą i kruchtą południową jest o 

ustroju krokwiowym, natomiast nad zakrystią krokwiowo-jętkowym z podwójnym rzędem 

słupów posadowionych na belkach wiązarowych
1209

.  

Dach w świątyni nad prezbiterium i nawą jest wspólny, jednokalenicowy, 

dwuspadowy, o dużej stromiźnie, z wysokim, wyraźnie wyłamanym okapem. Od wschodu 

zakończony jest trójpołaciowo, od zachodu ograniczony szczytem. Zadaszenie wieży i 

sygnaturki jest analogiczne w formie, namiotowe i czteropołaciowe. Na wieży dach jest z 

wyraźnie wyłamanym okapem, zakończony iglicą. Zakrystia została przykryta oddzielnie, 

pulpitowo. Nad kruchtą południową pokrycie dachowe jest trójspadowe
1210

. Dachy i szczyt 

zachodni zostały pokryte gontem na łatach i odeskowaniu podbitym w części płytami karton – 

gips. Duża część północnej połaci dachowej
1211

 została przesłonięta przejrzystą, trapezową 

płytą akrylową, umożliwiającą ekspozycję wiązania dachowego. Kalenice, naroża połaci przy 

                                                           
1204

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 3. 
1205

 Tamże. 
1206

 Tamże.. 
1207

 Małe wycięcia półokrągłe, duże wycięcia rowków, trójkątów oraz nacięcia w formie kresek. 
1208

 Wymiary elementów więźby dachowej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie: storczyk – 16x17 

cm, belka wiązarowa – 19x22,5 cm, podwalina – 23x20 cm, krokiew – 18x16 cm, jętka – 16x16 cm, miecze u 

dołu storczyka – 16x16 cm, zastrzały podwieszające storczyk – 18x18 cm, zastrzały w krzyżu św. Anrzeja – 

18x13 cm, rygiel – 17x15 cm, przepustnice – 14x14 cm. 
1209

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 4. 
1210

 Tamże. 
1211

 Część prezbiterium i większość korpusu nawowego 
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szczycie korpusu oraz krawędzie połaci dachowej zakrystii nakryto uszczelniającymi 

listwami
1212

. 

Podłogi w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela są drewniane, tzw. białe w układzie 

podłużnym, w kruchcie południowej są w układzie poprzecznym. Deski w podłogach łączone 

są na pióro i wpust. Podłoga prezbiterium w stosunku do nawy wyższa o jeden stopień. 

Drewniane schody wewnętrze w kościele umiejscowione są w północno-zachodnim 

narożniku nawy i prowadzą na chór. Są one dwubiegowe, łamane podestem. Na drugą 

kondygnację wieży prowadzą nowe schody, które przylegają do ściany południowej kruchty 

podwieżowej
1213

. Okna w świątyni są prostokątne o zróżnicowanej wielkości, w prostych, 

wąskich ramach. Od wewnątrz, w prezbiterium i od ściany nawy, okna są w szerokich, 

profilowanych obramieniach. W południowej elewacji prezbiterium umiejscowiony jest otwór 

okienny, umieszczony na osi w połowie jej wysokości. W centralnej części wschodniego 

zamknięcia znajduje się mniejsze okno. We wschodniej części elewacji zakrystii również 

umiejscowione jest niewielkie okno. W elewacjach południowej i północnej korpusu 

nawowego znajduje się po jednym otworze okiennym, umieszczonym wysoko, 

asymetrycznie. W zachodniej części elewacji południowej, w partii podokapowej 

umiejscowiony jest niewielki otwór okienny. Wszystkie okna w świątyni są o pojedynczych 

skrzydłach, są dzielone szczebliną krzyżową na 4, 15 i 18 kwater wypełnionych szkłem 

ornamentowym
1214

. Otwory drzwiowe w łaszewskim kościele są zróżnicowanej wielkości. 

Szersze i wyższe główne drzwi wejściowe usytuowane są w zachodniej ścianie. Drzwi w 

północnej ścianie prezbiterium i południowo-zachodnich ścianach korpusu nawowego są w 

szerokich, oryginalnych obramieniach. Forma otworów akcentowana profilowaniem w 

czołowej płaszczyźnie obramienia
1215

. W kościele znajdują się wyłącznie drewniane drzwi 

jedno i dwuskrzydłowe
1216

.  

Świątynia w Łaszewie posiada nawę w kształcie prostokąta i węższe prezbiterium 

zamknięte trójbocznie. Przy nim od strony północnej znajduje się zakrystia. Przy nawie od 

strony zachodniej postawiono kwadratową wieżę, a od strony północnej znajduje się niska 

kruchta
1217

. Prezbiterium i korpus nawowy integruje wspólny, stromy, dwupołaciowy dach z 

sygnaturka w połowie długości kalenicy. Wieża świątyni jest o ciężkich, przysadzistych 

proporcjach i lekko pochyłych ścianach, sięgającą wysokością miejsca wyłamania okapu w 

                                                           
1212

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie…, k. nr 4. 
1213

 Tamże, k. nr 5. 
1214

 Tamże. 
1215

 Tamże. 
1216

 Tamże, k. nr 6. 
1217

 Tamże. 
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dachu korpusu. Wieżę pokryto czteropołaciowym dachem namiotowym, zwieńczonym iglicą. 

Nie przekracza on wysokości kalenicy dachu głównego
1218

.  

Kościół w Łaszewie posiada bryłę o smukłych proporcjach Bryłę kościoła 

rozczłonkowują wyraźnie wyodrębnione przybudówki – od północy zakrystia z oddzielnym 

dachem pulpitowym i kruchta, która jest wyraźnie wysunięta w kierunku południowym, 

nakryta dachem trójpołaciowym
1219

. 

Elewacje świątyni są jednorodne. Oszalowano je listwowaniem. Na szczególną uwagę 

zasługują ciesielsko, uskokowo opracowane zaczepy belek stropowych znajdujące się w 

elewacjach korpusu. Okap wokół prezbiterium wsparto na mieczach osadzonych w 

zaczepach. Zaczepy i miecze udekorowano nacięciami wraz z motywem ustawionych 

ukośnie, podwójnych półwałków. Końce belek i krawędzie zaczepów są fazowane
1220

. 

 Kubatura budynku kościelnego wynosi ok. 1499 m
3
, natomiast powierzchnia 

użytkowa to ok. 150 m
2
. 

Kościół w Łaszewie Rządowym, to budowla o konstrukcji zrębowej z wieżą 

konstrukcji słupowej, która posiada oryginalne wiązania dachowe typu storczykowego z tzw. 

wzdłużną kratownicą
1221

. Na szczególną uwagę we wnętrzu świątyni zasługuje strop z 

renesansową polichromią o motywach kasetonów z rozetami
1222

.  

W łaszewskim kościele zachowały się liczne elementy konstrukcyjne z 

późnogotyckim zdobnictwem
1223

. Są to między innymi widoczne na zewnątrz, zaczepy przy 

nawie, które mają schodkowe nacięcia, a także widoczne we wnętrzu kościoła tęczowe belki, 

trzy portale (główny zamknięty jest łukiem w tzw. ośli grzbiet, natomiast boczne są 

prostokątne) oraz obramienia okien od południa. Wszystko to dekorowane jest 

profilowaniem
1224

. Na uwagę zasługuje daleko wysunięty okap dachu prezbiterium, który 

został wsparty na kroksztynach
1225

. 

                                                           
1218

 Tamże. 
1219

Tamże, k. nr 7. 
1220

 Tamże. 
1221

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 
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Horbacz-Bąbka, Zabytki na terenie gminy, [w:] Monografia gminy Wierzchlas, Wierzchlas 2014, s. 624-627. 
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 Badacze datują ten strop na lata 1520 – 1531.Polichromia była restaurowana w latach 1965-1967; B. Wolf – 

Łozińska, Malowidła stropów polskich 1 połowy XVI w. Dekoracje roślinne i kasetonowe, Warszawa 1971, s. 

187 
1223

 D. Langner, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie Rządowym, „Kulisy Powiatu, nr 50(336), Wieluń 

2015, s. 21. 
1224

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce…, s. 114. 
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 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 32. 
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Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Łaszewie reprezentuje cechy typowe dla 

kościołów wieluńskich oraz grupy wielkopolskich kościołów późnogotyckich, tj. storczykowa 

więźba dachowa, jednokalenicowy, wysoki dach z szerokim okapem, system ozdobnych 

zaczepów wokół prezbiterium oraz czytelny pierwotny rzut świątyni, tj. zbliżona do kwadratu 

nawa oraz zamknięte trójbocznie prezbiterium. 

Ten kościół o konstrukcji zrębowej należy do najstarszych drewnianych zabytków w 

województwie łódzkim.  

Kościół w Łaszewie jeszcze pod koniec lat 80. stawiany był za wzór archaicznego 

budownictwa sakralnego o nienaruszonej konstrukcji i bryle
1226

. Niestety ten cenny zabytek 

sakralny spotkał najdotkliwszy los spośród wszystkich drewnianych świątyń ziemi 

wieluńskiej. Na początku lat 90. XX wieku budynek, nie wiadomo dlaczego, kazano rozebrać, 

po czym złożono na nowo wymieniając niektóre fragmenty budulca
1227

. Materiał leżał na 

pobliskiej polanie przez dwa lata poddany na niesprzyjające warunku atmosferyczne, po czym 

przystąpiono do jego ponownego montażu nie zmieniając lokalizacji. Podczas niefortunnego 

remontu, który trwał w latach 1989-1993 kazano rozebrać kościół, po czym złożono go na 

nowo zakładając fundamenty i wymieniając niektóre fragmenty budulca
1228

. 

IL.  134. Plan sytuacyjny kościoła Łaszewie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie, oprac.M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 2006, załącznik nr 3 
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 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.76-77. 
1227

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe…, s 166. 
1228

 Tamże, s 166.; E. Horbacz-Bąbka, Zabytki na terenie gminy, [w:] Monografia gminy Wierzchlas, Wierzchlas 

2014, s. 625.; S. Zabraniak, Dzieje kościelne gminy Wierzchlas…, s. 471. 
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IL. 135. Kościół p. w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie w 1956 roku 

 

Źródło: Archiwum prywatne Tomasza Spychały – kierownika działu etnograficznego w Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej 

 

IL.  136. Przekroje kścioła w Łaszewie 

 

Rzut poziomy        Przekrój podłużny 
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Elewacja północna      Elewacja południowa 

      

 

Elewacja zachodnia       Elewacja wschodnia 

     

Przekrój poprzeczny przez prezbiterium    Przekrój poprzeczny przez nawę 
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IL. 137. Kościół w Łaszewie stan obecny 

 

 

Fot: Kacper Dondziak 
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IL. 138. System ozdobnych zaczepów w kościele w Łaszewie 

 

 



309 
 

4.3.7. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni 

 

Miejscowość Łyskornia, oddalona 14 km. od Wielunia, nosiła miano wsi szlacheckiej 

i istniała już prawdopodobnie w 1403 r. W księgach oficjalatu wieluńskiego z 1458 r. 

wymieniany jest jej proboszcz. Parafia jednak jak się zdaje jest dużo dawniejsza
1229

. 

Drewniany kościół w Łyskorni datowany jest na 1660 rok
1230

. Powstał on z fundacji sędziego 

wieluńskiego Jana Chryzostoma Giżyckiego na miejscu wcześniej zniszczonego
1231

. Nie 

wiadomo, przez kogo kościół p.w. św. Marii Magdaleny był konsekrowany. Rocznicę 

konsekracji obchodzono w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych
1232

. W 1714 roku w 

kościele wymieniono gonty
1233

. W 1720 roku w łyskorskim kościele znajdowało się sześć 

ołtarzy: główny Najświętszej Marii Panny, drugi Najświętszej Marii Panny Bolesnej, po 

prawej stronie głównego ołtarza, trzeci naprzeciwko Narodzenia Pańskiego – stary, czwarty 

św. Marii Magdaleny – stary, piąty naprzeciwko po lewej stronie Chrystusa Cierniem 

Ukoronowanego, szósty po prawej św. Antoniego
1234

. 

W według wizytacji z 3 grudnia 1730 roku kościół miał sześć ołtarzy – główny z obrazem 

Najświętszej Marii Panny, drugi Narodzenia Pańskiego, trzeci w kaplicy drewnianej z 

obrazem Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Czwarty drewniany z obrazem św. Marii 

Magdaleny
1235

. Wizytacja przeprowadzona w 1746 roku podaje, iż pokryty gontem kościół w 

Łyskorni wymaga remontu
1236

. Pod koniec XVIII wieku remontu wymagał nie tylko kościół, 

ale i także plebania
1237

. 

Wewnątrz budynku kościelnego umieszczonych zostało pięć ołtarzy: „św. Marii 

Magdaleny”, „Jezusa Chrystusa Ubiczowanego”, „NMP i św. Aniołów Stróżów”, „śś. 

Antoniego i Wawrzyńca” – w kaplicy po prawej stronie i „Matki Boskiej Bolesnej” – w 

kaplicy po lewej stronie nawy głównej. Założonym w parafii bractwie śś. Aniołów Stróżów 

opiekował się Augustyn Kordeckiego – prowincjał ojców paulinów. Od 1660 r. opiekę nad 
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1234

 T. Grajnert, Dzieje parafii i miejscowości Łyskornia, Częstochowa 2011, s. 84. 
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bractwem przejął Chryzostom Giżycki, który ufundował i wyposażył je na sumę 1000 

florenów
1238

.  

Na początku XVIII wieku proboszczem w parafii w Łyskorni był Jan Szukajowski 

(Szukajski). Wówczas to, dzięki składkom parafian, odnowiono gontowy dach, kościół od 

wewnątrz, wszystkie drzwi, chrzcielnicę i ołtarz „MB Bolesnej”. Wtedy na nowo poświęcono 

całą świątynię, która uległa znacznemu zniszczeniom podczas wojny północnej (1700-1721 

r.)
1239

.  

Istotny remont świątyni został przeprowadzony w 1753 roku. Z inicjatywy fundatora – 

miecznika ostrzeszowskiego Józefa Szebmeka – odnowiono dach, naprawiono podłogi oraz 

wybudowano ściany południowej kaplicy. Dodatkowo przeznaczył on sumę 1000 florenów na 

potrzeby kościelne
1240

.  

W 1765 r. burza, która rozpętała się po święcie Portiun-culae BMV – Porcjunkuli NMP, 

sprawiła, że wieża kościelna zniszczyła cały dach kościoła. Naprawy dokonano w 1786 r. 

dzięki staraniom, mieszkającego w tamtejszej miejscowości Jana Gualberta Karśnickiego – 

dziedzica wsi. Wtedy też całość budynku wydłużono o 6,5 m i nieznacznie przekształcono 

świątynię przez dobudowanie kaplic
1241

. Za czasów ks. Garwolińskiego powiększono 

nieznacznie jego kubaturę przez przyłączenie chóru i kruchty. Wówczas też całość wnętrza 

została pomalowana
1242

. Generalnego remontu w świątyni dokonano w 1821 roku, kiedy 

wymieniono zniszczone fragmenty konstrukcji zrębowej ścian wraz z poszyciem dachu
1243

. w 

1891 roku parafia Łyskornia została przyłączona do parafii Naramice. Jednak  w 

1917 roku została wznowiona1244. W 1921 r. kościół przedłużono od zachodu
1245

. W 

czasie wojny w Łyskorni nie było kapłana, a kościół został obrabowany z cenniejszych 

sprzętów
1246

.  

Kolejnej restauracji świątyni dokonał ks. Antoni Wodzisławski już po wojnie
1247

.  

W 2009 roku, w ramach unijnego projektu Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych 

szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 
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kościołowi Łyskorni p. w. św. Marii Magdaleny zostało przyznane dofinansowanie na remont 

świątyni, w ramach którego przede wszystkim naprawiono dach
1248

. 

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny jest orientowany o konstrukcji 

zrębowej. Podwalina, na której został usytuowany jest drewniana, posadowiona na 

betonowym fundamencie, izolowanym papą. Podwalinę oraz podmurówkę oszalowano 

poziomo deskami i nakryto drewnianym okapnikiem. Świątynia została wybudowana na 

planie krzyża, bowiem po obu stronach północnej i południowej umieszczono kaplice
1249

. 

Ściany świątyni są drewniane o konstrukcji zrębowej, wzmacniano je obustronnie 

lisicami skręcanymi śrubami. Złącza węgłów są niedostępne. Wewnątrz ściany kościoła 

oszalowano pionowo deskami. Od zewnątrz ściany oszalowano pionowo szerokimi deskami 

na zakład. Konstrukcja ścian zakrystii, kaplic oraz kruchty jest niedostępna, z pewnością 

także zrębowa z analogicznie opracowanym szalunkiem wewnętrznym i zewnętrznym
1250

. 

Stropy w nawie i prezbiterium również są drewniane. Stanowi je pozorne sklepienie 

kolebkowe o przekroju odcinkowym z podłużnym deskowaniem pokrytym polichromią. 

Stropy zakrystii i kruchty bocznej także są drewniane, belkowe, z górnym pułapem z desek 

nabijanych listwami. Belki stropowe mają sfazowane krawędzie. Stropy pomalowano farbą 

olejną
1251

.  

Więźba dachowa świątyni jest drewniana. Nad nawa i prezbiterium jest ona 

jednorodna, jednostolcowa, o rozpiętości wiązarów równej szerokości nawy. Więźba 

dachowa składa się z 18 wiązarów krokwiowych, z których co drugi jest pełny. Na belkach 

wiązarowych znajduje się wsparta podwalina, która biegnie wzdłuż głównej osi kościoła, 

wraz z rzędem zaczopowanych w niej słupów, z których każdy jest usztywniony w 

płaszczyźnie poprzecznej parą mieczy stropowych. Na słupach stolcowych wspiera się 

płatew, w której zaczopowane są jętki. Dodatkowe poprzeczne usztywnienie stanowią miecze 

                                                           
1248
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stropowe
1252

, które łączą krokwie z belkami wiązarowymi. Rama stolcowa złożona jest z 

podwaliny i płatwi, stężono ją parami zastrzałów tworzących krzyże św. Andrzeja
1253

. Na 

piętkach krokwi znajdują się wsparte przypustnice, które tworzą wydatne załamanie i 

przedłużenie połaci dachowych poza krawędź ściany. Elementy więźby dachowej są ciosane i 

tarte piłą. Połączono je na czop, nakładkę i wręby
1254

. Na elementach więźby widoczne są 

znaki ciesielskie w postaci trójkątnych nacięć. Więźba dachowa nad kaplicami, zakrystią i 

boczną kruchtą jest niedostępna
1255

. Nad dobudowana później, zachodnią częścią nawy 

więźba jest o tej samej konstrukcji, jak w nawie głównej. Została wykonana z elementów 

tartych piłą, o znacznie mniejszych przekrojach
1256

. 

Dach kościoła jest jednokalenicowy. Nad nawą i prezbiterium jest wspólny, 

dwuspadowy, zakończony od wschodu trójpołaciowo, a od zachodu jednopołaciowo. Dach 

świątyni jest bardzo stromy, o załamanych dołem połaciach, z wydatnym okapem
1257

. Na 

kalenicy dachu, nad częścią prezbiterialną umiejscowiona jest sygnaturka o sześciobocznej 

podstawie, osłoniętej drewnianymi żaluzjami latarni i baniastym hełmie. Sygnaturkę 

zwieńczono iglicą z kulą i ażurowym, metalowym krzyżem. Nad kaplicami znajdują się 

dachy dwuspadowe zakończone trójpołaciowo
1258

. Nad zakrystią dach jest dwupołaciowy. 

Nad kruchtą boczną dach jest dwuspadowy o znacznej stromiźnie. Wszystkie dachy pokryto 

gontem na łatach, natomiast sygnaturkę podbito blachą cynkową
1259

. 

Podłogi w kościele są drewniane, deskowe. W prezbiterium podłoga jest wyższa o 

jeden stopień
1260

. 

Wszystkie schody w świątyni są drewniane, dwubiegowe i policzkowe. W górnym 

biegu schody prowadzące na chór muzyczny są obudowane drewnianą ścianką
1261

. 

Otwory okienne w nawie i prezbiterium oraz bocznych ścianach kaplic mają wykrój 

stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem odcinkowym. Otwory te wypełniono oknami 
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drewnianymi
1262

. W ścianach trójbocznych zamknięć kaplic usytuowane są niewielkie otwory 

okienne w kształcie czworoliście przenikającego się z kwadratem. Wypełniono je 

drewnianymi, stałymi oknami
1263

. Wszystkie otwory okienne zabezpieczono stalowymi 

kratami
1264

. Stolarka okienna została pomalowana farbą olejną na kolor jasnoorzechowy
1265

. 

Otwory drzwiowe w kościele są o wykroju stojącego prostokąta
1266

. Ujęto je szerokimi, 

drewnianymi, profilowanymi obramieniami. Zachodnie drzwi zewnętrzne do nawy są 

drewniane, dwuskrzydłowe o konstrukcji deskowej, dwustronnie opierzane
1267

. Zawiasy w 

drzwiach są ozdobnie kute
1268

. Zewnętrzne drzwi do kruchty bocznej są deskowane, 

dwuskrzydłowe, od zewnątrz opierzane wąskimi deskami w jodełkę o sfazowanych 

krawędziach
1269

. Analogiczne drzwi zewnętrzne do zakrystii są jednoskrzydłowe. Drzwi 

wewnętrzne z nawy do kruchty także są jednoskrzydłowe, jednostronnie opierzane deskami o 

profilowanych krawędziach, o układzie w jodełkę, która zbiega się ku centralnie 

umieszczonemu kwadratowi ustawionemu ukośnie. Drzwi wewnętrzne z prezbiterium do 

zakrystii są drewniane, jednoskrzydłowe, deskowo-spągowe, zawieszone na kutych zawiasach 

pasowych o ozdobnych zakończeniach
1270

. 

Rzut kościoła jest jednonawowy, złożony na planie krzyża łacińskiego z wydłużoną 

prostokątną nawą i węższym, zamkniętym trójbocznie, prostokątnym prezbiterium. Do 

wschodniej nawy (na jej styku z prezbiterium) przylega para symetrycznych, prawie 

kwadratowych, trójbocznie zamkniętych kaplic. Są one prostopadłe do osi podłużnej kościoła 

i tworzą ramiona poprzeczne krzyża. W północno-wschodnie naroże wkomponowano 

prostokątną zakrystię
1271

. Przy południowej ścianie nawy usytuowana jest niewielka kruchta 

na planie prostokąta. Nawa jest dostępna wejściem od zachodu oraz przez boczną kruchtę. W 

południowo-zachodnej części nawy zlokalizowane są schody na chór muzyczny
1272

.  
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Bryła kościoła pw. św. Marii Magdaleny jest rozczłonkowana z dominującym 

prostopadłościennym korpusem nawowym i przylegającym do niego od wschodu węższym, 

trójbocznie zamkniętym, prezbiterium. Na styku nawy z prezbiterium przylega para 

symetrycznych, trójbocznie zakończonych, niższych i prostopadłościennych kaplic, które 

przykryto zakończonymi trójpołaciowo, dwuspadowymi dachami. Swoimi kalenicami sięgają 

one 1/3 wysokości połaci dachu nawy. Wierzchołek dachu każdej z kaplic został zwieńczony 

metalowym krzyżem. W północno-wschodnie naroże między prezbiterium i północną kaplicą 

wkomponowano prostopadłościenną zakrystię, którą nakryta dwupołaciowym, sięgającym 

poniżej okapu prezbiterium. Przy południowej ścianie nawy znajduje się niska kruchta 

(zbliżona do sześcianu), którą przykryto dwuspadowym, stromym dachem
1273

. 

Elewacje świątyni są z wysokim cokołem szalowanym pionowo drewnianymi deskami 

ułożonymi żaluzjowo
1274

. Powyżej cokołu ściany z pionowym szalunkiem z szerokich desek 

ułożonych na zakład, regularnie rozczłonkowane prostokątnymi, odcinkowo zwieńczonymi 

otworami okiennymi ujętymi profilowanymi listwami oraz dodatkowo rytmizowane 

oszalowanymi lisicami. W zachodniej ścianie nawy znajduje się otwór drzwiowy, powyżej 

którego są dwa okna. Elewacje wieńczy wydatny, odeskowany od spodu okap, który jest 

znacznie szerszy nad prezbiterium i którego wspierają silnie wysunięte belki wiązarowe z 

dekoracyjnymi kroksztynami
1275

. 

Wnętrze kościoła jest jednonawowe, o wyodrębnionym uskoku, węższym zamkniętym 

trójbocznie prezbiterium, nakrytym pozornie sklepieniem kolebkowym o przekroju 

odcinkowym i podobnie przykrytej wydłużonej nawie, do której wnętrza otwiera się para 

symetrycznych, trójbocznie zakończonych kaplic o płaskich stropach. Całe wnętrze świątyni 

posiada pionowy szalunek z dość szerokich desek pokryto olejną polichromią, która w partii 

ścian jest z malowanymi iluzjonistycznie, prostokątnymi panneau o ćwierćkoliście wciętych 

narożach. Otwór tęczowy został zwieńczony łukiem trójramiennym, spięty w 2/3 wysokości 

masywną belka tęczową, na której wsparto rzeźbiony krucyfiks. W tęczy, przy północnej 

ścianie prezbiterium została nadwieszona sześcioboczna ambona koszowa zwieńczona 

baldachimem. Całą szerokość zachodniej części nawy wypełnia chór muzyczny, nadwieszony 

na masywnej belce i wsparty na dwóch czworobocznych słupach. Empora organowa jest 

dostępna dwubiegowymi schodami zlokalizowanymi w południowo-zachodnim narożu nawy. 
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Długość kościoła, tj. nawy i prezbiterium wynosiła 25,60 m, szerokość nawy 8,90 m, 

wysokość ok. 6 m. Kubatura budynku kościelnego określona została na 900 m
3
, a jego 

powierzchnia użytkowa na 150 m
2
. Tak, więc kościół może pomieścić ok. 600 osób

1276
. 

 Jak trafnie zauważyła Grażyna Ruszczyk, kościół w Łyskorni jest trudny do 

jednoznacznego określenia pod względem datowania
1277

. Mimo iż świątynia została 

wybudowana w drugiej połowie XVII wieku, należy podkreślić występowanie w niej wielu 

cech wspólnych z kościołami o wiek starszymi. Storczykowa więźba dachowa z systemem 

zaczepów wokół prezbiterium, jednokalenicowy, wspólny dach nad nawą i prezbiterium, 

pierwotny zarys świątyni z kwadratową nawą i węższym, prostokątnym prezbiterium wraz ze 

smukłością bryły wskazywałyby XVI wiek, jako okres powstania kościoła p.w. św. Marii 

Magaleny
1278

. Jednak jest to kolejny dowód o silnie występującej na terenie ziemi wieluńskiej 

tradycji ciesielskiej, która przetrwała do drugiej połowy XVII wieku
1279

.  

Podobieństwo drewnianej budowli sakralnej w Łyskorni do grupy wieluńskich kościołów z 

XV i XVI wieku, dotyczy przede wszystkim elementów projektowo – konstrukcyjnych. 

Podobna jest konstrukcja dachu oraz storczykowa więźba z systemem zaczepów wokół 

prezbiterium
1280

  

Zatem, mimo datacji zabytku na 1660 (data pod wieloma względami jest jeszcze wątpliwa, 

lecz najbardziej prawdopodobna
1281

), należy włączyć kościół w Łyskorni do grupy świątyń 

wieluńskich. Odróżniać go będzie przede wszystkim brak wieży. 

 

                                                           
1276

 Tamże, k. nr 2 
1277

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 84. 
1278

 Tamże, s. 85. 
1279

 J. Łoziński, Zabytki powiatów radomszczańskiego i wieluńskiego. Sprawozdanie z objazdu 

inwentaryzacyjnego, Biuletyn Historii Sztuki, XIV, 1952, nr 2, s. 79-80. 
1280

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Łyskorni …, s. 16.  
1281

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b… s. 85. 
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IL. 139. Plan sytuacyjny kościoła w Łyskorni 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni, oprac. E Andrzejewska, L Andrzejewski, Sieradz 2006, 

załącznik nr 4. 

 

IL.  140. Przekroje kościoła w Łyskorni 

 
Rzut poziomy       Rut więźby dachowej 
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Przekroje pionowe 

 

  

 

 Elewacja północna      Elewacja południowa 
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Elewacja zachodnia       Elewacja wschodnia 

   

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu 

 

IL. 141. Kościół pw. św. Magdaleny w Łyskorni stan obecny 
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4.3.8. Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach 

 

Naramice, to niegdyś wieś szlachecka rodu Naramskich, z których największą sławą 

okrył się Jan Naramski – proboszcz brzeźnicki i oficjał radomski
1282

. Informacje o nim 

widnieją już w 1395 roku, lecz nazwa wioski pojawia się dopiero w 1408 roku, kiedy mowa o 

wystąpieniu Jana de Naramice w towarzystwie Wierusza z Kątów i Wierusza z Białej
1283

. O 

kościele w Naramicach istnieją wzmianki już w 1476 r. Mimo to nie ma jednak dokładnej 

daty jego konsekracji. W Liber Beneficiorum widnieje informacja, iż drewniana świątynia 

istniała zapewne już w XVI wieku
1284

.  

Według opisu zamieszczonego w Ewidencji obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego 

wynika, że obecny kościół w Naramicach jest drugim budynkiem – XVI-wiecznym – 

postawionym na miejscu wcześniejszego
1285

. Z kolei za datę budowy świątyni należy uznać 

ok. 1520 rok
1286

. 

Wizytacje przeprowadzone przez bpa J. W. Turskiego przekazują dopiero w 1706 roku 

taką informację: Kościół drewniany z zakrystią, kaplicą boczną i wieżyczką na sygnaturkę 

został poddany konsekracji
1287

. Z tego przekazu wynikałoby, że na początku XVIII w. kościół 

w Naramicach poddany był już ponownej konsekracji, która mogła się jedynie odbywać 

wtedy, gdy świątynia była wyremontowana lub została postawiona na nowo od podstaw
1288

. 

Wizytacja przeprowadzona w 1720 roku wzmiankuje, iż nie wiadomo, przez kogo 

konsekrowany jest kościół z drewna pw. Wszystkich Świętych
1289

. W tym roku wzniesiono 

także drewnianą dzwonnicę przy kościele
1290

. Wizytacja z 4 grudnia 1730 r. podaje, iż 

wówczas w kościele w Naramicach znajdowały się trzy drewniane ołtarze - główny z 

obrazem Wszystkich Świętych, drugi odnowiony z wizerunkiem rzeźbionym NMP, trzeci z 

obrazem św. Antoniego
1291

.  

                                                           
1282

 J. Łaski, dz. cyt. s. 153. 
1283

 J. Maciejewski, Nad Prosną i Niesobią, Oborniki Śląskie 2009, s. 37. 
1284

 J. Łaski, dz. cyt. s. 153. 
1285

 T. Chalusiak, Dzieje parafii i miejscowości Naramice, Częstochowa 2007, s. 121. 
1286

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach, oprac. A. Lorenc-Karczewska, W. Witkowski, Sieradz 

1997, karta nr 1.(dalej: WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach …, k. nr..); T. 

Chalusiak, dz. cyt., s. 71.; R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, 

Warszawa 1963, s. 121. 
1287

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach…, k. nr 2. 
1288

 Tamże. 
1289

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 155. 
1290

 Katalog Archidiecezji Częstochowskiej, red. J. Mielczarek, M. Mikołajczyk, Częstochowa 2005, s.534. 
1291

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s.440. 
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Wiadomo także, iż rocznicę konsekracji świątyni obchodzono w czwartą niedzielę po 

Wielkanocy
1292

, co także potwierdza kolejna wizytacja przeprowadzana w latach 1744-

1747
1293

. 

Świątynia parafialna w Naramicach nosiła tytuł Wszystkich Świętych, natomiast czczonym 

tutaj patronem był św. Roch Wyznawca.  

W 1772 roku kościół był remontowany przez miejscowego cieślę Marcina Włodarczyka
1294

. 

Kolejne istotniejsze prace naprawcze miały miejsce dopiero w latach 1980-1981, kiedy 

odbudowano od podstaw południową ścianę oraz wymieniono gonty
1295

. 

Kościół w Naramicach jest orientowany. Jego nawa zbudowana została na planie 

prostokąta, a prezbiterium znajdowało się we wschodniej części i było nieco węższe od nawy, 

wydłużone oraz zamknięte trójbocznie. Od północnej strony budynku kościelnego znajdowały 

się dwa prostokątne pomieszczenia zakrystii, z której wchodziło się bezpośrednio do 

prezbiterium. Przy tej samej ścianie, w kierunku zachodnim, wzniesiona została niewielka 

kaplica, sytuowana na planie prostokąta.  

Przy nawie od strony południowej znajdowała się kwadratowa kruchta
1296

, zwana przez 

parafian babińcem
1297

.  

W 2008 roku w kościele wymieniono gont
1298

. 

 

IL. 142. Remont dachu w kościele w Naramicach 

 

Fot. Mirosław Grabczak 

                                                           
1292

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 155. 
1293

 ADWł., AAG. Wiz. 17, k. 219v: 
1294

 K. Domagała, D. Orłowski, dz. cyt., s. 130. 
1295

 Tamże 
1296

 Tzw. przedsionek 
1297

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach …, k. nr 2.; T. Chalusiak, Dzieje parafii i 

miejscowości Naramice, Częstochowa 2007, s. 123. 
1298

 Rękopiśmienna adnotacja do karty ewidencyjnej; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w 

Naramicach …,  k. nr 7. 
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Orientowany kościół w Naramicach wybudowano na drewnianej podwalinie. Ta z 

kolei posadowiona jest na luźno ułożonych kamieniach polnych i betonowej podmurówce
1299

. 

