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Wstęp
Zapraszam do zapoznania się z wynikami prac badawczych i konserwatorskich realizowanych
na terenie Opolszczyzny w roku 2014. Miejsce szczególne zajmuje tematyka poświęcona Wieży
Piastowskiej w Opolu, w ostatnich dwóch numerach prezentowaliśmy wyniki badań tego zabytku,
zarówno badania architektoniczne, jak i archeologiczne dotyczące wieży oraz jej otoczenia. Tym
razem prezentujemy ostatni etap działań – zrealizowane prace konserwatorskie oraz adaptację
wieży na cele ekspozycji historycznej. Prace te zostały docenione w ogólnopolskim konkursie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”, w roku 2014 Wieża Piastowska
została laureatem tego prestiżowego konkursu, w kategorii adaptacja obiektu zabytkowego
„za prace konserwatorskie, które podkreśliły oryginalne elementy bryły budowli, pozwoliły
na funkcjonalne wykorzystanie całego wnętrza budynku, a ich aspekt edukacyjny pozwolił
na ukazanie dziejów wieży i historii miasta”.
Rok 2014 był szczególnie ważny dla działu archeologii. Przede wszystkim, po zakończeniu
procesu sądowego, zostały zwrócone konserwatorowi wojewódzkiemu i przekazane
do Muzeum Śląska Opolskiego zabytki kultury celtyckiej, pochodzące z nielegalnych
poszukiwań. Doprowadzenie do takiego finału było możliwe tylko dzięki zaangażowaniu
służb konserwatorskich. Warto podkreślić, że mieliśmy również właściwe i pożądane działania
obywatelskie: dokonane przypadkowo znalezisko w gminie Namysłów zostało zgłoszone przez
mieszkańca i obecnie możemy cieszyć się z posiadania unikalnego na ziemiach polskich zabytku:
brązowej situli typu Hajduböszörmeny, datowanej na IX wiek p.n.e. O tym wyjątkowym naczyniu
metalowym dowiecie się Państwo z lektury niniejszego informatora.
Jak zwykle zachęcam do zapoznania się z wszystkimi artykułami prezentującymi
bogactwo dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz działaniami zmierzającymi do jego
udokumentowania i zabezpieczenia.

Iwona Solisz
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Elżbieta Molak

Wybrane realizacje konserwatorskie w latach 2013-2014
BISKUPÓW, gm. Głuchołazy, pow. nyski
Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP. Wczesnogotycka świątynia (1 poł. XIV w.),
przebudowana w XVII w. i 1770 r. W prezbiterium gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe,
na ścianach poddasza fragmenty średniowiecznej polichromii, w nawie barokowe sklepienie
kolebkowe z lunetami. Przy nawie od strony południowej kruchta zwieńczona renesansowym
szczytem (k. XVII w.), od zachodu wyodrębniona, czworoboczna wieża z 1750 r. zwieńczona
hełmem cebulastym z latarnią. Jest doskonałym przykładem wiejskiego kościoła parafialnego
o okazałej sylwetce ukształtowanej w stylu późnobarokowym, wyróżniającej się w krajobrazie
wsi. W ramach szeroko zakrojonych prac remontowych przeprowadzonych na podstawie
rozpoznania architektonicznego i konserwatorskiego wykonano remont dachu i rewaloryzację
elewacji kościoła. Dotychczasowe pokrycie z ocynkowanej, malowanej blachy wymieniono
na blachę miedzianą układaną w karo, poddano renowacji i rekonstrukcji kamienne,
schodkowe zwieńczenia szczytów, usunięto cementowe tynki typu „baranek” i założono nowe
wapienne,przywracając oryginalną kompozycję i kolorystykę kościoła. (Ryc. 1)
BRZEG, gm. loco, pow. brzeski
Kościół św. Piotra i Pawła gotycki, wzniesiony przy klasztorze franciszkanów mniejszych
(minorytów). Wzmiankowany w 1285 r., budowany etapami, poświęcony w 1338 r. Dwunawowy,
nawa północna wyższa i szersza z 4 ćw. XIII w., nawa połudnuiowa z 2 ćw. XIV w., nakryty pierwotnie
odrębnymi dachami. Po pożarze w 1494 r. nawy nakryte wspólnym dachem, obniżonym w 2 poł.
XVI w. po przebudowie kościoła na arsenał książęcy (1582). Odtąd pełnił funkcje magazynowe,
w 1997 r. zawaleniu uległa wieża. Od 2001 r. sukcesywnie remontowany i odbudowywany.
Na podstawie badań historyczno-architektonicznych zrekonstruowano historyczną formę
dachu dwukalenicowego, wprowadzono stalowy układ nośny z wykorzystaniem fragmentów
drewnianej więźby dachowej oraz przywrócono średniowieczny typ krycia dachówką mnichmniszka. W celu ustabilizowania konstrukcji wykonano naprawę przypór, kotwienie i scalenie
rozwarstwionych murów, założono rynny i rury spustowe oraz ozdobne rzygacze. W ramach prac
zabezpieczających wieżę wykonano prowizoryczny dach osłaniający wnętrze przed szkodliwym
wpływem wód opadowych. (Ryc. 2)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
BUSZYCE, gm. Lewin Brzeski, pow. brzeski
Kościół filialny pw. Trójcy Świętej, wzmiankowany w 1310 r., w średniowieczu pod patronatem
joannitów z Łosiowa. Obecny z ok. poł. XVI w. gotycko-renesansowy. Usytuowany w centrum
wsi, posiada charakterystyczną dla wiejskich średniowiecznych kościołów bryłę opartą na prostym
schemacie o tradycji romańskiej; otoczony ceglanym, oszkarpowanym murem z XVI w. Jednonawowy
z niższym i węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz wbudowaną w korpus od zachodu
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czworoboczną wieżą o cechach obronnych. Wieża nakryta wysoką, murowaną, okrągłą iglicą,
zwieńczona attyką rozpiętą między smukłymi sterczynami w narożach.
Kościół posiadał cementowe tynki gładkie, zniszczone, porośnięte mchami i glonami, w przyziemiu
silnie zawilgocone. W latach 2013-2014 sfinalizowano prace obejmujące konstrukcję i architekturę
kościoła: wykonano izolację fundamentów i wymianę tynków elewacji, zmieniono nakrycie przypór
specjalnie dobraną cegłą ceramiczną. Na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych
wykonano kolorystykę z zaakcentowaniem skromnej dekoracji. (Ryc. 3)
BYCZYNA, gm. loco, pow. kluczborski
Mury miejskie – unikalny ze względu na swoją kompletność obwód średniowiecznych murów
obronnych z wieżami i basztą, otaczający owalnie stare miasto wymagał przeprowadzenia
kompleksowych prac remontowych. Mury są popękane i rozwarstwione, miejscowo zagrożone
zawaleniem.
W 2014 roku przystąpiono do prac ratunkowych, w ich ramach wykonano tymczasowe
zabezpieczenie przed wodami opadowymi murów na całym ich obwodzie. Zadaszono koronę
murów płytami OSB pokrytymi papą termozgrzewalną oraz wzmocniono fundamenty na odcinku
północno-wschodnim. Przeprowadzono również prace konserwatorskie dwóch elewacji Baszty
Piaskowej obejmujące wstępne odkażenie i oczyszczenie powierzchni muru, usunięcie wtórnych
i zniszczonych cegieł i spoin, odsolenie i wzmocnienie strukturalne muru w tym klejenie pęknięć
cegieł i muru wraz z założeniem prętów wzmacniających, uzupełnienie ubytków cegieł i wątków
kamiennych oraz rekonstrukcję szkliwa na cegłach zendrówkach. (Ryc. 4)
Był to pierwszy etap prac zabezpieczających i konserwatorskich zrealizowany ze środków MKiDN.
CZARNOWĄSY, gm. Dobrzeń Wielki, pow. opolski
Klasztor Norbertanek, obecnie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi.
Barokowy kompleks klasztorny złożony jest z trójkondygnacyjnego Domu Zakonnic wzniesionego
w 1682 roku według projektu arch. J. F. Fröhlicha i przylegającej od wschodu, niższej prałatury
(1727-30) otaczającej trzema skrzydłami wewnętrzny dziedziniec. Zespół ten jest obok klasztoru
jezuitów w Nysie najwybitniejszą kreacją baroku na terenie Opolszczyzny. Elewacje Domu
Zakonnic zachowały bogaty wystrój stworzony ręką sztukatora Giovaniego Signo, o powtarzalnych
motywach artykulacji i dekoracji architektonicznej, tworzącej artystyczny i kompozycyjny wyraz
plastyczny. Składają się nań pilastry kompozytowe, fryzy z wicią akantu, muszle, kartusze, wieńce,
girlandy kwiatowe i roślinne, wazony, itp. Zły stan zachowania wypraw elewacyjnych, grożący
bezpowrotnym zniszczeniem cennego sztukatorskiego detalu, był powodem podjęcia ratunkowych
prac konserwatorskich.
W 2013 r. przystąpiono do kompleksowych prac konserwatorskich, poprzedzonych wnikliwym
rozpoznaniem badawczym obejmującym stratygrafię warstw malarskich tynków, drewnianej
snycerki drzwiowej, kamieniarki oraz elementów metalowych. W 2012 r. opracowano całościowy
projekt, którego realizację przewidziano na wiele lat. Prace rozpoczęto od Domu Zakonnic, który
zachował oryginalne, barokowe wyprawy tynkarskie i sztukatorskie. Założeniem konserwatorskim
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było zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnej substancji i technologii wykonania.
W latach 2013-2014 odrestaurowano elewację północną z marmurowym portalem i kartuszem
herbowym klasztoru oraz zachodnią i południową części północnej, na styku z kościołem.
Wykonano izolację fundamentów, wzmocnienie struktury murów i sztukaterii, uzupełnienie
i rekonstrukcję brakujących form detali rzeźbiarsko-architektonicznych, a także odtworzenie
wypraw tynkowych. Przywrócono kolorystykę powierzchni ścian, uwzględniającą estetykę
pierwotnego wyglądu, określonego na podstawie badań stratygraficznych i laboratoryjnych. (Ryc. 5)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
DZIERŻYSŁAW, gm. Kietrz, pow. głubczycki
Willa w lesie zbudowana w 1923 roku wg projektu wrocławskiego architekta Reinscha dla
właściciela cegielni w Kietrzu. Wolnostojąca, harmonijnie wpisana w otaczający, lesisty krajobraz,
posiada elewacje wykonane ze szlachetnego tynku oraz ornamentalną dekorację wokół otworów
okiennych. Rozczłonkowaną ryzalitami, wykuszami i szczytami bryłę nakrywa wysoki dach
dwuspadowy kryty kamiennym łupkiem.
Od lat niezamieszkana popadła w ruinę. Zawaleniu uległy stropy i fragmenty połaci dachowych,
zniszczeniu uległy elewacje, stolarka i wnętrza. Nowy właściciel przystąpił w 2014 r. do prac
remontowych. Odbudowano zawaloną konstrukcję budynku wprowadzając stropy gęstożebrowe,
wzmocniono ściany obwodowe i przemurowano ściany wewnętrzne, przystąpiono także
do wykonania pokrycia dachu łupkiem.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
GŁOGÓWEK, gm. loco, pow. prudnicki
Zamek, rezydencja magnacka rodu von Oppersdorff, wzniesiona na miejscu średniowiecznego
zamku piastowskiego. Złożona z renesansowego, trójskrzydłowego Zamku Górnego (od zachodu)
z czterema narożnymi wieżami i połączonego z nim trójskrzydłowego Zamku Dolnego
(od wschodu) z późnorenesansowym przejazdem bramnym, nad którym wieża zegarowa oraz
kaplicy zamkowej wzniesionej w l. 1645-68 między wschodnim i południowym skrzydłem
Zamku Dolnego z cennymi polichromiami Franciszka Sebastiniego.
Zamek przez wiele lat niszczał niezagospodarowany przez prywatnego właściciela. Pod koniec
2013 r. gmina odzyskała zabytek i przystąpiła do działań mających na celu zabezpieczenie budowli
przed zniszczeniem. Prace realizowane będą w kilku etapach; w pierwszym rozpoczętym
w 2014 r. wykonano remont dachu z wymianą dachówki nad południowym i wschodnim
skrzydłem Zamku Dolnego oraz kaplicą zamkową, wykonano także wymianę orynnowania,
przemurowano kominy oraz odtworzono kanalizację deszczową na dziedzińcu zamkowym.
Prace remontowe realizowano pod ścisłym nadzorem archeologicznym i konserwatorskim
poprzedzonym badawczym rozpoznaniem architektonicznym, sfinansowanym ze środków
OWKZ. (Ryc. 6)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
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GŁUBCZYCE, gm. loco, pow. głubczycki
Kościół pw. Narodzenia NMP, wczesnogotycki, przebudowany i rozbudowany w latach
1903-1907 w stylu neogotyckim wg projektu arch. M. Hasaka z Berlina. Zastąpiono wówczas
średniowieczne prezbiterium szerokim transeptem z nowym prezbiterium; z dawnego kościoła
zachowany został 3-nawowy, halowy korpus ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi oraz
dolna część fasady zachodniej z południową wieżą. Ostrołukowe okna posiadają neogotyckie
laskowania i witraże z pocz. XX wieku.
W 2014 r. sfinalizowano trwającą trzy lata renowację okien witrażowych umieszczonych
w kamiennych obramieniach maswerkowych. Obejmowały one demontaż dotychczasowych
kwater, oczyszczenie i uzupełnienie barwnego szklenia według oryginału, wymianę listewek
ołowianych, zabezpieczenie witraży poprzez dodanie szyb osłonowych od strony zewnętrznej
oraz powtórny montaż w pierwotne, kamienne obramienia.
Kościół i klasztor franciszkański – klasztor, pierwotnie drewniany, ufundowany w 1448
roku przez księcia opawsko-głubczyckiego Jana Pobożnego. Obecny kompleks zbudowany
w latach 1753-1770 wg projektu Jana Innocentego Töppera z Prudnika. Obejmuje on barokowy
kościół pw. śś. Idziego i Bernardyna oraz czteroskrzydłowy klasztor w formie czworoboku
z wirydarzem pośrodku. Do klasztoru przylega budynek wzniesiony w 1752 r., w którym
niegdyś mieściło się gimnazjum klasztorne.
W 2013 r. sfinalizowano kilkuletnie, kompleksowe prace remontowe zespołu klasztornego
mające na celu poprawę stanu technicznego zabytku. W ich ramach wykonano naprawę
zabytkowej drewnianej więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, remont kominów
i systemu odprowadzania wód opadowych. Przeprowadzono również prace związane
z osuszaniem murów oraz konserwacją poszczególnych elementów struktury murów. Usunięto
w partii przyziemia ścian zewnętrznych szczelne tynki cementowe, położono nowe wyprawy
elewacyjne z tynków mineralnych oraz wprowadzono nową kolorystykę elewacji zewnętrznych
w oparciu o studia porównawcze. Przeprowadzono także renowację części zabytkowej stolarki
okiennej i drzwiowej oraz wymianę zniszczonych okien. (Ryc. 7)
GOŁKOWICE, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Barokowy pałac zbudowany w 1750 roku, przebudowany w XIX i XX wieku z zastosowaniem
elementów neogotyckich. Dwukondygnacyjny, kryty ceramicznym dachem mansardowym.
Elewacje zdobią boniowane lizeny, okna w opaskach z półkolistymi i trójkątnymi naczółkami,
pomiędzy oknami I i II kondygnacji prostokątne płyciny z wyciętymi narożnikami.
Do rezydencji przylega park krajobrazowy o powierzchni 12 ha, z ciekawymi okazami
starodrzewu. W 1990 roku zdewastowany obiekt przeszedł w posiadanie obecnego właściciela,
który rozpoczął remont i adaptację na cele agroturystyki. W latach 2013-2014 przeprowadzono
remont generalny dachu obejmujący wymianę więźby dachowej i ceramicznego pokrycia.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
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GRYŻÓW, gm. Korfantów, pow. nyski
Kościół filialny pw. św. Mateusza, reprezentatywny przykład średniowiecznego kościoła
wiejskiego wzniesionego w XIII w. z charakterystyczną kadencją brył o romańskiej gradacji: niższe,
zbliżone do kwadratu prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą nakrytą dachem półstożkowym
i wyższa prostokątna nawa z dachem siodłowymi, najwyższy korpus w stylu romańsko-gotyckim.
Na zewnątrz narożniki prezbiterium oraz nawy od wschodu opięte są nieforemnymi szkarpami
kamiennymi z przełomu XVII i XVIII w.
Przeprowadzono remont pokrycia dachowego z wymianą zniszczonej dachówki ceramicznej
na nową karpiówkę kładzioną podwójnie w koronkę wraz z montażem obróbek blacharskich
i orynnowania z miedzi. (Ryc. 8)
JAKUBOWICE, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Pałac w zespole parkowo-folwarcznym, zbudowany w 1879 r. w stylu eklektycznym.
Dwukondygnacyjny kryty czterospadowym dachem z lukarnami. Bryłę akcentują usytuowane
w narożach czworoboczne wieże, kryte dachami namiotowymi oraz monumentalny, wgłębny
portyk arkadowy. W 2003 r. pałac został wyremontowany i zaadaptowany na Dom Opieki dla
osób starszych i niepełnosprawnych.
W 2014 r. przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego na nowe wykonane z blachy tytancynk, kładzionej w arkuszach na rąbek stojący.
JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE, gm. Namysłów, pow. namysłowski
Willa w zespole dworsko-parkowym, wchodzi w skład dawnego majątku ziemskiego,
pierwotnie połączona oranżerią z niezachowanym do dziś dworem. Zbudowana w 1844 r. w stylu
klasycystycznym dla syna właściciela majątku, stanowi obecnie najciekawszy architektonicznie
element zespołu. Nakryta czterospadowym dachem ceramicznym.
W 2014 r. właściciel przystąpił do pierwszego etapu prac remontowych obejmujących wymianę
zniszczonego pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, karpiówkę układaną podwójnie
w koronkę wraz z wymianą systemu orynnowania i remontem kominów.
KAZIMIERZ, gm. Głogówek, pow. prudnicki
Pałac w zespole parkowo-folwarcznym, zbudowany w 1 poł. XIX w. na zrębach wcześniejszej
budowli, dla rodu von Prittwitz, rozbudowany w 1894 r. w stylu neogotyckim. Monumentalną
trójkondygnacyjną bryłę nakrywa wysoki, ceramiczny dach dwuspadowy. Elewacje pozbawione
pierwotnych podziałów i ozdobnych detali, jedynie dobudowane skrzydło południowe
zachowało neogotyckie sterczyny, fryz arkadowy, część ostrołukowych otworów okiennych
oraz przyziemie z boniowaniem pasowym.
Nieużytkowany, zdegradowany i zagrożony zniszczeniem pałac został przejęty przez Gminę
Głogówek od poprzedniego właściciela, niewywiązującego się z notarialnego obowiązku
wyremontowania zabytku. Przeciekający dach wymagał przeprowadzenia natychmiastowych
prac zabezpieczających. W 2014 r. gmina przystąpiła do pierwszego etapu prac wykonując
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remont drewnianej konstrukcji dachu i wymianę pokrycia dachowego na północno-wschodniej
połaci dachu. Prace mają być kontynuowane w następnych latach. (Ryc. 9)
Prace wsparto ze środków OWKZ.
KĘDZIERZYN-KOŹLE, gm. loco, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Kamienica przy ul. Skłodowskiej 5, zbudowana w 1897 r. w stylu eklektycznym z użyciem form
historyzujących. Ozdobna fasada z dekoracją ukształtowaną w tynku posiada zaakcentowany
wydatnym boniowaniem parter i płytkie, pasowe pseudoboniowanie pierwszego piętra. Nad oknami
pierwszego piętra występuje alternacja trójkątnych i półkolistych naczółków. W ostatniej kondygnacji
gzyms okapowy wsparty na kroksztynach, w połaci dachu lukarna zwieńczona półkolistym naczółkiem
z motywem muszli.
Kompleksowego remontu wymagała elewacja frontowa głównie w zakresie renowacji wypraw
tynkarskich i konserwacji detalu architektonicznego. W 2014 r. wspólnota mieszkaniowa przystąpiła
do prac konserwatorskich fasady w technologii i kolorystyce uzgodnionej z Opolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. (Ryc. 10)
Budynek zamkowy tzw. lamus, jeden z dwóch gotyckich budynków gospodarczych średniowiecznego
zespołu zamkowego, ścianą wschodnią oparty o mur obronny. Zalegający od wielu lat na sklepieniach
gruz i brak właściwego zabezpieczenia wnętrza przed opadami atmosferycznymi spowodowały
zagrożenie dla struktury budowlanej zabytku.
W latach 2013-2014 właściciel zabytku Gmina Kędzierzyn-Koźle wykonała prace zabezpieczające mające
na celu zlikwidowanie bezpośredniego zagrożenia. W ich ramach odgruzowano wnętrze odciążając
ceglane sklepienia oraz wykonano tymczasowy dach wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych
zabezpieczając zabytek przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. (Ryc. 11)
Pofranciszkański kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach 1751-53 w stylu barokowym
przez budowniczego J.J. Heinze, na miejscu wcześniejszego, drewnianego. Po sekularyzacji
przekształcony na magazyn, w 1929 r. odkupiony przez parafię katolicką. Gruntownie remontowany
ok. 1930 r.
W 2014 r. zakończono wieloletni proces remontu i renowacji kościoła. Po pracach budowlanych
w zakresie remontu ścian i dachu oraz rewaloryzacji i konserwacji wnętrza świątyni przystąpiono
do końcowych prac elewacyjnych. Skuto cementowe tynki, osuszono ściany, wykonano nowe wyprawy
elewacyjne z tynku wapiennego oraz kolorystykę zgodną ze stylistyką zabytku. (Ryc. 12)
KIETRZ, gm. loco, pow. głubczycki
Kościół klasztorny pw. Trzech Króli wchodzi w skład zabudowań zespołu klasztornego Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Zbudowany w latach 1928-1929 według projektu i pod
kierownictwem architekta miejskiego Leona Meixnera.
W 2014 r. przeprowadzono kompleksową renowację wnętrza świątyni. Prace polegały na wymianie
współczesnej posadzki ceramicznej w prezbiterium na kamienną, wymieniono również zawilgocone
tynki na nowe wapienne, wykonano nową kolorystykę wnętrza z dostosowaniem jej do stylistyki
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zabytku; drewniane, pozorne sklepienie kolebkowe z lunetami w nawie pomalowano w kolorze jasnej
szarości i bieli, ściany w żółcieniach z detalem w kolorze białym, wymieniono także stolarkę okienną
z wiernym odtworzeniem historycznej formy oraz przeprowadzono konserwację witraży. Prace przy
renowacji wnętrza poprzedzono wykonaniem izolacji fundamentów. (Ryc. 13)
KLUCZBORK, gm. loco, pow. kluczborski
Kościół ewangelicki Zbawiciela, gotycki, wzniesiony w XIV w., od 1527 r. ewangelicki. W 1754 r.
dobudowano od północy, między nawą a prezbiterium, czworoboczną wieżę, nadbudowaną
ośmiobocznie w l. 1795-1797, ze sterczynami w narożach, zwieńczoną hełmem cebulastym ze ślepą
latarnią.
W latach 2013-2014 przeprowadzono prace restauratorskie wieży obejmujące wyprawy tynkarskie
i remont tarasu widokowego. Przemurowano narożne sterczyny, poddano renowacji balustradę,
tarcze zegarowe oraz iglicę z kulą w zwieńczeniu hełmu. Wykonano także nową posadzkę na tarasie.
Uszkodzone i pozbawione oryginalnej artykulacji tynki skuto i zrekonstruowano. Na podstawie
historycznych fotografii odtworzono pasowe boniowanie przywracając budowli dawną formę
architektoniczną i wyraz plastyczny. (Ryc. 14)
Prace wsparto ze środków OWKZ.
Dworzec kolejowy, zbudowany w 1875 r. w stylu ceglanej architektury przemysłowej końca XIX w.,
nawiązującej do historyzmu. Jest modelowym przykładem śląskich stacji kolejowych z przełomu XIX
i XX wieku.
W latach 2013-2014 przeprowadzono remont kapitalny obiektu. Kompleksowe prace obejmowały m.in.
renowację ceglanej elewacji wraz z konserwacją malarskich dekoracji w płaszczyznach nadokiennych,
wymianą i renowacją stolarki z przywróceniem oryginalnej kolorystyki, wymianą pokrycia dachu
oraz renowacją stylizowanej balustrady dawnego świetlika. Przebudowano także wnętrze z adaptacją
części pomieszczeń na lokale biurowe i hotelowe. Odrestaurowano hol i kasy biletowe. (Ryc. 15)
KLISINO, gm. Głubczyce, pow. głubczycki
Pałac, pierwotny wzniesiony w XVI/XVII w., przebudowany w poł. XVIII w. na barokową rezydencję
magnacką, powtórnie przebudowany XIX/XX w. Czteroskrzydłowy z prostokątnym dziedzińcem
wewnętrznym, trójkondygnacyjny, kryty wysokim dachem ceramicznym. Obecnie w budynku
dawnego pałacu mieści się Dom Opieki Społecznej.
Pałac jest sukcesywnie remontowany; w trakcie prac przeprowadzonych w 2014 r. wymieniono
pokrycie dachu oraz część stolarki okiennej.
KOPICE, gm. Grodków, pow. brzeski
Stajnia w zespole folwarcznym, zbudowana w 1863 r. na północny zachód od pałacu oddzielając folwark
od części rezydencjonalnej. Neogotycka, założona na planie litery „C” budowla jest jednym ze wspanialszych
obiektów w kompleksie zabudowań gospodarczych. Malowniczą bryłę, urozmaicają schodkowe szczyty
i okrągła zwieńczona krenelażem wieża. Elewacje zdobią maswerki, sterczyny, blankowanie.
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Budynek od wielu lat nieużytkowany, w stale pogarszającym się stanie technicznym, został
poddany kompleksowym pracom remontowym. W latach 2005-2006 odbudowano częściowo
zawalony dach, wykonując nowe pokrycie wraz z systemem odprowadzania wód opadowych.
Kontynuacją prac był przeprowadzony w latach 2013-2014 remont elewacji mający na celu
zabezpieczenie struktury murów wraz z detalem architektonicznym oraz zabezpieczenie
wnętrza. Zamontowano okna, uzupełniono tynki elewacyjne zaprawami wapiennymi, poddano
konserwacji wystrój tynkarski i kamieniarkę oraz wykonano powłoki malarskie w kolorystyce
nawiązującej do stylistyki obiektu. (Ryc. 16)
LASOWICE MAŁE, gm. Lasowice Wielkie, pow. kluczborski
Spichlerz w zespole dworsko folwarcznym, zbudowany ok. poł. XIX w. z inicjatywy
właścicieli majątku, rodu Hohenlohe-Öhringen. Posiada dwukondygnacyjną bryłę nakrytą
wysokim dachem dwuspadowym oraz elewacje z małymi, typowymi dla magazynów otworami
okiennymi.
Kontynuacją prac rozpoczętych w 2006 r., obejmujących wymianę pokrycia dachowego
i remont elewacji, było wykonanie w 2014 r. izolacji przeciwwilgociowej budynku.
ŁAMBINOWICE, gm. loco, pow. nyski
Stary Cmentarz Jeniecki, położony jest na terenie Miejsca Pamięci Narodowej
w Łambinowicach. Na cmentarzu obok pochówków żołnierzy francuskich z okresu wojny
prusko-francuskiej (1870-1871), znajdują się groby zmarłych jeńców z I wojny światowej. Obok
Brytyjczyków, Rosjan, Włochów, Polaków, Rumunów, Greków i Belgów znajdują się tu groby
Serbów, których w czasie I wojny światowej przebywało w obozie Lamsdorf ok. 2-3 tysięcy.
W 2014 r. przeprowadzono prace konserwatorskie 155 krzyży nagrobnych jeńców serbskich,
zmarłych w obozie Lamsdorf w latach I wojny światowej. Prace renowacyjne betonowej
struktury przeprowadzono w oparciu o program konserwatorski.
MOSZNA, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
Park w zespole pałacowo-parkowym, założony w XIX w. w stylu krajobrazowym z wykorzystaniem
XVIII-wiecznego ogrodu. Osią główną parku jest aleja dębów czerwonych wychodząca od bramy
z figurami gladiatorów, prowadząca poprzez aleję kasztanowców, przed fasadę pałacu, następnie
przechodząca w aleję lipową, ujętą z obu stron kanałami. Zwieńczeniem osi jest cokół pomnika
właściciela zespołu Huberta von Tiele Wincklera.
Stadnina Koni Moszna, będąca właścicielem części założenia, w skład której wchodzi aleja dębów
czerwonych i aleja kasztanowców przeprowadziła w 2014 r. prace konserwatorskie zabytkowego
drzewostanu polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych.
NYSA, gm. loco, pow. nyski
Klasztor Sióstr Elżbietanek d. św. Jerzego (Sankt Georgstift) przy ul. Słowiańskiej 25,
zbudowany ok. 1910 r., oprócz klasztoru w budynku znajdował się też pensjonat i szkoła dla
dziewcząt, po II wojnie światowej znalazła tu siedzibę szkoła dla położnych oraz przychodnia
zdrowia. Od czasów jej likwidacji budynek systematycznie popadał w ruinę.
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W 2013 r. staraniem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, obecnego właściciela obiektu, wykonano
nowy dach kryty dachówką ceramiczną i papą (w części płaskiej) zabezpieczając budynku
przed zniszczeniem.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w zespole klasztornym Księży Werbistów,
wzniesiony w latach 1905-1907 w stylu neogotyckim, według projektu kapłana zgromadzenia
o. Hermanna Fischera. Murowany z czerwonej cegły ceramicznej, z dekoracją z cegły i kształtek
ceramicznych (gzymsy, fryzy, rozety, obramienia okien), z kamienia granitowego (kolumienki,
gzymsy, fryzy arkadkowe, sterczyny, kwiatony, żabki) oraz piaskowca.
W 2014 r. zakończono prowadzony etapami remont konserwatorski elewacji. Oczyszczono
powierzchnię cegły i kamiennej dekoracji architektonicznej, uzupełniono ubytki materiału
ceramicznego oraz spoin, całość poddano hydrofobizacji. (Ryc. 17)
Pałac Biskupi, ob. Muzeum w Nysie, czteroskrzydłowy z wewnętrznym dziedzińcem,
zbudowany w l. 70-80. XVII w., czwarte skrzydło (frontowe) wzniesione w 1729 r. wg projektu
Krzysztofa Tauscha, w stylu barokowym. Fasada rozczłonkowana pilastrami w wielkim
porządku i dwoma, kamiennymi portalami.
W latach 2013-2014 zrealizowano remont konserwatorski trzech elewacji pałacu. Prace
prowadzono w oparciu o dokumentację konserwatorską, zawierającą wyniki badań
stratygraficznych warstw malarskich, będących podstawą ustalenia historycznej kolorystyki.
Uzupełniono zniszczone i odspojone tynki. Przeprowadzono konserwację rzeźbiarsko
opracowanych kapiteli oraz wystroju architektonicznego. Wyeksponowano gotyckie nisze
ujawnione podczas prac w elewacji bocznej. (Ryc. 18)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i Agnieszki, zbudowana pod k. XV w. w stylu późnogotyckim,
w formie „campanilli” jest jedną z nielicznych średniowiecznych wolnostojących dzwonnic
w Polsce, a ze względu wysoką wartość artystycznego wystroju elewacji unikalną w skali Europy
Środkowej. Murowana z cegły, z elewacjami oblicowanymi kamieniem, zdobionym misterną
dekoracją. Założona na planie kwadratu, czterokondygnacyjna (wys. 40 m), opięta w narożnikach
parami wydatnych, uskokowych szkarp zdobionych układem laskowań zamkniętych łukiem
w ośli grzbiet z maswerkami i dekoracją złożoną z żabek, fial, i kwiatonów. Na przyporach
w kondygnacji drugiej kątowo ustawione pinakle o wklęsłych bokach z maswerkami.
W 2014 r. przeprowadzono przedostatni etap rozpoczętych w 2004 r. wieloletnich prac
konserwatorskich przy kamiennych elewacjach dzwonnicy. W ramach prac usunięto
nawarstwienia, przeprowadzono zabieg odsalania i wzmacniania strukturalnego. Ubytki
kamieniarki, po wcześniejszym uzbrojeniu prętami, uzupełniono masami mineralnymi oraz
epoksydowymi. Zrekonstruowano brakujące detale rzeźbiarskie, odwzorowując formę ściśle
według oryginału. Uzupełniono spoiny oraz zabezpieczono elewację środkami hydrofobowymi.
Prace wsparto ze środków MKiDN.
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Carolinum, barokowe kolegium jezuickie, ob. zespół szkół ogólnokształcących. Wzniesione
w l. 1669-1673 zapewne przez Piotra Schüllera z Ołomuńca. Założone na planie litery „E”,
trójkondygnacyjne budynki posiadają elewacje artykułowane pilastrami w wielkim porządku
i regularnym rytmem prostokątnych okien.
Po zakończeniu prac konserwatorskich elewacji frontowych, przywracających pierwotną
kolorystykę i rozrzeźbienie, przystąpiono w 2014 r. do kolejnego etapu rewaloryzacji elewacji
obejmującego wymianę stolarki okiennej na analogiczną w materiale i formie do historycznej.
Na podstawie analizy porównawczej wprowadzono kolorystyką zgodną ze stylistyką zabytku.
(Ryc. 19)
Dwór biskupi, dawna rezydencja biskupów wrocławskich istniejąca już w 1282 r., wielokrotnie
przebudowywana, po pożarze w poł. XV w. otoczona zabudowaniami gospodarczymi.
Z średniowiecznych zabudowań zachowana jest gotycka wieża, baszta i pozostałości
młyna. Obecny trójskrzydłowy kompleks zbudowany został w XVII w. w stylu barokowym,
po sekularyzacji przebudowany (poł. XIX w.) z przeznaczeniem na cele wojskowe. Budynki
otaczające wewnętrzny dziedziniec, oddzielone są od miasta reliktami dawnej fosy
z mostkiem.
W latach 2013-2014 rozpoczęto prace remontowe zespołu obiektów dworu biskupiego,
obejmujące remont i adaptację wnętrz, renowację tynków i wystroju architektonicznego
elewacji, konserwację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach prac
zabezpieczających wymieniono drewnianą nawierzchnię mostku. (Ryc. 20)
MORÓW, gm. Nysa, pow. nyski
Dwór renesansowy, zbudowany w XVI wieku, prawdopodobnie posadowiony na starszym
założeniu obronnym, otoczonym wałem ziemnym. Obecnie wykorzystywany jako spichlerz
w gospodarstwie rolnym.
W 2014 r. w celu zabezpieczenia obiektu wykonano wymianę zniszczonej stolarki okiennej
i drzwiowej na nową drewnianą o formach dostosowanych do stylistyki obiektu.
OPAWICA, gm. Głubczyce, pow. głubczycki
Kościół pw. Świętej Trójcy, zbudowany w latach 1701-1706 z fundacji czesko-śląskiej
rodziny magnackiej Sedlnickich, na miejscu starszego z 1410 r. Wzniesiony w stylu
barokowym, o skromnej jeszcze bryle i elewacjach, lecz interesującym rozwiązaniu wnętrza,
nakrytego silnie spłaszczonym sklepieniem kolebkowym z lunetami, realizującego barokową
koncepcję jednoprzestrzennego wnętrza. Na sklepieniu nawy i prezbiterium iluzjonistyczna
polichromia z 1733 r. autorstwa J.M. Lasslera.
W 2014 r. przeprowadzono renowację i wymianę stolarki drzwiowej. Drzwi frontowe uległy
wymianie z wkomponowaniem oryginalnych elementów snycerskich, drzwi do zakrystii
poddano renowacji metodami stolarskimi.
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OPOLE, gm. loco, pow. opolski
Dworzec kolejowy, pierwszy dworzec w Opolu zbudowano wraz z otwarciem w 1843 r. linii kolejowej
Opole-Wrocław po lewej stronie Odry w Szczepanowicach (Stephanshӧh). W 1898 r. przystąpiono
do budowy dworca po prawej stronie Odry wkomponowując go w oś ulicy Krakowskiej. Autorem
projektu gmachu kasowego i budynku wejściowego, połączonych tunelem, był Paul Thoemer.
Dworzec zbudowano w stylu neorenesansu niderlandzkiego z czerwonej cegły i dekoracją
z piaskowca. We wnętrzu oblicowanym płytkami koloru kremowego i ciosami granitu znajduje
się dekoracyjna posadzka z ceramicznych, wielobarwnych płytek i bogata stolarka obramień kas
biletowych.
W 2013 r. rozpoczęto remont kapitalny i przebudowę obu budynków dworcowych z dostosowaniem
ich do współczesnych wymogów technicznych. Pracami nie objęto tunelu dworcowego. W ramach
prac wykonano kompleksową renowację elewacji, w tym: czyszczenie okładzin kamiennych i cegły,
wymianę spoin, wymianę i konserwację okien, wymianę drzwi. Przebudowano pomieszczenia
biurowe i magazynowe, wymieniono część stropów, wprowadzono windy i toalety. Poddano
konserwacji elementy zabytkowego wystroju usuwając w budynku kasowym okładziny z czarnego
marblitu i wtórne powłoki malarskie z drewnianych, snycerskich obramień kas biletowych.
Poddano konserwacji ceramiczną posadzkę rekonstruując ubytki według oryginału. Na podstawie
badań stratygraficznych przywrócono historyczną kolorystykę wnętrz. Prace zakończono w 2014 r.
(Ryc. 21)
Wieża Piastowska wzniesiona ok. 1300 r. jako ceglany, cylindryczny stołp jest pozostałością
gotyckiego zamku książąt opolskich, rozebranego w 1928 r. w związku z budową gmachu rejencji
opolskiej, obecnie siedziby Urzędu Wojewódzkiego.
W 2014 r. zostały zakończone trwające trzy lata prace konserwatorskie i adaptacyjne wieży.
Na podstawie wyprzedzających badań architektoniczno-konserwatorskich przeprowadzono
konserwację ceglanych wątków i spoin, częściowo zrekonstruowano pierwotne wejście na wieżę,
poddano kompleksowemu remontowi hełm oraz przystosowano wnętrze do celów ekspozycyjnych,
prezentujących średniowieczną historię Ostrówka oraz wieży ostatecznej obrony. (Ryc. 22)
Kamienica przy ul. Katedralnej 10, dawna kamienica czynszowa zbudowana na przełomie XIX
i XX w. nieopodal średniowiecznych murów obronnych i kościoła katedralnego pw. św. Krzyża.
Wzniesiona w stylu eklektycznym z użyciem w ostatniej kondygnacji elewacji frontowej
drewnianej konstrukcji szkieletowej z dekoracją w stylu szwajcarskim. Drugą kondygnację
narożnika zdobi półkolista wnęka z figurą Św. Józefa z Dzieciątkiem na pięciobocznym
wsporniku, zwieńczona baldachimem.
W latach 2011-2014 przeprowadzono remont generalny budynku, obejmujący między innymi
remont dachu i adaptację poddasza, izolację i wzmocnienie fundamentów oraz rewaloryzację
elewacji. Przywrócono historyczną dekorację architektoniczną w postaci opasek wokół
otworów okiennych, gzymsów i fryzów, poddano konserwacji dekoracyjne, metalowe kotwy
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oraz szkieletową konstrukcję poddasza. We wnętrzu poddano renowacji stalową konstrukcję
schodów z ażurowymi podstopnicami i drewnianymi stopnicami. (Ryc. 23)
Prace wsparto ze środków OWKZ.
Kamienica przy ul. Kościuszki 17, dawna kamienica czynszowa, zbudowana pod koniec XIX w.
w stylu eklektycznym.
W 2014 r. w jednym z mieszkań IV kondygnacji poddano konserwacji zachowaną, oryginalną
stolarkę okienną w elewacji frontowej i tylnej. Skrzynkowe okna z profilowanymi ślemionami
i snycerską dekoracją słupków oczyszczono z nawarstwień powłok malarskich, uzupełniono
ubytki drewna metodą flekowania, odnowiono metalowe okucia i klamki oraz wykonano nowe
powłoki malarskie.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
Kamienica przy ul. Kościuszki 25, dawna kamienica czynszowa, zbudowana pod koniec XIX w.
w stylu eklektycznym.
Wspólnota mieszkaniowa zakończyła 2014 r. prowadzony etapami remont klatki schodowej
przywracając jej oryginalny historyczny wygląd. Renowacji poddano stalową konstrukcję
z ozdobnymi, ażurowymi podstopnicami, drewnianą, tralkową balustradę, stopnie i podesty.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
Mały Rynek, usytuowany w obrębie układu staromiejskiego na wschód od ratusza, posiada
kształt zbliżony do trójkąta, otoczony jest z dwóch stron zabudową pierzejową kamieniczek,
trzeci, najdłuższy bok zamykają zabudowania klasztornego Sióstr de Notre Dame. Historycznie
jest to przestrzeń miejskich targów i jarmarków.
W 2014 r. przystąpiono do realizacji, wyłonionego w drodze konkursu, projektu rewitalizacji
tego obszaru. Z przestrzeni Małego Rynku usunięto dysharmonizującą trafostację, wprowadzono
nowoczesną nawierzchnię z betonu architektonicznego, komponowaną zieleń oraz współczesne
oświetlenie. W trakcie prac ziemnych ujawniono fragmenty historycznej nawierzchni
z kamiennych otoczaków, będące pozostałością dawnego pasażu handlowego i wkomponowano
je w współczesną posadzkę Małego Rynku. (Ryc. 24)
OLSZOWA, gm. Ujazd, pow. strzelecki
Folwark – położony około 5 km na południe od Strzelec Opolskich, z metryką z przełomu
XIX i XX w. Znany głównie z założonej w 1825 r. przez hrabiego Renarda, słynnej w całej Europie,
stadniny koni. Wówczas oprócz produkcji rolnej zajmowano się tu reprodukcją i hodowlą koni pełnej
krwi angielskiej, które wygrywały największe wyścigi kontynentu.
Zespół folwarczny usytuowany po obu stronach drogi, złożony jest z dwóch podwórzy gospodarczych,
z których większe z budynkami spichlerza, obory i stajni obecny właściciel zaadaptował na cele
usługowo-rekreacyjne. W murowanych z łamanego kamienia wapiennego i cegły budynkach znalazły
miejsce hotel, bawialnia dla dzieci, restauracja i sala bankietowa, w otoczeniu zabytków utworzono park
miniatur sakralnych, alejki spacerowe i park linowy. (Ryc. 25)
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OTMUCHÓW, gm. loco, pow. nyski
Zamek, gotycka rezydencja biskupów wrocławskich, wniesiona w k. XIII w. jako wyżynny zamek
obronny, wielokrotnie przebudowywana m.in. za bpa Andrzeja von Jerina w stylu renesansowym.
W 2014 r. przeprowadzono kolejny etap niezbędnych prac zabezpieczających obiekt przed
zniszczeniem i jednocześnie przywracających utracone walory stylistyczne.
Sześć lat po wykonanym remoncie dachu przystąpiono do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Prace poprzedziły gruntowne studia badawcze w celu ustalenia historycznej konstrukcji,
podziałów i kolorystyki okien. Wymiana polegała na usunięciu starych okien i montażu
w kamienne ościeża i dekoracyjne obramienia nowych dębowych okien o formach i kolorystyce
historycznej. (Ryc. 26)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
PACZKÓW, gm. loco, pow. nyski
Kamienica Rynek 4, dawna kamienica mieszczańska o siedemnastowiecznej metryce,
przebudowana w XIX w. Zlokalizowana w bloku śródrynkowym, na wąskiej parceli.
W 2014 r. przeprowadzono szereg prac mających na celu zabezpieczenie zabytku przed dalszym
zniszczeniem oraz poprawę jego walorów estetycznych. W ramach prac wykonano remont
dachu (wymiana konstrukcji i papowego pokrycia oraz obróbek blacharskich) oraz konserwacją
ażurowej, metalowej attyki. Wykonano także renowację elewacji z wymianą odspojonych tynków,
konserwacją wystroju architektonicznego wraz z nową kolorystyką. (Ryc. 27)
Kościół parafialny pw. św. Jana Ewangelisty zlokalizowany na wzniesieniu, w pobliżu murów
obronnych, na południe od rynku. Zbudowany w 1361 w stylu gotyckim, inkastelowany w 1536 r.
w stylu renesansowym poprzez dodanie ganku ze strzelnicami i krenelażu w formie attyki.
Jest jednym z ciekawszych kościołów warownych Środkowej Europy. W 2014 r. przystąpiono
do kolejnego etapu prac konserwatorskich obejmujących renowację wschodniej elewacji wieży.
Prace konserwatorskie przeprowadzono w oparciu o szczegółowy program konserwacji elewacji
wieży opracowany przez mgr Dorotę Gryczewską; natomiast prace budowlane zrealizowano
na podstawie projektu budowlanego pt.: Remont (konserwacja) elewacji wieży kościoła pod
wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Paczkowie autorstwa dr inż. arch. Piotra Opałki. Zakres prac
obejmował wymianę tynków cementowych na wapienne, konserwację oryginalnych wypraw
tynkarskich, oczyszczenie murów i kamieniarki z nawarstwień, uzupełnienie ubytków materiału
ceramicznego, uzupełninie spoin, unifikację kolorystyczną, hydrofobizację.
Prace wsparto ze środków MKiDN.
POKÓJ, gm. Pokój, pow. namysłowski
Cmentarz parafialny, katolicki przy ul. Wolności. W 2014 r. zrealizowano prace renowacyjne
obejmujące remont ceglanego ogrodzenia cmentarza oraz wymianę nawierzchni alejek
cmentarnych na kostkę granitową.
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POLSKA CEREKIEW, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zamek wzniesiony w 1617 r. dla Fryderyka von Oppersdorffa w stylu późnorenesansowym
z wykorzystaniem pozostałości wcześniejszej budowli. Gruntownie przebudowany w 1894 r.
przez hr. E. Matuszkę. Założony na planie prostokąta z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem.
Trójkondygnacyjny, w wysokim dachu manierystyczne szczyty, w narożnikach fasady ośmioboczne
wieże, na osi neorenesansowy portal.
Spalony w 1945 r., częściowo zabezpieczony w 1970 r., odtąd w stanie ruiny. W 2013 r. przystąpiono
do pierwszego etapu zakrojonej na wiele lat inwestycji polegającej na odbudowie pierwotnej formy
architektonicznej zamku. Po przeprowadzeniu prac stabilizujących konstrukcję budowli przywrócono
(w oparciu o badania architektoniczne i zachowaną ikonografię) stromy dach z charakterystycznymi
szczytami, odtworzono hełmy wież z latarniami oraz wykonano rewaloryzację wnętrz w poziomie
piwnic i parteru z adaptacją do współczesnych wymogów technicznych. Pierwszy etap prac
zakończono w 2014 r. Kolejne to remont pierwszego i drugiego piętra, zagospodarowanie poddasza
i jego adaptacja na pokoje hotelowe, odnowienie elewacji obiektu oraz zagospodarowanie terenu
wokół zamku. (Ryc. 28)
PRÓSZKÓW, gm. loco, pow. opolski
Kościół parafialny pw. św. Jerzego, barokowy, zbudowany w 1687 r. Murowany, jednonawowy
z kwadratowym prezbiterium i czworoboczną wieżą od zachodu objętą bryłą korpusu, zwieńczoną
hełmem baniastym. Wzniesiony w północnej części rynku na wysokiej skarpie, której brak stabilności
zagrażał konstrukcji kościoła.
W 2014 r. przeprowadzono pierwszy etap prac budowlanych polegających na wzmocnieniu części
skarpy, na której posadowiony jest kościół wraz z odtworzeniem fragmentu muru oporowego na łuku
drogi, na odcinku od schodów wiodących w stronę rynku do schodów od strony ul. W. Korfantego.
Objęły one najbardziej zniszczony technicznie odcinek muru oporowego utrzymującego skarpę.
Ścianę oporową skarpy odtworzono w linii historycznego muru, w konstrukcji żelbetowej obłożonej
cegłą ceramiczną z odtworzeniem formy części nadziemnej. (Ryc. 29)
Prace wsparto ze środków MKiDN.
PRUSINOWICE, gm. Pakosławice, pow. nyski
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zbudowany w XIV w. w stylu gotyckim, z którego
zachowane prezbiterium, rozbudowany w 1885 r. przez wbudowanie w miejsce nawy nowego kościoła
w stylu neobarokowym. W 2013 r. zakończono prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła.
W ramach prac przeprowadzono renowację wypraw tynkarskich oraz wykonano nową kolorystykę.
PRZEŁĘK, gm. Nysa, pow. nyski
Kościół filialny pw. św. Mikołaja zbudowany w 1780 r. w stylu barokowym na miejscu wcześniejszej
świątyni. W 2013 r. przeprowadzono remont elewacji z przywróceniem oryginalnej artykulacji oraz
kolorystyki na podstawie badań stratygraficznych. (Ryc. 30)
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POLANOWICE, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1912-1913 w stylu
historyzującym, z użyciem form nawiązujących do neogotyku. W 2013 r. przeprowadzono
konserwację witraża w prezbiterium oraz 10 sztuk okien witrażowych w elewacjach bocznych.
RADOSZOWY, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Kościół parafialny pw. św. Jadwigi, drewniany, zbudowany w 1730 r. w konstrukcji zrębowej.
Na planie krzyża, prezbiterium zamknięte trójbocznie z bocznymi, piętrowymi zakrystiami,
ramiona transeptu zamknięte trójbocznie i prostokątnie. Od frontu wieża konstrukcji słupowej
o ścianach zwężających się ku górze, zwieńczona hełmem ostrosłupowym.
W 2014 r. sfinalizowano wieloletni proces rewaloryzacji drewnianego kościoła, mający
na celu usunięcie niewłaściwego pokrycia ścian płytkami eternitowymi. Po wzmocnieniu
i zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji wykonano szalowanie ścian deskami układanymi
pionowo. Wymieniono okna na drewniane o historycznych formach. (Ryc. 31)
Prace wsparto ze środków OWKZ.
ROŻNÓW, gm. Wołczyn, pow. kluczborski
Kościół filialny pw. Trójcy Świętej, drewniany, wzniesiony w 1788 r. w konstrukcji zrębowej.
Przy prostokątnej nawie od wschodu wydzielone, zamknięte trójbocznie prezbiterium,
od zachodu kwadratowa wieża w konstrukcji słupowej.
W 2014 r. zakończono wieloletni proces zabezpieczania konstrukcji kościoła poprzez wymianę
belek podwalinowych i remont podmurówki. W ramach prac dokonano całościowej wymiany
podłóg drewnianych w nawie, prezbiterium i w przedsionku pod wieżą, wzmocniono drewnianą,
nadwieszoną emporę przy północnej ścianie nawy poprzez podparcie jej drewnianym słupem
ukształtowanym na wzór pierwotnego.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
RYSIOWICE, gm. Otmuchów, pow. nyski
Pałac zbudowany w 1881 roku przez hrabinę Konstancję Różę von Ingelheim w stylu
neorenesansu niemieckiego z domieszką wpływów włoskich i francuskich. Niezwykle
malownicza, rozczłonkowana wieżyczkami, ryzalitami, wykuszami i szczytami bryła
wyróżnia się w okolicznym krajobrazie. Wzniesiony na planie prostokąta, czteroskrzydłowy
z wewnętrznym dziedzińcem i elewacjami bogato zdobionymi wydatnymi gzymsami, opaskami
okien i portalami. Nad całością dominuje wysoki dach kryty dwubarwnym, kamiennym
łupkiem tworzącym geometryczne wzory.
W 2014 r. przeprowadzono pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej, rozprowadzonej
na poddaszu z wykorzystaniem drewnianej konstrukcji dachu i zaopatrującej w prąd
pomieszczenia piętra w sposób nienaruszający wystroju sztukatorskiego sufitów.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
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SKARBISZÓW, gm. Dąbrowa, pow. opolski
Park w zespole dworsko-folwarcznym zlokalizowany jest w centrum wsi Skarbiszów, nieopodal kościoła
filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Obejmuje założenie przestrzenne z XVIII w. przekształcone
w XIX w., składające się z ogrodu użytkowego i ogrodu ozdobnego z centralnie usytuowaną polaną oraz
wartościowym drzewostanem z okazami starodrzewu (występują tu m.in. dęby, cisy, jesiony, robinie
akacjowe, klony).
Silnie zarośnięty i niepielęgnowany, poddany został w 2014 r. pracom konserwatorskim obejmującym
wycinki samosiewów drzew i cięcia pielęgnacyjne oraz pracom porządkowym mającym na celu
oczyszczenie parku.
SKOROGOSZCZ, gm. Lewin Brzeski, pow. brzeski
Cmentarz parafialny katolicki, w listopadzie 2014 r. zakończono prace związane z wykonaniem nowej
nawierzchni w głównej alei cmentarnej z płyt betonowych. (Ryc. 32)
SMOGORZÓW, gm. Namysłów, pow. namysłowski
Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, neogotycki, zbudowany w 1864 r. wg projektu Alexisa
Langera w formie zbliżonej do modnego wówczas wzoru niemieckiego stylu katedralnego. Imponujące,
wysmukłe proporcje z wieżą najeżoną czołgankami i wysokimi dachami krytymi dwubarwnym łupkiem
kamiennym wyróżniają świątynię na tle XIX w. architektury sakralnej Opolszczyzny.
W 2013 r. zakończono kolejny etap zakrojonego na wiele lat remontu więźby dachowej i pokrycia dachu.
Przywrócono oryginalne pokrycie z odtworzeniem wzorzystego, geometrycznego wzoru nad transeptem
od strony południowej kościoła. W 2014 r. przeprowadzono konserwację elewacji zachodniej obejmujące
oczyszczenie i wzmocnienie ceglanego muru, odsolenie kamieniarki, wymianę zniszczonych cegieł
i spoin, rekonstrukcję szkliwa, konserwację elementów metalowych oraz scalenie kolorystyczne całości.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
STARE KOŹLE, gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Kościół pw. św. Jana Nepomucena, zbudowany w latach 1806-1808, odbudowany w 1922 r.
po zniszczeniach powstałych podczas trzeciego powstania śląskiego. Murowany, otynkowany,
z prostokątnym prezbiterium przy prostokątnej nawie i czworobocznej wieży od zachodu,
prezentuje uproszczoną formę architektoniczną i bezstylowe wnętrze.
W latach 2013-2014 przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę stanu
technicznego kościoła: osuszenie i izolację pionową fundamentów, wzmocnienie murów
poprzez założenie stalowych stężeń, skucie odparzonych tynków, zaimpregnowanie ścian,
wykonanie tradycyjnych wypraw tynkarskich i nowej powłoki malarskiej, montaż instalacji
odgromowej oraz konserwację witraży i wymianę stolarki okiennej. (Ryc. 33)
STRZELCE, gm. Domaszowice, pow. namysłowski
Kościół parafialny pw. św. Marcina, wzniesiony w XIV w. w stylu gotyckim z nawą z 2 poł. XV w.
i wieżą z ok. 1500 r., jest typowym reprezentantem stosowanego w średniowieczu połączenia
obiektu sakralnego z budowlą warowną. W 2014 r. sfinalizowano ostatni etap renowacji
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elewacji kościoła obejmujący wyprawy tynkarskie wieży. Usunięto mocne, cementowe tynki,
odnowiono cokół z kamienia polnego i kształtek ceglanych i ponownie otynkowano wieżę
zaprawą mineralną przywracając jej także historyczną kolorystykę o barwie starej bieli. (Ryc. 34)
Park w zespole pałacowo-folwarcznym, założony w XIX w. w stylu krajobrazowym na miejscu
ogrodu renesansowego. Wśród zróżnicowanego drzewostanu w większości pochodzenia
krajowego (dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny) znajdują się pozostałości
kwatery grobowej i alejka grabowa. W 2014 r. przeprowadzono prace rewaloryzacyjne parku
w zakresie wycinki samosiewów, usunięcia suchych drzew i wycięcia podszytu. Przeprowadzono
także cięcia pielęgnacyjne oraz rewaloryzację alejek i ich nawierzchni mineralnych.
SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI, gm. Niemodlin, pow. opolski
Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny, późnorenesansowy, wzniesiony w latach
1616-1617 z fundacji Hansa Pücklera. Murowany, salowy z czworoboczną wieżą wtopioną
w korpus. W kościele zachowało się cenne manierystyczne wyposażenie autorstwa rzeźbiarza
Hermana Fischera z Nysy i malarza Caspra Wincklera.
Po sfinalizowaniu prac konserwatorskich związanych z remontem dachu, osuszeniem
i izolacją fundamentów oraz renowacją elewacji, przystąpiono do kolejnego etapu prac
przywracających świątyni dawną świetność. W 2014 r. w ramach remontu wnętrza wykonano
rewaloryzację i konserwację zabytkowej, ceglanej posadzki. Podczas towarzyszących
inwestycji badań archeologicznych odkryto pod posadzką kościoła kilka ceglanych krypt.
(Ryc. 35)
ŚCIBÓRZ, gm. Paczków, pow. nyski
Pałac, wzniesiony w 1668 r. jako siedziba wiejska dla Johanna Heinricha Heymanna, kustosza
kościoła parafialnego św. Jakuba w Nysie. Data budowy potwierdzona była inskrypcją, która widniała
na chorągiewce (zaginionej) wieńczącej dach z herbem J.H. Heymanna. Zamożność właściciela i potęga
majątku znalazły odzwierciedlenie w realizacji okazałej rezydencji, będącej najwcześniejszym, czystym
stylowo dziełem barokowym. Pojawiają się tu pilastry w wielkim porządku, artykułujące elewacje oraz
uszate obramienia okien i drzwi; we wnętrzu reprezentacyjna sala wejściowa z kunsztownie zdobioną
kutą kratą żelazną, w pomieszczeniach górnego pietra cenna sztukatorska dekoracja sufitu.
W 2013 r. wykonano wymianę stolarki okiennej piętra, poddasza i piwnic z odtworzeniem historycznych
podziałów. Wzmocniono także konstrukcję stropu z dekoracją sztukatorską nad pierwszym piętrem.
Prace obejmowały wymianę spróchniałych końcówek belek, wzmocnienie układu nośnego i wykonanie
podłogi z desek. Wykonano także renowacje tynków i malowanie wnętrz.
Prace wsparto ze środków MKiDN.
TUŁOWICE, gm. loco, pow. opolski
Budynek administracyjny w zespole dawnej fabryki porcelitu „RS Tillowitz”, zbudowany w 1904 r.
w obrębie nowego zakładu produkcyjnego Porcellanfabrik Tillowitz, którego budowę rozpoczął
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w 1894 r. Erhard Schlegelmilch. Fabrykę tworzył kompleks budynków, w których realizowano pełny
proces technologiczny produkcji porcelany. Obiekty wycofane z produkcji w latach 80. XX w. stanowią
unikatowy przykład kształtowania przestrzeni produkcyjnych w duchu historyzmu. Do fabryki
wiedzie portiernia, a poprzedza ją budynek administracyjny, w którym mieściła się także wzorcownia.
Opuszczony i niezagospodarowany ulegał postępującej degradacji.
W 2013 r. w celu zapobieżenia zniszczeniu zabytku przeprowadzono remont zabezpieczający polegający
na uszczelnieniu pokrycia dachu i jego elementów, przemurowaniu kominów, odtworzeniu drewnianej
konstrukcji wieżyczki dzwonnej grożącej zawaleniu, wymianie uszkodzonych rynien i rur spustowych.
Pracami objęto również zagrożone mury i tynki elewacyjne, które poddano zabiegom wzmacniającym
i uszczelniającym. Zabezpieczono także wnętrza poprzez osłonięcie otworów okiennych i brakujących
elementów przeszkleń poddasza (świetlik) płytami pilśniowymi, wodoodpornymi.
Prace zrealizowane ze środków OWKZ w ramach wykonania zastępczego.
TUŁY, gm. Lasowice Wielkie, pow. kluczborski
Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej, neogotycki wzniesiony w latach 1854-57 wg projektu
Alexisa Langera.
W październiku 2014 r. na skutek pożaru powstałego w wyniku awarii instalacji elektrycznej wnętrze
kościoła uległo silnemu zabrudzeniu. W listopadzie rozpoczęto prace konserwatorskie polegające
na malowaniu ścian kościoła według programu prac konserwatorskich i kolorystyki opracowanej
w oparciu o badania stratygraficzne powłok malarskich. Z uwagi na ograniczone środki i krótki termin
prowadzenia prac powtórzono historyczną, neogotycką dyspozycję barwną sklepień, żeber, ścian, filarów
i profilowań bez odtwarzania wzorów ornamentalnych. Dzięki tym pracom kościół odzyskał dawny
wyraz plastyczny i splendor. (Ryc. 36)
WIĘCMIERZYCE, gm. Grodków, pow. brzeski
Kościół filialny pw. św. Bartłomieja, zbudowany w 1621 r. w stylu renesansowym, w 1910 r.
powiększony o prezbiterium i zakrystię od południa oraz kruchtę zachodnią. Gruntownie odnowiony
w 1937 r. Pierwotnie salowy z wieżą od zachodu.
W 2014 r. wykonano remont hełmu wieży pobitego blachą miedzianą.
Prace wsparto ze środków OWKZ.
WOŁCZYN, gm. loco, pow. kluczborski
Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (dawny ewangelicki św. Barbary), Późnobarokowy
wzniesiony w l. 1770-99, rozbudowany w l. 1899-1901 wg projektu Hansa Poelziga, poprzez
przedłużenie nawy na wschód i zamknięcie jej prezbiterium z aneksami. Z osobą Poelziga związane jest
wprowadzenie do nawy z trzech stron drewnianych empor.
W 2013 r. przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na renowacji sklepienia nawy wraz
z malowidłem, renowacji prezbiterium i ściany tęczowej oraz belek empor kościoła. Prace prowadzono
w oparciu o badania stratygraficzne powłok malarskich na podstawie dokumentacji konserwatorskiej.
Efektem badań było nadanie historycznej kolorystyki poszczególnym częściom kościoła. Wymieniono
także dysharmonizującą ceramiczną posadzkę w prezbiterium na płyty granitowe.
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WRONÓW, gm. Lewin Brzeski, pow. brzeski
Pałac, neobarokowy, wzniesiony w 1907 r. wg planów drezdeńskiego architekta Roberta Webera
dla ówczesnego właściciela dóbr ziemskich Emanuela von Salscha z wykorzystaniem murów
wcześniejszej budowli, istniejącej tu już w XVIII w. Monumentalną bryłę zaakcentowaną
czworoboczną wieżą zegarową i ryzalitami z falistymi szczytami, nakrywa wysoki ceramiczny
dach mansardowy z lukarnami. Elewacji ogrodowej uroku dodaje weranda, mieszcząca ogród
zimowy, nakryta szklanym dachem.
W 2014 roku zakończono prace związane w remontem więźby dachowej, wymianą
ceramicznego, nieszczelnego pokrycia dachu oraz remontem szklanego dachu oranżerii. Prace
przeprowadzono z zachowaniem historycznych form i materiałów. Zachowano historyczną,
drewnianą konstrukcję dachu wzmacniając ją metodami ciesielskimi, zastosowano dachówkę
ceramiczną układaną w łuskę oraz stalowe profile oranżerii o przekrojach analogicznych
do oryginalnych. (Ryc. 37)
WYSOKA, gm. Branice, pow. głubczycki
Pałac wzniesiony w XVIII w. w stylu barokowym dla barona Karola von Skrbenskiego
w formie dwukondygnacyjnej budowli krytej czterospadowym dachem zaakcentowanej
trójkondygnacyjnym ryzalit środkowy, niegdyś zwieńczonym neogotycką wieżyczką z 1850 r.
Obecnie pałac pozbawiony jest większości zewnętrznych cech stylowych, a o dawnym bogactwie
wystroju świadczy jedynie artykulacja pilastrami jońskimi w wielkim porządku dwóch dolnych
kondygnacji ryzalitu. Wnętrze prezentuje oryginalny barokowy układ z obszerną sienią na osi
nakrytą sklepieniem klasztornym, na jej przedłużeniu znajduje się paradna klatka schodowa
z dekoracja stiukową i rokokowymi plafonami z polichromią z 2 poł. XVIII w. prezentującą
sceny mitologiczne i alegoryczne.
Właściciel po wykonaniu odbudowy zawalonej konstrukcji dachu, przeprowadził w latach
2013-2014 naprawę spękań i rozwarstwień murów poprzez przemurowanie zniszczonych
fragmentów ścian oraz częściową wymianę stolarki okiennej. W ramach prac we wnętrzu
pałacu wykonał odbudowę zawalonych biegów schodowych paradnej klatki schodowej oraz
rekonstrukcje posadzki z łupka w parterze. Na podstawie badań stratygraficznych malowideł
i sztukaterii w obrębie klatki schodowej przystąpił do prac konserwatorskich wystroju
sztukatorskiego i malowideł.
Prace wsparto ze środków OWKZ i MKiDN
ZAGWIŹDZIE, gm. murów, pow. opolski
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w l. 1920-1921
w stylu neoromańskim, z wystrojem wnętrza nawiązującym do bazylik starochrześcijańskich
i bizantyjskich. Nawa główna nakryta jest drewnianym stropem kasetonowym, oświetlona
oknami strefy górnej, nawy boczne połowę niższe, oświetlone okulusami, kryte także
drewnianymi stropami kasetonowymi.
W 2014 r. sfinalizowano wieloletnie prace remontowo-konserwatorskie, których celem była
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rewaloryzacja świątyni. W ubiegłych latach wykonano remont dachu oraz elewacji kościoła.
W 2013 r. przystąpiono do prac przygotowawczych obejmujących opracowanie programu
konserwatorskiego i badań stratygraficznych wnętrza kościoła. Na podstawie rozpoznania
historycznego i konserwatorskiego zrekonstruowano sztukaterie w nawie głównej oraz
przywrócono pierwotną kolorystykę ścian i stropów kasetonowych. Kościół odzyskał unikalną
kolorystykę w intensywnych barwach z dominującym kolorem czerwonym i dopełniającymi
brązami, słonecznym ugrem i ciemną zielenią wzbogaconą złoceniami. Odrestaurowano
także zespół rzeźb przywracając im oryginalne barwy. Świątyni przywrócono pierwotny blask,
zgodny z zamysłem projektanta. (Ryc. 38)
Prace wsparto ze środków OWKZ.
ZĘBOWICE, gm. loco, pow. oleski
Pałac klasycystyczny, wzniesiony na początku XIX w. przez właściciela ziemskiego Wiktora
Amadeusa von Hessen Rothenburga. Dominantą fasady był środkowy portyk kolumnowy,
wsparty na czterech kolumnach zwieńczonych tympanonem, któremu odpowiadał w elewacji
ogrodowej półkolisty ryzalit. W 1921 r. pałac został uszkodzony, w wyniku czego rozebrano
część północną oraz przebudowano dach. Od lat 80. XX w. opuszczony, w stale pogarszającym
się stanie zagrażającym zniszczeniem.
W 2014 r. przeprowadzono remont zabezpieczający zabytek przed zniszczeniem. W jego
zakres wchodziło wycięcie samosiewów rosnących bezpośrednio przy obiekcie, uzupełnienie
korony murów w obrębie portyku kolumnowego, przemurowanie zdegradowanych partii
murów oraz wykonanie w miejscach pozbawionych tynków obrzutki z zaprawy wapienno
piaskowej. Wykonano także wymianę pokrycia dachu na nowe z blachy trapezowej z pełnym
orynnowaniem i obróbkami blacharskimi oraz wzmocnienie więźby dachowej w strefie ryzalitu
elewacji zachodniej. Zabezpieczono taras przy ścianie południowej papą termozgrzewalną.
Zamurowano cegłą otwory okienne w I kondygnacji oraz otwory drzwiowe bez demontażu
stolarki i okiennic, okna II kondygnacji zaślepiono płytą pilśniową. Zamurowano bloczkami
betonowymi otwory w ścianach piwnic między budynkiem a podjazdem. We wnętrzu usunięto
zalegający gruz i podstemplowano zarwany strop w pomieszczeniu w narożniku południowowschodnim. (Ryc. 39)
Prace zrealizowane ze środków OWKZ w ramach wykonania zastępczego.
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Katarzyna Długosz-Niedbalec, Anna Molenda, Anna Strzoda

Wykaz prac konserwatorskich przeprowadzonych przy zabytkach
ruchomych zakończonych w 2014 roku