Drewniane ściany kościoła ułożono zrębowo, umocowano na drewnianych podwalinach, 

Dość masywne ściany zostały wzmocnione wewnątrz dodatkowo lisicami, mocowanymi 

stalowymi śrubami. Ponadto obustronnie je oszalowano pionowymi deskami. Po stronie 

zewnętrznej szalunek był bity na styk, wewnątrz budynku na felc
1300

. 

Strop belkowy zarówno nad prezbiterium jak i nad nawą obity został wewnątrz 

kościoła deskami ułożonymi wzdłuż osi budynku
1301

.  

Więźba dachowa nad prezbiterium jest w całości drewniana, płatwiowo-jętkowa, 

została wsparta na drewnianych kozłach (cztery nad prezbiterium, sześć nad nawą i cztery nad 

kruchtą zachodnią). W prezbiterium znajduje się płatew umocowana na trzech stolcach 

środkowych. Ponadto cała konstrukcja wzmocniona była zastrzałami wmontowanymi w 

płatew stropową oraz mieczami. Z kolei zastrzały połączono ze stolcami na nakładkę, czyli 

zostały zakołkowane na stolcach i wsparte o jętkę. Więźba dachowa nad nawą płatwiowo-

krokwiową zbudowana została z krokwi, które zostały podparte parą stolców pionowych i 

dodatkowo wzmocnione zastrzałami. Nad kaplicą i kruchtą zachodnią, podobnie jak to było w 

przypadku prezbiterium, umieszczono więźbę krokwiowo-jętkową. W pierwsze wiązanie od 

wschodniej strony nawy wmontowano ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę, która składała 

się z drewnianej konstrukcji wspartej na trzech parach stolców, wzmocnionych dodatkowo 

krzyżami św. Andrzeja. Od strony zewnętrznej ażurowa wieżyczka posiadała formę 

kolumnady przykrytej hełmem. Całość wieżyczki została obita blachą cynkową
1302

. 

We wszystkich pomieszczeniach kościoła zamiast posadzki ułożono drewniane podłogi z 

białych desek o grubości 38 mm, które rozłożono wzdłuż osi budynku. Posiadały one również 

wsparcie na legarach umieszczonych bezpośrednio na gruncie. W sieni kościoła od strony 

południowej, wzniesiono policzkowe, jednobiegowe, o stopniach deskowych schody, wiodące 

na chór muzyczny. Dodatkowo zabezpieczone zostały ażurową balustradą, wykonaną z 

pionowych desek obitych boazerią. Całość chóru wzmocniona została dwoma słupami. 

Podobna balustrada, lecz bez obicia boazerią, umieszczona została na linii oddzielającej 

prezbiterium od nawy. Wysunięto ją w głąb prezbiterium, tak żeby nie znajdowała się 

bezpośrednio pod belką tęczową
1303

. 

                                                           
1299

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach…, k. nr 2. 
1300

 Tamże. 
1301

 Tamże, k. nr 2v. 
1302

 Tamże. 
1303

Tamże. 
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Okna i drzwi kościoła umieszczono w drewnianych ościeżach, które wmontowano w 

otwory pozostawione przy wznoszeniu zrębu. Okna krosnowe wstawiono na współczesnych 

zawiasach czopowych, wzmocnionych żelaznymi narożnikami. W nawie, prezbiterium i 

przedsionku zachodnim założono okna trójdzielne, pięciopoziomowe, z kolei w zakrystii 

jedno dwudzielne, dwupoziomowe, a w kruchcie zachodniej dwudzielne, trójpoziomowe. 

Jedynie w szczytowej ścianie prezbiterium zachowane zostało tzw. ślepe okno w formie 

jednoskrzydłowej i bez podziałów. Okna obramowano listwami. W oknach zamontowano 

kute kraty zabezpieczające przed włamaniem. Ościeża drzwi zakrystii i kruchty południowej 

posiadały kształt prostokąta ujętego w listwowe ramy, natomiast wejścia do kruchty 

zachodniej posiadały zamknięcie w kształcie łuku koszowego. Dwuskrzydłowe, spągowe, z 

listwą przymykową drzwi zewnętrzne zawieszono na kutych, współczesnych zawiasach, 

wzmocnione dodatkowo kutymi narożnikami i zamknięte łukiem odcinkowym, prowadziły do 

kruchty zachodniej. Za nimi znajdowały się dwuskrzydłowe, przeszklone, współczesne drzwi 

prowadzące do sieni (przystawki), które umieszczone zostały w prostokątnej ramie. 

Natomiast od południowej strony do wnętrza (do tzw. babińca) prowadziły drzwi deskowe, 

jednoskrzydłowe z zamkiem skrzynkowym. Wewnętrzne drzwi, oddzielające zakrystię od 

prezbiterium i kruchtę południową od nawy miały kształt prostokątny, były opierzane, 

współczesne z nowym zamkiem
1304

. 

Jednonawowy kościół charakteryzował się prostym ciągiem komunikacyjnym, 

prowadzącym od zachodu przez kruchtę, sień do nawy głównej oraz od południa przez 

kruchtę. Z nawy głównej możliwe było przejście do kaplicy od strony północnej lub przez 

prezbiterium do pomieszczeń zakrystii, które umieszczone były amfiladowo. Wejście na 

poddasze umieszczone zostało w stropie znajdującym się nad chórem muzycznym
1305

. 

Kościół składa się z czterech brył pokrytych osobnymi dachami oraz prezbiterium 

krytego jednym dachem łącznie z zakrystią. Najwyższa była nawa główna, sień stanowiła 1/3 

jej wysokości, a kruchty – południowa i zachodnia stanowiły 1/2. Całość pokryto podwójnym 

dachem gontowym, z tym, że nad nawą główną i kruchtą znajdował się dach dwupołaciowy, a 

nad prezbiterium, kaplicą i kruchtą południową miał postać trójpołaciową
1306

. 

Pierwszą oś na elewacji zachodniej w kościele wyznaczają dwuskrzydłowe drzwi 

wejściowe, drugą znaczyło okno kaplicy, znajdującej się od strony północnej. Północna 

                                                           
1304

 Tamże, k. nr 2v-3. 
1305

 Tamże, k. nr 3. 
1306

 Wymiary kościoła: prezbiterium – 9,50 m x 5,40 m. nawa główna – 10,60 m x 9,24 m x ok. 5 m, sień – 5,70 

m x 7,60 m, kruchta zachodnia – 2,25 m x 4,50 m, kruchta południowa – 2,60 m x 2,95 m, zakrystia – 8,90 m x 5 

m, kaplica – 3,20 m x 3,10 m.; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach…,  k. nr 3v. 
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elewacja zaznaczona została przez pięć osi, które to biegną na linii poszczególnych okien 

budynku kościoła: pojedynczego okna sieni, kruchty, nawy oraz każdego z pomieszczeń 

zakrystii. Piątą oś wyznaczał niewielki okap wysunięty poza ściany, od spodu obity deską. 

Elewacja wschodnia miała charakter 2-osiowy: pierwsza znajdowała się na linii drzwi 

zakrystii, a druga na linii odeskowanego okna ściany szczytowej. Ostatnia elewacja – 

południowa posiadała aż siedem osi: dwie pierwsze wyznaczają dwa okna w ścianie 

prezbiterium, kolejne dwie stanowią również dwa okna tym razem w ścianie nawy głównej, 

następne dwie osie można wyznaczyć na linii okna w kruchcie i w sieni. Ostatnia, siódma oś 

przebiega na linii drzwi do kruchty południowej
1307

.  

Kruchta zachodnia była oddzielona od nawy ścianą chóru muzycznego, a prezbiterium 

i nawę rozdzielała belka tęczowa. Nad prezbiterium widnieje pozorna kolebka, nad nawą 

natomiast płaski strop. Pomiędzy nawą i sienią pod chórem muzycznym umieszczona została 

przegroda, niegdyś wyznaczająca koniec kościoła. W przegrodzie tej od strony północnej i 

południowej wycięte zostały w zrębie, odeskowane prostokątne otwory (nie podano ich 

funkcji). Przy jednej z nich od strony południowej, w sieni znajdują się schody wiodące na 

chór muzyczny
1308

.  

Obok kościoła po stronie południowo zachodniej znajdowała się wolnostojąca, z początku 

drewniana, a później murowana, otwarta dzwonnica, którą zniesiono w 1720 r., a 

przeznaczona była początkowo dla dwóch dzwonów
1309

.  

Kubatura budynku kościelnego określona została na 780 m
3
, a jej powierzchnię użytkową 

obliczono na 190 m
2
.  

Kościół w Naramicach był pomijaną świątynią drewnianą w zestawieniach budowli 

sakralnych ziemi wieluńskiej. Moim zdaniem należy on do budowli o najciekawszej bryle. 

Różni się od pozostałych świątyń brakiem wieży, co jest najbardziej widoczną różnicą. Także 

dach jest zróżnicowany do pozostałych świątyń. Nad czterema bryłami mieszczą się osobne 

dachy. Z perspektywy badania jedynie architektury, ta różnica powinna wykluczyć kościół w 

Naramicach z opisywanej grupy świątyń, ponieważ rozwiązaniem dachu bliżej mu do świątyń 

śląskich. Niemniej świątynię tą wybudowano na terenie ziemi wieluńskiej na początku XVI 

wieku, stąd należy umieścić ją w spisie tych jakże ważnych budowli. 

 

                                                           
1307

 Tamże. 
1308

 Tamże, k. nr 4. 
1309

 T. Chalusiak, dz. cyt., s. 127. 
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IL. 143. Plan sytuacyjny kościoła w Naramicach 

 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach, oprac. A. Lorenc-Karczewska, W. Witkowski, Sieradz 1997, 

załącznik nr 3. 

 

IL. 144. Rzut poziomy 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Naramicach, oprac. A. Lorenc-Karczewska, W. Witkowski, karta nr 1, 

Sieradz 1997. 
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IL. 145. Przekroje kościoła pw. Wszystkich Świętych w Naramicach 

 

    

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu 
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IL. 146. Kościół w Naramicach w latach 20. XX wieku 

 

Źródło: Dodatek niedzielny do „Kurjera Łódzkiego” rok II, Łódź 1925 , nr 37s. 10. 

IL. 147. Kościół w Naramicach stan obecny 
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4.3.9. Kościół p.w. św. Anny w Ochędzynie Starym 

 

Ochędzyn to niewielka miejscowość w powiecie wieruszowskim (woj. łódzkie) 

położona 26 kilometrów od Wielunia. W kierunku południowym od głównej drogi znajduje 

się w niej niewielki drewniany kościół parafialny p.w. św. Anny.  

W 1250 roku Przemysł I zezwolił klasztorowi łubnickiemu na lokację Ochędzyna na 

prawie niemieckim. W 1253 roku Ochędzyn stał się własnością klasztoru w Ołoboku
1310

. Jak 

podaje wizytacja z 1720 roku we wsi dziedzicznej mniszek cysterek z konwentu w Ołoboku 

znajduje się drewniany kościół filialny Sokolnik p.w. św. Anny, który nie jest 

konsekrowany
1311

. 

Z architektonicznego punktu widzenia ciężko jest określić, kiedy zbudowano kościół p.w. św. 

Anny w Ochędzynie, ponieważ nie zachował się żaden fragment architektoniczny, który 

pozwoliłby ustalić dokładną datację zabytku
1312

. W Liber Beneficiorun Jana Łaskiego 

wymieniono jedynie, że w Ochędzynie znajduje się oraculum ex atiquo incorporatum 

ecclesiae parochiali in Sokolnyki
1313

. Zapis ten mógłby świadczyć o istnieniu świątyni w 

Ochędzynie już na przełomie XV i XVI wieku. Oznaczałoby to, że jest jedną z najstarszych 

budowli sakralnych historycznej ziemi wieluńskiej. Za powstaniem tego drewnianego zabytku 

na przełomie XV i XVI wieku przemawia także rzut pierwotnej budowli o niemal 

kwadratowej nawie, z węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Rzut taki był 

charakterystyczny dla kościołów wzniesionych w tym okresie na terenie ziemi wieluńskiej, 

Wielkopolski i Małopolski. Ponadto w kościele w Ochędzynie linie ścian zbiegają się ku 

górze, co jest widoczne we wnętrzu świątyni i również mogłoby świadczyć o średniowiecznej 

datacji zabytku
1314

. Po raz pierwszy wezwanie kościoła, tj. św. Anny pojawia się dopiero 

podczas wizytacji w 1720 roku
1315

. Nie wiadomo, pod jakim wezwaniem była ta kaplica 

wcześniej. Wizytacja z 1730 roku podaje, iż w Ochędzynie znajduje się kaplica z relikwiami, 

a na jej wyposażeniu są trzy mszały, w tym jeden pogrzebowy, a msza św. odprawiana jest w 

trzecią niedzielę
 1316

. Istotny remont świątyni został przeprowadzony w latach 1753 i 1797. 

                                                           
1310

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VII, s. 382. 
1311

 ADWł., AAG, Wiz. 12, s.145. 
1312

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 94. 
1313

 J. Łaski, dz. cyt., s. 150-151. Podczas wizytacji Jana Łaskiego w kościele w  Ochędzynie były m.in. kielichy 

srebrne złocone, kapral jedna misa, dwa dzwony, jeden mały dzwon. 
1314

Jak trafnie zauważyła dr Grażyna Ruszczyk, taki sposób konstrukcji zrębu został zaniechany w późniejszym 

okresie i już w XVII wieku występował, jako anachronizm w innych obiektach.; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 94. 
1315

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s.145. 
1316

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 414. 
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Wymieniono wówczas niektóre elementy konstrukcji zrębowej ścian, wzmocniono dach, oraz 

usunięto zniszczone gonty pokrycia dachowego
1317

.  

W 1925 roku przeprowadzono znaczny remont w kościele p.w. św. Anny. Za pomocą 

sprowadzonego specjalnego dźwigu podniesiono cały obiekt na wysokość, która pozwalała 

założenie w świątyni fundamentu z cegły. Zrekonstruowano także nawę kościoła oraz ją 

przedłużono. Zmieniono także długość ścian bocznych poprzez dobudowanie na nowym 

fundamencie dwukrotnie dłuższych od dotychczasowych. Taki zabieg miał na celu 

zwiększenia powierzchni użytkowej w kościele. Podczas intensywnych prac remontowych w 

1925 roku odnowiono również strop świątyni i wyremontowano dach
1318

. W 1945 roku 

odmalowano wnętrze kościoła. W 1953 roku odremontowano organy znajdujące się w 

świątyni. Wykonano także nowe oszklone drzwi między kruchtą a nawą. Wymieniono w tym 

czasie również gonty na południowej połaci dachu. W 1954 roku otynkowano dzwonnicę oraz 

ustawiono w jej wnękach figury. W 1959 roku w budynku kościelnym zamontowano 

instalację elektryczną, W 1965 roku ponownie otynkowano dzwonnicę oraz ułożono nowe 

gonty na południowej połaci dachu. W 1972 roku odmalowano wnętrze kościoła
1319

. W 1973 

roku ogrodzono teren kościelny oraz ułożone nowe gonty w północnej części dachu. W 1976 

roku wyremontowano plebanię, uzupełniono instalację elektryczną kościoła i wykonano 

żelazną bramę do dzwonnicy. W 1978 roku zakonserwowano ściany wraz z dachem świątyni 

za pomocą ksylamitu i smaru. Odmalowano także sygnaturkę i stolarkę. W 1980 roku także 

za pomocą ksylamitu zabezpieczono deski zachodniego szczytu. W 1985 roku 

wyremontowano zachodni szczyt kościoła oraz wymieniono pułap na chórze muzycznym. 

Znaczący remont w świątyni miał miejsce w latach 1994-1995. Renowacji rozstało poddane 

głównie wnętrze kościoła
1320

. Kolejne badania techniczne świątyni miały miejsce w roku 

2004 oraz w 2008. W obu przypadkach ewidencji zabytku odnotowano, iż kościół w 

Ochędzynie jest w dobrym stanie technicznym
1321

. 

                                                           
1317

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Ochędzynie z XVI wieku, „ Puls Wielunia”, nr 6(55), Wieluń 2008, s. 16. 
1318

 R. Czmyr, Dzieje parafii Ochędzyn (1922-1972), Częstochowa 1994, s. 57. 
1319

 Zajęła się tym firma Jagielskiego z Wieruszowa 
1320

 Założono wówczas szalunek wewnętrzny, założono nowy pułap, przebudowano kruchtę zachodnią, 

zaszalowano otwór okienny w nawie (od strony północnej), zlikwidowano ściankę, która wydzielała przedsionek 

zakrystii oraz zlikwidowano do niego wejście. Odeskowano także dolną partię słupów chóru muzycznego. W 

1995 roku firma Bolesława Zakowicza z Sulmierzyc przeprowadziła także remont ołtarzy, lecz zdaniem 

konserwatora zabytków było to zrobione w sposób nieprofesjonalny. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta 

ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. sw. Anny w Starym Ochędzynie, 

oprac. E. Andrzejewska, D. Rutkowska, Sieradz 1995, karta nr 5, 8.(dalej: WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. 

Anny w Starym Ochędzynie …, k. nr..) 
1321

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie…, k. nr 8. 
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Kościół p.w. św. Anny w Ochędzynie jest świątynią orientowaną, usytuowaną na 

południe od głównej drogi na płaskim terenie w centralnej części wsi i zwróconą szczytową 

ścianą w stronę drogi dojazdowej. Jej podwalina jest drewniana i posadowiona na ceglanym 

fundamencie łączonym zaprawą wapienno-cementową, co tworzy podmurówkę. Podmurówka 

nakryta jest dodatkowo drewnianym okapnikiem, co stanowi odpowiednią izolację
1322

.  

Ściany kościoła skonstruowano z bali modrzewiowych o grubości 20-25x40 cm oraz 

wzmocniono tyblami i uszczelniono gliną. Ułożono je na zrąb i powiązano na węgłach na rybi 

ogon. Belki ociosano i dokładnie połączono ze sobą. Zachodnią cześć nawy zbudowano o 

konstrukcji szkieletowej.  Miejsce styku pierwotnej części nawy z dobudowaną wzmocniono 

obustronnie lisicami, które następnie skręcono za pomocą śrub. Obecny zrąb ścian obito od 

wewnątrz poziomym szalunkiem. U dołu szalunku dodano tzw. fartuchy, które osłaniają 

betonowo-ceglane przyziemie
1323

. Kruchty w kościele zbudowane w konstrukcji szkieletowej. 

Wewnętrzne ściany świątyni są tynkowane
1324

 oraz zostały pokryte malowaną dekoracją z 

motywami stylizowanych kwiatów oraz roślinnej wici
1325

. Zewnętrze ściany pokryto 

oszalowano pionowo z nabitymi na ich styku listwami
1326

. Przestrzeń wewnętrzną kościoła 

nakrywają płaskie, drewniane, dwustronnie deskowane stropy. Deski stropowe ułożono 

wzdłuż osi kościoła i połączono ze sobą na tzw. pióro i wpust. Strop w nawie i prezbiterium 

wspiera się na zrębie ścian. Strop kościoła na całej jego długości jest płaski, drewniany oraz 

pomalowany bezbarwnym lakierem. Przejście z nawy do prezbiterium akcentuje belka 

tęczowa. Jest ona o prostym wykroju, z umieszczonym na niej krzyżem i dwoma 

wyrzeźbionymi postaciami
1327

. 

Drewniana więźba dachowa kościoła nie jest jednorodnej konstrukcji
1328

. 

Wzmocniono ją w płaszczyźnie podłużnej dwoma ścianami stolcowymi, natomiast w 

płaszczyźnie poprzecznej wsparto ją systemem prostych zaczepów wokół nawy i z końcami 

belek stropowych wokół prezbiterium. Więźba składa się z trzynastu wiązarów
1329

, które są 

na przemian pełne i puste o rozpiętości kozłów krokwiowych większej od szerokości nawy. 
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 Tamże, k. nr 2.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 91. 
1323

 R. Czmyr, dz. cyt., s. 58. 
1324

 Nie ustalono, kiedy wewnętrzne ściany zostały otynkowane  
1325

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie…, karta nr 2v.; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.90-91. 
1326

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie…, k. nr 2v. 
1327

R. Czmyr, dz. cyt., s. 58. 
1328

Nad prezbiterium i nawą (we wschodniej partii więźby dachowej) jest ona o ustroju storczykowym z 

niepełnym storczykiem dochodzącym do górnych jętek.  Nad zachodnią częścią nawy wykonano więźbę 

dachową płatwiowo-stolcową, która składa się z sześciu wiązarów krokwiowych na przemian pełnych i 

niepełnych. Nad zakrystią, kruchtą zachodnią i boczną więźba dachowa jest krokwiowa 
1329

 Pięć nad prezbiterium oraz osiem nad nawą 
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Kozły wiązarowe posiadają rozpiętość odpowiadającą szerokości nawy, w związku z czym 

wokół węższego prezbiterium powstał szeroki nadwieszony okap
1330

. Tego rodzaju 

konstrukcja więźby dachowej może unieść ciężar pokrycia, jak również oprzeć się ciężkim, 

wietrznym warunkom atmosferycznym. Ponadto taka forma dachu nadaje całemu budynkowi 

piękny kształt poprzez swoją strzelistość i miękkość linii długich połaci dachowych
1331

. 

Konstrukcja więźby dachowej ma charakter krokwiowo-storczykowy. Więźba dachowa 

została oznakowana za pomocą ciesielskich znaków montażowych, lecz ich rozszyfrowanie 

nie jest możliwe
1332

. Podstawowe wymiary elementów konstrukcyjnych są następujące: belka 

stropowa 22x24 cm, leżnia 25x18 cm, słup 29x21 cm, krokiew 14x20 cm, miecz – nogi 18x14 

cm, zastrzał 13x17 cm, słupek podpierający krokiew 15x17 cm.  Elementy pierwotnej więźby 

dachowej były kołkowane i ciosane, natomiast wtórne wzmocnienia były tarte piłą.  Złącza, 

które występują w więźbie dachowej kościoła w Ochędzynie: na czop, zwidłowanie i 

nakładkę
1333

.   

Całość bryły świątyni pokrywa wysoki, jednokalenicowy, dwuspadowy dach o 

znacznej stromiźnie. Nad wschodnią częścią prezbiterium przechodzi w trójpołaciowy, 

natomiast od zachodniej strony zakończony jest półszczytowo. Od północy dach jest 

przedłużony nad zakrystię. Nad kruchtą południową dach jest dwuspadowy, pulpitowy
1334

. 

Kruchta boczna zadaszona jest dwuspadowo
1335

. Z kolei kruchta zachodnia pokryta jest 

dachem pulpitowym. Na kalenicy, na styku nawy z prezbiterium umieszczono sześcioboczną 

wieżyczkę sygnaturki z ażurową latarnią. Wieżyczkę przykryto cebulastym hełmem z iglicą, 

kulą i krzyżem
1336

. Dachy pokryte są deszczółkami gontowymi na łatach, natomiast 

sygnaturkę podbito blachą ocynkowaną, trapezową
1337

. 

Podłogi kościoła są drewniane 
1338

. Podłoga prezbiterium jest podwyższono w 

stosunku do nawy o jeden stopień.  

Schody wewnętrzne, które prowadzą na chór muzyczny również są drewniane
1339

 .  

Otwory okienne w kościele posiadają wykrój stojącego prostokąta. Są one okratowane 

pomiędzy skrzydłami. Drewniane okna w prezbiterium i nawie są wtórne, podwójne, 
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 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie …, karta nr 2v 
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R. Czmyr, dz. cyt., s. 59. 
1332

 Na słupach południowej ściany stolcowej widać trzykrotne nacięcia. Ponadto widnieją także znaki rzymskie 

na słupkach podpierających krokwie. 
1333

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie…, karta nr 3. 
1334

 Stanowi on przedłużenie północnej połaci prezbiterium  
1335

 Z kalenicą biegnącą prostopadle do osi podłużnej kościoła 
1336

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie …, karta nr 3v. 
1337

 Tamże. 
1338

 Deskowe na legarach 
1339

 Schody policzkowe, jednobiegowe. 
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jednopoziomowe i jednodzielne.   Natomiast okno w kruchcie jest ościeżnicowe, dwudzielne i 

sześciokwaterowe
1340

. 

Otwory drzwiowe w świątyni mają wykrój wydłużonego stojącego prostokąta
1341

. 

Obecne otwory są wypełnione ponowną stolarką drzwiową, którą pomalowano olejno. Drzwi 

zewnętrze do zachodniej kruchty są drewniane, dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-

płycinowej. Zewnętrzne drzwi do zakrystii są jednoskrzydłowe, posiadają zawiasy czopowe. 

Drzwi wewnętrzne do kruchty bocznej, obok których znajduje się składzik, są drewniane, 

dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe
1342

 . Drzwi wewnętrzne są jedno lub dwuskrzydłowe i 

ramowo-płycinowe
1343

.  

Kościół w Ochędzynie jest jednonawowy. Nawa świątyni posiada plan wydłużonego 

prostokąta. Jest ona szersza od kwadratowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, przy 

którym, od północnej strony, znajduje się poprzedzona przedsionkiem zakrystia
1344

. W 

kościele znajdują się także dwie kruchty. Pierwsza – zachodnia jest prostokątna i równa 

szerokości nawy. Druga kruchta – południowa jest na rzucie kwadratu. W południowo-

zachodnim narożu nawy usytuowane są schody prowadzące na chór muzyczny
1345

.  

Bryła świątyni jest zwarta. Elewacje kościoła są z niskim ceglanym cokołem nakrytym 

drewnianym okapnikiem. Oszalowano je z listwowaniem. Po stronie południowej elewację są 

regularnie rozczłonkowane otworami okiennymi
1346

. Ściany nawy i prezbiterium obiega na 

równiej wysokości drewniany okap. Po stronie południowej został wsparty dwoma 

(czworobocznymi w przekroju) słupami
1347

. W szczytowej ścianie nawy okap łączy się z 

daszkiem okapowym
1348

 

Tęcza, znajdująca się w kościele, posiada wykrój prostokątny. Występuje ona z 

pojedynczą obustronnie fazowaną belką. Chór muzyczny wsparto dwoma słupami, które 

umieszczono na linii ościeży zachodniego wejścia. Słupy w świątyni
1349

 są dekorowane 

ząbkowaniem na zwieńczeniach. W środkowej części słupy ozdobiono fazowaniem, które 

przechodzi w ostre wcięcie w kształt litery „W”. Otwory wejściowe do kościoła, których jest 
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 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie …, k. nr 3v-4. 
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 Wszystkie otwory drzwiowe w kościele są ujęte ościeżami. 
1342

 O ośmiopłycinowym podziale skrzydeł. Ich zawiasy są czopowe 
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 o prostopadłościennych cokołach 
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pięć, są prostokątne w nowych obramieniach
1350

. Otwory okienne świątyni są w nowych 

ramach. W kościele znajduje się dziewięć dużych i prostokątnych okien oraz cztery małe, 

kwadratowe
1351

. 

W zachodniej części korpusu kościoła, na wysokości ok. 2,5 m, znajduje się empora, która 

została wsparta na dwóch belkach poziomych oraz dwóch słupach
1352

. Posadzki w nawie i 

prezbiterium wykonano z desek. W obrębie ołtarza posadzka została podniesiona o ok. 20 cm. 

i posiada jeden stopień. 

Konstrukcja, której złącza występują na rybi ogon, zarówno prezbiterium, jak i 

wschodniej części nawy jest zrębowa oraz wzmocniona tyblami i uszczelniona gliną. W 

zachodniej części nawy występuje budowa szkieletowa. W miejscu łączenia tych dwóch 

członów wzmocniono ją obustronnie dwoma lisicami
1353

.  

Wymiary świątyni są następujące: trójboczne zamknięcie prezbiterium 4,7x5,1 m, wschodnia 

część nawy 8,1x7,6 m, zachodnia część nawy 7,9x7,6m. Kubatura świątyni wynosi 785 m
3
, 

natomiast powierzchnia użytkowa, to 163 m
2
. 

Przebudowa i zmiany konstrukcyjne kościoła w Ochędzynie dostarczyły trudności w 

ustaleniu dokładnej daty jego wybudowania. Nie zachowały się detale architektoniczne 

świadczące o cechach późnośredniowiecznej budowli sakralnej z przełomu XV i XVI 

wieku
1354

. Jednak mimo licznych prac restauratorskich i naprawczych kościół w Ochędzynie 

zachował swoją pierwotną formę. Na podstawie analizy stylistyczno-porównawczej XV-XVII 

wiecznych kościołów należących do grupy wielkopolskich świątyń, kościół p.w. św. Anny 

można zaliczyć do określonej grupy świątyń
1355

. Pomimo szeregu prac budowlanych przy 

drewnianym kościele w Ochędzynie, można założyć, iż jego układ przestrzenno-

konstrukcyjny jest pierwotny oraz charakterystyczny dla gotyckiej i późnogotyckiej 

architektury kościelnej w jej wielkopolskiej odmianie regionalnej, czyli tzw. wieluńskiej 

grupy XVI-wiecznych kościołów drewnianych
1356

. 

Za budową kościoła na przełomie XV i XVI wieku przemawia przede wszystkim rzut 

pierwotnej budowli o niemal kwadratowej nawie wraz z węższym (prostokątnym), 

                                                           
1350

 Dwa zachodnie – do kruchty i z kruchty do nawy są szerokie, zamknięte odcinkowym łukiem. Dwa północne 

do zakrystii z prezbiterium i z zewnątrz. Jeden południowy do kruchty oraz jeden otwór wejściowy południowy 

z kruchty do nawy 
1351

Sześć w ścianie południowej, jedno okno w ścianie północnej, dwa w zakrystii, dwa nad chórem oraz dwa w 

zachodniej kruchcie 
1352

R. Czmyr, dz. cyt., s. 58. 
1353

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 91. 
1354

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Ochędzynie …, s. 16. 
1355

R. Czmyr, dz. cyt., s. 59. 
1356

Tamże, s. 59-60. 
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trójbocznie zamkniętym prezbiterium
1357

. Ważnym elementem konstrukcyjnym w kościele w 

Ochędzynie jest lekkie zbieganie się linii ścian ku górze
1358

. Jest to cecha charakterystyczna 

dla XV i XVI-wiecznego budownictwa sakralnego i zaniechana w późniejszym 

budownictwie
1359

. Warto podkreślić także obecność okien jedynie od południowej strony, co 

także przytwierdza w średniowiecznej datacji zabytku. Nie można natomiast stwierdzić 

pierwotnego istnienia w prezbiterium małego kolistego okienka we wschodniej części, co 

także było charakterystyczne dla budowli sakralnych w XVI wieku 
1360

. 

W przypadku kościoła p.w. Anny należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden szegół. W 

budowie kościoła w Ochędzynie zastosowano bale o szerokości 46 cm. Tak wielkie bierwiona 

są rzadko spotykane w innych świątyniach. Więźba dachowa, mimo tego, iż jest wtórna, 

należy do silnych tradycji średniowiecznych. Powstała ona w XVI lub nawet XVII wieku, 

reprezentując zastosowany wariant z krótszym storczykiem, który nie dochodzi do złącz 

krokwi, tylko do górnej jętki. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w kościołach z 

Wielkopolski – Koźminie i Wierzenicy
1361

.  Jest kolejny zbiór cech wskazujących na XV 

wieczną datację zabytku
1362

  

Łoziński nie włączył kościoła p.w. św. Anny w Ochędzynie do wyodrębnionej przez 

siebie grupy średniowiecznej świątyń wieluńskich. Z pewnością w wyniku braku wieży. 

Natomiast zdaniem Pawlaczyka rzut i bryła tego kościoła mieszczą się w późnogotyckim 

typie wielkopolskim
1363

. 

 

                                                           
1357

 Jest to cecha wspólna także dla kościołów wielkopolskich i małopolskich.  
1358

 Jest to widoczne we wnętrzu kościoła 
1359

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…,s. 94. 
1360

 S. Pioruński, Kościół drewniany w Ochędzynie…, s. 16. 
1361

 Wiązary pełne w Ochędzynie są bardziej rozbudowane poprzez wprowadzenie dwóch stolców.  
1362

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b… s. 95. 
1363

 Podobnie jak reszta kościołów wieluńskich scharakteryzowana przez Łozińskiego. M. Pawlaczyk, 

Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, 

s. 123. 
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IL. 148. Usytuowanie kościoła p.w. św. Anny w Ochędzynie Starym 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. św. Anny w Starym Ochędzynie, oprac. E. Andrzejewska, D. Rutkowska, Sieradz 1995, załącznik 

nr 16. 

 

IL. 149. Przekroje kościoła w Ochędzynie Starym 

 

Rzut poziomy       Przekrój podłużny  
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Elewacja południowa      Elewacja północna  

    

 Elewacja wschodnia     Elewacja zachodnia   

  

 Przekrój poprzeczny przez nawę Przekrój poprzeczny przez prezbiterium i 

zakrystię 

    

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. M. Arszyński, Tom XXIV, Warszawa 1993, s. 92-95 
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IL. 150. Kościół p.w. św. Anny w Ochędzynie Starym stan obecny 
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4.3.10. Kościół p.w. Wszystkich Świętych (Sanktuarium Matki Bożej) w Popowicach 

 

 Niegdyś wioska występująca pod nazwą Popowycze została założona w XIII wieku. W 

I połowie XIII wieku była to wieś we władaniu kościoła w Rudzie, zapisana przez kanonika 

wrocławskiego Jana. Obecnie jest to niewielka miejscowość w gminie Pątnów oddalona 7 

km. od Wielunia na drodze do Kluczborka, w której znajduje się jeden z najstarszych 

drewnianych kościołów ziemi wieluńskiej
1364

. Z 1459 roku pochodzi pierwsza wzmianka o 

istnieniu w Popowicach kaplicy. Podaje ją księga konsystorza wieluńskiego, gdzie mowa o 

ugodzie proboszcza kadłubskiego Wojciecha z kmieciami popowickimi w sprawie 

odprawiania nabożeństw. Sąd rozjemczy wyznaczył obowiązki kmieci wobec proboszcza w 

1470 roku
1365

. 

Już na początku XVI wieku w Popowicach była oracula (kaplica) wybudowana 

prawdopodobnie na miejscu starej. Była ona uposażona w niezbędne rzeczy, m.in. dwa 

mszały – jeden pisany, a drugi drukowany
1366

. Nabożeństwa w kaplicy odprawiane były przez 

plebana z Kadłuba. Otrzymywał on z każdego łanu, który należał do kmiecia po korcu żyta i 

owsa, natomiast z łanu sołtysiego pół grzywny za dziesięcinę
1367

. Kościół w tej niewielkiej 

miejscowości p.w. Wszystkich Świętych został wybudowany z modrzewia na początku XVI 

wieku
1368

 

W 1730 roku przebudowano zakrystię oraz dobudowano dwa ołtarze. Inicjatorem prac 

remontowych był wówczas kanonik wieluński Andrzej Bogusławski
1369

. Kościół został 

gruntownie przebudowany między rokiem 1720
1370

, a 1765
1371

. Odpowiedzialni za prace 

restauratorskie byli plebani z parafii Kadłub
1372

. W 1730 roku zniszczeniu uległa dzwonnica, 

natomiast w 1739 roku połączona z kościołem wieża przejmuje funkcję dzwonnicy
1373

. W 

                                                           
1364

 D. Langner, Kościół p.w Wszystkich Świętych (Sanktuarium Matki Bożej) w Popowicach, „Kulisy Powiatu”, 

nr 40(326), Wieluń 2012, s. 15. 
1365

 W wyniku postanowienia sądu rozjemczego proboszcz w Kadłubie musiał odprawić nabożeństwo w 

Popowicach raz w miesiącu w trzecią niedzielę. Z kolei kmiecie za tę usługę składali proboszczowi na 

utrzymacie po mierze żyta i owsa z każdego łanu, sołtys sześć groszy z łanu, a zagrodnicy i komornicy po 

groszu. Natomiast wieś na wino, które było potrzebne do odprawiania mszy św. dawała sześć groszy, a na hostię 

ćwierć przenicy.; R. Frysiak, Wybrani ludzie i miejsca, Wieluń 1999, s. 10. 
1366

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, s. 799. 
1367

 Tamże 
1368

 J. Łaski, dz. cyt., s. 127. 
1369

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 149. 
1370

 Wizytator oficjał Stanisław Madaliński używa stwierdzenia starożytny, opisując kościół w Popowicach 
1371

 Wizytator prałat Franciszek Grochowalski archidiakon uniejowski używa stwierdzenia niedawno 

wystawiony opisując kościół w Popowicach. Chodzi z pewnością o kompletną renowację kościoła, gdyż wnętrze 

kościoła wskazuje na okres zdecydowanie wcześniejszy.; J. Łaski, dz. cyt., s. 127. 
1372

 J. Łaski, dz. cyt., s. 127 
1373

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 
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1752 roku remontu wymagał dach, wówczas zbierane były już na ten cel niezbędne 

materiały
1374

. Kościół pomalowano i poddano remontowi w 1760 roku
1375

. W latach 1797-

1810 przeprowadzono gruntowny remont dachu nad prezbiterium i korpusie nawowym. W 

1827 roku z nieznanych przyczyn przeniesiono proboszcza z Kadłuba do Pątnowa. W swój 

zarząd otrzymał także świątynię w Popowicach
1376

. Stan kościoła w wyniku braku 

regularnego zarządcy stale się pogarszał. W 1841 roku filie w Popowicach i Grębieniu oraz 

parafia w Kadłubie zostały wcielone do parafii Krzyworzeka
1377

.  

W drugiej połowie XIX oraz na początku XX wieku kościół uległ poważnemu 

zniszczeniu w wyniku zaniedbań ze strony jego użytkowników
1378

. 

W 1920 roku następuje jednak reelekcja parafii w Kadłubie i wraz z nią odtworzono 

filię w Popowicach
1379

. 

W późniejszym okresie kościół w Popowicach wymagał generalnego remontu, gdyż 

czas i wojny nie były przychylne dla funkcjonowania budowli sakralnej
1380

.  

Kościół znaczącym remontom poddany został w latach 1950-1951 w ramach fundacji 

Ministerstwa Kultury i Sztuki
1381

. Natomiast w latach 60. i 70. przeprowadzano jedynie 

bieżące prace zakresu konserwacji
1382

.  

Zabytkowy kościół w Popowicach doczekał się należytej restauracji dopiero w latach 

80-tych XX wieku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był proboszcz Parafii Kadłub (której 

kościół w Popowicach był filialny) Ryszard Frysiak
1383

. Wtedy to w latach 1981-1984 

wykonano betonowy fundament pod świątynie, wymieniono północną ścianę nośną oraz 

przebudowano chór. Usunięte zostały także zabytkowe odrzwia wraz z okuciami i kłódkami, 

a wnętrze kościoła zostało obudowane boazerią
1384

. Od 1990 roku kościół p.w. Wszystkich 

Świętych w Popowicach decyzją biskupa Stanisława Nowaka jest Sanktuarium Maryjnym p. 

w. Matki Bożej Miłosiernej
1385

.  

                                                                                                                                                                                     
filialny p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach, oprac. M. Mikołajczyk, Sieradz 1996, karta nr 2.(dalej: 

WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach …, k. nr.) 
1374

 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 107. 
1375

 R. Frysiak, dz. cyt, s. 12. 
1376

 Tamże 
1377

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VIII, Warszawa 1880-1914, s. 

799. 
1378

Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 27. 
1379

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach…, k. nr 3. 
1380

 D. Langner, Kościół p. w Wszystkich Świętych (Sanktuarium Matki Bożej) w Popowicach…, s. 15. 
1381

 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 39. 
1382

 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 28. 
1383

 Pioruński S., Modrzewiowy kościół drewniany w Popowicach z pierwszej połowy XVI wieku, „ Puls 

Wielunia”, nr 24(47), Wieluń 2007, s. 16. 
1384

 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 28. 
1385

 Z. Białas, Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Popowicach, „Wieluniak”, nr 5(34), Wieluń 2011, s. 15. 
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Kościół zachował w swym wnętrzu szereg interesujących szczegółów, jak m. in. XVI-

wieczne odrzwia, posiadające na drzwiach okucia o motywach figuralnych i roślinnych
1386

. 

Były to prawdopodobnie pierwsze drzwi wejściowe w popowickiej świątyni. 

 

IL. 151. XVI-wieczne odrzwia kościoła w Popowicach 

  

     Źródło: W. Krassowski, Architektura drewniana, Warszawa 1961. 

 

W ramach unijnego projektu związanego z położeniem Sanktuarium Matki Bożej 

Miłosierdzia na szlaku bursztynowym kościół w Popowicach dostał dofinansowanie na 

remont świątyni. Prace restauratorskie objęły tylko dach
1387

. 

 Kościół w Popowicach jest orientowany o konstrukcji zrębowej. Podwalina, na której 

spoczywa świątynia jest drewniana, a w północnej ścianie korpusu, zakrystii oraz pod wieżą 

jest otynkowana, zaizolowana papą i przesłonięta blaszanym okapnikiem
1388

. 

Na fundamentach są ułożone ściany wieńcowe z bali modrzewiowych o szerokości 24 cm i 

wysokości 24-36 cm łączonych w narożach na zamki węgłowe. Od zewnątrz ściany są 

zaszalowane deskami przybitymi pionowo o grubości jednego cala. Styki desek zakryte są 

nabitymi od zewnątrz pionowymi listwami o przekroju wynoszącym 6 mm. Ściany w 

prezbiterium i korpusie nawowym są konstrukcji zrębowej. Ściany od zewnątrz oszalowane 

pionowo z listwowaniem w partii prezbiterium i korpusu wzmocnione lisicami skręconymi 

                                                           
1386

 Z. Cekliński, Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963, s. 39. 
1387

D. Langner, Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów… s. 28 
1388

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach…, k. nr 2. 
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śrubami. Ściany wieży kruchty są konstrukcji słupowo-ramowej. Wymiary elementów 

konstrukcyjnych wieży są następujące: słup 13x16 cm, rygiel 14x19 cm, zastrzał 21x15 cm. 

Konstrukcja ścian zakrystii jest niedostępna – zapewne ryglowa
1389

.  

W prezbiterium oraz korpusie nawowym występują jedynie stropy płaskie, deskowe z 

dolnym pułapem. W prezbiterium i korpusie założone na jednym poziomie z wąską ramą 

oddzielającą pole stropu od ściany, opierzoną poprzecznie pośrodku stropów ośmioboczną 

formą „rozety sufitowej” z profilowanych listewek
1390

.  

Więźba dachowa jest drewniana o jednorodnym ustroju storczykowym, dwujętkowa o 

rozpiętości więzarów nieco mniejszej od szerokości nawy. Składa się ona z trzynastu 

wiązarów krokwiowych – pięć nad prezbiterium i osiem nad nawą, z co drugim wiązarem 

pełnym
1391

. Storczyki zawieszono na krokwiach za pomocą dwóch par zastrzałów, dołem za 

pomocą wieży podciągają belkę wiązarową. Rama wzdłużona, złożona jest ze storczyków 

ustawionych na podwalinie i połączonych dołem jednostronnie ustawionymi mieczami. 

Usztywniono ją dwoma poziomami rygli i zastrzałów biegnących od storczyka przez rygiel 

do podwaliny tworząc krzyże św. Andrzeja. Na piętkach krokwi wsparte są przepustnice. 

Belki są ciosane i darte piłą, kołkowane. Ich złącza są: na czop, zwidłowanie, nakładkę prostą, 

płetwową. Konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę jest współczesna wiązaniu współczesnemu 

dachowemu między szóstym a ósmym wiązarem od wschodu, złożona z czterech słupów. 

Dwóch posadowionych na podwalinie storczyków i dwóch osadzonych na belce wiązarowej 

siódmego kozła od wschodu. Ciesielskie znaki montażowe umieszczono na wszystkich 

elementach więźby dachowej. Występują one w postaci półkolistych wycięć dłuta rosnących 

w kierunku zachodnim. Wymiary belek: storczyk – 16,5x20 cm, krokiew - 19x17 cm, jętka - 

15x12 cm, podwalina – 20x17 cm, belka wiązarowa – 21,5x23 cm, zastrzał w storczyku – 

14x16 cm, miecz – 14x17,5 cm, zastrzały w krzyżu św. Andrzeja – 17x14 cm. Pomiarów 

dokonali pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
1392

.  

Górą ponad jętkami słupy połączono kwadratową ramą, stanowiącej podstawę dla 

ośmiobocznej wieżyczki. Połacie mają spadek pod kątem 55 stopni i są zakończone 

przepustnicami w okapie
1393

. 

                                                           
1389

 Tamże. 
1390

 Tamże, k. nr 2-3. 
1391

 Tamże, k. nr 3. 
1392

 Tamże. 
1393

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

11.01. 2008roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Wszystkich Świętych w Popowicach, gmina Pątnów, powiat wieluński, oprac., mgr. inż. bud. Krzysztof Kędzia, 

tech. bud. Mieczysław Stróżny, Sieradz 2007, s. 5-6.; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w 

Popowicach…, k. nr 3. 
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Dach świątyni pokryto pojedynczym gontem na łatach. Na planie prostokąta znajduje 

się prezbiterium i nawa. Prezbiterium świątyni jest węższe, wydłużone trójbocznym 

zamknięciem. Przy nawie od zachodu znajduje się wieża o konstrukcji słupowej na rzucie 

kwadratu. Od strony południowej usytuowana jest kruchta na planie kwadratu. Pokrycie 

dachu stanowią dwie warstwy gontów drewnianych. Przy krawędziach gont z ozdobnym 

ząbkowaniem: spiczastym i ze szpicem ściętym. Połączenie styków połaci zostało wykonane 

obróbką blacharską. Ośmioboczna sygnaturka, znajdująca się pośrodku długości kalenicy 

dachu, jest w całości obita blachą pomalowaną farbą. Wewnątrz świątyni znajduje się strop 

płaski. Podłoga w kościele została wykonana z desek ułożonych bezpośrednio na gruncie, 

podłoga w prezbiterium w stosunku do nawy jest wyższa o jeden stopień. Otwory okienne są 

prostokątne o zróżnicowanych wielkościach, zamknięte prosto, skrzynkowe, pojedyncze. 

Otwory drzwiowe są prostokątne, zamknięte prosto o zróżnicowanej wielkości, wypełnione 

wtórnymi drzwiami drewnianymi jedno i dwuskrzydłowymi
1394

. 

Konstrukcja wieży na sygnaturkę jest współczesna wiązaniu dachowemu, między 

szóstym a ósmym wiązarem. Składa się z czterech słupów: dwóch posadowionych na 

podwalinie storczyków i dwóch osadzonych na belce wiązarowej. Górą ponad jętkami 

znajdują się słupy połączone kwadratową ramą, stanowiącą podstawę dla ośmiobocznej 

wieżyczki. Pokrycie dachowe wykonane jest z gontów z drewna iglastego ułożonych na 

łatach o zróżnicowanym rozstawie
1395

. 

W jednonawowym kościele w Popowicach (z kwadratową nawą i węższym 

prezbiterium zamkniętym trójbocznie) od zachodu usytuowana jest kwadratowa w rzucie 

wieża. Natomiast od strony północnej znajduje się prostokątna przybudówka, która przylega 

do prezbiterium i sięga korpusu. Do tej samej ściany przylega także zakrystia oraz składzik. Z 

kolei z południową ścianą nawy styka się kwadratowa kruchta
1396

. 

Bryła posadowiona, po wschodniej stronie prezbiterium i południowego korpusu 

nawowego, jest na płaskiej, niewysokiej podwalinie. Natomiast po stronie zachodniej 

spoczywa na wyższej podmurówce. Nawa i prezbiterium zostały nakryte wspólnym, wysokim 

dachem, wyższym od wysokości ścian o dużej stromiźnie połaci, która jest złagodzona przy 

okapie, ze wspólną kalenicą i linią okapu
1397

. Wysmukła bryła dostawionej od zachodu wieży, 

                                                           
1394

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach…, k. nr 3. 
1395

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

11.01. 2008roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Wszystkich Świętych w Popowicach, gmina Pątnów, powiat wieluński, oprac. mgr.inż. bud. Krzysztof Kędzia, 

tech. bud. Mieczysław Stróżny, Sieradz 2007, s. 5-6. 
1396

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach…, k. nr 4. 
1397

 Tamże, k. nr 5. 
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o zwężających się ku górze ścianach, sięga poniżej połowy wysokości dachu korpusu i 

nakryta jest czteropołaciowym dachem namiotowym, zwieńczonym iglicą, niższym od dachu 

korpusu, wnikającym wschodnią połacią w ścianę zachodnią szczytu korpusu. Do zasadniczej 

bryły kościoła dostawiono dwie przybudówki: zakrystię i składzik, które są zintegrowane z 

bryłą kościoła poprzez przedłużoną połać dachową z nad prezbiterium, przykrywającą ją 

pulpitowym dachem
1398

. 

Elewacje z cokołem zwieńczonym okapnikiem są oszalowane z listwowaniami. 

Południowe prezbiterium i północny i południowy korpus artykułowano lisicami. W elewacji 

południowej prezbiterium są wysokie, prostokątne bliźnie okna rozdzielone lisicą. Pozostałe 

elewacje są ślepe. Północną przesłonięto niską przybudówką z dachem pulpitowym. W 

górnych partiach prezbiterium, pod okapem, znajduje się rząd wydłużonych zaczepów 

opracowanych czteroskokowo we wschodniej ścianie prezbiterium i zachodniej korpusu. 

Elewacje korpusu są następujące: ślepa, częściowo przysłonięta przybudówką, a w niej od 

wschodu umiejscowiony jest niewielki otwór okienny. Południowa elewacja w przyziemiu 

jest przesłonięta na osi niewysoką kruchtą. W części podokapowej nieregularnie usytuowane 

są trzy, niewielkie, prostokątne okna. W południowej elewacji kruchty znajdują się drzwi 

wejściowe, zamknięte łukiem odcinkowym. Elewacja zachodnia jest ślepa, przesłonięta wieżą 

na osi. W zachodniej elewacji wieży, pośrodku znajduje się prostokątny otwór wejściowy. W 

elewacji południowej i zachodniej w partii podokapowej po jednym ok okulusie (okrągły, 

niezamykany otwór w ścianie, przepuszczający światło i powietrze) na osi
1399

. 

Jednonawowe wnętrze kościoła z węższym prezbiterium wydziela prostokątna tęcza, 

które jest przy stropie z opierzoną poprzecznie belką i szeroką, opierzoną analogicznie belką 

tęczową z krucyfiksem, umieszczoną na 2/3 wysokości. Poziom podłogi prezbiterium jest 

wyższy o jeden stopień. W zachodniej części korpusu znajduje się nadwieszona emora 

organowa, z pełnym parapetem, z profilowanym gzymsem i cokołem, wsparta na dwóch 

(prostokątnych w przekroju) sfazowanych na narożach słupach
1400

.  

Część główna budynku posiada kubaturę 720,29 m
3
. Do niej dobudowana jest od 

strony zachodniej dzwonnica o kubaturze 115,56 m3. Od strony północnej znajduje się 

zakrystia o kubaturze 55,80 m
3
. Od strony południowej znajduje się przybudówka (kruchta) o 

powierzchni 19,80 m
3
. Łączna kubatura całego kościoła wynosi 911,45 m

3
. 
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 Tamże. 
1399

 Tamże, k. nr 6. 
1400

 Tamże, k. nr 6-7. 
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Kościół w Popowicach jest idealnym przykładem kościoła wieluńskiego w 

wielkopolskiego odmianie świątyń późnośredniowiecznych. Zbudowano go na planie 

prostokątnej (prawie kwadratowej) nawy oraz węższego, zamkniętego trójbocznie 

prezbiterium. Budynek nakryto jednokalenicowym dachem złożonym ze storczykowej więźby 

dachowej, której belko stropowe wzmocniono zaczepami. Do dzisiejszych czasów nie 

zachował się jednak żaden średniowieczny detal architektoniczny, który pozwoliłby na 

dokładną datację zabytku
1401

. 

Świątynia w Popowicach pod wieloma względami konstrukcyjnymi jest podobna do 

kościoła w Grębieniu. W obu świątyniach zachowały się pierwotne szczytowe belki 

stropowe
1402

. Istnienie tych belek przemawia za tezą, iż pierwotne wieże były wolno stojące i 

dopiero później zostały przybudowane do korpusu nawowego
1403

.  

Kolejnym elementem podobieństwa tych dwóch obiektów jest dolna część konstrukcji 

wieżyczki na sygnaturkę. Tworzą ją cztery słupy z mieczowaniem, dwa umocowane 

bezpośrednio w belkach stropowych oraz dwa w podwalinie storczyków
1404

. 

 

                                                           
1401

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…,s. 104. 
1402

 w Popowicach ich rozstaw jest większy, tak że pomiędzy nimi mieści się wieża, natomiast w kościele w 

Grębieniu wchodzą one w przestrzeń dzwonnicy 
1403

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 105. 
1404

 W przypadku Grębienia słupy te zostały przedłużone ponad dach i nadają wieżyczce prostopadłościenny 

kształt. Natomiast w przypadku kościoła w Popowicach w górnej kondygnacji połączono je ze sobą kwadratową 

ramą, w którą wpisano ośmiobok, który jest ostatecznym rzutem sygnaturki. Podobne ślady takiej konstrukcji są 

widoczne w kościele w Jaworznie, gdzie zachowały się jeszcze dwa słupy umieszczone w belkach stropowych. 

Obecnie są one tam pozbawione swojej pierwotnej funkcji.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w 

Polsce, zeszyt 4b…, s. 105. 
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IL. 152. Plan sytuacyjny kościoła w Popowicach 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach, oprac. M. Mikołajczyk, Sieradz 1996, załącznik nr 4. 

 

IL.  153. Przekroje kościoła w Popowicach 

 

Rzut poziomy       Rzut poddasza 
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Przekrój poprzeczny 

 

Przekrój poprzeczny 

       

 

Elewacja północna       Elewacja południowa 
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Elewacja zachodnia         Elewacja wschodnia 

      

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Projekt budowlany remontu kościoła filialnego pw. 

Wszystkich Świętych w Popowicach gm. Pątnów, oprac. K. Kędzia, M. Stróżny, Wieluń 2007, załącznik nr 1-4. 

 

IL. 154. Przykłady węzłów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach 
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IL. 155. Węzeł przyokapowy w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Projekt budowlany remontu kościoła filialnego pw. 

Wszystkich Świętych w Popowicach gm. Pątnów, oprac. K. Kędzia, M. Stróżny, Wieluń 2007, s. 17-25. 

 

IL. 156. Kościół p. w. Wszystkich Świętych (Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia) w 

Popowicach stan obecny 
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IL. 157. Ozdobne kroksztyny wokół prezbiterium kościoła w Popowicach 
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4.3.11. Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie 

 

 Raczyn, to wieś szlachecka, skąd wywiódł się ród Raczyńskich, herbu Jastrzębiec
1405

. 

Ufundowali oni w tej niewielkiej miejscowości kościół, nie wiadomo dokładnie kiedy
1406

. 

Wieś wchodziła w skład czarnożylskich dóbr ziemskich, a jej część należała do probostwa w 

Czarnożyłach
1407

. Pierwszy drewniany kościół w oddalonej 9 km. od Wielunia wsi Raczyn 

powstał prawdopodobnie w XV wieku i był p. w. św. Mikołaja
1408

.  

Obecny p. w. św. Tekli został wybudowany w XVII wieku, a konsekrowany 27 

kwietnia 1625 roku przez biskupa Adama Goskiego
1409

. Na początku XVIII wieku odpusty w 

kościele odprawiano w dzień św. Józefa. Odpust wydano w Rzymie przez Stolicę Apostolską 

w 21 października 1719 r., a potwierdzono w Gnieźnie 27 sierpnia 1720 r.
1410

. Według 

wizytacji z 9 października 1730 r. większość nieruchomości należących do parafii wymagała 

remontu
1411

, stąd można przypuszczać, że w wyniki zaniedbania kościół także nadawał się do 

konserwacji. Według wizytacji biskupiej z 19 marca 1739 r. w raczyńskim kościele 

znajdowały się relikwie świętych: Witalisa, Abunda, Restytuta i Adaukta w Rzymie dane 30 

kwietnia 1687 r. baronowi Michałowi Raczyńskiemu przez kard. de Carpines, do kościoła 

parafialnego, a przez Jakuba Gralewskiego kanonika i oficjała wieluńskiego 4 września 1689 

r. wprowadzone. Publicznie dla uczczenia przez wiernych zostały wystawione i umieszczone w 

małych skrzyneczkach z szybą po prawej i lewej stronie głównego ołtarza
1412

. Wizytacja 

przeprowadzona 26 sierpnia 1746 roku podaje już, iż zakrystia w świątyni św. Tekli była 

murowana, natomiast pięć ołtarzy wewnątrz kościoła jest drewnianych
1413

. Z kolei 

obszerniejsza wizytacja z 18 stycznia 1752 roku podaje, że deskowa podłoga w kościele 

została wyremontowana przez proboszcza. Naprawy natomiast wymagał złożony z 

drewnianych dachówek dach
1414

. W 1762 roku przy kościele postawiono drewnianą wieżę
1415

. 

                                                           
1405

 A. Raczyński, Geschichtliche Forschungen, tom I, Berlin 1860, s. 541. 
1406

 J. Łaski, dz. cyt., s. 137. 
1407

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

filialny p.w. św. Tekli w Raczynie, oprac. Ewa Andrzejewska, karta nr 2.(dalej: WUOZ Sieradz, Kościół p.w. 

św. Tekli w Raczynie …, k. nr…) 
1408

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły, [w:] Monografia Gminy Czarnożyły, red. Z. Włodarczyk, 

Czarnożyły 2009, s. 58. 
1409

 Tamże 
1410

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 14. 
1411

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s.171, 178. 
1412

 ADWł., AAG. Wiz. 16, s. 35. 
1413

 ADWł., AAG. Wiz. 17,k. 149v 
1414

 ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 127. 
1415

 Katalog Archidiecezji Częstochowskiej, red. J. Mielczarek, M. Mikołajczyk, Częstochowa 2005, s. 535. 
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W latach 80. XVIII wieku planowano remont kościoła. Na ten cel ówczesny proboszcz parafii 

Raczyn ks. Stanisław Komorecki przeznaczył w swoim testamencie 800 florenów
1416

. W 

świątyni znajdowały się początkowo trzy ołtarze. W XVIII wieku były już cztery. Pierwszy, 

główny, poświęcony był św. Mikołajowi, drugi, św. Józefowi, trzeci św. Annie i czwarty 

Najświętszej Maryi Pannie
1417

.  

Pierwszy, poważniejszy remont przeprowadzono w kościele w 1805 roku z inicjatywy 

dziedzica Raczyna Macieja Stokowskiego
1418

. 1844 roku miejscowy pleban Józef Krynicki 

„podźwignął kościół z ruiny i upadku”
1419

. W tym miejscu pojawia się polemika o faktycznej 

dacie budowy obecnego kościoła. Według zapisu w Liber Beneficiorum Łaskiego można 

przypuszczać, iż był to jedynie większy remont, natomiast już w słowniku geograficznym 

Królestwa Polskiego pojawia się zapis, iż w 1844 roku wybudowano obecny kościół
1420

. 

Kolejne prace restauratorskie miały miejsce w świątyni pod koniec XIX i początku XX 

wieku
1421

. Wtedy to kościół pokryto nowym gontem, wymieniono podłogi w prezbiterium i 

pod chórem, zabezpieczono ściany smołą oraz wieżę pokryto blachą cynkową
1422

. Z 

inicjatywy księdza Walentego Hamerlinga w 1938 roku wydłużono świątynię i pokryto 

wewnątrz polichromią.  

Podczas II wojny światowej raczyński kościół został zamieniony przez wojska niemieckie na 

spichlerz. Całe uposażenie świątyni zostało zrabowane i wywiezione. Kościół p.w. św. Tekli 

ponownie sprawował swoją katolicką rolę od 25 marca 1945 roku. Z inicjatywy księdza 

Leona Plucińskiego świątynię odrestaurowano i uposażono w paramenty liturgiczne
1423

. 

Kolejny remont w raczyńskim kościele został przeprowadzony w latach 1959-1963 z 

inicjatywy księdza Protazego Skórki. Wymieniono wówczas podwalinę wraz z podmurówką 

oraz założono izolację z papy. Fundatorem remontu było głównie Ministerstwo Kultury i 

Sztuki. Kolejne prace restauratorskie miały miejsce w 1980 roku
1424

. Przeprowadzono wtedy 

remont dachu. W 1981 roku staraniem ks. B. Powązki odmalowano wnętrze kościoła. W 

latach 90. dokonano impregnację drewna. W 1994 roku zakonserwowano pokrycie dachowe i 

                                                           
1416

 ADWŁ., sygn. AAG. Wiz. 76, k.76v.; S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły, [w:] Monografia 

Gminy Czarnożyły, red. Z. Włodarczyk, Czarnożyły 2009, s. 58. 
1417

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s. 59. 
1418

 Tamże, s. 58. 
1419

 J. Łaski, dz. cyt., s. 137. 
1420

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tom IX, s. 375. 
1421

 D. Langner, Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie, „Kulisy Powiatu”, nr 47(333), s. Wieluń 2012, s. 18. 
1422

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s. 58. 
1423

 Tamże. 
1424

 Tamże, s. 59. 
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zmodernizowano instalację elektryczną i ogrodową
1425

. 6 maja 2001 roku kościół został 

podniesiony przez arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka do rangi sanktuarium 

Ludwika Rocha Gietyngiera i Marii Kanuty Chrobot
1426

.  

Parafia w Raczynie w 2009 roku uzyskała dofinansowanie na renowację świątyni. 

Wyremontowano wówczas dach i ogrodzenie
1427

. 

Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie jest orientowany, położony lekko na wzniesionym 

terenie i zwrócony częścią prezbiterialną w stronę drogi. Podwalina świątyni jest drewniana, 

posadowiona na podmurówce z luźno ułożonych kamieni i cegieł łączonych zaprawą 

zaizolowaną
1428

.  

Ściany kościoła są drewniane o konstrukcji zrębowej
1429

 wzmacniane obustronnie 

lisicami skręconymi śrubami. Złącza węgłów są niedostępne. Zrąb ścian wzmocniono 

obustronnie lisicami przykręconymi za pomocą śrub. Wewnątrz kościoła ściany oszalowano 

pionowo deskami i pomalowane farbą olejną. Natomiast od zewnątrz oszalowano pionowo 

deskami z listwowaniem. Ściany zakrystii są murowane z kamieni i cegły łączonej zaprawą, 

od zewnątrz z tynkiem cementowo-wapiennym, fakturowym. Wnętrze zakrystii malowane 

farbą klejową
1430

.  

Stropy w nawie i prezbiterium są drewniane, belkowe i płaskie, założone na jednym 

poziomie. Pułap pomalowano farbą olejną. Kruchta boczna posiada analogiczny strop. 

Sklepienie zakrystii, które jest ceramiczne i kolebkowe, otynkowano zaprawą wapienną
1431

. 

Więźba dachowa w świątyni jest drewniana o zróżnicowanej konstrukcji. Nad 

prezbiterium o ustroju jętkowo-płatwiowym więźba jest złożona z siedmiu wiązarów 

krokwiowych, z co trzecim pełnym. Środkowy – z trzech pełnych wiązarów usztywniony w 

                                                           
1425

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

18.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

św. Tekli w Raczynie, powiat wieluński, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata Musialska – Kozik, mgr.inż. bud. 

Krzysztof Kędzia, Sieradz 2009, s. 3. 
1426

Dekret ogłaszający kościół i miejsca związane z życiem i działalnością błogosławionych Ludwika Rocha i 

Marii Kanuty w Raczynie jako ich sanktuarium, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 2011, R. 75, nr 11, 

s. 19-20. 
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dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 42 700 zł. brutto (słownie: 

czterdzieści dwa tysiące siedemset złotych) płatne w terminie do dnia 30.06.2010 roku. Za wyżej podaną kwotę 

w kościele p. w. św. Tekli w Raczynie zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie remontu dachu i 

ogrodzenia. Firmy ANBUD i F. U. P. H. STACH GONT zobowiązały się zrealizować powierzone zadanie 

budowlane do dnia 30.06.2010 roku.;D. Langner, Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów, Warszawa 

2014, s. 37.; D. Langner, Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie, „Kulisy Powiatu”, nr 47(333), s. Wieluń 2012, s. 18. 
1428

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie…, k. nr 2. 
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 Wymiary bierwion to 26x15 cm 
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 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie…, k. nr 2. 
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 Tamże. 
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płaszczyźnie podłużnej zastrzałami. Podstawowe wymiary elementów konstrukcyjnych w 

prezbiterium: słup – 18x14 cm, zastrzał – 16x13,5 cm, krokiew – 17x17 cm, 14x13 cm. Nad 

nawą znajduje się więźba wieszarowa ze złączeniami wzmocnionymi płaskownikami 

stalowymi z alternacją czterech pełnych i sześciu niepełnych wiązarów krokwiowych. 

Podstawowe wymiary elementów konstrukcyjnych nad nawą: wieszar – 18x8 cm, kleszcze – 

18x19 cm, miecz – 12x11 cm, zastrzał – 18x18 cm, krokiew – 18x21 cm. Elementy więźby 

przetarte piłą z pozostałościami gniazd wskazującymi na powtórne ich użycie. Złącza na 

czop, nakładkę i wręby. W więźbie nie stwierdzono oznakowań ciesielskich
1432

. 

Dachy nad nawą i prezbiterium są dwuspadowe o lekko załamanych połaciach. Nad 

prezbiterium dach jest niższy przy zachowaniu tego samego kąta nachylenia połaci, 

zakończony od wschodu trójpołaciowo. Sześcioboczna u podstawy sygnaturka posiada 

cebulasty hełm zakończony kulą i metalowym, ażurowym krzyżem. Nad zakrystią dach jest 

dwupołaciowy o kalenicy biegnącej tuż pod okapem prezbiterium. Pokrycie dachowe kruchty 

jest dwuspadowy o znacznej stromiźnie. Dość strome dachy z wydatnym okapem pokryto 

gontem podwójnym ułożonym na łatach. Hełm sygnaturki podbito blachą łączoną w rąbek 

leżący
1433

. 