BIAŁA, gm. Biała, pow. prudnicki
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Malowidło ścienne – Apoteoza św. Jana Nepomucena (barok, ok. poł. XVIII w., k. XIX w., technika
temperowa, autor warstwy malarskiej z XVIII w.: Franciszek Sebastini), znajdujące się w kopule
kaplicy pw. św. Jana Nepomucena.
Prace konserwatorski poprzedziły badania konserwatorskie, które wykazały dwie warstwy przemalowań,
pochodzących z XIX i XX wieku. Malowidło oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych,
a następnie przystąpiono do usuwania wtórnych nawarstwień. Usunięcie ostatniego, XX-wiecznego
przemalowania pozwoliło na stwierdzenie śladowych ilości pierwotnego, barokowego malowidła
z XVIII wieku, autorstwa Franciszka Sebastiniego oraz dobrego stanu przemalowań z XIX wieku,
które zachowały formę i styl XVIII-wiecznej polichromii. Stąd została podjęta decyzja o konserwacji
XIX-wiecznej warstwy malarskiej, poddanej dezynfekcji, a także zabiegowi konsolidacji pudrujących
się jej partii. Podklejone zostały pęcherze i odspojenia tynku od podłoża. Ponadto tynki wzmocniono
strukturalnie oraz uzupełniono ich ubytki. Prace zakończyły zabiegi estetyczne, obejmujące
punktowania scalające warstwę malarską, utrwaloną poprzez nałożenie werniksu końcowego.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: kwiecień – maj 2014. AS
BISKUPICE, gm. Radłów, pow. oleski
Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka
Organy (1913 r., firma organmistrzowska Gerbrüder Walter z Góry (Guhrau), instrument 10-głosowy,
2-manuałowy z pedałem, o trakturze pneumatycznej, systemie rurkowym i wiatrownicach
stożkowych).
Wstępne prace remontowo-konserwatorskie obejmowały demontaż piszczałek z wiatrownicy
prospektu i manuałów oraz oczyszczenie wnętrza szafy organowej i drewnianych części mechanizmów
wiatrownic. Następnie renowacji poddano: wiatrownicę I i II manuału oraz pedału, a także piszczałki
drewniane i piszczałki metalowe labialne. Trwale uszkodzone piszczałki wymieniono, wzorując się
na ich oryginałach. Wykonano renowację kontuaru, traktury mechanicznej oraz rekonstrukcję
klawiatury pedału i miecha. Przeprowadzono również gruntowną impregnację drewnianych
elementów instrumentu, w tym wnętrza szafy organowej, w której zainstalowano nową dmuchawę
oraz posrebrzone i wypolerowane piszczałki prospektowe. Końcowym działaniem przy instrumencie
było dokonanie intonacji i temperacji równomiernej 10 głosów organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji: listopad 2012 – wrzesień 2014. KDN
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BODZANOWICE, gm. Olesno, pow. oleski
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
Obraz – Pieta (gotyk, 2 ćw. XV w., drewno polichromowane, złocone).
Prace konserwatorskie zostały poprzedzone wykonaniem badań stratygraficznych i laboratoryjnych,
które wykazały, iż w trakcie wcześniejszych napraw i ingerencji zostały usunięte niemal w 100%
pierwotne warstwy polichromii i złoceń. W związku z powyższym po wykonaniu zabiegów
oczyszczenia i usunięciu warstw wtórnych oraz impregnacji drewna, wykonano pełną rekonstrukcję
kolorystyczną, zgodną z analogicznymi gotyckimi przedstawieniami rzeźbiarskimi z 2 poł. XV w.
i zachowanymi szczątkowymi śladami warstw pierwotnych.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji prac: lipiec – grudzień 2014. AM
BOGUCHWAŁÓW, gm. Baborów, pow. głubczycki
Kościół parafialny pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Ołtarz główny (manieryzm, 1602; autor Mistrz Tryptyków z Boguchwałowa; drewno, polichromowane,
złocenia; kwatery malowane, tempera na drewnie; antependium: olej na płótnie). (Ryc. 1)
Ze względu na zły stan zachowania cennego zespołu unikatowych manierystycznych ołtarzy w typie
pentaptyku i dwóch tryptyków przygotowano kompleksowy program konserwatorski i przystąpiono
do konserwacji w zakresie technicznym i estetycznym. Prace przy ołtarzu głównym – pentaptyku
z rzeźbioną częścią środkową i zwieńczeniem oraz malowanymi skrzydłami i predellą, rozpoczęto
od wykonania badań laboratoryjnych i analiz drewnianego podłoża i składu warstw będących
podłożem pierwotnej warstwy malarskiej oraz analiz chemicznych spoiw i badań pigmentów.
Następnie przeprowadzono prace wstępne obejmujące oczyszczenie, demontaż elementów wtórnych,
konsolidację warstwy malarskiej oraz podklejenie odspojonych i zagrożonych odspojeniem
fragmentów malowidła i polichromii. Ze względu na wcześniejsze konserwacje ołtarza (1937),
w trakcie prac usunięto werniksy i przemalowania (warstwa malarska na skrzydłach zachowana
w stanie pierwotnym, bez przemalowań) oraz wszelkie nawarstwienia, które nie spełniały wymogów
technicznych i estetycznych. Ponadto przeprowadzono zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji oraz
impregnacji drewna; podklejono ruchome elementy podłoża drewnianego, uzupełniono liczne
ubytki i pęknięcia drewna oraz wzmocniono podłoże konstrukcyjnie; uzupełniono ubytki zaprawy
i malowideł (punktowanie metodą naśladowczą) oraz złoceń i srebrzeń goldlakowanych.
Wykonawca: Pracownia Architektury i Konserwacji Zabytków /mgr Barbara Budziaszek, dr Jarosław
Adamowicz/.
Termin realizacji: lipiec 2012 – październik 2014. AM
Ołtarz boczny ze sceną Pokłonu Trzech Króli (manieryzm, 1602; autor Mistrz Tryptyków z Boguchwałowa;
drewno, polichromowane, złocenia; kwatery malowane, tempera na drewnie; antependium: olej na płótnie).
(Ryc. 2 i 3)
W trakcie konserwacji wymienionego w niniejszym punkcie ołtarza realizowano analogiczny jak wyżej
opisany program prac konserwatorskich w pełnym zakresie technicznym i estetycznym. Równocześnie
z wymienionego obiektu została wyodrębniona płaskorzeźba z szafy tryptyku ze sceną Pokłonu Trzech
Króli, która stała się przedmiotem pracy magisterskiej z programem badawczym obejmującym
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analizę działań konserwatorskich podejmowanych przy obiekcie w trakcie jego konserwacji,
przeprowadzonej w 1965 r. (Bartłomiej Bochenek, Zagadnienia związane z zastosowaniem żywicy
epoksydowej do konserwacji drewna na przykładzie kompozycji rzeźbiarskich z ołtarzy bocznych
w kościele p.w. św. Mateusza w Boguchwałowie).
Wykonawca: Pracownia Architektury i Konserwacji Zabytków /mgr Barbara Budziaszek, dr Jarosław
Adamowicz/; płaskorzeźba Pokłon Trzech Króli w ramach pracy magisterskiej Bartłomiej Bochenek
dyplomant Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie pod kierunkiem mgr Barbary Budziaszek.
Termin realizacji: lipiec 2012 – grudzień 2014. AM
BYCZYNA, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy
Obraz – Święta Rodzina (XIX w., olej na płótnie, złocenia, umieszczony w ołtarzu głównym). (Ryc. 4)
Prace konserwatorskie, polegające na wykonaniu konserwacji technicznej i estetycznej, zostały
rozpoczęte od oczyszczenia obrazu z zabrudzeń, usunięcia pożółkłego werniksu i przemalówek z całej
jego powierzchni. Odsłonięto w ten sposób XIX-wieczną, pierwotną warstwę malarską z rozległymi
ubytkami. Ponadto po usunięciu wtórnego płótna dublażowego uwidoczniły się liczne ubytki
podobrazia. Stąd, po oczyszczeniu odwrocia obrazu i uzupełnieniu łatkami z płótna brakujących
fragmentów podobrazia, wykonano dublaż. W kolejnym etapie uzupełniono ubytki zapraw,
opracowano ich powierzchnię i naciągnięto obraz na nowe krosna rozporowe. Po kilkakrotnym
werniksowaniu powierzchni obrazu, przystąpiono do wykonywania retuszy metodą kropki
i rekonstrukcji rozległych ubytków, zgodnie z zachowanymi fragmentami warstw oryginalnych.
Końcowym działaniem był zabieg zabezpieczenia lica obrazu werniksem końcowym.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: styczeń – wrzesień 2014. AS
CENTAWA, gm. Jemielnica, pow. strzelecki
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
Zespół obrazów – Stacje Drogi Krzyżowej, 14 szt. (w tradycji baroku, 4 ćw. XIX w., olej na drewnie,
ramy: drewno malowane, złocone). (Ryc. 5)
Prace konserwatorskie, prowadzone w oparciu o wcześniejsze rozpoznanie budowy technologicznej
obrazów, w początkowym etapie objęły takie zabiegi jak: oczyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję,
a także impregnacji drewnianego podobrazia oraz ram. Z lica obrazów usunięto poczerniały werniks
i stare retusze (miejscowe przemalowania), a z ram przemalowania i „przezłocenia” ze szlagmetalu.
Podjęte próby zniwelowania odkształceń podobrazia pozwoliły na ich częściowe wyprostowanie.
Uzupełniono również ubytki drewna i sklejono rozstępy desek. Podklejono odspajającą się od podłoża
warstwę malarską i zaprawę, której ubytki uzupełniono. Końcowy etap prac objął konserwację
estetyczną w zakresie scalenia kolorystycznego uzupełnień warstwy malarskiej przez punktowanie
naśladowcze. Lica obrazów zabezpieczono werniksem. Odtworzono również pierwotny wygląd ram,
wykonując ich złocenie.
Wykonawca: mgr Grażyna Lazarowicz.
Termin realizacji prac: marzec 2013 – luty 2014. AS
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GAŁĄŻCZYCE, gm. Grodków, pow. brzeski
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata i św. Marcina
Obraz – Św. Izydor (barok, XVIII w.; olej na desce, rama: drewno polichromowane, złocone). (Ryc. 6)
W trakcie konserwacji obrazu wykonano zabiegi przy drewnianym podbraziu (dezynsekcja, sklejenie
pęknięć drewnianego podłoża i wyrównanie powierzchni poszczególnych części, impregnacja)
i warstwie malarskiej (usunięcie pociemniałego werniksu i przemalowań, uzupełnienie ubytków
zapraw oraz szczelin po pęknięciach podobrazia). W dalszej kolejności wykonano drobną
kropką retusz warstwy malarskiej i zabezpieczono malowidło werniksem. Przy drewnianej ramie
przeprowadzono zabiegi dezynsekcji, impregnacji, uzupełniono ubytki drewna i wypełniono
otwory wylotowe po owadach. Oczyszczoną powierzchnię pozłocono i pokryto jednolicie farbą
w kolorze czerwonym.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2014. AM
GŁOGÓWEK, gm. Głogówek, pow. prudnicki
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Dekoracja malowideł ściennych i sztukaterii (rokoko, 1776-1781, autor: malarz Franciszek
Sebastini i sztukator Jan Schubert, fresk mokry i stiuk) nawy bocznej północnej wraz z ołtarzem
bocznym pw. św. Franciszka Ksawerego (rokoko, 4 ćw. XVIII w., stiuko-marmur, częściowo
drewniany polichromowany; obraz w retabulum Śmierć św. Franciszka Ksawerego – olej na płótnie).
(Ryc. 7)
W ramach prowadzonej od 2007 r. kompleksowej konserwacji cennego wystroju i wyposażenia
świątyni, zrealizowano kolejny etap prac konserwatorskich, prowadzonych równolegle
na różnego rodzaju elementach, integralnie ze sobą związanych. Prace w partiach malowideł
ściennych rozpoczęto od wstępnej impregnacji pudrujących się obszarów malowideł, a następnie
usunięto wszelkie zabrudzenia i nawarstwienia, w tym pochodzące z wcześniejszych uzupełnień
konserwatorskich. Wykonano prace związane z ustabilizowaniem podłoża (odsalanie, konsolidacja
warstwy malarskiej i tynkowego podłoża, podklejenie odspojeń, uzupełnienie ubytków zapraw)
i uzupełniono ubytki warstwy malarskiej (punktowanie metodą graficzną z zastosowaniem kropki).
Przy elementach sztukatorskich wykonano następujące zabiegi: oczyszczenie, odsalanie, usunięcia
nawarstwień, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących
form. W ramach konserwacji ołtarza dekorowanego techniką stiuko-marmuru oczyszczono jego
powierzchnię i usunięto zdegradowane warstwy powierzchniowe. Przeprowadzono odsalanie,
podklejono miejsca odspojone, uzupełniono ubytki i opracowano powierzchnię zgodnie
z pierwotną techniką. Wykonano zabiegi techniczne przy elementach drewnianych i retusz złoceń
zgodnie z oryginalnym układem na poler i mat. Obraz ołtarzowy został oczyszczony z pociemniałego
werniksu, usunięto wtórne nawarstwienia, wykonano dublaż, uzupełniono ubytki zaprawy i warstwy
malarskiej, zabezpieczono powierzchnię werniksem.
Wykonawca: Pracownia Architektury i Konserwacji Zabytków /dr Jarosław Adamowicz/.
Termin realizacji: czerwiec – październik 2014. AM
Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Obraz Św. Wendelin (późny barok, 1 poł. XVIII w., olej na płótnie, rama drewniana). (Ryc. 8)
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Na początku prac konserwatorskich ściągnięte z krosien płótno oczyszczono z zabrudzeń
powierzchniowych i pociemniałego werniksu. Następnie w celu wzmocnienia osłabionego podobrazia
oraz konsolidacji i stabilizacji wszystkich warstw obrazu wykonano zabieg dublowania przy użyciu masy
termoplastycznej. Po uzupełnieniu ubytków zaprawy kitami termoplastycznymi płótno naciągnięto
na nowe, zaimpregnowane krosna. Warstwa malarska w miejscach uszkodzonych została wypunktowana
farbami olejnymi, a następnie zabezpieczona werniksem damarowym. Poddana konserwacji rama
obrazu w trakcie prac renowacyjnych okazała się konstrukcją wtórną, dostosowaną do przedstawienia
św. Wendelina. W związku z tym wykonano nowy stelaż ramy, na który zostały przeniesione odnowione
i wyzłocone oryginalne elementy snycerskie.
Wykonawca: mgr Wojciech Kozak.
Termin realizacji prac: kwiecień – październik 2014. KDN
Obraz Matka Boża Wspomożenia Wiernych (barok, XVIII w., olej na płótnie).
Wstępnymi pracami konserwatorskimi przy obiekcie było oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych
lica i odwrocia obrazu, a następnie zdjęcie płótna z wtórnych krosien. Ze względu na kruszącą się
warstwę malarską i dosyć cienką zaprawę oraz duże odkształcenia obrazu w miejscach poziomych
zagięć i zagnieceń płótna najpierw wstawiono protezy płócienne w miejscach rozdarć podobrazia,
a następnie wykonano zabieg dublowania, wykorzystując do tego masę termoplastyczną. W trakcie
oczyszczania warstwy malarskiej usunięto pociemniały werniks i przemalowania, a miejsca ubytków
zaprawy wypełniono kitami termoplastycznymi. Po naciągnięciu płótna na nowe, klinowe krosna
scalono kolorystycznie warstwę malarską przy użyciu tradycyjnej techniki olejnej i zabezpieczono
werniksem damarowym. Zabiegi konserwacji technicznej i estetycznej powstrzymały daleko posunięty
proces destrukcji obrazu, a równocześnie przywróciły mu walory estetyczno-artystyczne.
Wykonawca: mgr Wojciech Kozak.
Termin realizacji prac: kwiecień – październik 2014. KDN
Obraz Matka Boża Brzemienna (późny barok, poł. XIII w., olej na płótnie).
Prace konserwatorskie rozpoczęto od oczyszczenia lica i odwrocia obrazu z kurzu i fragmentów
bibułki japońskiej oraz zdjęcia płótna z prowizorycznych krosien. Metodami zarówno chemicznymi,
jak i mechanicznymi usunięto przemalowania oraz wtórne kity szpachlowe. Ze względu na duże
odkształcenia podobrazia wykonano ręcznie zabieg dublowania z zastosowaniem masy termoplastycznej,
którą wypełniono także ubytki w warstwie zaprawy. Po naciągnięciu płótna na nowe, klinowe krosna
przeprowadzono imitatorskie punktowania warstwy malarskiej farbami olejnymi. Następnie całość
lica obrazu została zabezpieczona werniksem damarowym. Dzięki pracom konserwatorskim nie tylko
zahamowano proces niszczenia obrazu, ale przywrócono mu pierwotny barokowy charakter.
Wykonawca: mgr Wojciech Kozak.
Termin realizacji prac: kwiecień – październik 2014. KDN
GŁUBCZYCE, gm. Głubczyce, pow. głubczycki
Klasztor OO. Franciszkanów
Obraz – Św. Jadwiga (barok, 1767, autor: Jan Henryk Kynast; olej na płótnie, rama: drewno złocone).
(Ryc. 9)
Przed podjęciem prac konserwatorskich obraz był mocno zdeformowany, z licznymi
uszkodzeniami warstwy malarskiej i ubytkami płótna. Po demontażu z ramy oczyszczono
go z zabrudzeń powierzchniowych i usunięto pożółkły werniks. Przeprowadzone zabiegi
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uwidoczniły występowanie drobnych retuszy z poprzedniej konserwacji (1925) i pozwoliły
na zlokalizowanie na licu sygnatury wrocławskiego malarza. Po oczyszczeniu odwrocia,
w celu likwidacji deformacji płótna, rozciągnięto je na krośnie pomocniczym, zabezpieczając
krawędzie pomocniczymi krajkami, a następnie wykonano dublaż płótna. Od strony lica
uzupełniono warstwę zaprawy i po naciągnięciu obrazu na nowe sfazowane krosna przystąpiono
do retuszu warstwy malarskiej. Równocześnie prowadzono zabiegi przy ramie: usunięto
warstwę szlagmetalu, wzmocniono połączenia konstrukcyjne, zagruntowano powierzchnię
i położono złoto płatkowe na bolusie. Lico obrazu zabezpieczono werniksem satynowym
i na koniec osadzono obraz w ramie.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji: maj – sierpień 2014. AM
GŁUCHOŁAZY, gm. Głuchołazy, pow. nyski
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Tabernakulum ołtarza głównego (barok/neobarok, po poł. XVIII w. i 1920-1921 wg proj. Hansa
Schlichta, drewno polichromowane, złocone, srebrzone).
Prace konserwatorskie w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej objęły w pierwszym
etapie oczyszczenie wszystkich elementów kompozycji oraz usunięcie wtórnych nieszlachetnych
pozłot i warstw malarskich. Kolejnymi pracami były: dezynfekcja i impregnacja drewna oraz
wzmocnienie i naprawa konstrukcyjnych połączeń stolarskich oraz uzupełnienie ubytków
drewna w elementach rzeźbiarskich. Następne wykonane działania to: nałożenie warstw
zapraw, wykonanie złoceń i srebrzeń (zgodnie z oryginalnym układem kolorystycznym),
retusz polichromii. Końcowym zabiegiem było zabezpieczenie polichromii rzeźb i architektury
werniksem.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji prac: lipiec – grudzień 2014. AM
GÓRA ŚW. ANNY, gm. Leśnica, pow. strzelecki
Kaplica kalwaryjska Domek Maryi
Ołtarz z przedstawieniem rzeźbiarskim Zwiastowanie Maryi (eklektyzm, 1891, autor ołtarza: Ignac
Altaner z Góry św. Anny, autor rzeźb: Józef Kopp z Monachium, drewno polichromowane, złocenia,
balustrada metalowa). (Ryc. 10)
Prace konserwatorskie w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej objęły w pierwszym etapie
wykonanie sond schodkowych, umożliwiających ustalenie pierwotnej kolorystyki. Zgodnie z wynikami
badań po oczyszczeniu, dezynfekcji i dezynsekcji poszczególnych elementów ołtarza usunięto
wtórne warstwy malarskie i wypełnienia ubytków. Osłabione drewno zostało poddane impregnacji
i konsolidacji, a szczeliny i wszelkie ubytki wypełniono kitem i zaprawą kredowo-klejową. W trakcie
konserwacji estetycznej wykonano zarówno na powierzchni ołtarza, jak i rzeźb nowe złocenia
i rekonstrukcję polichromii, która została zabezpieczona końcowym werniksem akrylowym. Prace
zakończono oczyszczeniem i pomalowaniem metalowej balustrady otaczającej ołtarz.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: kwiecień 2013 – sierpień 2014. KDN
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Ołtarz z przedstawieniem rzeźbiarskim Święta Rodzina (eklektyzm, 1891, autor ołtarza: Ignac
Altaner z Góry św. Anny, autor rzeźb: Józef Kopp z Monachium, drewno polichromowane, złocenia,
balustrada metalowa).
Przed przystąpieniem do konserwacji ołtarza przeprowadzono badania stratygraficzne, na których
podstawie usunięto przemalowania, kity i szpachlówki pochodzące z poprzednich napraw.
Po dezynsekcji i dezynfekcji elementów drewnianych podklejono pęcherze, łuski i rozwarstwienia oraz
przywrócono przyczepność polichromii i złoceń do podłoża. Następnym zabiegiem wzmacniającym
zniszczone drewno była impregnacja oraz sklejenie rozstępów i pęknięć. Uzupełniono także ubytki
drewna i zaprawy, wykonano złocenia oraz zrekonstruowano brakujące ornamenty. Po działaniach
renowacyjnych wykonano scalenie kolorystyczne polichromii ołtarza oraz rzeźb i zabezpieczono
ją werniksem końcowym. W trakcie konserwacji oczyszczono także z zabrudzeń i przemalowań,
a następnie pomalowano farbą grafitową stalową balustradę umieszczoną wokół ołtarza.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: kwiecień 2013 – sierpień 2014. KDN
Ołtarz z przedstawieniem rzeźbiarskim Zaśnięcie Maryi (eklektyzm, 1891, autor ołtarza: Ignac
Altaner z Góry św. Anny, autor rzeźb: Józef Kopp z Monachium, drewno polichromowane, złocenia,
balustrada metalowa).
Po przeprowadzeniu badań stratygraficznych przystąpiono do prac konserwatorskich, które objęły
oczyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję wszystkich części ołtarza oraz usunięcie przemalowań
i wtórnych uzupełnień ubytków. W dalszej kolejności wykonano: impregnację, sklejenie i wypełnienie
pęknięć w strukturze ołtarza, uzupełnienie ubytków drewna i zaprawy, nowe złocenia oraz
rekonstrukcję brakujących elementów. Prace w zakresie punktowania ubytków polichromii
i zabezpieczenia jej werniksem oraz oczyszczenia i pomalowania okalającej ołtarz balustrady
zakończyły konserwację omawianego obiektu.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: kwiecień 2013 – sierpień 2014. KDN
GRYŻÓW, gm. Korfantów, pow. nyski
Kościół filialny pw. św. Mateusza
Ambona (koniec XIX w., drewno polichromowane). (Ryc. 11)
Prace konserwatorskie, polegające na wykonaniu konserwacji technicznej i estetycznej rozpoczęto
od oczyszczenia powierzchni obiektu i przeprowadzenia badań odkrywkowych. Na ich podstawie
na elementach konstrukcyjnych ambony zostały zrekonstruowane złocenia detali snycerskich oraz
pierwotna szaroniebieska polichromia z szablonowymi ornamentami. Znajdujące się na koszu
obrazy z wizerunkami Ewangelistów zachowały swoją najwcześniejszą warstwę malarską, którą
oczyszczono i wyretuszowano farbami olejnymi. Na końcu powierzchnia malowideł i całej ambony
została zabezpieczona werniksem satynowym.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: wrzesień – październik 2014. KDN
Rzeźba św. Anna Samotrzeć (późny gotyk, ok. 1500 r., drewno polichromowane, złocone).
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich zostały wykonane badania stratygraficzne, na podstawie
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których odnotowano występowanie od jednej do trzech wtórnych warstw malarskich w różnych
partiach rzeźby. Zgodnie z tymi wynikami usunięto przemalowania, uzupełniono ubytki zaprawy
i zrekonstruowano srebrzenia (techniką łączoną) na chuście i sukni św. Anny oraz złocenia złotem
płatkowym na sukni Marii i płaszczu św. Anny, a podstawę i oparcie rzeźb pomalowano na kolor
ciemnobrązowy. Odnowione i zabezpieczone werniksem satynowym rzeźby św. Anny i Marii
ukoronowano wcześniejszymi, poddanymi renowacji koronami.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: wrzesień – październik 2014. KDN
HAJDUKI NYSKIE, gm. Nysa, pow. nyski
Kościół filialny pw. św. Jerzego
Ołtarz boczny pw. św. Marcina (klasycyzm, ok. 1800, drewno polichromowane, złocone,
srebrzone) z obrazem – Św. Marcin (XVIII/XIX w., olej na płótnie). (Ryc. 12)
W trakcie prowadzenia we wnętrzu kościoła prac konserwatorskich przy gotyckich polichromiach
ściennych1, w 2012 r. podjęto decyzję o przesunięciu dwóch bliźniaczych ołtarzy bocznych.
Ze względu na bardzo zły stan zachowania omawianego ołtarza i zdestabilizowanie jego elementów
konstrukcyjnych podjęto decyzję o jego demontażu i przeprowadzeniu w dalszej kolejności
przy nim prac konserwatorskich. Konserwacja objęła architekturę ołtarza wraz z dekoracją
snycerską oraz umieszczony w retabulum obraz. Prace przy elementach drewnianych rozpoczęto
od oczyszczenia powierzchni, podklejenia odspojeń i łusek polichromii oraz usunięciu wtórnych
warstw malarskich. Przeprowadzono dezynfekcję i impregnację drewna. W trakcie wzmacniania
i naprawiania połączeń stolarskich wymieniono zdestruowane i uzupełniono brakujące elementy
konstrukcyjne. W partiach złoconych i srebrzonych przygotowano nowe zaprawy i nałożono zgodnie
z pierwotnymi śladami złocenia i srebrzenia, natomiast w partiach polichromowanych wykonano
retusz malarski i polichromię zabezpieczono werniksem. Obraz oczyszczono i wyprostowano
deformacje płótna. Po konsolidacji warstwy malarskiej usunięto werniks i wtórne nawarstwienia,
uzupełniono ubytki zaprawy i wykonano retusz warstwy malarskiej oraz nałożono werniks
końcowy.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji prac: lipiec – listopad 2014. AM
IZBICKO, gm. Izbicko, pow. strzelecki
Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela
Organy (1887 r., firma organmistrzowska Schlag und Söhne ze Świdnicy, opus 285. Instrument
o trakturze mechanicznej, 10-głosowy, kontuar wbudowany w szafę organową).
Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od demontażu piszczałek i czyszczeniu poszczególnych
elementów konstrukcyjnych instrumentu. Zaimpregnowano elementy drewniane organów, w tym wnętrze
szafy organowej. Następnie renowacją objęte zostały takie części instrumentu jak: wiatrownice, miech
magazynowy i traktura oraz zespół piszczałek; drewnianych i metalowych. Ponadto przeprowadzono
prace przy częściach składowych kontuaru, w tym miedzy innymi naprawę i regulację klawiatur
1

Prace konserwatorskie przy gotyckich polichromiach zostały omówione w artykule J. Dudała, R. Szelwach, Gotyckie polichromie
w Hajdukach Nyskich [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole 2013, s. 67-84.
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manuałowych, wykonanie nowej klawiatury pedałowej. Zasilanie instrumentu zmodernizowano
poprzez montaż nowej, cichobieżnej dmuchawy. Prace zakończyła intonacja i strojenie głosów
organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo. Henryk Hober /mgr inż. Henryk Hober/.
Termin realizacji prac: luty 2013 – styczeń 2014. AS
JARYSZÓW, gm. Ujazd, pow. strzelecki
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Organy (1796, instrument 8-głosowy, 1-manuałowy z pedałem, o trakturze mechanicznej
z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi i miechem klinowym).
Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od demontażu piszczałek z wiatrownicy
prospektu, manuału i pedału oraz oczyszczenia wnętrza szafy organowej i poszczególnych
drewnianych elementów instrumentu. Następnie przeprowadzono renowację wiatrownic
manuału i pedału oraz traktury mechanicznej i klawiatury manuału. Prace naprawczorekonstrukcyjne objęły także zasilanie organów: miech klinowy, nożne kalikowanie z pedałami,
trakturę pneumatyczną oraz dmuchawę, która została wymieniona na nową i zainstalowana
poza instrumentem. Po zaimpregnowaniu drewnianych części organów zrekonstruowano
klawiaturę pedału oraz drewniane i metalowe piszczałki głosów poprzez dopasowanie menzur
do otworów w klocach wiatrownicy. Metalowe piszczałki prospektowe zrekonstruowano
na podstawie zachowanych form. Prace zakończono strojeniem 8 głosów organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji: październik 2012 – sierpień 2014. KDN
JEMIELNICA, gm. Jemielnica, pow. strzelecki
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Dwa obrazy – Narodzenie Marii i Nawiedzenie, z cyklu sześciu obrazów z przedstawieniem
scen z życia Marii (barok, 1767-1768, olej na płótnie, ramy drewniane, polichromowane,
złocone). (Ryc. 13 i 14)
Prace konserwatorskie przy obrazach wraz z ramami, polegające na wykonaniu konserwacji
technicznej i estetycznej, zostały poprzedzone (po wyjęciu obrazów z ram) badaniami
odkrywkowymi, celem rozpoznania techniki oryginału. Na podstawie analizy badań
przystąpiono do szeregu zabiegów, między innymi takich jak: oczyszczenie odwrocia,
uporządkowanie krajek, likwidacja deformacji płaszczyzny obrazów, w tym odciśnięcia krosien
na licu. Kolejne wykonane prace to w szczególności: oczyszczenie lica obrazów z zabrudzeń
powierzchniowych i wtórnych nawarstwień (retuszy oraz werniksów), reperacja podobrazia,
wypełnienie ubytków zaprawy. Końcowy etap prac przy obrazach objął scalenie kolorystyczne
uzupełnień warstwy malarskiej i zabezpieczenie jej werniksem. Ponadto obrazy naciągnięto
na nowe krosna. W przypadku ram rozpoznano ich stratygrafię, a następnie usunięto wtórne
przemalowania z partii polichromowanych i złoconych. Strukturę drewna wzmocniono
poprzez zabieg impregnacji. Dodatkowo wykonano reperacje stolarskie i uzupełniono ubytki
zaprawy. W ramach konserwacji estetycznej ramy pozłocono, zgodnie z techniką oryginału
oraz wykonano retusz partii polichromowanych, zabezpieczonych werniksem końcowym.
Wykonawca: mgr Danuta Drabik-Wójtowicz, mgr Ryszard Wójtowicz.
Termin realizacji prac: lipiec 2013 – maj 2014. AS
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KOŚCIELISKA, gm. Radłów, pow. oleski
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
Ołtarz boczny pw. Matki Boskiej (wczesny barok, 2 poł. XVII w., drewno polichromowane, złocone).
Ołtarz został w całości zdemontowany, następnie przeprowadzono zabiegi dezynsekcji i wprowadzono
preparat biobójczy w elementy zainfekowane. Na podstawie sond schodkowych ustalono układ
warstw pierwotnych i wtórnych w obrębie polichromii ołtarza oraz snycerki. Na tej podstawie usunięto
przemalowania, wybierając jako warstwę ekspozycyjną marmoryzację niebiesko-szarą z elementami
czerwieni. Po uzupełnieniu drobnych ubytków drewna i ubytków zaprawy wykonano retusz polichromii
i położono na nią warstwy zabezpieczające. Złocenia zostały zrekonstruowane w szlachetnej technologii,
z rozróżnieniem powierzchni na poler i mat. W ramach konserwacji zamontowanego w partii
zwieńczenia obrazu Trójca Święta, wykonano następujące zabiegi: oczyszczenie powierzchni warstwy
malarskiej z zabrudzeń powierzchniowych i pożółkłego werniksu, pokryto powierzchnię werniksem
retuszerskim i uzupełniono ubytki warstwy zaprawy, wykonano retusz warstwy malarskiej, położono
werniks końcowy.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki mgr Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: lipiec – grudzień 2014. AM
KRASNA GÓRA, gm. Niemodlin, pow. opolski
Rzeźba św. Jan Nepomucen (późny barok, 2 poł. XVIII w., granit, cokół: cegła, tynk) znajdująca się przy
wjeździe na folwark. (Ryc. 15)
Prace konserwatorskie zrealizowano w pełnym zakresie konserwacji technicznej i estetycznej.
Po zdemontowaniu figury z postumentu usunięto z jej powierzchni warstwy przemalowań oraz wtórne
cementowe uzupełnienia znajdujące się głównie w dolnej partii rzeźby. Następnie podklejono spękania
na figurze i odsolono jej powierzchnię. Ze względu na bardzo duży stopień zniszczenia kamienia
wzmocniono jego strukturę, uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej, a dół figury zrekonstruowano przy
użyciu sztucznego kamienia. Po przeprowadzeniu hydrofobizacji i scaleniu kolorystycznym powierzchni
rzeźby zamontowano ją na odnowionym postumencie, który w trakcie prac konserwatorskich został
oczyszczony z cementowej zaprawy, spękanych tynków oraz przemalowań. Po zastosowaniu zaprawy
wyrównującej oraz szlamu zabezpieczającego górną część całość postumentu pomalowano w kolorze
ugrowo-beżowym. Zabiegiem kończącym konserwację estetyczną rzeźby była rekonstrukcja aureoli i jej
montaż na figurze.
Wykonawca: D K Konserwacja. Dorota Kowalik-Kociszewska /mgr Dorota Kowalik-Kociszewska/.
Termin realizacji prac: czerwiec – lipiec 2014. KDN
KRZYŻOWICE, gm. Olszanka, pow. brzeski
Kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
Zwieńczenie dawnego ołtarza głównego (renesans, pocz. XVII w., drewno polichromowane,
złocone, z malowanym na desce obrazem ze sceną Ukrzyżowania) umieszczone nad wejściem
w kruchcie kościoła. (Ryc. 16)
Prace konserwatorskie, polegające na wykonaniu konserwacji technicznej i estetycznej, zostały
poprzedzone badaniami odkrywkowymi. W ramach zabiegów technicznych wykonano m.in.
dezynsekcję i dezynfekcję, utwardzenie struktury drewna i kitowanie drobnych ubytków.
Zrekonstruowano w drewnie brakujące fragmenty formy rzeźbiarskiej. W wyniku usunięcia
wtórnych warstw malarskich, odsłonięto pierwotną warstwę kolorystyczną z fragmentami
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złoconymi i srebrzonymi w obrębie dekoracji snycerskiej. Po uzupełnieniu ubytków w warstwie
gruntów przystąpiono do konserwacji estetycznej obejmującej retusz warstw malarskich,
uzupełnienie ubytków złoceń i srebrzeń. Brakujące fragmenty formy rzeźbiarskiej zrekonstruowano.
Powierzchnie polichromowane zostały zabezpieczone werniksem.
Wykonawca: Firma Konserwatorska. Ireneusz Śmiechowski /mgr Ireneusz Śmiechowski/.
Termin realizacji prac: marzec 2012 – luty 2014. AS
KSIĘŻE POLE, gm. Baborów, pow. głubczycki
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Organy (pocz. XX w., Opus 864, firma organmistrzowska Schlag und Söhne ze Świdnicy,
instrument 18-głosowy, dwumanuałowy z pedałem, o trakturze pneumatycznej z wiatrownicami
stożkowymi i miechem klinowym).
Przeprowadzone prace były IV ostatnim etapem renowacji organów i obejmowały rekonstrukcję
pięciu głosów organowych oraz uzupełnienie brakujących i zniszczonych piszczałek głosów
labialnych. Po zamontowaniu piszczałek w odnowionych wieszakach i stojakach poszczególnych
wiatrownic manuału i pedału dokonano intonacji i strojenia instrumentu.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji: styczeń – październik 2014. KDN
ŁAMBINOWICE, gm. Łambinowice, pow. nyski
Pomnik Jeńców Serbskich (1917 r., piaskowiec) znajdujący się na Starym Cmentarzu Jenieckim.
(Ryc. 17)
Pomnik Jeńców Serbskich zwany bolejącą Niobe poddany został pełnej konserwacji, obejmującej
jego trzy części składowe – wykonane z piaskowca cokół i przedstawienie figuralne rozpaczającej
kobiety oraz dwustopniową podstawę wykonaną z betonu. W ramach zabiegów technicznych,
po oczyszczeniu powierzchni z luźnych nawarstwień, zniszczono porastającą pomnik roślinność
(mchy, glony, porosty) i przystąpiono do oczyszczania kamienia z zabrudzeń i zaplamień.
Następnie przeprowadzono dezynfekcję, odsolenie i miejscowo wzmocniono kamień środkiem
krzemoorganicznym. Uzupełniono ubytki i wykonano spoinowanie w miejscach połączenia
części składowych pomnika. Kamień został zhydrofobizowany i wzmocniony. Wykonano
patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam farbami laserunkowymi.
Wykonawca: Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie /mgr Jacek Gryczewski/.
Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2014. AM
ŁUKOWICE BRZESKIE, gm. Skarbimierz, pow. brzeski
Kościół filialny pw. Trójcy Świętej
Malowidło ścienne (późny gotyk/renesans, XV/XVI w. lub 1 poł. XVI w.; polichromia na tynku).
(Ryc. 18)
Niewielkie malowidło o charakterze ornamentalnym we wnęce w obrębie prezbiterium, odkryte
w 1975 r. przez konserwatora Zenona Bradke, wymagało przeprowadzenia zabiegów w zakresie
technicznym, polegających przede wszystkim na zabezpieczeniu odspojonych partii tynku

48

wykaz prac konserwatorskich...

i likwidacji spękań oraz uzupełnieniu ubytków. Po oczyszczeniu powierzchni z kurzu i luźnych
zabrudzeń, przeprowadzono odkażanie i wzmocniono osypującą się zaprawę. Podklejono
odspojenia i sklejono pęknięcia. Ubytki podłoża uzupełniono zaprawą wapienną, a następnie
ubytki warstwy malarskiej uzupełniono metodą kropkowania dobraną do punktowań wykonanych
podczas poprzedniej konserwacji.
Wykonawca: Dorota Gryczewska Konserwacja Zabytków /mgr Jacek Gryczewski i mgr Tomasz
Ostaszewski/.
Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2014. AM
MACIOWAKRZE, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Kościół parafialny pw. św. Floriana
Obraz Komunia Święta (późny barok, po 1773, olej na płótnie, rama drewniana polichromowana,
złocona). (Ryc. 19)
Prace konserwatorskie objęły zarówno płótno obrazu, jak i ramę. Wstępnym działaniem było
wyjęcie obrazu z ramy i oczyszczenie jego lica i odwrocia z kurzu. Następnie płótno zostało
zdjęte ze zniszczonych krosien i poddane zabiegom usunięcia wtórnego płótna dublażowego,
werniksu, przemalowań oraz wszelkich nawarstwień pochodzących z poprzednich restauracji.
Po podklejeniu rozdarć oryginalnego płótna i uzupełnieniu ubytków zaprawy wykonano dublaż
obrazu, który naciągnięto na nowe, ruchome krosna. Na lico obrazu nałożono werniks retuszerski,
po czym przystąpiono do wykonywania punktowań imitatorskich warstwy malarskiej. W trakcie
prac konserwatorskich oczyszczono także ramę oraz poddano ją dezynfekcji i dezynsekcji,
a następnie poprzez impregnację wzmocniono strukturalnie zniszczone przez owady drewno.
Po usunięciu wtórnych warstw malarskich zostały sklejone pęknięcia drewna i rozwarstwienia
zaprawy, a ubytki drewna i złoceń – zrekonstruowane. Na koniec dębową powierzchnię ramy
scalono kolorystycznie lakierobejcą i wmontowano w nią odnowiony, jasny i uczytelniony obraz,
zabezpieczony werniksem końcowym.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: marzec 2013 – październik 2014. KDN
MAŃKOWICE, gm. Łambinowice, pow. nyski
Kościół filialny pw. św. Mateusza
Ołtarz główny (barok, 1714, drewno rzeźbione, polichromowane, złocone, obrazy: olej
na płótnie i tempera na desce). (Ryc. 20)
Prace konserwatorskie, obejmujące swoim zakresem konserwację techniczną i estetyczną
rozpoczęły się od oczyszczenia ołtarza z zabrudzeń powierzchniowych oraz zdemontowania
obrazów i elementów snycerskich. Ze względu na duży stopień zniszczenia drewna przez
żerujące owady, obiekt poddano gruntownej dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji. Dodatkowo
konstrukcję nastawy i mensy wzmocniono poprzez skręcenie poszczególnych części wkrętami.
Wszelkie pęknięcia, ubytki i uszkodzone krawędzie wypełniono kitem epoksydowym.
Na podstawie sond odkrywkowych zrekonstruowano pierwszą warstwę marmoryzacji
w odcieniach szarości na kolumnach i różu z ciemniejszymi laserunkami na szafie ołtarzowej.
Rekonstrukcję srebrzeń elementów rzeźbiarskich wykonano białym złotem płatkowym,
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zaś złocenia – złotem płatkowym w technice na mat i poler. Wymontowany z retabulum
obraz Św. Mateusz po zdjęciu go z krosien i rozdublowaniu, został oczyszczony z zabrudzeń
powierzchniowych, pociemniałego werniksu oraz miejscowych przemalowań, a następnie
poddany zabiegom dezynfekcji, naprawy płóciennego podłoża i wypełnienia ubytków zaprawy.
Po wykonaniu dublażu kontaktowego płótno naciągnięto na nowe krosna i przeprowadzono
imitatorskie punktowania scalające farbami żywicznymi, które zabezpieczono werniksem
końcowym. Dopełnieniem konserwacji ołtarza była renowacja obrazów temperowych
na drewnie: Opłakiwanie, Św. Piotr i Św. Paweł. Po zabezpieczeniu powierzchni obrazów
bibułką japońską poddano je dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji, a następnie podklejono
łuski, pęcherze i rozwarstwienia, usunięto przemalowania i uzupełniono ubytki drewna
i zaprawy. Na końcu wypunktowaną warstwę polichromii zabezpieczono werniksem.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: maj 2013 – październik 2014. KDN
NIEMODLIN, gm. Niemodlin, pow. opolski
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Dekoracja malarska ścian i sklepienia prezbiterium, pochodząca z trzech okresów
historycznych:
I warstwa: gotyk, XIV, XV w.: m.in. barwna polichromia zachowana fragmentarycznie
na ścianie wschodniej i w obrębie występujących na ścianach wnęk;
II warstwa: barok, ok. 1651 r.: dekoracja drugiego i trzeciego przęsła prezbiterium (podziały
architektoniczne, motywy ornamentalne, na ścianie północnej – napis fundacyjny);
III warstwa: późny barok, 1 ćw. XVIII w., polichromia na tynku: malowidło ścienne
wypełniające pierwsze przęsło prezbiterium, w formie podtrzymywanej przez anioły kotary,
z występującymi motywami roślinnymi i przedstawieniami figuralnymi;
żebra sklepienne: XVI w., stiuk, polichromia: dekoracja malarska o charakterze ornamentalnym.
Prace konserwatorskie przy omawianej dekoracji malarskiej były konsekwencją wykonanych
w 2011 roku badań odkrywkowych we wnętrzu prezbiterium, na jego ścianach i sklepieniu
wraz żebrami. W ich wyniku dokonano odkrycia warstw barwnych polichromii, pochodzących
z wymienionych wyżej okresów historycznych, w tym szczególnie cennej inskrypcji fundacyjnej
z datą 1651, odsłoniętej na ścianie północnej, poddanej konserwacji w 2013 roku. Odkryto
również motyw wielkiej, barokowej kotary, spływającej od sklepienia nad ołtarzem głównym,
obejmującej całą ścianę wschodnią oraz duże partie ścian; północnej i południowej. W 2014
roku prace kontynuowano w zakresie ograniczonym do konserwacji technicznej w obrębie
ściany wschodniej i południowej wraz z przylegającymi fragmentami sklepienia. Prace przy
polichromiach rozpoczęto od usunięcia wtórnych nawarstwień. Odsłonięto w ten sposób
warstwy chronologiczne z różnych okresów wystroju prezbiterium. Na ścianie wschodniej
odkryto sakramentarium (Ryc. 21), datowane wstępnie na 1 połowę XIV wieku, dekorowane
trzema warstwami malarskimi z epoki gotyku (pierwsza, pierwotna, prawdopodobnie
XIV-wieczna). Odsłonięte polichromie, powierzchnie tynków i pobiał poddano zabiegowi
konsolidacji. Podklejono również pęcherze podtynkowe, odspojenia polichromii i uzupełniono
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ubytki tynków. Konserwacji technicznej towarzyszyła kontynuacja odsłaniania na ścianach
kolejnych partii polichromii, w tym fragmentów kotary i dekoracji ornamentalnej na żebrach
sklepiennych. Ze względu na cenny charakter odkrytych warstw polichromii, jest wskazana
kontynuacja rozpoczętych prac konserwatorskich.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: czerwiec – wrzesień 2014. AS
NYSA, gm. Nysa, pow. nyski
Bazylika pw. św. Jakuba i św. Agnieszki
Boazerie z cyklem 92 obrazów tablicowych (obrazy: barok, XVII/XVIII w., autor: Karol
Dankwart, olej na desce; boazerie: neogotyk, XIX/XX w., drewno bejcowane) znajdujące się
w Babtysterium i tzw. Małej Zakrystii. (Ryc. 22 i 23)
Prace konserwatorskie zrealizowano w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu
przeprowadzono konserwację techniczną, która miała za zadanie powstrzymać proces
niszczenia całego cyklu obrazów i boazerii przez mikroorganizmy i żerujące owady.
Zainfekowane grzybami drewno, które bardzo pociemniało, zdeformowało się i rozpadało,
zostało poddane zabiegom dezynsekcji i dezynfekcji oraz impregnacji wzmacniającej
jego strukturę. Po odparowaniu rozpuszczalnika usunięto przemalowania i odsłonięto
niemieckojęzyczne napisy na obrazach. Oczyszczone z nawarstwień boazerie i obrazy poddano
zabiegowi konsolidacji poprzez położenie pęcherzy, łusek i rozwarstwień oraz przywrócenie
przyczepności warstwy malarskiej do podłoża. W trakcie drugiego etapu, czyli konserwacji
estetycznej sklejono rozstępy i pęknięcia drewna oraz uzupełniono ubytki warstwy zaprawy
obrazów. Zrekonstruowane fragmenty boazerii ujednolicono kolorystycznie odpowiednio
dobraną bejcą spirytusową, natomiast uzupełnienia polichromii obrazów wykonanych
w technice en grisaille wypunktowano imitatorsko farbami akrylowymi. Końcowym działaniem
było nałożenie na warstwę malarską obrazów werniksu końcowego, a na powierzchnię
boazerii – lakierobejcy. Przeprowadzone prace konserwatorskie przywróciły obrazom Karola
Dankwarta ich zabytkowy barokowy charakter, a wnętrze Babtysterium i tzw. Małej Zakrystii,
w której powtórnie zamontowano boazerie i obrazy, odzyskało pierwotne walory historyczne
i artystyczne.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: sierpień 2010 – październik 2014. KDN.
Zespół rzeźb – Św. Jan Nepomucen, Św. Ignacy Loyola, Św. Alojzy Gonzaga, Św. Stanisław
Kostka (w tradycji baroku, XVIII/XIX w. drewno polichromowane, złocone). (Ryc. 24 i 24)
Na wstępnym etapie prac zabezpieczono i podklejono odspojone fragmenty zapraw,
polichromii i złoceń oraz oczyszczono powierzchnię z zabrudzeń powierzchniowych.
Następnie przeprowadzono badania stratygraficzne, na podstawie których rozpoznano budowę
technologiczną rzeźb i chronologiczny układ warstw. Badania wykazały, iż rzeźby poddawane
były analogicznym zabiegom renowacyjnym. Na podstawie stanu zachowania poszczególnych
warstw podjęto komisyjnie decyzję o odsłonięciu na trzech rzeźbach (tj. Św. Ignacy Loyola,
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Św. Alojzy Gonzaga, Św. Stanisław Kostka) XIX-wiecznej barwnej polichromii, z odsłonięciem
XVIII-wiecznych rzeźbień w złoconych partiach zdobień ornamentalnych. Jedynie w przypadku
rzeźby Św. Jana Nepomucena zdecydowano o odsłonięciu monochromatycznej warstwy
XVIII-wiecznej. Przy rzeźbach przeprowadzono zabiegi: dezynfekcja i impregnacja drewna,
wzmocniono obluzowane połączenia stolarskie, uzupełniono pęknięcia oraz ubytki drewna
i opracowano ich powierzchnię. Ponadto uzupełniono ubytki zaprawy, wykonano złocenia
oraz przeprowadzono scalenie kolorystyczne ubytków warstwy malarskiej z zachowaną
polichromią. Powierzchnię polichromii zabezpieczono werniksem.
Wykonawca: „Antika” Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Katarzyna Wilaszek /mgr Katarzyna
Wilaszek/.
Termin realizacji: grudzień 2012 – grudzień 2014. AM
Kościół parafialny pw. św. Dominika
Obraz – Męczeństwo św. Wawrzyńca (barok, ok. poł. XVII w., tempera na desce, rama: drewno
polichromowane, złocone). (Ryc. 26)
W trakcie konserwacji obrazu wykonano następujące zabiegi: oczyszczenie z zabrudzeń,
dezynfekcja i dezynsekcja oraz impregnacja drewnianego podłoża, położenie pęcherzy, łusek,
rozwarstwień oraz przywrócenie przyczepności warstwy malarskiej do podłoża, sklejenie
rozstępów i pęknięć drewna, rekonstrukcja ubytków drewna, uzupełnienie ubytków zaprawy,
nałożenie werniksu retuszerskiego, scalenie i uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,
nałożenie werniksu końcowego. Ramę poddano analogicznym zabiegom technicznym oraz
usunięto przemalowania z farby olejnej. Po sklejeniu pęknięć uzupełniono ubytki polichromii
i złoceń.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: czerwiec – listopad 2014. AM
OCHODZE, gm. Komprachcice, pow. opolski
Kościół parafialny pw. św. Marcina
Ołtarz boczny pw. św. Józefa z obrazem Św. Józef (rokoko i akademizm, XVIII/XIX w., drewno
polichromowane, złocone, obraz: olej na płótnie). (Ryc. 27)
Prace konserwatorskie, obejmujące wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza,
zostały poprzedzone badaniami odkrywkowymi. Na ich podstawie po oczyszczeniu obiektu
z kurzu i przemalowań, uzupełnieniu ubytków drewna i zapraw zrekonstruowano srebrzenia
na detalach i pierwotną polichromię w odcieniach szarości na powierzchni retabulum, zaś
w odcieniach jasnej czerwieni na kolumnach. Pracom renowacyjnym poddano również obraz
przedstawiający św. Józefa. Po oczyszczeniu lica i odwrocia obrazu z zabrudzeń powierzchniowych
uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, którą następnie zabezpieczono werniksem satynowym.
Dekoracyjną ramę obrazu wyzłocono zgodnie z XVIII-wieczną techniką wykonywania warstw
pozłotniczych. Końcowym działaniem konserwatorskim było zabezpieczenie powierzchni ołtarza
warstwą izolującą z szelaku.
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Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: maj – wrzesień 2014. KDN
Rzeźby Św. Piotr i Św. Paweł (manieryzm, pocz. XVII w., drewno polichromowane) znajdujące
się na belce tęczowej. (Ryc. 28)
Prace konserwatorskie zostały poprzedzone badaniami stratygraficznymi, dzięki którym było
możliwe przywrócenie obiektom ich pierwotnego manierystycznego wyglądu. Po usunięciu
wtórnych warstw malarskich, podklejeniu odspajającej się od podłoża zaprawy i miejscowym
zaimpregnowaniu drewna zostały zrekonstruowane oryginalne złocenia lamówek i atrybutów oraz
polichromia rzeźb: różowa karnacja i odcienie błękitu, zieleni i beżu na szatach. Prace zakończono
położeniem na powierzchnię rzeźb zabezpieczających warstw werniksu.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: maj – wrzesień 2014. KDN
OPOLE, gm. Opole, pow. opolski
Plac Sebastiana 1
Rzeźba – Madonna z Dzieciątkiem (neogotyk, k. XIX w., terakota, wyprawy tynkarskie),
umieszczona w niszy fasady budynku2. (Ryc. 29)
Konserwacja objęła prace przy kompozycji rzeźbiarskiej, złożonej z pełnoplastyczne rzeźby
ustawionej na cokole w półkolistej niszy. W trakcie konserwacji terakotowej rzeźby i innych
elementów wykonanych z analogicznego materiału przeprowadzono zabiegi: usunięcie
przemalowań i doczyszczenie powierzchni warstw historycznych, usunięcie wtórnych kitów
i spoin cementowych, dezynfekcja, odsolenie, wzmocnienie strukturalne elementów osłabionych,
sklejenie spękań oraz mikropęknięć, uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej, wykonanie
spoin łączących części obiektu, impregnacja środkiem hydrofobowym, rekonstrukcja złoceń,
rekonstrukcja aureoli i jej pozłocenie. W obrębie niszy tynkarskiej oczyszczono powierzchnię
i odkuto partie zmurszałe i odspojone od podłoża; podłoże zdezynfekowano i wzmocniono.
Wykonane wyprawy tynkarskie pomalowano zgodnie z odkrytymi śladami opracowania
kolorystycznego.
Wykonawca: mgr Rafał Rzeźniczek.
Termin realizacji: październik – listopad 2014. AM
OSTROŻNICA, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Kościół parafialny pw. Ducha Świętego
Organy (1811, firma organmistrzowska Weissa z Pyskowic, instrument 14-głosowy,
dwumanuałowy z pedałem, o trakturze mechanicznej, z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi
i miechem magazynowym).
Prace konserwatorsko-restauratorskie objęły wymianę dwóch wtórnie zamontowanych
w latach 40. XX w. głosów (Aeoline 8’; Dolce 4’) drugiego manuału na nowe głosy Bordun 8’
2

Konserwacja rzeźby przywołana przez Autora prac p. Rafała Rzeźniczka w artykule zamieszczonym w niniejszym opracowaniu pt.
Problem opieki nad zabytkami w Opolu – metody zabezpieczania.
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i Flöte 4’, wykonane zgodnie z menzurami. Drewniane i metalowe piszczałki obu głosów
zostały zamontowane na wiatrownicy bez ingerencji w jej zabytkową substancję. Aby
umożliwić właściwą identyfikację zrekonstruowanych głosów, wykonano szyldy rejestrowe
manubrii, przypominające wyglądem pozostałe włączniki rejestrów. Końcowym działaniem
przy instrumencie było przeprowadzenie intonacji i temperacji nawiązującej do barokowej
estetyki brzmieniowej.
Wykonawca: Organmistrzostwo. Henryk Hober /mgr inż. Henryk Hober/.
Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2014. KDN
OTMUCHÓW, gm. Otmuchów, pow. nyski
Zamek
Tarcza herbowa biskupa Andrzeja Jerina (późny renesans, 1 poł. XVII w., sgraffito) na elewacji
wieży zamku (w partii szczytowej). (Ryc. 30)
Stan zachowania sgraffita (m.in. odspojenia tynków od podłoża, rozległe ubytki, zawilgocenie),
spowodował, iż konieczna, przeprowadzona w pierwszym etapie, konserwacja techniczna
miała charakter prac ratowniczych, zabezpieczających ten zabytek przed odpadnięciem
ze ściany wieży i tym samym bezpowrotnym zniszczeniem. Konserwacja została poprzedzona
pobraniem próbek do badań określających skład zapraw, spoiwa i pigmentów. W ramach prac
konserwatorskich wykonano między innymi takie zabiegi jak: dezynfekcja, zabezpieczenie
rozległych odspojeń tynków od podłoża za pomocą opasek z zaprawy wapienno-piaskowej.
Wzmocniono również metodą iniekcji strukturę ceglanego podłoża. Następnie przy użyciu
odpowiednich preparatów zostały zlikwidowane przez podklejenie istniejące rozwarstwienia
pobiał i odspojenia tynków. Powierzchnię pobiał oczyszczono i zaimpregnowano, chroniąc
ją w ten sposób przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Celem uczytelnienia
rysunku sgraffita, wskazane jest wykonanie jego konserwacji estetycznej.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Jolanta Dudała /mgr Jolanta Dudała/.
Termin realizacji prac: sierpień – październik 2014. AS
PACZKÓW, gm. Paczków, pow. nyski
Kościół parafialny pw. św. Jana Ewangelisty
Ołtarz (renesans, 1588, piaskowiec) znajdujący się w kaplicy Maltizów. (Ryc. 31)
Po wstępnym oczyszczeniu ołtarza z kurzu oraz z wtórnych uzupełnień i pokruszonych
spoin przeprowadzono dezynfekcję obiektu. Następnie w celu uczytelnienia elementów
rzeźbiarskich usunięto przemalowania oraz zaplamienia, które powstały w wyniku
szkodliwego działania grzybów. Zasoloną i zniszczoną powierzchnię kamienia poddano
wielu działaniom konserwatorskim: odsalaniu, nasączaniu środkiem krzemoorganicznym czy
klejeniu odspojonych elementów, które w istotnym stopniu wzmocniły kamienną strukturę
ołtarza. Pęknięcia kamiennych elementów oraz liczne ubytki kamienia, szczególnie w warstwie
rzeźbiarskiej uzupełniono masami na bazie białego cementu lub też kamiennymi flekami.
W trakcie przeprowadzonych prac odkryto występowanie złoceń na detalu architektonicznym
oraz barwnych warstw w partiach płaskorzeźbionych scen figuralnych, m.in. bardzo dobrze
zachowanych w scenie Ukrzyżowania. Oryginalną polichromię wzmocniono i zabezpieczono,
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a wszystkie uzupełnienia i nieusuwalne plamy zostały spatynowane farbami akrylowymi.
Wykonawca: Dorota Gryczewska. Konserwacja Zabytków /mgr Dorota Gryczewska/.
Termin realizacji prac: sierpień 2013 – czerwiec 2014. KDN
PIOTROWICE NYSKIE, gm. Otmuchów, pow. nyski
Kaplica pałacowa (pierwotnie rezydencja biskupa Sebastiana Rostocka)
Ołtarz (barok, 3 ćw. XVII w., drewno polichromowane, złocone; w centrum nastawy obraz – Matka
Boska Wspomożycielka, poddany konserwacji w 2012 r., ob. depozyt w Muzeum w Nysie). (Ryc. 32)
Prace konserwatorskie, które objęły mensę skrzyniową i nastawę, zostały przeprowadzone na podstawie
badań stratygraficznych, pozwalających na stwierdzenie obecności złoceń na dekoracji snycerskiej
i ustalenie historycznych warstw barwnych architektury ołtarzowej. W pierwszym etapie oczyszczono
tylną, niemalowaną stronę ołtarza, wykonano dezynfekcję i impregnację wzmacniającą drewno,
uzupełniając również jego ubytki. Z lica ołtarza, po jego oczyszczeniu, usunięto przemalowania
do pierwszej warstwy historycznej, zachowanej śladowo jako bejcowana imitacja drewna szlachetnego.
Następnie uzupełniono drobne ubytki drewna i zaprawy oraz przystąpiono do rekonstrukcji pierwotnej
kolorystyki ołtarza. Drugi etap prac objął konserwację powierzchni złoconych, przemalowanych
tzw. złotolem, który został usunięty wraz z najsłabszymi partiami gruntów. Po uzupełnieniu gruntów
wykonano złocenia (złoto płatkowe zróżnicowane na partie polerowane i matowe).
Wykonawca: Konserwacja Zabytków Henryk Pawłowski /mgr Henryk Pawłowski/.
Termin realizacji prac: październik 2013 – kwiecień 2014. AS
RATNOWICE, gm. Otmuchów, pow. nyski
Kościół parafialny pw. św. Marcina
Ambona (barok, koniec XVII w., drewno polichromowane, złocone). (Ryc. 33)
Po zakończeniu w 2013 r. prac konserwatorskich przy baldachimie ambony rozpoczęto w następnym
roku ostatni etap obejmujący renowację kosza i schodów. Na podstawie sond schodkowych odkryto
od dwóch do pięciu warstw malarskich i jako pierwotną określono marmoryzację brązowo-bordową,
którą ostatecznie zrekonstruowano na koszu i balustradzie schodów. Zabieg ten poprzedziły takie
działania, jak: usunięcie przemalowań, utwardzenie struktury drewna i zabezpieczenie go przed
owadami, wypełnienie ubytków w warstwie gruntów. Na zdemontowanych elementach snycerskich
i rzeźbach Ojców Kościoła zostały wykonane złocenia w technice na mat i poler oraz srebrzenia kolumn
– w technice białego złota. W trakcie prac nie tylko uzupełniono masą na bazie żywicy brakujące formy
rzeźbiarskie, ale także zrekonstruowano u dołu kosza szyszkę, której pierwowzorem stał się ten sam
motyw z ambony w kościele w Jankowicach Wielkich.
Wykonawca: Firma Konserwatorska. Ireneusz Śmiechowski /mgr Ireneusz Śmiechowski/.
Termin realizacji prac: marzec – wrzesień 2014. KDN
RZEPCZE, gm. Głogówek, pow. prudnicki
Kościół filialny pw. św. Jakuba Starszego
Obraz – Św. Jakub Starszy (barok, 1731, autor: F. Thomas, olej na płótnie) z ołtarza głównego.
Po wstępnym oczyszczeniu obrazu z zabrudzeń powierzchniowych przeprowadzono dezynfekcję
i dezynsekcję. Następnie zabezpieczono lico obrazu i zdjęto go z krosna. W trakcie prac zrezygnowano
z dublażu płótna, dokonując jednak jego reperacji (usunięto nieprawidłowo wykonaną łatę). Od strony
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lica usunięto pożółkły werniks i przemalowania wraz ze starymi kitami. Przeprowadzono konsolidację
warstwy malarskiej, podklejono i ułożono łuski oraz zaimpregnowano odwrocie płótna. Uzupełniono
ubytki zaprawy, położono warstwę ochronną i wykonano scalenie kolorystyczne ubytków warstwy
malarskiej metodą punktowania. Na zakończenie powierzchnię obrazu zabezpieczono werniksem.
W trakcie prac odkryto sygnaturę i datę powstania obrazu.
Wykonawca: dr Beata Wewiórka.
Termin realizacji prac: maj – lipiec 2014. AM
STARE SIOŁKOWICE, gm. Popielów, pow. opolski
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
Obraz – Św. Michał Archanioł (akademizm, 1 poł. XIX w., olej na płótnie).
Prace konserwatorskie rozpoczęto od odkurzenia obrazu z powierzchniowego brudu. Po profilaktycznym
zabezpieczeniu lica bibułką japońską, zdjęto go z krosna i przeprowadzono zabieg rozdublowania
oraz po przygotowaniu płótna wykonano dublaż na nowe podłoże. Następnie naciągnięto obraz
na zaimpregnowane i zabezpieczone pastą woskową nowo wykonane krosno. Warstwę malarską
oczyszczono z werniksu i przemalowań. Następnie wykonano uzupełnienia w technice retuszu
naśladowczego. Na zakończenie powierzchnię obrazu zabezpieczono werniksem.
Wykonawca: dr Beata Wewiórka.
Termin realizacji prac: wrzesień – grudzień 2014. AM
STARY PACZKÓW, gm. Paczków, pow. nyski
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Gotycka część ołtarza głównego ze sceną Koronacji NMP (gotyk, 1494, drewno polichromowane,
złocone, srebrzone). (Ryc. 34)
Zachowana w neogotyckim ołtarzu głównym część gotyckiego tryptyku została poddana konserwacji.
Na podstawie badań stratygraficznych i pobranych próbek stwierdzono występowanie na rzeźbach
dwóch warstw chronologicznych: na zachowaną w bardzo dobrym stanie gotycką warstwę polichromii,
srebrzeń i złoceń, nałożono warstwę XIX-wieczną. W związku z powyższym celem konserwacji stało
się odsłonięcie warstw pierwotnych z minimalną ingerencja w warstwy kolorystyczne. W trakcie prac
wykonano dezynsekcję i impregnację strukturalną osłabionych fragmentów drewna, podklejono
odspojone fragmenty gruntów i polichromii, po uzupełnieniu drobnych ubytków wykonano retusz
polichromii i warstw złotniczych oraz położono warstwy zabezpieczające.
Wykonawca: mgr Renata Szelwach.
Termin realizacji prac: lipiec – grudzień 2014. AM
STRZELCE, gm. Domaszowice, pow. namysłowski
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Marcina
Rzeźba – Św. Jan Nepomucen (barok, ok. poł. XVIII w., drewno polichromowane, złocone).
Prace konserwatorskie zostały rozpoczęte od badań odkrywkowych, celem ustalenia pierwotnej
kolorystyki rzeźby. Ze względu na zniszczoną w znacznym stopniu przez owady strukturę drewna,
wykonano jej dezynsekcję i utwardzenie (wielokrotne nasączanie impregnatem metodą wlewek przez
nawiercone na odwrociu otwory). Sklejono również pęknięcia drewna i uzupełniono jego ubytki.
Następnie przystąpiono do usuwania warstw przemalowań i wtórnych gruntów, odkrywając fragmenty
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oryginalnej polichromii (zachowano jedynie polichromię twarzy pochodzącą z XIX w.). Po uzupełnieniu
ubytków gruntu, przystąpiono do zabiegów estetycznych, w trakcie których wykonano w obrębie
polichromii retusze i punktowanie. Komża, stanowiąca element stroju świętego została posrebrzona,
a jej dolny pas, imitujący koronkę, pozłocono. Powierzchnie polichromowane pokryto werniksem
końcowym.
Wykonawca: mgr Renata Dubiel-Białas.
Termin realizacji prac: wrzesień – listopad 2014. AS
SZCZEDRZYK, gm. Ozimek, pow. opolski
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Organy (1901 r., firma organmistrzowska Schlag und Söhne ze Świdnicy, opus 577. Instrument
o trakturze pneumatycznej, 13-głosowy, kontuar wolnostojący).
Prace remontowo-konserwatorskie objęły między innymi demontaż piszczałek z wiatrownicy prospektu,
renowację takich części instrumentu jak: wiatrownica I i II Manuału, wiatrownica pedału, klawiatura
pedału, miech klinowy, traktura pneumatyczna (uporządkowanie ciągu rurek pneumatycznych). Szereg
zabiegów wykonano przy zespole piszczałek organowych, w tym: drewnianych, metalowych labialnych
(srebrzenie piszczałek cynkowych), prospektowych, które wymagały m.in. prostowania, lutowania
stroików, srebrzenia i polerowania. Zaimpregnowano elementy drewniane organów, w tym wnętrze
szafy organowej. Ponadto przeprowadzono prace przy elementach składowych kontuaru, zarówno
w jego pneumatyce, jak i przy elementach zewnętrznych. W ramach rekonstrukcji zasilania organów
zamontowano nową dmuchawę w przestrzeni chóru muzycznego. Prace przy instrumencie objęły
również intonację i strojenie 13 głosów organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji prac: styczeń – kwiecień 2014. AS
SZUM, gm. Wołczyn, pow. kluczborski
Kościół filialny pw. Stygmatów św. Franciszka
Organy (1928 r, firma organmistrzowska Carla Berschdorfa z Nysy. Instrument pneumatyczno-upustowy,
10-głosowy, kontuar wbudowany w szafę organową).
Prace remontowo-konserwatorskie objęły między innymi demontaż piszczałek z wiatrownicy prospektu
oraz renowację takich części instrumentu jak: wiatrownica I i II Manuału, wiatrownica pedału,
traktura pneumatyczna. Wykonano kompleksowa konserwację piszczałek organowych: drewnianych,
metalowych labialnych (w ramach renowacji zewnętrznej srebrzenie piszczałek cynkowych) oraz
prospektowych, które posrebrzono. Zaimpregnowano elementy drewniane organów, w tym wnętrze
szafy organowej. System zasilania organów został zmodernizowany poprzez montaż nowej, cichobieżnej
dmuchawy. Przeprowadzono prace przy elementach składowych kontuaru, zarówno w jego pneumatyce
jak i w zakresie estetycznym (m.in. wymiana skórowania, kaszmirowanie, renowacja nakładek na tony
diatoniczne klawiatur). Wykonano renowację klawiatury pedału. Ponadto naprawie został poddany
miech główny – magazyn sprężonego powietrza. Zakres prac objął również intonację i strojenie 10 głosów
organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji prac: luty – kwiecień 2014. AS
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ŚCIBÓRZ, gm. Paczków, pow. nyski
Pałac
Dekoracja sztukatorska na suficie w sieni (barok, 1668, stiuk), malowidło ścienne w sali I piętra
(eklektyzm, XIX w., polichromia na tynku), drzwi wejściowe wraz z kratą w nadprożu (barok, 1668;
drewno, metal).
W ramach kolejnego etapu prac konserwatorskich prowadzonych przy elementach wystroju pałacu3
zrealizowano konserwację trzech odrębnych elementów. Konserwacja dekoracji sztukatorskiej na suficie
sieni objęła działania polegające na oczyszczeniu powierzchni z wtórnych nawarstwień i przemalowań,
wzmocnieniu elementów osłabionych i zespoleniu ich z podłożem, odkażeniu i hydrofobizacji powierzchni
oraz uzupełnieniu ubytków i wykonaniu powłok malarskich. W sali I piętra na podstawie odsłoniętych
fragmentów ornamentalnej dekoracji malarskiej o charakterze ramowym (fryzy z plecionką z wstążek
i perełek z motywami roślinnymi) dokonano rekonstrukcji malarskiego wystroju pomieszczenia.
Natomiast zachowane oryginalne fragmenty polichromii poddano konserwacji. Przy drzwiach
wejściowych wykonano prace techniczne (oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków drewna,
sklejenie rozluźnionych połączeń stolarskich) i estetyczne (opracowanie kolorystyczne). W ramach
konserwacji oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy metalowe (okucia na drzwiach
i ażurowa krata w nadprożu).
Wykonawca: Firma Konserwatorska Ireneusz Śmiechowski /mgr Ireneusz Śmiechowski/.
Termin realizacji prac: marzec – grudzień 2014. AM
UJAZD, gm. Ujazd, pow. strzelecki
Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła.
Ambona (późny barok, 1826 r., warsztat Bernarda Kutzera, drewno polichromowane, złocenia).
(Ryc. 35)
Na podstawie badań stratygraficznych stwierdzono występowanie na powierzchni ambony od trzech
do pięciu warstw historycznych polichromii, które powstały w wyniku przekształceń oryginalnej
późnobarokowej struktury obiektu. Na elementach konstrukcyjnych odkryto pierwotną marmoryzację
w odcieniach szarości, zieleni i niebieskiego, na ornamentach – złocenia, a na chmurach i kotarach
– srebrzenia. Po zdjęciu przemalowań na płaskorzeźbach Ewangelistów ukazała się barwna
polichromia ze złoconymi lub srebrzonymi detalami. Usuwanie wtórnych warstw malarskich było
poprzedzone oczyszczeniem powierzchni ambony z kurzu oraz przeprowadzeniem dezynsekcji
i dezynfekcji obiektu oraz podklejeniem odspajających się warstw polichromii i zaprawy.
Po gruntownej impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych i rzeźbiarskich uzupełniono
ubytki drewna, zaprawy, złoceń i warstwy malarskiej, która następnie została scalona kolorystycznie
farbami retuszerskimi. Końcowym działaniem przy ambonie było zabezpieczenie werniksem jej
powierzchni.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Zabytków ANTIQUE STYLE s.c. J.J. Łęgowscy /mgr Sylwia
Kudła/.
Termin realizacji: sierpień 2013 – maj 2014. KDN
3

Wcześniejsze prace uwzględnione w opracowaniu: A. Strzoda, A. Molenda, A. Ziółkowska, Wykaz prac konserwatorskich
przeprowadzonych przy zabytkach ruchomych na podstawie pozwoleń wydanych w 2012, [w:] Opolski Informator Konserwatorski,
Opole 2013, s. 35.
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Nadbudowa chrzcielnicy (późny barok, 1826 r., warsztat Bernarda Kutzera, drewno
polichromowane, złocenia). (Ryc. 36)
Prace konserwatorskie zostały poprzedzone dokładnymi badaniami stratygraficznymi,
na podstawie których przywrócono nadbudowie chrzcielnicy pierwotną polichromię.
Po zabiegach oczyszczających (m.in. dezynfekcji i dezynsekcji), podklejeniu oddzielających
się warstw malarskich i zaprawy oraz impregnacji usunięto przemalowania. Dzięki temu
elementy konstrukcyjne nadbudowy, podobnie jak ambona, odzyskały szaro-zielononiebieską marmoryzację ze złoceniami i srebrzeniami na detalach ornamentalnych, natomiast
kompozycja rzeźbiarska Grupa Chrztu w Jordanie – bogatą polichromię ze złoceniami
i srebrzeniami. Dodatkowo uzupełniono brakujące elementy konstrukcji i rzeźby oraz warstw
zaprawy i złoceń. Przed zamontowaniem obiektu w kościele zostało przeprowadzone scalenie
kolorystyczne uzupełnionych ubytków warstwy malarskiej oraz zabezpieczenie jej werniksem.
Wyeksponowanie pierwotnej warstwy malarskiej zarówno nadbudowy chrzcielnicy,
jak i ambony umożliwiło harmonijne współgranie poszczególnych elementów wyposażenia
kościoła.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Zabytków ANTIQUE STYLE s.c. J.J. Łęgowscy /mgr Sylwia
Kudła/.
Termin realizacji: sierpień 2013 – maj 2014. KDN
WALCE, gm. Walce, pow. krapkowicki
Kościół parafialny pw. św. Walentego
Ołtarz boczny pw. Matki Bożej Różańcowej z obrazem – Matka Boża Różańcowa i ołtarz
boczny pw. św. Małgorzaty Marii Alacoque z obrazem – Wizja św. Małgorzaty Marii
Alacoque (neogotyk, k. XIX w., drewno polichromowane, złocone, warsztat monachijski,
obrazy: akademizm, 1896 r., autor: Hieronimus Richter, olej na płótnie). (Ryc. 37 i 38)
Prace konserwatorskie przy dwóch bliźniaczych ołtarzach, po rozpoznaniu ich stratygrafii,
rozpoczęto od usunięcia przemalowań wykonanych farbą olejną, a następnie przystąpiono
do dezynsekcji i impregnacji strukturalnej osłabionego drewna. Wzmocniono również
konstrukcje ołtarzy (m.in. część desek wymienionych na nowe). Zrekonstruowano brakujące
fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej. Wykonano uzupełnienia ubytków warstwy zaprawy na szafach
ołtarzowych. Detale rzeźbiarskie oryginalne oraz zrekonstruowane pokryto zaprawą kredowoklejową. Ze względu na stan zachowania pierwotnych złoceń (ornamenty złocone pokryte
warstwą brązy mosiężnej i szlagmetalem) wykonano je od nowa. Polichromie w miejscach
rozległych ubytków zrekonstruowano lub uzupełniono. Całość zabezpieczono werniksem
końcowym. Demontaż obrazów uwidocznił fakt, iż zostały one naklejone na płyty pilśniowe,
od odwrocia których przyklejono krosna. Obrazy oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych,
a następnie wykonano ich dezynfekcję i dezynsekcję. Usunięto przemalowania i wtórne kity.
Po uzupełnieniu ubytków zapraw, wykonano punktowania scalające warstwy malarskiej,
na którą nałożono werniks końcowy.
Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki – A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.
Termin realizacji prac: czerwiec 2013 – maj 2014. AS
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WIERZBIĘCICE, gm. Nysa, pow. nyski
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Rzeźba Św. Jan Nepomucen (barok, 2 poł. XVIII w., figura świętego – piaskowiec, cokół – granit) znajdująca
się przy kościele. (Ryc. 39)
Wstępnym zabiegiem było oczyszczenie z kurzu, glonów i porostów zarówno piaskowcowej figury,
jak i granitowego cokołu. Następnie usunięto wtórne warstwy malarskie, uzupełnienia oraz skorodowane
żelazne elementy. Po zmyciu plam tłustych oraz tych, które powstały w wyniku działania grzybów,
przeprowadzono dezynfekcję i odsolenie całego obiektu. Kolejne prace konserwatorskie obejmowały:
miejscowe wzmocnienie piaskowca i granitu środkiem krzemoorganicznym, sklejenie odspojonych
lub odłamanych części, a także wypełnienie ubytków masami na bazie białego cementu. Ze względu
na śladowe pozostałości złoceń, brak aureoli i całkowite zniszczenie twarzy świętego przeprowadzono
ich rekonstrukcję na podstawie fotografii analogicznych rzeźb pochodzących z Krapkowic, Grobnik
i Rusocina. Po spatynowaniu niektórych uzupełnień i hydrofobizacji figura została ustawiona przy kościele.
Wykonawca: Dorota Gryczewska. Konserwacja Zabytków /mgr Dorota Gryczewska/.
Termin realizacji prac: luty – październik 2014. KDN
WIERZCH, gm. Głogówek, pow. prudnicki
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Wierzchu
Organy (1903, firma organmistrzowska Paula Berschdorfa z Nysy, instrument 16-głosowy, dwumanuałowy
z pedałem, o trakturze pneumatycznej z wiatrownicami stożkowymi i miechem magazynowym).
Prace konserwatorsko-restauratorskie obejmowały rekonstrukcję układu zasilania instrumentu
w powietrze. Po oczyszczeniu i impregnacji szafy organowej zainstalowano w jej wnętrzu nową dmuchawę
w obudowie akustycznej. Następnie została przeprowadzona intonacja i strojenie organów.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji: czerwiec – październik 2014. KDN
ZAGWIŹDZIE, gm. Murów, pow. opolski
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zespół rzeźb Świętych, umieszczonych na konsolach, 10 sztuk: Św. Anna z Marią, Św. Alojzy,
Św. Agnieszka, Św. Urban, Św. Barbara, Św. Franciszek z Asyżu, Św. Jadwiga Śląska, Św. Antoni
Padewski, Św. Gertruda, Św. Piotr Kanizjusz (modernizm, lata 20-30. XX w., drewno polichromowane,
złocone). (Ryc. 40 i 41)
Konserwację rozpoczęto od wykonania odkrywek na powierzchni rzeźb oraz konsol, celem ustalenia
warstw pierwotnych. Badania te wykazały fragmentaryczne przemalowania szat i wtórne warstwy
na złoceniach, wykonane szlagmetalem oraz złotolem. Zespół rzeźb wraz z konsolami poddano m.in. takim
zabiegom jak: impregnacja, oczyszczenie, usunięcie przemalowań z karnacji, szat i ich partii złoconych
(zdjęto warstwę złotolu). Kolejny etap prac objął uzupełnienie drobnych ubytków w drewnie i gruncie.
Brakujące fragmenty oryginalnej polichromii uzupełniono w technice retuszu naśladowczego. Ponadto
na rzeźbach wykonano złocenia (zastosowany szlagmetal na miksion, m.in. w partii szat postaci świętych).
Na poddane konserwacji powierzchnie rzeźb i konsol nałożono werniks końcowy.
Wykonawca: dr Beata Wewiórka.
Termin realizacji prac: sierpień – wrzesień 2014. AS
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ZAWIŚĆ, gm. Pokój, pow. namysłowski
Kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika
Organy (1928 r., firma organmistrzowska Carla Berschdorfa z Nysy. Instrument pneumatycznoupustowy, 14-głosowy, kontuar wbudowany w szafę organową).
Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od demontażu piszczałek z wiatrownicy prospektu
i konserwacji konstrukcji nośnej wiatrownic. Kompleksową renowacją objęto takie części instrumentu
jak: wiatrownica I i II Manuału, wiatrownica pedału, zespół piszczałek organowych: drewnianych,
metalowych labialnych oraz prospektowych, które posrebrzono (trwale uszkodzone piszczałki
drewniane i metalowe zostały wymienione). Wykonano szereg zabiegów przy mechanizmach traktury
pneumatycznej. Zaimpregnowano elementy drewniane organów, w tym wnętrze szafy organowej.
Zasilanie instrumentu w powietrze usprawniono poprzez montaż nowej dmuchawy w obudowie
tłumiącej hałas. Przeprowadzono prace przy elementach składowych kontuaru, zarówno w jego
pneumatyce, wymagającej znacznych napraw jak i w zakresie estetycznym (m.in. wymiana skórowania
i filcowania, malowanie lakierobejcą). Zakres prac objął również intonację i strojenie głosów organowych.
Wykonawca: Organmistrzostwo Kamerton S.C. – Wiesław Jeleń /Wiesław Jeleń/.
Termin realizacji prac: luty – kwiecień 2014. AS

Ryc. 1. Boguchwałów. Ołtarz główny. Fot. J. Adamowicz.
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Ryc. 2. Boguchwałów. Ołtarz boczny ze sceną Pokłonu Trzech Króli (awers). Fot. B. Budziaszek.