Podłogi w świątyni są deskowe, białe. W prezbiterium ułożono nową podłogę 

lakierowaną i podwyższono o jeden stopień. W zakrystii znajduje się wylewka betonowa
1434

. 

Schody wewnętrzne na chór muzyczny są drewniane, drabiniaste o biegu łamanym ze 

stopniami wpuszczanymi w belki policzkowe. Okna w świątyni są drewniane wypełnione 

białym szkłem. Okno prezbiterium i nawy jest dwupoziomowe. Wszystkie otwory drzwiowe 

w kościele są o wykroju prostokąta stojącego zwieńczonego odcinkowo. Drzwi zewnętrzne i 

wewnętrzne kruchty są jednoskrzydłowe o konstrukcji deskowo-listwowej. Drzwi 

wewnętrzne z prezbiterium do zakrystii są stalowe, kute, jednoskrzydłowe
1435

. 

Świątynia w Raczynie jest jednonawowa z prostokątną, zbliżoną do kwadratu nawą 

oraz węższym, prostokątnym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Nawa została 

przedłużona w kierunku zachodnim. Między północną ścianą prezbiterium i narożem nawy 
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wkomponowano czworoboczną zakrystię. Przy północnej ścianie nawy znajduje się 

prostokątna boczna kruchta
1436

  

Bryła kościoła jest rozczłonkowana, z prostopadłościennym korpusem nawowym 

przykrytym dwuspadowo, na przedłużeniu którego umiejscowione jest prezbiterium z 

dwuspadowym dachem o trójpołaciowej partii wschodniej. Nad wschodnią częścią nawy 

znajduje się sześcioboczna sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem z kulą i ażurowym 

krzyżem
1437

. Do północnego naroża na styku nawy i prezbiterium przylega niska 

prostopadłościenna zakrystia nakryta dachem dwupołaciowym o kalenicy biegnącej pod 

okapem prezbiterium. Przy północnej ścianie nawy usytuowana jest niewielka 

prostopadłościenna kruchta, którą zadaszono stromym dachem dwuspadowym
1438

.  

Elewacja kościoła w Raczynie jest zróżnicowana materiałowo oraz fakturowo.  

Prezbiterium, nawa i kruchta są z niskim cokołem utworzonym z ceglanej podmurówki 

nakrytej drewnianym okapnikiem. Powyżej znajdują się szalowane pionowo z listwowaniem 

ściany, które regularnie rozczłonkowano prostokątnymi otworami okiennymi i dodatkowo 

rytmizowano lisicami. Ściany nawy i prezbiterium obiega na jednym poziomie wydatny 

profilowany gzyms nakryty okapem. W elewacji zachodniej na tym samym poziomie 

znajduje się gzyms z niewielkim okapnikiem wydzielającym trójkątny szczyt. Pole szczytu 

jest dwustrefowe, dołem oszalowane pionowo, natomiast górą w jodełkę
1439

. 

Wnętrze kościoła jest jednonawowe z wyodrębnionym niewielkim uskokiem węższym 

prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Prezbiterium i nawę zakryto wspólnym stropem 

płaskim. Północną ścianę prezbiterium artykułowano gzymsem biegnącym w połowie jej 

wysokości i wieńczącym przylegającą ścianę zakrystii. Gzyms jest wydatny, ze 

sprymitywizowanymi profilami odwróconej piętki i ćwierćwałka. Otwór tęczowy jest płaski i 

spięty sfazowaną belką tęczową zakończoną spływami i profilowaniem. Na środku belki 

tęczowej umieszczony został rzeźbiony krucyfiks. W tęczy, przy północnej ścianie 

prezbiterium została nadwieszona ambona założona na planie ośmioboku.  

Zachodnia część nawy, którą dobudowano później, została wydzielona niewielkim 

uskokiem i wypełniona na całej swej szerokości emporą organową, wspartą na dwóch 

słupach. Podpory świątyni są czworoboczne w przekroju. Ich partie piedestałowe są bardzo 

wysoki
1440

. Górne partie słupów są nieco smuklejsze, o sfazowanych krawędziach. Balustrada 
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chóru jest parapetowa, wybrzuszona w centralnej partii, członkowana prostokątnymi 

płycinami
1441

. Ściany oraz strop pomalowano farbą olejną w dekoracyjne motywy w formie 

płycin z wicią roślinną. W górnej partii ścian znajduje się dodatkowa dekoracja w postaci 

namalowanych wizerunków świętych. 

Powierzchnia użytkowa świątyni, to 240,7 m
2 

, natomiast kubatura kościoła wynosi 1239 m
3
. 

Kościół w Raczynie najbardziej odbiega architektonicznie od pozostałych świątyń 

ujętych w pracy. Nie posiada on wieży i znacznie różni się ułożeniem dachu. Więźba 

dachowa kościoła posiada zróżnicowaną konstrukcję, począwszy od płatwiowo-jętkowej nad 

prezbiterium, wieszarowa nad nawą. Wiele wątpliwości budzi faktyczna data budowy 

kościoła. Rozbieżności są zbyt duże. Z jednej strony jest to rok 1625. Taki zapis widoczny 

jest w najnowszym opracowaniu, jakim jest Monografia Gminy Czarnożyły. Z drugiej strony 

w większości opracowań pojawia się rok 1843. Zapis ten można tłumaczyć nadinterpretacją 

słów z końcówki XIX wieku, iż Józef Krynicki „podźwignął kościół z ruiny i upadku”. W 

moim przekonaniu był to bardzo duży remont, który miał wpływ na ogólny wygląd zabytku. 

Mimo, iż według metryki kościół zbudowano w XVII wieku, to jego obecna bryła bardziej 

przypomina budownictwo zdecydowanie późniejsze. Jak dotąd obiekt ten nie został on 

uwzględniony w szerszym opracowaniu lub inwentarzu.  

IL. 158. Plan sytuacyjny kościoła w Raczynie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. św. Tekli w Raczynie, oprac. Ewa Andrzejewska, Sieradz 1997, załącznik nr 3 
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IL.  159. Przekroje kościoła w Raczynie 

 

Rzut dachu        . Rzuty przyziemia  

    

 

Rzut więźby dachowej 

 

Przekrój  pionowy     
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Elewacja południowa     Elewacja północna 

     

Elewacja zachodnia      Elewacja wschodnia 

     

  

IL. 160. Przykłady wiązarów w kościele w Raczynie 

Wiązar pełny nad prezbiterium   
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Wiązar pusty nad nawą     Wiązar nad dobudówką 

        

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 

10.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM św. Tekli 

w Raczynie, powiat wieluński, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata Musialska – Kozik, mgr. Inż. bud. Krzysztof 

Kędzia, Sieradz 2009, s.18-24. 

 

IL. 161. Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie stan obecny 
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4.3.12. Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu 

 

Najmniejszą świątynią wybudowaną na terenie obecnego Wielunia jest modrzewiowy 

kościół p.w. św. Barbary. Zaliczany jest do najprostszych wieluńskich budowli sakralnych
1442

.  

Według Tadeuszów – Grabarczyka oraz Nowaka – pierwsza wzmianka o kaplicy św. Barbary 

pochodzi z 1514 roku
1443

. Znajdowała się ona już poza murami miasta. Nie jest znana rola 

oraz geneza wybudowania owej oraculi. W tym czasie w samym mieście były już cztery 

świątynie, stąd trudno stwierdzić, iż powstanie kolejnej było tak niezbędne
1444

. W 1513 roku 

w Wieluniu wybuchła zaraza, a patronką dobrej śmierci jest właśnie św. Barbara. Być może 

to było przyczyną wybudowania kaplicy i poświęcenie jej tym imieniem świętej. W 

dokumentach świątynia pojawią się jedynie, jako punkt orientacyjny w topografii 

przedmieścia. Wyjątkiem w tej sytuacji jest zapis z 1515 roku, w którym mowa o dekrecie 

oficjała z 11 lipca, nakazującym oddawanie ofiar wikariuszom z kaplicy św. Barbary
1445

. W 

aktach wizytacji z 1522 roku Jan Trojan ze Śleszyna wspomina o trzech oraculach - kaplicach 

obsługiwanych przez księży z kolegiaty. Wizytator mówi o kaplicach w Dąbrowie, Gaszynie 
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oraz św. Barbary, znajdującej się poza murami miasta
1446

. Wybudowana kaplica przy drodze 

do Krzyworzeki miała chronić miasto przed morowym powietrzem. Miejscowa ludność 

nawiedzała ją w czasie epidemii oraz klęsk żywiołowych
1447

. Konsekrowana kaplica należała 

wówczas do parafii p.w. św. Michała, a następnie do probostwa Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny. W związku z tym była obsługiwana przez wikariuszy podanych wcześniej 

parafii. Obok kaplicy znajdował się cmentarz. Został on zlikwidowany, kiedy kaplica 

św. Barbary awansowała do rangi kościoła filialnego
1448

. 

O tym historycznym kościołku wspomina także biskup Franciszek Krakowski. Wizytator 

z 1730 roku pisze o oratorium sanctae Barbarae, które znajdowało się poza miastem. 

Kaplica była wówczas wzniesiona z drewna. Dodaje także, że wymagała ona gruntownego 

remontu
1449

.  

Wizytacje biskupie z XVI
1450

 i XVIII
1451

wieku potwierdzają niewielkie znaczenie kaplicy św. 

Barbary w administracji kościoła na ziemi wieluńskiej
1452

.  

W 1852 roku świątynia znajdowała się w zaniedbanym stanie, do tego stopnia, że groziła jej 

zawalenie
1453

. W XIX wieku postanowiono przebudować niszczejący kościółek i na miejsce 

starego – drewnianego, postawiono nowy, w dużej części murowany
1454

.  

Przez wiele lat ten kościół filialny pozostawiony sam sobie niszczał z upływem czasu
1455

. 

Dewastowany przez miejscową młodzież wydawał się już całkiem zapomniany.  
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IL. 162. Kościół św. Barbary w 1928 roku 

 

Źródło: J. Książek, Wieluń na dawnych pocztówkach, Wieluń 1999, s. 14. 

Dopiero w drugiej połowie XX wieku zainicjowano znaczniejsze remonty 

świątyni
1456

.  

XVI-wieczny kościółek p.w. św. Barbary w Wieluniu został objęty w 2008 roku projektem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansujący drewniane kościoły znajdujące 

się na szlaku bursztynowym
1457

.  

Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu to świątynia orientowana, jednonawowa z 

prostokątnym murowanym korpusem i przylegającym do niego węższym wyodrębnionym, 
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kwadratowym, drewnianym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Prezbiterium pochodzi z 

początku XVI wieku, natomiast murowana nawa z XIX wieku. W dolnej partii prezbiterium 

znajduje się drewniana podwalina, która jest posadowiona na wapiennym fundamencie i ławie 

żelbetonowej, tworzącej otynkowaną podmurówkę. Korpus nawowy na fundamentach został 

zrobiony z kamieni łączonych zaprawą wapienną. Fundamenty korpusu są otoczone opaską z 

wylewki cementowej. Ława fundamentowa została zaizolowana warstwą papy. Podwalina 

jest przesłonięta deskami szalunkowymi i zwieńczona okapnikiem
1458

. 

Ściany w prezbiterium świątyni zostały wykonane z drewna modrzewiowego o 

konstrukcji zrębowej. Węgły wieńców złączono na obłab bez ostatków. Zrąb ścian był 

wielokrotnie impregnowany oraz podbarwiany bejcą. Ściany korpusu są murowane z cegły i 

łączone zaprawą wapienną. Zostały one obustronnie otynkowane zaprawą wapienno-

piaskową, miejscami przetarte zaprawą wapienno-cementową. Ściany w świątyni zostały 

pomalowane białą farbą emulsyjną natomiast cokół brązową. Sygnaturkę oszalowano 

pionowymi deskami. Stropy nawy i prezbiterium są drewniane, deskowe oraz płaskie, z 

pułapem założonym na jednym poziomie. Deski ułożono w układzie podłużnym z 

poprzecznymi listwami łączącymi. Więźba dachowa w kościele jest drewniana o 

jednorodnym ustroju jętkowym z podwójnym rzędem słupów podpierających płatwie. Więźba 

usztywniona w kierunku wzdłużnym mieczami łączącymi słupy z płatwiami
1459

.  

Drewniana więźba dachowa, o jednorodnym ustroju jętkowym z podwójnym rzędem słupów 

podpierającym płatwie, składa się z czterech pełnych kozłów krokwiowych – jeden nad 

prezbiterium i trzy nad nawą. Została ona usztywniona w kierunku wzdłużnym mieczami 

łączącymi słupy z płatwiami
1460

. 

Konstrukcja pod sygnaturkę jest słupowa, wmontowana między pierwszy a czwarty wiązar od 

wschodu. Składa się ona z czterech słupów, usztywnionych ryglami, wzdłużnie 

umocowanych w podwalinie, spoczywającej na belkach wiązarowych. Elementy więźby były 

darte piłą i ciosane. Złącza na czop, kołkowane. Zostały znakowane ciesielskimi znakami 

montażowymi, które zachowały się jedynie częściowo w formie cyfr rzymskich 

umieszczonych na mieczach
1461

.  

                                                           
1458

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół p.w. 

św. Barbary w Wieluniu, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1997, karta nr 2.(dalej: WUOZ Sieradz, 

Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu…, k. nr..)  
1459

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu…, k. nr 2. 
1460

 Tamże. 
1461

 Wymiary elementów konstrukcyjnych: słup – 14x17 cm, płatew – 15x14 cm, jętka – 15x15 cm, belka 

wiązarowa – 25x23 cm, krokiew – 15x15 cm, miecze – 13x12 cm.; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Barbary w 

Wieluniu…, k. nr 3. 
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Dach nad nawą i prezbiterium w kościele św. Barbary w Wieluniu jest wspólny, 

jednokalenicowy, dwuspadowy, zakończony od wschodu trójpołaciowo, z okapem o wspólnej 

linii wokół korpusu i prezbiterium. Nad tęczą znajduje się dwukondygnacyjna wieża na 

sygnaturkę. Dolna kondygnacja jest szersza, zadaszona czterospadowo, natomiast górna 

węższa została nakryta daszkiem namiotowym, zwieńczona krzyżem promienistej glorii.  

Nad szczytem zachodniego dachu umiejscowiono murowaną sygnaturkę nakrytą 

dwuspadowym daszkiem zwieńczonym prostym, metalowym krzyżem. Daszek ponad 

galeryjką w fasadzie zachodniej jest trójpołaciowy
1462

.  

Dach nad nawą i prezbiterium jest wspólny, jednokalenicowy, dwuspadowy. Od wschodu 

zakończony trójpołaciowo, z okapem o wspólnej linii wokół korpusu i prezbiterium
1463

. Nad 

tęczą usytuowana jest dwukondygnacyjna, drewniana wieżyczka na sygnaturkę
1464

. Nad 

zachodnim szczytem dachu znajduje się murowana sygnaturka, nakryta dwuspadowym 

daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem. Daszek nad galeryjką w fasadzie zachodniej 

jest trójpołaciowy
1465

. Dachy w świątyni zostały pokryte pojedynczym gontem na łatach. 

Zadaszenie sygnaturki murowanej i ponad galeryjką w szczycie zostały podbite pomalowaną 

blachą ocynkowaną
1466

.  

Podłogi w prezbiterium, korpusie nawowym oraz na chórze muzycznym są drewniane, 

deskowe, tzw. białe z poprzecznymi listwami łączącymi. W prezbiterium podłoga jest 

podwyższona o jeden stopień
1467

.  

Schody wewnętrzne na chór muzyczny oraz strych zostały zbudowane z drewna 

modrzewiowego, są one policzkowe, proste, jednobiegowe oraz bez podstopnic. Otwory 

okienne w kościele są o wykroju prostokąta zamkniętego łukiem pełnym w prezbiterium i 

zamkniętego łukiem ostrym w korpusie nawowym. Otwory okienne nawy w płaskich, 

gładkich, wyciętych reliefowo w tynku opaskach z zaakcentowanymi dolnymi narożnikami. 

Okna są stałe, pojedyncze – w prezbiterium dzielone na 12 kwater, w półkolistym układzie 

promienistym. W korpusie okna są metalowe, wielokwaterowe, szklone białym szkłem, 

barwionym w kwaterach tworzących formę krzyża. W drewnianej wieżyczce sygnaturki 

znajdują się niewielkie otwory zamknięte półkoliście, wypełnione drewnianymi żaluzjami
1468

.  

                                                           
1462

Tamże. 
1463

 Tworzy to szerszy okap nad prezbiterium  
1464

 Dolna kondygnacja jest szersza, zadaszona czterospadowo, natomiast górna kondygnacja jest węższa, 

nakryta daszkiem namiotowym, zwieńczona krzyżem o promienistej glorii 
1465

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu…, k. nr 3. 
1466

 Tamże. 
1467

 Tamże. 
1468

 Tamże, k. nr 4 
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Otwory drzwiowe, wypełnione nowymi drzwiami, w świątyni są o wykroju 

prostokątnym, zamknięte prosto. Drzwi zewnętrze, główne wejściowe są dwuskrzydłowe, 

konstrukcji deskowo-listwowej z dekoracją skrzydła listwami ułożonymi w jodełkę, nabite 

gwoździami, mocowane na zawiasach kutych, pasowanych. Do prezbiterium drzwi są 

jednoskrzydłowe, deskowo-listwowe, opierzane w jodełkę. Stolarka drzwiowa została 

pomalowana bejcą
1469

.  

Wejście główne znajduje się na osi elewacji zachodniej, boczne wejście w północnej 

ścianie prezbiterium. W południowo-zachodnim narożniku korpusu znajdują się schody na 

chór muzyczny. Bryła świątyni jest zwarta, spoczywa na niskiej podmurówce, osłoniętej 

ukośnym gzymsem okapowym. Bryła zestawiona z dwóch części równych wysokości: 

prostego, wydłużonego korpusu nawowego i krótkiego, kwadratowego, zamkniętego 

trójbocznie prezbiterium
1470

.  

Elewacja kościoła we frontowej – zachodniej osi jest wysoka, sięgająca płaszczyzny szczytu. 

Ostrołukowa blenda mieści dolny i górny (balkonowy) otwór drzwiowy. Umieszczono ją w 

formie portalu, składającego się z dwóch flankujących przyściennyvh filarków, zadaszonych 

dwuspadowo z wklęsłymi płaszczyznami ścianek i zwieńczonego wimpergą (dekoracyjne 

wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta)
1471

.  

Dolny, szerszy otwór drzwiowy wypełnia całą szerokość blendy. Górny, prostokątny węższy, 

zamknięty prosto, poprzedzony jest wysuniętą przez lico muru galeryjką, wypełniającą całą 

szerokość blendy. W tym miejscu występuje trójpołaciowy daszek osłaniający z deskowym 

sufitem. Po bokach portalu, na wysokości podstawy szczytu, przy gzymsie, dwa niewielkie 

zamknięte półkoliście, otwory wentylacyjne. Zwieńczeniem elewacji jest (umieszczona w 

linii lica muru), sygnaturka z niewielkimi ostrołucznymi przeźroczami w każdej ścianie. 

Wimperga, gzyms podokapowy szczytu i gzyms pod daszkiem sygnaturki maja ten sam, 

prosty profil: ćwierćwałek z nałożoną nań listewką. Elewacje boczne korpusu z trzema, 

symetrycznie dość wysoko umieszczonymi otworami okiennymi, ujętymi w prostą opaskę 

zaakcentowanymi, wyłamaniem i dolnymi narożnikami
1472

.  

Kubatura budynku kościelnego wynosi ok. 400 m
3 

, natomiast powierzchnia użytkowa, to ok. 

90 m
2
. 

                                                           
1469

 Tamże. 
1470

 Tamże, k. nr 5. 
1471

 Tamże. 
1472

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/104/09 z dnia 

04.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

p.w. św. Barbary w Wieluniu, ul. Joanny Żubr 37, Dz. Nr Ew. 2, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata Musialska – 

Kozik, mgr. inż. bud. Krzysztof Kędzia, Sieradz 2009, s. 3. 



366 
 

Niestety ten niewielki kościół był obiektem pomijanym w literaturze przedmiotu i jak 

dotąd, jedynie Mateusz Pawlaczyk uwzględnił ten zabytek wśród świątyń drewnianych 

reprezentujących model kościoła jednokalenicowego odmiany wielkopolskiej
1473

. Należy 

dodać, iż budynek ten został znacznie przebudowany i za sprawą murowanej nawy nie jest 

całkowicie określany, jako drewniana świątynia. Niemniej w całym zarysie i w bryle budynek 

ten zachował swoje istotne cechy pozwalające sklasyfikować go wśród omawianych świątyń 

XVI-wiecznych. Niewielki, lecz znaczący dla poznania panujących rozwiązań w owym 

okresie czasu na ziemi wieluńskiej. Wybudowany na wzniesieniu poza granicami miasta 

około roku 1515 stanowił przykład rodzimego budownictwa sakralnego ziemi wieluńskiej. 

Moim zdaniem należy włączyć ten kościół do zwartej grupy XVI i XVII-wiecznych świątyń 

wieluńskich. Jednokalenicowy dach z niewielką wieżą na sygnaturkę, rozwiązanie więźby 

dachowej oraz usytuowanie spełniają wymagania, aby sklasyfikować tak ten budynek. 

Kościół ten nie posiada charakterystycznej wieży.  

 

IL. 163. Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu w latach 70-tych XX wieku 

 

Źródło: Archiwum prywatne Tomasza Spychały – kierownika działu etnograficznego w Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej 

                                                           
1473

 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, „Rocznik 

Historii Sztuki” 1984, s. 123. 
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IL. 164. Plan sytuacyjny kościoła p.w. św. Barbary w Wieluniu 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół p.w. 

św. Barbary w Wieluniu, oprac. M. Mikołajczyk, J. Nekrasz, Sieradz 1997. 

 

IL.  165. Przekroje kościoła p.w. św. Barbary w Wieluniu 

 

Rzut poziomy 

 

Elewacja zachodnia   Elewacja wschodnia  Przekrój pionowy 
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Elewacja północna      Przekrój pionowy 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik do decyzji WUOZ/SI-641104/09 z 

dn.04.06.2009, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.w. św. 

Barbary w Wieluniu, ul. Joanny Żubr 37, Dz. Nr Ew.2, s. 17,22,25-27 

 

IL. 166. Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu stan obecny 
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4.3.13. Kościół p.w. św. Leonarda Opata w Wierzbiu 

 

Wierzbie, to miejscowość oddalona 12 km od Wielunia. Obecnie znajduje się w 

granicach województwa opolskiego.   

Wierzbie, jako wieś szlachecka została ufundowana przez monarchów i zapewne 

posiadała kościół parafialny. W XVI wieku, za czasów Jana Łaskiego, kościół w Wierzbiu był 

już wcielony do kościoła parafialnego w Ożarowie
1474

 Nie wiadomo dokładnie, kiedy został 

wybudowany i przez kogo konsekrowany. Rocznicę dedykacji świątyni obchodzono w 

pierwszą niedzielę po św. Leonardzie, patronie kościoła
1475

. Mimo tego, iż data postawienia 

budynku sakralnego nie jest znana, to świątynia w Wierzbiu w „Programie opieki nad 

zabytkami województwa opolskiego na lata 2007-2010” wydanym w 2007 roku wymieniona 

jest, jako z najstarszych w województwie opolskim
1476

.  

Według wizytacji biskupiej z 1730 roku odnośnie świątyni w Wierzbiu mowa o kościele lub 

kaplicy drewnianej, która posiada trzy ołtarze: główny drewniany stary z wizerunkiem 

rzeźbionym NMP, drugi z obrazem malowanym NMP, trzeci z obrazem malowanym św. 

Leonarda, patrona kościoła
1477

. Zakrystia była wówczas już murowana
1478

. W 1797 roku w 

kościele przeprowadzono generalny remont, m.in. wymieniono wtedy gonty. Następne istotne 

renowacje przeprowadzono w 1889 roku. Kolejne tego typu przedsięwzięcia miały miejsce 

dopiero w XX wieku – 1949 roku oraz w latach 1971-1974
1479

. Podczas tych prac 

naprawczych wycięto fragmenty dawnego zrębu prezbiterium oraz nawy. Przedłużono w ten 

sposób bryłę kościoła od wschodu, pomieszczeniami przebudowanymi od północy i południa, 

otwartymi do wnętrza na całej jej długości. Wyjęto także dwa portale (zachodni i 

południowy), by wmontować je w nowe miejsca. Portale wmontowano od zachodu w 

zewnętrzną ścianę kruchty oraz w elewacji północnej, pozbawiając ich zabezpieczenia
1480

. 

Zdaniem Ryszarda Brykowskiego ostatni remont doprowadził do tego, iż obecnie jest to inna 

budowla, zaś jedyny w swoim rodzaju portal południowy, który został przeniesiony na stronę 

                                                           
1474

 J. Łaski, dz. cyt. s. 125. 
1475

 ADWł., AAG. Wiz. 12, s. 45. 
1476

 J. Kleszcz, Kościół św. Leonarda Opata w Wierzbiu jako kościół typu wieluńskiego, [w:] Rocznik powiatu 

oleskiego, nr 6(2013), red A. Szklanny, Olesno 2013, s. 170. 
1477

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 132-133. 
1478

 ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 133. 
1479

 J. Kleszcz, dz. cyt., s. 171. 
1480

 Obecnie osłaniają je jedynie daszki okapowe.; S. Pioruński, Kościół drewniany w Wierzbiu z XVI wieku, 

„Puls Wielunia”, nr 3(52), Wieluń 2008, s. 16.  
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północną jest poważnie zagrożony. Aż do przenosin był chroniony kruchtą, a obecnie 

narażony jest całkowicie na warunki atmosferyczne
1481

.  

Kościół p.w. św. Leonarda Opata jest orientowany, posadowiony na kamiennej 

podwalinie. 

Konstrukcja zachodniej części nawy jest zrębowa, z kolei prezbiterium, kruchty wieży 

i aneksów – słupowa. Zakrystia i przedsionek są murowane. Ściany kościoła od zewnątrz 

oszalowano deskami z listwowaniem. Stropy świątyni są płaskie, na równym poziomie
1482

. 

Prezbiterium od nawy oddziela fazowana belka tęczowa. Sufity wybudowane z desek są 

płaskie. Nad zakrystią sklepienie jest klasztorne. W aneksach drewniane podciągi podparto 

słupami
1483

 

Więźba dachowa nad prezbiterium, która jest jętkowa i jednorodna, składa się z 

sześciu więzarów. Nad nawą, gdzie znajdują się dwa więzary od wschodu oraz pięć więzarów 

od zachodu, więźba jest jętkowa wzmocniona stolcami. Cała więźba dachowa składa się z 13 

kozłów krokwiowych o zróżnicowanej rozpiętości i wysokości nad nawą i prezbiterium. 

Kołkowane złącza wykonano na nakładkę i są kołkowane
1484

. Więźba nad prezbiterium nie 

została oznakowana. Z kolei nad nawą znajduje się wiele różnych, umieszczonych bez 

porządku ciętych ciesielskich znaków montażowych
1485

.  

Wszystkie dachy kościoła podbito gontem. Konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę sięga 

belkowania stropu
1486

. 

Podłogi w świątyni zbudowano z drewnianych desek. W prezbiterium podłoga jest o 

jeden stopień wyższa. W zakrystii wykonano je z kwadratowych płyt marmurowych
1487

.  

Schody na wieżę w pomieszczeniu (po prawej stronie wieży) są drewniane z prostą 

poręczą
1488

. Dwa schodki kamienne znajdują się przy wejściu z zakrystii do prezbiterium
1489

. 

W kościele znajdują się trzy otwory wejściowe
1490

. Łącznie w drewnianych ścianach 

kościoła jest sześć drewnianych otworów
 
drzwiowych

1491
. W nawie i prezbiterium znajduje 

                                                           
1481

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe…, s 164. 
1482

 Jedynie w przybudówkach są nieco niższe 
1483

 Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 

Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. Świętego 

Leonarda w Wierzbiu, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala, Opole 1994, karta nr 2.(dalej: WUOZ Opole, Kościół p.w. 

Świętego Leonarda w Wierzbiu …, k. nr..) 
1484

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 2.; Inwentarz drewnianej architektury 

sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 112. 
1485

 Świadczy to, o tym, iż elementy więźby nad nawą zostały wykorzystane wtórnie. Znakami montażowymi 

tym przypadku są 1.)cyfry rzymskie, 2.)prostokąty, 3.) kratki z zaciosami na narożach, 4.) trójkąty przylegające 

do kreski. Wiele bierwion nie oznakowano. 
1486

 Sygnaturkę wmontowano nad tęczą. 
1487

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 2. 
1488

 Także drewnianą. 
1489

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 2. 
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się łącznie dziewięć okien o zróżnicowanej wielkości
1492

. Otwory okienne są w listwowych, 

prostych obramieniach zamknięte odcinkowo. W zakrystii znajdują się dwa prostokątne, małe 

okna w otworach zamkniętych półkoliście oraz jedno duże, prostokątne, które wychodzi do 

prezbiterium. W przedsionku znajduje się jeno kwadratowe okno. Wewnętrzny szalunek ścian 

pokryto farbą olejną z lamperią marmurkową
1493

. 

Nawa i prezbiterium w świątyni są jednoprzestrzenne na planie prostokąta. Od siebie 

oddzielone są belką tęczową. Od północy przy prezbiterium znajduje się murowana, 

prostokątna zakrystia, którą poprzedza od zachodu przedsionek. Od południa zbudowano dwa 

duże, prostokątne aneksy otwarte do wnętrza
1494

. Od zachodu pod wieżą umiejscowiono 

prostokątną kruchtę oraz dwa pomieszczenia (klatkę schodową i schowek) będące szerokości 

nawy. Nad nią znajduje się wieża wyłaniająca się z górnej partii dachu
1495

.  

Kościół nie został podpiwniczony. Dachy nad nawą i prezbiterium zostały oddzielone. 

Są one dwuspadowe. Nad prezbiterium jest nieco niższy, zakończony od wschodu połacią 

założoną na łuku odcinkowym. Od północy, nad zakrystią dach jest pulpitowy o nachyleniu 

ok. 30° przenika się z dachami nad kościołem w połowie ich wysokości. Od południa dachy 

nad nawą i nad prezbiterium od połowy są lekko odchylone i opadają nad aneksy w kościele. 

Przy zachodniej ścianie korpusu na osi kościoła wyłania się graniastosłup wieży z 

ostrosłupowym hełmem. Sygnaturkę umiejscowiono w krótkiej, graniastej wieżyczce 

usytuowanej przy wschodnim szczycie dachu nad nawą i zakończono ją baniastym, pokrytym 

blachą hełmem. Nad portalami w zachodniej i północnej ścianie znajdują się niewielkie 

daszki pulpitowe
1496

. 

                                                                                                                                                                                     
1490

 Pierwsze drzwi usytuowane są do przedsionka zakrystii. Są one prostokątne i zamknięte odcinkowo. Drugie i 

trzecie, prostokątne, znajdują się z przedsionka do aneksu nawy i do zakrystii.  
1491

 1 – portal od zachodu pod wieżą do kruchty zamknięty odcinkowo, odrzwia zrobiono z szerokich kloców o 

szeroko profilowanych węgarach z ozdobnymi spływami w dolnej części, w belce nadprożowej wtórnie wycięto 

łuk odcinkowy, drzwi w tym otworze są asymetryczne, dwuskrzydłowe, klepkowe.2.) – w ścianie północnej 

znajduje się drugi portal zamknięty wykrojem podkowiastym, zdobiony w kolistej części wykroju dekoracją 

sznurową i ząbkową oraz motywami rozet i rombów na węgarach i nadprożu. Drzwi w tym otworze są 

dwuskrzydłowe, klepkowe. 3.) – z kruchty do nawy znajduje się prostokątny otwór wejściowy, w którym są 

drzwi dwuskrzydłowe (górą szklane), 4.) – z przedsionka przy zakrystii znajduje się prostokątny otwór 

wejściowy, w którym umieszczono jednoskrzydłowe drzwi klepkowe. 5) – drzwi z nawy do schowka znajdujące 

się przy kruchcie kruchty. Są one deskowe i wzmocnione szpungami 6.) – z kruchty do klatki schodowej na 

chór. Drzwi także deskowe i wzmocnione szpungami.  
1492

 Siedem dużych oraz 2 małe okna. 
1493

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, karta nr 2-3.; Inwentarz drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b …, s.112. 
1494

 Węższy przy prezbiterium oraz szerszy przy nawie 
1495

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 3.; Inwentarz drewnianej architektury 

sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.111. 
1496

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 3. 
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Na osiach otworów pomiędzy korpusem a bocznymi wnękami znajdują się trzy 

prostopadłościenne słupy, które umieszczono w linii ścian
1497

. Szalunek ścian pokryto farbą 

olejną z lamperią marmurkową oraz przedstawieniami w owalnych medalionach na białym 

tle
1498

. 

Wymiary kościoła są następujące: prezbiterium 8 x 6,1 m, nawa 10x 6,5 m. Jego 

powierzchnia zabudowy wynosi 207 m
2
, powierzchnia użytkowa to 182 m

2
, natomiast 1241 

m
3 

wynosi kubatura świątyni
1499

. 

Na uwagę zasługuje boczne wejście do kościoła p.w. św. Leonarda. Występuje ono z 

niespotykanym na terenie powiatu oleskiego drewnianym portalem z XVI wieku, o 

dwudzielnym przekroju, z górną częścią kolistą nasadzoną na prostokątne odrzwia
1500

. Ten 

niecodzienny podkowiasty wykrój bocznego portalu został otoczony ozdobną dekoracją w 

postaci ząbków i sznurów oraz jego lico ozdobiono rozetami
1501

 

 

IL. 167. XVI wieczny portal kościoła w Wierzbiu 

    

Źródło: Rocznik powiatu oleskiego, 2013, s. 171.  

 

Liczne przebudowy kościoła w XVIII, XIX i XX wieku sprawiły, że z 

szesnastowiecznych jego cech nie pozostało wiele. Jedynym średniowiecznym detalem, jaki 

pozostał w kościele św. Leonarda, to dwa portale zachodni i południowy (obecnie 

północny)
1502

. 

                                                           
1497

 Podpierają one belki nośne sufitu. 
1498

 WUOZ Opole, Kościół p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu…, k. nr 3. 
1499

 Tamże, karta nr 4. 
1500

 J. Kleszcz, dz. cyt., s. 171. 
1501

 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce…, s. 122. 
1502

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.115. 
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Sakralny obiekt w Wierzbiu obecnie jest cennym zabytkiem gminy Praszka w powiecie 

oleskim. W wyniku licznych przekształceń politycznych Wierzbie przestało być 

miejscowością w granicach administracyjnych ziemi wieluńskiej.  

Wszystkie kościoły drewniane z regionu dzisiejszego województwa opolskiego, które 

zostały wybudowane między XV, a XIX wiekiem były wznoszone w konstrukcji zrębowej. 

Po 1742 roku zaczęto budować świątynie z wieżami o konstrukcji ramowo-słupowej lub 

ramowo-szkieletowej. Przyczyną tego było wprowadzenie na terenie Prus zarządzenia o 

oszczędzaniu drewna na potrzeby rodzącego się przemysłu
1503

. Wszystkie te czynniki miały 

istotny wpływ na zmiany oraz rozwój do obecnej formy kościoła p.w. św. Leonarda we 

Wierzbiu
1504

. 

Świątynia ta, dzięki wspólnej lokalizacji oraz czasu wybudowania, według 

najnowszych badań zaliczana jest do późnogotyckiej odmiany kościoła drewnianego typu 

wieluńskiego
1505

. Od grupy świątyń opolskich wyróżniało go to, iż był zbudowany z drewna 

modrzewiowego o konstrukcji zrębowej
1506

. Z kolei wśród różnic między kościołami 

wieluńskimi stanowi brak wieży w formie przedłużenia nawy od zachodu, wyróżniającej się 

formą w bryle budynku
1507

. Wieża kościoła św. Leonarda Opata jest wprawdzie dostawiona 

czołowo do korpusu nawowego na planie kwadratu, jednak posiada ona konstrukcję słupową 

o ścianach lekko pochyłych. Całość w czworobocznej formie przykrywa dach namiotowy 

kryty gontem
1508

. Kolejnymi różnicami od pozostałych wieluńskich obiektów sakralnych jest 

brak jednokalenicowego, wspólnego nad nawą i prezbiterium dachu, systemu więźby 

storczykowej oraz szerokiego, wspartego zaczepami, okapu nad prezbiterium
1509

. Natomiast 

pierwotny rzut
1510

 jest charakterystyczny dla XVI-wiecznych kościołów wielkopolskich, 

mimo iż reprezentuje wariant rzadziej występujący, gdzie prezbiterium zamknięte jest prosto. 

Podobnie, jak ma to miejsce w kościele w Grębieniu i Graboszewie
1511

. Kolejnym istotnym 

podobieństwem z kościołami wieluńskimi według Pawlaczyka jest szczegół konstrukcyjny 

łączenia węgarów z nadprożem w obramieniach charakterystyczny dla tego regionu. Sposób 

ten jest analogiczny w kościołach typy wielkopolskiego
1512

. Jak trafnie zauważyła Grażyna 

                                                           
1503

 A. Wierzgoń, Kościoły drewniane na Śląsku Opolskim, Opole 1995, s.11 
1504

 J. Kleszcz, dz. cyt., s. 169. 
1505

 Tamże, s. 171. 
1506

 Tamże 
1507

 Tamże. 
1508

 Tamże 
1509

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt…, s.115. 
1510

 prawdopodobnie kwadratowej nawy z węższym prezbiterium 
1511

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.115. 
1512

 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, „Rocznik 

Historii Sztuki”, 1984, s. 123-124. 
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Ruszczyk, ten system konstrukcyjny występuje jedynie w zachodnim portalu kościoła, z kolei 

w północnym zastosowano rzadko używany rodzaj złącza, dzięki któremu widok osadzenia 

nadproża na węgarze jest taki sam od wewnątrz, jak i od zewnątrz pomieszczenia
1513

. 

 

IL. 168. Kościół p.w. św. Leonarda w Wierzbiu w latach 60. XX wieku (przed 

remontem) 

 

Źródło: Archiwum prywatne Tomasza Spychały 

 

IL. 169. Plan sytuacyjny kościoła w Wierzbiu 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

                                                           
1513

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s.116. 



376 
 

IL. 170. Przekroje kościoła w Wierzbiu 

 

Rzut poziomy (1914 rok) 

 

Rzut poziomy(1956 rok)    Rzut poziomy z 1987 roku 

 

 

 

 

Elewacja południowa      Elewacja północna 
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Elewacja zachodnia       Elewacja wschodnia 

    

 

Przekrój podłużny      Przekrój poprzeczny  

  

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. R. Brykowski, Tom XXIV, Warszawa 1993, s.121-124. 

 

IL. 171. Kościół p.w. św. Leonarda w Wierzbiu stan obecny 
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4.3.14. Kościół p.w. św. Zygmunta Króla w Wiktorowie 

 

Miejscowość Wiktorów istniała już w XV wieku, będąc własnością rodu Witkowskich 

lub Jastrzębiec. Wieś ta była niegdyś własnością rodu Jaksów Żeromskich herbu Gryff, a 

następnie Biernackich. Na przełomie XIV i XV wieku na miejscu obecnego kościoła istniała 

kaplica wzniesiona przez Wiktorowskich, która była filią parafii Biała
1514

. 

Nie wiadomo, kto i dokładnie kiedy konsekrowano świątynię w Wiktorowie. Rocznicę 

konsekracji obchodzono w pierwszą niedzielę po św. Mateuszu
1515

. Ksiądz Walenty 

Patykiewicz przypuszcza, iż pierwszy kościół w tej miejscowości mógł powstać już w 1354 

roku, kiedy do Pragi sprowadzano relikwie św. Zygmunta
1516

. 

Obecny kościół w Wiktorowie został najprawdopodobniej wybudowany z drewna 

modrzewiowego w XVI wieku z funduszy szlachcica herbu Jastrzębiec Wiktora 

Biernackiego. W XVI wieku dziedzic Marcin Zaręba dobudował dwa boczne ołtarze w 

kościele. Z lewej strony ołtarz p.w. Męki Pańskiej i z prawej ołtarz p. w. Zwiastowania. 

Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie został konsekrowany 20 kwietnia 1625 roku przez 

biskupa Adama Goskiego. W kościele obchodzono trzy odpusty: pierwszy 14 lutego podczas 

uroczystości św. Walentego, drugi św. Mateusza 21 września oraz 2 maja św. Zygmunta
1517

.  

W 1688 roku kościół pokryto ponownie gontem. W tym okresie w pobliżu świątyni istniała 

także drewniana dzwonnica. W XVIII wieku kilkukrotnie remontowano dachy i podłogę w 

kościele p.w. św. Zygmunta. W 1760 roku przy okazji remontu kościoła, kosztem dziedzica 

Marcina Zaręby sprawiono nowy ołtarz główny z rzeźbą św. Walentego oraz dwa ołtarze 

boczne Świętych Ran pańskich i Zwiastowania z obrazem Świętej Trójcy. Ołtarze i obrazy 

zachowały się do dziś. W latach 1783-84 Wiktorów jest wzmiankowany, jako należący do 

parafii Biała w dekanacie wieruszowskim. W tym czasie właścicielem wsi jest Eleonora z 

Masłowic, wdowa po Jakubie Kempistym, łowczym piotrkowskim, który zmarł w 1781 roku. 

W 1797 roku stan techniczny wymagał remontu (ściany i podłogi były spróchniałe)
1518

.  

W XIX wieku nastąpiła kolejna renowacja kościoła z funduszy kmiecych i szlacheckiech, 

dzięki czemu budynek mógł przetrwać kolejne lata
1519

. 

                                                           
1514

 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich…, tom XIII, s. 447. 
1515

 ADWł., AAG., Wiz. 12, s. 163. 
1516

 cyt. za K. Domagała, D. Orłowski, Zarys dziejów parafii, [w:] Historia gminy Biała, Skomlin 2015, s. 124. 
1517

 J. Łaski, dz. cyt. s. 155. 
1518

 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

filialny p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie, oprac. Ewa Andrzejewska, Sieradz 2006, karta nr 2 i 6. (dalej: 

WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie …, k. nr..) 
1519

 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 31. 
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Na początku XX wieku w świątyni przeprowadzono kolejne prace remontowe. Wieżyczkę na 

sygnaturkę pokryto wtedy blachą, zbudowano kruchtę oraz wybielono wnętrze kościoła
1520

.  

Kościół w Wiktorowie został zrabowany i zniszczony podczas II wojny światowej. 

Historyczny, XVI-wieczny dzwon Zygmunt został wówczas zrabowany przez hitlerowców 

wraz z rzeźbami i obrazami przedstawiającymi świętych. Część wyposażenia kościoła została 

także zniszczona przez osadników niemieckich, którzy przejęli majątki ziemskie w 

Wiktorowie
1521

. W okresie powojennym stan techniczny kościoła stale się pogarszał. Liczne 

zaniedbania prowadziły do stopniowego niszczenia konstrukcji wiekowej świątyni
1522

. 

Swojej renowacji doczekał się dopiero w latach 70. i 80. XX wieku. W wyniku zabiegów 

księdza Malatyńskiego kościół w latach 1978-1986 rozebrano i odtworzono od podstaw, 

zachowując pełne wyposażenie wnętrza
1523

. Poświęcenia odrestaurowanego kościoła dokonał 

biskup Stanisław Nowak 16 maja 1986 roku
1524

. Mimo wymiany drewna w konstrukcji 

świątyni, zachowała ona swój dawny kształt architektoniczny
1525

.  

W kościele p.w. św. Zygmunta w 2011 roku przeprowadzono remont dachu ze środków 

unijnych
1526

. 

Drewniana (dębowa) podwalina, na której spoczywa orientowany kościół w 

Wiktorowie, posadowiona jest na betonowym fundamencie
1527

.  

Wykonane z drewna ściany świątyni są konstrukcji zrębowej. Złącza węgłów są 

niedostępne. Wewnątrz ściany oszalowano pionowo deskami z zaznaczonym cokołem
1528

. 

Strop kościoła jest drewniany, belkowy z dolnym pułapem desek, założony w 

prezbiterium i nawie jednym poziomie. Deski pułapu połączono na tzw. pióro i wpust oraz 

pomalowano pokostem
1529

.  

                                                           
1520

 K. Domagała, D. Orłowski, dz. cyt., s. 129.; Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 2. 
1521

 K. Domagała, D. Orłowski, dz. cyt., s. 128. 
1522

 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 31. 
1523

 K. Domagała, D. Orłowski, dz. cyt., s. 125. 
1524

WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 5.; K. Domagała, D. Orłowski, dz. cyt., s. 

125. 
1525

 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 31. 
1526

 W ramach projektu Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym 

produkcie turystycznym województwa łódzkiego kościołowi w Wiktorowie p. w. Zygmunta zostało przyznane 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 36 200 zł. brutto (płatne w 

terminie do dnia 30.09.2011 roku. Za wyżej podaną kwotę w kościele p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie zostały 

przeprowadzone usługi w zakresie instalacji alarmowej oraz roboty budowlane w zakresie remontu dachu 

kościoła. Kierownikiem budowy został Mieczysław Stróżny, a na inspektora nadzoru inwestorskiego wybrano 

Krzysztofa Kędzie.; D. Langner, Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów…, s. 40-41.; Tenże, Kościół 

p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie, „Kulisy Powiatu”, nr 48(334), s. Wieluń 2012, s. 20. 
1527

 Fundament ten tworzy niską podmurówkę, która wraz z podwaliną jest nakryta drewnianym okapnikiem 
1528

 Desko połączono na tzw. pióro i wpust oraz pomalowano pokostem. Od zewnątrz ściano oszalowano 

pionowo oraz zaimpregnowano. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 120-121.; 

WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 2. 
1529

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 2. 
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Więźba dachowa w kościele jest drewniana, dwujętkowa o jednorodnym ustroju 

storczykowym. Jej rozpiętość odpowiada szerokości nawy. Składa się ona z 13 wiązarów 

krokwiowych, z których co drugi jest pełny. Storczyk zawieszono na dwóch parach 

krzyżujących się zastrzałów. Jest on umiejscowiony, za pośrednictwem podwaliny 

spoczywającej na belkach wiązarowej, w co drugim, pełnym wiązarze. Rama storczykowa, 

która składa się z podwaliny i dwóch poziomów ciągłych rygli, została usztywniona parami 

długich zastrzałów w formie krzyży św. Andrzeja
1530

. Na piętkach krokwi znajdują się 

wsparte przypustnice, które tworzą wydatne załamanie i przedłużają połać dachową poza 

krawędź ściany, tworząc w ten sposób mocno wysunięty odeskowany od spodu okap. 

Elementy więźby dachowej są tarte piłą, łączone na czop, nakładkę i kołkowane. Więźba nad 

zakrystią i kruchtą (niedostępna) z pewnością jest krokwiowa
1531

. 

Dach świątyni jest jednokalenicowy, dwuspadowy, zakończony od wschodu 

wielopołaciowo, od zachodu jednopołaciowo. W połowie długości dachu znajduje się 

sześcioboczna, smukła sygnaturka, która jest pokryta daszkiem namiotowym oraz zwieńczona 

kulą i ażurowym, metalowym krzyżem. Dach jest bardzo stromy, o załamanych dołem 

połaciach, z wydatnym okapem, który jest szerszy nad prezbiterium. Nad zakrystią dach jest 

pulpitowy i sięga pod okap dachu prezbiterium. Nad kruchtą boczną dach jest trójpołaciowy 

zwieńczony pazdurem
1532

. Od zachodu dachu, szczyt jest trójkątny, cofnięty na wschód o 

jedno przęsło więźby dachowej w stosunku do zachodniego zrębu kościoła z wydatnym 

daszkiem okapowym
1533

. Nad tęczą na planie sześcioboku, usytuowana jest latarniowa 

wieżyczka na sygnaturkę z stożkowym daszkiem
1534

. Dachy pokryto gontem na łatach, 

natomiast sygnaturkę podbito blachą
1535

. 

Podłogi w świątyni są drewniane i deskowe. W prezbiterium podłogę podniesiono o 

jeden stopień. Wewnętrzne schody w kościele, które prowadzą na chór muzyczny, są 

drewniane, zabiegowe i policzkowe. Ich stopnie mają zaokrąglone noski. W górnym biegu 

schodu obudowano drewnianą ścianką
1536

. 

                                                           
1530

 Wymiary dostępnych elementów konstrukcyjnych są następujące: storczyk 14x15 cm, podwalina 13x15 cm, 

zastrzał 14x16 cm, rygiel ciągły 14x15 cm, jętka dolna 15x14 cm, krokiew 14x14 cm, miecz-noga wspierająca 

krokiew 14x14 cm, przypustnica 14x15 cm, belka wiązarowa (pierwotna) 28x27 cm, krzyż św. Andrzeja 15x16 

cm.; WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie …, k. nr 2-3 
1531

 Tamże, k. nr 3. 
1532

 Tamże. 
1533

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 121. 
1534

 Tamże. 
1535

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie …, k. nr 3. 
1536

 Tamże. 
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Otwory okienne w prezbiterium i nawie mają wykrój stojącego prostokąta. W ich 

środku usytuowane są drewniane, stałe okna, dzielone słupkiem i szczeblinami krzyżowymi 

na 20 kwaterek
1537

. Otwór okienny, który doświetla chór muzyczny jest w kształcie leżącego 

prostokąta. Jest on wypełniony stałym oknem
1538

. Prostokątny otwór okienny w zakrystii 

został zabezpieczony od wewnętrznej strony kratą. Został wypełniony drewnianym oknem 

stałym podzielonym na cztery kwatery. Wszystkie otwory okienne ujęto drewnianymi, 

szerokimi, profilowanymi obramieniami
1539

. 

Otwory drzwiowe znajdujące się w kościele są o wykroju stojącego pionowo, 

zamkniętego odcinkowo lub prosto prostokąta. Otwory te ujęto szerokimi, drewnianymi 

profilowanymi obramieniami. Drzwi zewnętrzne do nawy od zachodu są drewniane, 

dwuskrzydłowe, obustronnie opierzane pionowo deskami o profilowanych krawędziach
1540

. 

Stolarka drzwiowa jest w naturalnym odcieniu drewna pokrytego pokostem oraz 

impregnatami
1541

  

Kościołów w Wiktorowie, to świątynia jednonawowa. Nawa kościoła zbudowana 

została na planie kwadratu. Zamknięte węższe, trójboczne prezbiterium wybudowano na 

planie prostokąta. Od północy znajduje się niewielka czworoboczna zakrystia, natomiast od 

południa również czworoboczna kruchta
1542

. Przy południowej ścianie nawy usytuowana jest 

kruchta
1543

. Nawa jest dostępna wejściem od zachodu oraz przez kruchtę boczną
1544

. 

Bryła kościoła jest zwarta, z prostopadłościennym korpusem nawowym i 

przylegającym do niego od wschodu węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, które 

wspólnie z nawą przykryte jest bardzo wysokim, stromym, dwuspadowym dachem o 

trójpołaciowej partii wschodniej i jednopołaciowej zachodniej. Połacie dachu są załamane z 

bardzo wydatnym okapem, znacznie szerszym nad prezbiterium. W połowie długości dachu 

znajduje się sześcioboczna sygnaturka z niewielką latarnią i dachem namiotowym, 

zwieńczona kulą i metalowym, ażurowym krzyżem. Do północnego naroża na styku nawy i 

prezbiterium przylega prostopadłościenna zakrystia nakryta dachem pulpitowym, z 

wydatnymi gzymsami okapowymi w obydwu ścianach szczytowych. Przy południowej 

                                                           
1537

 Są one wypełnione szkłem ornamentalnym koloru białego i żółtego. Pola z żółtym szkłem tworzą wizerunek 

krzyża łacińskiego, 
1538

 Okno to posiada 15 zróżnicowanych wymiarami kwater prostokątnych i kwadratowych. Żółte oszklenie 

kwadratowych kwater tworzy zarys krzyża łacińskiego. 
1539

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 3. 
1540

 Ich zawiasy są kute pasowe i ozdobne 
1541

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 3-4 
1542

 Tamże, k. nr 4. 
1543

 prawie kwadratowa 
1544

 WUOZ Sieradz, Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie…, k. nr 5. 
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ścianie nawy znajduje się zbliżona do sześcianu kruchta przykryta dachem trójpołaciowym 

zwieńczonym pazdurem. W ścianie zachodniej, nad wejściem do nawy, umiejscowione jest 

wydatne trójpołaciowe zadaszenie
1545

. 

Elewacje świątyni są z niskim cokołem utworzonym z betonowej podmurówki i 

drewnianej podwaliny nakrytych drewnianym okapnikiem. Umieszczona na poziomie 

nadproży okien wąska listwa tworzy rodzaj gzymsu korodonowego, obiegającego całość 

prezbiterium i boczne ściany nawy. W zachodniej ścianie nawy umieszczono centralnie otwór 

drzwiowy, nad którym znajduje się szerokie, trójpołaciowe zadaszenie podbite gontem. 

Powyżej niego umiejscowiony jest otwór okienny w kształcie prostokąta. Wszystkie elewacje 

wieńczy wydatny, odeskowany od spodu okap. Ściany szczytowe zakrystii są z gontowymi 

okapnikami biegnącymi na poziomu okapu jej dachu. We wschodniej ścianie zakrystii 

znajduje się niewielkie, prostokątne okno ujęte szerokim profilowym obramieniem
1546

.  

Wymiary świątyni: prezbiterium 700 x 700 cm, trójboczne zamknięcie prezbiterium 350 x 

200 cm, nawa 900 x 900 cm. Kubatura budynku kościelnego wynosi ok. 560 m
3
, a 

powierzchnia użytkowa ok. 135 m
2
. 

Jak dotąd, poza kilkoma wzmiankami, kościół w Wiktorowie nie obiektem opracować 

w literaturze naukowej. Został on ujęty po raz pierwszy przez Jerzego Łozińskiego w 1952 

roku, następnie przez Witolda Krassowskiego. Trafne jest spostrzeżenie, iż kościół p.w. św. 

Zygmunta posiada wiele analogii z kościołami w Łaszewie i Popowicach
1547

. Rozwarstwienia 

budynku dokonał w 1958 roku wspomniany wyżej Krassowski. Kolejne próby dokładnych 

datacji elementów konstrukcyjnych odbywały się w 1986 roku przez pracowników Instytutu 

Sztuki PAN. Podczas swoich prac zastała już praktycznie nową budowlę kościelną. Podczas 

wcześniejszych prac restauratorskich budowlę posadowiono na nowym betonowym 

fundamencie, obito ściany nowym materiałem, wymieniono więźbę dachową
1548

, zrobiono 

nowe stropy i podłogę, dodano nowe gonty, belki otworu tęczowego, chór kościelny, 

obramienie okienne i drzwiowe także zostały poddane gruntownemu remontowi. Ponadto 

dobudowano nową zakrystię i kruchta południowa, także nadwieszony okap nawieszony nad 

wejściem do kościoła od strony zachodniej. Pracownikom Instytutu Sztuki PAN nie udało się 

ustalić, w jakim stopniu zachowany został zachowany pierwotny budynek kościelny. Bazując 

na przekazach ustnych mieszkańców Wiktorowa można stwierdzić, iż jest to niemal całkiem 

                                                           
1545

 Tamże, k. nr 3. 
1546

 Tamże. 
1547

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 121. 
1548

 Na wzór pierwotnej 
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nowy kościół
1549

. Jedyny oryginalny element to prawdopodobnie dawna belka tęczowa z 

ozdobnie profilowaną rozetą pośrodku. Użyto jej ponownie, jako belkę stropową. Obecnie 

jest zaszalowana deskami stropu oraz podłogi strychowej
1550

. 

Kościół w zakresie konstrukcji i bryły wykazuje niemniej wspólne cechy z grupą 

drewnianych kościołów zrębowych grupy wielkopolskiej typu wieluńskiego. Jest on 

orientowany, posiada kwadratową nawę, zamknięte trójbocznie prezbiterium oraz 

czworoboczną kruchtę i zakrystię. Kościół jednak nie posiada charakterystycznej wieży, tak 

jak ma to miejsce w większości pozostałych kościołach. Konstrukcja świątyni jest zrębowa. 

Dach nad nawą i prezbiterium jest wspólny o jednej kalenicy, zakończony od wschodu 

wielopołaciowo
1551

.  

Krassowski podczas objazdu konserwatorskiego ujawnił w kościele zaczepy wokół 

prezbiterium i zachodniej ściany nawy kościoła w Wiktorowie, co utwierdziło datację zabytku 

na 1 poł. XVI wieku. Jednocześnie należy podkreślić kształt zaczepów, które pod okapem 

prezbiterium składały się z belki i skośnego miecza, zaczopowanych do wysuniętej belki 

stropowej. Jest charakterystyczne dla XVI-wiecznych kościołów drewnianych z regionu 

środkowo-zachodniej Polski. Świadczy to o przynależności kościoła w Wiktorowie do 

późnogotyckiej wielkopolskiej odmiany świątyń drewnianych. Krassowski stwierdził także, iż 

bryła kościoła, która nie posiada wieży była niemal identyczna jak bryła świątyni w 

Dzietrznikach i niezwykle podobna do tych, które posiadają obiekty w Popowicach i 

Łaszewie
1552

. Biorąc pod uwagę metrykę kościoła wraz z podstawowymi cechami 

architektonicznymi należy włączyć kościół do wspólnej grupy świątyń wieluńskich. 

 

 

 

 

                                                           
1549

 Prace restauratorskie odbywały się w latach 1978-1986.; Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w 

Polsce, zeszyt 4b…, s. 123. 
1550

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe…, s 166. 
1551

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik 3a do decyzji WUOZ/SI – G41/105/09 z dnia 

04.06.2009 r., PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE p.w. św. Zygmunta w 

Wiktorowie, powiat wieluński, s. 1.  
1552

 Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 125. 
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IL. 172. Plan sytuacyjny kościoła w Wiktorowie 

 

Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół filialny 

p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie, oprac. Ewa Andrzejewska, Sieradz 2006, załącznik nr 1 i 3. 

 

IL. 173. Przekroje kościoła w Wiktorowie 

 

Rzut poziomy kościoła Rzut więźby dachowej w kościele p.w. św. Zygmunta Króla 

w Wiktorowie 

 

     

 Elewacja zachodnia      Elewacja wschodnia 
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Elewacja północna       Elewacja południowa 

       

 Przekrój poprzeczny       Przekrój podłużny 

       

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku 

(Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskornia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, 

Wiktorów), red. R. Brykowski, Tom XXIV, Warszawa 1993, s. 128 – 132. 

 

 

IL. 174. Przykład wiązara zastosowanego w kościele p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie 
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IL.  175. Wiktorów, kościół p.w. św. Zygmunta, zdj. z 1958 r. 

 

Źródło: Archiwum Fotograficzne Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (sygn.. MZW-AF-8) 

 

IL. 176. Kościół p.w. św. Zygmunta w Wiktorowie stan obecny 
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4.4. Wpływ typów ościennych na kształtowanie się drewnianego budownictwa 

sakralnego na ziemi wieluńskiej 

 

Najstarsze kościoły, które zachowały się na ziemi wieluńskiej pochodzą z XV i XVI 

wieku. Znajdują się one przeważnie z dala od bitych dróg i większych mieszkalnych osiedli. 

Usytuowane są głównie pośrodku wsi i na wzgórzu, będąc dzięki temu widocznymi 

budynkami z daleka. Wokół tych świątyń widoczne są do dziś liczne drzewa, w tym lipy i 

dęby. Kościoły te służą nie tylko, jako model wrażeń estetycznych, ale także jako przedmiot 

badań historycznych, gdyż żaden z nich nie był stawiany według gotowego schematu. Co 

prawda istnieją ogólne podobieństwa, ale duża rozpiętość czasowa wykształciła mniejsze 

różnice w elementach szczegółowych. Jak podkreśla Stemplewski, dzięki temu na terenie 

ziemi wieluńskiej wykształcił się typ świątyni o specyficznych formach niespotykanych w 

innych regionach Polski, a sakralne budownictwo drewniane na ziemi wieluńskiej stanowiło 

swojego rodzaju autonomiczne zjawisko
1553

.  Czy jednak można mówić o samodzielnym typie 

kościoła wieluńskiego? Jest to stwierdzenie ryzykowne, kiedy porówna się ogólne cechy 

architektoniczne wszystkich typów świątyń drewnianych w Polsce. 

Świechowski, określając kategorie przeciwstawnych bodźców, które sprzyjają 

powstania regionalnych odmian sztuki, wymienił następujące czynniki: 

1) Podłoże geograficzne rozpatrywane przede wszystkim od strony zaopatrzenia w 

budulec przy uwzględnieniu trudności komunikowania się z innymi terytoriami. 

2) Objęcie granicami etnicznymi, politycznymi, kościelnymi, przesądzające 

zależność od określonych ośrodków, niekiedy oznaczające podleganie 

określonemu systemowi ustawodawczemu i trybowi zarządzeń regulujących 

sprawy budowlane. 

3) Obecność intensywnych ośrodków rzemiosła budowlanego i produkcji materiałów 

budowlanych, nastawionych przede wszystkim na zaspokojenie chłonności 

własnego rynku. 

4) Miejscowa tradycja polegająca na kontynuacji pewnych wątków treściowych i 

formalnych niezależnie od ogólnej ewolucji i jej tempa gdzie indziej. 

                                                           
1553

 J. Stemplewski, dz. cyt., s.14-16 
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5) „Lokalna moda”, która polega na naśladownictwie świeżo wykonanego dzieła 

odpowiadającego z jakichś powodów upodobaniom i ambicjom innych 

zleceniodawców
1554

. 

W poszczególnych typach kościołów stosuje się różne kryteria podziału. Pod uwagę 

bierze się głównie użyty materiał do budowy ścian, zastosowane konstrukcje, cechy stylowe 

widoczne w bryle, kształt planu przyziemia, wnętrze, miejsce usytuowania dzwonnicy, formę 

prezbiterium, liczbę naw wraz z ich wysokością, czy też występowanie sobót
1555

.  

Podstawowym jednak czynnikiem decydującym o odrębności poszczególnych odmian 

gotyckiego i późnogotyckiego kościoła, nadającym jednocześnie odmienny charakter są 

konstrukcje więźby dachowej
1556

. Różnice między poszczególnymi regionalnymi typami 

polegają także przede wszystkim na szerokości poszczególnych kozłów krokwiowych
1557

. W 

Wielkopolsce i na Mazowszu rozstaw ten jest nad obydwiema częściami kościoła 

dostosowany do szerokości nawy. W wyniku, czego dach jest wspólny dla nawy i 

prezbiterium
1558

. Z kolei na Śląsku rozstaw kozłów krokwiowych jest oddzielny dla nawy i 

węższego prezbiterium. Sprawia to wrażenie uzyskania dwóch oddzielnych dachów
1559

. 

Natomiast, jeśli chodzi o teren Małopolski, to dach był jednokalenicowy
1560

, gdzie belki 

stropowe wspierane są na wieńcu ścian
1561

. Na szerszą nawę przedłużano górną partię ścian 

prezbiterium, aby uzyskać oparcie dla kozłów krokwiowych więźby. Długie belki opierano na 

zachodniej ścianie kościoła. Następnie obniżano boczne ściany nawy, aby przykryć jej szersze 

części
1562

. W regionie Sieradzkim i Wieluńskim został wprowadzony poszerzony okap, 

nadwieszony na wspornikach. Jest to odmiana dachów drewnianych wprowadzonych jedynie 

w XVI – wiecznych kościołach w tym regionie
1563

. 

Region Małopolski oraz Górnego Śląska wyróżniają wysokie dachy kryte gontem, a 

także izbicowe dzwonnice oraz szerokie soboty biegnące wzdłuż zewnętrznych ścian.   

                                                           
1554

 Z. Świechowski, Regiony w późnogotyckiej architekturze, [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu 

średniowiecza i czasów nowożytnych, red. J. Białostocki, Warszawa 1965, s. 118-119. 
1555

 T. Czerwiński, Ocalić od zapomnienia. Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006, s. 135. 
1556

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 23. 
1557

 Inaczej wiązar krokwiowo-belkowy. Jest to trójkąt utworzony przez belkę stropu drewnianego nad najwyższą 

kondygnacją, zwaną belką więzarową, i parę krokwi. Krokwie są belkami obustronnie opartymi (na belce i 

wzajemnie o siebie), pracują na zginanie i ściskanie, przenosząc obciążenia na belkę wiązarową pełniącą funkcję 

ściągu. 
1558

 Przy czym prezbiterium pozostaje węższe i powstaje utworzony wówczas nad nim okap, który jest wsparty 

na belkach stropowych, które dodatkowo są wzmocnione zaczepami ze skośnymi zastrzałami. 
1559

 Dach nad prezbiterium jest niższy od tego, który jest nad prezbiterium. Następnie połączone są one w jedną 

całość. Różnice te próbowano redukować poprzez zwiększenie kozłów nad prezbiterium. 
1560

 Tak, jak to miało miejsce w Wielkopolsce. Dach wspólny dla nawy i prezbiterium 
1561

R. Brykowski, M. Kornecki, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej…, s. 17. 
1562

 Szersze części nawy przykrywano m.in. oddzielonymi dachami pulpitowymi  
1563

 M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce…, s. 38. 
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IL. 177. Schematy brył kościołów drewnianych w Polsce wg. Grażyny Ruszczyk i 

Ryszarda Brykowskiego 

 

1) Odmiana małopolska 

 

a) Z zaskrzynieniami nakrytymi dachami pulpitowymi 

b) Z zaskrzynieniami nakrytymi podłużnymi połaciami dachu głównego 

 

2) Odmiana Śląska 
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3) Odmiana Wielkopolska 

 

4) Odmiana mazowiecka 

 

Schemat bryły „wieluńskiej” oraz występowaniem w niej dachu został ukazany przez 

Kunkela
1564

. Przedstawia on grupę wieluńską obok śląskiej i podhalańskiej, co jest niezwykle 

cennym i wartościowym źródłem, lecz moim zdaniem z lekkim niedomówieniem. Należałoby 

przedstawić w tym przypadku także schemat „wielkopolski” i wyróżnić „małopolski” 

zestawiając razem z podhalańskim.  