Ryc. 3. Boguchwałów. Ołtarz boczny ze sceną Pokłonu Trzech Króli
(rewers). Fot. B. Budziaszek
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Ryc. 4. Byczyna. Obraz Święta Rodzina. Fot. J. Dudała.
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Ryc. 5. Centawa. Obraz Stacje Drogi Krzyżowej.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 6. Gałążczyce. Obraz Św. Izydor. Fot. A. Molenda.

Ryc. 7. Głogówek. Dekoracja nawy bocznej północnej wraz
z ołtarzem bocznym pw. św. Franciszka Ksawerego.
Fot. J. Adamowicz.

Ryc. 8. Głogówek. Obraz Św. Wendelin.
Fot. A. Molenda.
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Ryc. 9. Głubczyce. Obraz Św. Jadwiga.
Fot. A. Ziółkowska.

Ryc. 10. Góra Św. Anny. Ołtarz z kaplicy kalwaryjskiej
(Zwiastowanie Maryi). Fot. A.M. Barski.

Ryc. 11. Gryżów. Ambona i rzeźba Św. Anna Samotrzeć.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 12. Hajduki Nyskie. Ołtarz boczny pw. św. Marcina.
Fot. A. Molenda.
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Ryc. 14. Jemielnica. Obraz Nawiedzenie NMP
(fragment). Fot. A. Molenda.

Ryc. 13. Jemielnica. Obraz Nawiedzenie NMP. Fot. A. Molenda.

Ryc. 16. Krzyżowice. Zwieńczenie d. ołtarza głównego.
Fot.A. Molenda.

Ryc. 15. Krasna Góra. Rzeźba Św. Jan Nepomucen. Fot. A. Molenda.

65

ilustracje

Ryc. 17. Łambinowice. Pomnik Jeńców Serbskich.
Fot. O. Ziółkowska.

Ryc. 18. Łukowice Brzeskie. Malowidło ścienne.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 19. Maciowakrze. Obraz Komunia Święta. Fot. A.M. Barski.

Ryc. 20. Mańkowice. Ołtarz główny. Fot. A.M. Barski.
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Ryc. 21. Niemodlin. Malowidła ścienne
– sakramentarium. Fot. A. Molenda.

Ryc. 22. Nysa.
Boazerie z cyklem obrazów tablicowych
(fragment). Fot. A.M. Barski.

Ryc. 23. Nysa.
Boazerie z cyklem obrazów tablicowych
(fragment). Fot. A.M. Barski.
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Ryc. 24. Nysa. Rzeźba Św. Ignacy Loyola.
Fot. A. M. Molenda.

Ryc. 25. Nysa. Rzeźba Św. Jan Nepomucen.
Fot. A. M. Molenda.

Ryc. 26. Nysa. Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca.
Fot. A.M. Barski.
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Ryc. 28. Ochodze. Rzeźby Św. Piotr i Św. Paweł z belki tęczowej.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 27. Ochodze. Ołtarz boczny pw. Św.
Józefa. Fot. A. Molenda.

Ryc. 30. Otmuchów. Tarcza herbowa bpa Andrzeja Jerina. Fot. A. Molenda.

Ryc. 29. Opole. Rzeźba Madonna z Dzieciątkiem.
Fot. A. Molenda.
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Ryc. 31. Paczków. Ołtarz w kaplicy Maltitzów (fragment).
Fot. O. Ziółkowska.

Ryc. 33. Ratnowice. Ambona (kosz). Fot. A. Molenda.
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Ryc. 32. Piotrowice Nyskie. Ołtarz w kaplicy pałacowej
(fragment). Fot. O. Ziółkowska.

Ryc. 34. Stary Paczków. Gotycka część ołtarza
głównego. Fot. A. Molenda.
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Ryc. 35. Ujazd. Ambona.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 36. Ujazd. Nadbudowa chrzcielnicy.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 37. Walce. Ołtarz boczny pw. MB Różańcowej.
Fot. A. Molenda.

Ryc. 38. Walce. Ołtarz boczny pw. Św. Małgorzaty Marii
Alacoque. Fot. A. Molenda.
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Ryc. 39. Wierzbięcice. Rzeźba Św. Jan Nepomucen. Fot. A. Molenda.

Ryc. 40. Zagwiździe. Rzeźba Św. Urban. Fot. A. Molenda.

Ryc. 41. Zagwiździe.
Zespół rzeźb.
Fot. A. Molenda.
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Konserwacja i adaptacja Wieży Piastowskiej w Opolu
Wieża Piastowska stanowi obecnie jedyną i niewielką część dawnego założenia zamkowego
opolskiego Ostrówka. Mimo to jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych zabytków województwa
opolskiego, w zasadzie stanowi symbol województwa i wielu instytucji mających swoją siedzibę
na terenie Opolszczyzny. Trudno się więc dziwić, że w ostatnich latach coraz gorszy stan zachowania wieży wywoływał negatywne komentarze miłośników zabytków, ale też mieszkańców Opola. Ostatnie bowiem istotne prace konserwatorskie w Wieży Piastowskiej miały miejsce w latach
30. XX wieku; uzupełniono wówczas wieżę nie tylko o nowe, modernistyczne zwieńczenie, ale także poddano pracom budowlanym i konserwatorskim elewację i wnętrze wieży. Prace realizowane
w latach 2012-2013 były konieczne nie tylko ze względu na ograniczenia funkcjonalne obiektu, ale
przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny budowli.
Przygotowując całość zadania jako zasadę podstawową przyjęto, że remont musi być poprzedzony dogłębnymi badaniami architektoniczno-archeologicznymi i konserwatorskimi. Taki zakres rozpoznania był nieodzowny, ponieważ wieża, mimo rangi i znaczenia dla mieszkańców Opolszczyzny,
nie doczekała się żadnych prac badawczych. Poza tzw. kartą białą oraz pracą magisterską w zasobach
archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu nie było żadnej dokumentacji technicznej (nawet inwentaryzacji) dotyczącej tego zabytku. Tak więc celem prac badawczych architektonicznych miało być określenie faz budowy wieży, potwierdzenie istnienia lochu więziennego, określenie możliwości istnienia drewnianych przybudów np. galerii, schodów, innych otworów okiennych
bądź drzwiowych lub też zmiana ich lokalizacji, a także zweryfikowanie zakresu przebudów. W przypadku równolegle prowadzonych badań konserwatorskich założono wykonanie stratygrafii tynków
wewnętrznych, badań materiałowych – cegieł, kamienia, zapraw. Nieodzowną częścią badań miała
być analiza historyczna uwzględniająca dotychczasowy stan badań, kwerendę źródłową, ikonograficzną wraz z analizą porównawczą. Uzupełnieniem badań samej wieży było przeprowadzenie badań
archeologicznych w jej otoczeniu w kontekście reliktów umocnień obronnych oraz elementów wyburzonego zamku.
Badania architektoniczne zostały przeprowadzone w roku 2011. Realizowała je Autorska Pracownia
Projektowa arch. Macieja Małachowicza.1 Autorzy opracowania określili czas budowy wieży na XIV wiek
oraz wydzielili dziesięć faz budowlanych (w tym trzy fazy gotyckie). Lico I fazy budowlanej murowano
w wątku jednowozówkowym, kowadełkowym, dwubarwnym, z wypalonymi na kolor ciemny główkami,
o starannie uformowanych spoinach, które zostały w poziomie podcięte dołem z dodaną w pionie rysą.
Badacze wskazali również, iż opolska wieża została wybudowana jako wolnostojąca wieża ostatecznej
obrony, ale jeszcze w średniowieczu została połączona z zabudową zamku (ryc. 1).
1

Zespół w składzie: Czesław Lasota, Maciej Małachowicz, Rafał Karnicki, Anna Świerad. Wyniki badań zostały opublikowane w Opolskim Informatorze Konserwatorskim w 2012 r.: Cz. Lasota, M. Małachowicz, Wyniki badań architektonicznych „ Wieży Piastowskiej”
w Opolu na Ostrówku, s. 103-120.
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Równocześnie od lipca do listopada 2011 r. realizowane były ratownicze badania archeologiczne realizowane przez Firmę AKME – Zdzisław Wiśniewski z Wrocławia,2 kontynuowane na zlecenie konserwatora wojewódzkiego w roku 2012 r. Najstarszym i najważniejszym z odkrytych reliktów
w tym rejonie był fragment XIII-wiecznego muru obronnego wykonany z drobnego łamanego kamienia
wapiennego. Przebieg odkrytego muru wyznaczała oś północny wschód – południowy zachód; został
on odkryty w postaci dwóch odcinków na głębokości od ok. 2,5 m do ok. 4,5 m, całkowita długość muru
wynosiła 18,50 m). Mur obronny powstał w technice opus emplectum. Od strony wewnętrznej jak
i zewnętrznej posiadał on oblicówkę ceglaną, od strony wewnętrznej stanowił ją podwójny rząd cegieł, natomiast od zewnętrznej poczwórny z cegieł ułożonych w wątku wendyjskim, spojonych twardą
zaprawą piaszczysto-wapienną barwy żółtej. Jądro muru wypełnione było rumoszem ze skały marglowej (ryc. 2). Z pierwotnego muru zachowało się nie zniszczone lico północne, które przetrwało w nienaruszonym stanie. Przetrwała tu również spoina, która ukształtowana została w postaci spłaszczonego trójkąta. Na omawianym odcinku odnotowano przechył fortyfikacji, co może wskazywać, że podłoże, nie było stabilne; najprawdopodobniej znajdowały się tu zniszczone, starsze umocnienia obronne,
którymi były wały drewniano-ziemne wcześniejszego grodu. Mur XIII-wieczny został częściowo rozebrany, prawdopodobnie jeszcze w późnym średniowieczu, na co może wskazywać wtórne użycie cegieł
z niego pochodzących w gotyckiej zabudowie zamku. Pierwotnie miał on szerokość całkowitą 224 cm.3
Na podstawie przeprowadzonych badań, opracowana została dokumentacja, będąca podstawą
do wydania dla Wieży Piastowskiej pozwolenia konserwatorskiego obejmującego wykonanie następujących prac konserwatorskich: konserwację wątków murów zewnętrznych oraz elementów kamiennych na elewacjach; renowację i konserwację ceglanych ścian wewnętrznych (ryc. 3 i 4) i sklepień
(w tym konserwacja wnęki ściennej z rytami); renowację pobiał i wypraw tynkarskich o zróżnicowanym narzucie cienkowarstwowym. Przeprowadzono również konserwację odcinka schodów murowanych na poziomie powyżej +10,04 (ryc. 5 i 6), konserwację kamiennego portalu we wnętrzu, konserwację partii murów odkrytych w trakcie kontynuacji badań architektonicznych w obiekcie. Roboty
budowlane dotyczyły natomiast: renowacji, naprawy istniejących schodów i stropów drewnianych
ze wzmocnieniami stalowymi wraz z impregnacją oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym (ryc. 7
i 8); jednocześnie wykonano na trzech poziomach nowe posadzki wewnętrzne oraz podgrzewaną
posadzkę zewnętrzną tarasu; wykończono posadzki cegłą ceramiczną; wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową w obiekcie wraz z montażem siłowników do oddymiania. W trakcie prac we wnętrzach
wieży zamontowane zostały nowe instalacje grzewcze, elektryczne, przeciwpożarowe i teletechniczne,
wykonano instalację odgromową oraz instalację kanalizacyjno-deszczową. Niezbędne również było,
2

3

Badania kierowane przez dr. Aleksandra Limisiewicza i realizowane przez zespół: mgr. Tomasza A. Kastka, mgr. Krzysztofa Kwaśnicę, dr. Rolanda Mruczka, mgr. inż. Michała Stafanowicza i mgr Annę Szymańską. Wyniki badań zostały opublikowane w Opolskim
Informatorze Konserwatorskim w 2013 r.: M. Krzywka, T.A. Kastek, R. Mroczek Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych
na terenie zamku piastowskiego na Ostrówku w Opolu w sezonach 2011-2012, s. 121-130.
Podczas badań odkryto również pozostałości budowli zamkowych: jeszcze w średniowieczu w trakcie prac wykorzystano pozostałości
muru obronnego jako podstawę fundamentową przyszłej konstrukcji budynku. Z analizy reliktów wynika, iż znajdowały się tu piwnice przylegające do zewnętrznej strony XIII-wiecznego muru obronnego. W okresie nowożytnym powstała tu klatka schodowa. Partia
północna fundamentów została oparta o opisywany wcześniej fundament gotycki. Klatka ta niszczyła wcześniejszy układ piwniczny
oraz relikty starszych posadzek, co zostało dość dobrze zarejestrowane podczas prowadzonych badań: Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych związanych z inwestycją: budowa schodów do budynku Urzędu Wojewódzkiego oraz renowacją Wieży
Piastowskiej w Opolu, Archiwum WUOZ w Opolu s.13-14.
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ze względu na zły stan zachowania oraz brak możliwości zapewnienia szczelności pokrycia dachowego, usunięcie ceglanego wypełnienia ścian hełmu, oczyszczenie i zabezpieczenie stalowej konstrukcji, wykonanie nowej podkonstrukcji drewnianej hełmu z izolacją termiczną, pokrycie go dachówką
ceramiczną (ryc. 9 i 10).
Prace realizowano według uzgodnionego programu konserwatorskiego autorstwa mgr Agnieszki
Witkowskiej pn. „PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. Ceglane wątki muru i detale architektoniczne elewacji i wnętrza Wieży Piastowskiej w Opolu” oraz według „PROJEKTU BUDOWLANEGO – renowacja obiektu budowlanego Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem
wnętrza Wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu turystycznego – Wieża Piastowska (obiekt A)”, opracowanego przez Pracownię Architektoniczną Archikon.
Jako zasadę podstawową, ustaloną już w wytycznych konserwatorskich, przyjęto, że prace konserwatorskie mają charakter wiodący, zaś roboty budowlane są ich niezbędnym uzupełnieniem. Wymagało to, aby roboty budowlane i prace konserwatorskie były realizowane przez specjalistyczną firmę konserwatorską. Stąd generalnym wykonawcą prac dokumentacyjnych, budowlanych i konserwatorskich była Firma Castellum z Wrocławia. Celem podstawowym prac miało być wyeksponowanie
historycznych elementów i detalu wieży, szczególnie wypraw tynkarskich, zachowanie i wzmocnienie gotyckich, a także wartościowych nowożytnych tynków, odsłonięcie i ekspozycja wątków ceglanych z konserwacją oryginalnych spoin czy też odkrytych rytów ściennych. Pierwotnie rozważano
możliwość przebudowy ostatniej kondygnacji (faza modernistyczna wykonana w latach 30. XX w.)
w celu zwiększenia przestrzeni ekspozycyjnej wieży. Ostatecznie ustalono, iż prace będą realizowane
z poszanowaniem wszystkich dziesięciu faz budowlanych, usuwano tylko szkodliwe dla obiektu rozwiązania
i materiały np. usunięto z wnętrz grube tynki cementowe, w zwieńczeniu zamiast cegieł zastosowano
dachówkę. Pozostawiono również wszystkie fazy ceglanych przelicowań elewacji – świadectw przekształceń
wieży i zamku. Działania konserwatorskie dotyczące czyszczenia murów, uzupełniania ubytków, spoinowania, ograniczone zostały do niezbędnego minimum. Z działań rekonstrukcyjnych podjęto decyzję dotyczącą
odsłonięcia i częściowej rekonstrukcji pierwotnego wejścia na wieżę w elewacji zachodniej (ok. 1906 r.
wejście zamurowane i zastąpione małym okienkiem). Niewystarczające środki finansowe, ale także przepisy przeciwpożarowe uniemożliwiły pełną rekonstrukcję drewnianego ganku. Podjęto jednak decyzje, aby
pokazać zwiedzającym miejsce pierwotnego wejścia do wieży, stąd zrekonstruowano otwór i drzwi wejściowe; pokazano również na elewacji miejsca posadowienia wsporników kamiennych podtrzymujących ganek, których relikty zostały odkryte podczas prac (ryc. 11 i 12). Jak strefa wejścia do wieży mogła wyglądać
w średniowieczu pokazano na rycinie umieszczonej na tym poziomie we wnętrzu zabytku (ryc. 13).
W trakcie realizacji prac natrafiono na problemy, ale i ciekawe niespodzianki, które wymagały korekty
dokumentacji oraz zweryfikowania postępowania konserwatorskiego. Jedną z nich było odkrycie na poziomie 10,04 reliktów średniowiecznych schodów (ryc. 14). Schody zostały poddane konserwacji zachowawczej, analogicznie jak całość wnęki pochodzącej z pierwszej fazy budowy wieży. Z dużą pieczołowitością podjęto prace przy renesansowych fragmentach tynków oraz wszystkich odnalezionych napisach i rytach (ryc.
15 i 16). Dość istotnym problemem okazało się zaproponowane przez badaczy przywrócenie ceglanej rolki
średniowiecznego gzymsu pośredniego na poziomie ok. 20 m. Został on bowiem skuty, dodatkowo liczne
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naprawy wykonywane przez lata zniszczyły częściowo jego przebieg (ryc.17). Po analizach technologicznych
i estetycznych odstąpiono od rekonstrukcji tego elementu, utrzymując dotychczasowy sposób jego wykończenia, czyli delikatną opaskę tynkową, zakrywającą silnie zniszczone cegły pierwotnej rolki. Problemy wynikłe podczas robót i prac konserwatorskich były rozstrzygane każdorazowo przez komisję konserwatorską
z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ryc. 18 i 19).
Należy podkreślić, że celem prac był nie tylko remont, ale także adaptacja obiektu. Uznano, że wykorzystanie zabytku tylko do celów wieży widokowej jest niewystarczające, stąd koncepcja uzupełnienia jej
funkcji o cele ekspozycyjne dotyczące historii Ostrówka oraz samej wieży. Ze względu na specyfikę obiektu,
adaptacja nastręczała szczególne trudności, dotyczące istotnego ograniczenia ilości zwiedzających ją osób
równocześnie, niezwykle trudne było spełnienie współczesnych wymogów technicznych m.in. w zakresie
wykonania koniecznych instalacji, systemów przeciwpożarowych, szczególnie niezbędnej ewakuacji, nie
udało się też zapewnić komunikacji dla osób niepełnosprawnych, co zostało uwzględnione przy przygotowywaniu obsługi turystów w pomieszczeniach zaplecza. Niemniej funkcja obecna, choć zmieniona radykalnie
dla celów wystawienniczo-muzealnych, przywraca – na skutek znajomości obiektu i odkryć materialnych
w nim dokonanych – wiedzę o zakresie funkcji pierwotnych, dotąd nie eksponowanych. Przede wszystkim
odkrycie podczas badań rytów na ceglanych ścianach uświadamia dobitnie zwiedzającemu obecność i rolę
strażników zamkowych. Tym bardziej, że wieżę uzupełniają bardzo dobrze wykonane repliki uzbrojenia,
między innymi: miecze, halabardy, kordy i puginały (ryc. 20 i 21). Repliki te mają charakter nie tylko ekspozycyjny, ale są materialnym elementem opowieści o historii i roli wieży w średniowieczu (np. możliwe jest
założenie hełmu i tarczy przez zwiedzających).
W sumie należy wskazać, iż rozpoznanie obiektu wieży i związana z tym realizacja prac przebiegały bez
większych zakłóceń, niespodziewanie zdecydowanie trudniejszym zadaniem okazało się wykonanie zaplecza
dla ruchu turystycznego. Jako nadrzędną przyjęto bowiem zasadę nie wprowadzania dodatkowych obiektów
kubaturowych na teren Ostrówka, stąd koncepcja zakładała umieszczenie obsługi dla zwiedzających wieżę
w piwnicach budynku urzędu wojewódzkiego, będącego również obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków. Wybrana lokalizacja na etapie przygotowania projektu budowlanego okazała się niemożliwa
do realizacji w planowanych pomieszczeniach, ze względu na poważne problemy konstrukcyjne skrzydła
bocznego. Po licznych ekspertyzach budowlanych, analizach finansowych dotyczących zasadności podejmowania prac oraz weryfikacji różnych innych miejsc lokalizacji zaplecza, wybrano wersję najkorzystniejszą dla
obydwu obiektów zabytkowych. Obsługę ruchu turystycznego zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie
wieży, wykorzystując istniejące pierwotnie obniżenie terenu i schody, związane z dawną kotłownią i bufetem
urzędu (ryc. 22). Taka lokalizacja umożliwia w przyszłości dalsze powiększenie przestrzeni już nie tylko przeznaczonej do obsługi turystów, ale także prezentującej wyniki badań archeologicznych opolskiego Ostrówka,
szczególnie wczesnośredniowiecznej osady, która do tej pory nie doczekała się odpowiedniej dla jej rangi
ekspozycji. Obecnie tematyka ta jest przedstawiona w niewielkim stopniu na wystawie stałej w Muzeum
Śląska Opolskiego. Dzięki projektowi poświęconemu Wieży Piastowskiej istnieje także możliwość poznania niektórych zabytków archeologicznych, odkrytych na Ostrówku podczas badań prowadzonych w XX
wieku (prezentacja multimedialna w pomieszczeniu obsługi ruchu turystycznego – ryc. 23). Tak więc dalsza
rewitalizacja Ostrówka z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych pozostaje najważniejszym zadaniem do zrealizowania w otoczeniu Wieży Piastowskiej. Tym bardziej, że wieża jest obecnie jednym z chęt-
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niej odwiedzanych zabytków Opola, otrzymała liczne nagrody
i wyróżnienia, m.in. w 2014 r. w konkursie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Zabytek Zadbany Wieża Piastowska
zdobyła tytuł laureata w kategorii C – adaptacja obiektów zabytkowych, zajmując pierwsze miejsce wśród 23 zabytków zgłoszonych w tej kategorii; rewitalizacja ta zdobyła także wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa
Opolskiego na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa
Opolskiego 2014 roku.

Ryc. 1. Wyniki badań architektonicznych wieży. Przekrój z chronologicznym rozwarstwieniem muru. Badania architektoniczne z 2011 r.
Oprac. Cz. Lasota, M. Małachowicz.
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Fot. 2. Fragment trzynastowiecznego muru obronnego. Z prawej strony – odcinek zachowanego lica wewnętrznego. W środku – grubsze, wymienione lico zewnętrzne z przyporą. Z lewej – przypora gotycka i relikty budynków zamkowych. Badania archeologiczne 2011 r.
Fot. ze zbiorów WUOZ w Opolu.

Fot. 3 i 4. Dolny poziom lochu głodowego przed i po konserwacji. Fot. ze zbiorów OUW w Opolu i fot. I. Solisz.
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Fot. 5 i 6. Gotycka klatka schodowa w grubości murów przed i po konserwacji. Fot. ze zbiorów OUW w Opolu. Fot. I. Solisz.

Fot. 7 i 8. Wnętrze lochu głodowego przed i po konserwacji. Fot. ze zbiorów OUW w Opolu. Fot. I. Solisz
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Fot. 9 Zwieńczenie wieży – ostrosłupowy hełm przed renowacją.
Fot. I. Solisz.
Fot.12. Elewacja – rekonstrukcja otworu drzwiowego na poziomie
ganka obiegającego wieżę wraz z lokalizacją kamiennych wsporników, na których oparty był drewniany ganek. Fot. I. Solisz.

Fot. 10. Zwieńczenie wieży – ostrosłupowy hełm po renowacji.
Fot. I. Solisz.

Fot. 13. Ideowa rekonstrukcja wieży w czasach średniowiecznych.
Opracowanie Microtech na zlecenie głównego wykonawcy Castellum. Fot. ze zbiorów OUW w Opolu.

Fot. 11. Odnaleziony podczas prac fragment kamiennego
wspornika dawnego ganku. Fot. B. Kulawiecki.
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Fot. 15. Kondygnacja nad lochem głodowym – średniowieczny wątek murów z odkrytymi podczas badań rytami.
Fot. I. Solisz.

Fot. 14. Poddane konserwacji relikty średniowiecznych schodów.
Fot. I. Solisz.

Fot. 16. Zachowana i poddana konserwacji partia tynków
XIX – wiecznych z inskrypcją z epoki. Fot. I. Solisz.

Fot. 17. Stan zachowania elewacji – miejsce przebiegu średniowiecznego gzymsu pośredniego
na wysokości ok. 20 m.
Fot. P. Godlewski.
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Fot. 18. Komisja konserwatorska w trakcie realizacji prac
(na zdjęciu: Iwona Solisz, Andrzej Sadowski, Bartosz Kulawiecki). Fot. P. Godlewski.

Fot. 19. Prace remontowe zwieńczenia wieży wraz z wymianą
elementów pokrycia. Fot. P. Godlewski.

Fot. 20. Ekspozycja replik białej broni i renesansowy portal kamienny oraz poddana konserwacji partia renesansowych tynków kondygnacji nad lochem głodowym. Fot. I. Solisz.
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Fot. 21. Ekspozycja replik białej broni
(halabardy) – kondygnacja nad lochem
głodowym. Fot. I. Solisz.

ilustracje

Fot. 22. Wieża Piastowska po pracach konserwatorskich oraz uporządkowane otoczenie wieży wraz z nową aranżacją. Fot. I. Solisz.

Fot. 23. Przykładowy zabytek archeologiczny w interaktywnej prezentacji dostępnej w punkcie
obsługi klienta. Fragment prezentacji opracowanej przez Microtech na zlecenie głównego wykonawcy Castellum.

Fot. 24. Plakieta informująca o uzyskaniu tytułu Zabytku Zadbanego
w 2014 r. w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot.
ze zbiorów WUOZ w Opolu.

83

renata szelwach

Renata Szelwach

Gotyckie drzwi z kościoła Narodzenia NMP
i św. Marcina w Strzelcach
Zagadnienia historyczne
Drzwi wejściowe usytuowane są od strony północnej i prowadzą do przedsionka kościoła
pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach (fot. 1, 2). Drzwi jak i otwór wejściowy zamknięte są półkoliście. Zamocowane są na dwóch zawiasach. Oryginalny zamek jest niekompletny. Obecny zamocowany jest powyżej oryginalnego. W ścianie osadzony jest element, w który wchodzi
rygiel obecnie używanego zamka. Nie ma natomiast żadnych śladów po zaczepach do oryginalnego zamka. Metalowe okucia tworzą dość chaotyczną układankę. W trakcie konserwacji nie natknięto się
na żadne ślady sugerujące, że drzwi mogłyby być wtórnie dopasowywane do otworu. Mimo braku
elementu dla rygla wszystko wskazuje na to, że drzwi są oryginalne dla tego otworu wejściowego. Przy zamkniętych drzwiach widać, że ułożenie elementów metalowych było podyktowane
m.in. kształtem i wielkością otworu wejściowego.
Analiza formy
Drzwi zbite są z równoległych czterech desek o różnej szerokości i grubości ok. 6 cm, zespolonych od tyłu dwoma szpongami na „jaskółczy ogon”. Szpongi usytuowane są u góry i u dołu. Pod
nimi biegną dodatkowe wzmocnienia w postaci pasów kutego żelaza w kształcie strzał, których groty
przechodzą w zawiasy. Pasy te dekorowane są prostymi nacięciami w formie „jodełki”. Od frontu
lico drzwi nabijane jest kawałkami rozklepanego żelaza formowanego w figury geometryczne oraz
uproszczone zarysy ptaków, ryb i roślin. Kawałki te mocowane są za pomocą kutych gwoździ o dużych łepkach, wychodzących na wylot i tam zaginanych. W dolnej partii, wydzielonej prostą taśmą
zdobioną równoległymi żłobkami, znajduje się ornament złożony z romboidalnych kształtów. Nad
nim zgromadzone są ptaki i rombowy ornament ułożony skośnie, złożony z większych figur oraz
taśma żelazna, zakończona półksiężycami – również ułożona pod skosem. Nad taśmą ponownie ryby
i ptaki oraz ułożone po łuku lilie Bourbonów (fot. 3). Kolorystyka wtórna: tło przodu drzwi ciemno
brązowe z czarnymi okuciami, tył jednolity szarawy.
Poszukując jakichkolwiek analogi natrafiono na podobne okucia znajdujące się na drzwiach
kościoła w Gierszowicach (fot. 4).
Technika wykonania
Drzwi wykonane zostały z drewna sosnowego, a następnie wzmocnione żelaznymi okuciami.
Następnie pomalowano okucia warstwą antykorozyjną sporządzoną z utartej z olejem mini ołowianej, która najprawdopodobniej pełniła również funkcję dekoracyjną. Tło oraz całe odwrocie, łącznie
z zawiasami i wychodzącymi gwoździami pokryte jest kolorem ugrowo-szarawym, który stanowi
najstarszą znalezioną bezpośrednio na drewnie warstwę.
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Skład oryginalnych warstw malarskich stwierdzono w trakcie badań laboratoryjnych. Badania
potwierdzają zawartość średniowiecznych pigmentów w pobranych próbkach, ale nie są w stanie
dowieść, czy czerwień była warstwą wykończeniową na okuciach oraz czy ugier, powszechnie stosowany od pradziejów po dziś był warstwą pierwotną.
Drzwi były wielokrotnie przemalowywane głównie farbami olejnymi, a później ftalowymi.
Na drewnie występowało pięć warstw wtórnych, natomiast na elementach metalowych trzy. W dolnej części znajduje się flek, którym zastąpiono prawdopodobnie zniszczone, zmurszałe drewno.
Stan zachowania i przyczyny zniszczeń
Długie lata użytkowania doprowadziły do naturalnego zużywania się i powolnego niszczenia
drzwi. Przemalowania były skutkiem odpryskiwania pierwotnych, a potem kolejnych warstw malarskich. Wymiana drewna dolnej partii była spowodowana wygniciem drewna, narażonego właśnie
w tym miejscu na niekorzystne warunki atmosferyczne, zaciekanie deszczu, zaleganie śniegu oraz
uszkodzenia mechaniczne. Trudno natomiast stwierdzić, jaka była przyczyna wstawienia fleku w górnej partii. Być może powodem było jakieś uszkodzenie mechaniczne. Nie znamy również powodu, dla
którego zrezygnowano z oryginalnego zamka, Obecny wygląd okuć również nasuwa pewne wątpliwości. Nie przylegają one do drewna należycie, część ich krawędzi mocno odstaje. Ostatecznie te nierówności w drodze komisji konserwatorskiej uznano jednak za pierwotny zamysł twórców. Szczeliny
między poszczególnymi deskami powstały wskutek naturalnej pracy drewna i jego rozsychania się.
W trakcie kolejnych renowacji szczeliny te były uzupełniane białymi kitami. Na powierzchni występują liczne pierwotne nierówności drewna (np. wgłębiania po wypadniętych sękach).
Przebieg konserwacji i restauracji
Celem konserwacji i restauracji drzwi było powstrzymanie ich dalszego niszczenia oraz chęć przywrócenie im walorów estetycznych i artystycznych, poprzez usunięcie wszystkich warstw wtórnych
i odsłonięcie oraz odtworzenie najstarszej kolorystyki.
Po udokumentowaniu stanu zachowania, drzwi zdjęto oraz przewieziono do pracowni.
Pierwszym etapem było gruntowne oczyszczenie. Następnie przeprowadzano analizę stratygraficzną,
która jednoznacznie potwierdziła istnienie starszych, być może oryginalnych warstw na drewnie
i metalu.
Po wstępnym rozpoznaniu, wykonaniu badań stratygraficznych, analizie mikrochemicznej próbek warstw malarskich oraz ich interpretacji z udziałem komisji konserwatorskiej, zadecydowano
o usunięciu warstw wtórnych, leżących na czerwieni okuć oraz na warstwie ugrowej drewna. Usuwano je przy użyciu żelu spulchniającego Skansol. Następnie powierzchnie doczyszczano acetonem
(fot. 7).
W dalszej kolejności przystąpiono do uzupełniania ubytków drewna i wypełniania szczelin
pomiędzy deskami. Używano do tego celu dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Araldit SV/HV
36. Po jej utwardzeniu powierzchnie uzupełnień wyszlifowano i opracowywano zgodnie z fakturą
drewna w obrębie kitów (fot. 5, 6).
Flek na dole pozostawiono, ale został opracowany poprzez nadanie faktury, będącej kontynuacją
nierówności i naturalnie postarzałej powierzchni oryginalnej drewna.
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Drewno wraz z uzupełnieniami przeklejono
spoiwem akrylowym dla
wyrównania chłonności,
a następnie rozpoczęto
retusz. Drewno malowano gładko na kolor ugrowo-szary, natomiast wibrujący efekt oryginalnej
czerwieni na elementach
metalowych imitowano
drobną kropką (fot. 8).
Do malowania użyto trwałej emulsji o spoiwie alkidowym Sikkens,
o wysokich parametrach
odporności na czynniki atmosferyczne.

Ryc. 1, 2. Widok drzwi przed konserwacją: strona zewnętrzna i wewnętrzna.

3 Drzwi
po przewiezieniu
Ryc.Fot.
3. Drzwi
po przewiezieniu
do pracowni. do pracowni
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Fot.4. Drzwi
4 Drzwi
gotyckie
kościele w
Ryc.
gotyckie
w kościele wwGierszowicach.
Gierszowicach
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Ryc. 5 Strona wewnętrzna drzwi po usunięciu przemalowań,
uzupełnieniu ubytków drewna i ich opracowaniu.

Ryc. 6 Fragment drzwi po usunięciu przemalowań.

Ryc. 7 i 8 Strona zewnętrzna drzwi. Stan przed i po konserwacji.
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Konserwacja i restauracja rzeźby Madonna z Dzieciątkiem
z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła
w Starych Siołkowicach
Rzeźba pochodzi z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych
Siołkowicach gm. Popielów. Obecny kościół wybudowano w 1830 r., a następnie w 1933 r. przebudowano go w stylu klasycystycznym. Wcześniej istniał drewniany kościółek, który powstał pod koniec
XVI w. i funkcjonował do 1822 r., wtedy to większa część Siołkowic została zniszczona przez pożar.
Prawdopodobnie nie był to pierwszy kościół wybudowany w tej miejscowości, której istnienie potwierdzono w 1387 r.1 Zapewne kościół z XV w. był drewniany i również uległ zniszczeniu z powodu
pożaru. Można przypuszczać, że rzeźba Madonny z Dzieciątkiem datowana na koniec XV w. była
elementem jego wystroju.
Rzeźba wykonana z drewna lipowego pochodzi z warsztatu śląskiego. Jest dość wysoka,
ma 122 cm, pełnoplastyczna z wydrążonym odwrociem, polichromowana i złocona. Jak wszystkie
tego rodzaju gotyckie rzeźby Madonna ukazana jest w kontrapoście z łukowato wygiętą sylwetką,
wyrazistymi proporcjami i wspaniale zarysowanymi ostro załamującymi się fałdami szat. Umieszczono ją na niskim postumencie zamontowanym podczas ostatniej renowacji, która miała miejsce,
można przypuszczać, w latach 70. XX w.
Stan zachowania i przyczyny zniszczeń obiektu
Podstawową przyczyną uszkodzenia obiektu były wahania temperatury i wilgotności powietrza
otoczenia, biologiczne zniszczenia struktury drewna rzeźby spowodowane owadami oraz nieudolnie
wykonane wcześniejsze zabiegi renowacyjne.
Tak na przykład wydrążone odwrocie rzeźby zostało pokryte grubą, nierównomiernie położoną warstwą kleju stolarskiego. W wyniku tej jak rozumiem próby „ochrony” zabytku, nastąpiły rozwarstwienia i dość głębokie spękania drewna. W miejscach pęknięć i braków drewna widoczne były
wcześniejsze naprawy – drewniane fleki i łaty z płótna. Do destrukcji struktury drewna przyczyniły się
również owady, co szczególnie widoczne jest w dolnej części rzeźby. Ubytki drewna obejmowały obie
stopy i palec wskazujący lewej dłoni Dzieciątka.
Przeprowadzone badania mające na celu ustalić oryginalną polichromię rzeźby wykazały, że obiekt
podczas poprzednich prac renowacyjnych poddano drastycznemu zabiegowi całkowitego usunięcia
autorskiej warstwy malarskiej. Karnacje na wtórnym, olejnym gruncie pomalowano dwukrotnie farbą olejną. Czerwoną suknię Marii zamalowano farbą olejną bezpośrednio na drewnie, w niektórych
miejscach pod farbą wykonano kity niwelujące nierówności i otwory po owadach. Ta sama sytuacja
dotyczyła błękitnego płaszcza. Gipsowo-klejową zaprawą pokryto tylko partie złoceń. Grunt pod zło1

http://dolnyslask.org.pl/526030,Stare_Siolkowice,Kosciol_parafialny_sw_Michala_Archaniola.html
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cenia położono grubą (3-4 mm) warstwą, co zniekształciło tak charakterystyczny dla późnego gotyku
rysunek fałd szat. Grunt zawierał procentowo mocny kostny klej, co spowodowało spękania zaprawy,
a oprócz tego został on położony na zaimpregnowanym tłustą substancją, prawdopodobnie olejem lnianym, drewnie, co przyczyniło się do jego słabej adhezji z podłożem. Skutkiem tego było odspojenie
zaprawy, pojawienie się łusek w kształcie daszków i pęcherzy gruntu.
Jednak najpoważniejsze uszkodzenie rzeźby ujawniło się później. Już przy pierwszym kontakcie
z zabytkiem harmonię tego obiektu zakłócała właśnie twarz Madonny, która pod względem kunsztu rzeźbiarskiego znacząco odbiegała od reszty partii dzieła. W trakcie usuwania przemalowań z twarzy
Madonny odkryto, że została ona „dorzeźbiona” przez poprzedniego „renowatora”. Ten zabieg spowodował
zniekształcenie cech charakterystycznych dla gotyckich rzeźb i uwspółcześnił oblicze Madonny. Oprócz
tego dla „polepszenia wizerunku” wbito gwoździe w nos Marii w celu jego przedłużenia nadbudowaniem
gipsem. Sadzę, że rysunek włosów Madonny również został zdeformowany w skutek mechanicznego, przeprowadzonego w sposób brutalny, usuwania oryginalnej polichromii wraz z warstwą drewna.
Cel oraz założenia konserwacji i restauracji
Rzeźba Madonna z Dzieciątkiem jest obiektem sakralnym na wyposażeniu funkcjonującego kościoła
pw. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, dlatego proponowane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie miały dwa cele. Pierwszy z nich to powstrzymanie postępujących procesów niszczenia obiektu
oraz polepszenie jego stanu technicznego. Drugi to przywrócenie funkcji kultowej obiektu z wyeksponowaniem wartości estetycznych i reintegracja, która miała na celu ujawnienie utraconej lub mało czytelnej
idei artystycznej zachowanej materii dzieła.
Istotnym problemem do rozwiązania była rekonstrukcja polichromii oraz scalenie rysunku uszkodzonego fragmentu twarzy z resztą rzeźby tak, aby nie odczuwało się dysonansu w odbiorze estetycznym
obiektu. Aby zrealizować założony cel należało zastosować dostępne wzorce. Po konsultacjach w Muzeum
Narodowym w Krakowie wybrano odpowiednie gotyckie rzeźby Madonn, które posłużyły jako przykład
do rekonstrukcji twarzy i polichromii rzeźby.
Przebieg prac konserwatorskich
Po przetransportowaniu obiektu do pracowni konserwatorskiej wykonano fotodokumentację. Następnie
obiekt delikatnie odkurzono przy pomocy miękkiego pędzla i przeprowadzono dezynsekcję środkiem
Permethrin 25/27. W pierwszej kolejności wykonano sondy i określono kolejne warstwy przemalowań.
Stwierdzono brak pierwotnej polichromii, wobec czego podjęto decyzję o usunięciu wtórnych warstw
malarskich z powodu ich złego stanu technicznego oraz dlatego, że zniekształcały odbiór estetyczny
dzieła. Przemalowania usuwano warstwami mechanicznie i chemicznie używając środków do zmywania
powłok malarskich: 3V3, dwumetyloformamidu z neutralizacją terpentyną balsamiczną. Przywrócono
oryginalny kształt nosa usuwając wtórne gipsowe nawarstwienia i gwoździe. Wykonano rekonstrukcję
stóp i brakujących palców dłoni Dzieciątka. Odwrocie rzeźby po uprzednim usunięciu kleju kostnego
i impregnacji Paraloidem B-72 w toluenie, zabezpieczono masą woskową. Po usunięciu wtórnego gipsowego gruntu położono kredowo-klejową zaprawę oraz wykonano złocenia na poler i mat złotem płatkowym na czerwonym pulmencie. Rekonstrukcję polichromii po zdjęciu przemalowań przeprowadzono
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używając farb temperowych. Na błękitną szatę i czerwoną suknię ostatnią warstwę malarską położono
laserunkowo, stosując naturalne pigmenty: lapis lazuli i cynobru. Po wypolerowaniu wypukłych części
rzeźby pokryto ją werniksem końcowym błyszczącym firmy Talens 002.
Podsumowanie i wnioski końcowe
W efekcie konserwacji i restauracji późnogotyckiej rzeźby Madonna z Dzieciątkiem powstrzymano proces jej degradacji i zabezpieczono obiekt przed oddziaływaniem warunków zewnętrznych
na poszczególne warstwy technologiczne. Usunięto wadliwe materiały z poprzedniej konserwacji
i w miarę możliwości przywrócono wartości estetyczne i artystyczne dzieła. Wykonanie rekonstrukcji
polichromii przywróciło rzeźbie jej funkcję sakralną.

Ryc. 1-3. Rzeźba Madonna z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach. Stan przed konserwacją (ryc. 1),
po usunięciu przemalowań (ryc. 2) i po konserwacji (ryc. 3).
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Ryc. 4. Fragment przed konserwacją.

Ryc. 5. Fragment w trakcie konserwacji.

Ryc. 7. Stan po konserwacji.

Ryc. 6. Fragment w trakcie konserwacji. Widoczne gwoździe, które
posłużyły jako szkielet do nadbudowy nosa.
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Problem opieki nad zabytkami w Opolu
– metody zabezpieczania
Żyję i mieszkam w Opolu, mieście, które mój ojciec wybrał na miejsce swojej aktywności zawodowej po ukończeniu studiów w Krakowie; tu chodziłem do szkoły podstawowej i średniej. Opole
opuściłem na okres studiów na ASP w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, po czym wróciłem do Opola, ponieważ z tym miastem jestem związany emocjonalnie.
Z racji uprawianego zawodu obserwuję uważnie kondycję opolskich zabytków i z zaniepokojeniem stwierdzam, że nie jest z nią najlepiej. Troskę budzi zwłaszcza stan zachowania opolskiej
rzeźby plenerowej – pomników, kapliczek oraz niektórych zabytkowych budynków i murów.
Nie można powiedzieć, że miasto nie dba o swoje zabytki – przeciwnie – w miarę jak pozwalają skromne środki, uruchamia prace renowacyjne i naprawcze. Poprawa jednakże jest przejściowa – „naprawiony” zabytek znowu niszczeje i sytuacja wraca jakby do punktu wyjścia (zwłaszcza
w zakresie estetycznym). Wymienić można tutaj np. pomnik Jeździec na koniu Felixa Kupscha
na ul. Korfantego 1 (fot. 1), rzeźbę Św. Jerzego Thomasa Myrtka na ul. Ozimskiej, fontannę Ceres
Edmunda Gomansky’ego na Placu I. Daszyńskiego (fot. 2), portal i figura Św. Jana Nepomucena
przed klasztorem oo. Franciszkanów (fot. 3). Wydaje się, że przyczyna tkwi w polityce ochrony
zabytków – obok podejmowanych działań rewaloryzacyjnych równolegle powinny przebiegać zadania profilaktyczne i zabezpieczające.
Po odrestaurowaniu zabytku, pracujący przy nim artysta – konserwator, opracowuje dla właściciela bądź użytkownika zabytku tzw. wytyczne, to znaczy instrukcję, jak należy postępować
z obiektem, żeby konserwacja dała długotrwały efekt. Taka „instrukcja obsługi” odnowionego
zabytku zawiera wykaz i opis czynności, zabiegów i terminów, w jakim powinny być wykonane.
W zakresie przestrzegania tych zaleceń powinien obowiązywać bezwzględny rygor! Tymczasem
w praktyce obserwuje się dużą niefrasobliwość właścicieli – zalecenia się modyfikuje, traktuje
wybiórczo bądź ignoruje. Na przykre skutki tych zaniedbań nie trzeba długo czekać. Wydaje się,
że należałoby zintensyfikować kontrolę służb konserwatorskich w tym zakresie, a jednocześnie
uświadamiać właścicieli o potrzebie „pielęgnowania” zabytków. Może organizować szkolenia
dla właścicieli zabytków? Nadmieniam, że np. w Warszawie tzw. bieżącą konserwacje obiektów
plenerowych przeprowadza się dwa razy w roku – a są to 43 obiekty w pięciu parkach Warszawy.
Dla zilustrowania idei instrukcji postępowania z zabytkami po konserwacji, przytoczę zalecenia,
jakie opracowałem dla służb miejskich, po zakończeniu renowacji fontanny Ceres w Opolu:
„Fontanna, jako obiekt historyczny, plenerowy, wykonany z piaskowca, który jest kamieniem
o słabej strukturze, łatwo ulegającym destrukcji – jest szczególnie podatna na działania różnorodnych czynników szkodliwych, wymaga niezwykle pieczołowitej, starannej i ustawicznej opieki
ze strony właściciela.
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Właściwa ekspozycja fontanny wymaga spełnienia co najmniej warunków podstawowych, jakimi są:
• utrzymanie w czystości zbiornika (studni) i sieci tworzących zamknięty obieg wody; woda
wpuszczona do zbiornika winna być czysta, filtrowana, z dodatkiem środków niszczących szkodliwe drobnoustroje; zbiornik na wodę musi być każdorazowo po lub przed sezonem opróżniony z wody, starannie oczyszczony i zdezynfekowany;
• pilnie należy udrożnić system wymiany wody w zbiornikach fontanny – tzn. umożliwić odprowadzenie wody do kanalizacji, na bieżąco kontrolować drożność „rzygawy”, rur spustowych
i odpływów zamontowanych w bryle rzeźbiarskiej, misie i basenie fontanny i usuwać wszelkie
zanieczyszczenia;
• każdorazowo po lub przed sezonem powierzchnia fontanny (bryły rzeźbiarskiej, cokołu i basenu) winna być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznie (pędzlami i szczotkami miękkimi
– wykluczone metalowe) i hydromechanicznie – strumieniami wody o niedużym ciśnieniu,
z użyciem delikatnych środków powierzchniowo – czynnych;
• przy szczególnie dużym wykwicie glonów i porostów, w czasie długich okresów wilgotnej, upalnej pogody, wykonać doraźne zabiegi biobójcze;
• raz na dwa lata, po sezonie, dokonywać szczegółowego przeglądu stanu zachowania powierzchni kamiennych fontanny przy udziale konserwatora dzieł sztuki i usuwać zauważone uszkodzenia – np. spękania, szczeliny, poluzowanie kitów;
• co trzy lata należy powtarzać zabiegi biobójcze przy użyciu preparatów chemicznych – w miarę
potrzeby – impregnacji hydrofobowej;
• wskazanym byłoby, na okresy zimowe zabezpieczać (nakrywać) fontannę przenośną obudową,
wykonaną z materiałów przepuszczających powietrze (np. desek, płyt drewnianych), uchroni
to fontannę przed bezpośrednim wpływem zanieczyszczonej atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi, które powstają zimą, przedłuży jej żywotność i zaoszczędzi wiele kosztów
związanych z utrzymaniem obiektu;
• bardzo ważną sprawą jest właściwa wentylacja podziemi fontanny, która uniemożliwi gromadzenie się wilgoci, powodującej korozję urządzeń.”
Przy okazji przypominania tego „dekalogu” dla fontanny, chciałbym sformułować zalecenie naczelne:
Fontanna jest już ponad stuletnią „staruszką”, wykonała ogromną pracę dostarczając ochłody
i atrakcji Opolanom w czasie letnich upałów i por,a żeby odpoczywała.
Pełniąca funkcje fontanny grupa rzeźbiarska Bogini Ceres, dzieło wybitnego artysty E. Gomansky’ego,
wspaniały przykład rzeźby secesyjnej z wszystkimi jej atrybutami, powinna już tylko cieszyć oczy Opolan i odwiedzających nasze miasto turystów swoim niezaprzeczalnym pięknem. Pozwólmy jej na ten
szczególny status! Rzeźba musi na co dzień walczyć z rozlicznymi szkodliwymi czynnikami: zanieczyszczeniem powietrza, warunkami atmosferycznymi, szkodliwymi mikrodrganiami w następstwie
natężonego ruchu samochodowego – zaoszczędzimy jej zatem zmagań z oblewającą ją wodą i zgubnymi tego skutkami. Na dodatek pracująca pompa wodna nieustannie wstrząsa fontanną i powoduje groźne rozluźnianie kamieni. Brakuje również odpływu wody ze studni w podziemiach fontanny
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do kanalizacji. Przy generalnym remoncie nawierzchni pl. Daszyńskiego, mimo usiłowań, nie udało
się odszukać historycznych odprowadzeń ścieków – uniemożliwia to usunięcie zanieczyszczeń (warstw
mułu) z dna zbiornika wody. Nie bądźmy bezlitośni dla materii zabytkowej. Pozbawiona funkcji fontanny rzeźba, ma szansę w dobrym zdrowiu przeżyć jeszcze wiele lat.
Zabytki w Opolu narażone są na szczególny rodzaj zniszczeń. Obok typowych uszkodzeń wywołanych przez czynniki atmosferyczne, swoje piętno wywarł na nich cement zawarty w powietrzu
– ostatnio w mniejszym stopniu (po zastosowaniu filtrów oraz likwidacji niektórych cementowni),
a w przeszłości – o ogromnym nasileniu. Zapylenia cementowe w połączeniu z wilgocią powodowały narastanie różnej grubości ciemnej warstwy, niezwykle szkodliwej, bardzo trudnej do usunięcia. Cementowe nawarstwienia szczelnie zamykały pory kamienia, powierzchni ceramicznych
i zapraw mineralnych, powodowały ich postępującą deteriorację (osłabienie i obniżenie jakości,
rozwarstwienia i kruszenia).
Konserwacja na obiektach kamiennych w Opolu, a zwłaszcza piaskowcach i wapieniach
jest trudna, materiałochłonna i czasochłonna, w związku z tym także kosztowna. Toteż postulat
szczególnej ochrony nabiera wyjątkowego znaczenia.
Dużą uciążliwością są zanieczyszczenia i odchody ptasie. Dotyczy to nie tylko Opola – jest
to jeden z największych problemów wielu miejskich aglomeracji. Gołębie siadają na wszystkim
co wystaje z elewacji budynków i wszystkich wolno stojących obiektach – rzeźbach, pomnikach,
fontannach, kapliczkach. Bywa, że budynek czy rzeźba po pieczołowitej i kosztownej konserwacji,
zostaje od razu zanieczyszczona. Tak było z przywoływanym już przykładem konserwacji fontanny
na pl. Daszyńskiego. Natychmiast po zakończeniu prac, na głowie bogini „Ceres” gniazdo uwiła
sobie para gołębi. Obrazek miły dla oka, ale przykry w skutkach dla rzeźby.
Odchody ptasie (pomijając względy estetyczne), mają bardzo niekorzystny wpływ na stan zachowania zabytku. Ingerują w strukturę kamieni, okładzin, tynków powodując ich dezintegrację,
osłabiają kondycję. Wytwarzające się kwasy działają rozpuszczająco na niektóre jego składniki.
Ponadto budowane latami w zagłębieniach formy rzeźb ptasie gniazda, w połączeniu z wilgocią,
powodują po czasie gnicie dostarczonego materiału organicznego, a w konsekwencji powstawanie
mikroorganizmów – flory bakteryjnej i grzybów. Dochodzi do dalszej mechanicznej i chemicznej
destrukcji, a także pojawienia się plam barwnych w wyniku wytwarzania barwników. Produkty przemiany materii mogą również zmienić strukturę materiału poprzez ośrodki krystalizujące
– aż do całkowitego rozkładu podłoża.
W różnych miastach stosuje się różne metody walki z tym problemem, np. odstraszanie, moduły
zapachowe, dźwiękowe, kolce, specjalne siatki.
Z moich doświadczeń przy pracach konserwatorskich na zabytkach wynika, że oczekiwany
rezultat dają siatki, które montuje się (naciąga) na powierzchni obiektu, a jednocześnie są estetyczne
i nie zniekształcają odbioru wizualnego. I mają znakomity atut – jest to sposób bezpieczny również
dla ptaków, w odróżnieniu od niehumanitarnych kolców, przynoszących ptakom okaleczenia.
W ostatnim czasie restaurowałem w Opolu rzeźbę Św. Józef z Dzieciątkiem (fot. 4, 5), z naroża
kamienicy na ul. Katedralnej i figurę Madonny z Dzieciątkiem (fot. 6, 7) przy placu Sebastiana.
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Przy konserwacji tych obiektów musiałem zmierzyć się ze zniszczeniami spowodowanymi
„specyfiką” zanieczyszczeń występujących na terenie Opola – o czym w tym tekście już wspominałem
– nawarstwieniami zanieczyszczeń i skutkami działalności gołębi. Z ażurowego wnętrza ceramicznego
wspornika podtrzymującego rzeźbę Madonny usunąłem trzy dziesięciolitrowe wiadra różnorodnego
materiału nagromadzonego przez ptaki. Były to m.in. trawy, liście, gałęzie, sznurki, śmieci – wymieszane
z odchodami, a wszystko w stanie wilgotnym i nadgniłym.
Usunięcie wtórnych nawarstwień i zanieczyszczeń z powierzchni rzeźb jest – można powiedzieć –
pierwszym etapem prac zabezpieczających. Wykonane kolejno zabiegi dezynfekcji, odsolenia, wzmocnienia osłabionej konstrukcji, konsolidacji struktury wewnętrznej materii oraz końcowej impregnacji
hydrofobowej to również istotne działania, które nie tylko przywróciły prawidłową kondycje substancji
zabytkowej, ale profilaktycznie ustabilizowały ją na przyszłość.
W celu zrealizowania pełnego programu ochrony, po wykonaniu właściwej renowacji zamontowałem na tych obiektach jako zabezpieczenie siatki, wydaje się z bardzo dobrym rezultatem (fot. 8, 9).
Są to siatki wykonane z polietylenu o przekroju oczek 4 x 4 cm (są więc barierą nawet dla małych gatunków ptaków). Materiał jest bardzo trwały i odporny na wahania temperatury i promieniowania UV.
Obecność siatki, w tym przypadku koloru piaskowego, nie zakłóca prawidłowego „odbioru” rzeźb,
a jej subtelny charakter – można powiedzieć – dyskretnie akcentuje rangę zabytku, dla którego zastosowano przecież
dodatkową osłonę.
Jeżeli chodzi o profilaktykę i ochronę
zabytków przed szkodliwymi warunkami
otoczenia, warto byłoby pokusić się o zabezpieczenie obiektów na zimę i ochronę
przed niekorzystnym działaniem fluktuacji
pogodowych, zamarzających opadów itp.
Niektóre Śląskie miasta zafundowały swoim zabytkom „ubrania” w postaci
drewnianych przesłon z desek, płyt czy
brezentów (fot. 10, 11) – są estetyczne,
„oddychają” i w znacznym stopniu redukują agresywne czynniki atmosferyczne,
a również stanowią barierę dla zabrudzeń
(zwłaszcza sadzy, pyłów, smółek węglowych, zanieczyszczeń komunikacyjnych).
Koszty poniesione na takie zabezpieczenia
zwróciłyby się wielokrotnie, przedłużając
życie naszych opolskich zabytków.
Ryc. 1. Pomnik Jeździec na koniu. Agresywny wpływ środowiska miejskiego
na kamienny zabytek. Postępujący proces gromadzenia się szkodliwych zanieczyszczeń na powierzchni. Stan zachowania 12 lat po konserwacji.
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Ryc. 2. Fontanna Ceres. Wtórne zanieczyszczenie obiektu, nagromadzenie glonów, porostów odchodów ptasich. Stan zachowania 6 lat
po konserwacji.

Ryc. 3. Figura Św. Jana Nepomucena.
Stan zachowania 13 lat po konserwacji.
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Ryc. 4. Figura Św. Józefa z Dzieciątkiem (fragment). Stan zachowania przed konserwacją. Uszkodzenia formy i zanieczyszczenia
powierzchni, w tym odchody ptasie.

Ryc. 5. Gniazdo i odchody ptasie za figurą św. Józefa. Stan
przed konserwacją.

Ryc. 6. Figura Madonna z Dzieciątkiem (fragment).
Widoczne zanieczyszczenie powierzchni rzeźby
czynnikami środowiska miejskiego.
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Fot. 7. Ażurowy wspornik
podtrzymujący figurę Madonny. Wewnętrzna przestrzeń wypełniona jest nagromadzonym przez ptaki
gnijącym materiałem. Stan
przed konserwacją.

Ryc. 8. Figura Św. Józefa z Dzieciątkiem po konserwacji, zabezpieczona przed ptakami siatką polietylenową w kolorze
piaskowym.
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Ryc. 9. Madonna z Dzieciątkiem po konserwacji – siatka zabezpieczająca przed dostępem ptaków..

ilustracje

Ryc. 10. Rybnik – Rynek, fontanna z figurą Św. Jana Nepomucena. Drewniana nakrywa ochraniająca misę fontanny przed szkodliwymi
czynnikami w sezonie zimowym.

Ryc. 11. Rybnik. Okrycie fontanny na okres zimowy.
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brama grobnicka (zwana klasztorną) w głubczycach...