                                                           
1564

 Który wzorował się na Ryszardzie Brykowskim 
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IL. 178. Schematy brył oraz typów dachów z okresu gotyku oraz późnego gotyku 

uwzględnione przez Roberta Kunkela 

 

1. Grupa „Śląska” – dach dwukalenicowy, czterospadowy „Silesian” group: separate 

roofs without or with a joint moulded hipped roof  

2. Grupa „Wieluń” – jednorodna konstrukcja dachu o rozpiętości nawy („Wielun” 

group: homogenous roof construction with  navespan ) 

3. Grupa Podhale – więźba dachowa jednorodna o rozpiętości równej rozpiętości 

prezbiterium (Podhale” group: homogenous roof construction with chancelspan) 

Źródło: Robert M. Kunkel, Structural Questions Involving the Oldest Timber Churches of the Carpathian 

Mountain Region, [w:] Rescuing the Hidden European Wooden Churches Heritage. an International 

Methodology  for Implementing a Database for Restoration Projects, red. G. Tampone, M. Semplici, Città di 

Castello 2006, s. 14. 

 

Strome dachy, których pochylenie wynosi co najmniej 60º były zakończone szczytem 

lub połacią szczytową. Na terenie Śląska poszerzenia prezbiterium dokonywano za sprawą 

obniżenia kalenicy lub zmieniano pochylenia dachu. Na pozostałych terenach Polski 

poszerzano okap wokół prezbiterium lub przedłużano obniżone połacie nad ścianami nawy. 

Zdarzało się także, iż w niektórych świątyniach już obniżone, boczne części nawy pokrywano 
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osobnymi dachami. Pierwsze rozwiązanie widoczne jest głównie w kościołach z okolic 

Sieradza i Wielunia. Z kolei drugie i trzecie widoczne jest na terenie Małopolski i Podhala, 

gdzie nad nawą biegną podciągi, które dźwigają dach w przedłużeniu ścian prezbiterium oraz 

dzielą strop nad nawą na trzy części
1565

.  

Rozwiązania konstrukcyjne i planowe budynków sakralnych wymagały dużego 

nakładu pracy oraz wysokich kwalifikacji rzemieślników, którzy je budowali. Zdarzało się 

także, iż niektóre rozwiązania były podobne na obszarze Europy, położonym na północny-

wschód od górnego Renu. Podobieństwa są widoczne w formach detali, gdzie zakończenia 

belek kościołów wieluńskich, sieradzkich, małopolskich są zdobione tak samo, jak ma to 

miejsce we wspornikach w domach wznoszonych w podobnym okresie na terenach 

położonych nad górnym Renem
1566

. 

 

IL. 179. Skraje bierwion stanowiących ściany kościołów w Łaszewie i Wiktorowie wg. 

Witolda Krassowskiego 

 

Źródło: W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961 

 

Biorąc pod uwagę rozwiązania architektoniczne świątyń z terenu ziemi wieluńskiej 

należy zatem brać pod uwagę ponadregionalne kontakty i wpływy, które objawiły się w 
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konkretnych wyborach i założeniach konstrukcyjnych
1567

. Centralne położenie ziemi 

wieluńskiej między Śląskiem, Wielkopolską i Małopolską sprzyjało napływowi na ten teren 

osadników z zewnątrz
1568

. Jednak Jan Salm podkreśla, iż mimo artystycznej zależności od 

innych terenów, budownictwo ziemi wieluńskiej nie jest pozbawione cech i rysów 

indywidualnych. Jego zdaniem największy indywidualizm tego regionu wyraża zwarta grupa 

drewnianych kościołów w okolicach Wielunia
1569

. Należy zatem zwrócić uwagę na 

wyjątkowość drewnianych kościołów ziemi wieluńskiej, które w świetle najnowszych badań 

archeologicznych, które podsumował Zbigniew Lechowicz, obok swojego głębokiego 

regionalizmu, wykazują także elementy zaczerpnięte z typów ościennych
1570

. Badania te 

przeprowadzono w latach 1998-1999 w kościele p.w. św. Trójcy w Grębieniu
1571

. Lechowicz 

uważa, iż kościół w Grębieniu wybudowano na podstawie przyjętego schematu. Nie można 

moim zdaniem na podstawie jednego obiektu wysunąć tezę pasującą do kilkunastu budowli.  

Niezbędna do tego jest kompleksowa ekspertyza pozostałych świątyń. Pozwoli to uzyskać 

odpowiedź na pytanie, czy ziemia wieluńska była swojego rodzaju wymieszaniem stylów. 

Według Bogusławy Wiluś na teren ziemi wieluńskiej w okresie średniowiecza 

największą grupą napływową byli mieszkańcy Małopolski. Z kolei warunki fizjograficzne 

północno-zachodnich terenów ziemi wieluńskiej (liczne bagna i lasy) były naturalną zaporą 

utrudniającą rozwój osadnictwa od strony Wielkopolski, a co za tym idzie wpływ tego 

regionu na budownictwo wiejskie ziemi wieluńskiej
1572

. 

Zdaniem Józefa Stemplewskiego obce wpływy jedynie w minimalny sposób 

przedostały się do budownictwa drewnianego na ziemi wieluńskiej, a w budownictwie 

sakralnym w tym regionie powstał styl rodzimy. Jak dalej twierdzi, powodem takiego 

zjawiska był fakt, iż cały architektoniczny zasób form budownictwa sakralnego wyszedł 

wprost z ludowej mentalności i wcielił się w materiał
1573

. Porównując jednak kościoły 

drewniane ziemi wieluńskiej z typami ościennymi widoczne są elementy wspólne, takie jak 

sposoby łączenia, orientacja budowli, czy układ dachu. Niewielkie różnice pojawiają się w 

detalach architektonicznych. 
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Z kolei w swojej opinii Piotr Gryglewski wyraża, iż niewielkie ramy terytorialne wraz 

z uwarunkowaniami politycznymi i ekonomicznymi nie pozwalały na tworzenie regionalnego 

zarysu dziejów architektury ziemi wieluńskiej
1574

. Jak dalej podkreśla – specyficzny, 

rozciągnięty kształt tych ziem wpisywał się w pogranicze trzech wielkich dzielnic. Taka 

lokalizacja w wielu przypadkach decydowała o poddaniu się na impulsy zewnętrzne i 

sprzyjała roli pośrednika w przepływie wzorów i inspiracji architektonicznych
1575

. Wpływ na 

to mogło mieć także powiązanie ziemi wieluńskiej z ważniejszymi szlakami handlowymi. 

Przebiegała tędy dawna droga łącząca Śląsk z terenami Mazowsza, Sandomierskiego oraz 

główny szlak łączący Ruś z Wrocławiem. W Wieluniu trakt ten krzyżował się z drogą 

morawską, idącą na północ do Sieradza i na Kujawy
1576

.  

Położenie Wielunia w pobliżu Śląska sprzyjało nie tylko wymianie handlowej, ale 

także wzrostowi zamożności jego mieszkańców. Miasto utrzymywało szerokie kontakty 

handlowe z takimi środkami, jak Wrocław, Kalisz i Poznań oraz miastami śląskimi
1577

. W 

XVI i XVII wieku na terenie Wielunia zatrudniano wyspecjalizowanych rzemieślników do 

budowy lub przebudowy reprezentacyjnych budynków miasta: ratusza, baszt, czy też łaźni 

miejskiej. Fachowców do tego celu ściągano z Wrocławia, Brzegu i Byczyny na Śląsku
1578

. 

Niektórzy z nich, jak np. Hein Sebastjan, przyjmowali nawet obywatelstwo Wielunia
1579

. 

Nie można zatem zaprzeczyć, iż budownictwo kościołów wieluńskich było także 

echem wpływu typów ościennych, będących bardziej uznane i powszechne. Zestawiając 

budownictwo drewniane regionu wieluńskiego z ościennym, można doszukać się wiele 

wspólnych form i rozwiązań artystycznych.  

Kościoły drewniane z terenu ziemi wieluńskiej mają przede wszystkim 

charakterystyczne cechy wspólne. Kościoły wieluńskie pod względem konstrukcyjnym, co 

nie powinno dziwić, były podobne do świątyń z terenów ościennych. Powodem tego był fakt, 

iż architekci i projektanci wieluńskiego budownictwa sakralnego bardzo często pochodzili z 
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terenów dalszej Wielkopolski (do granic, której należała także ziemia wieluńska) lub z 

sąsiedniego Śląska. Natomiast, jeśli chodzi o wystrój wnętrza świątyni, to byli to już w 

głównej mierze miejscowi malarze, artyści, cieśle i rzeźbiarze ludowi
1580

. Kościoły 

wieluńskie są doskonałym przykładem drewnianego budownictwa sakralnego na przełomie 

średniowiecza i początku renesansu w Polsce
1581

. 

Biorąc pod uwagę kościoły ze Śląska i Małopolski, zauważyć można, iż w tych 

regionach dominują kościoły, które nawiązują do sakralnego budownictwa gotyckiego. 

Dwuczłonowe kościoły złożone tam są z kwadratowej nawy i prezbiterium. Do tych 

kościołów zalicza się świątynie na rzucie greckiego krzyża
1582

 oraz kościoły na rzucie 

wielobocznym. Wysokiej miary walory estetyczne tych kościołów polegają przede wszystkim 

na ogólnej proporcji brył, na układzie stromych dachów gontowych, spływających poprzez 

zadaszenie podcieni i okapów oraz na poszyciu gontami ścian aż do podłoża ziemi. Spokojnej 

i jednolitej fakturze dachów i ścian zewnętrznych, przeciwstawia się w wielu kościołach 

bogate wyposażenie dekoracyjne wnętrz i polichromia ścian. Tego typu rozwiązania dachu i 

ścian nie można spotkać w świątyniach ziemi wieluńskiej. Zewnętrzny wygląd małopolskiego 

i śląskiego kościoła ma typ wieżowy, często z sobotami
1583

. Cechy te wykluczają przypisanie 

świątyń ziemi wieluńskich do typu śląskiego lub małopolskiego. 

Najbardziej charakterystycznym dla drewnianej architektury sakralnej XVI i XVII wieku 

ziemi wieluńskiej był typ kościoła jednokalenicowego. Plan takiej świątyni składał się z 

dwóch zasadniczych elementów: kwadratowej nawy
1584

 i prezbiterium, które także jest 

zbliżone do kwadratu, lecz nieco węższego, zamkniętego od wschodu wielobocznie 

najczęściej fragmentem ośmioboku, rzadziej sześcioboku, o wymiarach w granicach od 5 do 

6, 9 metra. Taki budynek sakralny posiadał aneksy w postaci kwadratowej zakrystii od strony 

północnej i od zachodniej lub południowej strony kwadratowej kruchty. Przestrzeń 

wewnętrzna świątyń wieluńskich była dwuczłonowa, a ich bryła jednolita. Dominujący 

akcent to stromy, dwuspadowy dach z okapem wokół prezbiterium. Zachodni szczyt 
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początkowo był odsłonięty, często z zadaszeniem, lecz bez wieży. Konstrukcja zrębowa na 

nakładkę z krytym czopem lub czasem na tzw. „rybi ogon” bez ostatków. Konstrukcja dachu 

występowała najczęściej w systemie krokwiowo – storczykowym z wzdłużnym 

usztywnieniem. Detal architektoniczny występował wewnątrz obiektu w postaci belki 

tęczowej, czasem podciągów, obramień okiennych i portali. Zewnętrzne detale 

architektoniczne występowały w postaci charakterystycznej konstrukcji wspierającej okap
1585

. 

Całkowita długość świątyń wieluńskich nie przekraczała 20 metrów. Najczęściej wahała się 

ona w granicach 15,5 – 16,5 metrów. Zróżnicowany plan świątyni odpowiadał swymi 

rozmiarami na potrzeby niewielkiej parafii, która składała się z jednej lub kilku wiosek. 

Rozczłonkowanie budynku na nawę i prezbiterium (którego wnętrze było otwarte do nawy na 

całej swej wysokości i szerokości) odbywało się za sprawą umieszczenia pomiędzy nimi belki 

tęczowej. Oba te elementy były nakryte płaskim, deskowanym stropem na jednym poziomie. 

W niektórych kościołach umieszczano poprzeczne podciągi. Elementem charakterystycznym 

jest również niewielkie podwyższenie posadzki, czy podłogi prezbiterium w stosunku do 

nawy. Takie zabiegi architektoniczne odzwierciedlały wymagania związane ze 

sprawowaniem funkcji liturgicznych dla określonej wspólnoty parafialnej
1586

. Taki układ 

świątyni wynikał także z rozwoju formy kościoła wiejskiego, wykształconej już w XIII wieku 

na bazie kształtowania procesu powstawania sieci parafialnej w Polsce. W tym czasie coraz 

częściej tworzono ośrodki kościelne poza skupiskami grodowymi i wczesno miejskimi. 

Ukształtowany w ten sposób schemat okazał się bardzo trwały. W przypadku kościołów 

wiejskich był powtarzany nawet do XIX wieku, zarówno jeśli chodzi o świątynie drewniane, 

jak i murowane
1587

. 

Zdaniem Rosina, omawiając obiekty, które powstały na ziemi wieluńskiej, należy 

podkreślić ich odrębność i dość specyficzną genezę
1588

. Ziemia, na której powstały, była 

usytuowana na pograniczu wielkich, historycznych regionów. Począwszy od XIII aż do XV 

wieku obszar ten był przedmiotem częstych sporów między książętami śląskimi i 

wielkopolskimi
1589

. Ostateczne regulacje polityczno – administracyjne miały miejsce po 
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wojnie króla Władysława Jagiełły z księciem Władysławem Opolczykiem w latach 1391-

1401. Z odzyskanego przez polskiego króla dystryktu ostrzeszowskiego utworzono powiat o 

takiej samej nazwie, który wraz z powiatem wieluńskim utworzył ziemię wieluńską
1590

. Przed 

1420 rokiem przyłączono ją do województwa sieradzkiego
1591

. Od tego czasu jej południowy 

zasięg wytyczał granicę między Koroną a Śląskiem. Ukształtowana w tamtym czasie 

struktura administracyjna przetrwała bez większych zmian do rozbiorów w XVIII wieku. 

Mimo funkcjonowania tych ziem przez niespełna czterysta lat w ramach Sieradzkiego, 

mieszkańcy ziemi wieluńskiej zachowali poczucie własnej odrębności
1592

. W chwili 

spisywania Liber Beneficiorum prymasa Jana Łaskiego na początku XVI wieku archidiakonat 

wieluński, utożsamiany z ziemią wieluńską liczył 42 parafie
1593

. Obszar ten później został 

podzielony na trzy dekanaty: rudzki
1594

, wieruszowski
1595

i krzepicki
1596

, które istniały aż do 

końca Rzeczypospolitej
1597

. 

Elementem różniącym budowle sakralne w zależności od regionu ich występowania są 

wieże. Wieża składała się z dwóch części: dolnej, gdzie mieściły się pochyłe ściany 

zwężające się ku górze oraz górnej, w której znajdowało się pomieszczenie na dzwony
1598

. 

Górne zwieńczenie wieży kształtuje się różnorako. Istnieją jego dwa typy wieży: starszy w 

postaci czterościennego spiczastego dachu namiotowego oraz młodszy, powstały w 

późniejszym czasie, w kształcie cebulastego hełmu, zwykle z przeźroczystą latarnią. Oba te 

typy mają wiele wariantów. W pierwszym wysokości dachu i kąty spadu jego połaci są różne. 

W pewnych przypadkach, środkowa jego część przechodzi z kwadratu w ośmiobok lub 

wydłuża się w wysoką, ostrą iglicę. Szczególnie na Śląsku występuje typowa forma dachu 

namiotowego, ośmiościennego położonego wprost nad pięterkiem. Tym sposobem krawędzie 

dachu wypadają na zewnątrz w postaci kwadratu. W późniejszym czasie powstały 
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z Bolesławca, Naramice, Sokolniki, Walichnowy, Wieruszów ze szpitalnym kościołem w mieście i kaplicą w 

Świbie, Wójcin z filią Żdżary.  
1596

 Dekanat ten składał się z dziewięciu parafii, pięciu filii, kościoła szpitalnego i kaplicy: Danków z filią w 

Zajączkach, Dzietrzniki, Krzepice z kościołem szpitalnym i kaplicą na zamku, Mierzyce z filia w Toporowie, 

Pątnów, Parzymiechy z filią w Jaworznie, Praszka z filią w Kowalach i Strodziecu (obecnie Strojec), Rudniki i 

Żytniów. 
1597

 S. Zabraniak, Wieluński ośrodek kościelny w okresie staropolskim…, s. 37. 
1598

 Pomieszczenie to jest szersze od trzonu wieży i dlatego jego ściany są wysunięte na zewnątrz. 
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zakończenia mające kształt hełmów, niewątpliwie bardziej atrakcyjne wizualnie od zakończeń 

dachem namiotowym
1599

. Ciekawym faktem dotyczącym wież kościelnych jest odkrycie 

archeologiczne w Grębieniu. Podczas prac w latach 1998-1999 udało się ustalić w wykopie 

negatyw po wolnostojącej wieży wzniesionej w konstrukcji słupowo-ramowej
1600

. Można 

zatem przypuszczać, iż najstarsze kościoły drewniane posiadały wieże wolnostojące, które w 

późniejszym czasie dostawiano do ściany nawy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 

najstarszych kościołach śląskich również występowały wieże wolnostojące. Na Śląsku 

występują także obiekty, które posiadają niewysokie wieże, równe z kalenica dachu lub 

nieznacznie wyższe. Te ostatnie są podobne do tych, które występują na ziemi wieluńskiej
1601

. 

Wieże przystawione do naw świątyń wieluńskich nie są masywne oraz nie posiadają izbic i są 

nakryte dachem brogowym
1602

. 

Cechą, która wyróżniała kościoły drewniane ziemi wieluńskiej były dekoracyjne 

detale architektoniczne. Występowały one najczęściej w postaci profilowanych belek 

tęczowych, czasem podciągów poprzecznych, wzdłużnych lub podchórowych. 

Charakterystyczne były także zdobione obramowania okien, portali i drzwi
1603

. 

W kościołach z regionu wieluńskiego widoczne są wyjątkowe dekoracje malarskiej, które 

znajdują się we wnętrzu świątyni. Można w nich obserwować bogatą polichromię ścienną, 

schematy kompozycyjno-pasowe na ścianach i kasetonowe na stropie. Szczególnym 

przykładem bogactwa polichromii jest kościół p.w. św. Trójcy w Grębieniu. Nie jest to jednak 

cecha, która je wyróżnia na tle innych tego typu obiektów w kraju. Podobne zdobienia znane 

są z innych regionów Polski, tj. Małopolski i Wielkopolski
1604

. Zdaniem Stanisława 

Szymańskiego kościół w Grębieniu jest przykładem na czerpanie inwencji z Niemiec za 

sprawą połączenia dekoracyjnej ornamentyki ze zdobieniami
1605

. Autor wskazuje następnie, iż 

motywy heraldyczne, które występują w grębieńskiej świątyni są spotykane także na 

sąsiednim Śląsku oraz terenach nadreńskich
1606

. 

Zwartą bryłę zewnętrzną drewnianych świątyń wieluńskich przykrywano 

monumentalnym dwuspadowym dachem. Nawę i prezbiterium nakrywano jednolitymi 

                                                           
1599

 J. Stemplewski, dz. cyt, s. 36. 
1600

 Z. Lechowicz, dz. cyt., s.62. 
1601

 E. Różalska, dz. cyt, s. 256. 
1602

 T. Czerwiński, dz. cyt., s. 136. 
1603

 Najliczniej zachowały się belki tęczowe, które często są jedynymi pierwotnymi elementami w gruntownie 

przebudowanych kościołach. Bogate profile tych belek okazały się bardzo podatne na zmiany stylistyczne, jakie 

zachodziły w dekoracji detali architektury powszechnej. P. Bil. dzieł. cyt., s. 131. 
1604

.S. Szymański, Wystroje malarskie kościołów drewnianych, Warszawa 1970, s. 122 
1605

 Tamże, s. 68. 
1606

 Tamże, s. 122 
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połaciami dachu, gdzie kalenica biegła przez całą długość na jednej wysokości. Wokół 

węższego prezbiterium występował szeroki, nadwieszony na wystających do szerokości nawy 

belkach stropowych, okap. Pionowymi zaczepami wzmacniano osadzone belki stropowe na 

górnej warstwie zrębu na nakładkę prostą. Połączenie konstrukcyjne ozdabiano 

profilowanymi, mieczowanymi połączonymi z belkami stropowymi dekoracyjnymi 

wspornikami. Robiono to w celach estetycznych i dekoracyjnych. W obiektach, w których 

zachowała się stara więźba dachowa, kąt nachylenia połaci w stosunku do poziomu wynosił 

około 70-75 stopni. Natomiast w przypadku później przebudowanych dachów spadek 

nachylenia połaci dachowej był łagodniejszy. Dachy kryto łupanym gontem, natomiast ściany 

pozostawiały odsłoniętą konstrukcję zrębową. W obrębie ogrodzonego cmentarza 

przykościelnego lokalizowano wolnostojącą dzwonnicę. Jej funkcje z czasem przejęła wieża 

dostawiona do korpusu kościoła
1607

. Do kościoła prowadziły dwa wejścia
1608

. Wejście 

zachodnie znajdowało się na osi kościoła, a ponad nim na całej szerokości nawy umieszczano 

chór muzyczny. Cecha najbardziej wyróżniająca kościoły jednokalenicowe z terenu 

Wielkopolski zawarta jest w kształtowaniu bryły zewnętrznej. Specyfika tego 

nawiązaniawyrażona jest monumentalnym dachem dwuspadowym przykrywającym 

jednolitymi połaciami nawę i prezbiterium. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż kalenica 

biegnie przez całą długość na jednej wysokości, a wokół węższego prezbiterium występuje 

szeroko okap nadwieszony na wystających do szerokości nawy belkach stropowych, których 

osadzenie na górnej warstwie zrębu na nakładkę prosto wzmocniono pionowymi zaczepami 

często ozdobnie profilowanymi belkami stropowymi w formie dekoracyjnych wsporników. 

Najbardziej typowe dla tego stylu kościołów rozwiązanie konstrukcji dachu oparte jest na 

schemacie krokwiowo-storczykowym z alternacją kozłów wiązarowych i pośrednich oraz 

usztywniającą wzdłużenie ramą kratownicy utworzoną ze storczyków, płatwi i systemu 

zastrzałów lub tzw. krzyżami św. Andrzeja. Istotną cechą kościołów drewnianych z ziemi 

wieluńskiej jest sposób łączenia ścian. Konstrukcja zrębowa ścian posiada dwa rozwiązania 

narożnych ścian, tj. na nakładkę
1609

 oraz na rybi ogon
1610

. Świątynie usytuowane na 

historycznej ziemi wieluńskiej, to budynki jednokalenicowe, których plan złożony jest z 

dwóch elementów – kwadratowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego od wschodu 

wielobocznie. Przestrzeń wnętrza takiej świątynia jest dwuczłonowa. W jednolitej bryle 

kościoła elementem dominującym jest stromy, dwuspadowy dach z wydatnym dachem wokół 

                                                           
1607

 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 116.; P. Bil., dz. cyt., s. 131-132. 
1608

 Jedno umieszczone od zachodu, natomiast drugie od południa 
1609

 Z krytym czopem o wykroju, najczęściej prostokątnym, rzadziej kwadratowym 
1610

 O skośnych powierzchniach stykowych nakładki i trapezowym przekroju zaciosów 
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prezbiterium. Jednokalenicowy dach jest ważną cechą omawianej grupy świątyń. Posiada on 

taką samą rozpiętość nad nawą i prezbiterium, co warunkuje powstanie szerokiego okapu 

wokół prezbiterium. Kolejną cechą jest stosowanie w tych kościołach więźb dachowych typu 

storczykowego
1611

. Konstrukcja takiej świątyni jest zrębowa na nakładkę z krytym czopem 

lub nieco rzadziej na rybi ogon bez ostatków.  

Konstrukcja dachu w tego typu świątyniach została oparta na systemie krokwiowo-

storczykowym z usztywnieniem wzdłużnym. Detal architektoniczny występuje wewnątrz 

obiektu w postali belki tęczowej, czasem podciągów, obramień okiennych i portali. Natomiast 

z zewnątrz jest to charakterystyczna konstrukcja wspierająca okap. Plan takiego kościoła jest 

oparty na systemie dwuczłonowym. Nawa jest kwadratowa lub co najmniej zbliżona do 

kwadratu, o wymiarach boku w granicach 7 – 10 metrów. Prezbiterium również zbliżone jest 

do kwadratu, węższe od nawy, od wschodu zamknięte trójbocznie
1612

. Całkowita długość 

kościoła nie przekraczała w zasadzie 20 metrów
1613

. Typowy kościół jednokalenicowy 

posiada również prostokątną zakrystię
1614

 oraz niewielką kwadratową kruchtę poprzedzającą 

południowe lub zachodnie wejście. Wnętrze prezbiterium w drewnianym, gotyckim kościele 

otwarte jest do nawy na całej swojej wysokości i szerokości. Oba te człony nakryte są na 

jednym poziome płaskim, deskowanym stropem. Regułą jest także niewielkie podwyższenie o 

jeden stopień posadzki ( podłogi) prezbiterium. Wnętrza tego typu kościołach są świetlone 

oknami umieszczonymi najczęściej jedynie w ścianach południowych. Wnętrza kościołów 

budowanych w ten sposób były oświetlane oknami umiejscowionymi w południowych 

ścianach. Jeżeli w północnych ścianach również występują okna, to z pewnością zostały one 

dodane już w późniejszym czasie – różnią się konstrukcją oraz dekoracją obramień. Zdarzało 

się także, iż we wschodnich ścianach prezbiterium umieszczano małe okno
1615

, które 

pierwotnie otwierało się powyżej ołtarza głównego
1616

. 

Ciekawego spostrzeżenia dokonał Ryszard Brykowski, który opisując kościoły 

małopolskie, zauważył, iż różne warianty średniowiecznego kościoła drewnianego z 

prostokątną nawą występują w prawdzie w całej Małopolsce, to jednak przeważają one w 
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 E. Różalska, dz. cyt., s. 256. 
1612

najczęściej fragmentem ośmioboku, rzadziej sześcioboku o wymiarach średnio (bez wielobocznego 

zamknięcia) 5 – 7 metrów. 
1613

 Przeciętnie waha się między 15,5-16,5 m. 
1614

 Jest ona najczęściej zlokalizowana po północnej stronie prezbiterium  
1615

 Było ono najczęściej okrągłe lub kwadratowe 
1616

 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 112-113.; P. Bil, dz. cyt., s. 130. 
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grupie późnośredniowiecznych kościołów drewnianych określanej mianem grupy wieluńsko-

sieradzkiej
1617

. 

 Wspólnym elementem omawianej grupy jest także konstrukcja zrębowa ścian. Można 

wyróżnić dwa sposoby rozwiązywania narożnych złączy: 

- na nakładkę z krytym czopem o wykroju najczęściej prostokątnym, rzadziej kwadratowym 

- na „rybi ogon”, o skośnych powierzeniach stykowych nakładki i trapezowym przekroju 

zaciosów 

 Te dwa rozwiązania stosowano wymiennie, czasem w tym samym obiekcie. Złącze na 

nakładkę z krytym czopem było rozwiązaniem o wyższym poziomie trudności 

konstrukcyjnej, tym samym wymaga większych umiejętności ciesielskich. Tego rodzaju 

rozwiązania stosowane były najczęściej w obiektach kościelnych przede wszystkim 

starszych
1618

. 

Najbardziej typowe dla drewnianych kościołów również wieluńskich było rozwiązanie 

dachu oparte na schemacie więźby krokwiowo-storczykowej z alternacją kozłów 

więzarowych i pośrednich oraz usztywniającą wzdłużnie ramą kratownicy. Ramę kratownicy 

tworzono ze storczyków, płatwi i systemu zastrzałów bądź tzw. krzyży św. Andrzeja. 

Elementy i złącza poszczególnych kozłów przygotowywano i dopasowywano już na 

ziemi.Dopiero po odpowiednim złączeniu przygotowane schematy montowano na dachu. W 

celu właściwego połączenia odpowiednich elementów bardzo ważny był system oznakowania 

poszczególnych elementów ciesielskich. Dlatego wprowadzono zasady znakowania, które 

były niezmienne, natomiast różne były wykroje i kształty znaków oraz sposoby ich 

zwielokrotniania. Przykładem charakterystycznego systemu był ciąg cyfr rzymskich, nacięcia 

pojedyncze podłużne i trójkątne, znaki półokrągłe, znaki pojedyncze prostokątne. 

Różnorodność znaków w tej samej więźbie może świadczyć o udziale dwóch lub więcej cieśli 

pracujących przy budowie kościoła
1619

. O czym w swoim rozważaniu w przypadku świątyń 

„wieluńskich” wspomniał Witold Krassowski, pisząc: 

Konstrukcja, detale architektoniczne, a poniekąd i ukształtowanie przestrzenne trzech 

sąsiadujących ze sobą świątyń „wieluńskich” – Grębieniu, Łaszewie i Popowicach, są 

wzajemnie bardzo podobne. Natomiast szczegóły znakowań więźb dachów nad każdym z tych 

kościołów są odmienne – w każdej z tych więźb inne są zarówno dobory znaków dla 
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 R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku…, s. 124. 
1618

 W. Krassowski, Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich…, s. 6. 
1619

 Tenże, Ciesielskie znaki montażowe w XV i pierwszej połowie XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej”, R. 5, 1957, s. 503-518.; P. Bil, dzieł. cyt., s. 133. 
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poszczególnych fragmentów konstrukcji, jak i wielkości fragmentów konstrukcji oznaczonych 

znakami podobnymi, jak wreszcie kierunki narastania ilości wycięć w znakach. Te różnice 

znakowań wskazują, że kościoły w Grębieniu, Łaszewie i Popowicach mimo podobieństwa 

form nie były jednak dziełem jednego warsztatu względnie warsztatu kontynuującego tę samą 

tradycję, lecz raczej powstały w wyniku powtarzania tego samego „wieluńskiego” wzorca 

przez różne warsztaty
1620

. 

Cieśle cechowi chętnie wędrowali po różnych regionach, a nawet krajach. Zmieniali 

obywatelstwo miejskie, przenosząc się w miarę rozwoju budownictwa do nowszych 

ośrodków. Sposoby budowania były przez nich przenoszone z Niemiec, Czech i Spiszu
1621

. 

Wędrowni cieśle wprowadzali różnego rodzaju odstępstwa od regionalnych kanonów oraz 

często także ulepszali zastane sposoby budowania
1622

. Stąd twierdzenie, iż mimo rodzimego 

charakteru drewnianego budownictwa ziemi wieluńskiej, wpływ typów ościennych jest także 

niezaprzeczalny, co widać w rozwiązaniach konstrukcyjnych. 
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 W. Krassowski, Ciesielskie znaki montażowe w XV i pierwszej połowie XVI wieku…, s. 516. 
1621

 F. Kopkowicz, dz. cyt., s. 23. 
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 I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980, s. 25. 
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Mapa 22. Ziemia wieluńska między Małopolską, Śląskiem i Wielkopolską (koniec XVI 

wieku) 

 

Legenda: 

Ziemia wieluńska 

 Wielkopolska 

 Śląsk 

 Małopolska 

 

Oprac. Waldemar Golec, Damian Langner 

Świątynie wieluńskie oprócz wspólnych cech podstawowych posiadają także cechy 

indywidualne. Mimo tego, iż w swojej historii przechodziły one różne zmiany 

architektoniczne, różnice te nadal są widoczne. Dobudowywano do nich nowe elementy, takie 
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jak kruchty i zakrystie. Jednak sam okres powstania, funkcja i ogólne cechy architektoniczne 

pozwala łączyć je w jedną grupę charakterystyczną dla regionu, na którym powstały
1623

.  

Podobieństwa i różnice świątyń wieluńskich z typami, które je otaczają obrazowo 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Tab. 4. Podobieństwa i różnice poszczególnych typów kościołów drewnianych w Polsce i 

porównanie ich ze świątyniami z regionu wieluńskiego 

 

Podstawowe cechy Typ 

małopolski 

Typ  

śląski 

Typ 

wielkopolski 

Kościoły 

„wieluńskie” 

Orientowanie obiektu X X X X 

Występowanie transeptu 

kaplicowego 

X X   

Występowanie empor  X   

Dach jednokalenicowy X  X X 

Dach dwukalenicowy  X   

Poszerzony okap   X X 

Więźba dachowa jętkowa  X X  

Więźba dachowa krokwiowa  X X X 

Więźba dachowa płatwiowa   X  

Więźba dachowa storczykowa X  X X 

Typ złącza „na nakładkę” X X X X 

Typ złącza „na rybi ogon” X X X X 

Typ złącza „na obłab” X    

Typ złącza „na zamek” X X X X 

Jodła – najczęściej 

wykorzystywane drewno do 

budowy 

X    

Modrzew – najczęściej 

wykorzystywane drewno do 

budowy 

  X X 

Sosna – najczęściej 

wykorzystywane drewno do 

budowy 

 X X  

Dąb wykorzystywany w 

podwalinach 

X X X X 

Występowanie ozdobnych 

kroksztynów wokół 

prezbiterium 

  X X 

Występowanie Sobót  X X   
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 Z. Kołodziej, dz. cyt., s. 53. 
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Podczas tworzenia powyższej tabeli autor opuścił takie cechy, jak m.in. złożenie 

kościołów z nawy i prezbiterium, czy też dwuspadowość dachów, gdyż są to cechy wspólne 

dla wszystkich świątyń drewnianych. Zrezygnowano również z opisów dotyczących wież, 

które były dobudowywane w kościołach dopiero w XVII wieku. Po porównaniu wszystkich 

typów można wykluczyć to, iż kościoły „wieluńskie” należą do typu małopolskiego. Dach, co 

prawda jest w obu przypadkach jednokalenicowy oraz stosuje się w nich storczykową więźbę 

dachową, to w kościołach „wieluńskich” wprowadzono poszerzony okap. Ponadto w 

kościołach małopolskich występuje transept kaplicowy, widoczne są soboty, a główny 

gatunek drewna wykorzystywany w tym regionie, to jodła. Te wszystkie cechy odróżniają 

świątynie wieluńskie od małopolskich. Jak wynika z powyższej tabeli, kościoły wieluńskie z 

pewnością nie należą do typu śląskiego. Dzieje się tak ze względu na występowanie na Śląsku 

dachu dwukalenicowego. Kościoły z regionu wieluńskiego mają nawę i prezbiterium nakryte 

wspólnym stromym dachem, ale o znaczenie krótszych połaciach niż w przypadku świątyń 

śląskich i małopolskich, a także nie posiadają sobót. W obiektach śląskich występuje transept 

kaplicowy, czego już nie zauważymy w kościołach wieluńskich. Najwięcej cech wspólnych 

kościoły wieluńskie mają ze świątyniami odmiany wielkopolskiej. Łączy je jednokalenicowy 

dach, sposób łączenia ścian na narożach, wykorzystywany gatunek drewna do budowy 

obiektu (modrzew), występowanie ozdobnych kroksztynów wokół prezbiterium. Warto 

jednak zauważyć, iż poszerzony okap, nadwieszony na wspornikach występuje jedynie w 

XVI wiecznych kościołach z regionu wieluńskiego i sieradzkiego (stąd przypisanie tej cechy 

w tabeli także do świątyń wielkopolskich).  