Andrzej Legendziewicz

Brama Grobnicka (zwana Klasztorną) w Głubczycach
w świetle badań architektonicznych i ikonograficznych1
Lokacja miast na terenie Śląska, zapoczątkowana przez księcia Henryka Brodatego w pierwszej
połowie XIII wieku, znalazła po jego śmierci wielu kontynuatorów. Poparcie dla tego procesu wykazywali także królowie czescy, w tym Przemysł Ottokar II, który na niespokojnym pograniczu śląsko-czeskim, zapewne przed rokiem 1253 nadał Głubczycom prawa miejskie.2 Kolejnym etapem konstytuowania się każdego ośrodka miejskiego było wzniesienie obiektów niezbędnych dla jego funkcjonowania: ratusza – siedziby władz lokalnych, kościoła parafialnego, oraz otoczenie go początkowo
wałem drewniano-ziemnym, a następnie obwodem murów miejskich z bramami.
Opis ogólny murów
Średniowieczny obwód w Głubczycach, wzmiankowany już w 1282 roku, tworzyła kamienna kurtyna z trzema bramami oraz dziewiętnastoma basztami o rzucie półkola lub półkola z ostrzem.3 Od strony
północnej wjazdu do miasta broniła brama Górna (zwana Nyską), od południa – Dolna (Opawska),
a od wschodu – Grobnicka (Klasztorna).4 Prawdopodobnie w XIV i XV wieku wzmocniono je o przedbramia, a same wieże: Górną i Grobnicką, podwyższono i zwieńczono dachami namiotowymi.5 Rozwój
technik wojskowych z użyciem broni palnej spowodował prawdopodobnie modernizację wież w początkach XVII wieku. Wynikiem tych działań jest, widoczna na panoramie miasta z około 1738 roku autorstwa F.B. Wernera, ośmioboczna nadbudowa z ozdobnym grzebieniem attyki wieńcząca Bramę Opawską
oraz podwyższenie półkolistych baszt południowego odcinka o kondygnacje z pilastrami i nakrycie ich
murowanymi kopułkami zapewne z osadzonymi w szczytach krzyżami. Niwelację murowanego obwodu
zapoczątkowało królewskie rozporządzenie z 1764 roku.6 Proces rozbiórki kurtyny rozpoczęto u schyłku
XVIII wieku, natomiast spośród bram jako pierwszą w 1830 roku wyburzono Górną (Nyską),7 w sześć
lat później – Bramę Dolną (Opawską),8 a w 1853 roku – Grobnicką (Klasztorną).9
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Terenowe prace badawcze zrealizowano przy współpracy z Powiatowym Muzeum w Głubczycach. Za pomoc w trakcie badań chciałbym podziękować Pani Dyrektor Barbarze Piechaczek oraz Pani Wiktorii Stangret.
Prawa miejskie Głubczycom nadał przed rokiem 1253 zapewne Przemysł Ottokar II. K. Maler, Dzieje Głubczyc do 1742 roku, Opole
2003, s. 32-33.
G. Biermann, Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerdorf, cz 1. Teschen 1874, s. 34, 110; E. Bednara, Aus der Frühgeschichte der
deutsche Stadt Leobschütz, Beiträge zur Heimatkunde Oberschlesiens, 1931, s. 128; F. Minsberg, Geschichte der Stadt Leobschütz, Neisse
1882, s. 36-37; F. Troska, Geschichte der Stadt Leobschütz, Leobschütz 1892, s. 10-11.
W 1822 roku w południowo-zachodnim narożniku obwodu przebito czwartą bramę – Wodną. Za: R. Hofrichter, Heimatkunde
des Kreises Leobschütz, T.2. H.3, Leobschütz 1911, s. 77.
Widok obu wież znamy z panoramy Głubczyc z 1738 roku autorstwa F.B Wernera.
K. Maler, Dzieje Głubczyc w latach 1742-1945, Głubczyce bd, s. 240.
R. Hofrichter, Heimatkunde des Kreises Leobschütz, T.2. H.3, Leobschütz 1911, s. 77; K. Maler, Dzieje Głubczyc w latach…, op. cit., s. 240.
R. Hofrichter, Heimatkunde…, op. cit., T.2. H.3, s. 77; K. Maler, Dzieje Głubczyc w latach…, op.cit., s. 241.
Ibidem.
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Analiza wzmianek historycznych, literatury oraz ikonografii archiwalnej
Najstarsze zapisy źródłowe wspominające mury miejskie pochodzą z 1282 roku10 oraz z 15 kwietnia 1298 roku.11 Same bramy miejskie pojawiają się kilkukrotnie jako punkty odniesienia w aktach
dotyczący sprzedaży nieruchomości znajdujących się w ich pobliżu. Brama Dolna (Opawska) wymieniana jest w aktach z 1383 roku – informującym o zbyciu ziemi przez księcia Mikołaja,12 oraz
z 1388 roku – mówiącym o sprzedaży miejskiego młyna.13 Z 10 stycznia 1565 roku pochodzi dokument nabycia przez miasto zamku położonego przy Bramie Górnej.14
Tematyka murowanego obwodu obronnego Głubczyc podnoszona była w literaturze kilkukrotnie.
Badacze niemieccy oraz polscy traktują mury marginalnie powołując się na najstarsze dokumenty
źródłowe i kładą budowę muru na koniec wieku XIII a rozbudowę na przełom XIV oraz XV wieku.15
Jako pierwszy omówienie bram miejskich z nazwami publikuje Robert Hofrichter, pobieżnie opisując
ich architekturę oraz elementy wyposażenia.16 Analizę formy architektury bram miejskich w oparciu
o plan miasta z 1770 roku autorstwa A. Plasqude oraz panoramy F.B. Wernera z połowy XVIII wieku
przedstawiła Barbara Piechaczek.17 Tezy obejmujące ukształtowanie wszystkich zespołów bramnych
oraz rozważania na temat murów zawarła ta sama autorka w swojej rozprawie doktorskiej.18 Weryfikację dotychczas prezentowanych w literaturze tez rozwoju Bramy Grobnickiej, można było podjąć
w oparciu o badania przeprowadzone latem 2012 roku przy okazji realizacji robót przy wymianie
bruków na obszarze miasta lokacyjnego w Głubczycach.19 Częściowe wyniki tych prac opublikowane
zostało przez Wiktorię Stangret w Opolskim Informatorze Konserwatorskim w 2013 roku.20
Dla rozważań nad architekturą oraz rozplanowaniem zespołu bramy Grobnickiej niezwykle cenne
są przedstawienia widokowe miasta, z których najstarszy autorstwa Friedricha Bernharda Wernera
G. Biermann, Geschichte der…, op. cit., s. 34, 110; E. Bednara, Aus der Frühgeschichte…, op. cit., s. 128; F. Minsberg, Geschichte der…,
op. cit., s. 36-37; F. Troska, Geschichte der…, op. cit., s. 10-11;
11
F. Troska, Geschichte der…, op. cit., s. 12; D. Prix, M. Wilhoda, Hlubčice jako mocenský nástroj Přemyslovské dynastie, [w:] Allir unser
getrawen Burger, Ĉasopis Slezského Zemského Muzea, 50/2001, s. 193-203; F. Minsberg datuje ten dokument na dzień 16. maja 1298
roku. por. F. Minsberg, Geschichte der…, op. cit., s. 124-5
12
F. Minsberg, Geschichte der…, op. cit., s. 235.
13
F. Troska, Geschichte der…, op. cit., s. 24.
14
F. Minsberg, Geschichte der…, op. cit., s. 175.
15
por. F. Minsberg, Geschichte der…, op. cit., .s. 124-125; G. Biermann, Geschichte der…, op. cit., s. 132; F. Troska, Geschichte der…, op. cit.,
s. 24; H. Lutsch, Verzeichnisses der Kunstdenkmäler Schlesiens, Bd. IV, Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln, t. 4 Breslau 1894,
s. 173-174; E. Bednara, Aus der Frühgeschichte…, op. cit., s. 128; E. Königer, Kunst in Oberschlesien, Breslau, 1938, s. 60; W. Dziewulski,
Głubczyce. Studium historyczno-urbanistyczne miasta, PKZ Wrocław 1956, s. 1-9; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo
opolskie, powiat Głubczycki, T. VII, z. 2, pod. Red. T. Chrzanowskiego i M. Konieckiego, Warszawa 1961, s. 28-29: J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Głubczycach, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu, PKZ Wrocław, 1974; M.
Przyłęcki, Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku, Ochrona, konserwacja, ekspozycja 1850-1980, Warszawa 1987, s. 24;
tenże Budowle zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998, s. 178; D. Prix, M. Wilhoda, Hlubčice…, op. cit., 193-203; K. Maler, Głubczycki mur obronny, [w:] Kalendarz Głubczycki, 2001, s. 159-167; K. Maler, Dzieje Głubczyc do…, op. cit.; J. Pilch, Leksykon zabytków
architektury Górnego Śląska, Warszawa 2006, s. 61.
16
R. Hofrichter, Geschlichliche Einzelbilder der Stadt Leobschütz, [w:] Heimatkunde des Kreises Leobschütz, cz. 2, z. 2, Leobschütz 1911, s. 72.
17
B. Piechaczek, Bramy miejskie w Głubczycach i ich przedbramia przed 1770 r, [w:] Głos Głubczyc, 9/2005, s.19.
18
B. Piechaczek, Średniowieczne kamienne obwarowania miast Opolszczyzny do końca XV wieku, praca doktorska, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 33-65.
19
A. Legendziewicz, Brama Grobnicka…, op. cit.
20
W. Stangret, Badania archeologiczno-architektoniczne Bramy Grobnickiej w Głubczycach, woj. opolskie, [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole 2013, s. 183-196.
10
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ukazujący Głubczyce od południa powstał około 1738 roku. Natomiast z początku XIX wieku pochodzą dwa widoki od strony wschodniej, z których jeden autorstwa Edlera przedstawiający bramę
Grobnicką i klasztor franciszkanów powstał około 1800 roku, a drugi z panoramą miasta – zapewne w I połowie XIX wieku. Miasto przedstawione zostało także od strony południowej na litografii
z około 1840 roku. Materiał ikonograficzny uzupełniają źródła kartograficzne. Pierwszy plan opracowany przez mierniczego królewskiego Christiana von der Wrede około 1750 roku, przedstawia bramę Grobnicką poprzedzoną bastionowym narysem fortyfikacji nowożytnych oraz zapewne groblą.
Kolejny plan Głubczyc, powstały w 1770 roku autorstwa A. Plasqude ukazuje miasto wraz z przedmieściami. W rejonie bramy oznaczone zostały dwa budynki, jeden po stronie południowej i drugi
po północnej. Cennym materiałem źródłowym zawierającym informacje o podziale własnościowym
na obszarze miasta lokacyjnego oraz rejonu bram miejskich jest plan katastralny miasta z 1890 roku,
będący własnością Urzędu Miejskiego. Na jego podstawie możliwe jest wskazanie poszczególnych parcel, w zasięgu których znajdowały się poszczególne budynki po północnej stronie przejazdu bramnego.
Wyniki badań architektonicznych
Jak już wcześniej wspomniano badania architektoniczne metodą wykopaliskową reliktów bramy Grobnickiej przeprowadzono w związku z robotami budowlanymi obejmującymi wymianie bruków na obszarze centrum Głubczyc. Podczas prac badawczych, w wykopie założonym na przecięciu obwodu obronnego
z ulicą Klasztorną, odsłonięto relikty murów tworzących wieżę bramną z szyją oraz przylegające do nich
od północy fragmenty zabudowy złożonej z dwóch kamienic tworzących do 1945 roku północną pierzeję
ulicy. Zrealizowane w lipcu i sierpniu 2012 roku badania miały na celu rozpoznanie formy i architektury
oraz określenie chronologii przekształceń w zasięgu poszczególnych wydzielonych budowli. Przedstawione
poniżej wyniki prac były podstawą do sformułowania wniosków konserwatorskich dla potrzeb projektu ekspozycji reliktów bramy Grobnickiej.
Najstarsze elementy, odsłonięte w zachodniej części wykopu, stanowiły mury fundamentowe wykonane z ciemnego łupka kamiennego w odcieniu od grafitowego do szarego układanego. Materiał kamienny układany warstwami związany został twardą zaprawą wapienno-piaskową barwy białej z widocznymi
w strukturze grudkami niedolasowanego wapna. Mury szerokości prawie 2 metrów, wykonane w wykopach
wąsko-przestrzennym, tworzą obrys zbliżony kształtem do prostokąta o wymiarach 8,5 metra na 8,9 metra.
Od wschodu przejazd w osi wschód-zachód zawężają ościeża otworu bramnego o szerokości około 3,2 metra. Od strony miasta wnętrze wieży było zapewne otwarte bez przewężenia.
W oparciu o technologię budowy oraz zapisku źródłowe, realizację wieży bramnej można kłaść na schyłek XIII lub początek XIV wieku. W świetle dokumentów archiwalnych nie można wykluczyć, że została
ona wzniesiona wkrótce po 1282 roku. Pochodzące z tego roku dwa dyplomy informują o zatargu pomiędzy
mieszczanami głubczyckimi a joannitami mającymi opiekę nad kościołem. Pierwszy zawiera informację
o zniszczeniu domu zakonników w Grobnikach,21 a drugi precyzuje warunki ugody zawartej w obecności
księcia opolskiego Mikołaja I i Hermanna von Hohenlore Wielkiego Przeora Zakonu Joannitów

21

G. Biermann, Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerndorf, Tl. 1, Teschen, 1874. s. 34, 110; E. Bednara, Aus der Frühgeschichte
der deutschen Stadt Leobschütz, [w:] Beiträge zur Heimatkunde Oberschlesiens“, 1931. s. 128.
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na Morawach i Śląsku.22 W świetle tego dyplomu mieszczanie mieli darować zakonnikom pieniądze na zakup
dwóch domów mieszkalnych w pobliżu kościoła, w miejscu którym szpitalnicy wznieśli tzw. Krzyżowy Dom
oraz wyrazili zgodę na przebicie dwóch furt w obwodzie miejskim.23 Lokalizacja jednej jest znana – znajdowała się ona w zachodniej części obwodu, na przedłużeniu obecnej ulicy J. Kochanowskiego i prowadziła
na łąki należące do miasta. Natomiast położenie drugiej pozostaje nieznane. Jednakże umieszczenie bramy
miejskiej u wylotu drugorzędnej ulicy Klasztornej, biegnącej w kierunku ich komendy w pobliskich Grobnikach i znajdującej się na tyłach zabudowy rynkowej oraz ukształtowanie samej wieży, nasuwa przypuszczenie, że tu mogła znajdować się druga z furt.
Z archiwalnej ikonografii Głubczyc wiemy, że wieża posiadała odsadzkę na wysokości około 10 metrów
nad terenem, która mogła wyznaczać poziom ganka bojowego (?). Płaszczyznę elewacji wschodniej rozbijała
wysoka ostrołuczna wnęka, zapewne mieszcząca opuszczaną bronę. W odsłoniętych murach na poziomie
fundamentów nie stwierdzono jednak reliktów prowadnic ani obramień ościeży otworu przejazdowego.
Wieżę bramną poprzedzała zapewne grobla biegnąca w kierunku wschodnim o szerokości około
5,7 metra, której ściany boczne wykonano w technice analogicznej jak mury wieży. Zarejestrowano
je w trzech odcinkach tworzących północne omurowanie oraz jednym – południowym. Wspomnijmy,
że uchwycona w terenie długość obmurowanego nasypu grobli sięgała prawie 12 metrów.
Prawdopodobnie w końcu XIV wieku lub na początku następnego stulecia bramę Grobnicką wzmocniono poprzez wzniesienie przed nią przedbramia. Na przedłużeniu przejazdu bramnego
od strony wschodniej zarejestrowano dwa równoległe mury tworzące prostokątną w rzucie szyję o wymiarach około 8 na 10 metrów, z których północny zachowany jest niemal w całości, a południowy
uchwycono w trzech fragmentach. Wzniesiono je z łamanego piaskowca układanego nieregularnie
na dość twardej zaprawie wapienno-piaskowej barwy biało-kremowej z odcinającymi się w strukturze grudkami niedolasowanego wapna. Fundamenty obu ścian bocznych o szerokości około
150 cm zarejestrowano w odległości około 3,5 metra od wschodniej ściany wieży. Połączono je z wieżą
poprzez mury oparte zapewne na łękach odcinkowych. Ławy szyi przedbramia wykonano w wykopie
wąsko-przestrzennym. Narożniki od wschodu wzmocniono ukośnie ustawionymi dwoma przyporami.
W oparciu o zachowane relikty, prześwit otworu wjazdowego można rekonstruować o szerokości około
3 metrów. Nadmieńmy, że otwór bramy przejazdowej umieszczony został w osi dawnej grobli, której
mury precyzyjnie „wycięto” w związku z budową przedbramia.
Po północnej stronie szyi, w odległości około 2 metrów od niej, odsłonięto filar fundamentu
o szerokości około 1 metra i długości 2,5 metra. Wymurowano go z kamienia łamanego – łupka przemieszanego z piaskowcem, które związała twarda zaprawa wapienno-piaskowa barwy biało-różowej.
Prawdopodobnie stanowił on podstawę ostrogi zrealizowanej w XVI wieku na przełomie gotyku
i renesansu, umożliwiającej regulację poziomu wody w stawach przylegających od północy do zespołu
bramnego oraz grobli.
Filar ostrogi został wykorzystany jako fragment wschodniego fundamentu niewielkiego budynku
wzniesionego zapewne w okresie baroku w XVIII wieku. Założono go na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 5,7 metra na 7,5 metra i przylegającego do wieży bramnej od północy. Jego nową
22
23

F. Troska, Geschichte…, op. cit., s. 10-11; F. Minsberg, Geschichte der Stadt Leobschütz, Neisse 1882, s. 36-37.
F. Troska, Geschichte…, op. cit., s. 10-11.
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północną ławę o szerokości od 70 do 75 cm wykonano z kamienia łamanego oraz cegły o wymiarach
6-6,5 cm / 14-15 cm / 26-27 cm. Spoiła je dość słaba zaprawa gliniasta barwy ciemno-żółtawej. Prawdopodobnie podczas budowy domu nie istniało już przedbramie, które rozebrano jeszcze w XVIII wieku.
Kolejny budynek mieszkalny, zlokalizowany na wschód od opisanego powyżej, powstał zapewne
w końcu XVIII lub na początku kolejnego stulecia. W północno-wschodnim narożniku wykopu odsłonięto ławę szerokości około od 70 do 80 cm stanowiącą mur obwodowy i zachodnie zamknięcie kamienicy. Dostawiono je do fundamentu narożnej przypory północnej ściany dawnego przedbramia. Ławę
domu wymurowano dość niestarannie z kamienia łamanego (rozbiórkowego) oraz cegły o wymiarach
6-7 cm / 14 cm / 29-30 cm. Materiał kamienny oraz ceramiczny o zróżnicowanym kolorze wypału od pomarańczowego do wiśniowego zespoliła dość słaba zaprawa wapienno-piaskowa, barwy kremowo-białej.
Wykop badawczy w zasięgu obu kamienic przyniósł jeszcze odsłonięcie murów fundamentowych
zrealizowanych zapewne w XIX wieku – będących świadectwem ich przebudów. W obrysie starszego
budynku odsłonięto w północno-zachodnim narożniku ceglane mury szerokości około 70 cm stanowiące podstawę zapewne klatki schodowej (?). Ponadto stwierdzono, że północny mur fundamentowy
na długości prawie 3 metrów został wymieniony, a nowy o szerokości 85 cm wykonano z wykorzystaniem kamienia rozbiórkowego oraz cegły maszynowej. Ostatnią zmianą w zasięgu tej działki była budowa budynku gospodarczego pomiędzy kamienicami. Natomiast w kamienicy z przełomu XVII i XIX
wieku stwierdzono fragment nowych ceglanych schodów w narożniku północno-zachodnim. Wszystkie te prace zrealizowano z użyciem zaprawy wapienno-piaskowej, barwy żółtej z wapnem pylistym.
W oparciu o przeprowadzone badania architektoniczne sformułowano wytyczne konserwatorskie
dla zabezpieczenia i ekspozycji odkrytych reliktów murów wieży Bramy Grobnickiej. Relikty zespołu
bramnego postanowiono powiązać z istniejącymi odcinkami obwodu i wyeksponować, podwyższając
jego mury w zasięgu trawników do poziomu około 100 cm nad terenem, a w zasięgu jezdni oraz ciągów
pieszych – ukazując je w formie rysunku w posadzce. Całość ekspozycji zespołu wzbogacono tablicą
informacyjną wraz z tekstem i rysunkami rekonstrukcyjnymi bramy. Zdecydowano się jednocześnie
nie pokazywać zarysu murów dwóch późniejszych kamienic znajdujących się po północnej stronie
ulicy Klasztornej, z uwagi na klarowność przedstawiania pozostałości zespołu bramnego.
Podsumowanie badań
Zrealizowane w lecie 2012 roku badania architektoniczne w rejonie bramy Grobnickiej przyniosły
odsłonięcie partii fundamentowych wieży bramnej wraz z przedbramiem oraz dwóch budynków mieszkalnych. W oparciu o stratygrafię warstw, analizę technologii budowy oraz rozplanowania wskazano,
że najstarszym elementem jest fundament wieży bramnej o wymiarach około 8,5 na 8,9 metra oraz obmurowanie grobli biegnącej w kierunku wschodnim, które zrealizowano zapewne u schyłku XIII lub
na początku XIV wieku. Jeszcze w okresie gotyckim, prawdopodobnie na przełomie XIV i XV stulecia,
dostawiono do wschodniej ściany wieży prostokątną szyję o wymiarach około 8 na 10 metrów. Należy
przypuszczać, że ze względu na sytuację wodną w odległości około 2 metrów od ściany przedbramia,
na przełomie gotyku i renesansu wzniesiono prostokątną ostrogę. Kolejne zmiany zrealizowano
już w końcu XVIII i na początkach XIX wieku. Wtedy to wprowadzono północnej stronie drogi zabudowę składającą się z dwóch niewielkich kamienic.
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Ryc. 1. Głubczyce, panorama miasta od południa, rycina z około 1738 roku autorstwa F.B. Wernera. Brama Grobnicka oznaczona
cyfrą 6 (miedzioryt ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Głubczycach).

Ryc. 2. Głubczyce, fragment planu miasta i okolic 1770 roku autorstwa A. Plasqude. Brama Grobnicka oznaczona cyfrą 11 (ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Głubczycach).
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Ryc. 3. Głubczyce, panorama miasta od wschodu, litografia z początku XIX wieku. Brama Grobnicka pierwsza po lewej (rycina
ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Głubczycach).

Ryc. 4. Głubczyce, fragment panoramy miasta od wschodu, litografia z około 1840 roku (ze zbiorów Kunstforum Ostdeutsche Galerie,
Regensburg).
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Ryc. 5. Głubczyce relikty wieży bramy Grobnickiej w widoku
od wschodu, fotografia autor.

Ryc. 6. Głubczyce relikty przedbramia wieży bramy Grobnickiej
w widoku od wschodu, fotografia
autor.

Ryc. 7. Głubczyce relikty fundamentów kamienic w północnej
pierzei ulicy Klasztornej w widoku
od wschodu, fotografia autor.
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Rys. 1. Głubczyce, Brama Grobnicka (Klasztorna), rzut fundamentów z chronologicznym rozwarstwieniem murów. Oznaczenia: A – I poł. XIV wieku; B – II poł. XIV / I poł. XV wieku;
C – Gotyk/Renesans; D – Barok; E – XIX i XX wiek; W – wieża; P- przedbramie, G – grobla; K1, K2 – kamienice (oprac. autor).
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Mury miejskie Kluczborka – od średniowiecza do współczesności
Kluczbork, położony w północnej części Śląska, nad rzeką Stobrawą, założono na przecięciu szlaków
handlowych biegnących z Wrocławia do Krakowa oraz z Opola do Wielkopolski. Obszar miasta wytyczono na dość płaskim terenie, na planie zbliżonym do elipsy w układzie wschód – zachód. Jego granicę
od południa wyznaczało koryto Stobrawy, natomiast od północy – bagna i tereny podmokłe. Zachodnie zamknięcie terenu miasta ukształtowano w rejonie niewielkiego wzniesienia, na którym wzniesiono
zamek, wpisujące się w klin między terenami podmokłymi a nurtem rzeki.
Opis ogólny obwodu
Średniowieczny obwód obronny składał się z drewniano ziemnego wału od północy oraz ceglanej
kurtyny opinającej miasto od zachodu, południa i wschodu. W zasięg ostatniego z tych odcinków włączony został położony na wzniesieniu zamek z wysoką wieżą zlokalizowaną w jego południowym narożu. Wjazdy na obszar miasta lokacyjnego broniły dwie bramy: od zachodu Niemiecka (Wrocławska)
oraz od wschodu Polska (Krakowska). Tę drugą zlokalizowano w południowo-wschodnim narożniku
obwodu pomiędzy wieżą zamkową a nurtem Stobrawy. W murowanej części obwodu umieszczono dwa
przepusty umożliwiające przepływ Młynówki, odnogi Stobrawy. Pierwszy lokalizowano w pobliżu bramy Krakowskiej na południe od niej, a drugi niemal w połowie południowego odcinka, przy obecnym
wylocie ulicy Mikołaja Kopernika.
Analiza wzmianek historycznych i literatury
Zasób dokumentów archiwalnych dotyczących początków Kluczborka oraz rozwoju jego fortyfikacji
jest nader skromny. W świetle dokumentu z 1274 roku wystawionego przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa potwierdzającego przywileje, miasto lokowane było 26 lutego 1253 roku przez księcia
wrocławskiego Henryka III Białego i jego brata Włodzisława.1 Kolejny dokument wskazuje, że budowę
murowanego obwodu zrealizowano zapewne w 1396 roku.2 Uzupełnieniem dla źródeł pisanych są przedstawienia ikonograficzne obejmujące plan miasta z 1810 roku,3 panoramy z połowy XVIII wieku,4 obrazy
dwóch bram miejskich z około 1845 roku autorstwa B. Jarkłowskiego5 oraz widoki zamku,6 a także południowego przepustu oraz fragmentów murów.7
Dotychczasowa literatura obejmująca zagadnienia murów miejskich Kluczborka traktuje je bardzo zdawkowo. Niemieccy i polscy badacze omawiali je bardzo ogólnie – głównie w kontekście prac
1
2
3
4
5

6
7

Regesten zur Schlesischen Geschichte, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, T. VII, z. 2, Breslau 1884, s. 22-23.
W. Dziewulski, Dzieje Kluczborka od najdawniejszych czasów do 1808 roku, [w:] Szkice kluczborskie, T. II, Opole 1979, s.59.
za: www.dolnyslask.org.pl (dostęp 10.03.2015 r.).
za: www.dolnyslask.org.pl (dostęp 10.03.2015 r.).
Widok bramy Polskiej (Krakowskiej) ze zbiorów Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, a Bramy Niemieckiej (Wrocławskiej)
za: www.fotopolska.eu (dostęp 10.03.2015 r.).
za: www.fotopolska.eu (dostęp 10.03.2015 r.).
za: www.fotopolska.eu (dostęp 10.03.2015 r.).
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konserwatorskich8 lub jako pozycje w opracowaniach katalogowych, kładąc czas ich powstania na XIV,
XV wiek, a nawet XVI wiek.9 Ponadto w kilku opracowaniach katalogowych, wieżę zamkową przypisano błędnie jako element zespołu Bramy Krakowskiej (Polskiej).10 Przedstawione poniżej tezy oparto
na przeprowadzonych w 2013 roku badaniach architektonicznych obwodu11 oraz analizie dostępnego
materiału ikonograficznego.
Zakres prac badawczych
Badaniami architektonicznymi objęto siedem odcinków kurtyn murów miejskich otaczających ośrodek
lokacyjny od wschodu i południa. Rozpoznano dwa odcinki kurtyn znajdujących się na terenie dawnego
zamku: północny – wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (odcinek 1), oraz południowy – na tyłach zabudowy wzdłuż
ulicy Krakowskiej (odcinek 2). Przebadano także trzy odcinki murów w południowo-wschodnim fragmencie obwodu ośrodka lokacyjnego między ulicami Damrota a Krzywą (odcinki 3-5). Ponadto rozpoznaniem
objęto odcinek po południowo-zachodniej stronie miasta lokacyjnego położony na tyłach zabudowy przy
placu Adama Gdacjusza (odcinek 6) oraz wzdłuż ulicy Piastowskiej (odcinek 7).
W przedstawionym powyżej zakresie rozpoznano wątki murów, technologię budowy, formy detalu
i wystroju architektonicznego oraz chronologię przekształceń. Wykonano inwentaryzację fotograficzną poszczególnych odcinków kurtyn.
Wyniki badań architektonicznych
Analiza wzmianek źródłowych wskazuje, że prawdopodobna lokacja Kluczborka przez księcia wrocławskiego Henryka III Białego miała miejsce w 1253 roku.12 Późniejsze zdawkowe wzmianki w dokumentach nie dają możliwości dokładnej datacji zamku oraz poszczególnych elementów obwodu obronnego.
Prawdopodobnie, analogicznie jak w pobliskim Namysłowie,13 jako pierwszy powstał wschodni odcinek
obwodu obronnego, w którego skład wchodził zamek oraz Brama Polska (Krakowska). Za taką chronologią
przemawia znaczenie strategiczne miasta w pobliżu granicy Królestwa Polskiego oraz technologia budowy
zachowanych fragmentów kurtyny.

Bericht des Provinzial-Conservators der Kunstdentmäler der Provinz Schlesien (1905-06), s. 71; ibidem (1911-12), s. 50; ibidem (191924), s.44; E. Małachowicz, Studium Konserwatorskie do planu porządkowego, maszynopis archiwum Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu (dalej WKZ w Opolu), Wrocław 1956, s. 53.
9
E. Keyser, Deutsches Staedtbuch. Handbuch Staedtichscher Geschichte, Stuttgart-Berlin 1939, T. I. s.789; B. Gerquin Zamki śląskie, Warszawa 1957, s. 53; J. Leszczyński, E. Małachowicz, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Kluczborka, maszynopis archiwum WKZ
w Opolu, Wrocław 1956 s. 53. T. Chuściński, Średniowieczne obwarowania miast ziemi opolskiej, Kraków 1961; Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce. Województwo Opolskie, powiat: Kluczborski, tom VII, zeszyt 4, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, Instytut
Sztuki PAN, Warszawa 1960, s. 24; M. Przyłęcki, Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1850-1980, PKZ, Warszawa 1987, s. 122-123; A. Małachowicz, Mury obronne na Śląsku do połowy XV wieku, praca doktorska
– maszynopis, Biblioteka Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (dalej KHASiT), Wrocław 2015,
s. 87-93.
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Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Województwo Opolskie, powiat: Kluczborski…, op. cit., s. 24; M. Przyłęcki, Miejskie…, op. cit.,
s. 122-123; J. Pilch, Leksykon…, op. cit., s. 91.
11
A. Legendziewicz, Wyniki badań architektonicznych murów miejskich w Kluczborku, maszynopis w archiwum WKZ w Opolu,
Wrocław 2013.
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Regesten zur…, op. cit.
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Cz. Lasota, A. Legendziewicz, Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Fortyfikacje miejskie, maszynopis w bibliotece KHASiT PWr,
Wrocław 2006.
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W oparciu o zachowane relikty budowli średniowiecznych, wieży oraz dwóch odcinków kurtyn
(odcinki 1 i 2), możemy określić jedynie ogólny zasięg zabudowy wzniesionej w 1 połowie XIV wieku.
Prawdopodobnie kurtynę muru miejskiego wraz z obwodem zamku i wieżą założono na lekkim łuku
na linii północ-południe wzdłuż obecnej ulicy Jagiellońskiej. Od południa dodatkowym zabezpieczeniem był nurt Młynówki – odnogi rzeki Stobrawy.
Centralnym elementem tego odcinka była wysoka wieża zamkowa – stołp. Wzniesiono ją na planie kwadratu o wymiarach 8 na 8 metrów. Jej cokół zaakcentowany odsadzką o wysokości około 2,5 metra wykonano
z eratyków. Około 6 metrów nad nim umieszczono gzyms wykonany z użyciem kształtek ceramicznych.
Powyżej niego na gładkich płaszczyznach ścian, wymurowanych w regularnym wątku jednowowzówkowym,
rozmieszczono wąskie okna doświetlające wnętrze. Wejście do wieży zapewne z poziomu piętra zamku umieszczono od strony północnej. Najwyższa kondygnacja znana z przedstawień ikonograficznych miała funkcję
obronną. Na każdej z elewacji zakomponowano po dwa niewielkie otwory strzelnicze umieszczone w płytkich
wnękach nakrytych łękami odcinkowymi grubości ½ cegły. Znajdujący się powyżej nich pas otworów, zapewne
po konstrukcji drewnianego ganka – hurdycji (?), widoczny jest na obrazie zamku z około 1845 roku autorstwa
B. Jarkłowskiego14 oraz na pocztówce przedstawiającej ulicę Zamkową wydaną przed 1907 rokiem.15
Wieża zamku stanowiła zapewne zabezpieczenie całego przedpola muru oraz Bramy Polskiej (Krakowskiej) zlokalizowanej na południe od niej w odległości około 50 metrów, u wylotu obecnej ulicy Krakowskiej.
W świetle obrazu z około 1845 roku autorstwa B. Jarkłowicza tworzył ją przejazd o ostrołucznym wykroju.
Otwór zabezpieczony był opuszczaną broną oraz zapewne wrotami. Prawdopodobnie z uwagi na przepływający u podnóża odcinka nurt rzeki, brama poprzedzona była mostem zwodzonym, który rozebrano w wyniku
zasypania koryta w początku XIX wieku.
Na południowej elewacji wieży zamkowej zachowany jest ślad po ganku i przedpiersiu kurtyny biegnącej
w kierunku bramy miejskiej. Miała ona chodnik na wysokości około 4 metrów nad obecnym poziomem terenu, który chroniło przedpiersie o wysokości około 170-180 cm o nieznanym rozstawie blanek.
Mury tego fragmentu fortyfikacji średniowiecznych wzniesiono na cokole o wysokości od 80 do 100 cm
(w wieży do 200 cm) z lekko obrobionych eratyków. Lico ukształtowano w regularnym wątku jednowozówkowym z przypadkowo użytą zendrówką. Do murowania zastosowano cegłę wypaloną w kolorach od czerwonego do niemal czarnego z wysięgiem szkliwienia i formacie 8-9 cm/ 11-12 cm/ 25-26 cm. Wiązanie zapewniała
zaprawa wapienno-piaskowa, twarda, barwy żółtawo-kremowej.
Pochodząca z 1396 roku wzmianka źródłowa mówiąca o Kluczborku otoczonym murami i wałami wskazuje, że powstały one prawdopodobnie w 2. połowie XIV wieku.16 W świetle analizy planu miasta z 1810 roku
– kurtyny murowane otaczały je od wschodu, zachodu i południa, natomiast od północy usypany był wał drewniano-ziemny.
Nie można wykluczyć, że pierwszym etapem budowy murowanego obwodu było wzniesienie Bramy Niemieckiej (Wrocławskiej) u zbiegu obecnych ulic ks. Piotra Ściegiennego i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak w przypadku Bramy Krakowskiej jej formę możemy rekonstruować w oparciu o przekaz ikonograficzny z około 1845 roku. Otwór przejazdu bramnego o wykroju odcinkowym umieszczono w płytkim ryzalicie.
Widok zamku ze zbiorów Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.
J. Baj, Kluczbork na dawnej pocztówce, Kluczbork 2001, s. 40.
16
W. Dziewulski, Dzieje Kluczborka …, op. cit., s. 59.
14
15
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Nad nim umieszczono zapewne ganek obrońców, który w połowie XIX wieku miał konstrukcje szachulcową
nakrytą niskim dachem czterospadowym z krótką kalenicą. Przejazd zamykany był zapewne wrotami, a nad
fosą przerzucony był most, którego przęsło przy bramie było podnoszone.
Południowy fragment obwodu (odcinki nr 3-7) o łącznej długości około 700 metrów wznoszono odcinkami długości około 6 do 8 metrów. W świetle badań struktury murów można stwierdzić, że budowa postępowała od strony Bramy Niemieckiej (Wrocławskiej) w kierunku wschodnim, natomiast od strony Bramy Polskiej
(Krakowskiej) – ku zachodowi. Każdy z nowo wzniesionych odcinków zakończony był strzępiami, do których
dowiązywano kolejny. Wspomnijmy, że w obwód miasta wpuszczono bieg Młynówki, poprzez dwa przepusty,
z których zachowany jest jeden – zachodni w rejonie budynku plebani ewangelickiej. Prześwit o szerokości
około 3,5 metra nakryto łękiem odcinkowym grubości 1,5 cegły. Nieznana pozostaje także wysokość murów. 17
Mury w zachowanej wysokości sięgającej prawie 5,5 metra nad obecny teren wzniesiono na cokole z eratyków o wysokości wahającej się od 80 cm do 100 cm. Mur w regularnym wątku jednowozówkowym z dość regularnie rozmieszczoną zendrówką wzniesiono z cegły o zróżnicowanym kolorze wypału od pomarańczowego
do czarnego z miejscowym wysięgiem szkliwienia. Materiał ceramiczny o wymiarach 8-8,5 cm/ 11-12cm/ 2627 cm związała dość twarda zaprawa wapienno-piaskowa barwy żółtawo-kremowej z widocznymi w strukturze
grudkami niedolasowanego wapna. Wspomnijmy, że w licu starannie opracowano spoinę – poziomą jako płaską podciętą dołem a pionową z rysą.
Prawdopodobnie w końcu XIX lub na początku XX wieku przeprowadzono pierwsze doraźne naprawy
murów. Jedynie w partii nad zachodnim przepustem nadmurowano stylizowany niski krenelaż z blankami.
Poza tym prace ograniczyły się do rozebrania zniszczonych partii i wymurowania oraz odtworzenia lica z zastosowaniem nowego materiału zbliżonego kolorystycznie – cegły maszynowej lub materiału rozbiórkowego
– cegły o formacie gotyckim. Uzupełnienia wykonano w wątku blokowym lub główkowym z zastosowaniem
zaprawy wapienno-cementowej.
Poważne zmiany w sylwecie wieży zamkowej związane z przebudową jej górnych kondygnacji przeprowadzono w 1907 roku.18 W miejsce niskiego dachu czterospadowego oraz dwóch kondygnacji (w tym najwyższej
z 8 otworami strzelniczymi) wprowadzono wsparty na ceglanych wspornikach zbiornik na wodę, który nakryto
dwustopniowym dachem czterospadowym. Natomiast w latach 1931-32 w przyziemiu budynku zamkowego przebito szeroki przejazd i przeprowadzono ulicę Zamkową poza obrys murów do dawnego placu Solnego.19 W trakcie tych prac rozebrano przylegający od wschodu budynek magazynu solnego. Kolejne działania
naprawcze prowadzone były w latach 70. lub 80. XX wieku, kiedy to przemurowano duże połacie zachowanego lica gotyckiego. Do prac użyto nowej cegły o formacie gotyckim, ale o gładkim licu odcinającej się barwą
i fakturą od substancji zabytkowej (odcinki 2, 4, 6 i 7). Do prac użyto zaprawy cementowej, powodującej obecnie
zniszczenia lica.

Nie można wykluczyć zachowania kurtyny w pełniej wysokości z blankowaniem w zasięgu zabudowy mieszkalnej położonej
po południowej stronie ulicy Damrota.
18
J. Baj, op.cit., s. 39.
19
Ibidem
17
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Podsumowanie badań
W świetle przeprowadzonych badań architektonicznych ustalono prawdopodobnie dwie główne fazy
kształtowania się średniowiecznego obronnego obwodu w Kluczborku. Zachowane murowane fragmenty
kurtyn obejmują siedem zachowanych częściowo odcinków (odcinki od 1 do 7) oraz wieżę zamkową (stołp)
włączoną w obwód miejskich fortyfikacji. Niestety część obwodu, a zwłaszcza dwie Bramy Niemiecką (Wrocławską) oraz Polską (Krakowską), rozebrano w 2. połowie XIX wieku. Doraźne prace remontowe i naprawcze
prowadzone były na murach na przełomie XIX i XX wieku. W 1907 roku, przekształcono wieżę zamkową
zmieniając jej zwieńczenie i wprowadzając zbiornik na wodę nakryty dwustopniowym dachem czterospadowym. Przejazd w przyziemiu budynku zamkowego przebito w latach 1931-32 w związku z przedłużeniem
ulicy Zamkowej do dawnego placu Solnego. Powojenne prace remontowe zrealizowane w latach 70. i 80. XX
wieku ograniczyły się do przelicowania fragmentów ceglanych kurtyn z użyciem współczesnego materiału
oraz zapraw cementowych.
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Fot. 1. Kluczbork, zamek, wieża, widok od wschodu (fot. autor).

Fot. 2. Kluczbork, zamek, wieża, widok od zachodu (fot. autor).

Fot. 3. Kluczbork, mur miejski (odcinek 5), widok od południa.

Fot. 4. Kluczbork, mur miejski (odcinek 5), przepust i detal blankowania z XIX wieku.
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Ryc. 1. Kluczbork, plan miasta z1810 roku. za: www.dolnyslask.org.pl.
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ilustracje
Ryc. 2. Kluczbork, Brama Polska
(Krakowska), ok. 1845 roku, obraz
B. Jarkłowskiego ze zbiorów Muzeum
im. J. Dzierżona w Kluczborku.

Ryc. 3. Kluczbork, Brama Niemiecka (Wrocławska), ok. 1845
roku, obraz B. Jarkłowskiego za www.
fotopolska.eu.

Ryc. 4. Kluczbork, Zamek w widoku od wschodu, ok. 1845 roku, obraz
B. Jarkłowskiego ze zbiorów Muzeum
im. J. Dzierżona w Kluczborku.
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Rys. 1. Kluczbork, mury miejskie, rzut z chronologicznym rozwarstwieniem murów, skala 1:2000 (Oznaczenia: A – Wieża i mury zamkowe (zachowane) z 1. połowy XIV wieku; B – Mury miejskie
z 2. połowy XIV wieku (eksponowane z późniejszym przemurowaniami); C – Rekonstruowany przebieg murów miejskich i zamkowych; K – Brama Polska (Krakowska); W – Brama
Niemiecka (Wrocławska); Z – zamek, R – Ratusz i blok śródrynkowy, Kp – kościół parafialny, 1-7 – numery odcinków kurtyn murowanych).
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Początki kamienicy mieszczańskiej w Brzegu
Wstęp
Pierwsza wzmianka źródłowa traktująca o początkach domów mieszkalnych w Brzegu pochodzi
z 1318 r. Czytamy w niej o glinie z wyspy odrzańskiej przeznaczanej przez radę miejską dla mieszczan
i kościoła na budowę domów.1 Jednakże źródło nie precyzuje, czy owa glina służyła jako wypełniacz ścian
domostw wzniesionych w konstrukcji drewnianego szkieletu, czyli tzw. szachulca, czy też przerabiano
ją na cegłę służącą do wznoszenia murowanych kamienic. Informacja o umożliwieniu mieszczanom nabywania cegieł w cegielni po obniżonej cenie pochodzi dopiero z 1398 r.2 Rada, starsi, sędziowie i ławnicy postanowili wówczas, że miasto wymuruje piec ceglany i cegły oraz wapno od miasta weźmie, na który
4 małdraty i do tego proporcjonalnie cegieł przeznaczy, kiedy ktoś nie potrzebuje wapna a przecież muruje,
to wówczas starsi dadzą mu do dyspozycji to, co dobrego potrzebuje. Jednocześnie zostanie ustalona cena [produktów, usług] cegielni miejskiej dla mieszczan i także dla okolicy.3 Pozyskiwane od 2002 r. źródła materialne
w postaci reliktów ceglanych murów, a zwłaszcza odkrywanych spod późniejszych tynków fragmentów
bogatej dekoracji gotyckich fasad pokazują, że geneza kamienicy brzeskiej sięgała co najmniej końca XIV w., a zasięg jej występowania obejmował pierzeje rynku i ulic bramnych.4 Jednak dopiero prace
z ostatnich lat, które zaowocowały odnalezieniem murów w wątku wendyjskim w trzech kamienicach
usytuowanych w narożnikach ulicy Długiej z trzema ulicami poprzecznymi – Mleczną, Jabłkową i Staromiejską każą przesunąć początki brzeskich kamienic najpóźniej na ostatnie dekady XIII w.5
Zagadnienie pierwotnej szerokości działek miasta lokacyjnego
Pierwsza wzmianka o osadzie zwanej Wissoke brzegh (Wisokebregh, Wissokembreghe) pochodzi
z 1234 r.6 Brzeg był wówczas wczesnomiejskim ośrodkiem typu civitas, usytuowanym na ważnym europejskim szlaku komunikacyjnym, tzw. Wysokiej Drodze. W czasach Henryka Brodatego, kiedy odcinek drogi
między Wrocławiem a Krakowem nabrał wielkiego znaczenia w związku z częstymi podróżami księcia
do stolicy, w Brzegu funkcjonował dwór (1235), służący jako miejsce książęcych postojów. Lokacja miasta
nastąpiła przed połową XIII w., a jej główne założenia znamy z odpisu dokumentu lokacyjnego z 1250 r.7
1
2

3

4

5

6
7

R. Eysymontt, Kod genetyczny. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki Europejskiej, Wrocław 2009, s. 265.
J. Skarbek, A. Peszko, Kamienica mieszczańska w Brzegu. Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie
wyników badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998-2009, [w:] Wiadomości Konserwatorskie 26/2009, s. 448.
C. Grünhagen (red.), Codex Diplomaticus Silesiae T.9 Urkunden der Stadt Brieg, urkundliche und chronikalische Nachrichten über die
Stadt Brieg, die dortigen Klöster, die Stadt- und Stiftsgüter bis zum Jahre 1550, Breslau 1870, s. 83, reg. 584, w tłum. Andrzeja Peszka.
M. Chorowska, Cz. Lasota, Upowszechnianie się mieszkalnej zabudowy murowanej w średniowiecznych miastach na Śląsku w świetle badań
i potrzeb badawczych, [w:] Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. B. Gediga, Wrocław 2004; J. Skarbek, A. Peszko, op. cit.
J. Skarbek, Relikty wieży mieszkalnej przy ul. Jabłkowej 6 w Brzegu. [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole 2013, s. 101-116 oraz
wyniki najnowszych badań: M. Chorowska Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy
mieszczańskiej (Rynek 2, 3, 4, Długa 6, Staromiejska 6 i Młynarska 1) w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu. W tym miejscu chciałabym podkreślić rolę w nich Andrzeja Peszki, który wykonał żmudną,
ale efektywną pracę w archiwach.
R. Eysymontt, op. cit., 257.
J. Skarbek, A. Peszko, op. cit., 447, R. Eysymontt, op. cit., 258.
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Miasto otrzymało prawo średzkie, a jego wójtem został Henryk, dawny sołtys Rychbachu (Dzierżoniowa).
Uposażenie wójta wynosiło 10 jatek i tabernę. W 1251 r., w związku z lokacją miasta zlikwidowano wieś
Małkowice, zwaną później Starym Brzegiem, należącą do szpitala św. Ducha we Wrocławiu. Mieszkańców
Małkowic przeniesiono w rejon obecnej ulicy Rybackiej.8
Nie znamy pierwotnego usytuowania civitas Wissoke brzeg ani wioski Małkowice. Jerzy Skarbek
i Andrzej Peszko pierwszą z nich sytuują w rejonie obecnych placów Moniuszki i Bramy Wrocławskiej,
natomiast drugą w dolinie zalewowej Odry, pomiędzy dzisiejszą przeprawą mostową a placem Młynów.9
Obszar pierwszej lokacji, na którym wytyczono siatkę ulic przecinających się pod kątem prostym, można
rozpoznać biorąc pod uwagę regularność szachownicowego planu (ryc. 1).
Układ przestrzenny Brzegu jest jednym z najbardziej rozbudowanych na terenie Śląska. Jest też bardzo
regularny, zwłaszcza w części związanej z prostokątnym rynkiem o powierzchni dwóch mórg. Z każdego
narożnika rynku wyprowadzono po dwie ulice stykające się pod kątem prostym, a ze środka jego dłuższych pierzei północnej i południowej dodatkowe dwie ulice – Jabłkową i Garbarską. Prostokątne bloki
budowlane zostały podzielone na równe parcele. Z szachownicowego schematu parcelacji wyłamuje się
ulica Długa, która łagodnym łukiem obejmuje południowe rubieże Starego Miasta. Także w północnej
jego części widoczne są liczne odstępstwa od regularnego schematu. Realia te skłoniły Kurta Bimlera do
tego, by ograniczyć obszar pierwszego miasta do 25 bloków, a jego rozszerzenie datować na przełom XIII
i XIV w.10
Według przeprowadzonej przez Janusza Pudełkę analizy metrologicznej parcelacji bloków przyrynkowych w Brzegu wymiary działek utworzonych w czasie rozmierzania miasta lokacyjnego wynosiły 60 x 120
stóp lub, co uważał za mniej prawdopodobne, 30 stóp (gdzie stopa 31,3 cm): 18,78 x 37,56 lub 9,39 x 37,56
cm.11 Pierwotne działki były więc dwukrotnie szersze od tych, które utrwaliły się w wyniku późniejszych
podziałów. Dla Wrocławia teoretyczne wyliczenia Pudełki zostały potwierdzone w badaniach architektonicznych kamienic, zwłaszcza przyrynkowych.12 Także w przypadku Brzegu posiadamy już wystarczającą
ilość materiału pochodzącego z badań terenowych, by móc zweryfikować wcześniejsze ustalenia. Dotyczy
to zwłaszcza wschodniej pierzei rynku z przebadanymi piwnicami kamienic Rynek 2-4 oraz południowej
pierzei ul. ks. Dzierżonia, na odcinku kamienic 8-14.
Wschodnią pierzeję rynku tworzy obecnie 5 kamienic, z których narożna – Rynek 2 w średniowieczu składała się z dwóch odrębnych domów, jeden o szerokości 34 stopy, a drugi 30 stóp. Liczba kamienic
w pierzei i ich szerokości, zdają się zatem wskazywać na pierwotny podział bloku na 6 parcel 30-stopowych. Jednakże kamienice środkowe Rynek 3 i 4, o szerokościach frontów 6,2 m i 12 m (odpowiednio 20
i 40 stóp), raczej nie mogły powstać inaczej niż z rozpadu pełnokuryjnej działki 60-stopowej na 1/3 i 2/3.
W dalszej części artykułu pokażemy, ze istotnie posesje Rynek 3 i Rynek 4 pierwotnie stanowiły jedną całość.

J. Skarbek, A. Peszko, op. cit., s. 447.
Ibidem
10
K. Bimler, Die schlesischen massiven Wehrbauten, t. 2, Breslau 1941, s. 8, 9.
11
J. Pudełko, Działka lokacyjna w strukturze przestrzennej średniowiecznych miast śląskich XIII wieku, [w:] Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki, t. IX, 1964, z. 2 s.17.
12
J. Pudełko, Próba pomiarowej metody badania planów niektórych miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienia działki, [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. IX, 1964, z. 1, s. 15-20; M. Chorowska, C. Lasota, Rekonstrukcja układu działek w blokach przyrynkowych we Wrocławiu, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XLIII, 1995, nr 3, s. 351-369.
8
9
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Blok zabudowy ograniczony ul. Dzierżonia, Polską, Kościelną i Zakonnic ma plan nieregularnego prostokąta, z sześcioma kamienicami przy pierwszej z wymienionych ulic, bez zabudowy tylnej rozebranej
po 1945 r. Wrysowana na obecny plan rekonstrukcja pierwotnych granic bloku z podziałem na działki
budowlane szerokie na 30 i 60 stóp pozwala opowiedzieć się za istnieniem na początku trzech działek
o wymiarach 60 x 120 stóp (rys. 2). Pierwotną północną granicę bloku, którą tworzy linia fasad kamienic przy ul. Dzierżonia ustabilizowały murowane ściany frontowe budynków wzniesionych w okresie
gotyckim. Pozostałe granice w różnym stopniu zostały przesunięte na zewnątrz. Rekonstruowany układ
pierwotnej granicy południowej bloku znajduje potwierdzenie w przebiegu fundamentu gotyckiej ściany
kurtynowej, odkrytego w wykopie eksplorowanym w tylnej części działek nr 10, 12. Liczba kamienic przy
ul. Dzierżonia przemawiałaby za początkowym podziałem bloku na sześć działek o szerokości 30 stóp.
Rozpatrując ten wariant parcelacji w odniesieniu do ścian granicznych kamienic przy froncie, stwierdza
się, że przesunięte są one w trzech wypadkach (kamienice nr 6, 8; 10, 12; 14 i sąsiednia od wschodu)
w stosunku do „teoretycznych” linii podziału bloku w granicach 1,5 – 1,6 m. Według wariantu parcelacji
bloku na trzy działki o szerokości 60 stóp, jedna z linii podziału odchodzi od ściany granicznej między
kamienicami nr 8 i 10 jedynie na odległość do 40 cm, a druga jest przesunięta względem ściany dzielącej
kamienice nr 12 i 14 o 80 cm. Większe przesunięcie znajduje wytłumaczenie w jednym z zapisów dawnego
prawa budowlanego, który zezwalał na wzniesienie muru granicznego na działce sąsiada, jeśli ten nie partycypował w kosztach przedsięwzięcia.13
Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że w pierwotnym podziale lokacyjnym
bloków okołorynkowych wystąpiły modularne posesje 60-stopowe, które następnie były dalej dzielone
na połówki lub tercje. Fronty działek zwracano w pierwszej kolejności ku przestrzeni rynku, następnie
ku ulicom bramnym i ulicom zamkniętym. Inną zasadę podziałów wprowadzono przy ul. Długiej, choć
w jej pierzejach południowych większość frontów kamienic też składa się parami w modularne działki
60-stopowe.
Poniżej przedstawiamy wyniki badań 8 kamienic, w których odkryte zostały relikty jednych z pierwszych domów murowanych w Brzegu.
Studium przypadku – rejon ul. Długiej (Jabłkowa 6, Długa 6, Staromiejska 6)
JABŁKOWA 6 (ryc. 3). U zbiegu obecnych ulic Długiej i Jabłkowej zachował się niemal w całości jeden z najstarszych domów na Starym Mieście. Przetrwały zeń mury obwodowe o wysokości 7-7,5 m ponad obecny poziom ulicy. Ich wyjątkowa grubość, jak na standardy zabudowy mieszczańskiej – 2 m
w przypadku ściany zachodniej i 1,3 m w przypadku południowej i wschodniej, wskazuje na zamierzoną znaczną wysokość owej budowli w średniowieczu. W rzeczywistości otrzymała ona 3 kondygnacje
ceglanych murów,14 wzniesionych techniką opus emplectum, licowanych w wątku dwuwozówkowym. Ściany
od zewnątrz pozostały nietynkowane, o czym świadczy starannie opracowanie spoin.
Faza 1. Dolna kondygnacja budowli o zewnętrznych wymiarach 9 m x 11,3 m jest obecnie piwnicą, lecz
pierwotnie musiała pełnić funkcję przyziemia zagłębionego w gruncie co najwyżej do 1/3 swej wysokości
(nie więcej niż o 1,0-1,2 m ponad poziom użytkowy tej kondygnacji). Taka relacja wysokościowa wynika
13
14

J.Pudełko, Próba pomiarowej, op. cit., s. 9, 10.
Wymiary cegieł wynosiły 24 x 11,5-12 x 8,5 cm lub 28 x 13 x 8,5 cm. Wnętrze muru wypełniono gruzem ceglanym i rudą darniową
na zaprawie wapiennej. Spoiny poziome ukształtowano jako trójkątne, a pionowe zatarto na gładko. Te i następne informacje odnośne
budynku przy Jabłkowej 6 pochodzą ze J. Skarbek, op. cit., s. 101-104.
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z poziomów nadproża i parapetu otworu szczelinowego zachowanego w ścianie frontowej do obecnego
poziomu terenu. Otwór ten, o wymiarach prześwitu 90 x 12 cm, rozszerzał się glifami do wnętrza domu
do rozmiarów 120 x 78 cm. Wnękę okienną nakryto łukiem dwuspadowym grubości ½ cegły. Jego zewnętrzny parapet wykonany z kamienia, był podniesiony w stosunku do ceglanego parapetu wewnętrznego o 45 cm,
co wskazuje na suterenowy charakter tego wnętrza. Było ono jednak pierwotnie kryte stropem belkowym.
Drugie, podobne okno15 też wychodziło na ul. Jabłkową.
Do przyziemia wchodziło się z podwórza tuż przy narożniku północno-wschodnim. Otwór przebijał
dwumetrową grubość tylnej ściany rodzajem korytarzyka o szerokości 1,3 m, przesklepionego łukiem dwuspadowym. Nad otworem przyziemia znajdował się drugi otwór drzwiowy, prowadzący na poziom I piętra.
Trzeci otwór wejściowy, o wysokości 1,8 m w strzałce łęku odcinkowego, prowadził na piętro wprost z ulicy
Jabłkowej. Został on odkryty na fasadzie kamienicy, w osi omówionego okna szczelinowego w przyziemiu. Jego
ościeża były tynkowane. Próg16 znajdował się na wysokości 1,75 m nad poziomem dzisiejszego chodnika, natomiast około 3 m ponad pierwotnym poziomem terenu. Okoliczność ta wskazuje na zastosowanie w najstarszej
budowli zewnętrznych schodów prowadzących i z ulicy i z dziedzińca. Na poziomie II piętra odsłonięto
po jednym otworze okiennym w ścianach południowej i wschodniej. Były one niewielkie: szerokości 26-30 cm
i wysokości 110 cm, nakryte nadprożami o głębokim łuku odcinkowym grubości ½ cegły. Wszystkie kondygnacje domu były kryte stropami belkowymi.
Faza 2. Kolejny epizod budowlany zapewne był wywołany podniesieniem się poziomu terenu w centrum
miasta. Wejście prowadzące z podwórza zostało bowiem poprzedzone sklepioną szyją, która pomogła skomunikować podwyższony poziom dziedzińca z poziomem dawnego przyziemia, z wolna zmieniającego się
w piwnicę. Szyja miała formę niewielkiego, sklepionego korytarzyka, który zakręcał w stronę północno-wschodnią, zachodząc za ścianę boczną domu. Obecność korytarzyka potwierdzona reliktem sklepienia widocznym
zw obecnej ścianie granicznej pomiędzy posesjami przy Jabłkowej 4 i 6, jest dowodem na to, że pierwotnie
stanowiły one jedną całość.
Faza 3. Wprawdzie nie znamy dat owej przebudowy, ale wiemy że nastąpiła już po rozpadzie szerokiej posesji na dwie części i podniesieniu się poziomu terenu do wysokości obecnego. Budynek narożny został rozbudowany w głąb działki o drugą sekcję, która miała zbliżoną długość oraz tę samą szerokość, wysokość i liczbę
kondygnacji co starszy. Z tego powodu można ją nazywać tylnym traktem kamienicy, która rozciągała się
kalenicowo na 20 m wzdłuż ul. Długiej, a na Jabłkową wychodził jej szczyt. W stosunku do murów lateralnych
z XIII w. kamienica ta została podwyższona tylko o 30 cm. Po przebudowie układu wysokościowego i dostosowaniu go do nowego poziomu terenu budowla posiadał jedno piętro, parter i kolebkowo sklepioną piwnicę.
Pod stromym, zapewne dwuspadowym dachem mogły się znajdować kondygnacje magazynowe. Trakty kamienicy były z sobą połączone co najmniej na poziomie piwnicy i parteru.
Piwnicę traktu frontowego przykryto kolebą grubości 1 cegły, założoną na osi wschód-zachód. Piwnica
w trakcie tylnym dzieliła się na trzy beczkowo sklepione przęsła. Z powodu sklepienia w jednym z nich obniżono niemal do połowy wysokość pierwotnego wejścia do najstarszej części domu, które obecnie połączyło
dwa trakty piwniczne. Zostało ono przekute w dół o 60 cm, poszerzone o 20 cm, ale zarazem przewężone
węgarami. W południowym węgarze osadzono blok kamienny, w którym zachował się fragment skobla.

Zostało ono jednak w późniejszych czasach powiększone i wydłużone ku górze celem wyprowadzenia prześwitu nad poziom obecnego chodnika.
16
Próg został po jakimś czasie obniżony o 5 warstw cegieł.
15
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W takiej formie otwór ten jest zachowany do dziś. Rozebrano natomiast szyję łączącą frontową piwnicę z dziedzińcem. Nowe otwory okienne, np. w ścianie południowej, zrealizowano jako typowo piwniczne, z lunetami
i poszurem dźwigającym się stromo nad poziom dzisiejszego gruntu.
W okresie tym zamurowano wszystkie starsze otwory wychodzące na obie ulice, należy więc sądzić,
że równocześnie przebito nowe, zapewne większe, w osiach okien obecnie istniejących. Obie elewacje nadbudowano pasem od 2 do 5 warstw cegieł w wątku jednowozówkowym. Cegły te o wymiarach 27 x 12 x 8,5 cm
wyraźnie różnią się od starszych, trzynastowiecznych. Nie mają charakterystycznie pomarszczonej powierzchni, są znacznie jaśniejsze i mają kolor czerwono-pomarańczowy. Frontową ścianę tylnego traktu wzniesiono
na wysokości parteru z cegły i łamanego granitu.
STAROMIEJSKA 617 (ryc. 4). U schyłku średniowiecza była to dwuskrzydłowa kamienica usytuowana
w narożniku ulic Długiej i Staromiejskiej. Jej krótszy bok (ok. 11 m) znajdował się przy ul. Staromiejskiej, natomiast dłuższy bok (ok. 12,5 m) i boczne skrzydło bądź oficyna przy ul. Długiej. Front działki średniowiecznej,
tak jak obecnie, wychodził na ul. Staromiejską. W przeliczeniu na dawne miary miał on długość 32-35 stóp.
Faza 1. Najstarsza rozpoznana w badaniach zabudowa dwóch sąsiednich posesji przy ul. Staromiejskiej
nr 4 i 6 miała charakter mieszany, murowano-drewniany. Jedynym ceglanym murem w owym czasie była
ściana graniczna z licem w wątku dwuwozówkowym i trójkątną spoiną, prostopadła do ul. Staromiejskiej.
Grubość ściany wynosiła 1,1 m. Różowawe zabarwienie zaprawy powstało na skutek pożaru. Wątek dwuwozówkowy odnotowano na długości 9 m i na wysokości 2,54 m mierząc od poziomu użytkowego obecnych
piwnic do poziomu posadzek na parterów. Wyżej przechodził w wątek jednowozówkowy. Górna część ściany
granicznej różniła się od dolnej także pod względem rozmiarów klocka cegły i koloru zaprawy. 18
W omawianej ścianie granicznej, od strony domu przy Staromiejskiej 4, widnieje pięć zamurowanych
gniazd po belkach stropowych (o wymiarach: szerokość 24-30 cm i wysokość 44-46 cm, rozstawionych
w odstępach osiowych co 95-100 cm). Zostały one uformowane bezpośrednio przez włożenie belek
w mur już na etapie budowy domu na posesji nr 4. Powstaje pytanie, czy jego dolna kondygnacja była przyziemiem czy piwnicą, ponieważ nakrywający ją strop znajdował się mniej więcej na obecnym poziomie
terenu.19 Gniazda te nie mają odpowiedników po stronie domu nr 6.20 Jednakże, rzeczoną ścianę budowano
z myślą o kontynuacji na sąsiedniej posesji, ponieważ została wyposażona w strzępia, służące do przymurowania
fasady owego domu. Zamiar ten zrealizowano dopiero w następnej fazie. Wówczas już podwyższył
się poziom terenu w rejonie ul. Długiej.
W świetle powyższych uwag najstarsza zabudowa przy Staromiejskiej 4-6 jawi się w postaci dwóch
odrębnych domów, w większości drewnianych, częściowo zagłębionych w gruncie, budowanych przez współpracujących z sobą właścicieli. Domy te były przedzielone murowaną ścianą graniczną o wysokości jednej
kondygnacji, dodatkowo pełniącej funkcję ściany ogniowej. Wysokość budynków była zapewne niewielka.
Kres funkcjonowania domu nr 6 najpewniej nastąpił w wyniku pożaru.
Faza 2. W narożniku ulic Długiej i Staromiejskiej 6 powstał niepodpiwniczony, murowany budynek

M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy mieszczańskiej Staromiejska 6
w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu.
18
Wymiary cegieł w dolnej partii wynosiły: 8,2-9,2 cm x 11,7-12,3 cm x 24-25,5 cm; ich powierzchnia była pomarszczona. Cegły w partii
górnej były nieco większe: 8,7-9,5 cm x 12-13 cm x 26-27, a ich lico zostało przytarte.
19
Górna krawędź belek stropowych znajdowała się około 15 cm poniżej obecnego poziomu terenu.
20
Być może belki stropowe w domu przy Staromiejskiej były oparte bezpośrednio na koronie ściany granicznej, ale wówczas znajdowałyby się około 80 cm powyżej gniazd sąsiedniego domu (nr 4).
17
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na planie zbliżonym do kwadratu (o zewnętrznych wymiarach 11 x 12,5 m). Był on jednoprzestrzenny,
choć być może wprowadzono w jego wnętrze jakieś podziały za pomocą ścian drewnianych. Fundamenty domu zbudowano z kamienia na zaprawie wapiennej. Poziom ław fundamentowych był zróżnicowany
w poszczególnych ścianach. Mur powyżej – ceglany, bezwątkowy, przetykany kamieniem. Spoiny nie zostały opracowane. Miejscami spomiędzy cegieł wylały się „kluchy” zastygłej zaprawy. 21Wewnętrzne wymiary
budynku wynosiły 9 m x 10,5 m. Kondygnacje oddzielały stropy belkowe ułożone po linii W-Z. Jego pełnej
wysokości nie znamy. Jeszcze w średniowieczu (Faza 3.) kamienicę rozbudowano wzdłuż ul. Długiej o niepodpiwniczone boczne skrzydło o wymiarach 6,5 x 8,1 m. Obok pozostało wąskie podwórko, które w okresie
nowożytnym zamieniono na przechód prowadzący na tyły posesji. Oficyna stanęła na kamiennych filarach
fundamentowych połączonych ceglanymi, ostrołukowymi arkadami.
DŁUGA 622 (ryc. 5). Kamienica znajdowała się w narożniku ulic Długiej i Mlecznej. W średniowieczu jej główne skrzydło było zwrócone frontem i kalenicą (długości ok. 13,5 m) do ul. Mlecznej i fasady
kościoła parafialnego, natomiast skrzydło boczne i szczyt głównego domu (w sumie ok. 17,5 m) wychodziły
na ul. Długą. Front kamienicy w przeliczeniu na dawne miary wynosił 43 stopy.
Faza 1. Tylko jedna murowana ściana przetrwała z domu, który w końcu XIII w. wznosił się w narożniku
ulic Mlecznej i Długiej. Była to ściana tylna, równoległa do ul. Mlecznej, zachowana na odcinku ok. 4,5 m.
Ścianę z cegieł w wątku dwuwozówkowym23 posadowiono na kamiennej ławie fundamentowej, na poziomie 1,3-1,4 m poniżej obecnego poziomu terenu. Jej grubość wynosiła 0,8-1,0 m. Wschodni kraniec ściany
stanowiło ościeże otworu drzwiowego, który pierwotnie komunikował wnętrze domu z dziedzińcem. Obecność otworu wejściowego na poziomie obecnych piwnic potwierdza zmiany wysokościowe terenu w rejonie
ul. Długiej i wczesną metrykę budynku. Stan rozpoznania ceglanych reliktów domu z I fazy nie daje podstaw
do odtworzenia jego wyglądu, poza stwierdzeniem, że był zwrócony frontem i kalenicą (długości ok. 13,5 m)
do ul. Mlecznej i fasady kościoła parafialnego, natomiast szczytem długości 9,5-10 m do ul. Długiej.
Faza 2. Murowany budynek w narożniku ulic Długiej i Mlecznej został rozbudowany wzdłuż pierwszej
z tych ulic o podpiwniczone skrzydło boczne na planie trapezu, o wymiarach 7,2-8,3 x 7,5-7,8 m. Pomiędzy
skrzydłami kamienicy pozostawiono niewielkie podwórko o wymiarach 4 x 6 m. Ściany skrzydła bocznego
zbudowano na kamiennych ławach fundamentowych grubości 1,2-1,5 m. Od poziomu około 2 m, powyżej obecnego poziomu użytkowego piwnicy wystąpiła cegła w wątku jednowozówkowym.24 Pomieszczenie
to było kolebkowo sklepione i doświetlone poprzez dwa otwory okienne, wychodzące na ul. Długą.
W wysklepkach barokowego sklepienia, które obecnie nakrywa wnętrze piwnicy zachowały się relikty dwóch
średniowiecznych otworów okiennych o szerokości około 1,1 m.
Studium przypadku – pierzeja wschodnia Rynku (Rynek 2, Rynek 3, Rynek 4)
RYNEK 2 (ryc. 5). Budynek znajduje się w narożniku Rynku i ul. Reja; frontem jest zwrócony do Rynku.
Jego pełna szerokość wynosi 20,1 m, co w przeliczeniu na stopy (31,3 cm) daje 64. Jak pokazały badania przeprowadzone przez Jerzego Skarbka na fasadzie w 1999 r.,25 w średniowieczu budynek ten składał się z dwóch
To oraz resztki ziemi przywartej do murów wskazują, że w okresie średniowiecza dom pozostawał niepodpiwniczony.
M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy mieszczańskiej Długa 6
w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu.
23
Przeciętne wymiary cegieł: 7,5 x 13 x 25 cm.
24
Wysokość cegieł to 8-8,5 cm, spoina zagładzona, zaprawa wapienna koloru szarobrązowego.
25
Rafał Czerner, Relikty późnogotyckiej fasady domu nr 2 przy Rynku w Brzegu. Opinia o odsłoniętych pozostałościach średniowiecznego
21
22
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jednopiętrowych kamienic (północnej i południowej) zwróconych szczytami do rynku. Miały one zbliżoną
szerokość: kamienica północna – 10,7 m (34 stopy), kamienica południowa – 9,4 m (30 stóp). Jako pierwsza
powstała narożna kamienica północna, a na końcu jej ściany frontowej pozostawiono strzępia.
RYNEK 226 – NAROŻNA KAMIENICA PÓŁNOCNA. Wprawdzie w piwnicach obecnego budynku zachowało się niewiele reliktów pierwotnej kamienicy, lecz z dużym prawdopodobieństwem można ustalić jej wymiary na 10,7 m x 11,7 m oraz układ przestrzenny, jako trójdzielny. W osi pn.-płd. była
ona podzielona na dwa pasma, z których szersze pasmo północne pozostawało jednodzielne, natomiast
pasmo południowe dzieliło się na dwa niewielkie pomieszczenia o jednakowych wymiarach. Ściany
kamienicy zbudowano na kamiennych ławach fundamentowych, a powyżej z cegieł o wymiarach 9 x 12 x
16-17 cm, o nieustalonym wątku. Środkowy fragment lica zewnętrznego bocznej ściany domu na poziomie
obecnej piwnicy wykazuje przewagę wątku dwuwozówkowego. Pasmo północne od początku było nakryte
ceglanym sklepieniem kolebkowym, dziś już nieistniejącym. Na obecnym etapie badań trudno powiedzieć,
czy pełniło już wówczas funkcję piwnicy i czy było tożsame z gotycką kamienicą, której obecność stwierdzono
na I piętrze obecnego budynku.
RYNEK 2 – KAMIENICA POŁUDNIOWA. Obecnie zachowany jest jej trakt frontowy
o wewnętrznych wymiarach: szerokość – 8,8 m, długość – 10,5 m. Trakt ten został podzielony ceglaną ścianą
na dwa jednakowe, kolebkowo sklepione pasma. Ściana ta dobija do frontu domu na styk i nawarstwia się
na odsadzką w ścianie fasadowej. Brak przewiązania z frontem kamienicy wskazuje, że pochodzi wraz
ze sklepieniami z młodszej fazy, niż ściany obwodowe. Zbudowano ją z cegły w wątku jednowozówkowym.
Sklepienia kolebkowe mają grubość jednej cegły.
Kolebka w paśmie południowym kończy się w odległości 1,1 m przed tylną ścianą traktu frontowego. Jej czoło jest gładkie, bez śladów zerwania. Na czole koleby został oparty łęk o szerokości 40 cm,
a na nim wąska półkolebka, unosząca się ku północy. Ceglane partie ścian wzniesiono z cegły o wymiarach:
8,5-9,5 x 12 x 24,5-25 cm, w wątku jednowozówkowym. W tylnej ścianie traktu widnieją dwie zamurowane wnęki, jedna o szerokości 115 cm, druga – 85 cm. Organizacja tylnej części traktu frontowego wraz
z „podnoszącą się” półkolebką i wnękami mogła mieć związek ze strefą komunikacji pionowej w kamienicy.
W tylnej ścianie znajduje się zamurowany otwór drzwiowy, który pierwotnie prowadził na podwórze lub
do zagruzowanego (?) tylnego traktu kamienicy.
RYNEK 327 (ryc. 6). Była to kamienica zajmująca jedynie 1/3 szerokości frontu pierwotnej kurii. Jak już
wspomniano dostawiono ją do sąsiadującej od północy kamienicy Rynek 2. Jej głębokość – 17 m – wskazuje, że najpewniej była podzielona na 2 trakty – nieco szerszy trakt frontowy (5,8 m) i tylny o szerokości 4,2 m. Brak reliktów ściany międzytraktowej może jednakże wskazywać, że rozwiązano ją jako wąski
dom jednopasmowy, rozpięty pomiędzy sąsiednimi kamienicami Rynek 2 i Rynek 4. Z tą ostatnią posesja
Rynek 3 przez dłuższy czas musiała stanowić jedną całość. Frontową część kamienicy przesklepiono kolebą
o grubości pół cegły. Jest ona zachowana w sporym fragmencie. Sklepienie to było wkute w ściany
sąsiednich domów, co unaocznia kolejność zabudowywania kamienicami wschodniej pierzei przyrynkowej.
Ceglane partie ścian licowano w wątku jednowozówkowym.
wystroju oraz o możliwości ich ekspozycji, Wrocław 1999
M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy mieszczańskiej Rynek 2
w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu.
27
M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy mieszczańskiej Rynek 3
w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu.
26
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RYNEK 428 (ryc. 8). Kamienica o szerokości fasady 12 m, czyli 38 stóp, zajmowała razem z sąsiednim
domem Rynek 3 front pełnokuryjnej działki. W średniowieczu składała się ona z dwóch traktów – frontowego
o wewnętrznych wymiarach 6,4 m x 12 m oraz tylnego o wewnętrznych wymiarach 7,2 x 12,8 m. Różnica
w długości traktów wynika z przesunięcia tylnego odcinka północnej ściany granicznej kamienicy względem frontowego o 2,2 m w stronę kamienicy Rynek 3. „Zazębienie” się planów kamienic Rynek 3 i 4
potwierdza domysł, że powstały one z rozpadu pełnej działki szerokofrontowej na jedną i dwie tercje.
Nadziemna część kamienicy była ceglana. Ceglane wątki uwidoczniły się zarówno w odkrywkach
tynku w pobliżu wejścia na parter oraz w badaniach elewacji przeprowadzonych w 1999 r. na poziomie I piętra.
Od strony południowej, kamienica została dostawiona do ściany sąsiedniego domu Rynek 5. Dzięki dostępności tej ściany do badań można było stwierdzić, że kamienice Rynek 4 i 5 rozwijały się etapowo,
w kolejności: I – trakt frontowy Rynku 5, II – trakt frontowy Rynku 4, III – trakt tylny Rynku 4. Mur sąsiedzki
niemal na całej wysokości zbudowano z eratyków granitowych i rudy bagiennej na wapiennej zaprawie. Odcinek
przynależny do rzeczonej kamienicy jest kamienny jedynie do wysokości 50 cm ponad obecny poziom użytkowy
piwnicy, a wyżej ceglany. Cegły o wymiarach: 8,5 cm x 12,5-13 cm x 27-28,5 cm ułożono w wątku jednowozówkowym. Przebarwienie zaprawy na różowo powstało wskutek pożaru. W ściennie uformowano wnękę zwróconą w stronę wnętrza domu nr 4, o szerokości 65 cm i wysokości 85 cm. Oba trakty kamienicy były sklepione
na poziomie piwnic. Czoło koleby traktu tylnego zachowało się w bocznej ścianie kamienicy.
Studium przypadku – zabudowa ulic bramnych (ul. Dzierżonia 8-12)
Wyjątkowa wartość poznawcza badań przeprowadzonych w południowej pierzei ul. ks. Jana Dzierżonia, zwłaszcza w dwóch kamienicach nr 10 i 12 wynikała z ich rozległego zasięgu, obejmującego niemal
wszystkie kondygnacje budynków i teren podwórzy oraz możliwości wykonywania sondaży i szerokopłaszczyznowych odkrywek lica ścian. 29Dla rozpoznania interesującego nas tematu początków kamienic w Brzegu kluczowe okazały się odkrywki sondażowe wykonywane w posadzkach piwnic oraz szerokopłaszczyznowe odkrywki lica ścian na poziomie I i II piętra tych domów. Ukazały one złożoną rzeczywistość zabudowywania frontów posesji niewielkimi domami, których ceglane mury nie wyrastały ponad
wysokość obecnych parterów, a ich kontynuację stanowiły zapewne ściany szachulcowe. Badania elewacji
podwórzowych polegały głównie na powiększeniu „naturalnych” odkrywek lica ścian. Fasady kamienic
poddano natomiast badaniom stratygraficznym tynków, co doprowadziło do spektakularnych odkryć bardzo bogatej dekoracji frontów gotyckich kamienic z malowanymi blendami i fryzami płycinowymi. Rozpoznanie archeologiczne zaplecza działek przyniosło wiedzę na temat ich przekształceń urbanistycznych
oraz funkcjonalnych (ryc. 2 i 9).
DZIERŻONIA 8. Jednopiętrową kamienicę na tej działce poprzedził budynek, którego mury nie sięgały
powyżej parteru.30 W omawianej fazie był to budynek złożony z dwóch segmentów – zapewne traktów wznieM. Chorowska, Cz. Lasota, J. Skarbek, A. Peszko, Rozpoznanie historyczno-architektoniczne kamienicy mieszczańskiej Rynek 4
w Brzegu, Brzeg 2014, opracowanie dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu.
29
Jedynie parter kamienicy był niedostępny do badań, ze względu na funkcjonujące w nim sklepy. J. Burnita, P. Janczewski, P. Kraus,
C. Lasota, J. Skarbek, Badania archeologiczno-architektoniczne przy ul. Dzierżonia 10 w Brzegu, Wrocław 2006; J. Burnita, Cz. Lasota,
J. Skarbek, Wyniki badań architektonicznych kamienicy przy ul. Dzierżonia 12 w Brzegu i odkrytych w wykopie reliktów zabudowy tylnej
działki, Wrocław 2007, opracowania dostępne w Urzędzie Miasta Brzeg.
30
Wskazują na to następujące przesłanki. Ściana południowa skrzydła tylnego gotyckiego domu zachodniego została powiązana od
zachodu ze ścianą dłuższego na linii północ-południe budynku sąsiedniego. Na poziomie piętra nadbudowa ściany południowej
28
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sionych w różnym czasie. Do wcześniej zbudowanego traktu frontowego było dobudowane skrzydło frontowe
pierwszego domu na działce nr 10, natomiast trakt tylny był wzniesiony równocześnie ze skrzydłem tylnym
tego domu.
DZIERŻONIA 10. Faza 1. Najstarszy kamienno-ceglany budynek stanął przy froncie posesji w układzie kalenicowym, dostawiony do kamiennej ściany domu powstałego na działce o obecnym numerze Dzierżonia 8. Lico
ściany sąsiedzkiej tworzą eratyki i fragmenty cegieł, którymi wypełniono szczeliny między kamieniami. Pozostałe ściany do wysokości 1,1 m od poziomu posadowienia, też zbudowano z kamieni, a wyżej z cegieł ułożonych
w wątku jednowozówkowym ze starannie uformowanymi spoinami. Na poziomie dolnej kondygnacji wszystkie
spoiny były płaskie z rysą, a wyżej spoiny poziome formowano w trójkąt podcięty dołem, natomiast pionowe
jako płaskie z rysą. Stosowano cegły o wymiarach 25,5-27,6 x 11,1-12,8 x 8,3-10 cm. Dom przy Dzierżonia
10 miał wewnętrzne wymiary 7,25-7,50 x 5,70 m. Jego ściany obwodowe osiągnęły wysokość 7,5 m licząc
od pierwotnego poziomu użytkowego, który znajdował się około 0,5 m poniżej obecnej posadzki piwnicznej.
Najstarszy dom miał więc z pewnością dwie pełne kondygnacje murowane, choć trudno stwierdzić, czy najniższa była częściowo zagłębionym w gruncie przyziemiem, czy w całości podziemną piwnicą. Początkowo
nakrywał ją drewniany strop, zastąpiony w okresie gotyckim kolebą, która zasłoniła ściany północną i południową. Ściana wschodnia otwierała się na wnętrze domu dwiema obszernymi arkadami.
W 2 fazie powiększono dom o skrzydło tylne, o wewnętrznych wymiarach 5,1 x 3,2 m. Jego dolna kondygnacja była już typową sklepioną piwnicą, całkowicie zanurzoną w gruncie, który w międzyczasie musiał się podnieść do wysokości obecnego poziomu terenu. Ściany piwnicy skrzydła tylnego zbudowano w tej samej technice,
co przednią część domu. Ceglane górne partie ścian zawierały prostokątne wnęki. Razem z komorą piwniczną
pod tylnym skrzydłem wymurowano prowadzący do niej trakt komunikacyjny, zlokalizowany pośrodku budynku. Stanowił on też zejście do pomieszczenia piwnicznego, znajdującego się pod starszym traktem frontowym.
Z okresem tym można wiązać przebicie gardzieli do piwnicy skrzydła frontowego i zasklepienie jej kolebą.
W ścianie południowej skrzydła frontowego, od strony pochylni została wycięta wnęka, a dwie inne w środkowym trakcie komunikacyjnym. Ściana południowa skrzydła tylnego domu nie wyrastała powyżej obecnego
parteru, maksymalnie dochodząc do wysokości 4,25 m. Jego szerokość wynosiła 6,8 m. Zachował się w niej
fragment ostrołucznego otworu (okiennego?) o wysokości co najmniej 1,3 m, o krawędzi profilowanej wklęską
(ryc. 10). Piętra domu zapewne miały konstrukcję szachulcową.
DZIERŻONIA 12. Najstarsza w obrębie kamienicy nr 12 była ściana wschodnia piwnicy, z wnęką i strzępiami na jej zakończeniu od strony dziedzińca, zwróconymi na zachód. Zbudowano ją na kamiennej ławie
fundamentowej (wyodrębnionej odsadzką), z cegieł o wymiarach 25,4-26,7 x 11-12,2 x 7,9-9,2 cm, ułożonych
w wątku jednowozówkowym ze spoiną płaską. Odsadzka wyodrębniająca ścianę z fundamentu występuje 10 cm
poniżej poziomu posadzki części frontowej piwnic kamienicy. Z wnęki znajdującej się w ścianie zachowało się
jedynie sklepienie.31 Brak strzępi wysuniętych ze ściany wschodniej w stronę pozostałych ścian lateralnych domu
pozwala wnioskować, że po rozpoczęciu realizacji gotyckiego budynku wschodniego odstąpiono od zamierzonej koncepcji jego rozplanowania. Nowa koncepcja zakładała budowę domu przy froncie posesji, o wewnętrznych wymiarach 10,35-10,45 x 5,10-5,30 m z aneksem komunikacyjnym po stronie podwórza, o szerokości 2,4 m
i długości nie przekraczającej 4,8 m. Dolna kondygnacja, zapewne całkowicie zagłębiona w ziemi, została
skrzydła tylnego domu nr 10, związana z realizacją kamienicy w zasięgu działek nr 10, 12 dochodzi na styk do młodszej fazy budowlanej założenia sąsiedniego.
31
O grubości pół cegły. Jej ościeża i parapet uległy zniszczeniu w trakcie przebijania przejścia ewakuacyjnego do sąsiedniej kamienicy.
Wnęka miała 48 cm głębokości, 75 cm wysokości w świetle ościeży i około 40 cm szerokości.
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zasklepiona kolebą o grubości jednej cegły, wychodzącą z ław fundamentowych ścian frontowej i tylnej. Parter
budynku też był zapewne murowany, jednakże na poziomie I piętra kamienicy jego ściany nie występują.
Murowany parter tego budynku był więc niższy w porównaniu z sąsiednim domem gotyckim (nr 10).
KAMIENICA przy ul. DZIERŻONIA 10-12. Kamienica z bogatą dekoracją fasady powstała z połączenia i nadbudowy obu parterowych domów na posesjach nr 10 i 12, wypełniając cały front pełnokuryjnej działki. Dekorację fasady stanowiły blendy i fryzy przechodzące przez całą szerokość obu
domów (ryc. 11). Kamienica była w pełni murowana, jednopiętrowa, nakryta dwoma dachami o układzie prostopadłym do ulicy.32 Jej wymiary w świetle wnętrza na poziomie piwnic i fundamentów wynosiły 17,5 x 12,2-12,6 m. Utworzenie kamienicy gotyckiej w wyniku połączenia i rozbudowy dwóch odrębnych domów poświadczają otwory drzwiowe, jeden przebity między piwnicami frontowymi tych domów,
a drugi na poziomie I piętra. Kondygnacje nadziemnej części budynku oddzielały stropy belkowe osadzane bezpośrednio w murze lub układane na odsadzkach. Wysokość tylnej ściany kamienicy wynosiła 8,5 m.
Jej zakończenie stanowiła rolka cegieł. Wejście do kamienicy prowadziło przez otwór, pierwotnie w kamiennym obramieniu, którą poświadcza negatyw prawego słupka stwierdzony w czasie badań elewacji tylnej. Nadal funkcjonował otwór okienny pierwotnie oświetlający skrzydło tylne domu z poprzedniej fazy. Po drugiej
stronie wejścia powstało drugie okno, symetryczne względem starszego. Zachował się z niego fragment sklepienia o grubości pół cegły.
Tylna ściana kamienicy gotyckiej powstała w wyniku nadbudowy i przedłużenia na wschód ściany skrzydła tylnego na posesji nr 10. Oparto ja na fundamencie filarowo-łękowym, złożonym z dwóch arkad, co wskazuje że tylny trakt kamienicy pozostawał niepodpiwniczony. Do budowy dolnej partii ściany południowej
kamienicy gotyckiej użyto cegieł o wymiarach 25,4-27,6 x 11-12,6 x 8,8-10 cm. Wzniesiona w drugim etapie
górna jej partia zawiera cegły, również ułożone w wątku jednowozówkowym, o nieco innych wymiarach: 24,626,5 x 11,4-12,6 x 8,2-9,5 cm. W elewacji i od strony wnętrza kamienicy były spoiny płaskie.
ELEMENTY ZABUDOWY PODWÓRZA. W badaniach archeologicznych przeprowadzonych
na podwórzu kamienic nr 10 i 12 odkryto fundamenty murów granicznych i wyburzonych oficyn zarówno drewnianych jak i murowanych, które potwierdziły kolejność i kierunek przemian własnościowych
tych dwóch działek. Jako najstarsze zostały tam odkryte dwa drewniane domy tylne, których obecność
potwierdza realia rozpadu działki lokacyjnej na dwie wąskie posesje, korespondujące z fazą parterowych
domów frontowych. Równie wcześnie powstał graniczny mur kurtynowy pomiędzy parcelami nr 12
i 14. Jak zazwyczaj wybudowano go z cegły na fundamencie filarowo-łękowym. W zasięgu wykopu zostały
odsłonięte trzy łęki o grubości jednej cegły i dwa ceglane filary. Południową granicę działek nr 10 i 12 wyznaczał kamienny mur kurtynowy, zamykający zarazem cmentarz przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.
Mur ten był młodszy od ceglanego na granicy posesji nr 12 i 14. Wybudowano go już po zasypaniu piwnic
domów drewnianych, w jednakowy pod względem technicznym sposób na całej szerokości działek nr 10 i 12.
Jego budowa odpowiadała fazie połączenia i nadbudowy parterowych domów w szeroką, piętrową kamienicę
i przywróceniu tym samym jedności działki lokacyjnej. Ponowny jej podział na dwie nastąpił w okresie wczesnego renesansu, co potwierdziły badania pięter kamienicy nr 12 oraz widok aksonometryczny miasta z około
poł. XVIII w. autorstwa F.B. Wernera.
32

W odkrywce wykonanej w ścianie zachodniej kamienicy nr 12 stwierdzono kontynuację muru fazy budowlanej kamienicy gotyckiej
do wysokości 95 cm powyżej odsadzki, na której opierał się strop piętra. Nad pasem oporu stropu, wysokości 42 cm, stwierdzono
nadwieszkę z trzema uskokami. Profil i wysokość muru wyprowadzonego powyżej odsadzki wskazują, że kamienica gotycka w części
frontowej miała dwa dachy z kalenicami o układzie prostopadłym do ulicy i na murze z nadwieszką mogła być kamienna rynna.
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Etapy rozwoju domów murowanych w Brzegu
Jak pokazują badania przeprowadzone we Wrocławiu, Opolu, Głogowie, Świdnicy i Legnicy zabudowa mieszkalna wczesnych ośrodków miejskich miała charakter nietrwały. Jako najstarsze wznoszono domy
w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i ryglowej, przy czym ta ostatnia zaczęła dominować w zabudowie miast późnośredniowiecznych, na działkach miejskich wyznaczonych w procesie lokacji. W Brzegu
natrafiono na dobrze zachowane relikty domu ryglowego z 2. połowy XIV w. w rejonie ul. Polskiej i Wysokiej, zamieszkiwanym przez uboższą ludność polskojęzyczną. 33Na obszarach peryferyjnych budownictwo drewniane przeważało aż do końca XVIII w., jednakże w centrach zamieszkałych przez patrycjat już
w końcu XIII w. i początkach XIV w. mogły pojawić się jedno-, dwu- i trójkondygnacyjne piętrowe domy
murowane oraz budynki wznoszone w konstrukcji mieszanej – ceglano-drewnianej.
Domy te posiadały pewne cechy wspólne. Jedną z nich był prosty, jednownętrzowy układ przestrzenny
o wymiarach od 5 x 7 m do 9 x 11 m. W obrębie ceglanej skorupy tych budynków w większości nie odnotowywano podziałów murowanych, co jednak nie wyklucza pierwotnej obecności drewnianych przepierzeń, a nawet ścian w konstrukcji wieńcowej. Tylko jeden dom (północny w Rynku 2) miał pierwotnie
trójdzielny układ przestrzenny złożony z jednego pasma o szerokości ponad połowy budynku i drugiego pasma podzielonego na dwa równe pomieszczenia. W późnośredniowiecznych domach mieszkalnych,
zarówno miejskich jak wiejskich, a zwłaszcza w budynkach typu wieżowego, trójdzielny układ przestrzenny
był często spotykany i wynikał z podziału funkcjonalnego przyziemia na sień i dwie komory, natomiast piętra
na dużą salę (świetlicę) i dwie izby mieszkalne.
Druga cechą wspólną najstarszych domów brzeskich było stosowanie stropów belkowych, jako przykrycia
poszczególnych kondygnacji, choć i tu spotykamy ten sam wyjątek – dom północny w Rynku 2, w którym
na najniższej kondygnacji (przyziemia?, piwnicy?) zastosowano ceglane sklepienia kolebkowe. Badania ciągu
kamienic przy ul. ks. Dzierżonia 8-14 pokazały, że najstarsze 4 domy przy tej ulicy nie wyrastały powyżej
parterów obecnych kamienic, a ich ewentualne piętra mogły mieć, co najwyżej, konstrukcję ryglową. Dwa
najstarsze budynki przy ul. Staromiejskiej 4 i 6 były drewniane, przedzielone ceglaną ścianą ogniową o wysokości zaledwie jednej kondygnacji.
Wyjątkiem na tym tle pozostaje trzykondygnacyjny, ceglany budynek odkryty w narożniku ulic Jabłkowej i Długiej, który pod względem dyspozycji planu, przekroju pionowego, wielkości otworów i zewnętrznych schodów na piętra był analogiczny do trzynastowiecznych kamienic wrocławskich. Na weducie miasta Brzegu z lat 1535/36 został on przedstawiony jako wieża, znacznie wyrastająca ponad mury kamienic
na Starym Mieście. Badania architektoniczne pokazały jednak, że nie podwyższono go w istotny sposób
w XIV-XV w., a więc wieżową bryłę musiał zawdzięczać dodatkowym piętrom wzniesionym z drewna i gliny.
Nie jest zapewne przypadkiem, że najstarsze ceglane mury licowane w wątku dwuwozówkowym zostały
znalezione aż w trzech budynkach w rejonie ul. Długiej, a wśród nich w kamienicy w narożu z ul. Jabłkową.
Są one kluczowe dla ustalenia początków ceglanych domów brzeskich najpóźniej na koniec XIII w., ze względu na analogię do najstarszych kamienic Wrocławia.34 Rzeczone kamienice wzniesiono w strefie, w której
na regularne działki nałożyła się wtórna parcelacja związana z ul. Długą. Ich budowa musiała się zbiegnąć
w czasie ze wzrostem znaczenia owej ulicy jako tranzytowej Via Regia, określonej też jako droga przymusowa
w 1310 r.35 Znaczenie ul. Długiej podkreśla fakt, że tylko jeden z gotyckich domów odkrytych we wschodniej
J. Skarbek, A. Peszko, op. cit., s. 448.
M. Chorowska, Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław 1994.
35
R. Eysymontt, op. cit., s. 257.
33
34
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pierzei rynku można hipotetycznie uznać za wzniesiony w nieregularnym wątku wendyjskim, a więc w podobnym czasie.
Omówione jednodzielne domy frontowe w następnej fazie były
rozbudowywane o skrzydła tylne obok których pozostawiano wąskie
podwórka mające zapewnić doświetlenie i możliwość przejścia lub
przejazdu w głąb posesji. Były one już w pełni podpiwniczone i sklepione na najniższej kondygnacji. Dostawiane aneksy miały trzy ściany własne i czwartą należącą do poprzedniego. Dodawano je z tyłu
lub z boku, aż do wypełnienia całych szerokości parcel, co w literaturze przedmiotu poświęconej średniowiecznym kamienicom górnoniemieckim zostało określone mianem zabudowy typu „domino”.36
Piętrowe, w pełni murowane kamienice z gotyckimi dekorowanymi fasadami stanowiły kolejną generację zabudowy na Starym
Mieście. W 2. połowie XIV-XV w. wypełniały one szczelnie pierzeje
rynku i w większości ulic bramnych, łącząc się za pomocą strzępi
w typowe dla miast odcinki domów szeregowych.

Ryc. 1. Rekonstrukcja pierwotnej parcelacji
Brzegu na działki o wymiarach 60 x 120 stóp
(wg M. Chorowskiej, rys. P. Błoniewski).

Ryc. 2. Brzeg, rozplanowanie istniejącej zabudowy bloku ograniczonego ul. Dzierżonia, Kościelną, Polską i Zakonnic oraz odkrytych
w wykopie reliktów zabudowy tylnej działek w kontekście rozważanego podziału z okresu lokacji (rys. J. Burnita).
36

J. Piekalski, Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza – funkcja – forma, Wrocław 2004, s. 40-76.
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Ryc. 3. Brzeg, ul. Jabłkowa 6, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (wg J. Skarbka, rys. P. Błoniewski).

Ryc. 4. Brzeg, ul. Staromiejska 6, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).

134

ilustracje

Ryc. 5. Brzeg, ul. Długa 6, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).

Ryc. 6. Brzeg, Rynek 2, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).
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Ryc. 7. Brzeg, Rynek 3, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).

Ryc. 8. Brzeg, Rynek 4, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).
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Ryc. 9. Brzeg, ul. Staromiejska 6, Plan piwnic kamienicy z rozwarstwieniem chronologicznym murów (rys. P. Błoniewski).

Ryc. 10. Brzeg, ul. Dzierżonia 10, 12 – elewacje tylne (południowe) kamienic z rozwarstwieniem murów (rys. J. Burnita).
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Ryc. 11. Brzeg, ul. Dzierżonia 10, inwentaryzacja fasady kamienicy, (oprac. J. Skarbek).
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kamień graniczny nr „31” twierdzy kozielskiej

Anna Strzoda, Anna Molenda

Kamień graniczny nr „31” twierdzy kozielskiej
W dniu 22 sierpnia 2014 roku, w ramach załatwiania bieżących spraw administracyjnych
urzędu konserwatorskiego, zostały dokonane oględziny na terenie przylegającym do Zamku
w Koźlu. Rozpoznanie było wynikiem zgłoszenia przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle zamiaru
zmiany miejsca lokalizacji kamienia z wyrytymi inicjałami „FR” i było konieczne, ponieważ
kamień ten nie figurował w ewidencji zabytków województwa opolskiego.
W trakcie gromadzenia informacji stwierdzono, iż omawiany kamień jest powiązany
historycznie z Twierdzą Koźle, która została założona przez króla Prus Fryderyka II Wielkiego,
a jej umocnienia wzniesiono w latach 1746-1754 wg planów generała inżynierii Gerarda Kornela
Walrawe.
Elementem systemu umocnień twierdzy w okresie fryderycjańskich były kamienie1, zazwyczaj
opracowane w formie słupków o zaokrąglonej górnej części. Z jednej strony posiadały one inicjały
króla Prus („Fridericus Rex”)2, z drugiej były ponumerowane (wyryte cyfry), które wyznaczały
granicę zewnętrznych i wewnętrznych pierścieni fortyfikacji oraz umożliwiały identyfikację
pojedynczych odcinków twierdzy.
Zachowany kozielski kamień został wykonany z granitu (wym. 32x34x24 cm) i wkopany
w ziemię. Oględziny wykazały, iż posiada on obustronne oznaczenia: oprócz inicjałów królewskich
(„FR”), oznaczony został cyfrą „31”. To pozwoliło potwierdzić fakt, iż jest to jeden z kamieni
granicznych Twierdzy Koźle. Ponadto wydaje się, iż miejsce, w którym znajduje się kamień, jest
prawdopodobnie jego pierwotną lokalizacją, stanowiącą ślad linii umocnień twierdzy kozielskiej.
Bliskość usytuowania w stosunku do położenia zamku może sugerować, iż był elementem
pierścienia wewnętrznego. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to jedyny tego typu rozpoznany obiekt
na terenie Koźla, nie można określić, który odcinek umocnień on wyznaczał.
Wskazana historyczna wartość tego „niewielkiego” zabytku stała się przyczynkiem jego
wpisu do rejestru zabytków i objęcia go w ten sposób ochroną prawną. Doceniony unikatowy
charakter „świadka historii” implikuje potrzebę dalszego rozpoznania i badań, w tym m.in. badań
archeologicznych, które potwierdziłyby jego historyczną lokalizację i być może odkryły na terenie
przylegającym do zamku inne kamienie graniczne twierdzy i wskazały przebieg umocnień.

1

2

Dobrze rozpoznanym przykładem jest system umocnień z zachowanymi kamieniami granicznymi Twierdzy Świdnickiej
(1747-1762).
Wg innych opinii badaczy przedmiotu litery „FR” mogły oznaczać „Festung-Rayon” czyli rejon twierdzy.
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Ryc. 1-2. Kamień graniczny – przednia ścianka z inicjałem „FR”.

Ryc. 3-4. Kamień graniczny – tył z cyfrą „31”.
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Grzegorz Molenda

Unikatowe znalezisko situli typu Hajduböszörmeny na terenie
gminy Namysłów1
W dniu 23.10.2014 r. Pan Grzegorz Smyk odkrył przypadkowo na polu – niedaleko Namysłowa,
a następnie wydobył częściowo uszkodzoną brązową situlę typu Hajduböszörmeny. Przekazał ją w dniu
28.10.2014 r. Izbie Regionalnej w Namysłowie, będącej częścią Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
W dniu 31.10.2014 r. w towarzystwie znalazcy, mgr Grzegorz Molenda – pracownik Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, wraz z Panią Jadwigą Kawecką – pracownikiem w/w Izby
Regionalnej, przeprowadzili wstępną wizytację wskazanego przez niego terenu. Na miejscu zastano
już niestety przeorane pole i szczegółowa prospekcja terenowa nie przyniosła żadnego rezultatu. Orka
ta bowiem doprowadziła do zniszczenia wszelkich czytelnych śladów pozostałych po wydobywaniu
naczynia (zagłębienie, wyeksplorowana zawartość naczynia). Tym samym określenie punktowe miejsca
odkrycia situli stało się niemożliwe. Kolejne poszukiwania, z udziałem dra Marka Bednarka z Wrocławia,
już przy użyciu detektora metalu, przeprowadzono w dniu 03.11.2014 r. Dzięki zastosowaniu tego
urządzenia udało się w obszarze 1,5 ara odnaleźć niewielkie fragmenty odkrytego wcześniej naczynia
i tym samym ustalić w dużym przybliżeniu pierwotne miejsce zdeponowania znaleziska. Ponadto
odkryto w powierzchniowej warstwie ornej w niewielkiej odległości od niego siekierkę, wykonaną
z brązu. Wedle słów znalazcy wewnątrz naczynia nie było żadnych śladów materiałów organicznych,
ani też skorup ceramicznych. Nie znaleziono ich również podczas poszukiwań powierzchniowych
prowadzonych w dniach 31.10.2014 i 03.11.2014 r. na powierzchni całego pola, na którym odkryto situlę.
Naczynie to należy zaliczyć do brązowych wiader typu Hajduböszörmeny2, charakteryzujących
się stożkowatą formą z zaokrągloną górną partią, zwężoną nasadą szyjki i ostro wyodrębnioną,
krótką stożkowatą szyjką. Wykonane są one za pomocą nitowania z dwóch części: części dennej
i wsuniętej w nią części górnej, składającej się z jednej lub dwóch blach. Poziome dwa, przeciwstawne
sobie uchwyty przymocowane są nitami o stożkowatych główkach. Typowe jest zdobienie żeberkami
oraz punktowanymi guzkami na ogół przybierające formy figuralne np. barki słonecznej i protom ptasich.
Wiadra tego typu występują najliczniej w kotlinie karpackiej, gdzie datowane są jednoznacznie na fazę
HaB1 (XI/X – X w. p.n.e.) i łączone z ośrodkiem metalurgicznym kultury Gava nad środkową Cisą.
Odkrywane są one od Siedmiogrodu na wschodzie po dorzecze górnego Dunaju i Renu na zachodzie
i północną Danię na północy.
Jak zostało nadmienione na wstępie znalezisko spod Namysłowa jest częściowo uszkodzone.
Zachowana część naczynia mierzy ok. 28 cm wysokości. Średnica jego dolnej części wynosi 17,3 cm,
1

2

Ze względu na konieczność ochrony stanowiska archeologicznego przed nielegalnymi poszukiwaniami, celowo nie wskazuje się
w artykule precyzyjnie miejsca jego lokalizacji.
Gedl M., Die Bronzegefäse in Polen, Stuttgart 2001, s. 32.
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a górnej, uszkodzonej części mierzy 33 cm. Grubość blachy brązowej wacha się od 0,7 do 0,9 mm. Waga
zachowanej situli wraz z odspojonym dnem wynosi 1,4 kg. Górna część naczynia wraz z wylewem została
przez wieloletnią orkę zdarta, a dno pod wpływem wilgoci odspoiło się od całości i odpadło. Ponadto
czynniki mrozowe spowodowały popękanie jego ścianek bocznych oraz ich częściową deformację.
W stanie nieuszkodzonym zachował się jeden uchwyt, a drugi tylko fragmentarycznie. Każdy z nich
przymocowany jest do naczynia czterema nitami o stożkowatych główkach. Wysokość walcowatego
w przekroju pałąka uchwytu wynosi 7,5 cm, a jego szerokość 8,3 cm. Na naczyniu nie zachował się
niestety nawet fragment wylewu. Jednak podczas badań za pomocą detektora metali znaleziono jego
jeden element. Dzięki niemu można odtworzyć jego całościową konstrukcję. Modelowano go poprzez
nawinięcie górnego brzegu blachy brązowej na wałek metalu o śr. 5 mm (zostanie on poddany analizie
metaloznawczej).
Drugim niezmiernie ciekawym znaleziskiem, być może związanym z w/w wiadrem jest siekierka
brązowa z uszkiem i tulejką. Została ona znaleziona podczas badań detektorem metali na północnej
granicy występowania fragmentów situli. Jej długość wynosi 9,5 cm, szerokość ostrza 3,2 cm, a średnica
tulei 3 x 3,3 cm. Wysokość siekierki wynosi 2,4 cm, a szerokość w części środkowej 2,8 cm. Po obu
bokach zdobiona jest 2 bruzdami o długości 2,3 cm i szerokości 0,3 cm. Głębokość tulei mierzy 5,8 cm,
a waga siekierki wynosi 200 g. Na ostrzu widać wyraźnie ślady użytkowania narzędzia. Siekierka
zostanie w przyszłości poddana analizie chemicznej. Należy ją również, jak situlę, datować na okres
HaB1. Hipotetycznie narzędzie to pierwotnie mogło znajdować się we wnętrzu naczynia, w jego górnej,
zniszczonej części. Nie można jedna również wykluczyć przypuszczenia, iż jego odnotowana obecność
w pobliżu miejsca zdeponowania wiaderka jest tylko zbiegiem okoliczności, np. zgubą.
Do tej pory na terenie ziem polskich odkryto prawdopodobnie tylko jedno wiadro tego typu.3
Miało to miejsce w 1900 r. w miejscowości Biernacice, gm. Wartkowice, pow. Poddębice, woj. łódzkie.
Wchodziło ona w skład skarbu naczyń brązowych (czarki, misy, czerpaki). Przechowywane do wojny
było w Miejskim Muzeum Etnograficznym w Łodzi. W trakcie jej trwania, podobnie jak i inne naczynia
z w/w skarbu, zostało wywieziona do Niemiec. Profesor Marek Gedl4 zwrócił też uwagę na możliwość
zaliczenia do tej grupy wyrobów również naczynie pochodzące z nieznanej miejscowości, którego
fragmenty zachowały się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Byłby więc okaz spod
Namysłowa jedynym w miarę kompletnym egzemplarzem naczynia tego typu znajdującym się obecnie
w polskich zbiorach muzealnych.
Frapującym jest pytanie odnośnie okoliczności przeniesienia, a następnie zdeponowania situl typu
Hajduböszörmeny na terenach obecnych ziem polskich. Jak już wspomniano największa koncentracja
znalezisk naczyń tego typu występuje w północno-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej
(międzyrzecze Cisy i Maruszy) i właśnie tam badacze lokują również miejsce ich wytwarzania.5
3
4
5

Ibidem, s. 33
Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 33.

142

unikatowe znalezisko situli...

Trudniła się tym ludność kultury gawskiej,6 której obszary osadnicze w fazie największej jej ekspansji
obejmowały ponadto Banat, zachodnią część Siedmiogrodu, wschodnią Słowację, a poprzez Przełęcz
Dukielską przedostała się ona również na północną, polską stronę Karpat. To właśnie w środowisku
kultury gawskiej rozwinął się bardzo ważny dla całej Europy środkowej ośrodek metalurgiczny
określany mianem węgiersko-siedmiogrodzkiego. W oparciu o lokalne złoża rozwinął się tam bardzo
prężny przemysł odlewniczy. Ponadto pozyskiwanie również złota i soli kamiennej doprowadziło
do znacznego bogactwa części ludności tej kultury. Z jej terenów znamy wielkie gromadne znaleziska
wyrobów brązowych, liczących po kilkaset przedmiotów i dochodzących do kilkuset kilogramów
wagi. Największy z nich liczył 5812 różnych wyrobów i ważył 1100 kg. Nie należy wykluczyć
również możliwości powstawania tych naczyń także w innych, sąsiadujących z tym obszarem,
pracowniach toreutycznych (np. w Słowacji), gdzie w toku dalekosiężnej dystrybucji miały zostać
stopniowo zaadoptowane przez wytwórców spoza kultury Gava. Potwierdzeniem tego byłyby różnice
w odmiennej konstrukcji poszczególnych elementów zdobniczych. (np. odmienne uformowanie
podstawy barki słonecznej czy odbiegająca od wzorca konstrukcja koła symbolizującego tarczę
solarną). W literaturze przedmiotu funkcjonuje również stanowisko, które wytwarzanie situl tego typu
i ich szerokie rozprzestrzenienie tłumaczy aktywnością wędrownych brązowników nadcisańskich.
Za tą tezą ma przemawiać identyczna technologia wykonania wszystkich naczyń, dokładne zachowanie
formy i proporcji oraz taki sam motyw zdobniczy, różniący się jedynie drugorzędnymi szczegółami.7
Próbując rozwiązać zagadkę miejsca i okoliczności zdeponowania naszego wiadra, należy
przyjrzeć się w pierwszej kolejności miejscowemu kontekstowi osadniczemu, z którym to znalezisko
jest związane. Historia osadnictwa pradziejowego na terenie gminy Namysłów jest bardzo
dobrze rozpoznana. Jest to zasługą badań prowadzonych w ramach narodowego programu AZP
(Archeologiczne Zdjęcie Polski), które pozwoliły odkryć i zarejestrować setki pradziejowych stanowisk
archeologicznych występujących na jej obszarze. Część z nich odpowiada chronologicznie czasom
wytwarzania i dystrybucji tytułowych wiader tj. okresowi rozwiniętej epoki brązu i związanych jest
z osadnictwem ludności kultury łużyckiej. Na niektórych z tych stanowisk prowadzono stacjonarne
badania wykopaliskowe. Do najbardziej interesujących należy zaliczyć badania na cmentarzysku
kurhanowym w miejscowości Mikowice, położonym na południowy zachód od Namysłowa.8
Obrazują one początki obecności ludności tej kultury na tym obszarze, które można datować
na środkowy okres epoki brązu i powiązać z wczesnym etapem rozwoju kultury łużyckiej. Z czasem
wytworzyła się w tym regionie bardzo trwała i stabilna makrostruktura osadnicza ludności tej kultury,
datowana aż po schyłek okresu halsztackiego tj. V w. p.n.e., która objęła swym zasięgiem środkowy
bieg Widawy i jej dopływy.
6
7

8

Gedl M., Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie, Kraków 1980, s. 173-176.
Kaczmarek M., Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych,
Poznań 2012, s. 330-331.
Kłosińska E., Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym z epoki brązu w miejscowości Mikowice-drugi sezon badań, [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole 1991, s. 27-37.
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Literatura przedmiotu nakazuje upatrywać znaleziska importów proweniencji zakarpackiej
w kontekście dróg cyrkulacji brązu będącego wówczas głównym składnikiem ówczesnej gospodarki.9
To właśnie Kotlina Karpacka, kształtowała główne kierunek dystrybucji gotowych wyrobów brązowych
oraz przypuszczalnie również półsurowca. Pozbawione własnego surowca społeczności Europy
północnej uzależnione były od jego importu z południa. Drogi jego dostaw po osi północ-południe biegły
wielkimi rzekami środkowoeuropejskimi. Szlak zachodni wykorzystywał Soławę oraz Łabę kierując się
w stronę Półwyspu Jutlandzkiego, szlak wschodni natomiast – Odrę. Jedna z odnóg tej drugiej magistrali
biegła dalej na północ przez Równinę Oleśnicką, dolinę Prosny bądź Warty, a następnie górną Notecią
docierała do Kujaw, aby następnie brzegiem Wisły skierować się w stronę Zalewu Wiślanego.
Drugim niezmiernie istotnym przedmiotem ówczesnego obrotu towarowego był bursztyn w odmianie
bałtyckiej (sukcynit). Należy domniemywać, iż przy jego transporcie na południe wykorzystywano
te same szlaki, którymi przepływały na północ wyroby brązowe o proweniencji zakarpackiej. W tym
kontekście niezmiernie ważne jest odkrycie bryłki bursztynu oraz paciorka bursztynowego podczas
badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Mikowicach.10 Świadczy to o tym, iż przez
ten obszar Ziemi Namysłowskiej biegł odcinek „szlaku bursztynowego” funkcjonującego w epoce brązu.
Należy żywić nadzieję, iż unikatowe znalezisko situli typu Hajduböszörmeny nada nowy
impuls badaniom nad rolą Ziemi Namysłowskiej jako ważnej części środkowoeuropejskiego traktu
komunikacyjnego i handlowego, zorientowanego na osi północ–południe, a funkcjonującego w późnej
epoce brązu (HaB1). Być może intensyfikacja w przyszłości badań archeologicznych na występujących
tam stanowiskach kultury łużyckiej dostarczy nowych materiałów pozwalających lepiej zrozumieć
fenomen ówczesnego handlu dalekosiężnego, a także kreowanych przez niego relacji interkulturowych.
Poddane konserwacji i rekonstrukcji to piękne naczynie na pewno stanowić będzie prawdziwą
ozdobę zbiorów archeologicznych namysłowskiej placówki muzealnej.
W uznaniu obywatelskiej postawy Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił
do Generalnego Konserwatora Zabytków o uhonorowanie znalazcy nagrodą finansową za zgłoszenie
znaleziska i jego przekazanie Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury.
Literatura:
Gedl M., 2001, Die Bronzegefäse in Polen, Stuttgart.
Gedl M., 1980, Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie, Kraków.
Kaczmarek M., 2012, Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów
wymiennych, Poznań
Kłosińska E., 1991, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym z epoki brązu
w miejscowości Mikowice-drugi sezon badań [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole.

9
10

Kaczmarek M., op. cit., s. 383.
Kłosińska E., op. cit., s.34, 40.
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Ryc. 1. Mapa występowania znalezisk wiader typu Hajduböszörmeny na terenie Europy (na podstawie: Kaczmarek M., Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Poznań 2012, s. 329
z uzupełnieniem).
Legenda:
• znalezisko wiadra typu Hajduböszörmeny
• miejsce odkrycia wiadra typu Hajduböszörmeny w okolicach Namysłowa

Ryc. 2. Wiadro typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Fot. Bożena Trabuć.
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Ryc. 3. Wiadro typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Fot. Bożena Trabuć.

Ryc. 5. Siekierka brązowa – widok z boku.
Fot. Bożena Trabuć.

Ryc. 4. Wiadro typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Fot. Bożena Trabuć.

Ryc. 6. Siekierki brązowa – widok z góry.
Fot. Bożena Trabuć.
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Ryc. 7. Rysunek wiadra typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Rys. B. Trabuć.

Ryc. 8. Rysunek fragmentów wiadra typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Rys. B. Trabuć.

Ryc. 9. Rysunek siekierki brązowej z tulejką znalezionej w pobliżu wiadra typu Hajduböszörmeny z okolic Namysłowa. Rys. B. Trabuć.
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Osada ludności kultury łużyckiej w Namysłowie
W listopadzie 2012 roku przeprowadzono ratownicze, archeologiczne badania wykopaliskowe
w Namysłowie na stanowisku nr 23 wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego
pod numerem A-995/93. Prace prowadzono w ramach budowy osadnika na terenie oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej. Jest to zachodnie obrzeże miasta, poza terenem
zurbanizowanym, bezpośrednio na południe od cieku wodnego „Młynówka”, stanowiącego
odgałęzienie rzeki Widawy i łączącego się z nią około 300 m na północny zachód od miejsca
prowadzonych badań. Na stokach znajdującego się tu lekkiego wyniesienia terenu lokalizowane
jest rozległe stanowisko archeologiczne – osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.
Ponadto dokonywano tu znalezisk z epoki kamienia, kultury przeworskiej i okresu późnego
średniowiecza. Stanowisko zostało odkryte w 1989 roku, a w roku 1992 na części terenu
stanowiska prowadzono ratownicze badania wykopaliskowe (dokumentacja w zbiorach
archiwum archeologicznego Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Prace wykopaliskowe prowadzono w związku
z budową oczyszczalni, jako że północna część stanowiska to obecnie znacznie przekształcony
i częściowo zabudowany teren oczyszczalni ścieków.
Rejon inwestycji, gdzie prowadzono badania wykopaliskowe, to prawie płaski teren,
minimalnie obniżający się w kierunku północnym, czyli w stronę dna doliny z ciekiem wodnym.
Do końca lat 80. XX wieku obszar ten zajęty był przez pola orne, w latach 90. powstał tu kompleks
obiektów oczyszczalni ścieków, obecnie rozbudowywany.
Przeprowadzone obecnie prace ziemne polegały na wykonaniu jednego wykopu
szerokopłaszczyznowego pod budowę osadnika wtórnego oraz wykopów liniowych pod ułożenie
systemu rurociągów. Prace prowadzono na terenie trawiastym, w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących urządzeń funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Część robót prowadzono na terenie
już wcześniej naruszonym przez prace ziemne wykonywane tu w ubiegłych latach przy budowie
oczyszczalni (budowa drogi i urządzeń technicznych, wykopy pod istniejącą sieć rurociągów
i innej infrastruktury).
Wykop szerokopłaszczyznowy wykonany pod posadowienie zbiornika osadnika oczyszczalni
wykonano na planie okręgu o średnicy 34 m. Prace ziemne polegały na zdjęciu wierzchniej
warstwy humusu i odsłonięciu stropu nawarstwień piaszczystych, gdzie wystąpiły liczne
obiekty archeologiczne. W pierwszej kolejności przy użyciu koparki zdjęto warstwę humusu
wierzchniego o grubości około 35 cm. Odsłonięto tym samym spągową część humusu
wierzchniego, przechodzącego na tym poziomie w mocno spiaszczony humus barwy żółtoszarej
i żółtobrunatnej. W warstwie humusu znajdywano niezbyt liczne fragmenty ceramiki kultury
łużyckiej i z okresu późnego średniowiecza. Po zdjęciu kolejnej, cienkiej warstwy, na głębokości
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około 40-45 cm, na tle żółtego piasku ukazały się wyraźne zarysy ciemnych obiektów osadniczych
(ryc. 1). W granicach wykopu zlokalizowano 48 obiektów archeologicznych (ryc. 8). W części
wschodniej odsłonięto wtórnie przemieszane nawarstwienia piasku z domieszkami humusowymi
o barwie żółtoszarej – naruszone nawarstwienia sięgały tu głębokości od 60 do około 100 cm;
nie stwierdzono tu występowania obiektów pradziejowych.
Wszystkie odsłonięte w ramach wykopu obiekty to jamy z zawartością ciemnoszarego
i czarnego humusu z domieszkami żółtego piasku (ryc. 1 – 7). Wymiary odsłanianych jam były
niezbyt duże – średnice od niespełna 1 metra do stu kilkudziesięciu centymetrów, głębokości
do kilkudziesięciu centymetrów. Kształt obiektów owalny, bardzo często zbliżony do okręgu,
lub wręcz o kształcie regularnego koła (ryc. 4, 6). Wypełnisko wnętrz jednorodne; stanowił
je czarny, spiaszczony humus, którego odcień oraz struktura była zależna od ilości piaszczystych
domieszek zalegających w jamie obiektu. Piasek pochodził z podłoża, w którym jamy były
posadowione – jasnożółty, sypki piach, przy stropie również piach barwy żółtej, z dużą ilością
kamieni żwirowych, a także pojedynczymi, większymi otoczakami. Kamienie żwirowe i otoczaki
występowały również we wnętrzach obiektów; w odróżnieniu od tych znajdywanych w piasku
calcowym bardzo często miały połupaną bądź spękaną powierzchnię, czasem także były mocno
zwietrzałe i skorodowane. Po części jest to efekt mechanicznego „obłupywania” kamieni
(obtłuczenia mogły powstać w wyniku użytkowania większych kamieni jako różnego rodzaju
podkładek bądź innego typu „okazjonalnych” narzędzi; ryc. 2). Najczęściej jednak był to efekt
spękania termicznego, wskutek działania wysokiej temperatury paleniska. O działaniu wysokiej
temperatury na wypełnisko wielu obiektów świadczą również drobne grudki przepalonej gliny
oraz wtórnie przepalone, spumeksowane, pojedyncze fragmenty ceramiki grubościennej. Także
samo zabarwienie obiektów świadczy o nieceniu ognia w ich wnętrzu, jako że często intensywnie
czarna barwa piaszczystego humusu, to efekt domieszek drobin spalenizny. W jamach
obiektów nie stwierdzano jednak istnienia zwartych, ewidentnych nawarstwień ze spalenizną,
ani śladów intensywnego działania wysokiej temperatury w postaci przepalenia podłoża. Tylko
w jednym wypadku (obiekt nr 3) jama została jednoznacznie zakwalifikowana jako palenisko,
a to ze względu na wyłożenie wnętrza kamieniami tworzącymi wyraziste zagłębienie służące
do niecenia ognia. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że wiele spośród obiektów określonych
ogólnie jako „jamy osadnicze” mogły służyć jako sporadyczne paleniska. Do kategorii tej należy
zaliczyć obiekty niezbyt głębokie (o miąższości do około 30-40 cm), często o nieckowatym dnie,
czasem ze „stopniem” obniżenia widocznym z jednej strony profilu przeciętej jamy (ryc. 5).
Kolejna kategoria obiektów to jamy zasobowe – stosunkowo głębokie jamy o kształcie
workowatym. Charakteryzowało je płaskie lub lekko zaokrąglone dno, ścianki boczne strome,
często prawie pionowe, rozszerzające się ku dołowi, gdzie średnica jamy obiektu w części dolnej
jest większa od średnicy wylotu jamy przy stropie (obiekty nr: 4, 7, 12, 13, 19, 20, 23-25, 28, 31,
37-39; ryc. 3).
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Spośród wydzielonych obiektów znajduje się kilka bardzo płytkich; to niewielkie, nieckowate
zagłębienia w ziemi, które być może nie pełniły żadnej konkretnej funkcji, a są to po prostu drobne
nierówności terenowe w obrębie zamieszkałej osady, wypełnione humusem stanowiącym pozostałość
warstwy kulturowej wytworzonej w czasie użytkowania tego miejsca (obiekty nr 5, 18, 36).
Nie stwierdzono tu istnienia zagłębień, które można by jednoznacznie zakwalifikować jako
jamy posłupowe. Trudno jest w związku z tym próbować rekonstruować sposób zabudowy
i rozplanowanie ewentualnych konstrukcji i budynków naziemnych. Odsłonięte w trakcie badań
elementy osady zagłębione w podłoże rozplanowane są dość nieregularnie, ale występują często
w wyraźnych skupiskach, gromadzących w bliskim sąsiedztwie kilka jam, wokół których znajduje
się wolna przestrzeń o kilkumetrowej średnicy. Można się tu dopatrywać zatem racjonalnej,
funkcjonalnej organizacji przestrzeni osady, gdzie pomiędzy skupiskami jam znajdują
się niewielkie placyki układające się być może w ciągi komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi
zespołami osadniczymi (ryc. 8).
Sugerowane, wyodrębnione skupiska obiektów:
- jamy 1 – 6, 22 – w północno-wschodniej części wykopu, zgrupowane wokół wolnej, owalnej
przestrzeni o wymiarach 3 x 6 m,
- jamy 23 – 26 – przy północnej krawędzi wykopu,
- jamy 27 – 29, 33 – 35 w północno-zachodniej ćwiartce wykopu,
- ciąg 9. obiektów w środkowej części wykopu, rozciągnięty wzdłuż linii północ – południe;
jamy nr 14 – 21, 30,
- ciąg 5. obiektów przy zachodnim skraju wykopu; jamy nr 36 – 39, 48,
- skupisko 8. obiektów w południowo-zachodniej części wykopu; jamy nr 40 – 47,
- skupisko 7. obiektów w południowej części wykopu, rozrzucone luźniej niż opisane wyżej,
zgrupowane wokół wolnej, owalnej przestrzeni o wymiarach około 12 x 6 m; jamy nr 7 – 13.
We wschodniej części środkowej partii wykopu, nie naruszonej przez wtórne wkopy,
na przestrzeni o średnicy około 10 m, brak jest jam obiektów.
Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że mamy tu do czynienia z osadą
jednofazową, a odsłonięte obiekty były użytkowane w tym samym czasie, lub w bardzo krótkich
odstępach czasowych względem siebie. Powtarzalność kształtów, wymiarów, rodzaju wypełniska
wnętrza potwierdzają takie przypuszczenie.
Zwraca uwagę duża jednorodność datującego materiału zabytkowego znajdywanego
we wnętrzach obiektów. Materiał kulturowy, obok ceramiki to grudki polepy, 3 znaleziska kości
i zębów zwierzęcych oraz kamienie. Fragmenty naczyń glinianych wystąpiły dość nielicznie
w warstwach przypowierzchniowych humusu, natomiast we wnętrzach obiektów występowały
w ilości od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy. Łącznie znaleziono tu 637 fragmentów
ceramiki. W niektórych przypadkach udało się wykleić i częściowo odtworzyć formy naczyń,
ale brak jest naczyń kompletnych, co świadczy, że mamy tu do czynienia wyłącznie z porzuconymi
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fragmentami naczyń zniszczonych, potłuczonych. W zdecydowanej większości przypadków,
z dużym prawdopodobieństwem można określić z jakich form naczyń pochodzą fragmenty
ceramiczne.
Garnki. W zespołach ceramicznych dominują zdecydowanie fragmenty ceramiki
grubościennej, o ściankach zewnętrznych chropowaconych przez palcowe obmazywanie
powierzchni (ryc. 10). Są to głównie, a być może wyłącznie fragmenty garnków; formy
zbliżone do beczułkowatych, czasem o lekko esowatym przekroju. Największe z nich to duże
naczynia o średnicach dochodzących do około 20 cm i wysokości zapewne przekraczającej
30 cm. Niektóre spośród nich mogły pełnić funkcję naczyń zasobowych, przechowywanych
w głębszych jamach-spiżarniach, określonych właśnie jako jamy zasobowe. Są to naczynia
o barwie pomarańczowoceglastej, czasem z szarym odcieniem, często w górnej części brzuśca,
kilka cm poniżej krawędzi wylewu zaopatrzone w rodzaj uchwytów w postaci podłużnych
guzów, zgrubień lub taśm. Garnki mniejsze zaopatrywano też w małe, pionowe uszka z poziomo
przekłutym otworem (ryc. 11 b). W masie ceramicznej często wyraźnie widoczna gruba
domieszka mineralna w postaci ziaren poruszonych kamieni.
Wazy – naczynia o baniastym brzuścu i pionowej, wyodrębnionej szyjce. Pod względem
metrycznym możemy wyróżnić tu 2 rodzaje naczyń: wazy duże; naczynia grubo- lub
średniościenne oraz małe wazy cienkościenne o kilkunastocentymetrowych średnicach (ryc.
9 b, c, 11 a). Ceramika barwy ciemnobrunatnej lub szaroczarnej i czarnej, delikatnej roboty;
powierzchnie naczyń najczęściej wyświecone, choć większe egzemplarze waz, w dolnej partii
czasem były delikatnie chropowacone. Naczynia zdobione charakterystycznymi motywami:
grupy pionowych, plastycznych żeberek na największej wydętości brzuśca, także okrągłe, lekko
zaznaczone wgłębienia na brzuścu naczynia, na mniejszych egzemplarzach – grupy delikatnie
rytych kresek.
Misy – niskie naczynia o średnicach około 30 cm (duży fragment misy znaleziono we wnętrzu
obiektu nr 32). Wnętrza gładkie, wyświecone, o ciemnej barwie; od zewnątrz barwa niejednolicie
ciemnobrunatna, w dolnej partii także czasem lekko chropowacone. Przy krawędzi czasem lekko
zaznaczone „uszkowate” wybrzuszenia.
Czerpaki – małe naczynia szerokootworowe, o zaokrąglonych ściankach. Dno tworzone
przez lekkie wypchnięcie dolnej części czary naczynia ku górze. Zaopatrzone w taśmowate ucho
wychodzące z krawędzi wylewu. Naczynia cienkościenne, wyświecone, o barwie szaroczarnej
i czarnej.
Kubki i czarki ? – niektóre spośród fragmentów ceramiki mogą przynależeć do tych kategorii
naczyń, ale również mogą to być fragmenty wymienionych wyżej form takich jak wazy i czerpaki.
Placki gliniane – forma, której fragmenty stosunkowo często były odnajdywane we wnętrzach
obiektów. Są to płaskie pokrywki o średnicach od nieco ponad 20, do około 30 cm. Jedna
strona pokrywki najczęściej gładka, czasem wręcz wyświecona, druga, często chropowacona

151

mariusz krawczyk

obmazywaniem powierzchni lub rysami wykonywanymi zaostrzonym narzędziem (ryc. 11 c, d).
Często jedna powierzchnia zdobiona dołkami paznokciowymi, w jednym przypadku klinowatymi
odciskami narzędzia (ryc. 9 d). Często zapatrzone są w otwory (jeden lub kilka ?) – regularne
dziurki o średnicach około 4 mm, wykonywane nie w części centralnej, ale bliżej krawędzi placka.
Znalezione w wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych, użytkowane przez
mieszkańców osady formy naczyń, technologicznie, formalnie i pod względem zdobnictwa
są bardzo charakterystyczne dla schyłkowego okresu funkcjonowania kultury łużyckiej,
co pozwala określić chronologię osady na okres przełomu epoki brązu i żelaza – schyłek V epoki brązu
i okres halsztatu C.

Ryc. 1. Fragment wykopu; widoczne
zaciemnienia jam obiektów archeologicznych.

Ryc. 2. Obiekt nr 12 w trakcie eksporacji; w części stropowej kamień
ze śladami wietrzenia eolicznego
z jednej strony i śladami użytkowania z drugiej.
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Ryc. 3. Obiekt nr 31 - przekrój pionowy..

Ryc. 4. Obiekt nr 45 – rzut poziomy.

Ryc. 5. Obiekt nr 45 – przekrój pionowy.

Ryc. 6. Obiekt nr 47 – rzut poziomy.

Ryc. 7. Obiekt nr 47 – przekrój pionowy.

Ryc.8. Plan ogólny wykopu z zarysami obiektów archeologicznych na tle siatki arowej.
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Ryc. 9. Wybór ceramiki: a, b – obiekt 1; c, d – obiekt 2; e – obiekt 7.

Ryc. 10. Wybór ceramiki: a, b – obiekt 13.

Ryc. 11. Wybór ceramiki: a – d – obiekt 13.

Ryc. 12. Wybór ceramiki: a, b – obiekt 24; c – e – obiekt 25.
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Nowy ślad osadnictwa górnopaleolitycznego na Płaskowyżu
Głubczyckim – materiały za stanowiska powierzchniowego
Dzbańce 21, pow. głubczycki
Osadnictwo paleolityczne na Śląsku Górnym i Opolskim, a w szczególności na Płaskowyżu
Głubczyckim, leżącym na północnym przedpolu Bramy Morawskiej, poświadczone przez szereg
stanowisk, trwa od wczesnej fazy środkowego paleolitu aż po jego schyłek (Bobak, Połtowicz-Bobak
2010; Wiśniewski, Połtowicz-Bobak 2014). Badania na tych terenach, rozpoczęte jeszcze przed II wojną
światową, były kontynuowane z różną intensywnością przez cały okres powojenny. Intensyfikacja
badań, w tym także odkrycia nowych stanowisk i weryfikacja znanych, związana jest z realizacją
programu AZP oraz badaniami ratowniczymi wynikającymi czy to z konieczności przeprowadzenia
badań przedinwestycyjnych czy to związanych z postępującą degradacją stanowisk na skutek procesów
naturalnych i intensywnej działalności rolniczej. To właśnie w ramach badań AZP odkryto nowe
stanowisko, które na podstawie cech artefaktów krzemiennych wykonanych techniką łupania można
określić jako górnopaleolityczne.
Stanowisko znajduje się na terenie miejscowości Dzbańce w powiecie głubczyckim. Zlokalizowane
jest w wierzchołkowej części wzniesienia o łagodnych stokach i wysokości ok. 300 m n.p.m (ryc. 1).
Materiały występujące na powierzchni tworzą dość zwartą, stosunkowo niewielką koncentrację
o dobrze zaznaczonych granicach. Pozwala to na dość dokładne zlokalizowanie stanowiska,
a jednocześnie może sugerować, że nie jest ono mocno zniszczone.
Stanowisko Dzbańce nr 21 zostało odkryte w maju 2013 roku w trakcie badań powierzchniowych
prowadzonych na obszarze AZP 102-36 przez autorów niniejszego komunikatu (AN i MPB); kolejne
prospekcje przeprowadzono latem i jesienią 2014 roku. W ich trakcie pozyskano w sumie 71 zabytków
krzemiennych wykonanych techniką łupania. W zbiorze tym zidentyfikowano 1 rdzeń, 1 formę
zaczątkową, 6 narzędzi, 26 wiórów oraz odłupki, łuski i okruchy. Trzy wyroby są przepalone.
Wszystkie artefakty wykonano z krzemienia narzutowego, który występuje obficie w bezpośrednim
sąsiedztwie stanowiska. Wykorzystywanie tych wychodni w pradziejach potwierdzają też odkryte
w niewielkiej odległości od omawianego stanowiska pracownie krzemieniarskie, eksploatowane
zarówno w paleolicie jak i neolicie. Są to surowce typowe dla Płaskowyżu Głubczyckiego,
wykorzystywane powszechnie na stanowiskach z epoki kamienia. Zabytki są pokryte białą, najczęściej
grubą patyną.
Materiały
Jedyny odkryty rdzeń jest przykładem klasycznej formy wiórowej ze zmianą orientacji.
Jest to forma silnie wyeksploatowana, choć jej dalsza eksploatacja byłaby jeszcze możliwa. Widoczne
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są nieliczne ślady zaprawy odbocznej, niemal całkowicie zniesionej na skutek eksploatacji rdzenia. Jedna
pięta jest nieprzemysłowa, druga – częściowo uformowana. Obydwie odłupnie są szerokie, stykające
się ze sobą bokami. Ich eksploatacja odbywała się z przeciwległych kierunków. Na krawędzi pięty
i starszej odłupni widoczne jest stosowanie, co prawda niezbyt starannego i intensywnego zabiegu
regularyzacji (prawcowania). Z rdzenia otrzymywano regularne wióry (ryc. 2:10). Znaleziono także
formę zaczątkową – surowiak z pojedynczymi odbiciami, będącymi albo testowaniem surowca albo
pierwszymi próbami formowania rdzenia.
Bardzo niewielka, a przede wszystkim mało zróżnicowana jest grupa odkrytych narzędzi (6 egz.).
W jej skład wchodzą trzy drapacze (ryc. 2:2,6,8) oraz dwie formy tylcowe (ryc. 2:3,5) i jeden półtylczak
(ryc. 2:7). Dwa z drapaczy wykonano na wiórach (ryc. 2:2,8), jeden na odłupku (ryc. 2:6). Wszystkie
formy są klasyczne, staranne, ale dość banalne. Jeden jest bardziej masywny, z wysokim, stromym
drapiskiem, wykonany na częściowym zatępcu jednostronnym (ryc. 2:2).
Na szczególną uwagę zasługują dwie znalezione formy tylcowe. Są to jedne z najważniejszych
elementów pozwalających na przeprowadzenie analizy, a w efekcie klasyfikacji taksonomicznochronologicznej inwentarzy. W omawianej tu kolekcji znajduje się fragment ostrza tylcowego
wykonanego na wąskim, dość masywnym wiórze oddzielonym z rdzenia jednopiętowego (ryc. 2:3).
Retusz, obejmujący całą zachowaną długość boku jest stromy, a przy wierzchołku bardzo stromy, silnie
wcinający się w krawędź półsurowiaka. Tworzące go uderzenia biegną z jednego kierunku. Krawędź
retuszowana jest lekko falista. Warto zwrócić uwagę na kształt krawędzi tuż przy złamaniu narzędzia.
W tym dokładnie miejscu znajduje się nieznaczne rozszerzenie krawędzi. Ponieważ znajduje się ono
tuż przy uszkodzeniu nie da się dziś odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dalszy przebieg tylca.
Druga z form to narzędzie wykonane na dużym wiórze z drobnym stromym retuszem na jednej
krawędzi oraz retuszem w wierzchołkowej partii drugiej (ryc. 2:5). Retusz pokrywa znaczny fragment
krawędzi w części piętkowo-sęczkowej, znosząc piętkę i tworząc ostry wierzchołek, jednocześnie
bardzo mocno ścina krawędź boku czyniąc ją silnie ukośną w stosunku do osi półsurowiaka. W części
przywierzchołkowej retusz jest mniej inwazyjny. Morfologia tej formy nawiązuje wyraźnie do fleszetów
(fléchette) (Demars, Laurent 1989 ryc. 46:1; Pasda 2013 ryc. 3:8) i tak może zostać zaklasyfikowana.
Od typowych fleszetów różni ją to, że retusz nie jest skierowany na dolną stronę półsurowiaka.
Ostatnim z narzędzi jest półtylczak wykonany na wiórze z rdzenia jednopiętowego. Półtylec,
ukośny o prostej krawędzi, wykonano za pomocą stromego, dość drobnego retuszu. Retusz zachodzi
na fragment krawędzi bocznej (ryc. 2:7).
W licznej grupie debitażu wydzielono 25 wiórów, w tym zaledwie dwa całe oraz jedenaście
z zachowanymi piętkami. Jeden z nich jest niespatynowany, być może młodszy. Jeden pokryty
jest korą na całej stronie górnej, zaś trzy kolejne – na ponad 50% powierzchni. Spośród jedenastu
zachowanych piętek, aż 10 jest uformowanych, jedna zaś nieprzemysłowa. Zdecydowana większość
z nich jest drobna. Sęczki są niewielkie, słabo wypukłe, punkty uderzenia niewyeksponowane.
Pojedyncze egzemplarze mają delikatne, słabo zaznaczające się wargi. Warto też podkreślić fakt, że nie
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obserwuje się zasadniczo starannego przygotowywania i równania krawędzi piętek; stosowanie zabiegu
prawcowania jest wyjątkowe. Na uwagę zasługuje fakt zdecydowanej dominacji wiórów z negatywami
jednokierunkowymi; dwupiętowość w analizowanej kolekcji poświadczona jest bardzo słabo,
bo zaledwie przez trzy okazy, przy czym stan zachowania jednego z nich może wskazywać, że jest
to artefakt o innej chronologii i przynależności taksonomicznej niż pozostałe zabytki. Zdecydowaną
dominację obróbki jednokierunkowej potwierdza też charakter strony górnej odłupków. Wśród
nielicznych form technicznych należy wymienić jeden wierzchnik (ryc. 1:1) oraz dwa odnawiaki
(ryc. 1:4,9).
Mniej liczne niż wióry odłupki mają cechy typowych odpadków, przy czym nie ma wśród nich
wyrobów, które należałoby łączyć z wczesną fazą formowania rdzeni. Część z nich nosi na swojej
stronie górnej negatywy wiórów. Przepalenie trzech znalezionych artefaktów może być świadectwem
używania ognia w okresie funkcjonowania stanowiska, jak też mogło mieć miejsce znacznie później.
Kolekcja ze stanowiska w Dzbańcach jest niezwykle istotnym znaleziskiem, będąc jednocześnie
odkryciem trudnym do jednoznacznej interpretacji. W zebranej kolekcji obecne są ważne
i charakterystyczne elementy, jednak ubóstwo znalezisk, zwłaszcza form dystynktywnych sprawia,
że niemożliwa jest bezdyskusyjna interpretacja stanowiska pod względem jego przynależności
taksonomicznej. Nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z fragmentem inwentarza należącego
do górnego lub ewentualnie najwcześniejszej fazy schyłkowego paleolitu, co każe poszukiwać związków
odkrytych materiałów albo z grawetienem albo z magdalenienem; jednostkami kulturowymi, których
obecność poświadczona jest na Śląsku po obydwu stronach Bramy Morawskiej. Na taką klasyfikację
wskazują zarówno cechy rdzenia i debitażu jak i – przede wszystkim – odkryte narzędzia. W tej ubogiej
kolekcji szczególną rolę odgrywają formy tylcowe – najbardziej charakterystyczne i dystynktywne.
To one należą do najważniejszych zabytków, które wskazują na możliwą przynależność chronologiczną
i taksonomiczną inwentarza. W przypadku materiałów z Dzbańców są to zaledwie dwa egzemplarze,
obydwa uszkodzone. Tylczak (ostrze tylcowe) (ryc. 2:3) jest formą typową. Fakt, że zachowany jest
jedynie fragment narzędzia utrudnia jednoznaczną klasyfikacje narzędzia. Analogii można szukać
na stanowiskach magdaleńskich oraz graweckich. Zbrojnik z Dzbańców jest jednak narzędziem
raczej masywnym, wykonanym na wiórze, co odróżnia go od form tylcowych znanych z najbliższych
stanowisk magdaleńskich, przede wszystkim z pobliskiego Dzierżysławia (Ginter i in. 2005),
Hranic (Neruda, Kostrhun 2002) czy Loštic (Neruda i in. 2009). Podobne można jednak znaleźć
na stanowiskach magdaleńskich Środkowej Europy np. w Klementowicach-Kolonii (Jastrzębski, Libera
1988) czy na niektórych stanowiskach Morawskiego Krasu (Valoch 2001). Zasadniczo jednak formy
magdaleńskie są mniej masywne, częściej wykonywane na wiórkach.
Bliskich analogii do tylczaka z Dzbańców można także poszukiwać na stanowiskach graweckich,
przede wszystkim morawskich, m. in. na niedalekim stanowisku Ostrava-Petřkovice (Oliva 2007
ryc. 121). Oczywiście, także wśród tylczaków graweckich licznie występują formy drobne, tak więc same
proporcje nie mogą być wystarczającą przesłanką do takiej, a nie innej klasyfikacji chronologicznej
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i taksonomicznej okazu. Zarówno lekko falisty przebieg krawędzi tylca, jak i retusz stromy, a przy
wierzchołku bardzo stromy pozwalają na poszukiwanie analogii wśród grawetów (Pasda 2013,
ryc. 2), aczkolwiek należy podkreślić, że fragmentaryczne zachowanie zabytku nakazuje daleko idącą
ostrożność w interpretacji, zaś omawiany zabytek trudno uznać za typowy, możliwy do jednoznacznej
klasyfikacji. O wiele bardziej interesujące i jednocześnie będące wyraźniejszą przesłanką w dyskusji
nad przynależnością kulturową kolekcji jest drugie ze znalezionych ostrzy zinterpretowane tu jako
fléchette (ryc. 2:5). Ten typ narzędzia uważa się za typowy dla grawetienu, dla jego wcześniejszych faz
(Pasda 2013). W Środkowej Europie fleszety są ekstremalnie rzadkie, ale spotykane np. na stanowisku
w Pavlovie I, czy Willendorf II warstwa 8 (tamże), w okresie przypadającym na około 26 000 BP
tj. w rozwiniętym pavlovienie wg określenia J. Svobody (Otte, Noiret 2004; Svoboda 2004). Jeśli więc
omawiane narzędzie jest faktycznie fleszetem, to stanowi ono jednocześnie niezwykle ważny argument
w dyskusji nad chronologią i przynależnością kulturową stanowiska.
Pozostałe narzędzia tzn. trzy drapacze i półtylczak są formami, które mogą występować zarówno
w zespołach graweckich jak i magdaleńskich. Ani ich forma, ani dobór półsurowca nie przemawiają
na korzyść, ani jednej, ani drugiej jednostki kulturowej. Podobnie trudny do jednoznacznej
interpretacji jest jedyny znaleziony rdzeń, aczkolwiek zarówno jego forma jak i sposób zaprawy,
a zwłaszcza potraktowania krawędzi pięty nie są typowe dla rdzeni magdaleńskich i mogą sugerować
raczej jego związek z inną niż magdalenien jednostką taksonomiczną. Do podobnych wniosków
prowadzi analiza wiórów – brak przywiązywania większej wagi do przygotowania krawędzi pięt rdzeni
widoczny jest na krawędziach piętek, na ogół nienoszących śladów regularyzacji; brak jest także, poza
wyjątkowymi przypadkami, warg na stronach dolnych. Te ostatnie, jeśli istnieją, są niewielkie, bardzo
słabo zaznaczone.
To wszystko pozwala, naszym zdaniem, na wysunięcie na razie wstępnej i bardzo ostrożnej
hipotezy, że stanowisko w Dzbańcach można raczej łączyć z osadnictwem kompleksu graweckiego,
prawdopodobnie z pavlovienem. Byłby to więc kolejny, z nielicznych na terenach Śląska, ślad osadnictwa
tej jednostki taksonomicznej. Kolekcja znaleziona w Dzbańcach sugeruje wyraźnie, że mamy
tu do czynienia ze stanowiskiem w typie obozowiska, a nie pracowni. Jaka jest jego wielkość tego
oczywiście nie wiemy.
Obecność ludności graweckiej na północnym przedpolu Bramy Morawskiej jest bowiem
odnotowana w postaci kilku, najczęściej ubogich stanowisk. Najbogatsze z nich, Wójcice, dostarczyło
licznego, liczącego kilka tysięcy egzemplarzy inwentarza, który interpretowany jest jako obozowisko
typu podomowego (Ginter 1966; Wiśniewski, Połtowicz-Bobak 2014). Wśród innych śladów
osadnictwa wymienić należy Cyprzanów 1 i Śmicz 6 interpretowane jako pracownie (Kozłowski,
Kozłowski 1977) oraz luźne znaleziska z Domaszkowic 16 i 36 (tamże). Do najważniejszych stanowisk
graweckch na Śląsku zalicza się też położone dalej na północny zachód obozowisko w Henrykowie
(Płonka, Wiśniewski 2004).
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Jeśli nasza interpretacja byłaby słuszna, to nowoodkryte stanowisko stanowiłoby świadectwo
wędrówek ludności graweckiej, która przychodziła na tereny Śląska z terenów dzisiejszych Moraw
w ramach krótkich wypraw czy to łowieckich czy to mających na celu pozyskanie surowców
kamiennych (Wiśniewski, Połtowicz-Bobak 2014). Hipotezy dotyczące interpretacji stanowiska –
jego funkcji, chronologii i taksonomii powinny zostać zweryfikowane i uzupełnione w trakcie badań
wykopaliskowych.
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Weryfikujące badania powierzchniowe
na wielokulturowym stanowisku nr 5
w Nowej Cerekwi, gm. Kietrz
Stanowisko nr 5 w Nowej Cerekwi zlokalizowane jest na polach ornych położonych
na południe od zabudowań wsi, na prawo od szosy prowadzącej do Gniewkowic, przy źródłach
niewielkiego cieku wodnego wpadającego nieopodal do rzeki Troi. Odkryto je w 1926 roku.
W kolejnych latach zbierano liczne materiały ze stanowiska i przekazywano je do muzeów
w Bytomiu i w Głubczycach (w dużej części zaginęły). Były to wyroby krzemienne i ułamki
ceramiki. W 1936 roku przeprowadzono niewielkie rozpoznawcze badania wykopaliskowe.
Znaleziony materiał zabytkowy pochodził z neolitu (kultura pucharów dzwonowatych) i kolejno
z epoki brązu, okresu lateńskiego, okresu wpływów rzymskich oraz ze średniowiecza (M. Gedl,
1962, s. 218; Z. Woźniak, 1970, s. 304; K. Godłowski, 1973, s. 290; J. Kaźmierczyk, K. Macewicz,
S. Wuszkan, 1977, s. 332, 334, ryc. 301, a-h). W latach 1979-80, 1990 prowadzono urzędowe
badania powierzchniowe z ramienia WKZ w Opolu (W. Blajer, S. Wuszkan). Według danych
archiwalnych omawiane stanowisko określane było jako: Altstett, st. 5; Bieskau, stan. 19 i Nowa
Cerekwia, stan „P”.
Jesienią 2000 roku badania powierzchniowe już w ramach AZP prowadził M. Gedl, który
w trakcie prowadzonej kwerendy źródeł uporządkował wszystkie wcześniejsze informacje
i oznaczył je jako stan. 5/267 AZP 102-37. W czasie tych badań na polach znaleziono fragmenty
naczyń glinianych z epoki brązu (kultura łużycka), z okresu wpływów rzymskich (kultura
przeworska) oraz z wczesnego i późnego średniowiecza. Powierzchnię stanowiska oszacowano
w zakresie do 5 ha (wg przedziału wielkości opracowanego dla KESA).
Podejmując ponownie badania powierzchniowe w 2011 roku kierowano się potrzebą
określenia stanu zagrożenia stanowiska ze strony tzw. poszukiwaczy skarbów (czytaj: złodziei
zabytków archeologicznych). Od rolników docierały bowiem sygnały o śladach poszukiwań
widzianych na okolicznych polach i o osobach spotykanych z wykrywaczami metali. Starano
się również zweryfikować dane, z okresu międzywojennego ubiegłego wieku, nie potwierdzone
w czasie badań M. Gedla.
W ramach badań powierzchniowych dokonano przeszukania zaoranych pól na stanowisku
nr 5 pod kątem intensywności występowania materiału zabytkowego na powierzchni. Stwierdzono
występowanie fragmentów naczyń glinianych ze wszystkich wspomnianych wcześniej okresów
i kultur. Możliwe było również poszerzenie naszej wiedzy o stanowisku. Natrafiono między innymi
na fragmenty naczyń kultury łużyckiej datowanych również na okres halsztacki (charakterystyczne
czarki z taśmowatymi uszkami) oraz na ułamki naczyń grafitowych ludności kultury lateńskiej.
Ceramika typowa dla kultury lateńskiej występowała w skupieniu na powierzchni ok. 6-7 arów.
Takie jej rozprzestrzenienie sugeruje istnienie w obrębie stanowiska zagrody zamieszkałej przez
Celtów w okresie lateńskim. Dość licznie była reprezentowana ceramika z okresu wpływów
rzymskich. W czasie prowadzonych badań nie zbierano z powierzchni pól ceramiki. Chodziło
jedynie o wyznaczenie potencjalnej strefy, w której mogły występować zabytki metalowe
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i ewentualnie monety antyczne, czyli to czego szukają złodzieje – detektoryści. Po dokonaniu
tych ustaleń przeszukano pole przy użyciu wykrywacza metali. W rejonie występowania ceramiki
ludności kultury przeworskiej znaleziono niekompletne cztery zapinki wykonane z brązu. Były to:
Lp.