Witold Krassowski, który także prowadził badania nad grupą XVI-wiecznych kościołów 

drewnianych z powiatu wieluńskiego, zwrócił uwagę na różnice w sposobie osadzania 

łączenia węgarów i nadproży. Wskazał ich odrębność od terenu Śląska i Małopolski poprzez 

to, że nadproża w portalach z okolic Wielunia od strony zewnętrznej wyglądają inaczej, gdyż 

widoczne skraje nadproży biegną tam wzdłuż przekątnych obramienia pionowo
1624

.  

                                                           
1624

W. Krassowski, Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich…, s. 8. 
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IL. 180. Osadzenie nadproży portalowych w słupach 

 

1) Kościół w Haczowie (odmiana małopolska) 

2) Kościół w Grywałdzie (odmiana małopolska) 

3) Kościół w Łaszewie (kościół z okolic Wielunia) 

4) Kościół w Dolsku (odmiana wielkopolska) 

Źródło: R.  Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001, s. 38. 

Nagromadzenie kościołów drewnianych na ziemi wieluńskiej było większe, niż 

możemy to obecnie zaobserwować. Wiele świątyń nie przetrwało próby czasu, a należy o nich 

napisać ze względu na to, iż wyrażały one takie same cechy, jak w przypadku tych, które już 

zostały opisane. Kościołem, o którym należy wspomnieć jest nieistniejąca świątynia p.w. św. 

Katarzyny w Dzietrznikach, konsekrowanaw 1625 roku przez biskupa Adama Goskiego
1625

. 

Kościół ten był orientowany, drewniany, o konstrukcji zrębowej. Była to budowla 

jednonawowa o płaskim stropie na jednym poziomie z nawą i prezbiterium. W XVII wieku 

                                                           
1625

 Rocznicę konsekracji obchodzono w pierwszą niedzielę po św. Michale.; ADWł., AAG. Wiz.12, s. 126.; 

ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 325. 
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wybudowano w nim soboty
1626

. Mateusz Pawlaczyk włączył kościół w Dzietrznikach do 

grupy XVI-wiecznych świątyń wielkopolskich z regionu Wielunia
1627

. Istnieje jednak teoria, 

iż kościół mógł już powstać w XV wieku ze względu na bryłę, która była bardzo podobna do 

bryły świątyni w Wiktorowie
1628

. Świątynia ta przetrwała do 16 maja 1905 roku. Drewniany 

kościół wówczas rozebrano i zaczął funkcjonować murowany, którego budowa rozpoczęła się 

w 1900 roku
1629

. Natomiast zakończyła dziewięć lat później. Wiele informacji o przyczynach 

budowy nowej świątyni podaje list z parafii Dzietrzniki opublikowany w Gazecie Świątecznej 

w 1913 roku
1630

. 

                                                           
1626

 S. Pioruński, Drewniany kościółek z XV wieku w Dzietrznikach, „Puls Wielunia”, nr 9(32), Wieluń 2007, s. 

14 
1627

 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 123. 
1628

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b…, s. 23. 
1629

Tamże, s. 26. 
1630

Kanonik Kokowski był proboszczem w parafii Dzietrzniki. Został u nas mały, ubogi kościółek, w którym 

nawet nie można było się pomodlić, bo jak się kto chciał dostać bliżej wielkiego ołtarza to musiał się namęczyć 

jakby przy najcięższej pracy; tłok był niewypowiedzialny. Ksiądz zaczął namawiać do budowy nowego kościoła. 

Ale jak tu rozpocząć kiedy nie am na to ani grosza, a parafianie mówią że są ubodzy i nie podołają temu. Nie 

brakło gospodarzy chętnych do budowy kościoła ale, niestety, było też wielu przeciwnych temu. Kiedy już 

zapadła uchwała parafialna i przyszło pozwolenie władzy dopiero ksiądz nasz wziął się gorliwie do pracy. 

Ksiądz wystarał się o głazy na fundamenty (dostaliśmy je darmo od jednego właściciela dóbr z sąsiedniej 

parafii) i dostaliśmy bardzo tanio kamień łamany. Wapno i cegłę zwoziliśmy  z Częstochowy, przeszło siedem 

mil. Budowa szła dobrze. Mury kościoła były już na wysokości 10 łokci, co stanowiło trzecią część całkowitej 

wysokości ścian, drzewo na wiązanie dachu mieliśmy już obrobione, okna żelazne były już sprowadzone z 

Częstochowy. Ludzie chętnie to wszystko końmi zwozili, ale niektórzy o mile sami kamienie na półwoziuciągnęli . 

Wtem na wiosnę 1904 r. nieprzyjaciele proboszcza z dwóch wsi, co mają kościółek filjalny, widząc że i oni będą 

pociągnięci do składek kościelnych zaczęli szkalować proboszcza przed rządem i przed biskupem tak 

niegodziwie, tak zażarcie, że go i wyżarli. Proboszcz i przychylni parafianie nie mysleli nawet, żeby coś 

podobnego stać się mogło. Proboszcz ze łzami w oczach oznajmił nam, że nas opuścić może. A gdy nastąpił dzień 

jego odjazdu, to płacz i żal był nieukojony. Przybył zaraz do nas ksiądz Kobielski i pocieszał nas, że będziemy 

dalej budowali. Ale jakoś rok minął a robota wcale nam nie szła. Dopiero w roku następnym nowy proboszcz 

lepiej poznał parafian i zaczął się ruszać koło budowy. Tak tedy, Bogu dzięki, w ciągu czterech lat 

dokończyliśmy jakoś budowę świątyni. Poświęcenia nowego kościoła dokonał biskup kujawsko-kaliski Stanisław 

Zdzitowiecki. Ale bardzo w tym kościele ubogo, bo jest tylko wielki ołtarz i w nim figura Serca Jezusowego, a na 

dwa ołtarze boczne są tylko wymurowane menesy i na jednej stoi figura Matki Boskiej, a na drugiej Pan Jezus 

na krzyżu.;  

F. Okwieciński, List z parafii Dzietrzniki. Jak doszło do wybudowania nowego kościoła, „Gazeta Świąteczna”, nr 

1713, 1913, s. 6  
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IL. 181. Nieistniejący kościół w Dzietrznikach 

  

Źródło: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b Kościoły w Wielkopolsce XVI 

wieku, s. 29.; Archiwum prywatne Michała Góry (zdjęcie z prawej) 

 

Kolejną drewnianą świątynią na terenie historycznej ziemi wieluńskiej, która nie 

przetrwała próby czasu znajdowała się w Rudlicach (kościół p.w. św. Mikołaja). Pierwszy 

kościół prawdopodobnie istniał tam już w XV wieku
1631

. Konsekracja nowej świątyni miała 

miejsce 30 września 1601 roku
1632

. W 1760 roku Piotr Karśnicki ufundował budowę nowej 

drewnianej dzwonnicy
1633

. Wiadomo także, iż na kalenicy dachu znajdowała się wieżyczka na 

sygnaturkę. Na przykościelnym placu stała drewniana wieża dzwonnicza. Kościół parafialny 

w Rudlicach uległ zniszczeniu i na początku XIX wieku podjęto decyzję o jego rozbiórce. W 

1809 roku z funduszów właścicieli Rudlic, małżonków Rychłowskich – Nepomucena i 

Cecylii został wybudowany nowy, drewniany kościół p.w. Trójcy 

Przenajświętszej
1634

.Świątynię zbudowano już na terenie Ostrówka (przy granicy z 

Rudlicami). 25 VII 1933 spłonął drewniany kościół wraz z dzwonnicą. Proboszczem parafii 

                                                           
1631

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tom IX, s. 921. 
1632

Konsekracji dokonał arcybiskup Maciej Pstrokoński ; . Łaski, Liber beneficiorum, t. II, s. 133. 
1633

 J. Łaski, dz. cyt., s. 133 
1634

 J. Związek, Z przeszłości parafii Rudlice i Ostrówek k. Wielunia, [w:] Monografia Gminy Ostrówek, red. T. 

Olejnik, Wieluń 2006, s. 117-118. 
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był w tym czasie ks. Franciszek Wtorkiewicz, który w porozumieniu z parafianami 

zdecydował, iż nowa, murowana świątynia powstanie w Ostrówku
1635

. 

IL. 182. Nieistniejący drewniany kościół w Ostrówku 

 

Źródło: Monografia gminy Ostrówek, s. 118. 

W 1742 roku w miejscowości Ożarów pod Wieluniem spłonął drewniany kościół z 

XV wieku. Świątynia została odbudowana w 1752 roku, lecz i dla niej los nie był łaskawy. 

Spłonęła ona 25 czerwca 1916 roku
1636

. 

                                                           
1635

  Tamże, s. 122. 
1636

 Z. Szczerbik, Historia Gminy Mokrsko od II połowy XVI do końca XVIII wieku, [w:] Monografia Gminy 

Mokrsko, red. T. Olejnik, Wieluń 2004, s. 155.; R. Abramek, Mokrsko i okoliczne miejscowości w okresie 

zaborów, [w:] Monografia Gminy Mokrsko, red. T. Olejnik, Wieluń 2004, s. 244.;J. Książek, Pierwsza wojna 

światowa (1914-1918), [w:] Monografia Gminy Mokrsko, red. T. Olejnik, Wieluń 2004, s. 263. ; Z. Białas, Mój 

Ożarów – daleki i bliski, Wieluń 2014, s. 32. 
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IL. 183. Nieistniejący drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie 

 

 

Źródło: Archiwum fotograficzne MZW, brak sygnatury 

Los nie oszczędził także drewnianego kościoła w Wydrzynie. Trudno określić ile 

świątyń zostało wybudowanych w okresie istnienia parafii od 1340 roku. Można stwierdzić 

istnienie co najmniej dwóch obiektów p.w. Krzyża Świętego
1637

. O pierwszym kościele 

                                                           
1637

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s. 40-41. 
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drewnianym z XV wieku wspomina wizytator w Liber beneficiorum
1638

. Kolejny drewniany 

obiekt kościelny powstał prawdopodobnie w latach 1714-1718 w wyniku funduszy kapituły 

gnieźnieńskiej. Konsekracja nowej świątyni miała miejsce 7 listopada 1723 roku
1639

.30 

kwietnia 1850 roku ok. godziny 23.00 w wyniku pożaru spłonął drewniany kościół w 

Wydrzynie
1640

. 

Drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP mieścił się także w miejscowości Czastary 

oddalonej 20 km od Wielunia. Nie wiadomo, kiedy konsekrowano tam pierwszą 

świątynię
1641

. Rocznicę konsekracji obchodzono w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha 

Świętego
1642

. Wizytacja z 1753 roku podaje, iż przebudowy kościoła i jego naprawy dokonał 

książę bielski Aleksander Sułkowski
1643

. Świątynia od trafienia pioruna uległa pożarowi w 

1789 roku
1644

. Odbudowany kościół już w 1800 roku wymagał kolejnych remontów, z kolei w 

1811 roku zakazano odprawiania w nim nabożeństw ze względu na zły stan techniczny. W 

1847 roku z funduszy miejscowego dziedzica Leopolda Trepki wybudowano nowy, 

murowany kościół w Czastarach
1645

 

Kolejny drewniany kościół – p.w. św. Marcina – znajdował się w miejscowości 

Walichnowy (16 km od Wielunia). Kościół wybudowano zapewne już w XVII wieku. Stan 

budowli stale się pogarszał i w 1720 roku Paweł Załuskowski ufundował nowy drewniany 

kościół
1646

. Świątynia była konsekrowana przez biskupa Franciszka Józefa Kraszkowskiego11 

listopada 1723 roku
1647

. Kościół posiadał dzwonnicę drewnianą
1648

. Według niektórych 

przekazów kościół miał być zbudowany w formie krzyża
1649

. Drewniana świątynia spłonęła 

24 sierpnia 1843 roku, a w jej miejsce postawiono nową murowaną
1650

. 

Kościół, wybudowany z drewna, którego nie można już dzisiaj zobaczyć znajdował się 

26 km od Wielunia w miejscowości Mieleszyn. Wieś ta była własnością klasztoru w 

                                                           
1638

 J. Łaski, dz. cyt., s. 136. 
1639

 S. Zabraniak, Kościelne dzieje gminy Czarnożyły…, s. 41. 
1640

 Tamże, s. 42. 
1641

ADWł., AAG. Wiz. 12, s.174. 
1642

ADWł., AAG. Wiz. 15, s. 373. 
1643

ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 325. 
1644

 J. Maciejewski, Nad Prosną i Niesobią, Oborniki Śląskie 2009, s.262. 
1645

 Tamże, s.263.; Katalog kościołów i duchowieństwa Diecezji Częstochowskiej na rok 1939, Częstochowa 

1939, s. 48. 
1646

 A. Lubowicka, M. Mówińska, Kościoły Diecezji Kaliskiej. Nasze dziedzictwo, tom I, Bydgoszcz 2013, s. 

284. 
1647

ADWł., AAG. Wiz. 17, k. 221v. 
1648

ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 436. 
1649

 J. Majeciejewski, dz. cyt., s. 50. 
1650

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 284. 
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Ołoboku
1651

. Według stanu na 1720 rok, drewniana świątynia pokryta była gontem, stropy i 

ściany składały się z malowanych desek, podłoga była ceglana. Przy kościele znajdowała się 

także drewniana dzwonnica, kryta gontem. Na środku kościoła umieszczona była 

sygnaturka
1652

. Parafia w Mieleszynie posiadała drewniany kościół filialny w Chróścinie
1653

. 

Drewniany obiekt w Mieleszynie spłonął podczas okupacji niemieckiej 2 września 1939 

roku
1654

.   

 

IL. 184. Nieistniejący kościół drewniany w Mieleszynie 

 

Źródło: www.kosiolydrewniane.pl  

 

Z kolei 3 września 1939 roku niemieccy żołnierze spalili drewnianą świątynię p.w. św. 

Mikołaja w Sokolnikach. Kościół drewniany został wybudowany z funduszy hrabiego 

Aleksandra Sułkowskiego. Świątynię wybudowano w 1731 roku, natomiast rok później
1655

. 

 

                                                           
1651

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tom XV, cz. 2, s. 326. Klasztor ołobocki zarządzał majątkami w 

kilkunastu wsiach. W pobliżu Mieleszyna do majątku klasztoru należały także Dzietrzkowice, Łubnice, Skomlin, 

Radostów, Chróścin, i Ochędzym; J. Maślanka, Łubnice pocysterskie 1234-2007, Warszawa 2008, s. 13. 
1652

 ADWŁ, AAG, Wiz 12, s. 200-201. Zob. także J. Maciejewski, dz. cyt., s. 107. 
1653

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tom I, s. 646. 
1654

 A. Lubowicka, M. Mówińska, dz. cyt., s. 322. 
1655

 ADWŁ, Wiz. 17, k. 207.; ADWł., sygn. AAG. Wiz. 18, s. 381. 

http://www.kosiolydrewniane.pl/
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IL. 185. Nieistniejący kościół p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach, lata 20. XX wieku 

 

Źródło: Archiwum prywatne Jana Juszczaka 

 

Los nie był łaskawy nie tylko dla świątyń, które spłonęły, ale także dla ocalałych 

kościołów, które poddawano często nietrafionym remontom. Pierwsze istotne przekształcenia 

świątyń drewnianych z regionu wieluńskiego miały miejsce po I wojnie światowej, kiedy w 

1921 roku przedłużono od zachodu kościół w Łyskorni. Taki sam los spotkał świątynie w 

Jaworznie
1656

 i Ochędzynie
1657

. Po II wojnie światowej, taki proceder miał miejsce w kościele 

p.w. św. Andrzeja w Kadłubie
1658

 oraz Wierzbiu
1659

. Ten ostatni został gruntownie 

przebudowany w latach 1971-1974, co całkowicie zmieniło pierwotny wygląd budynku. Z 

kolei świątynia w Wiktorowie, to już tylko bardziej atrakcyjna wizualnie rekonstrukcja 

dawnego kościoła. Został on wzniesiony niemal wyłącznie z nowego budulca, a jedyny 

oryginalny element to prawdopodobnie dawna belka tęczowa z ozdobnie profilowaną rozetą 

pośrodku. Użyto jej ponownie, jako belkę stropową. Obecnie jest zaszalowana deskami stropu 

oraz podłogi strychowej. Wnętrze kościoła w Ochędzynie otynkowano w 1972 roku, 

natomiast wnętrza świątyń w Jaworznie, Popowicach i Wiktorowie oszalowano boazerią. 

Najdotkliwszy los spotkał kościół w Łaszewie, którego na początku lat 90. XX wieku kazano 

                                                           
1656

 W latach 1921-1923 
1657

 W 1925 roku 
1658

 1948 rok 
1659

 1949 rok 
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rozebrać, po czym złożono na nowo wymieniając niektóre fragmenty budulca
1660

. Trafnie całą 

tą sytuację podsumował Ryszard Brykowski: 

Straty w zakresie kultury ponoszone w czasie wojny są nieodwracalne, tragiczne i 

bolesne, są jednak niezawinione, ale straty ponoszone w czasie pokoju z winy właścicieli czy 

użytkowników budowli zabytkowych oraz na skutek niedopatrzenia lub konformistycznej 

postawy tych, którym pieczę nad dobrami narodowej kultury powierzono z urzędu, są tym 

bardziej tragiczne i bolesne, bo będąc równie nieodwracalne, są zarazem 

nieusprawiedliwione i niezrozumiałe, gdyż mogłoby ich przecież nie być…
1661

. 

W zależności od terenu, na jakim rozwijało się sakralne budownictwo drewniane, 

posiadało ono swoje indywidualne cechy. Działo się tak za sprawą wewnętrznych i 

zewnętrznych czynników oraz indywidualnego kształtowania się ciesiołki na danym obszarze. 

Dzięki temu kościoły drewniane nie są identyczne. Nawet mimo wielu podobieństw we 

fragmentach architektonicznych, nie można spotkać dwóch takich samych świątyń. Sprawia 

to, iż podziw nad budownictwem sakralnym jest jeszcze większy. Nadmienić należy, iż w 

zależności od regionu proces kształtowania się budownictwa drewnianego był całkiem inny, 

za sprawą czego na terenach Polski powstały różne typy: małopolski, śląski i wielkopolski. 

Ziemia wieluńska, która leżała na pograniczu Wielkopolski, Śląska i Małopolski była 

obszarem, na którym krzyżowały się różne zjawiska i prądy kulturowe, co miało swój 

ogromny wyraz w architekturze
1662

. Wśród świątyń drewnianych występowały warianty 

regionalne, gdzie obok świątyń małopolskich, śląskich, czy podhalańskich należałoby 

wymienić także grupę świątyń z okolic Wielunia
1663

.  

Zachowane kościoły z regionu wieluńskiego, to niewielkie budynki, nierzadko 

określane mianem w źródłach, jako oracula, czyli kaplice. Były one oddalone od siebie 

niespełna kilka kilometrów. Wspólnie tworzą zwartą, liczną grupę świątyń, które na mapie 

architektury kraju są usytuowane między głównymi typami kościołów drewnianych. Poprzez 

swoje położenie są swojego rodzaju ewenementem w skali kraju, ponieważ nie ma drugiego 

takiego miejsca w Polsce, które otaczają trzy podstawowe typy kościołów drewnianych. 

 

  

                                                           
1660

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe. Wołyń i Wieluńskie…, s 166. 
1661

 Tamże, s 166. 
1662

E. Różalska, dz. cyt., s. 253. 
1663

 P. Grala, Strzałków – kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, geneza, rozwój i działalność, 

Kalisz 2014, s. 12. 
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Zakończenie 

Zachowana stosunkowo duża liczba świątyń wybudowanych do końca XVII wieku na 

ziemi wieluńskiej może przybliżać sytuacje ekonomiczną omawianego terenu. W 

późniejszym okresie, kiedy obiekty murowane wypierały drewniane kościoły, na pod 

wieluńskich wioskach główną rolę spełniały nadal drewniane obiekty sakralne. Żywotność 

tych drewnianych jest ograniczona, co trafnie ocenił Jan Władysław Rączka porównując 

zabytki drewniane do ludzi: 

Drewniane konstrukcje mają to do siebie, że żyją: jak ludzie starzeją się i umierają 

tworząc zamknięty krąg produkcji biomasy
1664

. 

Niestety przez lata ogólny wygląd drewnianych świątyń ziemi wieluńskiej uległ 

znacznej zmianie, przez co zatarły się ich unikatowe cechy oraz niepowtarzalna atmosfera, 

dzięki której można odczuć klimat z dawnych lat. 

Spośród opisywanych zabytków, najbliższy swojego oryginalnego wyglądu jest 

kościół w Grębieniu. Pozostałe obiekty zostały przekształcone, przez co zatraciły swoje cechy 

strukturalno-stylowe. Niektórzy mogą powiedzieć, że zostały one przystosowane do 

współczesnych potrzeb użytkowych i wymagań estetycznych, lecz jak trafnie zauważył 

Ryszard Brykowski nie ma to nic wspólnego z konserwatorstwem, a „współczesne 

wymagania estetyczne” z rzeczywistą estetyką
1665

. 

Podstawowym celem niniejszej dysertacji było przedstawienie cech 

architektonicznych drewnianych świątyń wybudowanych na ziemi wieluńskiej do końca XVII 

wieku. Następnie ich umiejscowienie na mapie między historycznymi regionami: Małopolską, 

Śląskiem i Wielkopolską. Ostatnim celem doktoratu było porównanie drewnianych kościołów 

z terenu wieluńskiego (wraz z regionalną myślą ciesielską) z typami ościennymi. Aby móc 

dobrze wykonać to zadanie, należało opisać z osobna trzy typy rozwiązań, jakie otaczały 

ziemię wieluńską do końca XVII wieku. Jako pierwszy opisano typ małopolski, następnie 

śląski i na końcu wielkopolski. Ziemia wieluńska geograficznie w mniejszym bądź większym 

stopniu wpisywała się historycznie w każdy omawiany region, stąd nie może dziwić fakt, iż 

podczas tak wielu wpływów wraz z silnie rozwiniętym budownictwem rodzimym powstała 

myśl ciesielska, czerpiąca wzorce, ale także mająca swój indywidualizm. 

Układ przestrzenno-architektoniczny XVI i XVII– wiecznych kościołów drewnianych ziemi 

wieluńskiej jest charakterystyczny dla drewnianej architektury kościelnej tamtego okresu. Dla 
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 J. W. Rączka, Architektura drewniana, Kraków 1990, s. 6 
1665

 R. Brykowski, Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe…, s 164. 
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podanej grupy świątyń padało już wiele nazw, m.in. nazwa „ Styl wieluński 

modrzewiowy”
1666

. Określenie takie powstało z pewnością ze względu na regionalny 

charakter sakralnego budownictwa ziemi wieluńskiej oraz wykorzystywanego do tego 

budulca z modrzewia. Wśród próby określeń tej tych świątyń padła także nazwa „grupa 

wieluńska”
1667

. Niezwykle trafnie świątynie z ziemi wieluńskiej określa Mateusz Pawlaczyk, 

według którego w granicach ziemi wieluńskiej na pierwszy plan wysuwa się zwarta grupa 

drewnianych kościołów z XVI i XVII wieku
1668

. Są to, jak podkreśla, świątynie 

jednokalenicowe, równomiernie rozmieszczone wokół Wielunia, w granicach historycznej 

Wielkopolski
1669

. Kwalifikowanie poszczególnych obiektów do określonej grupy typów 

architektonicznej, którą można utożsamiać z konkretną grupą etniczną jest zabiegiem 

ryzykownym. Trafnie podkreślił to Jan Kurek, pisząc iż jest to nie do końca możliwe ze 

względu na brak precyzyjnych granic regionalnych. Takie granice w ciągu wielu lat podlegały 

licznym przemianom, które wynikały ze zmieniających się wpływów politycznych, a także 

licznych migracji
1670

. 

Zdaniem wspomnianego wyżej Pawlaczyka wszystkie obiekty z okolic Wielunia 

realizują model kościoła jednokalenicowego odmiany wielkopolskiej, zarówno pod względem 

ukształtowania planu, przestrzeni wnętrza, bryły, konstrukcji oraz dekoracyjnego detalu 

architektonicznego. Dodatkowo, jak kontynuuje, należy zwrócić uwagę na połączenia 

węgarów z nadprożem w obramieniach, który poza tym, iż jest charakterystyczny dla okolic 

Wielunia, jest również analogiczny do drewnianych kościołów wielkopolskich
1671

. 

Podobnego zdania jest Ryszard Brykowski, który dodatkowo zaznacza, wymieniając XVI i 

XVII wieczne kościoły z obszaru przedrozbiorowego województwa sieradzkiego (Ochędzyn, 

Gaszyn, Grębień, Popowice, Łaszew, Jaworzno, Łyskornia, Wiktorów, Kadłub), iż 

największa liczba zachowanych do dzisiaj późnogotyckich drewnianych kościołów 

wielkopolskiej odmiany znajduje się poza granicami rdzennej Wielkopolski
1672

.  

Mimo sugestii wymienionych badaczy, iż świątynie wieluńskie są jednoznacznie 

kościołami wyłącznie „wielkopolskimi”, trudno nie zgodzić się z Ewą Różalską, która podaje, 
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 P. Bil, dz. cyt., s. 127. 
1667

 E. Różalska, dz. cyt., s. 254. 
1668

 M. Pawlaczyk, dz. cyt., s. 122-123. 
1669

 Tamże, s. 122. 
1670

 J. Kurek, Budowle sakralne z drewna – ważny element dziedzictwa kościoła unickiego Rzeczpospolitej, [w:] 

Kościół unicki w Polsce, red. W. Walczak, Białystok 2010, s. 293. 
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 M. Pawlaczyk, Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski, [w:] Rocznik 

Historii Sztuki, tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 123-124. 
1672

 R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane…, s. 30. 
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iż charakterystyczne formy sakralnej architektury drewnianej ziemi wieluńskiej są swoistym 

pograniczem regionów
1673

. 

Na terenie Polski wyróżnia się cztery typy świątyń drewnianych: małopolski, 

wielkopolski, śląski i mazowiecki. Między tymi określeniami, należy wskazać kościoły z 

regionu wieluńskiego, znajdującego się między trzema pierwszymi. „Typ” według Słownika 

Współczesnego Języka Polskiego to określony zespół cech, z którym identyfikuje się jakaś 

część rzeczy, zjawisk itp.
1674

. W próbie określenia omawianych świątyń padało także hasło 

„grupa”, co według wyżej wymienionego słownika oznacza pewną liczbę jednostek (także 

różnorodnych) tworzącą wyraźną całość
1675

.  

Przedstawiona tabela w podrozdziale zatytułowanym Wpływ typów ościennych na 

kształtowanie się budownictwa drewnianego na ziemi wieluńskiej jasno wskazuje różnice i 

podobieństwa świątyń wieluńskich do otaczających je typów. Wynika z niej, iż najwięcej 

cech wspólnych kościoły wieluńskie mają rzeczywiście ze świątyniami typu wielkopolskiego. 

Obiekty te łączy jednokalenicowy dach, sposób łączenia ścian na narożach, wykorzystywany 

gatunek drewna do budowy, czy też występowanie ozdobnych kroksztynów wokół 

prezbiterium. Tabela wykluczyła istotne podobieństwa z kościołami małopolskimi i śląskimi. 

Kościoły wieluńskie wybudowane do końca XVII wieku tworzą zwartą, stosunkową liczną 

grupę obiektów, które łączy nie tylko geograficzne miejsce wybudowania, ale i cechy 

architektoniczne. 

Ze względu na geograficzne położenie, wpływ typów ościennych przy jednoczesnym 

silnym lokalnym oddziaływaniu na proces formowania się drewnianego budownictwa 

sakralnego na ziemi wieluńskiej, nasuwa się jedyne prawidłowe określenie świątyń 

wieluńskich wybudowanych w XVI i XVII na omawianym terenie. Tym określeniem jest 

nazwa: Grupa wieluńska typu wielkopolskiego. 

Tradycja ciesielska na ziemi wieluńskiej w budownictwie sakralnym była 

kontynuowana w XVIII wieku, lecz ze względu na coraz częstsze występowanie świątyń 

kamiennych, ilość nowych drewnianych obiektów była zdecydowanie mniejsza. Na uwagę 

zasługują dwa obiekty sakralne, tj. w Skomlinie
1676

 oraz Białej Rządowej
1677

, które powstały 
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 E. Różalska, dz. cyt., s. 256. 
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 Słownika Współczesnego Języka Polskiego, tom V, red. B. Dunaj, Kraków 2000, s. 96. 
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 Słownika Współczesnego Języka Polskiego, tom II, red. B. Dunaj, Kraków 2000, s. 77. 
1676

 Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba z 1746 roku. Jego kubatura wynosi 2521 m
3
.; K. Ślusarczyk, Drewniany 

kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Skomlinie, Częstochowa 2006, s. 7.; Nowy kościół postawiono w miejsce 

wcześniejszego również drewnianego, który spłonął on uderzenia piorunem w 1737 roku.Budowę sfinansował 

właściciel części Skomlina Władysław Bartochowski.; W. Podeszwa, Dzieje parafii i miejscowości Skomlin (do 

1939 roku), Częstochowa 2008, s. 77.; D. Langner, Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba w Skomlinie, „Kulisy 

Powiatu”, nr 43(329), Wieluń 2012, s. 21. 
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na objętym w tej pracy terytorium. Pod wpływem kontrreformacji w XVII i XVIII wieku na 

ziemi wieluńskiej budowano większe, okazalsze, trójnawowe kościoły, które posiadały 

bogate, barokowe wnętrze
1678

. Kościoły w Skomlinie i Białej Rządowej, które zbudowano w 

XVIII wieku i znacznie różnią się od pozostałych 14 świątyń, stąd nie zostały ujęte w 

dysertacji. Posiadają one przede wszystkim dwukalenicowy dach z więźbą płatwiowo-

jętkową oraz wyższą podmurówkę kamienną, a ich ściany wykonano w konstrukcji słupowo-

ramowej. Niemniej są także estetycznym wizerunkiem historycznej ziemi wieluńskiej i z 

pewnością również doczekają się pełnego opracowania pod względem historycznym i 

architektonicznym
1679

. 

IL. 186. Kościół p.w. św. Piotra w okowach w Białej 

 

                                                                                                                                                                                     
1677

 Kościół p.w. św. Piotra o okowach z 1743 roku. Jego kubatura wynosi 1170 m
3
. Przypomina on swoją bryłą 

kościół p.w. św. Tekli w Raczynie, którego kubatura wynosi 1239 m
3
. D. Langner, Kościół p. w. św. Piotra w 

okowach w Białej, „Kulisy Powiatu”, nr 46(332), Wieluń 2012, s. 20. 
1678

K. Domagała, Zabytki staropolskiego budownictwa drewnianego w Skomlinie, [w:] Rocznik Wieluński, tom 

4, [w:] Rocznik Wieluński, tom 4(2004), red. T. Olejnik, Wieluń 2004, s. 211. 

 S. Pioruński, Barokowy kościół w Skomlinie z XVIII wieku, „Puls Wielunia”, nr 20(43), Wieluń 2007, s. 16. 
1679

 W wydawanych doktoratach często rezygnuje się z części treści, a dodaje niewielkie nowe. W zamyśle 

wydania tej pracy pojawiły się pomysły, aby zrezygnować z części poświęconej typom ościennych (trzy 

pierwsze rozdziały), a skupić się wyłącznie na kościołach drewnianych ziemi wieluńskiej, gdzie ujęto by także 

opisy wspomnianych dwóch świątyń w Białej i Skomlinie.  
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IL.  187. Przekroje kościoła w Białej 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik do decyzji WUOZ/S/-641/105/09 z 

dn. 04.06.2009 Projekt budowlany remontu w zabytkowym kościele p.w .św. Piotra w okowach w Białej 

IL. 188. Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba w Skomlinie 

 

Wyżej został wspomniany drewniany, modrzewiowy kościół w Chróścinie p.w. św. 