Nazwa zabytku

Opis – wymiary

Typ, datowanie

1

Zapinka brązowa
(Fot. 1. Ryc. 1a)

Zachował się kabłąk z nóżką. Ułamana Gr. IV, A 78, seria 2.
pochewka, brak sprężynki oraz szpili. Posiada Charakterystyczne dla fazy
trzy grzebyki zdobione potrójnym srebrnym B2b i B2/C1 OWR.
drutem gęsto ponacinanym poprzecznie na
całej długości. Końcówki drutu były podgięte
pod dolna część grzebyków i wtopione w brąz.
Zachowana dł. 3,9 cm. Dwudzielna konstrukcja.

2

Zapinka brązowa
(Fot. 1. Ryc.1b)

Znaleziono jedynie nóżkę z niską pochewką
z fragmentem kabłąka. Nóżka zdobiona
sześcioma „oczkami” , kabłąk na środku
na całej zachowanej długości zdobiony jest
dwoma delikatnie wypukłymi żeberkami,
pomiędzy którymi występuje pojedynczy rząd
wypukłych kropek. Zachowana dł. 5,1 cm.

3

Zapinka brązowa
(Fot. 1. Ryc. 1c)

Bardzo mała zapinka. Kabłąk kolankowato Gr. V, seria 8, A 128,
zagięty. Poniżej zagięcia, przy główce datowana na fazę B2 OWR.
występuje grzebyk zdobiony przy krawędziach
delikatnymi rowkami. Pochewka uszkodzona,
brak sprężynki i szpili. Dł. 2,2 cm. Dwudzielna
konstrukcja.

4

Zapinka brązowa
(Fot. 1. Ryc.1d)

Zapinka zachowała się bez sprężynki i szpili.
Ma kolankowato wygięty drutowaty kabłąk,
nóżka z wysoką pochewką. Dł. 2,8 cm.
Dwudzielna konstrukcja.

Gr. III, A 61 (seria pruska).
Występowały w fazie B2
i jeszcze w fazie B2/C1
OWR.

Gr. V, seria 9 – tzw.
zapinka kolankowata, A
138, datowana na fazę B2
OWR

W czasie weryfikacji stanowiska nr 5 w Nowej Cerekwi stwierdzono bogaty materiał ceramiczny
wielu wspomnianych wyżej kultur archeologicznych, wyorywany na powierzchnię w czasie orki. Razem
z nim wydostają się z warstwy kulturowej również zabytki metalowe. To one właśnie były i są nadal
narażone na wykradanie w czasie nielegalnych poszukiwań.
Edukacja i uświadamianie właścicieli pól prowadzone w ostatnich kilku latach w Nowej Cerekwi
proceder ten znacząco ukróciły, lecz całkowicie nie wyeliminowały. Idealnym rozwiązaniem byłyby
badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku.
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Ryc. 1. Nowa Cerekwia, stanowisko nr 5. Zapinki.

Ryc. 2. Nowa Cerekwia, stanowisko nr 5. Rysunek zapinek.
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Archeologia w badaniach krajobrazu kulturowego Opolszczyzny
Mikroregion Dzielnicy, woj. opolskie w młodszej epoce kamienia1

Krajobraz kulturowy rozumiany jako przestrzeń wzajemnego oddziaływania środowiska
przyrodniczego oraz społeczno-kulturowego jest ważnym elementem współczesnej ochrony
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak również przedmiotem badań zarówno nauk
przyrodniczych, jak i humanistycznych oraz społecznych. Dostarcza również wyjątkowych
możliwości integracji różnych dyscyplin i metod badawczych. Dotyczy to zarówno studiów nad
współczesnym krajobrazem kulturowym, jak również jego przemian w przeszłości, gdzie szczególną
rolę odgrywa archeologia.
Krajobraz kulturowy jako przedmiot badań pojawił się na przełomie XIX i XX w. w niemieckiej
geografii. Na początku XX w. jako kontynuatorka szkoły niemieckiej ukształtowała się tzw.
amerykańska szkoła krajobrazowa. Równolegle rozwinęła się francuska geografia człowieka
wyrastająca z socjologizmu Durkheima, a rozwinięta przez Vidal de la Blache’a. Idee te znalazły
również zwolenników wśród polskich badaczy (np. M. Dobrowolska, L. Krzywicki, K. Potkański,
E. Romer, F. Bujak, W. Semkowicz)2.
Badania krajobrazu kulturowego, a zwłaszcza ukształtowanie się archeologii krajobrazu
ma stosunkowo krótką historię. Za prekursorów uważani są: Mick Aston i Trevor Rowley, którzy
po raz pierwszy użyli tego terminu w połowie lat 70. XX wieku3, chociaż badania wzajemnych
relacji człowiek – środowisko, w tym również w aspekcie przestrzennym mają znacznie dłuższe
dzieje i są jednym z najważniejszych problemów podejmowanych w archeologii. Rozwój badań nad
krajobrazem nastąpił dopiero w latach 80. i 90. XX w., wraz ze rozwojem refleksji metodologicznej
w archeologii oraz pojawieniem się archeologii postprocesualnej, obejmując przede wszystkim
kraje anglo-saskie i skandynawskie. W Polsce archeologia krajobrazu upowszechnia się dopiero
od początku XXI wieku.
Współczesny krajobraz kulturowy to palimpsest elementów naturalnych i kulturowych, a jego
odczytanie jest niezwykle trudne i wymaga wykorzystania zróżnicowanych metod analitycznych,
jak również przyjęcia założeń interpretacyjnych, wynikających z aprobowanego paradygmatu.
W prezentowanym przyczynku chcielibyśmy przedstawić wstępne wyniki interdyscyplinarnych

1

2
3

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki w latach 2012-2015, projekt Narodziny nowego świata. Neolityczna transformacja i krajobraz kulturowy na Śląsku.
Myga-Piątek U., 2005, Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 17, s. 71–77
Aston M., T. Rowley, 1974, Landscape archaeology: an introduction to fieldwork techniques on post-Roman landscapes, Newton
Abbot.
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badań realizowanych w Dzielnicy, gm. Cisek, woj. opolskie oraz jej najbliższej okolicy. Dzielnica
to współczesna wieś, o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w 1228 r.4, położona na lewobrzeżnej
części doliny Odry, w połowie odległości pomiędzy Raciborzem na południu a KędzierzynemKoźlem na północy. Została ona wybrana jako centralny punkt naszych rozważań ze względu
na realizowane tu od 2004 r. prace archeologiczne, rozpoczęte jako niewielkie badania ratownicze,
a które z czasem rozwinęły się w szerszy projekt interdyscyplinarny realizowany do dnia dzisiejszego5.
W studiach nad przemianami krajobrazu kulturowego niezwykle istotne jest odtworzenie
zmian środowiska oraz jego rekonstrukcja z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
W przypadku analizowanego regionu badania paleogeograficzne, zwłaszcza dotyczące
antropopresji, są na wstępnym etapie, chociaż ich historia jest stosunkowo długa. Już w latach 20.
i 30. XX wieku podjęto prace w rejonie torfowiska w Większycach, wykonując tu m.in. analizy
pyłkowe6. Po wojnie ogólną charakterystykę geomorfologiczną przedstawili m.in. Szczepankiewicz
czy Kida7. Szczegółowe badania rozpoczęto dopiero w ostatnich dziesięcioleciach i dotyczą one
głównie sąsiednich terenów.
Analizowany obszar zlokalizowany jest w północnej części Kotliny Raciborskiej, określanej jako
Niecka Kozielska. Główną jej część zajmuje rozległa, sięgającą 7 km szerokości dolina Odry. Rzeka
natymodcinkumacharaktermeandrujący.Wobrębiednadolinyznajdująsięlicznestarorzecza,odcięte
zakola, podmokłości i niskie torfowiska. Pokrywają ją mady pyłowe, gliniaste i ilaste. Współcześnie
jest to strefa intensywnie wykorzystywana gospodarczo: znajduje się tu zabudowa wiejska, pola, łąki
oraz elementy systemu komunikacyjnego (ryc. 6). Dolina Odry dzieli teren na dwie zróżnicowane
pod względem warunków środowiska części. Na zachód od niej zlokalizowana jest prawie bezleśna
wysoczyzna lessowa (północna część Płaskowyżu Głubczyckiego), oddzielona od doliny wyraźną
krawędzią o wysokości ok. 40 m. Występują tu urodzajne gleby brunatne właściwe i wyługowane
wytworzone z utworów lessowatych i na mniejszej powierzchni – w części północno-zachodniej
analizowanego obszaru – gleby płowe, brunatne wyługowane i pseudogleje wytworzone ze średnich
i ciężkich glin zwałowych. Na wschodzie znajdują się powierzchnie plejstoceńskich teras rzecznych
oraz równin zbudowanych z piasków i żwirów fluwioglacjalnych oraz glin morenowych, prawie
w całości zajęte przez obszary leśne. Na nich występują pola wydmowe złożone z wydm wałowych
4
5

6

7

Wattenbach, W. (Ed.), 1857. Codex Diplomaticus Silesiae T.1 Urkunden des Klosters Czarnowanz. Josef Max & Comp.
Furmanek, M., 2010. Wczesnorolnicze społeczności dorzecza górnej i środkowej Odry i ich związki kulturowe z obszarami zakarpackimi,
[w:] Gancarski, J. (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce Żelaza. Muzeum Podkarpackie,
Krosno, 175–202; Furmanek, M., Gediga, K., Piszcz, U., Rapiński, A., 2011. Możliwości poznawcze prospekcji geochemicznej i geomagnetycznej stanowisk archeologicznych na przykładzie badań w Dzielnicy, woj. opolskie, [w:] Jasiewicz, J., Lutyńska, M., Rzeszewski,
M., Szmyt, M., Makohonienko, M. (red.), Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, Środowisko i kultura. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 26–28; Furmanek, M., Rapiński, A., 2011. Badania geomagnetyczne w Dzielnicy, gm. Cisek, [w:] Solisz,
I. (red.), Opolski Informator Konserwatorski 2011. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Opole, 101–112.
Schubert, C., 1930. Pollenanalytische Untersuchungen im Wiegschützer Moor. Der Oberschlesier 12, 435–440; Schubert, C., Kurtz,
H., 1930. Untersuchungen im Wiegschützer Moor. Der Oberschlesier 12, 430–435.
Szczepankiewicz S., 1968, Rzeźba doliny Odry na Opolszczyźnie, [w:] S. Szczepankiewicz (red.), Studia geograficzno-fizyczne z obszaru
Opolszczyzny, t.1, Opole, s. 54-86; Kida J., 1996, Niektóre cechy rzeźby lessowej Opolszczyzny, Prace Instytutu Geograficznego, Seria A,
Geografia Fizyczna, t. 8, s. 43-61.
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i poprzecznych. Równiny te przecinają zmierzające płaskodennymi dolinami prawostronne
dopływy Odry: Bierawka, Kłodnica i Ruda. Terasy wschodniej krawędzi doliny Odry pokrywają
gleby płowe, brunatne wyługowane i pseudogleje wytworzone z piasków na starych terasach
akumulacyjnych. Na wschód od nich występują gleby rdzawe i bielicowe wytworzone z luźnych
piasków wodnolodowcowych8.
Badania paleomeandrów zlokalizowanych w obrębie doliny Odry na północ od Kędzierzyna-Koźla
wykazały, że akumulacja biogeniczna w niektórych z nich zatrzymała się w neolicie, co może być związane
z intensyfikacją gospodarki rolniczo-hodowlanej i powstaniem otwartych przestrzeni. Dla meandra z Żużeli
moment ten datowany jest 14C na 5880±70 BP (po kalibracji - 2δ: 4933-4557 BC), kiedy funkcjonowały na tym
terenie społeczności zaliczane do kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury malickiej lub kultury lendzielskiej,
a dla meandra z Chałupek na 4991±70 BP (po kalibracji - 2δ: 2898-2487 BC) w dobie ugrupowań kultury
amfor kulistych lub kultury ceramiki sznurowej9.
Intensywniejsze badania prowadzono w obrębie doliny prawobrzeżnych dopływów Odry,
np. Kłodnicy i Rudy. Nie stwierdzono tu zauważalnych zmian środowiska, które mogły być
efektem działalności społeczności neolitycznych. Strefa ta charakteryzowała się znaczną lesistością.
Pojawiające się od czasu do czasu pożary miały charakter lokalny i przypadkowy, nie powinny być
zatem łączone z działalnością człowieka. Antropogeniczne zmiany środowiska nastąpiły dopiero
w późniejszych okresach – w epoce brązu i żelaza, a zwłaszcza średniowieczu, kiedy to stałe osadnictwo
jest tu znane również dzięki znaleziskom archeologicznym. Nastąpiły wówczas odlesienia oraz
uaktywniły się procesy erozyjne, które są efektem coraz intensywniejszej uprawy zbóż10.
Podstawą informacji o występowaniu stanowisk archeologicznych są dane zgromadzone
w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski (dalej: AZP) realizowanego na terenie
Polski od 2. poł. lat 70. XX wieku. Objął on systematyczne badania powierzchniowe, kwerendę
i uporządkowanie danych archiwalnych związanych z wcześniejszymi odkryciami archeologicznymi
oraz ich inwentaryzację11.
Kida J., 1996, Niektóre cechy rzeźby lessowej Opolszczyzny, Prace Instytutu Geograficznego, Seria A, Geografia Fizyczna, t. 8, s. 43-61;
Klimek K., 1972, Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1, Polska południowa, góry
i wyżyny, Warszawa, s. 116-137; Waga J. M., 1994, Stanowiska paleolityczne i mezolityczne nad górną Odrą i dolną Bierawką na tle
stosunków geomorfologicznych obszaru, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 35, s. 151-160.
9
Wójcicki, K., Śleszyński, P., Mazur, S., 2010. Holocene Inset Fills of the Odra River in the Racibórz Basin. Quaestiones Geographicae 29,
85–93
10
Abłamowicz, D., Śnieszko, Z., 2001. Osadnictwo kultur rolniczych w dorzeczu środkowej Kłodnicy a atrakcyjność krajobrazu. Sprawozdania Archeologiczne 53, 35–83; Nita, M., Wójcicki, K.J., 2005. Record of Holocene vegetation changes against a background of environmental conditions in the Kłodnica valley (southern Poland). Quaestiones Geographicae 24, 63–73; Wójcicki, K., Marynowski, L., 2011.
Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry. Przegląd Geologiczny
83, 5–26; Wójcicki, K., 2006. The oxbow sedimentary subenvironment: its value in palaeogeographical studies as illustrated by selected
fluvial systems in the Upper Odra catchment, southern Poland. The Holocene 16, 589–603; Wójcicki, K., 2010. The Valley-Fill Deposits
of the Kłodnica River (Southern Poland): environmental drivers of facies changes from the Late Vistulian through the Holocene. Geochronometria 35, 49–66; Zygmunt, E., 2004. Archaeological and radiocarbon dating of alluvial fans as an indicator of prehistoric colonisation
of the Glubczyce Plateau (Southwestern Poland). Geochronometria 23, 101-107; Zygmunt, E., 2009. Alluvial fans as an effect of long-term
man–landscape interactions and moist climatic conditions: A case study from the Glubczyce Plateau, SW Poland. Geomorphology 108,
58–70.
11
Jaskanis, D. (red.), 1996. Archeologiczne Zdjęcie Polski: metoda i doświadczenia: próba oceny. Ministerstwo Kultury i Sztuki : Generalny
Konserwator Zabytków, Warszawa
8
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Podstawową metodą wykorzystywaną w ramach AZP jest prospekcja powierzchniowa, która
ma szereg, nie zawsze w pełni uświadamianych ograniczeń, które wpływają na ilościowy i jakościowych
wynik badań. Ograniczenia te wynikają z różnych czynników wpływających na kształtowanie się
zespołów zabytków zalegających na powierzchni stanowisk archeologicznych. Można je podzielić
na czynniki systemowe (behawioralne, depozycyjne), tafonomiczne i metodyczne. Związane
są one z długością zasiedlenia, formą zabudowy, liczbą i wielkością obiektów zagłębionych w ziemię,
trwałością artefaktów wynikającą z rodzaju surowca wykorzystanego do ich wykonania, chemicznymi
właściwościami podłoża, wielokrotnością wykorzystywania powierzchni stanowisk, intensywnością
procesów erozji i akumulacji, współczesnymi zabiegami agrotechnicznymi i inwestycyjnymi, jak również
metodą wykonywania badań powierzchniowych, warunkami podczas ich przeprowadzania czy też
doświadczeniem badaczy.
W obrębie analizowanego obszaru o powierzchni 450 km2, obejmującego 12 arkuszy map
Archeologicznego Zdjęcia Polski, zewidencjonowanych zostało ok. 851 stanowisk archeologicznych
(ryc. 2). Na 435 z nich odkryto materiały zabytkowe, które można datować na neolit. Dla 104 z nich
określona została przynależność kulturowa (ryc. 3).
Wśród określonych kulturowo stanowisk ponad połowę stanowią zaliczone do kultury pucharów
lejkowatych. Drugie w kolejności są stanowiska z materiałami kultury ceramiki wstęgowej rytej.
Pozostałe jednostki kulturowe reprezentowane są przez pojedyncze stanowiska. Te dysproporcje
odbiegają znacząco od obserwacji dotyczących struktury kulturowej na innych obszarach i tym samym
należy je traktować jako zniekształcone w efekcie działania wspomnianych wcześniej czynników.
Zastanawiająca jest zwłaszcza niewielka ilość stanowisk społeczności kultury lendzielskiej, które
funkcjonowały w tym rejonie kilkaset lat, i z którymi wiąże się najintensywniejszy etap zasiedlenia
stan. 17 w Dzielnicy. Tym samym należy uznać, że na obecnym etapie badań studia dotyczące analizy
dynamiki przemian osadnictwa i krajobrazu kulturowego opierające się wyłącznie na wynikach badań
powierzchniowych realizowanych w ramach AZP są bardzo ograniczone.
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie najliczniej reprezentowanych stanowisk kultury ceramiki wstęgowej
rytej i kultury pucharów lejkowatych można zauważyć, że osiedla KCWR koncentrują się wzdłuż zachodniej
krawędzidolinyOdry,pojedynczowystępującrównieżwjejobrębieorazdolinachlewobrzeżnychdopływów.
Niewątpliwie tworzą one kilka mikroregionów, składających się zazwyczaj z 3-5 osiedli związanych
z funkcjonowaniem charakterystycznych dla wczesnego neolitu struktur społecznych. Stanowiska KPL
w większym odsetku zlokalizowane są w obrębie dolin lewobrzeżnych dopływów Odry. Znaczące jest
również ich pojawienie się w prawobrzeżnej części doliny Odry.
Pomimo wspomnianych trudności z określeniem przynależności chronologicznej stanowisk można
zwrócić uwagę na specyfikę ich rozprzestrzenienia w krajobrazie okolic Dzielnicy. Przede wszystkim
koncentrują się one po zachodniej stronie Odry, zwłaszcza w jej dolinie oraz w ujściach lub dolinach jej
lewobrzeżnych dopływów. Tylko pojedyncze stanowiska zlokalizowane zostały po wschodniej stronie
Odry. O ile stanowiska lewobrzeżne to głównie pozostałości różnej wielkości osiedli (rzadziej pojedyncze
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znaleziska wyrobów kamiennych) świadczące o funkcjonowaniu tu właściwych dla społeczności
rolniczo-hodowlanych struktur osadniczych, to stanowiska prawobrzeżne są najczęściej znaleziskami
luźnych wyrobów kamiennych, krzemiennych, a znacznie rzadziej ceramiki. Trwalsze formy osadnictwa
neolitycznego w prawobrzeżnej części doliny Odry pojawiły się dopiero w okresie funkcjonowania
kultury pucharów lejkowatych (raczej jej późniejszych etapów) i objęły zwłaszcza krawędź doliny12.
Na taki obraz osadnictwa wpływ miało wiele czynników. Wśród nich istotne było zróżnicowanie
intensywności prowadzonych badań oraz dostępności terenu. Część lewobrzeżna oraz znaczne fragmenty
doliny Odry to obszary użytkowane rolniczo na ogół dostępne do prowadzenia efektywnych badań
powierzchniowych. Po drugiej stronie Odry prospekcję utrudniają znaczne obszary leśne, nieużytki
oraz zabudowa przemysłowa. Pomimo tych zastrzeżeń wydaje się, że rozprzestrzenienie zabytków
archeologicznych odzwierciedla specyfikę krajobrazu kulturowego tego regionu w neolicie, będącego
wynikiem uwarunkowań gospodarczych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych i symbolicznych.
Bardzo często za podstawowe dla kształtowania się stref osadniczych w neolicie uznaje się warunki
przyrodnicze umożliwiające funkcjonowanie właściwego dla tych społeczności modelu gospodarki
rolniczo-hodowlanej. Również w rejonie Dzielnicy zbieżność występowania urodzajnych gleb
aluwialnych oraz wykształconych na lessach z „lewobrzeżną” koncentracją osadnictwa neolitycznego,
w przeciwieństwie do nielicznych stanowisk występujących na słabych glebach części wschodniej
jest niezwykle sugestywna. Wydaje się jednak, że wśród przyczyn specyficznej formy rozmieszczenia
osadnictwa neolitycznego w rejonie Dzielnicy za niezwykle ważny uznać należy „czynnik społecznokulturowy”. Związany jest on z przetrwaniem po wschodniej stronie Odry epigonów tubylczych
społeczności łowiecko-zbierackich. Empiryczne podstawy potwierdzające ich dłuższe funkcjonowanie
w tym rejonie są nieliczne i często niejednoznaczne. Dość problematyczne jest ścisłe określenie ich
ekumeny. Możemy ją wyznaczyć ogólnie w oparciu o występowanie stanowisk określanych jako
mezolityczne, zdając sobie sprawę z tego, że znaczna ich część to stanowiska starsze, poprzedzające
pojawienie się pierwszych ugrupowań neolitycznych. Na analizowanym obszarze występują one głównie
w dolinie Odry i na jej terasach, zarówno w części wschodniej, jak i zachodniej. Kilka z nich zlokalizowanych
jest na południe od Dzielnicy, w rejonie Miejsca Odrzańskiego i Podlesia, a wyroby krzemienne uznane
za mezolityczne kilkukrotnie zostały tu odkryte na stanowiskach, gdzie zlokalizowane są również
osady kultury ceramiki wstęgowej rytej. Nie można ich jednak uznać, co wydawałoby się niezwykle
atrakcyjne interpretacyjnie, za świadectwa kontaktów łowców i zbieraczy z neolitycznymi rolnikami.
Najprawdopodobniej są one błędnie określone pod względem chronologicznym i wiązać je należy
z wczesnoneolityczną wytwórczością krzemieniarską13. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego
obszaru strefy intensywnego i rozproszonego osadnictwa mezolitycznego występują w dorzeczu
Furmanek M., 2003, Znalezisko amfory typu A kultury ceramiki sznurowej z Książenic, woj. śląskie a niektóre problemy osadnictwa
neolitycznego we wschodniej części Górnego Śląska, Sprawozdania Archeologiczne, 55, s. 9-32
13
Na uwagę jednak zasługuje jeden z asymetrycznych grocików odkrytych w Miejscu Odrzańskim, a uznany przez S. Łęczyckiego
za najprawdopodobniej związany z kulturą niemeńską: Łęczycki, S., 1989. Äneolithikum und Frühbronzezeit im Raum der oberen Oder
(niepublikowana praca doktorska). München.
12
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Kłodnicy, Bierawki, Rudy oraz ościennych odcinkach doliny Odry.
Identyfikacja jednoznacznych śladów, jakie po sobie pozostawili najpóźniejsi łowcy i zbieracze jest
bardzo problematyczna. Dotyczy to również podstawowych źródeł do ich poznania jakimi są wyroby
krzemienne, będące przeważnie nielicznymi zespołami znalezisk powierzchniowych lub odkryte
zostały podczas badań trudnych do interpretacji tafonomicznej stanowisk piaskowych. Dotychczasowe
badania krzemieniarstwa późnomezolitycznego za charakterystyczny dla nich wskazują tzw. styl D,
wyróżniający się obecnością stosunkowo dużych wiórów, półtylczaków wiórowych14, które są również
stałym komponentem tego typu zespołów na Śląsku15. W przypadku odkrycia tego rodzaju wyrobów
krzemiennych podczas badań powierzchniowych można się liczyć z powszechnym ich określeniem jako
neolityczne.
Przetrwanie łowców i zbieraczy w głąb neolitu jest tematem wieloletniej dyskusji16. Wydaje się,
że w przypadku dorzecza górnej Odry dowodem ich obecności przynajmniej w IV tysiącleciu przed
Chrystusem są stanowiska z ceramiką zaliczaną do kultury niemeńskiej17. Kilka z nich, będących
niestety znaleziskami powierzchniowymi i na ogół bez dokładnej lokalizacji, zostało odkrytych
w rejonie Dzielnicy. Prawie wszystkie zlokalizowane są u wylotu doliny Bierawki (Brzeźce, Dziergowice,
Grabówka, Lubiatów, Ortowice), a pojedyncze znalezisko pochodzi ze stanowiska w Cisku położonego
w obrębie koncentracji stanowisk neolitycznych w zachodniej części doliny Odry.
Długie przetrwanie łowców i zbieraczy jest podstawą istnienia tu specyficznej formy krajobrazu
kulturowego „dwóch światów”: żyjących obok siebie rolników i hodowców oraz łowców i zbieraczy.
Realną, ale również funkcjonującą w sferze symbolicznej, granicą pomiędzy tymi dwoma światami
była Odra. Do pewnego momentu była ona nieprzekraczalna i jej istnieniem można wytłumaczyć
brak osadnictwa rolniczo-hodowlanego w pobliskich strefach charakteryzujących się dogodnymi
warunkami przyrodniczymi. Do nich można zaliczyć wschodnią część doliny Odry, gdzie występują
Galiński, T., 2002. Społeczeństwa mezolityczne: osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII-IV tys. p.n.e. na terenie Europy.
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin.
15
Bagniewski, Z., 1982. Społeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tysiąclecia p.n.e. na terenie Polski południowo-zachodniej
(cz. 2: kultura chojnicko-pieńkowska i grupa bobrzańska). Studia Archeologiczne 11, 41–116; Ehlert, M., Masojć, M., 2010. Nadwidawski
mikroregion osadnictwa mezolitycznego. Silesia Antiqua 46, 51–65; Masojć, M., Dreczko, E., Mozgała, M., 2009. The Youngest Hunter
- Gatherer Communities in Silesia, [w:] Burdukiewicz, J. M., Cyrek, K., Dyczek, P., Szymczak, K. (red.), Understanding the Past. Papers
Offered to Stefan K. Kozłowski. University of Warsaw, Warszawa, 253–263.
16
Bagniewski, Z., 1979a. Problemy związków ludności mezolitycznej i neolitycznej na terenie Polski południowo-zachodniej, [w:] Wojciechowski, W. (red.), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej. Wrocław, 21–35; Bagniewski, Z., 1979b. Społeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX-III tysiąclecia p.n.e. na terenie Polski południowo-zachodniej. Wrocław; Bagniewski, Z., 1981. Das Problem
der Koexistenz mesolithischer und neolithischer Gesellschaften in Südteil des mitteleuropäischen Flachlands, [w:] Mesolithikum in Europa, Veröffentlichungen Des Museums Für Ur- Und Frühgeschichte Potsdam. Potsdam, 113–120; Bagniewski, Z., 1982. Społeczności
myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tysiąclecia p.n.e. na terenie Polski południowo-zachodniej (cz. 2: kultura chojnicko-pieńkowska
i grupa bobrzańska). Studia Archeologiczne 11, 41–116; Kobusiewicz, M., Kabaciński, J., 1993. Chwalim. Subboreal Hunter-Gatherers
of the Polish Plain. Poznań; Kozłowski, S., K., 1989. Mesolithic in Poland. Warszawa; Nowak, M., 2007. Middle and Late Holocene
hunter-gatherers in East Central Europe: changing paradigms of the “non-Neolithic” way of life. Documenta Praehistorica 34, 89–103;
Nowak, M., 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Instytut Archeologi UJ, Kraków; Schild, R., 1990. Datowanie radiowęglowe
otwartych stanowisk piaskowych późnego paleolitu i mezolitu. Czy mezolit w Europie trwał do drugiej wojny światowej? Geochronometria
6, 153–169.
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Richthofen von, B., 1934. Die Irdenware des nordeurasischen kulturkresis der jüngeren Steinzeit in Schlesien. Altschlesien 5, 67–93; Józwiak, B., 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Poznań.
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takie same gleby aluwialne jak w bogatej w osadnictwo zachodniej jej części, oraz niezbyt odległy,
lessowy płat w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego, skąd nie są znane żadne trwałe pozostałości
osadnictwa społeczności neolitycznych. Ta specyfika opisywanego regionu może być dobrą
ilustracją dla różnych modeli zmiany kulturowej od deskryptywnego modelu zmiany kulturowej
zaprezentowanego przez Marka Zvelebila (tzw. availability model) po model „dostrojenia”
(tzw. attunement model)18.
W 2. połowie VI. tysiąclecia przed Chrystusem w mezolitycznym krajobrazie lasu nad górną
Odrą pojawili się pierwsi rolnicy reprezentowani przez społeczności kultury ceramiki wstęgowej
rytej. Wraz z ich przybyciem rozpoczęła się nie tylko ingerencja w środowisko przyrodnicze,
ale przede wszystkim w niewątpliwie ukonstytuowany znaczeniowo mezolityczny krajobraz
kulturowy. Nawet jeżeli, jak sugerują niektórzy badacze, rolnicy zajęli obszary niezamieszkane przez
łowców i zbieraczy, to ich osiedlenie musiało opierać się na consensusie zawartym pomiędzy tymi
dwoma grupami. Rolnicy rozpoczęli powolny proces przekształcania środowiska i generowania
nowych form krajobrazu kulturowego, który odgrywał aktywną rolę w transformacji mezolit/neolit
(por. np. Neolithic sensory revolution: Tilley, 2007). Odra zapewne odgrywała również ważną rolę
symboliczną, a jej przekroczenie przez neolityczny model życia i kultury musiało się wiązać również
z przemianami w tej sferze życia.
Nowe jakościowo dane w stosunku do informacji opartych na zasobach Archeologicznego
Zdjęcia Polski związane są z wykorzystaniem innych metod prospekcji niż tradycyjne badania
powierzchniowe realizowane w ramach metodyki AZP, w tym przede wszystkim prospekcji
lotniczej, geofizycznej, geochemicznej i innych. Uzyskiwane dzięki nim wyniki mają charakter
ilościowy (zwiększenie liczby znanych stanowisk), ale przede wszystkim jakościowy, gdyż dostarczają
informacji o zasięgu, funkcji, intensywności wykorzystania stanowisk itp. Niejednokrotnie
przyczyniają się one najpierw do odkrycia nowych, nieznanych na danym terenie typów stanowisk
(np. różnych typów założeń z rowami), a w kolejnych latach do zwiększenia ich liczby.
Regularna prospekcja lotnicza w dolinie górnej Odry wykonywana jest z przerwami od 2007
roku19. W jej efekcie udało się odkryć nieznane wcześniej obiekty (ryc. 8: A, B, D), jak również
zarejestrować różne kategorie wyróżników w obrębie znanych wcześniej stanowisk archeologicznych
(ryc. 8: C). Fotografie te również dokumentują współczesny krajobraz kulturowy oraz są ważnym
Nowak, M., 2013. Neolithisation in Polish Territories: Different Patterns, Different Perspectives, and Marek Zvelebil’s Ideas.
Interdisciplinaria Archaeologica 4, 85–96; Zvelebil, M., 1986a. Mesolithic prelude and neolithic revolution, in: Zvelebil,
M. (Ed.), Hunters in Transition: Mesolithic Societies of Temperate Eurasia and Their Transition to Farming. Cambridge
University Press, Cambridge, 5–15; Zvelebil, M., 1986b. Mesolithic societies and the transition to farming: problems
of time, scale and organization, [w:] Zvelebil, M. (red.), Hunters in Transition: Mesolithic Societies of Temperate Eurasia
and Their Transition to Farming. Cambridge University Press, Cambridge, 167–188; Zvelebil, M., Rowley-Convy, P.,
1984. Transition to farming in Northern Europe: a hunter-gatherer perspective. Norwegian Archaeological Review 17,
104–128; Zvelebil, M., Rowley-Convy, P., 1986. Foragers and farmers in Atlantic Europe, (w:) Zvelebil, M. (red.), Hunters in Transition: Mesolithic Societies of Temperate Eurasia and Their Transition to Farming. Cambridge University Press,
Cambridge, 67–93.
19
Prospekcje lotnicze wykonywane byłe przez Mirosława Furmanka i Piotra Wronieckiego
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źródłem informacji dla badań przyrodniczych i paleogeograficznych (ryc. 7).
Do najciekawszych obiektów odkrytych dzięki prospekcji lotniczej należą: koliste założenie
(z rowem?) o średnicy ok. 25-30 m zlokalizowane na południe od stanowiska 17 w Dzielnicy,
które może być interpretowane jako pozostałość dużego kurhanu lub niewielkiego założenia
z rowami (tzw. rondeloid?). Innym interesującym obiektem jest położone w doliny Odry, w obrębie
dużego, kopalnego meandra, założenie z systemem podwójnych rowów. W obydwu przypadkach
ich chronologia i funkcja wymaga dalszych badań, ale dość prawdopodobny jest ich związek
ze społecznościami neolitycznymi.
W rejonie Dzielnicy od kilku lat realizowany jest również projekt badań geofizycznych.
Ich przydatność do studiów na krajobrazem kulturowym została już wielokrotnie potwierdzona
i nie może być kwestionowana (por. np. ostatnie odkrycia w rejonie Stonehenge, czy też badania
realizowane w ramach projektu BREBEMI lub na „mega osiedlach” kultury trypolskiej)20.
Przeprowadzone dotąd w Dzielnicy badania geomagnetyczne wykazały znaczną różnorodność
form zagospodarowania przestrzeni stanowiska (wg ewidencji AZP kilku sąsiadujących stanowisk).
Pozwoliły również stwierdzić obecność różnoczasowego osadnictwa poza obszarami stanowisk
archeologicznych wyznaczonych w toku badań AZP. Ma to niezwykle istotne znaczenie w praktyce
ochrony konserwatorskiej i wskazuje na dużą nieprecyzyjność danych uzyskiwanych w wyniku
badań powierzchniowych realizowanych w ramach AZP.
Analiza wielkości, kształtu i rozkładu anomalii geomagnetycznych w niektórych przypadkach
pozwala na interpretację ich funkcji, przynależności kulturowej czy chronologii. W przypadku badań
przeprowadzonych w Dzielnicy za szczególnie charakterystyczne należy uznać wydłużone anomalie
wskazujące na istnienie rowów (ryc. 8, 10). Wyróżnić można dwa równoległe rowy przebiegające
wzdłuż linii południowy wschód - północny zachód oraz rów łączący je w środkowej części
ich przebiegu. Nie można wykluczać, ze względu na niejednoznaczne wyniki prospekcji, że rowów
może być więcej (np. na zachód od nich, por. ryc. 10). Na podstawie materiałów zabytkowych
oraz pierwszych datowań radiowęglowych założenie to można datować na przełom V i IV tysiąclecia
przed Chrystusem i łączyć ze społecznościami kultury lendzielskiej.
Oprócz rowów za dość charakterystyczne można uznać wydłużone anomalie lub grupy
anomalii, tworzące skupiska zorientowane wzdłuż osi południowy wschód - północny zachód,
rozdzielone przeważnie pustymi przestrzeniami (ryc. 9). Ich układ sugeruje, że są to pozostałości
zespołów obiektów osadniczych społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej, składających
się zazwyczaj z tzw. długiego domu słupowego oraz towarzyszących mu, przebiegających wzdłuż
jego ścian, jam. Ze względu na ograniczenia sprzętowe oraz specyfikę terenu pozostałości budynków
20

Campana, S., Dabas, M., 2011. Archaeological Impact Assessment: The BREBEMI Project (Italy). Archaeological Prospection 18, 139–148; Gaffney, C., Gaffney, V., Neubauer, W., Baldwin, E., Chapman, H., Garwood, P., Moulden, H., Sparrow, T., Bates, R., Löcker, K., Hinterleitner, A., Trinks, I., Nau, E., Zitz, T., Floery, S., Verhoeven, G., Doneus, M., 2012.
The Stonehenge Hidden Landscapes Project. Archaeological Prospection 19, 147–155; Rassmann, K., Ohlrau, R., Hofmann,
R., Mischka, C., Burdo, N., Videjko, M., Müller, J., 2014. High precision Tripolye settlement plans,demographic estimations and settlement organization. Journal of Neolithic Archaeology 16, 96–134.
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słupowych, poza jednostkowymi przypadkami, nie udało się zarejestrować.
Poszczególne zespoły, składające się z domu i towarzyszących mu jam przydomowych, układają
się w kilka rzędów regularnej zabudowy, przebiegającej wzdłuż linii południowy zachód - północny
wschód. Taki układ zabudowy w obrębie osiedli jest również charakterystyczny dla osad kultury
ceramiki wstęgowej rytej21.
Kolejną wykorzystaną w Dzielnicy metodą jest prospekcja geochemiczna i dotyczyła ona analizy
zawartości fosforu w glebie. W obrębie stanowiska wykonano ponad 900 odwiertów w ramach
regularnej siatki odwiertów o boku 10 m oraz w ramach trzech obszarów próbnych z siatką o boku
2 m. W ten sposób pobrano i przeanalizowano ponad 3500 próbek osadów z trzech głębokości
0,4, 0,6 i 0,8 m. Mapowanie wyników przeprowadzonych analiz pozwoliło na wyróżnienie
obszarów o zróżnicowanej zawartości fosforu. Porównując rozkład fosforu z wynikami badań
geomagnetycznych można zauważyć, że przestrzeń znajdująca się pomiędzy rowami charakteryzuje
się stosunkowo niską jego zawartością. Jego ilość bardzo wzrasta za rowami, przede wszystkim
po stronie zachodniej i południowo-zachodniej założenia. Te wyniki mogą wskazywać,
że przestrzeń otoczona rowami była utrzymywana w stosunkowej czystości. Prawdopodobnie dostęp
zwierząt do tej strefy był ograniczony. Zwiększona zawartość fosforu poza rowami może sugerować,
że ta część była intensywniej wykorzystywana gospodarczo, w tym najprawdopodobniej jako
miejsce wypasu i przetrzymywania zwierząt lub mogły się tu znajdować nawożone pola. Wyniki
tych badań przyczyniły się poznania zróżnicowania funkcjonalnego przestrzeni stanowisk
(np. do relacji osada – pole – pastwisko itp.).
Wyniki powyższych badań geofizycznych i geochemicznych znacząco przyczyniły się
do rozpoznania sposobów kształtowania się krajobrazu kulturowego w neolicie. Badania
geofizyczne potwierdziły obecność długich domów kultury ceramiki wstęgowej rytej. Dzięki nim
możliwa jest wielokierunkowa analiza tego osiedla, począwszy od jego rozplanowania, poprzez
wnioski o charakterze demograficznym aż po interpretacje społeczne. Domy te były nowym,
niezwykle istotnym elementem kształtującego się neolitycznego krajobrazu kulturowego. Dziś
już powszechnie wiadomo, że dom to nie tylko konstrukcja mieszkalna, ale odgrywał on również
ważne role społeczne22. Jego forma, ale również czynności związane z wznoszeniem, użytkowaniem,
a ostatecznie porzucaniem związane były z budowaniem tożsamości, zwłaszcza w stosunku
Rück, O., 2009. New Aspects and Models on Bandkeramik Settlement Research, [w:] Hofmann, D., Bickle, P. (red.), Creating Communities: New Advances in Central European Neolithic Research. Oxbow Books, Oxford, pp. 159–185; Rück,
O., 2012. Vom Hofplatz zur Häuserzeile. Das bandkeramische Dorf – Zeilenstrukturen und befundfreie Bereiche offenbaren ein neues Bild der Siedlungsstrukturen, [w:] Smolnik, R. (red.), Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Landesamt f. Archäol. Sachsen, Dresden, 20–42.
22
Benedyktynowicz, D., Benedyktynowicz, Z., 1990. Symbolika domu w tradycji ludowej (cz. 1). Polska Sztuka Ludowa
- Konteksty 44, 48–51; Bourdieu, P., 2007. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Antyk, Kęty; Bradley, R., 1996. Long houses, long mounds and Neolithic enclosures. Journal of Material Culture 1,
239–256; Bradley, R., 2007. Houses, bodies and tombs, [w:] Whittle, A., Cummings, V. (Eds.), Going over: The MesolithicNeolithic Transition in North-West Europe. Oxford University Press, USA, Oxford, 347–355; Hodder, I., 1991. The Domestication of Europe. Wiley, Oxford; Lévi-Strauss, C., 1985. Drogi masek. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
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do innych grup. W przypadku analizowanego regionu miało to niezwykle istotne znaczenie
w stosunku do relacji z tubylczymi sąsiadami zza rzeki, zwłaszcza, że można je dodatkowo traktować
jako pierwsze monumentalne konstrukcje (szczególnie w relacji do obiektów mieszkalnych łowców
i zbieraczy).
Innym niewątpliwie istotnym elementem zmieniającego się krajobrazu kulturowego jest odkryte
w Dzielnicy na stanowisku nr 17 założenie z rowami. Interpretacja funkcji tego typu założeń obrosła
już ogromną literaturą23 (np. Andersen, 1997; Darvill, Thomas, 2001; Petrasch, 1990; Whittle
et al., 2011). Obserwacje poczynione w trakcie badań wykopaliskowych w Dzielnicy wskazują, m.in.
że: „rowy” tego założenia nie były faktycznie nigdy fosami, ale tworzą je sukcesywnie wkopywane
w siebie wydłużone jamy. Ponadto założenie nie znajduje się w najwyższym punkcie stanowiska (tzw.
„miejscu naturalnie obronnym”), ale na stoku wzniesienia eksponowanego w kierunku doliny rzeki
o rozległym zasięgu widzialności (ryc. 11), i nie było też intensywnie wykorzystywane gospodarczo
(zwłaszcza jeżeli chodzi o przetrzymywanie zwierząt w przestrzeni otoczonej „rowami”), co sugerują
wyniki badań fosforowych. Należy sądzić, że obiekt ten nie miał raczej znaczenia praktycznego
i gospodarczego, ale związany był z funkcjami o charakterze społeczno-obrzędowym, odgrywając
ważną rolę związaną z integracją, tożsamością i pamięcią społeczną. Niewykluczone, że miał też
znaczenie w międzygrupowej komunikacji społecznej, w tym z epigonami łowców i zbieraczy.
Studia nad neolitycznym krajobrazem kulturowym w rejonie Dzielnicy są częścią szerszego
projektu obejmującego różne dziedziny życia społeczności pradziejowych. Angażowany jest tu szeroki
wachlarz metod wykorzystujących dostępną bazę empiryczną, jak również znacząco ją powiększający.
Realizowany tu zintegrowany, wielodziedzinowy program badawczy obejmujący współpracę
przedstawicieli nauk przyrodniczych i humanistycznych opiera się na interdyscyplinarności
„programowanej” w przeciwieństwie do ciągle powszechnej interdyscyplinarności „doraźnej”. Jego
celem jest też próba wyjścia poza często uproszczone interpretacje opierające się na determinizmie
przyrodniczym, przeceniające znaczenie czynników przyrodniczych i gospodarczych.
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Ryc. 1. Lokalizacja torfowiska w Większycach wraz z przekrojem przez dolinę Odry ( wg Schubert, Kurtz, 1930, 430, 432).
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Ryc. 2. Stanowiska archeologiczne zinwentaryzowane w ramach AZP: 1 - stanowiska bez materiałów
neolitycznych, 2 - stanowiska neolityczne..
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Ryc. 3. Zróżnicowanie kulturowe stanowisk
określonych pod względem chronologicznym.

Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk neolitycznych: 1 - stanowiska neolityczne bez bliższej
chronologii, 2 - stanowiska kultury pucharów
lejkowatych, 3 - stanowiska kultury ceramiki
wstęgowej rytej.

Ryc. 5. Mapa rozmieszczenia stanowisk
datowanych na mezolit i związanych z kulturą
niemeńską (1 - stanowiska neolityczne, 2 - stanowiska mezolityczne, 3 - stanowiska kultury
niemeńskiej).
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Ryc. 6. Współczesny krajobraz doliny Odry (fot. M. Furmanek).

Ryc. 7. Przykłady stanowisk zarejestrowanych w trakcie prospekcji lotniczej: A i B - koliste założenie w rejonie Dzielnicy, C - wyróżniki
roślinne w obrębie znanego stanowiska archeologicznego (Roszowice), D - założenie z rowami w rejonie Dębowej (A-C - fot. M. Furmanek, D - fot. P. Wroniecki).
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Ryc. 8. Dzielnica, stan. 17, wyniki badań geomagnetycznych.

Ryc. 9. Dzielnica, stan. 17, rozkład przestrzenny anomalii, które mogą być interpretowane jako pozostałości długich domów kultury ceramiki wstęgowej rytej
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Ryc. 10. Dzielnica, stan. 17, woj. opolskie, rozkład przestrzenny fosforu w glebie: 1 - zakres badań magnetycznych, 2 - prawdopodobny przebieg rowu, 3 - pewny przebieg rowów.

Ryc. 11. Analiza widzialności dla neolitycznego założenia z rowami (Dzielnica, stan. 17): kółko
- stan. 17, romby - stanowiska kultury niemeńskiej.
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Wyniki badań interdyscyplinarnych realizowanych w Kietrzu,
stanowisko 25, woj. opolskie, w 2013 r.
W 2013 r. w związku z realizacją projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki pt. Narodziny Nowego Świata. Neolityczna transformacja i krajobraz kulturowy
na Śląsku, po kilkudziesięcioletniej przerwie podjęto po raz kolejny badania archeologiczne
w rejonie stanowiska 25 w Kietrzu. Celem było jego rozpoznanie w oparciu o wykorzystanie
metod nieinwazyjnych, ograniczone przestrzennie badania wykopaliskowe oraz wykonanie
niezbędnych analiz specjalistycznych.
Stanowisko położone jest we wschodniej części Kietrza, po obu stronach drogi prowadzącej
do Gródczanek (obecnie ul. Głowackiego). Zajmuje ono wierzchowinę i stoki cypla ograniczonego
od strony północnej przez dolinę Troi, a od strony południowej i wschodniej przez suchą dolinę
obecnie nieistniejącego (skanalizowanego?) cieku. Według ewidencji zabytków archeologicznych
stanowisko ma powierzchnię ok. 11 ha. W części południowo-zachodniej jest ono zabudowane
przez współczesne osiedle mieszkaniowe, a w części północno-zachodniej znajdują się ogródki
działkowe. Większość jego powierzchni zajmują pola orne (ryc. 1).
W literaturze stanowisko to znane jest jako Kietrz, stan. D i ze względu na wagę dokonanych
tu odkryć trafiło do wielu opracowań o charakterze syntetycznym. Zostało ono odkryte
podczas badań powierzchniowych przez Zbigniewa Bagniewskiego w 1973 r. Dwa lata później
badane było również powierzchniowo przez M. Parczewskiego. W związku z powstającym
w jego południowo-zachodniej części osiedlem mieszkaniowym ówczesnego Kombinatu
Rolniczego w Kietrzu na przełomie 1978/1979 interwencyjne badania ratownicze podjęli:
W. Blajer, K. Macewicz, K. Spychała i S. Wuszkan. Wyeksplorowano wówczas 6 obiektów
w wykopach budowlanych, a 61 zinwentaryzowano w rowach instalacyjnych. Pomiędzy
marcem a październikiem 1979 r. przebadano 5 kolejnych obiektów i zarejestrowano
21 dalszych. Równocześnie przeprowadzono badania wykopaliskowe w obrębie dwóch wykopów
budowlanych1. W 1980 r. badania inwentaryzacyjno-wykopaliskowe prowadził Stefan Łęczycki
i dotyczyły one 19 kolejnych obiektów2. Dalszy etap rozbudowy osiedla stał się powodem podjęcia
kolejnych badań ratowniczych, które w 1985 r. przeprowadził zespół archeologów: J. Romanow,
W. Chudy, Z. Lissak i R. Piwko. Objęły one wykopy o łącznej powierzchni 5210 m2 i odkryto 107
obiektów nieruchomych o różnej formie i funkcji3. Na wschód od tych wykopów pojedynczy
obiekt osadniczy wyeksplorowano rok później4. W 1996 r. przeprowadzono prospekcję
1
2

3
4

Blajer W., 1981, Kietrz. Stan. D, [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole, s. 35-36.
Łęczycki S., 1983, Kietrz. Stan. D, [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole, s. 35-36; Łęczycki S., Kietrz, woj. opolskie, stanowisko D, Informator Archeologiczny, Badania 1980, s. 34-36.
Piwko R., 1987-1988, Kietrz, gm. loco. Stanowisko D, [w:] Opolski Informator Archeologiczny, Opole, s. 24-26.
Maruszak E., K. Spychała, S. Wuszkan, 1989, Kietrz, gm. loco. Stanowisko D, [w:] Opolski Informator Archeologiczny,
Opole, s. 28-30.
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powierzchniową w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski, którą kierował Marek
Gedl. Jej efektem było uporządkowanie dotychczasowych informacji dotyczących stanowiska,
nadano mu nowy numer (Kietrz 25) oraz powstała sporządzona stosowna karta ewidencji
zabytku archeologicznego.
Wśród obiektów odkrytych w czasie badań ratowniczych dominowały zróżnicowane
wielkościowo, formalnie i funkcjonalnie jamy osadowe związane z późną fazą kultury pucharów
lejkowatych z ceramiką o cechach stylistyki badeńskiej. Interpretowane były one jako pozostałości
obiektów mieszkalnych, jam zasobowych i innych jam gospodarczych. Na ich inwentarz składała
się najczęściej polepa konstrukcyjna, ceramika oraz wyroby krzemienne, rzadziej kamienne
(np. rozcieracze, fragm. toporka), przęśliki, narzędzia kościane oraz pokonsumpcyjne szczątki
kostne. W jednej z jam trapezowatych odkryto przemieszane kości ludzkie i paciorek, a w innej
fragm. dwóch czaszek i małe naczynie. Do najważniejszych odkryć związanych z osadą społeczności
kultury pucharów lejkowatych należy unikatowy skarb 10 siekier miedzianych złożonych
w naczyniu zdeponowanym w obiekcie interpretowanym jako piwniczka wielofunkcyjnego
obiektu gospodarczego. Oprócz niego w jamie znaleziono rumowisko naczyń zasobowych,
polepy i kamieni żarnowych oraz fragmenty dwóch naczyń „stołowych”, przęślik, 3 ciężarki
tkackie, kilkanaście wyrobów krzemiennych5.
Oprócz rozległej osady kultury pucharów lejkowatych odkryto również zespół kilku obiektów
z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu zaliczanych do grupy (kultury) Chłopice-Veselé6. Poza
obiektami o charakterze osadowym wyeksplorowano grób dorosłego mężczyzny, do którego
w charakterze darów złożono gliniany kubek, kamienną płytkę łuczniczą oraz zawieszkę z kła dzika7.
Poza wspomnianymi fazami wykorzystania stanowiska na jego powierzchni znaleziono również
fragmenty ceramiki lateńskiej i średniowiecznej8.
Badania podjęte w 2013 r. miały na celu uzyskanie nowych danych do poznania stanowiska. Ich
pierwszym etapem były badania nieinwazyjne obejmujące prospekcję geofizyczną (geomagnetyczną)
oraz prospekcję lotniczą i analizę dostępnych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych. Zarówno
kilkukrotne przeloty nad stanowiskiem9, jak również analizy archiwalnych zdjęć lotniczych nie
wniosły w większości przypadków nowych danych do rozpoznania stanowiska (ryc. 2B). Jedynie
w przypadku fotografii wykonanych 8.04.2014 r. widoczne są w obrębie wschodniej części
stanowiska Kietrz 25 pojedyncze, przeważnie okrągłe wyróżniki roślinne. Znacznie większa ich
ilość jest widoczna na powierzchni sąsiedniego stanowiska Kietrz 26 (ryc. 2C).

5

6

7

8
9

Łęczycki S., 1982, Kietrz, woj. Opole. Stanowisko D, Silesia Antiqua, t. 24, s. 213-217; Łęczycki S., 2004, Kietrz, Bytyń,
Śmierdnica. Einige Anmerkungen zur Kulturzugehörigkeit des Hortfundes von Bytyń, Sprawozdania Archeologiczne, t. 56,
s. 33-77.
Niektórzy badacze znaleziska te włączają do starszych faz kultury mierzanowickiej, por. np.: Kadrow S., Machnik J, 1997,
Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków.
Łęczycki S., 1983, Zespół obiektów o kultury Chłopice-Veselé z Kietrza, woj. Opole, stan. D, Sprawozdania Archeologiczne,
t. 34, s. 67-76.
Blajer W., 1981, Kietrz. Stan. D, [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole, s. 35-36.
Dotychczasowe zdjęcia lotnicze wykonał Piotr Wroniecki oraz Mirosław Furmanek.
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Dużo więcej informacji uzyskano dzięki badaniom geomagnetycznym (ryc. 3). Prospekcją
objęto obszar o powierzchni 2,37 ha, zlokalizowany w południowo-wschodniej części stanowiska,
częściowo znajdujący się poza jego granicą wyznaczoną w trakcie badań AZP. Badania wykonano
z wykorzystaniem gradiometru Grad 601-2 firmy Bartington. Pomiary wykonywano w ramach
siatki kwadratów o boku 10 x 10 m, odchyloną od kierunku północy magnetycznej o ok. 14º
w kierunku wschodnim. Rejestracja odbywała się wzdłuż linii N-S, o zagęszczeniu 0,5 m,
w systemie naprzemiennym, wykonując 8 pomiarów na metr. Do analizy i wizualizacji danych
pomiarowych został wykorzystany program TerraSurveyor 3.0 (D.W. Consulting).
Uzyskany w ich efekcie rozkład anomalii geomagnetycznych wskazuje na występowanie
zróżnicowanych śladów działalności antropogenicznej. Wzdłuż północnej i zachodniej
krawędzi badanej przestrzeni wystąpiły silne zakłócenia związane z drogą w kierunku
Gródczanek oraz zabudową osiedla mieszkaniowego. W tych częściach, a zwłaszcza w partii
zachodniej, zaobserwować można również nagromadzenie anomalii dipolowych, które związane
są ze współczesnymi śmieciami, przede wszystkim przedmiotami żelaznymi. Pojedynczo można
je również zauważyć w innych badanych partiach stanowiska. Anomalie, które można interpretować
jako pozostałości obiektów archeologicznych nie występują równomiernie. Kilkanaście z nich
zlokalizowanych jest w partii południowo-zachodniej. Na szczególną uwagę zasługuje zwarte
skupisko gęsto rozmieszczonych anomalii zarejestrowane we wschodniej części badanego
obszaru. Zgrupowanie to ma formę zbliżoną do owalu o dłuższej osi wzdłuż linii SE-NW, a jego
rozmiary wynoszą ok. 35 x 50 m. Tworzą je anomalie o różnej wielkości i parametrach trudne
do jednoznacznej interpretacji funkcjonalnej i chronologicznej. Wyraźne granice ich występowania
zdają się sugerować, że powstały one w stosunkowo krótkim odcinku czasu i związane
są ze ściśle określonymi i najprawdopodobniej podobnymi czynnościami, które się tu odbywały,
a przestrzeń ta mogła być pierwotnie w jakiś sposób ograniczona np. palisada, rów itp., brak
jednak takich elementów na magnetogramach. Dalsze wyraźne anomalie znajdują się na południe,
wschód i północ od wspomnianego skupienia. Warto podkreślić, że koncentracja ta oraz inne
anomalie zaobserwowane w części wschodniej i południowej badanego obszaru znajdują się poza
wyznaczoną wcześniej granicą stanowiska.
Wyniki badań geomagnetycznych stały się podstawą do wytypowania miejsc lokalizacji
wykopów archeologicznych związanych z realizacją drugiego etapu planowanych badań.
Założono pięć wykopów o łącznej powierzchni 93 m2.
Wykop 1/2013 o wymiarach 4 x 5 m zlokalizowany był w północno-zachodniej części
badanego obszaru i miał na celu rozpoznanie zarejestrowanej w tym miejscu kolistej anomalii
o średnicy 3 m. Po zdjęciu warstwy ornej zarysował się strop obiektu odpowiadający formą
i wielkością anomalii geomagnetycznej (ryc. 4). Obiekt o głębokości ok. 0,9 m w profilu miał
przekrój prostokątny i warstwowane wypełnisko. Na jego inwentarz składała się ceramika
naczyniowa, wyroby krzemienne oraz polepa i kości zwierzęce. Na podstawie ceramiki można
go wiązać ze społecznościami kultury łużyckiej (najprawdopodobniej z III okresu epoki brązu).
Wykop 2/2013 (wymiary 5 x 5 m) wytyczono w miejscu występowania jednej z anomalii
wchodzącej w skład niewielkiego kompleksu zlokalizowanego w południowo-zachodniej
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części badanego obszaru. Miała ona okrągły rzut i średnicę ok. 3,5 m. Jak wykazały badania
wykopaliskowe wywołana została ona przez obecność owalnej jamy (obiekt 2/2013) o wymiarach
3,2 x 3,4 m (ryc. 5). Obiekt miał prostokątny i nieckowaty przekrój, a wypełnisko składało się
z dwóch wyraźnych horyzontów depozycyjnych. W jamie odkryto drobne fragm. ceramiki,
które na podstawie cech technologicznych można wiązać z kultura pucharów lejkowatych.
Trzy kolejne wykopy założono w obrębie owalnego skupiska anomalii magnetycznych, a ich
celem było pozyskanie danych do określenia ich funkcji i chronologii. Rozmieszczone zostały
wzdłuż linii wschód-zachód i miały wymiary 3 x 6 m (wykop 3/2013) i 3 x 5 m (wykopy 4/2013
i 5/2013). W wykopie 3/2013 odkryte zostały dwa, sąsiadujące ze sobą okrągłe obiekty (obiekt
3/2013 i 4/2013) pokrywające się z wyraźnie rysującymi się anomaliami geomagnetycznymi.
Obiekt 3/2013 miał średnicę 2,4 m, a mniejszy z nich obiekt 4/2014 – 2,1 m. Oba w przekroju
były prostokątne, ich głębokość wynosiła 0,9-0,95 m i miały warstwowane wypełnisko
(ryc. 6). W stropie obiektu 3/2013 wystąpiła przydenna partia naczynia glinianego. W wykopie
4/2013 odkryto kompleks 4 sukcesywnie wkopanych w siebie obiektów (obiekty 5-8/2013).
Na podstawie zarejestrowanej stratygrafii najstarszym z nich jest obiekt 5/2013, który w stropie
był okrągłą jamą, o średnicy ok. 1,8 m. Miała ona nieckowaty przekrój o głębokości ok. 1 m
i warstwowane wypełnisko. W połowie jej głębokości odkryto słabo zachowane szczątki
ludzkie (ryc. 7). Uniemożliwiło to określenie ich dokładnego ułożenia. Wydaje się jednak,
że mogły być one pierwotnie rozczłonkowane i nie były złożone w układzie anatomicznym.
Na podstawie zachowanych fragmentów kostnych można określić, że szkielet należał do mężczyzny
w wieku adultus (20-30 lat). Z kolagenu pochodzącego z kości zmarłego wykonano datowanie
radiowęglowe oraz oznaczenia δ15N i δ13C umożliwiające charakterystykę diety zmarłego.
Jej jednoznaczna interpretacja możliwa będzie po uzyskaniu większej serii podobnych
oznaczeń, niemniej ze względu na bardzo wysoką wartość izotopu azotu można sądzić,
że dieta tego osobnika oparta była przede wszystkim na pożywieniu mięsnym z prawdopodobnie
znacznym udziałem w niej ryb słodkowodnych. Na poziomie odkrycia szkieletu w północnowschodniej części obiektu wystąpiła przydenna część naczynia, co może sugerować, że jego
depozycja był związana ze złożeniem szczątków zmarłego. We wschodnią część tego obiektu
wkopana została okrągła jama o średnicy ok. 2,2 m, prostokątnym przekroju, głębokości
ok. 1,7 m i warstwowanym wypełnisku (obiekt 6/2013). W tę jamę od strony wschodniej
wkopano kolejny okrągły obiekt o średnicy ok. 1,6 m (obiekt 7/2013), a od strony południowozachodniej niewielki obiekt 8/2013 (średnica ok. 0,7 m). Bardziej skomplikowana sytuacja
stratygraficzna odkryta została w wykopie 5/2013 (ryc. 8). Znaczną część wykopu zajmował
kompleks najprawdopodobniej wkopanych w siebie kilku jam (obiekty 13-16/2013), któremu
towarzyszyły trzy inne obiekty (9-11/2013), w tym dwa dołki posłupowe (10-11/2013).
Na podstawie nielicznego i przeważnie znacznie rozdrobnionego materiału zabytkowego
kompleks obiektów odkrytych w wykopach 3-5/2013 można wiązać ze społecznościami
kultury pucharów lejkowatych, przy czym brak cech diagnostycznych nie pozwala na bliższe
datowanie w oparciu o cechy stylistyczne. Kwestie te rozstrzyga wynik oznaczenia wieku
radiowęglowego kości ludzkich z obiektu 5/2013, pozwalające datować go na ok. 3517-3351
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lat BC, czyli czas pojawienia się stylistyki bolerazkiej, będącej wyznacznikiem początku późnej
fazy kultury pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku. Tym samym zespół różnorodnych jam
czytelnych jako wyraźnie wydzielające się skupisko anomalii zarejestrowanych we wschodniej
części badanego obszaru należy wiązać chronologicznie z reliktami rozległej osady badanej
w latach 70. i 80. XX wieku.
Analizy archeobotaniczne kilkudziesięciu prób ziemi pochodzącej z eksplorowanych
jam pozwoliły na identyfikację znajdujących się tam makroszczątków roślinnych. Z obiektu
1/2013 związanego z osadnictwem kultury łużyckiej pochodzi tylko 1 ziarniak nieokreślonego
zboża. Więcej zróżnicowanych szczątków roślinnych odkryto w obiektach kultury pucharów
lejkowatych. Wśród zidentyfikowanych gatunkowo zbóż występuje wyłącznie pszenica,
zarówno płaskurka (Triticum cf. dicoccon) jak i samopsza (Triticum monococcum). W obiekcie
2/2013 określono pojedyncze nasiono lnu (Linum usitatissimum). Wśród wydzielonych
i oznaczonych szczątków roślin zielnych dominują niekreślone trawy oraz stokłosa (Bromus
sp.). W mniejszej ilości wystąpiły fragmenty komosy (Chenopodium sp.) oraz niekreślonych
goździkowatych. Szczątki węgli drzewnych były stosunkowo nieliczne i bardzo rozdrobnione
W dwóch oznaczonych przypadkach były to szczątki dębu (cf. Quercus sp.).
Badania przeprowadzone w Kietrzu, stan. 25 dostarczyły wielu nowych danych do badań
nad eneolitem. Niezwykle interesujące jest odkrycie odizolowanego skupiska obiektów
nieruchomych zlokalizowanych w jego wschodniej części. Wąskoprzestrzenne wykopy założone
w jego obrębie wykazały obecność różnorodnych jam, przeważnie o charakterze zasobowym
(?) związanych ze społecznościami kultury pucharów lejkowatych. Ich inwentarze są bardzo
ubogie, chociaż na szczególną uwagę zasługuje odkrycie szczątków ludzkich w jednej z nich.
Można przypuszczać, że nie była to przestrzeń mieszkalna. Jeżeli szukalibyśmy praktycznego
wyjaśnienia jej funkcji to wydaje się, że obiekty te mogły być związane ze wstępną obróbką
i przechowywaniem plonów (zbóż?). Strefa ta była również miejscem, gdzie odbywały się
bliżej nieokreślone rytuały, czego bezpośrednim dowodem są szczątki ludzkie w jednej z jam.
Nie można jednak całkowicie wykluczyć wyłącznie obrzędowego charakteru tego skupienia.
Interpretacja tego kompleksu jam wymaga dalszych badań i trudno wskazać na jednoznaczne
analogie10.
Jako niezbędne wydaje się dalsze kontynuowanie badań nieinwazyjnych oraz wykopaliskowych.
Niezwykle pilne jest podjęcie dalszej prospekcji magnetycznej w celu określenia m.in. właściwego
zasięgu stanowiska, co jest szczególnie istotne ze względu na plany dotyczące zainwestowania
przestrzeni stanowiska11.

Za taką można uznać odosobnione skupienie jam magazynowych stwierdzone na wczesnobrązowym stanowisku
w Fidvár (Słowacja) – por. np. Bátora J., Behrens A., Gresky J., Ivanova M., Rassmann K., Tóth P., Winkelmann K., 2012,
The Rise and Decline of the Early Bronze Age Settlement Fidvár near Vráble, Slovakia, [w:] J. Kneisel et al. (red.), Collapse
and Continuity? Environment and Development of Bronze Age Human Ladscapes, Bonn, s. 111-130.
11
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.
10
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Ryc. 1. Kietrz, stan. 25, woj. opolskie. Lokalizacja stanowiska wraz zakresem
prospekcji nieinwazyjnej: 1 – zasięg stanowiska Kietrz 25 wg AZP, 2 – zakres
badań geomagnetycznych wykonanych w 2013 r., 3 – zasięg innych stanowisk
archeologicznych wg AZP.
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Ryc. 2. Kietrz, stan. 25, woj. opolskie. Zdjęcia lotnicze
obszaru stanowiska (wyk. Piotr Wroniecki).

ilustracje

Ryc. 3. Kietrz, stan. 25, woj. opolskie.
Wyniki badań geomagnetycznych wraz
z lokalizacją wykopów oraz zasięgiem
stanowiska wg AZP.

Ryc. 4. Kietrz, stan. 25, woj. opolskie.
Obiekt 1/2013 w trakcie eksploracji
(fot. M. Mackiewicz).

Ryc. 5. Kietrz, stan. 25, woj. opolskie.
Obiekt 2/2013 w trakcie eksploracji
(fot. M. Mackiewicz).
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Ryc. 6. Kietrz, stan. 25,
woj. opolskie. Profil obiektów 3/2013 i 4/2013
(fot. M. Mackiewicz).

Ryc. 7. Kietrz, stan. 25,
woj. opolskie. Obiekty
5-7/2013 w trakcie eksploracji (fot. M. Mackiewicz).