Mikołaja, który datowany jest na 1734 rok
1680

. Wieś ta była wówczas własnością klasztoru 

cysterek
1681

. Kościół jest orientowany. Jego ściany zbudowano w konstrukcji zrębowej. Nie 

posiada wieży. Dach kościoła jest dwukalenicowy (nad nawą dwuspadowy, z kolei nad 

                                                           
1680

 Archiwum Konserwatora Zabytków w Łódzi, Delegatura w Sieradzu, Zespół sakralny – kościół p.w. św. 

Mikołaja B. W.w Chróścinie, oprac. E. Andrzejewska, D. Rutkowska, 1997, k. 1. 
1681

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, tom XV, cz. 1, s 328.  
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prezbiterium niższy, trójspadowy)
1682

. Ta cecha dyskwalifikuje obiekt, jeżeli chodzi o 

podobieństwo do świątyń stricto wieluńskich. Bliżej architektonicznie temu obiektowi do 

kościołów typu śląskiego. 

IL. 189. Kościół p.w. św. Mikołaja w Chróścinie 

 

Fot. Brygida Kicińska 

Aby dopełnić wykaz wszystkich drewnianych obiektów sakralnych, wraz z młodszymi 

należy wskazać także te, które znajdują się w: Cieszęcinie p.w. św. Wojciecha w z 1789 roku, 

Żdżarach p.w. św. Bartłomieja z 1768 rokuoraz Rychłocicach p.w. Zwiastowania NMP z 

1770 roku
1683

. Najmłodszą drewnianą świątynią znajdująca się na historycznym obszarze 

ziemi wieluńskiej jest kościół p.w. św. Marcina w Żytniowie z 1837 roku
1684

. Warto także 

wspomnieć o drewnianej, niewielkiej kaplicy w miejscowości Kamion, której budowę datuje 

II połowę XVIII wieku
1685

. 
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 Archiwum Konserwatora Zabytków w Łódzi, Delegatura w Sieradzu, Zespół sakralny – kościół p.w. św. 

Mikołaja B. W.w Chróścinie, oprac. E. Andrzejewska, D. Rutkowska, 1997, k. 2. 
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 Wykaz zabytków  nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 31 marca 2016 

roku.http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-

nieruchomych/LDZ-rej.pdf stan na 04.04. 2016 r. 
1684

 Nieco szerzej o tym obiekcie w rozdziale poświęconym kościołom śląskim 
1685

Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu, Ośrodek Dokumentacji 

Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kaplica p.w. Wniebowzięcia 

NMP i św. Walentego Męczennika, oprac. E. Andrzejewska, L. Andrzejewski, Sieradz 2006, karta nr 1. 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/LDZ-rej.pdf%20stan%20na%2004.04
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/LDZ-rej.pdf%20stan%20na%2004.04
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IL.  190. Kościół p.w. św. Wojciecha w Cieszęcinie 

 

IL.  191. Kościół p.w. św. Bartłomieja w Żdżarach 
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IL. 192. Kościół p.w. Zwiastowania NMP w Rychłocicach 

 

IL. 193. Kościół p.w. św. Marcina w Żytniowie 
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IL. 194. Kaplica p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Walentego Męczennika w Kamionie 

 

Obiekty te nie zostały szerzej opisane w dysertacji, ponieważ występują w nich 

znaczące różnice architektoniczne w porównaniu z obiektami młodszymi. Pominięto je 

również ze względu na ich duże rozproszenie względem siebie. Ich usytuowanie 

geograficzne, to nierzadko pogranicze historycznej ziemi wieluńskiej, dlatego też najbardziej 

zwartą grupę drewnianych świątyń tworzą obiekty wybudowane w XVI i XVII wieku. 

Największą przyjemnością podczas tworzenia niniejszej dysertacji było gromadzenie 

materiału fotograficznego opisywanych świątyń. Dotarcie do nich było nierzadko 

skomplikowane. Najczęściej wokół świątyń znajduje się bujna roślinność, co dodaje walorów 

wizualnych, ale jednocześnie sprawia trudność, aby objąć cały kościół w obiektywie. Za 

świątyniami w głównej mierze znajduje się niezabudowany, uprawiany teren. Powoduje to, że 

budowla, mimo iż lekko na uboczu to jest wyeksponowana spośród innych zabudowań danej 

wioski. W tym momencie rodzi się refleksja, aby nie pozwolić, by te piękne świątynie 

otaczały w bezpośrednio nowoczesne domostwa. W tej odsłonie ich usytuowanie, w jakim w 

przeważającej części są teraz, jest dla nich idealne. Moim zdaniem ogromnym błędem było 

wydanie pozwolenia na budowę murowanego kościoła niemal bezpośrednio przylegającego 

do niewielkiej świątyni p.w. św. Barbary w Wieluniu. Z założenia miała to być dzięki temu 

boczna kaplica, co w mojej ocenie jest zdecydowanie nietrafionym pomysłem. Ten kościółek 

był prawdziwą ozdobą Wielunia i żywą „reklamą” historii dla wjeżdżających do niego 

turystów od strony Wrocławia. W chwili obecnej ta świątynia niemal zanikła przy 

monumentalnej, współczesnej budowli, będąc przez nią całkowicie przysłoniętą. 
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Mimo, iż praca opisuje architekturę i zarys historyczny czternastu kościołów 

drewnianych na ziemi wieluńskiej, uważam iż opracowanie tych zabytków zasługuje na 

szczególne rozpowszechnienie. W moim zamyśle badawczym jest wydanie cyklu opracowań. 

Zebrany materiał źródłowy oraz ikonograficzny pozwala na wydanie osobnego opracowania 

dla każdej ze świątyń, opisując dokładnie ich historię wraz z uposażeniem zarówno tym 

historycznym, jak i współczesnym. Mam świadomość wieloletniej pracy, jaka poprzez to 

przedsięwzięcie mnie czeka, niemniej uważam, iż historia tych budynków oraz ich walory 

architektoniczne na to zasługują. Budownictwo drewniane, wypierane przez murowane, 

niestety coraz częściej odchodzi w zapomnienie. Mam nadzieję, że przedstawiona dysertacja 

poświęcona kościołom drewnianym ziemi wieluńskiej przypomni raz jeszcze o tych 

wyjątkowych zabytkach. Są to wyjątkowe, niewielkie obiekty, które wkomponowały się w 

krajobraz tego obszaru i są częścią jego niezwykłej historii.  

O tym, jak ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego należy ciągle przypominać. 

Niezwykle trafna myśl w tym przypadku podana jest na stronie internetowej Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa, którą pozwolę sobie przytoczyć: 

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. 

Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek 

naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez 

przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe 

wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów. Dziedzictwo 

może mieć różny zakres znaczeniowy. Ten sam element może stanowić ważną wartość dla 

jednych - stanowić ich dziedzictwo, a dla drugich być czymś niezrozumiałym i obcym (…).W 

procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego ważną rolę pełni idea małej ojczyzny. Dla 

integrowania społeczności lokalnej bardzo ważne staje się dziedzictwo regionalne, na które 

składają się zabytki o znaczeniu lokalnym związane z tradycją i historią danego miejsca
1686

. 

Nie inaczej jest także w przypadku kościołów drewnianych ziemi wieluńskiej. Są one 

swoistym dziedzictwem regionu, w którym powstały. Niezwykle cenne dla lokalnej ludności, 

jako miejsce kultu, moim zdaniem, jeszcze zbyt mało docenione w szerokim aspekcie sztuki. 

Obecnie w drewnianych zabytkach sakralnych stosuje się dokładniejsze badania 

nowszymi i nowocześniejszymi metodami. Najbardziej zaawansowaną, do oceny jakości 

drewna jest technika polegająca na pomiarze oporu wiertła igłowego wprowadzanego w pień 
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 http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/ stan na 15.04.2014 rok. 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/
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badanego obiektu
1687

. Warto, aby tym najnowszym badaniom poddano także świątynie z 

regionu wieluńskiego. Ostatnie istotne oględziny przeprowadzono ok. 20 lat temu i w 

głębokim przekonaniu należy przeprowadzić nowe z wykorzystaniem dokładniejszych 

pomiarów, choćby za pomocą ekspertyzy dendrochronologicznej. Aby mogło się tak stać, 

należy przekonać o takiej potrzebie administratorów kościołów oraz lokalne władze. Będzie o 

to zdecydowanie łatwiej, kiedy wymienione świątynie znajdą się na należytym miejscu w 

mapie Polski z dziedzictwem narodowym. Już teraz drewniany kościół w Grębieniu jest 

zaliczany w pierwszej dziesiątce do najcenniejszych świątyń drewnianych w Polsce
1688

. A 

cały zespół późnogotyckiego budownictwa drewnianego odmiany wielkopolskiej z ziemi 

wieluńskiej należy do najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w województwie 

łódzkim
1689

. W moim przekonaniu na miano w hierarchii ogólnopolskiej zasługują wszystkie 

opisane w tej dysertacji kościoły. 

Podczas prac konserwatorskich w kościele w Grębieniu po raz pierwszy zrodził się 

pomysł, aby wpisano zarówno ten obiekt, jak i pozostałe kościoły wieluńskie na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, lecz niestety nikt dotychczas nie chciał się podjąć 

długotrwałego procesu dokumentacyjnego
1690

. Dokładne badania oraz dokumentacja mam 

nadzieję, staną się fundamentem do tego, aby starać się o to, by kościoły ujęte w pracy zostały 

wpisane na tą wyjątkową listę. O takiej możliwości wspomniał odbierający prace 

konserwatorskie w 2002 roku w Grębieniu dr Marian Kornecki, który niestety kilka dni 

później zmarł
1691

.   

Na koniec warto także przytoczyć wymowne słowa australijskiego profesora Milesa 

Lewis’a
1692

. 

Architektura to sztuka i nauka uniwersalna, ponieważ dotyczy każdego. To coś więcej, 

niż zwykłe tworzenie budowli do określonych zadań, to także coś więcej, niż po prostu rozwój 

stylu, czy mody w projektowaniu. Architektura tworzy symbole, które określają naszą 

cywilizacje – świątynie, domy, pomniki, wieżowce (…). Same procesy budowlane – nie tylko 

ich rezultaty – są częścią naszej kultury
1693

. 

                                                           
1687

 (wiertło Siberta - od roku 1989 lub rezystografu - od 1992 r.).; T. Nowak, Analiza pracy statycznej zginanych 

belek drewnianych wzmacnianych przy użyciu CFRP, Wrocław 2007, s. 13. 
1688

 M. Mikulski, Malowany klejnot na liście UNESCO?, „Dziennik Łódzki”, 2002, nr 80, s. 4. 
1689

 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015, oprac. W. 

Szygendowski, P. Filipowicz, E. Paturalska-Nowak, A. Jaszczyńska, Łódź 2012, s. 265. 
1690

 M. Mikulski, dz. cyt., s. 4. 
1691

 Tamże. 
1692

Urodzony w 1943 roku uznany znawca historii architektury. Wykładowca na uniwersytecie w Melburne.; 

http://www.mileslewis.net/ stan na 02.03.2014 rok 
1693

Architektura. Elementy Stylu Architektonicznego, red. M. Lewis, tłum. E. Romkowska, Łódź 2010, s. 11. 
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Cytowanie Lewis’a jest uzasadnione tym, iż mimo szerokości i długości geograficznej 

postrzeganie architektury i sztuki jest niemal identyczne. Poczucie piękna towarzyszy 

człowiekowi bez względu na to, gdzie żyje na Ziemi. Australia, to dla Polski niemal najdalsze 

antypody, a mimo to słowa Milesa Lewisa’a można przytoczyć w przypadku opisywania 

świątyń z okolic Wielunia. 

Podobno Bóg swoje najcenniejsze skarby umieszcza w najbardziej kruchych, 

delikatnych naczyniach.. Moim zdaniem takim delikatnym naczyniem są kościoły drewniane, 

w których kryje się największe piękno ziemi wieluńskiej, w jej historycznych, jak i obecnych 

granicach. Bez względu na poglądy, wiarę, czy pochodzenie, nie można przejść obojętnie 

obok walorów architektonicznych opisywanych w tej dysertacji kościołów. 

Symbolem ziemi wieluńskiej (zarówno w jej historycznym, jak i obecnym kształcie), a 

jednocześnie jej wyjątkową wizytówką z zakresu architektury drewnianej są omawiane w tej 

pracy świątynie i głęboko wierzę, iż będą nią jeszcze przez setki lat. 
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Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, Kościół odpustowy p.w. św. Anny w Oleśnie, oprac. L. Pyrkosz, 

M. Tomala , Częstochowa 1992. 

 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 

Kozłowicach, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992. 

 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie, 

oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala , Częstochowa 1992. 
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Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu, Karta ewidencyjna zabytków architektury i 

budownictwa, Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach, 

oprac. J. Kowalewski, Opole 1996. 

 

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Częstochowie, Karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, Kościół cmentarny p.w. św. Walentego w Dobrodzieniu, oprac. 

L. Pyrkosz, M. Tomala, Częstochowa 1992. 

 

Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, Ośrodek Dokumentacji 

Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Kościół 

parafialny p.w. Świętej Trójcy w Jaworznie, oprac. L. Pyrkosz, M. Tomala, Opole 1994 

 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i 

budownictwa, Kościół parafialny p.w. Świętego Leonarda w Wierzbiu, oprac. L. Pyrkosz, M. 

Tomala, Opole 1994. 

 

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu: 

 

Umowa nr 7002-/7/36/2010 zawarta 23 kwietnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wieluńskim, 

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, NIP 832-17-83-787, reprezentowanym przy 

niniejszej czynności przez Zarząd Powiatu w Wieluniu w osobach: Andrzej Stępień i Janusz 

Antczak, a firmami ANBUD Sp. z. o. o z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Krótkiej 8, 98-300 

Wieluń, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000190419 oraz 

firmą F. U. P. H. STACH GONT Możdżeń Stanisław z siedzibą 254, 34-722 Podwilk, 

zarejestrowanym w ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonka pod 

numerem 124/97/C/2009. 

 

Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/104/09 z dnia 04.06. 2009 roku, PROJEKT 

BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.w. św. 

Barbary w Wieluniu, ul. Joanny Żubr 37, Dz. Nr Ew. 2, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata 

Musialska – Kozik, mgr.inż. bud. Krzysztof Kędzia, Sieradz 2009. 
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Załącznik do decyzji WUOZ/SI-641104/09 z dn.04.06.2009, PROJEKT BUDOWLANY 

REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.w. św. Barbary w 

Wieluniu, ul. Joanny Żubr 37, Dz. Nr Ew.2. 

 

Projekt budowlany remontu drewnianej wieży kościoła parafialnego p.w. Najświętszego 

Imienia Maryi Panny w Gaszynie Powiat Wieluński, Załącznik do decyzji WUOZ/SI-

641/114/09 z dn.10.06. 2009 rok. 

 

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 

641/117109 z dnia 18.06. 2009 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W 

ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie, powiat 

wieluński, oprac. mgr.inż. bud. Krzysztof Kędzia, Sieradz 2009 

 

Archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 

641/117109 z dnia 11.01. 2008 roku, PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W 

ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach, 

gmina Pątnów, powiat wieluński, oprac., mgr. inż. bud. Krzysztof Kędzia, tech. bud. 

Mieczysław Stróżny, Sieradz 2007. 

 

Projekt budowlany remontu kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Popowicach gm. 

Pątnów, oprac. K. Kędzia, M. Stróżny, Wieluń 2007. 

 

Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 10.06. 2009 roku, PROJEKT 

BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. 

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, powiat wieluński, oprac. mgr. inż. bud. 

Małgorzata Musialska – Kozik, Sieradz 2009 

 

Załącznik nr 1 do decyzji WUOZ/SI – 641/117109 z dnia 18.06. 2009 roku, PROJEKT 

BUDOWLANY REMONTU W ZABYTKOWYM KOŚCIELE FILIALNYM p.w. św. Tekli 

w Raczynie, powiat wieluński, oprac. mgr. Inż. bud. Małgorzata Musialska – Kozik,mgr.inż. 

bud. Krzysztof Kędzia, Sieradz 2009 

 

Umowa nr 7002-7/7/2010 zawarta 22 stycznia 2010 roku w Wieluniu pomiędzy Powiatem 

Wieluńskim, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, NIP 832-17-83-787, 
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reprezentowanym przy niniejszej czynności przez Zarząd Powiatu w Wieluniu w osobach: 

Andrzej Stępień i Janusz Antczak, a firmą ANBUD Sp. z. o. o z siedzibą w Wieluniu, przy ul. 

Krótkiej 8, 98-300 Wieluń, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000190419 reprezentowaną przez prezesa zarządu Michała Zasadę 

 

AMBER SW. SOT Skrócony Opis Projektu Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i 

innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa 

łódzkiego, wyd. Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń- Łódź 2006. 

 

Załącznik do decyzji WUOZ/S/-641/105/09 z dn. 04.06.2009 Projekt budowlany remontu w 

zabytkowym kościele p.w. św. Piotra w okowach w Białej 

Archiwum Fotograficzne Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu: 

 

Wiktorów, kościół p.w. św. Zygmunta Króla z 1956 roku, (sygn. MZW-AF-8) 

Naramice, kościół św. Rocha, remont dachu - wymiana gontów nad nawą (sygn. MZW-AF-

7705, 7706) 

Ożarów, nieistniejący drewniany kościół p.w. św. Magdaleny, brak sygn. 

Archiwum Uniwersytetu Opolskiego: 

Z. Kołodziej, Z dziejów drewnianego budownictwa drewnianego typu wieluńskiego, Opole 

1987. 

 

Archiwa Prywatne: 

 

Archiwum prywatne Tomasza Spychały – kierownika działu etnograficznego w 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej: 

 

Fot. Kościół p. w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie w 1956 roku, brak sygn. 

Fot. Kościół p.w. św. Barbary w Wieluniu w latach 70-tych XX wieku, brak sygn. 

Fot. Kościół p.w. św. Leonarda w Wierzbiu w latach 60. XX wieku (przed remontem), brak 

sygn. 
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Archiwum prywatne Michała Góry: 

Fot. Nieistniejący kościół w Dzietrznikach, brak sygn. 

Archiwum prywatne Jana Juszczaka: 

Fot. Nieistniejący kościół p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach, lata 20. XX wieku, brak sygn. 

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie: 

 

1. Bil P., Dzieje miejscowości i parafii Kadłub, Częstochowa 2011. Praca magisterska 

napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. 

2. Chalusiak T., Dzieje parafii i miejscowości Naramice, Częstochowa2007. Praca 

magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. 

3. Czmyr R., Dzieje parafii Ochędzyn (1922-1972), Częstochowa 1994. Praca 

magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. 

4. Grajnert T., Dzieje parafii i miejscowości Łyskornia, Częstochowa 2011. Praca 

magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. 

5. Piwowarczyk A., Kościoły i kaplice w powiecie lublinieckim (1945-1992), 

Częstochowa 2006. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana 

Związka. 

6. Podeszwa W., Dzieje parafii i miejscowości Skomlin (do 1939 roku), Częstochowa 

2008. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka i ks. 

dr. Sławomira Zabraniaka. 

7. Prozner-Jagiela A., Dzieje miejscowości i parafii Jaworzno do 1950 roku, 

Częstochowa 2004. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana 

Związka. 

8. Stemplewski J., Kształtowanie się budownictwa drewnianego na ziemi wieluńskiej 

(XV-XVI w.), Kraków-Częstochowa 1973/74. Praca seminaryjna 

9. Wątroba M., Dzieje miejscowości i parafii Mierzyce (do 2000 roku), Częstochowa 

2014. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. 
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Biblioteka Politechniki Krakowskiej:  

Wieczorek K., Architektura i budownictwo w Polsce. Wpływ właściwości drewna i 

tradycyjnych technik ciesielskich na formę i trwałość obiektów zabytkowych, Kraków 2013. 

Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich, 

prof. PK w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej. 

 

Biblioteka Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie: 

IV Polscko-Niemiecka Konferencja: Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo: materiały 

konferencyjne, red. M. Opęchowski, Szczecin 2003. 

 

Biblioteka Muzeum Ziemi Wieluńskiej, zbiory specjalne: 

Gronowska E., Gaszyn koło Wielunia 1323 – 1945. Zarys dziejów. Rodzina Gaszyńskich – 

Wierzchleyskich. Zabytki, Opole 1999. Praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dr hab. 

W. Kaczorowskiego, Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno – Pedagogiczny  

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 

Dawny kościół parafialny w Olbierzowicach, [w:] Zbiór fotografii nieznanego autorstwa ze 

zbiorów ks. Jana Wiśniewskiego, Sandomierz 1910, fot.1. 

 

Źródła drukowane: 

1. Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, tłum R. Grodecki, przeł. M. Plezia, Wrocław 

1968. 

2. Biblia tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002. 

3. Cielichowski Z., Reces graniczny między Wielkopolską a księstwem głogowskim z 

roku 1528-1531, Poznań 1900. 

4. Długosz J., Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, tomus II, wyd. A. 

Przezdziecki, Cracoviae 1864. 

5. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga siódma 1241-

1299, tłum. J. Mrukówna, red. K. Pieradzka, Warszawa 2009 

6. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga dziesiąta 

1370-1405, tłum. J. Mrukówna, red. Z. Pierzanowski, Warszawa 2009, s. 21-22. 

7. Grala P., Strzałków – kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, 

geneza, rozwój i działalność, Kalisz 2014 praca magisterska napisana pod kierunkiem 
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prof. dr. hab. Michała Jarneckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu   

8. Łaski J., Liber Beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis, oprac. J. Łukowski, t. II, 

Gniezno 1881. 

9. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, nakł. Biblioteki Kórnickiej, druk. J. I. 

Kraszewskiego, tom III, Poznań 1879. 

10. Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, red. J. Lohman, Kraków 2005. 

11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. 

Sulimierski, W. Walewski, t. I-XV, Warszawa 1880-1914. 

12. Ślusarczyk K., Drewniany kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Skomlinie, 

Częstochowa 2006.  Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jacka 

Ojrzyńskiego i dr. Adama Organistego, Akademia im. Jana Długosza w 

Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego. 

13. Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-

2015, oprac. W. Szygendowski, P. Filipowicz, E. Paturalska-Nowak, A. Jaszczyńska, 

Łódź 2012. 

 

Literatura: 

1) Abramek B., Dymarki z nad górnej Warty w woj. sieradzkim, „Prace i Materiały 

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna, nr 34, 

s. 107-111. 

2) Abramek R., Mokrsko i okoliczne miejscowości w okresie zaborów, [w:] Monografia 

Gminy Mokrsko, red. T. Olejnik, Wieluń 2004, s. 157-250. 

3) Adamus K., Mecenat rodu von Oppersdorffów w XVII wieku, [w:] Liturgia Sacra 

21(2015), nr 1, s. 213-227. 

4) Architektura. Elementy Stylu Architektonicznego, red. M. Lewis, tłum. E. Romkowska, 

Łódź 2010 

5) Arnold S., Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (w. 

XII-XIII), „Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski”, z. 2, Kraków 1927. 

6) Bahlcke J., Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny, Z. Rybicka, Warszawa 2001. 

7) Bajon-Romańska M., Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej 

Małopolsce, Wrocław 2008. 

8) Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, 

jeograficznym i statystycznym, tom I, Warszawa 1843. 
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9) Baranowski B., Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w 

XVIII wieku, Warszawa 1958 

10) Barciak A., Historyczne granice Śląska, [w:] Granice Śląska w interdyscyplinarnej 

perspektywie, red. R. Gładkiewicz, T. Sołdra-Gwiżdż, M.S. Szczepański, Opole-

Wrocław 2012, s. 17-33. 

11) Baturo I., Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, Kraków 2010. 

12) Bąbka-Horbacz E., Z działalności budowlanej Jerzego Hoffmana na terenie 

Sieradzkiego, Wieluńskiego i Łęczyckiego, [w:] Między północą a południem. 

Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym, red. T. 

Horbacz, L. Kajzer, Sieradz 1993, s. 111-128. 

13) Bąbka-Horbacz E., Kościół parafialny pw. św. Wojciecha (i Narodzenia NMP) w 

Rudzie koło Wielunia. Stan Badań nad dziejami budowlanymi, [w:] Ruda 900 lat 

historii, red. B. Abramek, W. Golec, K. Wawrzynkowska, Wieluń 2006, s. 62-67. 

14) Bereszyński Z., Opolscy władcy ziemi rudzkiej i ich dziedzictwo historyczne, „Rocznik 

Wieluński”, tom 12(2012), s. 81-88. 

15) Białas Z., Kościół św. Barbary w Wieluniu, Wieluń 2008. 

16) Białas Z., Mój Ożarów – daleki i bliski, Wieluń 2014, s. 32. 

17) Białas Z., Parafia i kościół w Gaszynie, „Wieluniak”, nr 11(40), Wieluń 2011, s. 15. 

18) Białas Z., Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Popowicach, „Wieluniak”, nr 

5(34), Wieluń 2011, s. 15. 

19) Bieniak J., Powstanie księstwa opolsko-raciborskiego jako wyraz przekształcania się 

Polski w dzielnicową poliarchię [w:] Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego 

księstwa opolskiego (1202-2002), red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2004, s. 37-

82. 

20) Bohdanowicz J., Dzięcielski M., Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, 

Gdańsk 1994. 

21) Breiter E., Władysław książę Opolski pan na Wieluniu, Dobrzyniu i Kujawach, palatyn 

i wielkorządca Polski i Rusi. Zarys biograficzny, Lwów 1889. 

22) Brencz A., Wielkopolska, jako region etnograficzny, Poznań 1996. 

23) Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 

1981. 

24) Brykowski R., Polskie kościoły drewniane. Straty wojenne – straty pokojowe. Wołyń i 

Wieluńskie, „ Ochrona Zabytków”, nr 2(185) XLVII, Warszawa 1994, s.158-167. 
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25) Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, 

Wrocław 1984. 

26) Brykowski R., Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001. 

27) A. Buko, Małopolska „czeska: i Małopolska „palańska”, [w] Ziemie polskie w X 

wieku i ich znacznie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, 

Kraków 2000, s. 143-168. 

28) Cekliński Z., Zabytki województwa łódzkiego. Budownictwo drewniane, Łódź 1973. 

29) Cekliński Z., Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963. 

30) Chudziński E., Regionalizm, idea – ludzie – instytucje, Warszawa 2013. 

31) Chłapowski K., Osadnictwo. Lokalizacja miejscowości, [w:] Atlas Historyczny Polski. 

Województwo Sieradzkie i Województwo Łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 

II, Komentarz, Warszawa 1998, s. 42-49. 

32) Chłapowski K., Kościoły parafialne według podziału na murowane i drewniane, [w:] 

Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, red. H. Rutkowski, 

Warszawa 2008, s. 50-51. 

33) Chrzanowski T., Piwocki K., Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, 

Warszawa 1981. 

34) Ciołek G., Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa 

wiejskiego w Polsce, „ Lud”, 39, 1952, s. 244. 

35) Czerwiński T., Ocalić od zapomnienia. Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 

2006, s. 10. 

36) Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, tom I, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1992. 

37) J. Dąbrowski, Dzieje polityczne Śląska w latach 1290-1402,[w:] Historia Śląska od 

najdawniejszych czasów do roku 1400, Kraków 2013,  s. 327-562. 

38) Dobrowolski T., Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej 

przeszłości, Katowice 1946. 

39) Dobrzycki J., Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, Kraków 1926. 

40) Dodatek niedzielny do „Kurjera Łódzkiego” rok II, Łódź 1925 , nr 35 

41) Dodatek niedzielny do „Kurjera Łódzkiego” rok II, Łódź 1925 , nr 37 

42) Dola K., Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I. Średniowiecze, Opole 1996. 

43) Dola K., Rządy Władysława Opolczyka w Księstwie Opolskim, [w:] Władysław 

Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, red. A. Pobóg- 

Lenartowicz, Opole 2001, s. 35-44. 
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44) Doliński J., Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej, „Spotkania z Zabytkami”, tom 32 

(2008), Nr 5 (255), s. 21-23. 

45) Dolżycka B., Budownictwo ryglowe i glinobite, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu 

Etnograficznego, tom II, red. J. Bohdanowicz, Wrocław 1995, s. 130-144. 

46) Dolżycka B., Konstrukcja przysłupowa, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu 
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Summary 

Wood was a commonly available material and was used to built the majority of the 

facilities in the old days of the Wieluń region. As a result of that, numerous relics of wooden 

architecture remained in that area to this day. They can be divided into three groups: 

residential relics, industrial relics and religious relics. In the PhD thesis, ‘The wooden 

churches of the Wieluń region compared to the conterminous types (till the end of the 17th 

century)', the author focuses on the last group. 

The aim of the academic dissertation is to identify the main architectural features of 

wooden churches built in Wieluń region till the end of the 17th century. The second thing is to 

compare them to existing examples of other types in Poland, with special regard to 

conterminous types of Malopolska, Silesia and Wielkopolska. The author carried out the 

comparative analysis of architectural types of wooden churches in Poland. The aim of the 

work is to point out the individuality of the wooden churches in Wieluń region, and place 

them on the architectural map of Poland. 

The PhD thesis contains four chapters, i.e.: the first chapter presents the type of 

Małopolska due to the fact that majority of the oldest wooden churches in Poland was built in 

the Malopolska Voivodeship, which  in the Middle Ages bordered by the north-west side with 

the Wieluń region. 

In the second chapter author describes Silesia and also the use of wooden churches 

design solutions in that area.The area bordered both from the south-east of the Małopolska 

Voivodeship and Wieluń region. 

The third chapter is devoted to the Wielkopolska Voivodeship, due to the fact that 

geographically Wieluń region belonged precisely to that area. Similarly to the first and second 

chapter, the third one describes the territorial development of the Wieluń region, the 

development of religious architecture and also gives examples of temples presenting 

architectural type occurring in that  area. The author presents the development of religious 

architecture in Wielkopolska Voivodeship and then gives examples of wooden churches from 

that area. 

The fourth chapter, which is the most comprehensive one, is fully devoted to historical 

Wieluń region, including with regard the wooden religious architecture in that area. In this 

part of the paper the author presents the basic architectural features of 14 of the following 

churches: 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/phd-thesis
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=dissertation
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=comparative+analysis
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Church of Holy Name of Mary in Gaszyn, Church of Holy Trinity in Grębień, Church of Holy 

Trinity in Jaworzno, Church of St. Andrew in Kadłub, Church of Martyrdom of St. John the 

Baptist in Lagiewniki, Church of St. John the Baptist in Łaszewo Rządowe, Church of St. 

Mary Magdalene in Łyskornia, Church of All Saints in Naramice, Church of St. Anne in 

Ochędzyn, Church of All Saints in Popowice, Church of St. Tekla in Raczyn, Church of St. 

Barbara in Wieluń, Church of St. Leonard Abbot in Wierzbie, Church of St. King Sigismund 

in Wiktorów. In the last section of this chapter the author describes the impact of 

conterminous types on the development of the wooden religious architecture in the Wieluń 

region. 

Therefore the work is divided into two main parts – in the first one the author 

discusses the types of wooden temples surrounding the churches "of Wieluń", while the 

second part deals with the religious architecture found in the historical Wieluń region. 

The architectural designs, sections and plans are their graphic complement of 

descriptions of fourteen wooden churches built in Wieluń region by the end of the 17th 

century. 
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Nazwisko i imię  

 

…………………………………………………… 

Wydział 

 

…………………………………………………… 

Kierunek 

 

…………………………………………………… 

Specjalność 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej, o której mowa w 

art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997.88.553 ze zm.) 

oświadczam, że przedłożona do obrony praca 

magisterska/licencjacka/inżynierska/doktorska*) pod tytułem 

 

…….…………………………………………………..................................................................

.... 

…………………………………………………………………………………………………...

...... 

…………………………………………………………………………………………………...

...... 

została przygotowana przeze mnie samodzielnie, przy wykorzystaniu wykazanej w tej pracy 

literatury przedmiotu i materiałów źródłowych.  

Oświadczam jednocześnie, że praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy 

z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 

2006.90. 631 ze zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 
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Oświadczam również, że wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które zostały 

uzyskane w sposób niedozwolony prawem oraz nie była dotychczas przedmiotem żadnej 

procedury związanej z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra/ licencjata/inżyniera*).  

Jednocześnie, wyrażam zgodę na korzystanie przez uczelnię z utworu stworzonego przeze 

mnie w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów bez 

wynagrodzenia, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. Korzystanie z dzieła 

odbywać się będzie na następującym polu eksploatacyjnym tj. wszelkim rozpowszechnianiu, 

w tym wprowadzaniu zapisów dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, w celu sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemów 

antyplagiatowych, a także udostępnianie tego utworu osobom trzecim. 

Ponadto oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o treści art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997. 88. 553, ze zm.) zgodnie, z którym „ Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” jak i o treści art. 233 § 6 Kodeksu karnego, 

który stanowi, że „Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa 

fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia 

pod rygorem odpowiedzialności karnej” oraz o wynikającej z tych przepisów ewentualnej 

odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie, co do mojego własnego autorstwa 

przedmiotowej pracy dyplomowej. 

  

        …………………………………… 

                        Podpis studenta 

*) niepotrzebne skreślić 

 