Ryc. 8. Kietrz, stan. 25,
woj.opolskie. Kompleks
obiektów w wykopie 5/2013
w trakcie eksploracji
(fot. M. Mackiewicz).
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Nieinwazyjne badania wczesnośredniowiecznego grodziska
w Chrzelicach. Potencjał informacyjny fotografii lotniczej, lotniczego
skanowania terenu, badań geofizycznych w inwentaryzacji i rozpoznaniu
mocno zniszczonych założen obronnych

Jesienią 2013 r. przeprowadzono nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego
grodziska w Chrzelicach. Rekonesans odbył się w ramach projektu Zaginione grodziska.
Nieinwazyjne badania średniowiecznych założeń obronnych na Śląsku realizowanego w Instytucie
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obiektem badań były wybrane średniowieczne
założenia obronne, które wskutek procesów naturalnych oraz antropogenicznych zatraciły
swoją formę terenową, stając się obecnie niemal nieczytelne w terenie. Badania zakładały dwa
podstawowe cele: inwentaryzację, obejmującą zapis stanu zachowania i wskazanie zagrożeń
stanowiska, oraz rozpoznanie – począwszy od zasięgu i formy stanowiska, przez rozwiązania
konstrukcyjne, po organizację przestrzenną.
Procedura badawcza zakładała wykorzystanie metod nieinwazyjnych, sięgając przede
wszystkim po techniki teledetekcyjne. Wykorzystywano szeroki wachlarz danych przestrzennych
charakterystycznych dla konceptu archeologii krajobrazu (Aston 1985, s. 13-20; Rippon
2004; Chapman 2009, s. 27-35), m. in. archiwalne źródła kartograficzne, zdjęcia lotnicze
oraz zobrazowania satelitarne, modele uzyskane metodą lotniczego skanowania laserowego.
Część terenowa obejmowała prospekcję geofizyczną oraz przegląd materiału powierzchniowego.
Do uporządkowania danych, ich opracowania i analizy, użyto oprogramowania GIS, co umożliwiło
zgromadzenie różnych kategorii danych przestrzennych w jednym miejscu, sprowadzenie
do jednego układu odwzorowania i ułatwiło ich krzyżową interpretację.
Ponieważ stawiano sobie za cel wypracowanie uniwersalnego, zoptymalizowanego finansowo
i czasowo schematu działań, w dużej mierze wykorzystywano dane bezpłatne i ogólnodostępne.
Również część terenowa nie wiązała się z wysokimi kosztami i dużymi nakładami pracy – badania
realizowano przez trzy dni, w większości w dwuosobowym zespole. Zastosowana procedura
badawcza, jej potencjał informacyjny, a także możliwości szerszego wdrożenia były przedmiotem
osobnej oceny.
Lokalizacja obiektu i historia badań
Stanowisko znajduje się pomiędzy Chrzelicami a Pogórzem. Położone jest na niewielkim
wypiętrzeniu w podmokłej, szerokiej pradolinie bezimiennego cieku – co jest dość charakterystyczne
dla wczesnośredniowiecznych założeń nizinnych. Obiekt ma formę pierścieniowatą, dwuczłonową.
Stanowiący północno-zachodnią części obiektu gródek-akropol, ma obecnie kształt zbliżony
do okręgu, otoczony jest pozostałością wału i fosy o średnicy ok. 90 m. Południowo-wschodnią
część tworzyło podgrodzie otoczone wałem i fosą, być może o rozmiarach podobnych do umocnień
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gródka. Fortyfikacja ta tworzyła zarys niepełnego okręgu o średnicy ok. 220 m. Grodzisko położone
jest na obszarach używanych rolniczo, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia jego reliktów
(ryc. 1).
Obiekt opisany został po raz pierwszy przez Maksa Hellmicha w latach 30. XX w. Badania
sondażowo-weryfikacyjne podjęto w latach 1966-1967 pod kierownictwem Stanisława Pazdy
i Zbigniewa Bagniewskiego. Kolejne prace wykopaliskowe, na większą skalę, zrealizowano w 1996 r.
z inicjatywy Klemensa Macewicza. Obiekt przecięto metrowej szerokości sondażami, o łącznej długości
120 m. Badania dostarczyły m. in. informacji o konstrukcji wałów – wzniesiono je z drewnianych
izbic wypełnionych kamieniami i ziemią. Na podgrodziu zarówno w wykopach, jak i materiałach
z powierzchni, odnaleziono liczne pozostałości produkcji hutniczej. Na podstawie pozyskanych
materiałów chronologię obiektu zakreślono dość szeroko, na okres plemienny i wczesnopaństwowy
– VIII-XI w. Wykopaliska miały na celu określenie stopnia destrukcji stanowiska i zagrożeń
wynikających z używania terenu rolnie. W ich efekcie zmieniono parcelację gruntów, wyłączając
grodzisko na osobną działkę i wprowadzono obostrzenia w jej użytkowaniu. (Hellmich 1930;
Bagniewski 1967, s. 26; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, hasło: Pogórze, s. 395-399;
Macewicz 1997, 2000; Tomczak 2012, s. 36-37).
Obrazowanie lotnicze i satelitarne
Jednym z początkowych punktów scenariusza badań był przegląd zdjęć lotniczych. W literaturze
chrzelickie grodzisko często ilustrowane jest zdjęciami ukośnymi wykonanymi przez Wojciecha
Gorgolewskiego w 1993 r. (Gorgolewski, Tomczak 1996; Tomczak 2012, s. 41). Kadr ten przedstawia
mało wyraźny zarys dwuczłonowego obiektu widoczny w postaci wyróżników glebowych, topografia
mocno zniwelowanej rzeźby stanowiska jest nieuchwytna.
Dla potrzeb projektu nie realizowano specjalnych nalotów decydując się na wykorzystanie
danych archiwalnych zebranych w zasobach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(PZGiK). Dane te nie były wykonywane na zlecenie archeologów, a głównie ze względów
kartograficznych, trudno więc było oczekiwać, aby obrazy wykonane były w okresach dogodnych
do obserwacji wyróżników. Pozyskane z Zasobu fotografie miały charakter obrazów „prawie
pionowych” o rozdzielczości terenowej wynoszącej do ok. 0,25 m. Ich zaletą są niewielkie
zniekształcenia i łatwość wykonania ortofotomapy.
W zasobie znalazły się zdjęcia wykonane podczas dwóch nalotów. Starsze wykonano na materiale
monochromatycznym analogowym we wrześniu 2004 r. Zdjęcia te dostarczyły ogólnego, mało
szczegółowego wizerunku obiektu. Dość dobrze jednak uwidoczniły pewne informacje środowiskowe
np. zasięg podmokłej doliny, która na fotografiach miała ciemniejsze, bardziej kontrastowe odcienie
(ryc. 2a).
Drugą serię zarejestrowano na filmie barwnym w początkach lipca 2010 r. (ryc. 2b). Naloty
te wykonano w czasie optymalnym dla obserwacji wyróżników wegetacyjnych, rejestrując wyraźny
zarys założenia. W postaci pozytywnych wyróżników wegetacyjnych ujawniły się fosy otaczające
akropol i podgrodzie oraz majdan gródka. Miejscami, wystąpiły także wyróżniki negatywne, związane
prawdopodobnie z licowaniem wałów lub zalegającymi elementami z ich kamiennej konstrukcji.
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Archeologia lotnicza ma długą historię (Rączkowski 2002; Kobyliński 2005, tam dalsza
literatura) i chociaż mogłoby się wydawać, że jej ugruntowana pozycja słabnie wobec
naporu nowych metod prospekcji, zaprzecza temu ilość dokonywanych w ten sposób
odkryć. Chociaż brakuje w Polsce centralnego programu prospekcji lotniczej np. na wzór
angielskiego National Mapping Programme, corocznie serwisy internetowe dostarczają nowych
kadrów danej powierzchni, które warto przeglądać pod kątem występowania wyróżników.
Powiększanie zasobu ogólnodostępnych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych
udostępnianych np. w postaci geoportali, należy uznać za dobrą perspektywę skutecznego
stosowania tej techniki prospekcji. Jak pokazano na przykładzie grodziska w Chrzelicach,
również ogólnodostępne zbiory potrafią dostarczyć bardzo wartościowych kadrów. Sytuacja
polityczna sprzyja także kolekcjonowaniu i udostępnianiu zobrazowań archiwalnych, często
pochodzących z odtajnionych zasobów wojskowych. Śląskie grodziska są obiektami całkiem
dobrze udokumentowanymi z powietrza, co w dużej mierze można zawdzięczać inicjatywom
Eugeniusza Tomczaka ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, który
systematycznie od początku lat 90. XX w. organizował i koordynował naloty, a także zbierał
fotografie archiwalne (Kobyliński 2005, Tomczak 2001). Zdjęcia te mają zwykle formę ujęć
ukośnych, wiele z nich, atrakcyjnie ukazując zabytki, zostało opublikowanych w albumowych
wydawnictwach (Gorgolewski, Tomczak 1996; Tomczak 2012). Wielki potencjał drzemie
również w zastosowaniu latawców lub bezzałogowych, lekkich dronów przystosowanych
do wykonywania zdjęć lotniczych z niskiego pułapu. Instrumenty takie mogą być
wykorzystywane do regularnego monitorowania stanowisk.
Liczba ogólnodostępnych zobrazowań satelitarnych terenu okazała się być dość uboga.
Niestety stanowisko znajduje się z dala od większych miejscowości, których mapowanie traktuje
się priorytetowo. W trakcie wykonywania prospekcji jedynym akceptowalnym jakościowo
obrazem tego rejonu był udostępniany przez Google Earth, zarejestrowany w sierpniu 2002 r.,
lecz samo stanowisko przysłaniała warstwa chmur. Niestety, na obecną chwilę, wykorzystanie
obrazowania satelitarnego najczęściej ogranicza się do przeglądu danych udostępnianych
za pomocą popularnych aplikacji internetowych. Komercyjni dostawcy obrazów satelitarnych
pozwalają na wybór zdjęć z bogatych archiwów, bądź też zaplanowanie ich wykonania
na konkretny moment czy warunki. Udostępniają także dane rejestrowane wielospektralnie
o bardzo dużym potencjale archeologicznym. Niestety ich ceny, a także niezbędnego
oprogramowania, są na tę chwilę dość wysokie. Słabo poznanym zasobem są też odtajnione
w ostatnich latach analogowe zdjęcia satelitarne, pozyskiwane w trakcie programu Corona,
dość dobrze mapujące teren Polski (zob. Lasaponara, Massini 2012, Kurczyński 2013).
Laserowe skanowanie terenu
Powszechnie reprodukowana dokumentacja rzeźby stanowiska to wykonany w latach 60.
XX w. plan warstwicowy. W ramach zaktualizowania zapisu morfologii obiektu posłużono się
danymi lotniczego skanowania laserowego. Technika ta, określana popularnie jako LiDAR, jest
obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych i efektywnych metod pomiarowych, pozwalającą
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na wykonanie wirtualnego odwzorowania dużych powierzchni terenu, w szybkim czasie,
zachowując przy tym wysoką dokładność (Wężyk 2014, s. 59 i n.).
Posłużono się danymi pozyskanymi w ramach programu ochrony przeciwpowodziowej ISOK
(zob. Wężyk 2014, s. 12-21), włączonymi następnie do PZGiK. Dane udostępniane z Zasobu
w postaci chmury punktów, zostały przetworzone na numeryczne modele terenu, czyli macierz
współrzędnych i odpowiadających im bezwzględnych wysokości terenu. Dane te posłużyły do
wygenerowania planów warstwicowych stanowiska oraz przekrojów. Szczególnie przekroje dobrze
ukazują stopień zniszczenia stanowiska (ryc. 3c). Maksymalne różnice pomiędzy obecnym dnem
fosy a szczytem wałów wynoszą 70-90 cm, a w wielu miejscach nie przekraczają pół metra. Przy tej
skali założenia relikty umocnień w terenie są niemal niewidoczne.
Szczególną cechą cyfrowych danych pomiarowych są zróżnicowane możliwości ich
wizualizowania. Obrazy uzyskane w oparciu o różne algorytmy, mogą wykorzystywać sztucznie
generowany światłocień, kompozycje barwne odzwierciedlać np. wysokości bezwzględne
lub nachylenia stoków, bądź też wyniki bardziej zaawansowanych obliczeń. Świadomy dobór
algorytmów i ich parametrów może znacznie podnieść widoczność wybranych, słabo widocznych
w inny sposób struktur. Każdy z algorytmów ma jednak swoje wady, najlepiej zatem wykorzystać
kilka sposobów wizualizowania, wzajemnie porównując ich wyniki (Devereux, Amable, Crow
2008; Bennett, et al. 2012).
Dla okolic grodziska wykonano szereg zobrazowań, wykorzystując zarówno proste modele
cieniowe (ang. hillshade), które są obrazem dość intuicyjnym w interpretacji (ryc. 3a). Modele
te dobrze uwidoczniły kształt obiektu i przebieg zachowanych reliktów umocnień, a także naturalną
rzeźbę terenu w okolicach stanowiska. Wadą tej metody wizualizacji jest słaba widoczność struktur
o przebiegu równoległym do linii promieni światła. Model cieniowy nie powinien być również
używany do mapowania struktur, gdyż generowany światłocień ma sprawiać wrażenie przesunięcia
elementów rzeźby. W tej sytuacji lepiej posłużyć się wizualizacjami np. przedstawiającymi
nachylenie stoków (ang. slopeview).
Do bardziej zaawansowanych technik wizualizacji można zaliczyć model uzyskany za pomocą
algorytmu określanego jako Local Relief Model lub Trend Removal (Hesse 2010). Uzyskany obraz
przedstawia odchylenia, czyli zagłębienia i wypiętrzenia, od uśrednionej powierzchni trendu
(ryc. 3b). Metoda ta pozwala na uwypuklenie „małej topografii” niwelując widoczność większych
struktur. Algorytm ten może być zatem wykorzystany dla oceny stopnia zachowania umocnień
i wskazania obszarów szczególnie zniszczonych. Uzyskany obraz potwierdza wyniki pomiarów
i obserwacji – za najbardziej zniszczone strefy stanowiska należy uznać południowy odcinek wałów
(ryc. 3b:A), co może być wynikiem orki przebiegającej w tym miejscu prostopadle do przebiegu
umocnień, a także w części północno-zachodniej, gdzie fragment wału podgrodzia wydaje się być
zniszczony, być może wskutek pozyskiwania kamienia (ryc. 3b:B).
Szansą na ocenę stopnia postępowania zniszczeń stanowisk archeologicznych byłoby wykonanie
ponownego skanowania w pewnym odstępie czasu, a następnie porównanie uzyskanych modeli.
Ta metoda, jak się wydaje na obecny moment, najdokładniej wskazałaby wpływ intensywnych
upraw rolnych na destrukcję morfologii obiektów zabytkowych.
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Prospekcja geofizyczna
Trzonem terenowego etapu działań była prospekcja geomagnetyczna z wykorzystaniem
magnetometru gradientowego1. Instrumenty tego typu wykorzystują zjawisko magnetyzacji
indukcyjnej rejestrując lokalne wahania pionowej składowej magnetyzmu ziemskiego. Zmienność
natężenia tego pola, obserwowana przez aparaturę w postaci odchyleń wartości od średniej, może
wskazywać na obecność struktur antropogenicznych pod powierzchnią gruntu. Zwiększenie
podatności magnetycznej może nastąpić wskutek działania wysokiej temperatury na minerały
zawarte w glebie, a także przez działalność bakterii żyjących w martwej substancji organicznej,
przetwarzających ją w trakcie rozkładu w reagujące magnetycznie minerały. Wysoką podatnością
magnetyczną cechują się także przedmioty metalowe, tlenki i rudy metali, a także większe fragmenty
skał oraz gruz ceglany i kamienny. Anomalie mogą zatem wskazywać na obecność palenisk,
pieców, jam zasobowych i odpadowych oraz grobów, kamiennych lub ceglanych fundamentów.
Metoda ta jest coraz powszechniej stosowana w archeologii do rozpoznania zasięgu czy organizacji
przestrzennej stanowisk archeologicznych (zob. Misiewicz 2006; Gaffney, Gater 2006; Aspinall A,
Gaffney, Schmidt 2008).
Wyniki prospekcji zobrazowano w formie magnetogramu, czyli planu prezentującego rozkład,
wielość, wartości i charakter zarejestrowanych anomalii, co było podstawą do dalszej interpretacji
wyników. Oczywiście do uzyskanych obrazów należy podchodzić z dużym dystansem, ponieważ
interpretacja anomalii wymaga sporego doświadczenia, a i tak nie zawsze jest oczywista i wiąże się
z pewną dozą przypuszczeń.
W Chrzelicach prospekcją geomagnetyczną objęto obszar 441 arów (ryc. 4a). Badania ujawniły
szczegóły konstrukcyjne umocnień grodu, a także wskazały przesłanki na temat jego organizacji
przestrzennej. Silne anomalie, pokrywające się z przebiegiem wałów, wykazują zastosowanie
dużych ilości kamienia jako ich budulca. Zarejestrowano je w niemal całym przebiegu zewnętrznej
linii umocnień. Kamienia nie stosowano jednak jako budulca umocnień wewnętrznych,
oddzielających akropol od podgrodzia. Wyraźnie słabsze i bardziej „rozrzucone” odczyty
zanotowano w południowej i północno-zachodniej części ich obwodu, gdzie jak już zauważono
z danych lidarowych, wały zostały mocno zniwelowane.
W biegu umocnień podgrodzia prawdopodobnie odkryto dwa przejścia bramne. Od strony
wschodniej zarejestrowano kwadratowy wypust wychodzący poza obrys wału, będący być może
reliktem wieży lub bramy w typie zatokowym (ryc. 4c:C). Relikty wału mają w tym miejscu
największe wysokości względne, co może świadczyć, że były tutaj wyższe i bardziej masywne.
Drugie wejście, w typie tunelowym, lekko trapezowatym zwężającym się ku wnętrzu, zlokalizowane
było od strony południowo-wschodniej (ryc. 4c:B). Bramy umiejscowione były symetrycznie,
uznając że jej oś tworzyła linia przechodzącą przez środek akropolu i podgrodzia. Dwa przejścia
bramne zlokalizowane po przeciwnych stronach oraz lokalizacja grodu na wypiętrzeniu w szerokiej
dolinie, skłania do refleksji, że obiekt ten mógł strzec przeprawy mostowej lub promowej. Badania
geomagnetyczne słabo odnotowały obecności fosy. Jej przebieg jest jednak czytelny na zdjęciach
1

Wykorzystano instrument Bartington Grad 601-2 wyposażony w dwie sondy. Do opracowania danych posłużono
się oprogramowaniem DW Consulting TerraSurveyor w wersji 3.0.25.0.
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lotniczych i danych lotniczego skanowania laserowego, co podkreśla jak ważne jest konfrontowanie
różnych kategorii źródeł (ryc. 4b).
Rezultaty badań geofizycznych nie pozwoliły na szczegółową rekonstrukcję modelu zabudowy
wewnątrz obiektu. Niektóre z zarejestrowanych układów anomalii mogą jednak sugerować
obecność reliktów architektury, wkopów fundamentowych lub towarzyszących zabudowie
obiektów. Sytuacja taka miała miejsce na majdanie akropolu, gdzie zarejestrowane odchylenia
geomagnetyczne tworzą układ równoległych i prostopadłych linii (ryc. 4c:A).
O organizacji przestrzeni informuje także zarejestrowane w zachodniej części podgrodzia,
nieregularne skupisko niewielkich anomalii (ryc. 3b:E). Ich charakter świadczy o zaleganiu pod
powierzchnią licznych, reagujących magnetycznie substancji. Badania sondażowe zrealizowane
w 1996 r. sugerowały, że mieszkańcy podgrodzia zajmowali się m.in. produkcją hutniczą, być
może jest to obszar związany z tą gałęzią wytwórczości, a wysokie odczyty spowodowane
są występowaniem w gruncie większych ilości przepalonej gliny i żużla.
Prospekcja geofizyczna dostarczyła mapy rozkładu anomalii, czyli lokalizacji części obiektów
archeologicznych. Niestety nie odpowiada na pytania o datowanie czy funkcję poszczególnych
z nich. Interpretację wyników może wspomóc rozpoznanie wykonane innymi metodami
nieinwazyjnymi, ale definitywnej odpowiedzi udziela dopiero metoda wykopaliskowa (choć
nie zawsze!). Przy podejmowaniu prac wykopaliskowych, posłużenie się wynikami prospekcji,
pozwoliłoby na wytypowanie niewielkich sondaży, w dobrze rokujących miejscach, dla uzyskania
konkretnych odpowiedzi, ograniczając obszar niszczony wskutek działań inwazyjnych.
Podsumowanie
Zastosowana metodyka jest dość uniwersalna i może mieć zastosowanie na wielu stanowiskach,
niezależnie od formy czy chronologii. W opisywanym przypadku, w trakcie kilkudniowych badań,
pozyskano wiele nowych i wartościowych informacji na temat słabo rozpoznanego dotychczas
założenia. Wykonanie podstawowej kwerendy zobrazowań lotniczych, czy opracowanie
wizualizacji danych lotniczego skanowania laserowego, jest zajęciem archiwalno-gabinetowym
i może być realizowane nawet w okresie nieprzychylnym do działań terenowych. Część terenowa
obejmowała przede wszystkim prospekcję geofizyczną, dla której głównym ograniczeniem było
wpasowanie terminu badań w kalendarz prac rolnych. Stanowiła ona najdroższy i najbardziej
pracochłonny element procedury, lecz ilość pozyskanych informacji powinna rekompensować
poniesione nakłady.
Zaprezentowany scenariusz wręcz prowokuje do rozszerzenia o inne kategorie źródeł
przestrzennych np. dawną kartografię czy inne metody prospekcji nieinwazyjnej. Selektywne
zastosowanie metody elektrooporowej pozwoliłoby lepiej wyeksponować fosy, a być może
uchwycić wkopy pod budynki i inne zasypy pozbawione materiałów reagujących magnetycznie.
Przeprowadzenie w okolicach stanowiska pomiarów podatności magnetycznej pozwoliłoby
wskazać mocniej użytkowane strefy zlokalizowane poza liniami umocnień. Być może takiej
informacji udzieliłyby już szczegółowe badania powierzchniowe połączone z namierzaniem
pozyskanych zabytków. Konfrontacja wyników różnych technik prospekcji pozwoliłaby lepiej
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zrozumieć dotychczas uzyskane wyniki i zapełnić „puste przestrzenie” wynikające z ograniczeń
poszczególnych metod. Co ważne, przedstawione metody pozwalają na stosunkowo szybkie
rozpoznanie dużych areałów, pozwalając rozszerzyć obszar zainteresowań na otoczenie stanowiska,
co pozwoliłoby ustalić warunki lokalizacji osadnictwa, sposoby użytkowania terenu, relacje
z krajobrazem naturalnym.
Opisana procedura powinna być sukcesywnie realizowaną praktyką. Niewielkim nakładem
kosztów, pracy i czasu, znacznie uzupełniła naszą wiedzę na temat poszczególnych założeń.
Dostarcza również cennych informacji o charakterze inwentaryzacyjnym i konserwatorskim.
Powinna być również naturalnym wsparciem badań AZP. Wobec komplikującej się sytuacji
prawnej szeroko zakrojonych badań powierzchniowych, a także pewnych ułomności prospekcji
realizowanej według obecnego schematu, poszukiwanie nowych i monitorowanie znanych
stanowisk archeologicznych, powinno być stale wspierane co najmniej prospekcją lotniczą i analizą
danych skaningu laserowego. W wielu sytuacjach wystarczyłoby użycie danych pozyskanych
do innych celów, dostępnych w zasobach różnych instytucji. Pilotażowe realizacje AZP wspieranego
innymi metodami prospekcji podkreślają wysoką skuteczność takich działań.
Chociaż grodzisko w Chrzelicach jest obiektem bardzo mocno zniszczonym, jego relikty
bardzo wyraźnie manifestują się w świetle różnych metod prospekcji. Wobec braku wyraźnych
zagrożeń dla stanowiska, autorzy sugerują, aby obiekt ten potraktować jako swoisty poligon
doświadczalny dla metod nieinwazyjnych, możliwie odsuwając podejmowanie inwazyjnych
działań wykopaliskowych.
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Ryc. 1. Chrzelice, stan. 1, woj. opolskie. Panorama stanowiska, widok od strony południowo-zachodniej. Fot. M. Mackiewicz.

Ryc. 2. Chrzelice, stan. 1, woj. opolskie. Pionowe zdjęcia lotnicze stanowiska, a – obraz monochromatyczny z 2004 r. z nałożoną mapą
Messtischblatter z 1930 r., b – obraz barwny z 2010 r., linią przerywano oznaczono zasięg prospekcji geomagnetycznej. Opr. M. Mackiewicz.
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Ryc. 3. Chrzelice, stan. 1, woj. opolskie. Wizualizacje danych lotniczego skanowania laserowego, a – model
cieniowy, b – obraz uzyskany techniką Local Relief Model, c – przekroje wykonane w oparciu o numeryczny
model terenu, według oznaczeń z ryc. 3a. Opr. M. Mackiewicz.

Ryc. 4. Chrzelice, stan. 1, woj. opolskie. Wyniki badań geomagnetycznych, a – magnetogram stanowiska,
b – obserwacje zarejestrowane za pomocą zdjęć lotniczych (A) i badań geomagnetycznych (B-E), c – detale
magnetogramu, zabudowa akropolu (A) i przejścia bramne (B-C). Opr. M. Mackiewicz.
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Wyniki badań archeologicznych przy ul. Łangowskiego w Opolu
Prace archeologiczne związane z budową Opolskiego Centrum Wysokich Technologii
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ATMOTERM przy ul. Łangowskiego w Opolu
przeprowadzono w trzech etapach. W dniach 8-9.11.2011 r. przeprowadzono nadzór
archeologiczny podczas wykonywania odwiertów i odkrywek, następnie w dniach
24-26.04.2012 r. przeprowadzono badania o charakterze sondażowo-rozpoznawczym, zaś
w okresie od 13.09. do 23.10.2012 r. prowadzono archeologiczny nadzór wszystkich prac
ziemnych związanych z realizacją ww. inwestycji.
I. Lokalizacja
Działki gruntowe nr 24/10, 24/11, 25/1, 25/2, na których zlokalizowano ww. inwestycję
znajdują się w północno-wschodniej części śródmieścia Opola, w obrębie historycznego
układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 149/55
(ryc. 1).
Jest to teren leżący na linii przebiegu fosy, która wraz z murem obronnym tworzyła
system fortyfikacyjny średniowiecznego miasta lokacyjnego (ryc. 2, 3). Decyzja o likwidacji
miejskich murów obronnych zapadła 21.12.1819 roku. Władze rejencji nakazały ich
likwidację w celu stworzenia warunków dla przestrzennego rozwoju miasta. Mury wraz
z basztami, które na wielu odcinkach już w XVI w. były bardzo złym stanie technicznym,
zostały w większości rozebrane do lat 40. XIX w. i do dzisiaj, w kilku punktach miasta,
zachowały się jedynie jego niewielkie fragmenty (m. in. przy ul. Łangowskiego). Stopniowo
zasypywano również miejską fosę. Na planie miasta z 1894 roku (ryc. 4) widoczne są jeszcze
jej pozostałości w postaci zagłębienia terenu, usytuowanego w obrębie istniejącej już wówczas
zabudowy sięgającej poza granicę średniowiecznego miasta lokacyjnego. Dzisiejsza ulica
Łangowskiego została zabudowana dopiero na początku XX w. (ryc. 5). Na planie miasta
z końca XIX w. (ryc. 4) widzimy jedynie istniejący już wówczas budynek przy pl. Sebastiana
7a (obecnie ul. Łangowskiego 5), który został wzniesiony w miejscu przebiegu kurtyny muru
obronnego i prawdopodobnie starszej budowli wzniesionej na fundamencie z dużych kamieni
granitowych1 (fot. 5, ryc. 8).
Na tyłach budynków (obecnie Łangowskiego 4 i 6) znajdowały się zabudowania
gospodarcze, a północna granica terenu objętego inwestycją „przecina” nieistniejący już
budynek przypisany do ul. Sienkiewicza (ryc. 5).

1

J. Romanow, Wyniki badań archeologicznych miejskiego muru obronnego w Opolu, Badania Archeologiczne na Górnym
Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006, Katowice 2007, s. 170.
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II Odwierty i odkrywki
Odwierty i odkrywki zostały wykonane przez Zakład Usług Geologicznych „Grunt”
s.c., a ich głównym celem było określenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu,
na którym zlokalizowano planowaną inwestycję. Plan sytuacyjny wykonanych otworów
geotechnicznych oraz odkrywek fundamentów został określony przez projektanta budynku.
W opracowaniu wyników badań (aut. B. Szydełko), znalazły się informacje dotyczące miąższości
mineralno-gruzowych gruntów nasypowych, identyfikowanych z wypełniskiem (niwelacją)
fosy miejskiej, które wystąpiły do głębokości 0,90-5,80 m od dzisiejszej powierzchni terenu.
Największą miąższość nasypów stwierdzono w odkrywce wykonanej przy NE narożniku
budynku przy Łangowskiego 4 oraz w otworach usytuowanych w północno-wschodniej
i północno-zachodniej części terenu inwestycji, gdzie zalegały do głębokości 4,80-5,80 m
od obecnej powierzchni. W ich stropowej partii występował głównie gruz, zaś głębiej bezładnie
przemieszane miejscowe gliny i iły z domieszką gruzu ceglanego i betonowego. Pod nasypami
wystąpiły grunty rodzime – iły.
III Wyniki badań sondażowo-rozpoznawczych
Wykop sondażowy o powierzchni ok. 100 m2 wytyczono w centralnej części terenu pod
inwestycję, z uwagi na konieczność prowadzenia prac w bezpiecznej odległości od budynków
(ryc. 6). Wykop wykonano przy użyciu koparki, z zachowaniem wszystkich odsłanianych
w obrębie wykopu reliktów architektury murowanej, które pojawiły się na głębokości 0,701,00m od powierzchni terenu. W spągu warstw niwelacyjnych odkryto kilka fragmentów
średniowiecznych cegieł palcówek, pochodzących zapewne z rozbiórki miejskiego muru
obronnego.
Na całej długości wykopu odsłonięto i udokumentowano:
SW narożnik budynku (ryc. 6). Ściany o szerokości 0,48 m zostały wzniesione z cegieł
o wymiarach 0,29-0,31 x 0,15 x 0,06-0,07 m łączonych twardą zaprawą wapienną barwy żółtej
(fot. 1). W zasypisku wystąpiły fragmenty kafli i naczyń nowożytnych.
Fragment kolektora ogólnospławnego. Na głębokości 0,70 m od powierzchni odsłonięto
jego ceglane sklepienie o szerokości 0,70 m, poniżej ściany wzniesione z kamieni wapiennych.
Całkowita szerokość 2,30 m (ryc. 6, fot. 2)
Szambo (ryc. 6). Wymiary w poziomie 2,75 x 2,60 m, grubość ścian 0,40 m, posadzka
na głębokości 1,75 m od korony ścian. W zasypisku wystąpiły fragmenty naczyń nowożytnych
i szklanych butelek.
Pomieszczenie piwniczne z zachowaną posadzką (ryc. 6, fot. 3). Wymiary w poziomie
ok. 2,50 x 2,00 m (w granicach wykopu), grubość ścian pokrytych tynkiem 0,45 m, posadzka
na głębokości 1,50 m od korony ścian. W zasypisku wystąpiły nieliczne fragmenty nowożytnych
naczyń.
Wzdłuż wschodniej granicy wykopu sondażowego, na odcinku o długości 6,00 m, pomiędzy
narożnikiem (1) i narożnikiem SE pomieszczenia piwnicznego 2, odsłonięto ceglaną ścianę
fundamentową o szerokości 0,30 m (ryc. 6).
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Przy zachodniej granicy wykopu odsłonięto fragment ceglanej ściany z 7 warstw cegieł
ułożonych na fundamencie z łamanego kamienia wapiennego, wysokość 0,90 m (ryc. 6).
Na N od kolektora oraz pomiędzy nim, a północną ścianą pomieszczenia piwnicznego,
na głębokości 2,40-3,20 m od powierzchni terenu wystąpiła warstwa czarnych namułów
zawierająca dużą ilość szczątków organicznych – kawałki drewna, kości zwierzęce (ryc. 6, fot. 4).
IV Wyniki nadzoru i badań archeologicznych
prowadzonych podczas realizacji inwestycji
Przeprowadzone w początkowym etapie prace ziemne polegały na usunięciu z całej powierzchni
terenu pod inwestycję warstwy ziemi o grubości ok. 1,50 m i wykonaniu palowania pod fundamenty.
Następnie rozpoczęto wykonywanie wykopu na właściwą, docelową głębokość, tj. do rzędnej 158,00
m n.p.m.
Odsłaniane w wykopie budowlanym nawarstwienia kulturowe to w zdecydowanej większości
nasypy z XIX-XX w. związane z niwelacją terenu, utworzone z gruzu ceglano-betonowego, gliny, iłów,
margla i piasku. Na znacznej powierzchni wykopu wystąpiły namuły organiczne, które zarejestrowano
na poziomie 158,84 m n.p.m., a miejscowo do poziomu 157,84 m n.p.m (fot. 10-11). W toku
prac uchwycono ich granice południową, i częściowo północną (ryc. 6); stwierdzono również
kontynuację tej warstwy na północnej ścianie wykopu, wzdłuż kolektora ciepłowniczego (fot. 6-9).
Na zachodniej ścianie wykopu, wzdłuż budynku Łangowskiego 4 warstwa namułów występowała
na odcinku o długości 7,5 m (ryc. 6, 8).
W północno-zachodniej części wykopu odkryto kolejny odcinek kolektora ogólnospławnego,
odkrytego częściowo w wykopie sondażowym (ryc. 6, 8). Sieć takich kanałów schodzących
w kierunku Młynówki widoczna jest na planie miasta z 1894 r. (ryc. 4). Ich fragmenty
zostały odkryte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w innych rejonach miasta,
m. in. przy ul. Szpitalnej (2007) i ul. Kominka, podczas budowy Laboratorium Biotechnologii
Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka (2009). Sieć kolektorów ogólnospławnych została
zbudowana na terenie śródmieścia Opola, w obrębie obszaru ograniczonego od zachodu
Młynówką i Odrą, od północy ul. Nysy Łużyckiej, a od wschodu torami PKP i ulicą Reymonta,
zaś od południa ul. Armii Krajowej. Ich budowę rozpoczęto na przełomie XIX/XX wieku
i sukcesywne dobudowywano kolejne odcinki w miarę rozwoju miasta.
W omawianym wykopie odsłonięto odcinek kanału o długości 15 m, biegnący od naroża
budynku Łangowskiego 4 z lekkim załamaniem z kierunku NW na SE (ryc. 8). Na całej długości
został zbudowany w obrębie warstwy namuliskowej, a jego posadzka wystąpiła na poziomie 158,80
m n.p.m. Jak już wspomniano kanał został zbudowany z kamienia i cegieł; ceglane, kolebkowe
sklepienie zostało osadzone na ścianach z ciosów wapiennych. Grubość bocznych ścian wynosiła
ok. 0,50–0,60 m. Przy jego północnej ścianie, na poziomie posadowienia znaleziono 8 drewnianych,
zaostrzonych pali – prawdopodobnie pozostałość szalunku związanego z budową kolektora (ryc. 6).
V Podsumowanie
W obrębie wykopu budowlanego odsłonięto niezbyt liczne pozostałości dawnej architektury
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murowanej, którą można datować na koniec XIX i XX w. Relikty murów fundamentowych
odsłonięto na całej długości środkowej partii wykopu (ryc. 6). Są to pozostałości budynków
gospodarczych widoczne na planach miasta z k. XIX i XX w. (ryc. 4-5).
Linia przebiegu warstwy namułów, na poziomie 158,84 m n.p.m. z całą pewnością
można identyfikować z przydenną partią dawnej fosy, która wraz z murem i basztami
tworzyła system obronny średniowiecznego Opola. W oparciu o wyniki odwiertów i prac
archeologicznych przeprowadzonych podczas prac ziemnych związanych z realizacją
inwestycji wytyczono krawędź fosy, która przebiegała w odległości około 13 m od muru
obronnego (ryc. 8). Zastanawiający jest jednak brak w jej obrębie ruchomego, datującego
materiału zabytkowego. Zarówno podczas badań sondażowych, jak i prac archeologicznych
prowadzonych w trakcie wykopów pod fundamenty, nie znaleziono żadnych fragmentów
ceramiki, ani innych przedmiotów starszych, aniżeli wymienione powyżej, datowane głównie
na XIX i XX wiek. W warstwie namułów wystąpiły jedynie zbutwiałe szczątki organiczne,
głównie pochodzenia naturalnego oraz kości zwierzęce. Niewykluczone, że występujące w niej
liczne fragmenty kory i drobne fragmenty drewna, jakkolwiek bez śladów obróbki, mogą mieć
charakter antropogeniczny. Podobną sytuację zarejestrowano podczas badań archeologicznych
związanych z budową Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego przy
ul. Kominka, gdzie również odsłonięto przydenną partię fosy miejskiej2 (ryc. 8).
Najstarsze znaleziska, odkryte w obrębie wykopu, to wspomniane już fragmenty cegieł
palcówek, znalezione podczas badań sondażowo-rozpoznawczych. Wystąpiły one na wtórnym
złożu, w nawarstwieniach nasypowych. Ich obecność w wykopie bez wątpienia można łączyć
z rozbiórką średniowiecznego muru obronnego, którego w miarę dokładny przebieg w tym
rejonie miasta można wytyczyć dzięki połączeniu zachowanego do dziś fragmentu przy
ul. Łangowskiego i odkrytych reliktów podczas badań wykopaliskowych, przeprowadzonych
w 2005 roku przez J. Romanowa3 (ryc. 8).
Prace archeologiczne przeprowadziły autorki sprawozdania na zlecenie firmy DELTA
Projekt, 45-093 Opole, ul. 11 listopada 14/1.

2

3

M. Krawczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy budowie Laboratorium biotechnologii
Uniwersytetu Opolskiego 2009 r., Archiwum KZA i MŚO Opole.
J. Romanow, Wyniki badań archeologicznych…, s.166-170, ryc. 4, 5, 7.
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Fot. 1. Badania sondażowo-rozpoznawcze. Narożnik SW budynku, odsłonięty w NE części wykopu.

Fot. 2. Badania sondażowo-rozpoznawcze.
Sklepienie kolektora z k. XIX w.
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Fot. 3. Badania sondażowo-rozpoznawcze. Piwnica odsłonięta w S części wykopu.

ilustracje

Fot. 4. Badania sondażowo-rozpoznawcze.
Strop warstwy namułów na S od kolektora
ogólnospławnego.

Fot. 5. Narożnik budynku Łangowskiego 5 – NE.

Fot. 6. Wykop pod Fundamenty. Profil
wykopu A-B, wzdłuż kolektora ciepłowniczego (T. 1).
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Fot. 7. Wykop pod Fundamenty. Profil wykopu
A-B, wzdłuż kolektora ciepłowniczego (T. 2).

Fot. 8. Wykop pod Fundamenty. Profil wykopu
A-B, wzdłuż kolektora ciepłowniczego (T. 3).

Fot. 9. Wykop pod Fundamenty. Profil wykopu
A-B, wzdłuż kolektora ciepłowniczego (T. 7).

206

ilustracje

Fot. 10. Warstwa namułów przydennej
partii fosy miejskiej na poziomie 158,84
m n.p.m.

Fot. 11. Warstwa namułów przydennej
partii fosy miejskiej na poziomie 158,84
m n.p.m.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu inwestycji.
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Ryc. 2. Plan Opola. F. Eitner,
1863 (wg C. F. Scheuwasser,
1803, Daniel Petzold 1734).

Ryc. 3. Plan Opola. F. Eitner,
1863.

208

ilustracje

Ryc. 4. Plan Opola. Schönherr, 1894

Ryc. 5. Plan Opola. 1931.
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Ryc. 6. Plan sytuacyjny reliktów kulturowych odkrytych w wykopie pod fundamenty.

Ryc. 7. Profil północnej ściany wykopu (profil A-B), wzdłuż kolektora ciepłowniczego.

Ryc. 8. Plan sytuacyjny przebiegu średniowiecznego muru obronnego i przydennej partii fosy miejskiej odsłonięty podczas robót ziemnych przy ul Kominka (2009) i Łangowskiego (2012).
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Studnia średniowieczna w Wysokiej, gm. Olesno
W maju 2013 roku nadzorowałem prace ziemne przy budowie domu mieszkalnego w Wysokiej,
gm. Olesno, pow. oleski (fot. 6). Prace ziemne prowadzone były w bezpośrednim otoczeniu
stanowiska archeologicznego nr 5 w Wysokiej, ujętym w wojewódzkiej ewidencji stanowisk
(rys. 1), jako późnośredniowieczny punkt osadniczy datowany materiałem ceramicznym na XIVXV wiek.
Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr 103/A/2013. Stanowisko
zlokalizowane jest na północno-zachodnim stoku wzgórza, na którego kulminacji znajduje się
kościół i otaczający go od północy cmentarz. Wykop pod budynek mieszkalny usytuowano
pośrodku dz. gr. 316/87, k.m. 1 – Wysoka, położonej przy skrzyżowaniu głównych ulic (rys. 2).
Od południa przylega ona do cmentarza parafialnego.
Wykop miał wymiary około 15 x 12 m. Warstwę humusu zdjęto mechanicznie, do głębokości
0,5-0,6 m. Następnie przystąpiono do pogłębiania wykopu na głębokość około 3,0 metrów.
Podczas tych prac przerwano warstwę wodonośną na głębokości około 1,3 m, co spowodowało
sukcesywne zalewanie wykopu wodą i konieczność jej wypompowywania. Prace ziemne
oraz nadzór archeologiczny został przerwany na około 3 tygodnie z powodu intensywnych
opadów deszczu.
W tym czasie dwukrotnie wizytowałem plac budowy. Za pierwszym razem zebrałem
kilkanaście fragmentów ceramiki zalegającej w spągowej warstwie humusu. Miejsce lokalizacji
obiektu-studni w wykopie nie wyróżniało się niczym szczególnym, ani barwą stropu calca,
ani koncentracją ceramiki (fot. 7).
Dwa tygodnie później ponownie wizytowałem teren inwestycji. Prac nadal nie prowadzono,
pompa wypompowywała wodę z wykopu budowlanego. Zauważyłem, że przy południowym
profilu wykopu, w odległości około 3,0-4,0 metrów od południowo-wschodniego narożnika
wykopu strop calca zrobił się wklęśnięty i grząski. Kilka dni później w tym wklęśnięciu pojawiła
się woda (fot. 8).
Kiedy uzyskałem telefoniczną informację, że prace ziemne zostaną wznowione, postanowiłem
dzień wcześniej rozpoznać zagadkę zaklęśnięcia terenu i stojącej w nim wody. Odczyściłem
zewnętrzne partie calca z próchnicznych nacieków. Strop calca zalegał w okolicy obiektu
na głębokości 0,6 m, poziom wody w zagłębieniu stabilizował się na głębokości 0,9 m. Rozpocząłem
eksplorację północnej części obiektu, zgodnie z wcześniej założona siatką arową. Ze względu
na wodę i półpłynne wypełnisko obiektu nie udało mi się osiągnąć dna obiektu, ani wykonać jego
pełnego profilu poprzecznego.
Po tych próbach ustalenia charakteru obiektu przyjąłem hipotezę, że jest to owalne,
o wymiarach ok. 3,0 x 2,5 m, sztucznie wykopane zagłębienie na pastwisku, będące wodopojem
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dla zwierząt. Nieliczną ceramikę znajdywałem do tego czasu raczej w warstwie humusu, niźli
w wypełnisku obiektu. Ponieważ gromadząca się woda w eksplorowanym obiekcie uniemożliwiała
osiągnięcie jego dna, postanowiłem tak poprowadzić wybieranie piasku (do głębokość 3,0 m),
aby wyeksplorować połowę obiektu oraz wykonać rysunek profilu poprzecznego (na linii wschódzachód) i spróbować eksplorować pozostałą połowę obiektu warstwami mechanicznymi (fot. 9).
W następnym dniu operator koparki zrealizował moje wskazówki. Zebrał połowę obiektu
łyżką koparki i odłożył na bok w celu sprawdzenia jej zawartości. Po wykonaniu tego zadania,
kilkanaście minut później druga połowa obiektu „zjechała” na dno wykopu, zapewne pod
wpływem ciężaru nasączonego wodą wypełniska i drgań gruntu pod wpływem pracującej
koparki. Osypująca się ziemia odsłoniła pionowe cztery narożne słupy studni oraz pomiędzy
nimi dranice. W wypełnisku studni natrafiono na kilkadziesiąt fragmentów ceramiki (fot. 10
i 11). Wstępna ocena materiału datuje go na średniowiecze.
Wszystkie drewniane elementy studni wybrano, umyto i przetransportowano do Olesna.
Zaobserwowano, że poszczególne elementy ścian i narożnych słupów studni nie przylegały
do siebie. Wykonano dokumentację fotograficzną każdej ze ścian studni (fot. 12-15). Ponieważ
nie udało się udokumentować studni in situ, jej wymiary mają charakter hipotetyczny. Przyjąłem
do sumy szerokości poszczególnych elementów każdej ze ścian 10% szerokości. Koniecznym jest
zwrócenie uwagi, że tylko jeden z elementów ściany południowej posiada wyfrezowany żłobek.
Pozostałe elementy ścian nie posiadały żłobków i nie przylegały do siebie bokami. Brak również
żłobków na wszystkich czterech narożnych słupach. Większość elementów ścian i słupów posiada
zaostrzone dolne części. Narożne słupy wyróżniają się jedynie długością i były wbite w grunt
najgłębiej, bo do głębokości 2,0 m od powierzchni gruntu. Średnia szerokość studni ok. 0,9 m.
Prawie wszystkie drewniane elementy studni wykonano z czarnego dębu.
Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu pobrano z wszystkich większych
dranic i słupów próbki drewna i przekazano do analizy w celu ewentualnego ustalenia chronologii
materiału drzewnego. Analizy dendrochronologicznej podjął się prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
w swojej pracowni Laboratorium Datowań Bezwzględnych mieszczącej się Cianowicach, gm.
Skała. Analizy dokonano bezpłatnie, za co Panu Profesorowi serdecznie dziękuję.
Uzyskane wyniki datowań pozwalają na stwierdzenie, że analizowane drewno konstrukcyjne
pochodzi z drzew pozyskanych w 1 połowie XIV w. Tylko w przypadku jednej próbki
(z zachowanym bielem) możliwe było ustalenie przybliżonego roku ścięcia drzewa (WSK7,
około 1338 r. n.e.). Dla pozostałych prób możliwe było datowanie terminus post quem. Analiza
rozkładu najmłodszych zachowanych słojów w próbkach pozwala na stwierdzenie, że badana
studnia najprawdopodobniej jest konstrukcji jednofazowej i powstała pod koniec 3 dekady XIV w.
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Rys. 1. Lokalizacją stanowiska 5 i odkrytej studni.
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Rys. 2. Mapa sytuacyjna inwestycji oraz odkrytej studni.
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Fot. 6. Widok terenu inwestycji (od wschodu) przed rozpoczęciem robót.

Fot. 7. Stan zaawansowania prac ziemnych przed okresem opadów,
miejsce lokalizacji przyszłej studni nie wyróżnia się niczym szczególnym.

Fot. 8. Studnia, widok po trzytygodniowym okresie opadów.

Fot. 9. Studnia, eksploatacja w celu uzyskania profilu obiektu.

Fot. 10. Fragmenty naczyń ze studni.

Fot. 11. Fragmenty naczyń ze studni.
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Fot. 12. Elementy drewniane
północnej ściany studni.

Fot. 13. Elementy drewniane
wschodniej ściany studni.

Fot. 14. Elementy drewniane
południowej ściany studni.

Fot. 15. Elementy drewniane
zachodniej ściany studni.
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rewitalizacja zespołu dawnej cementowni silesia w opolu

Elżbieta Molak, Anna Rawska-Skotniczny

Rewitalizacja zespołu dawnej cementowni Silesia w Opolu
1. Wprowadzenie
Adaptacja budynków poprzemysłowych to trudne wyzwanie zarówno dla inwestora i projektanta
jak i dla urzędu konserwatorskiego opiniującego inwestycję. Pogodzenie, często różnych i sprzecznych
oczekiwań wobec zastanej sytuacji przestrzennej i substancji budowlanej, rodzi wiele dylematów zarówno
natury doktrynalnej, jak i funkcjonalnej i ekonomicznej. Ustalenie zakresu dopuszczalnych zmian,
które będą satysfakcjonowały inwestora oraz spełniały uwarunkowania techniczne i konstrukcyjne
przy jednoczesnym poszanowaniu wymagań konserwatorskich, zawsze postulujących zachowanie
w maksymalnym stopniu nieprzekształconego zabytku jest trudnym do wypracowania kompromisem.
Na terenie miasta Opola problem ten znalazł udane rozwiązanie w realizacji inwestycji pn. Centrum
ZAKRZÓW przy ul. Kępskiej, przystosowującej zespół budynków dawnej cementowni Silesia do funkcji
wystawienniczo-usługowo-handlowej. Nadmienić warto, że budynki zespołu nie figurowały w rejestrze
zabytków i gminnej ewidencji zabytków, stąd efekt zależał w dużej mierze od postawy i wrażliwości
historycznej inwestora.
2. Charakterystyka obiektów zespołu
Dawna cementowania Silesia wybudowana w latach 1906-1907 położona jest w północnej części
Opola, około 3 km od centrum miasta, na terenie dawnej wsi Zakrzów, nieopodal linii kolejowej OpoleWrocław. Około 500 m na północny wschód od cementowni znajduje się dawne wyrobisko margla,
obecnie zbiornik wodny ”Kamionka Silesia”.
Historyczny zespół budowlany dawnej fabryki cementu składający się z hal przemysłowych,
budynków biurowych i pomocniczych obejmuje obszar o powierzchni około 3 hektarów. Kompozycja
zespołu jest geometryczna, dośrodkowa, zabudowa zogniskowana w centrum parceli tworzy
regularny układ przylegających do siebie budynków o bryłach podporządkowanych dawnym liniom
produkcyjnym. Poszczególne budynki założone są na planie zróżnicowanych wielkością prostokątów,
usytuowane względem siebie równolegle i połączone wspólnymi ścianami. Bryły są symetryczne,
trzy- i czterokondygnacyjne, kryte dachami dwuspadowymi. Na wschód od zwartego kompleksu znajduje
się wolnostojący, usytuowany równolegle, czterokondygnacyjny budynek silosów cementu i pakowni.
Dominantę architektoniczno-przestrzenną stanowi położona pośrodku zachodniej części zespołu
siedmiokondygnacyjna wieża silosu surowca, połączona kiedyś jednokondygnacyjnym łącznikiem
z zespołem produkcyjnym. W pobliżu znajdowały się składy węgla.
Po wojnie, w 1945 r. cementownia została zdewastowana, a teren wraz z zabudowaniami przeszedł
w posiadanie Polskich Zakładów Przetwórstwa Zbożowego Brzeg, które zaadaptowały jeden
z budynków na elewator zbożowy. Pierwotny profil produkcji nie został nigdy przywrócony, jednakże
w bryle budynków, ich formie architektonicznej i kompozycji przestrzennej nadal czytelne jest pierwotne
przeznaczenie. Zespół przetrwał do naszych czasów w niemal niezmienionej formie.
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Skąpe dane historyczne i ikonograficzne nie ułatwiają trudnego zadania prześledzenia etapów
rozwoju zespołu cementowni Silesia. Analiza przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych
i materiałowych oraz dostępne materiały historyczne i ikonograficzne pozwalają odtworzyć
prawdopodobną chronologię budowy poszczególnych obiektów. W pierwszym etapie powstał
usytuowany w centrum zespołu zwarty kompleks trzech budynków produkcyjnych mieszczący
m.in. mieszalnie i młyny surowca, hale pieców obrotowych, suszarnie i młyny cementu. Budynki
te usytuowane amfiladowo zachowały do dziś czytelny, historyczny układ przestrzenny. Pierwszy z nich,
oznaczony cyfrą „1” na rys. 1a, trzykondygnacyjny, pełnił funkcję hali pieców obrotowych ze składem
węgla, suszarnią i nieistniejącym dziś kominem. Następny, usytuowany pośrodku, czterokondygnacyjny
budynek „2” pełnił funkcję hali klinkieru. Kolejny oznaczony cyfrą „3” o analogicznej do budynku
nr „1” trzykondygnacyjnej bryle pełnił funkcję młynów klinkieru. Pierwotna konstrukcja wszystkich
trzech budynków jest podobna, z czasów budowy (1906 r.) pochodzą zewnętrzne ściany osłonowe,
wzniesione w szkieletowej, nitowanej konstrukcji stalowej, wypełnionej cegłą ceramiczną, stężenia
wiatrowe wykonano w postaci stalowych kratownic płaskich i przestrzennych. Oryginalna konstrukcja
stalowa jest nitowana, późniejsze naprawy zostały wykonane za pomocą śrub. W okresie powojennym,
w związku z adaptacją cementowni na magazyny zbożowe PZZ Brzeg, przebudowano wnętrze budynków
wprowadzając żelbetowe stropy wsparte na konstrukcji nośnej w postaci masywnych, monolitycznych
stropów grzybkowych opartych na słupach kwadratowych z głowicami w kształcie podwójnego
trapezu (rys. 2). Pozostawiono stężenia wiatrowe wykonane w postaci stalowych kratownic płaskich
i przestrzennych, które były pierwotną konstrukcją nośną budynków.
Silosy cementu i pakownię, zbudowaną lub przebudowaną w latach 20. XX w., usytuowano
we wschodniej części zespołu w pobliżu torów kolejowych. Zbudowany zapewne w latach 20. XX w.
wieżowy silos surowca usytuowano w zachodniej części zespołu. Teren fabryki połączony był
przemysłową kolejką wąskotorową z portem odrzańskim i z odległym o około 500 m na wschód złożem
margla. Przez teren zakładu, pomiędzy budynkami produkcyjnymi a silosem cementu, przebiegała
bocznica kolejowa widoczna na mapie archiwalnej. Około 1920 r. zbudowano budynek administracyjny
biura zarządu cementowni zlokalizowany w linii zabudowy ulicy Kępskiej.
Budynki produkcyjne dawnej cementowni Silesia nie były użytkowane od wielu lat. Powojenne
rozbudowy i przebudowy związane z adaptacją na magazyny zboża, prowadzone według doraźnych
potrzeb, doprowadziły do zatarcia pierwotnej struktury architektonicznej i budowlanej.
Stan zachowania konstrukcji żelbetowych był zadowalający, w przeciwieństwie do pozostałej
struktury. Stalowe konstrukcje dachów i ścian silnie skorodowały, ceglane wypełnienie ścian zmurszało
i częściowo utraciło tynki. Pokrycia dachów budynków produkcyjnych zostały zrzucone, a ich konstrukcje
częściowo zdemontowano. Stan taki umożliwił adaptację obiektów bez konieczności wykonania
dodatkowych wzmocnień, za wyjątkiem lokalnych napraw uszkodzonych konstrukcji stalowych.
Współczesnej rewitalizacji zostały poddane trzy główne budynki umiejscowione centralnie.
3. Program rewitalizacji zespołu
Przy braku możliwości kontynuacji dawnego użytkowania, znalezienie nowej funkcji było jedyną
szansą na uratowanie struktury poprzemysłowej. Koncepcja rewitalizacji tego obszaru zakładała
utworzenie przestrzeni publicznej – centrum wystawienniczo-usługowo-handlowego.
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Adaptacja i restauracja tak wielkich kubatur i ogromnych przestrzeni wymaga olbrzymich
nakładów finansowych, stąd zdecydowano się na stopniowe zagospodarowanie i etapowe
wprowadzanie funkcji, dostosowanych do możliwości użytkowych obiektów. Dopuszczalny
zakres przebudowy przy dostosowaniu do nowej funkcji ograniczony był uwarunkowaniami
konserwatorskimi, zakładającymi zachowanie charakteru przemysłowego, utrzymania oryginalnych
brył, cech i form architektonicznego kształtowania elewacji oraz konstrukcji budynków. Dopuszczono
ograniczone prace rozbiórkowe, które miały na celu poprawę warunków adaptacji, szczególnie
w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wymagania te zapewniały zachowanie walorów
architektoniczno-urbanistycznych, a jednocześnie stwarzały inwestorowi otwarte pole do działań.
Solidna tkanka budowlana pozwoliła wprowadzić do dawnych hal fabrycznych zróżnicowane
funkcje. Jedynym ograniczeniem stało się dostosowanie obiektów do wymogów ochrony
przeciwpożarowej – ruchome pionowe przegrody zapewniły podział dużej kubatury na oddzielne
strefy pożarowe. Wymagania techniczne narzuciły konieczność budowy węzłów sanitarnych, klatek
schodowych, wind osobowych i przemysłowych oraz schodów ruchomych. Strefa głównego wejścia
do obiektów została uatrakcyjniona dzięki wycięciu słupów w dwóch pionach wraz z częścią stropów,
dla utworzenia owalnej galerii doświetlonej rozproszonym światłem okien dachowych (rys. 3).
Pozostałą powierzchnię pozostawiono do zagospodarowania przez przyszłych użytkowników,
a jedynym ograniczeniem ich potrzeb jest regularny układ słupów wydzielających komunikację
poziomą. W ogromnych jednoprzestrzennych wnętrzach najwyższych kondygnacji zaplanowano
wielofunkcyjne sale wystawiennicze i konferencyjne z możliwością organizowania imprez.
Dla ich obsługi powstało zaplecze kuchenne oraz zewnętrzna winda przemysłowa, umożliwiająca
transport pionowy m.in. samochodów czy mebli.
Nie dokonano znaczących przekształceń w bryłach zespołu, za wyjątkiem dobudowy
prostopadłościennych aneksów o formach typowych dla architektury przemysłowej, mieszczących
funkcje komunikacyjne, usługowe i handlowe. Dla powiększenia kubatury i zachowania warunków
technicznych podwyższono konstrukcję zadaszenia środkowego budynku zespołu, zachowując
rodzaj materiału i charakter układu nośnego, dzięki czemu zmiana jest niezauważalna (rys. 4).
Konstrukcja stalowa elewacji i wnętrz została wyeksponowana, a charakter przemysłowy
zaakcentowano przez wykonanie nowej ceglanej licówki oraz wykończenie współczesnych
dobudówek nowoczesnymi farbami imitującymi skorodowaną blachę (rys. 5 i 6). Całości dopełniają
szklane świetliki
Dla potrzeb klientów stworzono nowe miejsca parkingowe ulokowane w podziemnym garażu.
Przebudowano także komunikację na terenie zespołu i przyległej ulicy. W tym celu konieczne było
wyburzenie budynku administracyjnego, co pozwoliło wyeksponować zespół w pierzei ulicy.
Dbałość inwestora o detale znalazła wyraz w poszanowaniu nawet tak trudnych do adaptacji
elementów jak stary komin stalowy, który po wzmocnieniu i konserwacji został przeniesiony
w okolice wjazdu, gdzie pełni funkcje reklamowe.
Pozostałe obiekty zostaną poddane rewitalizacji w późniejszym czasie, obecnie zostały
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wpływami atmosferycznymi.
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4. Wnioski
Dzięki właściwej adaptacji przetrwały wartości miejsca, istotne dla jego identyfikacji industrialnej.
Wyeksponowane zostały specyficzne walory budownictwa przemysłowego i indywidualne cechy
konstrukcji nośnej. Adaptacja struktur stalowych dachów oraz monolitycznego układu nośnego
pozwoliła zachować dzieło myśli inżynierskiej, chroniąc tym samym wartości naukowe obiektów. Było
to możliwe dzięki cechom konstrukcji budynków cementowni, solidnie wykonanych z trwałych
materiałów o dużej nośności. Niewykorzystanie tych atutów byłoby niepowetowaną stratą dla dziedzictwa
kultury technicznej i przemysłowej miasta.
Literatura:
Karta Ewidencyjna Zabytku Nieruchomego – Budynek administracyjny wraz z zespołem otaczającej zabudowy
w zespole dawnej Cementowni Silesia w Opolu, oprac. A. Rawska-Skotniczny.
Rawska-Skotniczny A., Kokocińska-Pakiet E., Prokop J., Rewaloryzacja stalowej konstrukcji dawnej cementowni
w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Konferencja Naukowo-Techniczna „Wybrane zagadnienia inżynierii
środowiska w budownictwie”, Opole-Prószków 2014.

Rys. 1. a) Zespół budynków dawnej cementowni Silesia, b) piece obrotowe cementowni.

Rys. 2. Masywne konstrukcje żelbetowe w postaci stropów grzybkowych, wprowadzone w pierwotny stalowy szkielet (przekrój
poprzeczny po adaptacji)
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Rys. 3. Wizualizacja centrum wystawienniczo-usługowo-handlowego dom EXPO, materiały inwestora

Rys. 4. Podwyższona konstrukcja zadaszenia środkowego budynku, a) w trakcie podnoszenia, b) podniesiony dźwigar kratowy na tle
dźwigarów istniejących, c) widok po pracach wykończeniowych.
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Rys. 5. a) Wyeksponowana istniejąca nitowana konstrukcja stalowa, b) współczesna rozbudowa, zastosowano zestawienie faktur
szklanych i imitacji okładzin blaszanych.

Rys. 6. Widok elewacji szczytowych przed (fotografie górne) i po adaptacji (fot. dolne). Z lewej elewacja frontowa, z prawej – tylna.
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Zabytkowe wagony przybyły do Jaworzyny Śląskiej
Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz przychylności ze strony władz lokalnych i ciężkiej
pracy ze strony współpracujących z nami firm, udało się tchnąć nowe życie w niszczejące
na bocznicach zabytki z dziewiętnastego wieku. Transport zabytkowych wagonów został
podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie przeciągnięto wagon stojący na stacji Opole
Towarowe do stacji Nysa. Transport odbył się w porze nocnej w dniu 15/16.09.2014 r. Pociąg
złożony z lokomotywy spalinowej serii SM42-844 należącej do PKP Cargo S.A. oraz trzech
wagonów w tym jednego wagonu zabytkowego „Strażaka”, wyruszył w drogę o godzinie 22:40.
Prędkość pociągu, z uwagi na wagon „Strażak”, została obniżona do 30 km/h, a po rozjazdach
wynosiła 10 km/h. Przejazd do Nysy przebiegła bez zakłóceń. W stacji końcowej został odstawiony
na jeden z torów bocznych, gdzie oczekiwał na przesył do Jaworzyny Śląskiej.
Wagon nazywany przez nas potocznie „Strażakiem” został wyprodukowany około roku
1903 w Austrii, gdzie od początku był wykorzystywany jako wagon pomocnicy do wagonów
bagażowych. Wagony te produkowano również z założenie do przewożenia osób rannych
na wypadek wojny. Z uwagi na rozstaw osi 6,5 metra wagon mógł kursować w pociągach osobowych.
Nie znany jest dokładny los wagonu i jego losy przed rokiem 50. XX w. Prawdopodobnie znalazł
się na PKP po II wojnie światowej. W latach 50. XX wieku został przebudowany na wagon
techniczny dla potrzeb kolejowej jednostki Straży Pożarnej przy lokomotywowni MD Fosowskie.
Pociąg złożony był z wagonu załogi oraz wagonu cysterny, w którym znajdowała się woda.
W wagonie załogi znajdowały się niezbędne urządzenia i narzędzia używane przez strażaków
w tym pompa ręczna. W roku 2000 jednostkę straży zlikwidowano, a skład przeciągnięto
do stacji Opole Towarowe, gdzie prawdopodobnie został w późniejszym czasie sprzedany
na złom. Cysterna została pocięta, natomiast wagon załogi dzięki czujności jednego z miłośników
kolei z Opola cudem się uratował. Pan Jacek widząc jak pracownik firmy złomiarskiej wszedł
na dach i zrywał blachę zadzwonił na Policję informując, iż zabytkowy skład jest cięty na złom.
Przybyła ma miejsce Policja wezwała konserwatora zabytków, który nakazał zaprzestania
niszczenia wagonu. Uszkodzeniu niestety uległo zadaszenie pomostem hamulcowego. Wagon
wówczas odstawiono na teren Sekcji ZLK w Opolu, gdzie oczekiwał na lepsze czasy. W roku 2013
członkowie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej przypadkowo napotkali ten
cenny wagon. Z uwagi na fakt, iż znajdował się on na terenie Sekcji Zakładu Linii Kolejowych
w Opolu, SMKJ wystąpiło do zakładu z prośbą o przekazanie go na rzecz stowarzyszenia. PKP
PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu w oficjalnym piśmie poinformował, iż wagon nie
stanowi składnika majątkowego, a jedynie jest przechowywany na terenie podległej Sekcji.
Mając na uwadze powyższe SMKJ zwróciło się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu o przekazania w/w wagonu. Również w tym przypadku PKP S.A. odmówiło
przekazania z uwagi na fakt, iż wagon nie widniał na ewidencji w/w Zakładu. Wówczas SMKJ
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wystąpiło z wnioskiem do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem
o wpisanie wagonu „Strażaka” do rejestru zabytków. Był to ruch taktyczny, ponieważ podstawą
do wpisania jest ustalenie właściciela. WUOZ w Opolu wezwał Spółki kolejowe do określenia, kto
jest właścicielem. Wówczas PKP S.A. jako spadkobierca majątku znajdującego się na terenie PKP
ujawniła w/w wagon, a tym samym ustalono stronę, która mogła przekazać wagon. Następnie
SMKJ przy okazji przejmowania wagonów znajdujących się w stacji Jaworzyna Śląska przy
wsparciu ze strony Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska przejęło również ten
wagon. Przejęcie wagonu nastąpiło w roku 2014.
Wagon po dotarciu do stacji Jaworzyna Śląska poddano weryfikacji. Okazało się, że należy
wykonać niewielki zakres prac, aby wagon mógł być ruchomym eksponatem. W wagonie należy
wymienić trzy belki drewniane z uwagi na uszkodzenia mechaniczne. Dach należy pokryć
blachą przy okazji odbudować zniszczone zadaszenie pomostu hamulcowego. Ciekawostką jest
fakt, iż wagon posiada sprawny układ hamulca zespolonego typu westinghouse, który podczas
transportu wagonu, ku zaskoczeniu rewidentów taboru, hamował i okazał się w pełni sprawny.
Drugi etap transportu wagonów zaplanowano również w porze nocnej w dniu 16/17.09.2014 r.
W dniu 16.09.2014 r. punktualnie o godzinie 20:30 stację Głuchołazy opuścił pociąg roboczy
zestawiony z dwóch wagonów typu „Fals” oraz z lokomotywy serii SM42-844. Jazda pociągu
była realizowana na podstawie specjalnego regulaminu, a skład był spychany w kierunku dawnej
stacji Pokrzywna. Operacja musiała odbyć się wyłącznie w porze nocnej z uwagi na kursowanie
pociągów czeskiego przewoźnika. Członkowie SMKJ od godzin porannych na stacji Pokrzywna
przygotowywali się do przyjazdu w/w pociągu.
Przy wagonach znajdujących się na stacji wykonano ostatnie prace polegające na założeniu
aparatów smarnych oraz dokonaniu dokładnych oględzin elementów układu jezdnego. Pod
jednym z wagonów przeciągnięto wąż gumowy układu sprężonego powietrza. Ponadto
zdemontowano część ogrodzenia oraz wycięto krzaki i drzewa, które mogłyby zagrażać operacji
wstawienia wagonów w tory. Z uwagi na grząski teren SMKJ, dzięki pomocy ze strony firmy
SKANSKA Polska, utwardziło drogę dla przejazdu dźwigu.
O godzinie 18:00 na miejsce załadunku przybył 35 tonowy dźwig samochodowy. Jak się
okazało grunt pomimo wcześniejszego utwardzenia dla tak ciężkiego pojazdu był bezlitosny.
Pojazd zakopał się, a cała akcja zawisła na włosku. W ostatniej chwili, dzięki uprzejmości jednego
z mieszkańców okolicznej wsi, na ratunek przybył traktor, który wydobył dźwig. W miejsce
powstałych zagłębień nałożono kamieni oraz wzmocniono elementami betonowego ogrodzenia,
elementy ogrodzenia były na tyle były trwałe, że tym razem dźwig wjechał i mógł się rozłożyć.
Tymczasem na miejsce załadunku przybyła jednostka OSP z Jarnołtówka, która oświetliła miejsce
podnoszenia wagonów. Około 21:00 na miejsce przybył pociąg, jeden z wagonów „Fals” został
odłączony ze składu tak, aby jeden nasz wagon mógł zostać wpięty pomiędzy wagony ochronne.
Samo podniesienie wagonu pierwszego trwało zaledwie kilka minut. Po włożeniu wagonu
w tor dokonano jazdy próbnej w kierunku Głuchołaz, w celu sprawdzenia własności układu
biegowego. Próba wypadła pomyślnie, przystąpiono do podniesienia drugiego wagonu. Wagon
ten znajdował się w innej części stacji. W związku z tym dźwig musiał się złożyć i przejechać
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na inne miejsce. I tu znów pojawiły się kłopoty, ponieważ dźwig ponownie się zakopał przy
okazji doszło do uszkodzenia rury wodnej znajdującej się w ziemi. Z pomocą przyszła koparka,
która zebrała część ziemi tak, że dźwig mógł wjechać dalej, a akcja potoczyła się błyskawicznie.
Po ustawieniu drugiego z wagonów dokonano jazdy próbnej zakończonej wynikiem pozytywnym.
Następnie sprzęgnięto wagony oraz dokonano oględzin wagonów. Skład po tych czynnościach
był gotowy do zjazdu do stacji Głuchołazy. Jeden z lokatorów stacji na pożegnanie wagonów
wyciągnął stary zapas spłonek (coś w rodzaju kapiszonów), które swoim hukiem oznajmiły
mieszkańcom Pokrzywnej odjazd wagonów. Około godziny 00:15 wyruszyliśmy w kierunku
stacji Głuchołazy. Przejazd odbywał się pod nadzorem pracowników Specjalnego Pociągu
Ratownictwa Technicznego z Wrocławia, którzy za składem jechali pojazdem typu UNIMOG.
Przejazd odbywał się z prędkością 10 km/h. Jazda przebiegła bez zakłóceń.
17. września spędziliśmy cały dzień w stacji Głuchołazy z uwagi na oczekiwanie na zgodę
co do dalszej jazdy do Jaworzyny Śląskiej. Dzień ten wykorzystaliśmy do ponownego dokonania
oględzin wagonów.
Kolejnym, trzecim już etapem, był przejazd na trasie Głuchołazy – Nysa – Jaworzyna Śląska,
który miał miejsce w dniu 18. września. Wyjazd nastąpił o godzinie 08:00. Do stacji Nysa skład
przybył chwilę po 09:00. Na stacji Nysa do naszego pociągu dołączył wagon „Strażak”. Skład
ruszył z Nysy o godzinie 10:20, a około godziny 12:15 dotarł do stacji Kamieniec Ząbkowicki.
Lokomotywę SM42-844 zamieniono na SM42M-1277. Skład ostatecznie dotarł do Stacji
końcowej Jaworzyna Śląska o godzinie 23:55. W stacji Jaworzyna Śląska wytoczono ze składu
pociągu wagony ochronne, a skład zapchano pod wagonownię Cargo Wagon. Jazda wagonów
na bocznicę SMKJ odbyła się przy pomocy lokomotywy Ls60-01 będącej w posiadaniu SMKJ.
Wagony osobowe z Pokrzywnej pochodzą z lat 1896 i 1920 wyprodukowane zostały
w Prusach. Jak wynika z napisów na pudle wagonów jeszcze w latach 60. XX w. były używane
do prowadzenia pociągów osobowych w okręgu nyskim. Pod koniec lat 60. w stacji Pokrzywna
otwarto Kolejowe Wczasy Wagonowe dla pracowników PKP. Nasze wagony, jak wynika z relacji
mieszkańców Pokrzywowej, służyły jako magazyn pościeli, a drugi jako magazyn gospodarczy.
Kiedy wczasy zamknięto, większość z wagonów została pocięta na złom.
Dziś można powiedzieć, że te dwa wagony zachowały się w dobrym stanie. Obecnie szukamy
możliwości ich remontu.
Stowarzyszenie chciałoby podziękować wszystkim osobom, które pomogły w pozyskaniu
wagonów oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do pomyślnego przetransportowania tego
niecodziennego ładunku.
Podziękowania dla:
Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska
Fundacji Grupy PKP
Zarządu PKP S.A.
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Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie przejazdu wagonów z Pokrzywnej i Opola (fot. 1-20) oraz na bocznicy (fot. 21-28).
Zdjęcia wykonane przez Łukasza Romanieckiego (fot. 1-4, 11-18, 20-28) i Rafała Zahorskiego (fot. 5-1 i 19).
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Dotacje celowe udzielone przez Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w latach 2013-2014
Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 z 17 września 2003 r., z późn. zm.; tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r. – Dz. U.
z 2014, poz. 1446) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2013
w sumie 36 dotacji na łączną kwotę 612 500,00 zł oraz w 2014 roku 33 dotacje na łączną kwotę
486 750,00zł.
Podstawą do rozdziału dotacji jest „Instrukcja w sprawie przyjmowania wniosków oraz
udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków województwa opolskiego” wprowadzona w życie Zarządzeniem Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 5/2009 z dnia 2 marca 2009 r.
Wnioski do WKZ składa się dwa razy w roku. Ogółem w roku 2013 wpłynęło 85 wniosków
na łączną kwotę blisko 4 milionów złotych, z czego w lutym w naborze na prace planowane
na 2013 r. złożonych zostało 76 wniosków, w tym 38 wniosków na zabytki ruchome i 38 wnioski
na zabytki nieruchome. W kolejnym naborze wniosków na prace wykonane (po zakończeniu
wszystkich prac wykonanych w ciągu trzech ubiegłych lat) – w czerwcu 2013 r., o refundację
poniesionych nakładów – złożono 9 wniosków, w tym 4 na prace przy zabytkach ruchomych
i 5 na prace przy zabytkach nieruchomych. Natomiast w roku 2014 wpłynęły w sumie 103 wnioski,
na łączną sumę blisko 5 milionów złotych, z czego w lutym w naborze na prace planowane
na 2014 r. złożonych zostało 94 wnioski, w tym 37 wniosków na zabytki ruchome i 57 wnioski
na zabytki nieruchome. W czerwcu 2014 r. na prace wykonane złożono 9 wniosków w tym
3 na prace przy zabytkach ruchomych i 6 na prace przy zabytkach nieruchomych. W latach 20132014 nie wpłynęły wnioski o dotacje na zabytki archeologiczne.

2013
Zabytki
ruchome
Zabytki
nieruchome
razem
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Ilość
złożonych wniosków

Ilość
przyznanych dotacji

wnioskowana
kwota dotacji

Środki OWKZ

42

18

1 517 955,00

241 000,00

43

18

2 463 711,00

371 500,00

85

36

3 981 666,00

612 500,00

dotacje celowe...
241 000,00

zapotrzebowanie finansowe w stosunku
do udzielonych w 2013 r.dotacji dla zabytków ruchomych
1 517 955,00

zapotrzebowanie finansowe w stosunku
do udzielonych w 2013 r.dotacji dla zabytków nieruchomych

371 500,00

2 463 711,00
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
wykaz udzielonych dotacji celowych

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Lp.

Wnioskodawca

Obiekt

Przyznana
dotacja

1.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Jaworznie

Jaworzno, kościół parafialny – wymiana
6 000,00 zł
instalacji odgromowej kościoła drewnianego

2.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NSPJ w Zagwiździu

Zagwiździe, kościół parafialny – malowanie
wnętrza kościoła

40 000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Smogorzowie

Smogorzów, kościół parafialny – wymiana
pokrycia dachowego
na transepcie kościoła

15 000,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi w Radoszowach

Radoszowy, kościół parafialny – wymiana
pokrycia ścian kościoła okapu, rynien i rur
spustowych

15 000,00 zł

5.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Bartłomieja w Suchej

Sucha, kościół parafialny – remont
konstrukcji dachu i wymiana pokrycia
dachowego

10 000,00 zł

6.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jakuba Apostoła
w Małujowicach

Małujowice, kościół parafialny –
konserwacja sedilium

10 000,00 zł

7.

Sabina i Bronisław Szelwiccy
Otmuchów

Zwierzyniec, pałac – konserwacja kominka

20 000,00 zł

8.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Michała Archanioła
w Starych Siołkowicach

Stare Siołkowice, kościół parafialny –
konserwacja rzeźby Madonna
z Dzieciątkiem

20 000,00 zł

9.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Niemodlinie

Niemodlin, kościół parafialny –
konserwacja malowideł ściennych
w prezbiterium (I etap – konserwacja
techniczna)

40 000,00 zł

10.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Michała Archanioła
w Skałągach

Rożnów, kościół filialny – konserwacja
gontów dachowych

15 000,00 zł

11.

Wspólnota Mieszkaniowa
Rynek 29-30 Paczków

Paczków, Rynek 29-30 – dach

15 000,00 zł
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12.

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Pokoju

Pokój, kościół ewangelicko-augsburski
REFUNDACJA

30 000,00 zł

13.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
i św. Marcina w Strzelcach

Gręboszów, kościół filialny – konserwacja
ołtarza – tryptyku
wraz z malowaną sceną Zwiastowania

7 000,00 zł

14.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Marcina w Owczarach

Łukowice Brzeskie, kościół filialny –
konserwacja płyty epitafijnej

9 000,00 zł

15.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Bożego Ciała w Oleśnie

Grodzisko, kościół filialny – konserwacja
obrazu Zdjęcie z krzyża
z ołtarza bocznego

2 800,00 zł

16.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Floriana w Maciowakrzu

Maciowakrze, kościół parafialny –
konserwacja obrazu Ostatnie Namaszczenie

23 000,00 zł

17.

Parafia Rzymskokatolicka
Mańkowice, kościół filialny – konserwacja
pw. św. Marcina w Jasienicy Dolnej ołtarza głównego

20 000,00 zł

18.

Janusz Jasiński
Gołkowice

Gołkowice, pałac – remont dachu
(I etap)

40 000,00 zł

19.

Klasztor św. Franciszka
z Asyżu (Franciszkanów)
w Głogówku

Głogówek, klasztor –
konserwacja obrazu Śmierć
św. Franciszka Ksawerego

5 000,00 zł

20.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Ligocie Wielkiej

Lubiatów, kościół filialny –
konserwacja rzeźby Krucyfiks

3 000,00 zł

21.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi Śląskiej
i św. Jacka w Biskupicach,

Biskupice, kościół filialny – konserwacja
ołtarza głównego (I etap)

15 000,00 zł

22.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Marcina w Ochodzach

Ochodze, kościół parafialny – konserwacja
ambony i chrzcielnicy

25 000,00 zł

23.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja w Kamienniku

Kamiennik, kościół parafialny –
konserwacja organów (II etap)

15 000,00 zł

24.

Pani Honorata Feruś
Lipowa

Lipowa, kapliczka przydrożna –
ołtarz z obrazem MB Częstochowska

7 300,00 zł

25.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Augustyna w Kostowie

Kostów, kościół parafialny – wymiana
pokrycia dachowego nad prezbiterium

20 000,00 zł

26.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
w Nysie

Nysa, ul. Słowiańska 25 – remont dachu

30 000,00 zł

28

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi w Chróścicach

Chróścice, kościół parafialny – konserwacja
ołtarza bocznego
pw. Matki Boskiej Bolesnej

13 000,00 zł
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29.

Dariusz Wojtyna
Złotogłowice

Złotogłowice 178 – wymiana
pokrycia i więźby dachowej

35 000,00 zł

30.

Jolanta Gwizdoń
Leśnica

Leśnica, ul. Ludowa 3 – wymiana pokrycia
dachowego REFUNDACJA

10 000,00 zł

31.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej

Wierzbica Górna, kościół parafialny –
remont ścian

20 000,00 zł

32.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Dominika w Nysie

Nysa, kościół parafialny –
konserwacja ambony REFUNDACJA

14 000,00 zł

33.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jerzego w Sławikowie

Miejsce Odrzańskie, kościół filialny –
konserwacja ołtarza bocznego
pw. Matki Boskiej REFUNDACJA

8 500,00 zł

34.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Katedralna 10 Opole

Opole, ul. Katedralna 10 – konserwacja
rzeźby św. Józef z Dzieciątkiem
REFUNDACJA

4 350,00 zł

35.

Budicon sp. z o.o.

Wysoka, pałac – wymiana okien

15 000,00 zł

36.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
i św. Marcina w Strzelcach

Strzelce, kościół parafialny – konserwacja
drzwi

9 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Czarnowąsach

Czarnowąsy, klasztor Norbertanek –
badania konserwatorskie elewacji

25 550,00 zł

37.

2014
Ilość
złożonych
wniosków

Ilość
przyznanych
dotacji

Ogólna
wnioskowana
kwota

Środki OWKZ

Zabytki ruchome

40

10

1 156 616,58

158 580,00

Zabytki nieruchome

63

23

4 288 398,83

328 170,00

razem

103

33

5 445 015,41

486 750,00
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158 580,00

zapotrzebowanie finansowe w stosunku
do udzielonych w 2014 r. dotacji dla zabytków ruchomych
1 156 616,58

zapotrzebowanie finansowe w stosunku
do udzielonych w 2013 r. dotacji dla zabytków nieruchomych

328 170,00

4 288 398,83

Ilość złożonych do OWKZ wniosków o udzielenie dotacji w 2014 r.
jednostki samorządu terytorialnego

9

wspólnoty mieszkaniowe

16

prywatni właściciele

16

parafie i związki wyznaniowe

57

jednostki budżetowe
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Ilość przyznanych przez OWKZ dotacji w 2014 r.
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Wykaz udzielonych dotacji celowych

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Lp.

Wnioskodawca

Obiekt

Przyznana
dotacja

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NSPJ w Zagwiździu

Zagwiździe, kościół parafialny – remont
wnętrza

30 000,00 zł

2.

Gmina Lewin Brzeski

Lewin Brzeski, kościół ewangelicki
– badania architektoniczne i projekt
konserwatorsko-budowlany remontu
dachu kościoła

16 000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Kopicach

Więcmierzyce, kościół filialny – remont
dachu wieży

5 000,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
w Baborowie

Baborów, kościół cmentarny
– opracowanie dokumentacji
geotechnicznej i ekspertyzy budowlanogeologicznej

20 000,00 zł

5.

Parafia EwangelickoAugsburska w Kluczborku

Kluczbork, kościół ewangelicki – remont
wieży

10 000,00 zł

6.

Wspólnota Mieszkaniowa
Stare Koszary 2 Brzeg

Brzeg, budynek Stare Koszary 2 – badania
1 500,00 zł
stratygraficzne

7.

Wspólnota Mieszkaniowa
Stare Koszary 5 Brzeg

Brzeg, budynek Stare Koszary 5 – badania
1 500,00 zł
stratygraficzne

8.

Weronika Korf
Brzeg

Brzeg, kamienica przy ul. Jana Pawła II 18
4 000,00 zł
– konserwacja stolarki okiennej

9.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Michała Archanioła w
Skałągach

Rożnów, kościół filialny –
remont podłogi

14 000,00 zł

10.

Gmina Głogówek

Kazimierz, pałac –
remont zabezpieczający dachu

40 000,00 zł

11.

Wspólnota Mieszkaniowa
Katedralna 10 Opole

Opole, ul. Katedralna 10 –
remont elewacji i schodów

10 000,00 zł

12.

Ewa Pantak-Korycińska
Rysiowice

Rysiowice, pałac – modernizacja
instalacji elektrycznej

15 000,00 zł

13.

Budicon sp z o.o.

Wysoka, pałac – roboty ratunkowe ścian
wewnętrznych i stropów

15 000,00 zł

1.
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14.

Wspólnota Mieszkaniowa
Dzierżonia 10 Brzeg

Brzeg, kamienica ul. Dzierżonia 10 –
dokumentacja na remont elewacji

4 000,00 zł

15.

Wspólnota Mieszkaniowa
Dzierżonia 8 Brzeg

Brzeg, kamienica Dzierżonia 8 –
dokumentacja na remont elewacji

5 000,00 zł

16.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi w
Radoszowach

Radoszowy, kościół parafialny – wymiana
15 000,00 zł
pokrycia ścian kościoła,

17.

Adwokaci sp. partnerska
Opole

Opole, kamienica ul. Kościuszki 17
lok.7 – renowacja drzwi i okien

18 000,00 zł

18.

Janusz Jasiński
Gołkowice

Gołkowice, pałac – remont dachu
(II etap), remont stropu

30 000,00 zł

19.

Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 25 Opole

Opole, kamienica ul. Kościuszki 25 –
renowacja klatki schodowej

4 000,00 zł

20.

Gmina Brzeg

Brzeg, ratusz – remont hełmów
wież ratusza

15 000,00 zł

21.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Smogorzowie

Smogorzów, kościół parafialny –
konserwacja elewacji zachodniej

20 000,00 zł

22.

E. Kuczman Szydło, J. Szydło

Dzierżysław, Willa w Lesie – remont
zabezpieczająco-budowlany (dach, stropy, 20 000,00 zł
ściany)

23.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. MB Królowej Świata i św.
Marcina w Gałążczycach

Gałążczyce, kościół parafialny –
konserwacja obrazu Św. Izydor

5 000,00 zł

24.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wszystkich Świętych w
Starym Paczkowie

Stary Paczków, kościół parafialny –
konserwacja gotyckiej części ołtarza
głównego

37 580,00 zł

25.

Zakon Braci Mniejszych
(Franciszkanów)
w Głubczycach

Głubczyce, klasztor Zakonu Braci
Mniejszych (Franciszkanów) –
konserwacja obrazu Św. Jadwiga

5 000,00 zł

26.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Piotra i Pawła
w Równem

Równe, kościół parafialny – renowacja
organów (I etap)

10 000,00 zł

27.

Gmina Otmuchów

Otmuchów, zamek – konserwacja tarczy
herbowej Bpa Andrzeja Jerina

40 000,00 zł

28.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
w Bodzanowicach

Bodzanowice, kościół
konserwacja gotyckiej

parafialny –
14 000,00 zł
rzeźby Pieta
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29.

Gmina Łambinowice

Łambinowice, Cmentarz Jeniecki –
konserwacja rzeźby Pomnik Jeńców 10 000,00 zł
Serbskich

30.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Marcina
w Owczarach

Łukowice Brzeskie, kościół filialny
– konserwacja malowideł ściennych 5 000,00 zł
we wnęce w prezbiterium

31.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Floriana
w Maciowakrzu

Maciowakrze, kościół parafialny –
12 000,00 zł
konserwacja obrazu Komunia Święta

32.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty
w Boguchwałowie

Boguchwałów,
kościół
–
konserwacja
ołtarza
ze sceną Pokłonu Trzech Króli

33.

Wspólnota Mieszkaniowa
Ks. Jerzego II Piasta Brzeg

Brzeg, dom ul. Ks. Jerzego II Piasta 3 –
remont dachu

parafialny
bocznego 20 000,00 zł

15 170,00 zł

Dotacje celowe udzielane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
są jednorazowym dofinansowaniem prac przy zabytku, przyznanym w dwóch formach,
poprzez zagwarantowanie zwrotu poniesionych kosztów na prace planowane do wykonania
w danym roku lub jako refundację kosztów poniesionych na prace przeprowadzone w okresie
3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Podstawę udzielenia dotacji stanowi Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która określa zasady
finansowania opieki nad zabytkami.
Główną zaletą finansowania prac przy zabytku przez WKZ jest jego bezzwrotny charakter.
W przypadku przeprowadzenia prac planowanych w danym roku, przyznana dotacja ma formę
promesy, przekazanej wnioskodawcy po zakończeniu prac, w terminie do miesiąca czasu
od przyjęcia rozliczenia przez Głównego Księgowego. W przypadku prac przeprowadzonych
w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dotacja przyznawana jest jako zwrot
poniesionych kosztów. Oznacza to, że wnioskodawca musi sam ponieść koszty prac, co wiąże
się z koniecznością zabezpieczenia potrzebnych środków finansowych.
Procedura starania się o udzielenie dotacji jak i wniosek, nie są skomplikowane i wymagają
jedynie precyzyjnego wypełnienia formularza wniosku oraz przedłożenia wymaganych
załączników określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112 poz. 940 z 6 czerwca 2005 r.).
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Monika Ewa Adamska

Detal architektury międzywojennej Opola
Niedocenione dziedzictwo

Wprowadzenie
Okres międzywojenny to czas dynamicznego rozwoju przestrzennego Opola – stolicy
rejencji opolskiej i prowincji górnośląskiej w niemieckim systemie administracyjnym;
w okresie Republiki Weimarskiej, a następnie III Rzeszy. W latach 20. i 30. XX wieku zrealizowano
w Opolu, w większości w ramach struktur spółdzielczych, szereg nowych budynków, zespołów i osiedli
mieszkaniowych, głównie w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zabudowa ta powstała
w oparciu o zasady nowoczesnej urbanistyki tamtego okresu i stanowi do dzisiaj uporządkowane
fragmenty zurbanizowanej przestrzeni Opola. W okresie międzywojennym powstało również wiele
obiektów użyteczności publicznej: szkół, kościołów oraz budynków administracji w formie nowych
realizacji lub rozbudowy historycznych obiektów. Niniejsza praca jest kontynuacją badań autorki
nad architekturą i urbanistyką okresu międzywojennego Opola1 i może stanowić wstęp do dalszych
badań zagadnienia detalu architektonicznego lat 20. i 30. XX wieku.
Architekturę okresu międzywojennego Opola wyróżnia, obok geometrycznej prostoty bryły
oraz zastosowanych nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych, różnorodność kompozycyjna elewacji.
W artykule podjęto próbę analizy zachowanych rozwiązań kształtowania elewacji zabudowy Opola
okresu międzywojennego: wejść do budynków, detalu i dekoracji architektonicznej elewacji. Analiza
funkcjonalna i chronologiczna udokumentowanych, reprezentatywnych rozwiązań pozwoliła
na wyodrębnienie tendencji stylistycznych i wskazanie cech charakterystycznych w kształtowaniu
elewacji architektury międzywojennej Opola. Powyższe działania uwidoczniły ponadto zagrożenia
i coraz częstszą degradację oryginalnej kompozycji elewacji nie podlegającej, poza wyjątkami,
ochronie prawnej. Bezpowrotne znikanie elementów detalu architektonicznego, przede wszystkim
z lat 20. XX w., to proces, który rozpoczął się w ostatnich latach i związany jest przede wszystkim
z procesem modernizacji2 oraz zmianami sposobu użytkowania budynków. Niektóre z przywołanych
w niniejszym tekście międzywojennych realizacji Opola zostały wyróżnione w literaturze niemieckiej
z tego okresu jako nowatorskie3 i udokumentowane czarno-białymi fotografiami. Ilustracje
te przedstawiają jednak częściej obiekt lub zespół budynków w całości, a nie w skali detalu (ryc. 1).

1

2

3

M. Adamska, Wybrane aspekty rozwoju przestrzennego Opola w latach 1816-1945, praca doktorska, Politechnika
Wrocławska, Wrocław 2006.
Degradacja elewacji dotyczy przede wszystkim wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej Opola i prowadzonych prac
termomodernizacyjnych. W zabudowie jednorodzinnej problem stanowią przede wszystkim przeskalowane rozbudowy. Por. M. Adamska, Współczesny stan zachowania zespołów mieszkaniowych Opola z okresu międzywojennego,
Przegląd Budowlany, 2011, nr 4, s. 20-25.
M.in. Szkoła Ludowa im. Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert Volksschule), obecnie Politechnika Opolska; Miejska Zawodowa Szkoła Rzemieślnicza i Handlowa (Städliche Gewerbliche und Kaufmanische Berufsschulen), obecnie Zespół Szkół
Elektrycznych (Neubauten der Stadt Oppeln, F.E. Hübsch, Berlin 1929).
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Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autorkę artykułu w przypadkach nieodwracalnej
degradacji obiektu, może stanowić jedyne źródło informacji o szczegółach oryginalnej kompozycji
elewacji.
Wejścia do obiektów użyteczności publicznej
Większość obiektów użyteczności publicznej Opola z okresu międzywojennego zrealizowano
w latach 20. XX wieku. W tej grupie znajdują się szkoły, siedziby izb zawodowych oraz obiekty związane
z przemysłem. Zdecydowanie mniejszą grupę stanowią obiekty wzniesione w latach 30. XX wieku,
wśród nich wyróżnia się modernistyczny kompleks nowej siedziby władz rejencji, obecnie urzędu
wojewódzkiego, jako realizacja konkursowego projektu.
Starannie i dekoracyjnie projektowane portale wejściowe tych obiektów, z lat 20. XX wieku,
stanowią elementy dominujące w kompozycji ich elewacji, definiując lokalizację wejścia do budynku
oraz często odnosząc się detalem do funkcji budynku. Wśród portali z tego okresu można wskazać
rozwiązania tworzące spójną kompozycyjnie grupę, której cechą charakterystyczną są rozglifione, ścięte
na zewnątrz ościeża wejścia, indywidualnie dekorowane dla każdego obiektu. Godnym wyróżnienia jest
gmach dawnej siedziby Izby Handlowej (Handelskammer), obecnie Radia Opole, położony na wyspie
Pasieka, na narożnej działce przy ulicach Strzelców Bytomskich i M. Niedziałkowskiego (Fessel Straße
i Turm Straße), wzniesiony około 1924 roku według projektu architekta miejskiego Karla Maurera.
Dwa monumentalne portale wejściowe usytuowane symetrycznie w elewacji frontowej wykonane zostały
z betonu, z dynamicznie rozrzeźbionymi obramieniami wejść o wertykalnej rytmice (ryc. 2). Rozglifione
ościeża obu portali dekorowane zostały wypukłymi reliefowymi kompozycjami figuralnymi męskich
postaci, urządzeń i obiektów związanych z przemysłem i rzemiosłem, jak również ornamentami
o formach rożków obfitości, gwiazd i girland. Jedną z przedstawionych postaci jest robotnik o atletycznym
torsie z kilofem na ramieniu, inną starzec z brodą.
Mniej dekoracyjnie, ale w oparciu o podobną zasadę kompozycyjną ukształtowane zostały dwa
portale wejściowe do Miejskiej Zawodowej Szkoły Rzemieślniczej i Handlowej (Städliche Gewerbliche
und Kaufmanische Berufsschulen), obecnie mieszczącej Zespół Szkół Elektrycznych, wzniesionej
w drugiej połowie lat 20. XX wieku, na narożnej działce przy ulicach T. Kościuszki i St. Duboisa (Moltke
Straße i Königshutter Straße). Gładkie, betonowe, prostokątne obramienia wejść, wysunięte przed lico
budynku skontrastowane są z wypukłą, reliefową dekoracją ościeży składającą się z par stojących postaci,
dziewcząt i chłopców, ukazanych w większości w układzie en face, z przedmiotami symbolizującymi
edukacyjną funkcję budynku (ryc. 3a, b). Dekoracja jest dziełem wykształconego we Wrocławiu śląskiego
rzeźbiarza Thomasa Myrtka4.
4

Thomas Myrtek urodził się w 1888 r. w Bytomiu. Po kilkuletniej nauce zawodu kamieniarza, w 1908 r. uzyskał dyplom
czeladnika i tytuł rzeźbiarza w kamieniu. W 1919 r. artysta ukończył studia w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła
Artystycznego we Wrocławiu, przerwane udziałem w I Wojnie Światowej. W twórczości Myrtka przeważała rzeźba
figuralna: wolnostojąca oraz reliefowa, część prac stanowiła elementy dekoracji plastycznej budynków użyteczności
publicznej Bytomia, Gliwic, Opola i Wrocławia. Artysta stosował tradycyjne materiały rzeźbiarskie: kamień naturalny,
glinę, gips, ponadto eksperymentował z betonem i terakotą. Thomas Myrtek zmarł w Atenach, w 1935, w wieku 47 lat,
w pełni sił twórczych. Por. M. Adamska, Rzeźby Thomasa Myrtka (1888-1935) w międzywojennej architekturze Śląska,
Bydgoszcz 2015 (w druku).
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Z użyciem reliefu wklęsłego zaprojektowany został portal wejściowy do nowej części Szkoły
Gospodarstwa Domowego (Haushaltungsschule) zrealizowanej pod koniec lat 20. XX wieku przy
ulicy Powstańców Śląskich (Ludwig Straße) na wyspie Pasiece. Na dwóch gładko tynkowanych
ukośnych licach umieszczono sześć stylizowanych postaci kobiecych przedstawionych z profilu
przy pracach domowych: praniu, gotowaniu, prasowaniu i szyciu na maszynie. Dekoracja taka
nie tylko ilustrowała edukacyjną funkcję obiektu, ale precyzowała również profil nauczania
wyraźnie przeznaczony dla dziewcząt.
Portale dwóch ostatnich obiektów wyróżniają się na tle gładko tynkowanych elewacji
gmachów; w głównym budynku obecnego Zespołu Szkół Elektrycznych elewacje porządkuje
horyzontalny rytm gzymsów nad- i podokiennych podkreślających pasmowy układ okien.
W elewacjach dawnej Izby Handlowej na wyspie Pasieka wyróżniają się, obok portali,
fakturalne tynki, klasycyzujący detal w formie wertykalnego rytmu uproszczonych pilastrów
oraz horyzontalne linie gzymsów.
W przypadku dawnej Szkoły Ludowej im. Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert Volksschule),
wzniesionej w drugiej połowie lat 20. XX wieku, zlokalizowanej przy ulicy Luboszyckiej (Flur
Straße) i mieszczącej obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej,
dwa portale wejściowe do budynku głównego i jeden do sali gimnastycznej ukryte zostały
pod jednokondygnacyjną kolumnadą na słupach, przekrytą płaskim dachem i dostawioną
do lica budynków na całej ich długości. Wertykalny rytm słupów o kwadratowym przekroju
skontrastowany z horyzontalnymi liniami gzymsów i płaskim dachem kolumnady to interesujące
przestrzenne rozwiązanie elewacji dawnej szkoły (ryc. 1). Rozglifione boczne i górne ościeża
wszystkich portali pokryte zostały tynkiem o prążkowanej fakturze5 i podkreślone opaską
lekko wystającą przed lico ściany.
Nieco odmiennie od powyżej przedstawionych portali wejściowych zaprojektowano jedno
z wejść do zachowanego, lecz obecnie w części przebudowanego, gmachu Centrali Górnośląskich
Wytwórni Wapna i Cementu (Kalk und Zement Zentrale) wzniesionego w pierwszej połowie
lat 20. XX wieku przy ulicach K. Damrota (Hippel Straße) i Wł. Reymonta (Stern Straße)6.
Gładkie, tynkowane elewacje budynków skontrastowane zostały z rustykalnym cokołem
z wapienia. Autorem dekoracji rzeźbiarskich dla portali głównych wejść do obu Central
oraz dla wejścia do części prywatnej7 jest przywołany już w artykule Thomas Myrtek. Zachowane
oryginalne wejście do dawnej Centrali Cementu, przy ul. K. Damrota 10, to poprzedzona
biegiem schodów trójosiowa kompozycja dwojga drzwi, o prostych ościeżach, rozdzielonych
znajdującą się na osi prostokątną, wertykalną wnęką. We wnęce Thomas Myrtek umieścił,
5

6

7

Tynk o prążkowanej fakturze to charakterystyczne rozwiązanie fakturalne często stosowane w latach 20. XX wieku
dla dekoracji ościeży wejść do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej powstających w Opolu i na Śląsku.
Kompleks administracyjny dla Centrali zrzeszającej górnośląskie zakłady produkcji wapna i cementu został wzniesiony
w 1922 r. jako zespół dwóch trójkondygnacyjnych budynków o wysokich dachach: zachowana w swojej pierwotnej
formie i detalu dawna Centrala Cementu przy ul. K. Damrota (Hippel Strasse), wpisana w 1993 r. do rejestru zabytków
województwa opolskiego oraz przebudowana po II wojnie światowej, obecnie bezstylowa bryła dawnej Centrali Wapna
przy ul. W. Reymonta (Stern Strasse).
Dekoracja wejścia do części prywatnej, zachowana jedynie na archiwalnych fotografiach, składała się z szeregu drobnych
elementów figuralnych i geometrycznych usytuowanych na ościeżach portalu.
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wykutą z wapienia w formie wypukłego reliefu, stojącą postać górnika z oskardem i łopatą
z symboliczną sylwetą cementowni u stóp (ryc. 4). Nad portalem obramowanym rustykalnymi
ciosami wapienia znajduje się druga, mniejsza plakieta o horyzontalnym układzie,
z reliefem przedstawiającym górnika wspartego na łokciu, otoczonego fragmentami urządzeń
oraz płomieniami. Obie postaci charakteryzuje uproszczona, surowa stylizacja; masywne,
ciężko ciosane sylwetki górników wyrażają siłę i trud fizycznej pracy.
Wymieniony na początku rozdziału modernistyczny kompleks dawnej siedziby władz
rejencji, obecnie urzędu wojewódzkiego, wzniesiony w latach 1930-1933 według konkursowego
projektu Konrada Lehmanna ma wejście ukryte pod parterowym podcieniem i zlicowane
z elewacją budynku. Założony na całej szerokości dwukondygnacyjnej części kompleksu
podcień, poprzedzony schodami i podparty smukłymi słupami o kwadratowym przekroju
„odrywa” bryłę budynku od podłoża zgodnie z pięcioma zasadami nowoczesnej architektury
sformułowanymi przez le Corbusiera.
Wejścia do budynków mieszkalnych
Interesującą różnorodność kompozycyjną w architekturze mieszkaniowej Opola reprezentują
rozwiązania wejść do budynków wielorodzinnych realizowanych przede wszystkim w latach
20. i mniej licznie w latach 30. XX wieku na nowo urbanizowanych terenach miasta. Analiza
tych rozwiązań pozwala nie tylko na wyodrębnienie ich cech charakterystycznych, ale również
na wskazanie stosunkowo szybko następujących po sobie przemian stylistycznych.
Czas po I wojnie światowej oznaczał dla Opola okres intensywnego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego dla zmniejszenia niedoborów mieszkaniowych. W 1920 r. liczba ludności
miasta wynosiła 37 tys., w 1924 r. Opole liczyło już 42 tys. mieszkańców8. Na wzrost
zaludnienia po 1922 r. wpłynęły m.in. wyniki plebiscytu i nowy podział Górnego Śląska.
Do Opola przybyli mieszkańcy terenów, które w wyniku nowego podziału znalazły
się w granicach administracyjnych Polski – II Rzeczpospolitej. W tym okresie nowe
mieszkania realizowano z inicjatywy władz miejskich i państwowych oraz szeregu towarzystw
mieszkaniowych, inwestorzy prywatni mieli niewielki udział w tym rozwoju.
Pierwsza połowa lat 20. XX w. to okres stosunkowo spójny stylistycznie, charakteryzujący
się różnorodnością rozwiązań i odniesieniem do tradycji kanonów klasycznych.
W dwukondygnacyjnej zabudowie z wysokimi dachami, zrealizowanej przez spółkę Beamten
Wohnungsverein we wschodniej części miasta, skromnie kształtowane wejścia poprzedzone
schodami stanowią jedyne urozmaicenie tynkowanych elewacji budynków, tworzących
fragmenty pierzei i oddzielonych przedogródkami od ulic. Przy ulicy W. Drzymały (Mross
Straße) drzwi wejściowe obramione zostały z dwóch stron wysuniętą lekko przed lico muru
szeroką, boniowaną opaską, skrzydła drzwiowe są mocno cofnięte w głąb budynku. Wejścia przy
krótkiej ulicy Warsztatowej (Borsig Straße) zwieńczone zostały trójkątnymi naczółkami, a przy
pobliskiej ulicy J. Kani (Schützen Straße) pojawiły się malownicze, drewniane ganki ze schodami,
8

P. Steinert, Oppeln. Oberschlesiens Regierungshauptstadt, Breslau 1925, s. 44.
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metalowej niskiej balustradzie z dwoma kulami. Zachowały się jeszcze nieliczne oryginalne
skrzydła drzwiowe z poziomym układem płycin i prostokątem naświetla.
Bardziej miejski charakter i formę inspirowaną kanonami klasycznymi, mają wejścia
do trzykondygnacyjnych budynków o wysokich dachach w pierzejowej zabudowie przy ulicach
T. Kościuszki (Moltke Straße) i J. Ligonia (Eichendorff Straße) zrealizowanych dla urzędników
Regionalnej Dyrekcji Kolei Rzeszy (Reichsbahndirektion), przeniesionej w 1922 roku z Katowic
do Opola. Przy ulicy T. Kościuszki wejścia mają obramienia gładkie lub boniowane, wysunięte
z lica ściany, o prostokątnym lub zaokrąglonym przekroju, niektóre w formie pilastrów,
zamknięte odcinkowym gzymsem lub półkoliście (ryc. 5). Część wejść kryje się w podcieniach
o boniowanych słupach podpierających ryzality wyższych kondygnacji. W wejściach przy
ulicy J. Ligonia zastosowano podobne stylistycznie rozwiązania: boniowane pilastry, oszczędne
w formie naczółki, zamknięcia otworów drzwiowych półokrągłe ze zwornikiem lub proste.
W drugiej połowie lat 20. XX wieku w architekturze mieszkaniowej Opola pojawiają
się nowe rozwiązania wejść do budynków wielorodzinnych. Ich cechą charakterystyczną
są rozszerzone na zewnątrz ościeża o ceramicznych lub tynkowanych, strukturalnych
licach i prostota formy. W grupie takich rozwiązań należy wyróżnić rytm czterech wejść
do trzykondygnacyjnego budynku przy ulicy Plebiscytowej 42-48 (Königs Straße) wzniesionego
przez spółkę Bauverein Oberschlesien, gdzie strukturalna dekoracja elewacji z ceramicznej
cegły w formie horyzontalnych pasów międzyokiennych tworzy kompozycyjną całość
z wejściami9. Rozglifione, boczne ościeża wejść pokryte zostały również strukturą poziomych
pasów, które wychodząc na lico elewacji łączą się z jej dekoracją (ryc. 6). W budynkach nr 1-5
tworzących pierzeję pobliskiej ulicy J. I. Kraszewskiego (Gustav Freitag Straße) cegła ceramiczna
o ciemnoczerwonej barwie kształtująca portal wejść stanowi jedyną dekorację tynkowanych
elewacji. Rozchylone na zewnątrz boczne ościeża kształtuje rytm na przemian wysuniętych
i cofniętych cegieł, rozglifione ościeże górne ma gładką powierzchnię. Całość wysokiego
portalu sięgającego nadproża okien parteru zamyka wąska, ceramiczna opaska. W portalach
o tynkowanych, rozchylonych ościeżach stosowano często prążkowany tynk strukturalny.
Takie rozwiązanie zachowało się jeszcze w budynku przy ulicy J. Kasprowicza 7-9 (Kasernen
Straße), wersja z zaokrąglonymi narożnikami zniknęła w wyniku termomodernizacji budynku
przy ulicy W. Drzymały 16-20 (Mross Straße). Wejście z naświetlami o ozdobnych podziałach
szklenia zachowało się w pojedynczych sekcjach pierzei przy ulicy Plebiscytowej 9-15.
W latach 30. XX wieku kontynuowano budowę niektórych wielorodzinnych zespołów
mieszkaniowych oraz podejmowano nieliczne nowe inwestycje na wolnych terenach.
W okresie III Rzeszy powstał zespół sześciu dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych
o wysokich dachach wzdłuż ulicy Oleskiej (Rosenberger Straße). Gładko tynkowane elewacje
podkreślały cokoły z ceramicznej okładziny w jednolitym czerwonym kolorze. Wejścia zostały
wyróżnione ceramicznym detalem, również w kolorze czerwonym; od strony ulicy w układzie
pionowym, z lekkim rozglifieniem, elementem prostokątnego zwornika na osi i niewielkim
9

Obecnie tylko trzy z czterech sekcji posiadają oryginalną kompozycję elewacji.
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daszkiem, od strony podwórek w formie prostego obramienia. Proste w formie i staranne
w szczegółach rozwiązanie pojawiło się w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Strzelców
Bytomskich 12-14 (Ludwig Straße) na wyspie Pasiece. Detal architektoniczny tego portalu
o prostych ościeżach dekorują wąskie, płytki elewacyjne o kilku odcieniach licujące ościeża
i tworzące opaskę.
Wykusze, ryzality, balkony, loggie oraz narożniki budynków
Obok portali i wejść, detalami architektonicznymi kształtującymi bryły budynków
są wykusze, stosowane przede wszystkim w budownictwie wielorodzinnym lat 20. XX wieku.
Ich formę przestrzenną i kompozycję lica cechuje w tej dekadzie zmienność stylistyczna.
W pierwszej połowie lat 20. XX wieku na tynkowanych elewacjach budynków wielorodzinnych
stosowano wykusze akcentujące wejścia oraz wykusze opasujące naroże budynku.
Do rozwiązań pierwszej grupy należą przekryte dachem o falistej linii gzymsu wykusze
z jednym oknem i stiukową dekoracją trójkondygnacyjnej pierzei przy ulicy T. Kościuszki
(Moltke Straße). Wykusze akcentujące osie wejść skrajnych sekcji budynku przy ulicy
A. Kośnego 19-29 (Porsch Straße) ukształtowane zostały jako proste, dwuokienne formy
podparte poziomymi wspornikami i przekryte trójspadowym dachem, natomiast w zabudowie
przy ulicy Katowickiej 44-46 (Vogt Straße) jako wykusze trójokienne.
Wykusz narożny, stosowany głównie na początku lat 20. XX wieku, przybierał formę
wielokątną lub okrągłą w przekroju i obejmował kondygnacje nad parterem doświetlając pokoje
na każdym piętrze najczęściej trzema oknami. Lico wykuszy okrągłych było gładko tynkowane
i poza podziałem gzymsami pozbawione dekoracji, wykusze wielokątne ozdabiały dodatkowo
bonie i płyciny. W zabudowie mieszkaniowej drugiej połowy lat 20. XX wieku pojawiające
się nieliczne wykusze przyjmują dynamiczne formy graniastosłupów o trójkątnym przekroju,
nawiązujące do stylistyki Art déco. Takie przestrzenne rozwiązanie zostało zastosowane
w czterokondygnacyjnej kamienicy przy ulicy M. Spychalskiego 15-19 (Kräuterei), na terenach
prawobrzeżnych Odry. Pierwotnie cztery wykusze flankowały geometrycznie kształtowaną
elewację, a ich dynamiczną formę podkreślał podział wysuniętymi podokiennymi
i nadokiennymi gzymsami10. W budynku przy ulicy Niemodlińskiej 9-13 (Falkenberger Straße)
dwa wykusze o trójkątnym przekroju i strukturalnym detalu z czerwonej cegły w pasie okien
oparte są na ekspresyjnie ukształtowanych podcieniach wejść akcentując ich osie (ryc. 7).
Ryzality w architekturze międzywojennej Opola pojawiają się przede wszystkim
w zabudowie willowej miasta z lat 30. XX wieku, rozczłonkowując interesująco bryły budynków
i przyjmując formy półokrągłe, wielokątne i prostokątne. Często akcentują oś wejścia
do budynku obejmując całą elewację, czasami pojawiają się tylko na parterze, aby na piętrze
zakończyć się balkonem lub dla form narożnych miękką formą daszku krytego blachą.

10

Symetryczny układ kompozycji elewacji tej kamienicy został zniszczony w wyniku powojennej rozbudowy obiektu,
czwarty wykusz, należący pierwotnie do sekcji nr 19, obecnie nie istnieje.
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Stosunkowo nieliczne balkony związane są przede wszystkim z wielorodzinnym
budownictwem mieszkaniowym. W zabudowie z początku lat 20. XX wieku, przy ulicy
Katowickiej, pojedyncze balkony o metalowej balustradzie pojawiają się raczej jako
element dekoracyjny elewacji, sytuowany na osi wejścia, niż funkcjonalne udogodnienie11.
W zrealizowanym pod koniec lat 20. XX wieku, po zachodniej stronie Odry, zespole
mieszkaniowym o modernistycznej formie i płaskich dachach autorstwa architekta Albrechta
Jägera12, elewacja rozrzeźbiona została szeregiem przechodnich loggii łączących klatki
schodowe z mieszkaniami.
Na początku lat 30. XX wieku kontynuowano budowę zespołów mieszkaniowych
przy ulicach Orląt Lwowskich (Damaschke Straße) i Luboszyckiej (Flur Straße), gdzie
powstały dwukondygnacyjne domy wielorodzinne, o tradycyjnych formach, wysokich
czterospadowych dachach, realizowane dla poprawy sytuacji mieszkaniowej. Murowane
balkony o prostokątnych rzutach pojawiły się w skrajnych klatkach bloków, od strony
zachodniej, stanowiąc właściwie jedyne urozmaicenie prostych brył budynków.
Analizując rozwiązania balkonów w architekturze międzywojennej Opola należy wyróżnić
modernistyczny budynek z lat 30. XX wieku zlokalizowany na narożnej działce przy ulicach
H. Kołłątaja (Bismarck Straße) i T. Kościuszki (Moltke Straße), o zaokrąglonym narożniku.
Jego elewacja pokryta jest wąskimi płytkami ceramicznymi w układzie poziomym i kilku
odcieniach brązu. Narożnik budynku opasany jest przez trzy poziomy balkonów o pełnych
balustradach pokrytych podobnymi płytkami w jaśniejszym odcieniu (ryc. 8).
W kształtowania bryły budynku w późnych latach 20. XX wieku ważne stały się fragmenty
narożne ścian. Rozwiązania stosowane przede wszystkim w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, również willowej, polegały na oddzieleniu okien sąsiednich, prostopadłych,
narożnych ścian słupkami o różnych przekrojach i formie. Tym samym przeszklenia okien
zbliżały się do siebie czyniąc naroże budynku lekkim i przejrzystym. W budynku przy
ulicy Grunwaldzkiej 2 (Sedan Straße) pary kwadratowych okien na trzech kondygnacjach
oddzielone są od siebie jeszcze fragmentem ściany. Naroże budynku podkreśla i wzmacnia
rytm wysuniętych gzymsów obejmujących okna na poziomie ich parapetów i nadproży.
Ewolucja tego rozwiązania zmierzała w kierunku wysmuklenia filara międzyokiennego
i dekoracji jego lica. W trzykondygnacyjnych budynkach przy ulicy W. Drzymały (Mross
Straße), należących w latach 30. XX wieku do spółki Beamten Wohnungsverein, filar jest
smukły, o przekroju kwadratowym, lekko cofnięty w stosunku do lica ściany i pokryty
tynkiem o prążkowanej fakturze. W budynku przy ulicy 1-go Maja 30 dodatkowo zwęża
się ku dołowi zwiększając dynamikę rozwiązania (ryc. 9).

Balkony o prostokątnej płycie i balustradzie z pionowych i ukośnych metalowych elementów: ulica Katowicka 10-12
oraz 18-20, balkon o płycie opartej o łukową formę i giętej balustradzie z metalowych elementów: ulica Katowicka 17.
12
Albrecht Jäger, architekt wykształcony we Wrocławiu, współpracownik Hugo Leipzigera, projektował przede wszystkim
dla Deutsche Wohnungsgesellschaft (DEWOG) budynki mieszkalne i osiedla we Wrocławiu, Gliwicach, Zabrzu, Opolu
i Namysłowie. B. Stortkühl, Modernizm w Legnicy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 31.
11
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Dekoracja architektoniczna elewacji
Zdecydowana większość zabudowy międzywojennej Opola to budynki tynkowane
o wysokich dachach i tradycyjnej bryle. Elewacje nielicznych obiektów z lat 20. XX wieku
ukształtowane zostały z wykorzystaniem czerwonej licowej cegły, a w latach 30. XX wieku
z udziałem ceramicznych płytek elewacyjnych.
Analiza rozwiązań kompozycyjnych, fakturalnych i materiałowych elewacji budynków
wzniesionych w badanym okresie pozwala na wyróżnienie kilku nurtów stylistycznych
ze wskazaniem ich chronologii i rozwiązań indywidualnych zastosowanych w pojedynczych
obiektach.
Jak już wspomniano, zespoły i budynki mieszkalne zrealizowane w latach 20. i 30. ubiegłego
stulecia stanowią liczną w skali miasta i różnorodną architektonicznie zabudowę. W tej grupie
wyróżnia się zabudowa wielorodzinna z pierwszej połowy lat 20. XX wieku, w większości
o trzech kondygnacjach i wysokich dachach. W tym okresie zrealizowano przywoływaną już
w artykule zabudowę pierzejową ulic T. Kościuszki (Moltke Straße) oraz zabudowę między
ulicami J. Ligonia (Eichendorff Straße) i Plebiscytową (Königs Straße) tworzącą dwa zielone
wnętrza we wschodniej, urbanizowanej wówczas części miasta. W pierwszym zespole gładkie,
tynkowane elewacje o równomiernym rytmie kwadratowych okien ozdabia oszczędna dekoracja
sięgająca jeszcze do kanonów rozwiązań klasycyzujących: trójkątnych naczółków okiennych,
prostokątnych opasek okiennych, płycin międzyokiennych o miękkiej linii oraz boniowanych
fragmentów elewacji. W drugim zespole, jeszcze oszczędniej dekorowanym, pojawiają się
ostrołuczne blendy podkreślające piony okien oraz wysunięcie w grubości tynku ostatniej
kondygnacji. Przy położonej w pobliżu ulicy Katowickiej (Vogt Straße) miasto zrealizowało
w pierwszej połowie lat 20. XX wieku zabudowę pierzejową, w której za pomocą gzymsów
i poziomych pasów podkreślono horyzontalne podziały elewacji. Ponadto w poziomie parteru
zastosowano boniowanie w skrajnych sekcjach i lekko zaznaczone pilastry w środkowych,
cofniętych sekcjach. Na wyższych kondygnacjach pojawiły się formowane jako wklęsłe w tynku
prostokątne płyciny międzyokienne, płyciny w pionach okien o falistym kształcie oraz blendy
okienne o spiczastych formach.
Indywidualne rozwiązanie dekoracyjne zastosowano w wieloklatkowym budynku
mieszkalnym przy ulicy A. Kośnego 19-29 (Porsch Straße), o rzucie zbliżonym do litery
C, zrealizowanym przez spółkę Beamten Wohnungsverein. Dwie środkowe sekcje tej
zabudowy zostały ozdobione detalem, który w tak rozbudowanej formie nie powtórzył
się w innych realizacjach z tego okresu. Okna pierwszej i drugiej kondygnacji obramowano
w pionie wystającą z lica elewacji opaską, która wyznaczyła prostokątne pola międzyokienne
i podokienne dekorowane geometryczną kompozycją składającą się z zygzakowatej linii oraz
motywów inspirowanych formami roślinnymi (ryc.10). Powtórzony w ośmiu pionach układ
dekoracji, wieńczy nad oknami drugiej kondygnacji zgeometryzowany motyw roślinny
podkreślony spiczastymi trójkątami i ostrołuczną formą na osi. Dekoracja wykonana została
jako wklęsły relief w grubości tynku, a jej symetryczna i zgeometryzowana kompozycja
oraz syntetyczna forma wskazuje na inspiracje stylistyką Art déco.
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Choć w przedstawionych powyżej przykładach stosowano przede wszystkim tynk gładki,
w nielicznych rozwiązaniach, w zabudowie przy ulicach Plebiscytowej (Königs Straße)
i 1-go Maja (Zimmer Straße), pojawił się tynk strukturalny, który stanowił tło dla geometrycznych,
płaszczyznowych dekoracji.
Druga połowa lat 20. XX wieku przyniosła w zabudowie mieszkaniowej rozwój rozwiązań
dekoracji o formach geometrycznych kształtowanych w tynku, kres detalu inspirowanego
ornamentem eklektycznym i pojawienie się nowych materiałów: licowej czerwonej cegły,
okładziny ceramicznej i rzadziej kamiennej wykorzystywanych w kształtowaniu elewacji.
Przykładem poszukiwań nowych form dekoracji tynkowanej elewacji jest
czterokondygnacyjna kamienica przy ulicy T. Kościuszki 35, której oryginalny detal zachował
się już tylko na zdjęciach w związku z przeprowadzoną w 2011 roku termomodernizacją.
Ciągłe i odcinkowe gzymsy nadokienne i podokienne połączyły zbliżone do kwadratów otwory
okienne w horyzontalne pasy. Tak powstałe pola międzyokienne trzeciej i czwartej kondygnacji
wypełniono strukturalnymi, geometrycznymi wzorami interesująco powtórzonymi w formie
pozytywu i negatywu. Pozostałym otworom okiennym towarzyszyło boniowanie. Projekt
termomodernizacji obejmował odtworzenie układów gzymsów i boniowania, natomiast
geometryczne wzory wypełniające pola międzyokienne trzeciej i czwartej kondygnacji zostały
niestety tylko w uproszczony sposób namalowane na elewacji.
Strukturalne dekoracje tynkowanych elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
z czerwonej cegły ceramicznej zastosowano nielicznie w realizacjach z drugiej połowy
lat 20. XX wieku we wschodniej części miasta oraz na terenach położonych po zachodniej stronie
Odry. W dwóch kamienicach przy ulicy 1-go Maja 46-48 (Zimmer Straße), zrealizowanych
przez prywatnego inwestora, dekoracje strukturalne akcentują piony klatek schodowych
w formie prostokątnych kompozycji z zygzakowym wzorem indywidualnie kształtowanym
na każdej kondygnacji13 (ryc.11). Ponadto z czerwonej cegły wykonano pionowe pasy przyokienne
podkreślające symetryczny układ elewacji każdej z dwóch klatek. Inne rozwiązanie z tego okresu,
oparte również na wprowadzeniu partii ceglanych do tynkowanych elewacji, zastosowane
zostało przy Placu Jana Kazimierza 7 (Falkenbergen Platz), gdzie okna każdej z kondygnacji
połączone zostały w horyzontalne pasy za pomocą dekoracji strukturalnej z czerwonej cegły
o poziomym rytmie. W trzech sekcjach budynku przy ulicy J. Kani 10-14 (Schützen Straße)
zastosowano, obok poziomego rytmu dekoracji z czerwonej cegły wykonanego za pomocą
wysunięcia z lica ściany co drugiego rzędu cegieł, wzór diagonalny na osi sekcji. Niestety
w wyniku przeprowadzonych w ostatnich latach termomodernizacji powyższa dekoracja
została zniszczona, a trzy sekcje międzywojennej realizacji posiadają obecnie gładko tynkowane
elewacje oraz kolorystykę o ostrych kolorach i kompozycji poziomych pasów. W podobny
sposób wykorzystano czerwoną cegłę ceramiczną dla dekoracji czterech sekcji budynku
przy ulicy Plebiscytowej 42-48 (Königs Straße), uzyskując horyzontalny podział elewacji
13

Podobnie kształtowane dekoracje strukturalne zastosowane zostały we wrocławskim osiedlu Tarnogaj. Por. W. Kononowicz, Osiedle Tarnogaj we Wrocławiu w latach 1904-1939. Od kolonii robotniczej do osiedla społecznego, [w:] Nie tylko
zamki, Wrocław 2005, s. 451-469.
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dekoracją strukturalną o poziomym rytmie wypełniającą pola międzyokienne i obejmującą
również cztery wejścia do budynku. Przemiany tej elewacji, które nastąpiły w ostatnich latach,
przedstawione są w części artykułu dotyczącej stanu zachowania i zagrożeń detalu architektury
międzywojennej Opola.
Zabudowa mieszkaniowa Opola z lat 30. XX wieku, jednorodzinna i wielorodzinna,
o jednolitych, gładkich, tynkowanych elewacjach pozbawiona była właściwie dekoracji poza
cokołami z płytek ceramicznych i oszczędnym detalu wejść do budynków.
Dla większości obiektów użyteczności publicznej wznoszonych w mieście w latach 20. i 30.
XX wieku projektowano gładkie, tynkowane elewacje. Obiekty o dekoracyjnie kształtowanych
elewacjach to indywidualne rozwiązania, pojawiające się w części realizacji jedynie
we fragmentach. Wykonane w tynku strukturalnym elewacje, przywołanego już w niniejszym
artykule, gmachu dawnej siedziby Izby Handlowej (Handelskammer), wzniesionego około 1924
roku na wyspie Pasiece, zaprojektowane zostały ze szczególną starannością. Trzykondygnacyjny,
monumentalny gmach podzielony został w poziomie dwoma gzymsami, a każdej kondygnacji
przyporządkowano inną fakturę strukturalnego tynku. Ponadto rytm pionowych okien drugiej
kondygnacji podkreślają pilastry, a w trzeciej kondygnacji okna łączą płaszczyznowe dekoracje
o zygzakowatym wzorze.
Rozbudowę XIX-wiecznej Wyższej Szkoły Żeńskiej (Höhere Töchterschule) zrealizowaną
w latach 1925-1926 przy ul. T. Kościuszki (Moltke Straße) wyróżniają elewacje ukształtowane
z czerwonej licowej cegły, kontynuujące historyczne rozwiązanie. Detal architektoniczny
fasady od strony ulicy Wł. Reymonta (Stern Straße ) tworzą trójkątne lizeny oparte na gzymsie
nad parterem o ekspresyjnej linii stanowiące wsporniki dla sześciu postaci dziewczęcych
z terakoty autorstwa Thomasa Myrtka14. Stojące dziewczęta naturalnej wielkości, w pozycji
en face, usytuowane zostały pomiędzy oknami trzeciej kondygnacji i przedstawione w trakcie
różnych czynności, zajęć szkolnych i stanów ducha takich jak pisanie, czytanie, liczenie,
odpoczynek, śpiew, zamyślenie. Na uwagę zasługują opracowane indywidualnie dla każdej
postaci stroje; spódnice i sukienki układające się w szereg fałd, wyraźnie przez artystę
zgeometryzowane wskazują na wpływy stylizacji Art déco, obecnej w sztuce lat 20. XX wieku.
Terakotowe figury są w bardzo dobrym stanie technicznym, poddane zostały w ostatnich
latach remontowi konserwatorskiemu. Nocą są atrakcyjnie iluminowane i lepiej widoczne,
w dzień, zwłaszcza pochmurny, umieszczone wysoko i zbliżone kolorem do ceglanej elewacji
są chwilami trudne do spostrzeżenia. Niewątpliwie jednak stanowią harmonijną i integralną
część elewacji obecnego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, wpisanego w 1990 r. do rejestru zabytków województwa opolskiego.
Przykładem kształtowania elewacji w stylistyce modernistycznej jest zrealizowana w latach
30. XX wieku rozbudowa neorenesansowego gmachu Dyrekcji Poczty (Oberpostdirektion).
Nowy kompleks o rzucie nieregularnej litery C, tynkowanych dwóch czterokondygnacyjnych
skrzydłach i jednym trzykondygnacyjnym usytuowany został pomiędzy ul. W. Korfantego
14

M. Adamska, Rzeźby Thomasa Myrtka (1888-1935) …, op. cit.
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(Piasten Damm) a terenami kolejowymi15. Na szczególną uwagę zasługuje wyższa część,
w której kondygnacja parteru została zdecydowanie odcięta od pozostałych gzymsem, a jej okna
połączone w poziome pasami dekoracją strukturalną o horyzontalnym rytmie. Wyrazistym
zabiegiem dekoracyjnym, dodającym bryle budynku dynamizmu, jest opasanie narożników
wyższych kondygnacji układem odcinkowych gzymsów. Fragmenty ścian narożnych parteru
zostały rozrzeźbione liniami poziomych wgłębień w tynku.
Stan zachowania, zagrożenia i kierunki degradacji
Architektura międzywojenna Opola, choć w większości pozbawiona prawnej ochrony,
stanowi reprezentatywną zabudowę wyróżniającą się w krajobrazie śródmieścia, jednak
stopień zachowania oryginalnych rozwiązań jest zróżnicowany. Stan zachowania obiektów
użyteczności publicznej poddawanych okresowym remontom, bez znaczących ingerencji
w oryginalne rozwiązania, jest w większości zadowalający. Odmienna sytuacja dotyczy
zupełnie niedocenionej zabudowy mieszkaniowej, przez szereg lat pozbawionej finansowania,
działań renowacyjnych i jakiejkolwiek uwagi. Do niedawna podstawowym zagrożeniem
dla kompozycji elewacji budynków mieszkalnych, obok pogarszającego się stanu technicznego
wypraw elewacyjnych i pokryć dachów, była wymiana stolarki okiennej prowadzona niezgodnie
z oryginalnymi rozwiązaniami, a dla zabudowy jednorodzinnej dodatkowo przeskalowanie
rozbudowy16.
Zagrożenie degradacji oryginalnej kompozycji elewacji wielorodzinnych budynków
mieszkalnych przede wszystkim z lat 20. XX wieku pojawiło się stosunkowo niedawno
i dotyczy zarówno procesu termomodernizacji: ocieplania oraz nowej kolorystyki
jak i zmiany sposobu użytkowania budynków. W wyniku przeprowadzonych w ostatnich kilku
latach termomodernizacjach zniszczona została część i tak nielicznych w mieście elewacji
komponowanych z użyciem dekoracji strukturalnej z cegły ceramicznej17. Ocieplona elewacja
o detalu stiukowym w najlepszym wypadku dekorowana jest odtworzonymi w różnym stopniu
zgodności profilami ze styropianu lub pozostawiona gładka. Szczególnie zagrożone są wejścia
do budynków, w których pojawia się typowa stolarka, obramienie i lica z okładziny ceramicznej
zostają pomalowane lub pokryte tynkiem, a proste zadaszenia zastępowane łukowymi z płyt
poliwęglanowych. Dalszą degradację powodują przypadkowe, niespójne kolorystyki – odrębne dla
poszczególnych sekcji pierzei. W wyniku takich działań powstają obiekty bezstylowe, pozbawione
pierwotnej kompozycji i charakteru18. Również częsta w ostatnich latach adaptacja mieszkań
na parterze na lokale użytkowe prowadzi do pojawienia się na elewacji otworów drzwiowych
w miejsce dawnych okien i budowy zewnętrznych schodów w oparciu o indywidualne
rozwiązania projektowe, najczęściej nie uwzględniające stylistyki przedwojennej elewacji.
Autorem rozbudowy gmachu Dyrekcji Poczty był budowlany radca pocztowy Ritter.
M. Adamska, Współczesny stan zachowania…, op.cit., s. 20-25.
17
M.in. budynki: ulica J. Kani 10-14, plac Jana Kazimierza 9, ulica Plebiscytowa 44.
18
M.in. ulica W. Drzymały 31-35, ulica Katowicka 11-15 (pomiędzy ulicami 1-go Maja i Armii Krajowej), ulica S. Dubois
7-9, ulica J. Ligonia 1.
15
16
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Wśród zakończonych w ostatnim czasie remontów termoizolacyjnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych można wskazać elementy dobrych realizacji, które świadczą m.in.
o rosnącej świadomości projektanta w zakresie wartości międzywojennego dziedzictwa lub
przynajmniej stosowaniu rozwiązań o wyższym poziomie estetyki oraz lepszym porozumieniu
pomiędzy służbami budowlanymi, konserwatorskimi i inwestorami. W grupie tej można wyróżnić
trzykondygnacyjny budynek przy ul. Plebiscytowej 19-23, w którym choć nie zachowano detalu
wejść do budynku, zastosowano spójną kolorystykę dla wszystkich sekcji o dobrych standardach
estetycznych. W oparciu o zbliżone zasady została przeprowadzona termomodernizacja budynku
przy ul. 1-go Maja 32-34. Rozglifione ościeża o prążkowanej fakturze tynku w trzykondygnacyjnej
zabudowie przy krótkiej ulicy Cementowej zostały zachowane w poddanej ociepleniu sekcji nr 7,
niestety pokryte tynkiem żywicznym w sekcji nr 2.
Na uwagę zasługują również przekształcenia elewacji dwóch z czterech sekcji budynku
przy ulicy Plebiscytowej 42-48 (Königs Straße) o horyzontalnym podziale elewacji dekoracją
strukturalną wykonaną z czerwonej cegły ceramicznej. Po II wojnie światowej, aż do początku
XXI w. budynek nie był poddawany kompleksowym remontom, poza pracami malarskimi
(wówczas czerwona cegła ceramiczna została pomalowana na jasny kolor). W 2011 r., jedna
z sekcji (nr 44) została poddana termomodernizacji, ceramiczna dekoracja zarówno w strefie
wejścia jak i na elewacji została zniszczona, a nawiązanie do horyzontalnej kompozycji elewacji
w zrealizowanym projekcie opierało się na układzie żółtych i pomarańczowych pasów. W 2014 r.
został przeprowadzony remont elewacji narożnej sekcji tego budynku, nr 48. Ceramiczna dekoracja
nie tylko została zachowana, ale poddana konserwacji odzyskała swój oryginalny pierwotny kolor
interesująco zestawiony z lawendową kolorystyką tynkowanych części tej elewacji (ryc. 12). Można
mieć nadzieję, że prace remontowe dotyczące dwóch pozostałych sekcji tego budynku: nr 46 i 42
zostaną w przyszłości przeprowadzone z poszanowaniem zachowanych, oryginalnych rozwiązań
elewacyjnych i w wysokich standardach estetycznych.
Podsumowanie
Przeprowadzona próba analizy rozwiązań kształtujących formę zewnętrzną architektury okresu
międzywojennego Opola pozwoliła na wyodrębnienie tendencji stylistycznych oraz wskazała
różnorodność formalną detali architektonicznych i dekoracji elewacji z tego okresu, ulegających
wyraźnym przemianom na przestrzeni analizowanych dwóch dekad: od rozwiązań klasycyzujących
do geometrycznych i strukturalnych z użyciem materiałów ceramicznych.
Choć w większości zachowana, architektura międzywojenna Opola zagrożona jest postępującą
degradacją oryginalnych kompozycji elewacji przede wszystkim w wyniku prowadzonych prac
termomodernizacyjnych. Proces ten mogą zahamować właściwe zapisy w planach miejscowych,
stanowiących prawo lokalne oraz stopniowo rozpowszechniająca się świadomość potrzeby ochrony
architektury okresu międzywojennego. Obiekty, które dotychczas przetrwały w oryginalnej formie
wymagają jak najszybszej ochrony stanowiąc świadectwo znaczącego okresu rozwoju przestrzennego
Opola i stosowanych w tym okresie rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.
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Ryc. 1. Opole. Szkoła Ludowa im. Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert Volksschule), ul. Luboszycka (Flur Strasse), 2 poł. lat 20. XX wieku,
arch. J. Schmidt. Obecnie budynek Politechniki Opolskiej (według: Neubauten der Stadt Oppeln, F.E. Hübsch, Berlin 1929, s.7).
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Ryc. 2. Opole. Monumentalny portal wejściowy do siedziby Radia Opole (dawna Izba Handlowa/Handelskammer),
wyspa Pasieka, ok. 1924, arch. K. Maurer (fot. M.E. Adamska,
2011).

Ryc. 3b. Opole. Portal wejściowy do Zespołu Szkół Elektrycznych (dawna Miejska Zawodowa Szkoła Rzemieślnicza
i Handlowa/Städliche Gewerbliche und Kaufmanische Berufsschulen). Reliefowa dekoracja ościeży z betonu autorstwa
śląskiego rzeźbiarza Thomasa Myrtka, ul. T. Kościuszki 39,
2 poł. lat 20. XX wieku (fot. M.E. Adamska, 2012).

Ryc. 3a. Opole. Portal wejściowy do Zespołu Szkół Elektrycznych (dawna Miejska Zawodowa Szkoła Rzemieślnicza i Handlowa/
Städliche Gewerbliche und Kaufmanische Berufsschulen), ul. T. Kościuszki 39, 2 poł. lat 20. XX wieku (fot. M.E. Adamska, 2011).
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Ryc. 4. Opole. Portal wejściowy do gmachu dawnej Centrali Górnośląskich Wytwórni Wapna i Cementu (Kalk und Zement Zentrale)
z wypukłym kamiennym reliefem postaci górnika autorstwa śląskiego rzeźbiarza Thomasa Myrtka, ul. K. Damrota 10, 1 poł. lat 20.
XX wieku (fot. M.E. Adamska, 2012).

Ryc. 5. Opole. Detal wejścia do budynku mieszkalnego o stylistyce klasycyzującej, ul. T. Kościuszki 20, 1923 (fot. M.E. Adamska, 2011).

Ryc. 6. Opole. Detal wejścia do budynku mieszkalnego z wykorzystaniem cegły
ceramicznej, ul. Plebiscytowa 42, 2 poł. lat 20. XX wieku (fot. M.E. Adamska, 2015).
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Ryc. 7. Opole. Wykusz na elewacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego w formie graniastosłupa o trójkątnym przekroju
i strukturalnym detalu z czerwonej cegły, ul. Niemodlińska 11,
2 poł. lat 20. XX wieku (fot. M.E. Adamska, 2011).

Ryc. 8. Opole. Modernistyczny budynek o elewacji w okładzinie ceramicznej i zaokrąglonym narożniku z trzema poziomami balkonów o pełnych balustradach, lata 30. XX wieku, ulice
H. Kołłątaja i T. Kościuszki (fot. M.E. Adamska, 2012).

Ryc. 9. Opole. Modernistyczne naroże budynku o oknach
prostopadłych ścian rozdzielonych słupkiem o zwężającym się przekroju, 2 poł. lat 20. XX wieku, ul. 1-go Maja 30
(fot. M.E. Adamska, 2011).

Ryc. 10. Opole. Dekoracja reliefowa o motywach geometryczno-roślinnych akcentująca pion okien w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, 1 poł. lat 20. XX wieku,
ul. A. Kośnego 23, (fot. M.E. Adamska, 2011).
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Ryc. 11. Opole. Dekoracja
architektoniczna
elewacji
budynku mieszkalno-usługowego wykonana z cegły
ceramicznej, 2 poł. lat 20.
XX wieku, ul. 1-go Maja 30
(fot. M.E. Adamska, 2011).

Ryc. 12. Opole. Budynek mieszkalny, 2 poł. lat 20. XX wieku, ul. Plebiscytowa 42-48. W 2011 r., sekcja nr 44 została poddana termomodernizacji; zniszczono ceramiczną dekorację i zastosowano kolorystykę o układzie żółtych i pomarańczowych pasów. W 2014 r.
przeprowadzono remont sekcji nr 48, narożnej. Ceramiczna dekoracja została zachowana i odzyskała swój oryginalny kolor interesująco
zestawiony z lawendową kolorystyką elewacji. (fot. M.E. Adamska, 2015).
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Poszanowanie dziedzictwa materialnego na Śląsku Opolskim
Bujne lasy pokrywające teren Śląska Opolskiego w ubiegłych wiekach były dostarczycielami
budulca do budowy drewnianych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w konstrukcji
zrębowej. Na terenach lewobrzeżnych Odry urodzajne ziemie powodowały rozwój rolnictwa
kosztem lasów, a tym samym zmniejszanie się zasobów drewna dla celów budowlanych.
Od połowy XVIII w., od chwili przejścia tych ziem pod władanie Prus, pod wpływem pruskich
przepisów ograniczających stosowania drewna do budowy budynków, zaczęto w budownictwie
stosować konstrukcję słupowo-ryglową, noszącą też inne nazwy: szkieletową, ryglową,
szachulcową, mur pruski. Konstrukcja ta zaprojektowana przez królewskich architektów
jako jednolity wzór budowlany dla wschodnich prowincji państwa pruskiego i rozwinięta
przez D.F. Gilly’ego na przełomie XVIII/XIX w., określana była jako „pruski styl kolonialny”1.
Podstawą jej był drewniany szkielet, opierający się na drewnianej ramie nośnej, składającej się
z drewnianych słupów połączonych poziomymi ryglami i ukośnymi zastrzałami. Wypełnienie
ścian między słupami stanowiła początkowo glina zmieszana z ciętą słomą owsianą (ryglówka),
potem kołki drewniane, owinięte słomą lub warkoczami ze słomy i polepione z wierzchu gliną
(szachulec fot. 1), a następnie cegły (mur pruski). Grubość muru wykonywana na ½ , rzadziej
na 1 cegłę, okazała się zbyt zimna dla ludzi i zwierząt w warunkach klimatycznych Śląska,
dlatego przyjęła się i zachowała do tej pory głównie przy budowie stodół.
Pod wpływem coraz bardziej rygorystycznych pruskich przepisów budowlanych
ograniczających stosowanie drewna, obie konstrukcje: zrębową i słupowo-ryglową, wypierał
systematycznie mur. Najwcześniej, bo od 2. poł. XVIII w. domy murowane stawiano
na obszarach powiatów: głubczyckiego, prudnickiego, nyskiego i dawnego grodkowskiego.
Wznoszono je z cegły, kamienia lub brył formowanych z gliny, piasku i słomy, wolno
suszonych na powietrzu2. Pierwsze budynki murowane, zarówno mieszkalne, jak i gospodarcze
nie różniły się kształtem i formą od analogicznego budownictwa drewnianego. Najczęściej
były to obiekty, w których część mieszkalna i gospodarcza była pod wspólnym, dwuspadowym
dachem. Typowy budynek mieszkalno-gospodarczy, postawiony szczytem do drogi, posiadał
układ szerokofrontowy z wejściem głównym pośrodku budynku, prowadzącym do sieni.
W sieni znajdowały się drzwi do części mieszkalnej, umieszczonej od strony ulicy oraz do części
gospodarczej od strony wnętrza zagrody. Domy murowane budowano często w miejsce starych
budynków drewnianych. Czasami budynek drewniany obmurowywano z zewnątrz cegłami,
ale wnętrze już modernizowano, powiększano otwory okienne i drzwiowe, poszerzano część
mieszkalną kosztem gospodarczej.

1
2

Zob.Gładyszowa M., Górnośląskie budownictwo ludowe, [w:] Biblioteka Etnografii Polskiej, nr.35, Wrocław 1978, s.119.
Zob. Helmigk H.J., Oberschlesische Landbaukunst um 1800, Berlin 1937, s. 35.
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Zmiany te doprowadziły od połowy XIX w. do unowocześnienia budownictwa wiejskiego
oraz do zanikania pojęcia chałupa (drewniana) na rzecz pojęcia dom (murowany). Od końca
XIX w. zaczął również odgrywać dużą rolę czynnik społeczny – drewniana chałupa stała
się synonimem biedy i zacofania, a dom murowany – powodem dumy i większego prestiżu
wśród lokalnej społeczności.
Na przełomie XIX/XX w. nastąpił rozkwit cegielni i bardzo dobrej jakościowo
cegły3, co spowodowało rozwój budownictwa mieszkaniowego również na wsi śląskiej4.
Budowano domy podobnej wielkości, zgodnie z ówczesnymi wymogami i zarządzeniami
budowlanymi. Zdecydowana większość budynków murowanych miała formę wydłużonego
prostopadłościanu, z widocznym od drogi szczytem, krytego dwuspadowym dachem, tworząc
bardzo uporządkowany krajobraz architektoniczny (fot. 2). Bardziej zamożni przedstawiciele
wiejskiej społeczności podkreślali swoją pozycję ozdobnym szczytem czy wzorzystym dachem5
oraz okazałą, dekoracyjną bramą wjazdową do zagrody.
Piętno systemu feudalnego spowodowało podział mieszkańców wewnątrz wsi na różne grupy
społeczne. Centrum wsi zamieszkiwali najbogatsi chłopi, biedni na obrzeżach. Wielodzietność
rodzin, ciasnota w starych domach, chęć posiadania własnego dachu nad głową powodowały,
że w miarę możliwości finansowych budowano z zewnątrz podobne budynki, jednak różniące
się rodzajem użytego materiału na ściany. Zamożni chłopi budowali z drogiej, fabrycznej cegły,
często licowanej, biedniejsi ze słabszej jakościowo cegły własnego wyrobu i polowego wypału,
często łączonej z kamieniem polnym, przy czym technologia ta wymagała otynkowania
ścian z zewnątrz. Niektóre z tych budynków posiadały słabe fundamenty z kamiennego
gruzu, a drewniana podłoga (dylówka) leżała prawie na ziemi. Wymogi budowlane w XIX w.
i na początku XX w. znacznie różniły się od współczesnych wymagań. Domy te przetrwały
do czasów obecnych i choć wyglądem zewnętrznym nie odbiegają specjalnie od innych, są często
zawilgocone, zagrzybione i niechętnie zamieszkiwane przez młodsze pokolenia. W przypadku,
gdy ktoś całe życie, od urodzenia, mieszkał w jednym, rodzinnym domu, żyjąc w nim do późnej
starości, mieszkanie w takim domu uważa za normalne. Najczęściej te stare domy zamieszkują
samotne, również stare kobiety, które można nazwać „strażniczkami tradycji”. Dbały i dbają
o nie, remontując w miarę możliwości dawnymi technologiami, malując co kilka lat wapnem itp.
Rzadziej dbałość taką wykazują samotni mężczyźni. Czasami zamieszkują je inni starsi ludzie,
pielęgnując je niekiedy jak własną ojcowiznę, co widać np. na fot. 3, gdzie wówczas 82-letnia
mieszkanka Kolonii Gosławickiej, jak widać, sama maluje dom, w którym mieszka, choć nie jest
to jej dom rodzinny. Wraz ze zmianą statusu właścicieli (z czynnych rolników na emerytów) wiele
pomieszczeń zmienia swoją pierwotną funkcję, np. w tym widocznym na fotografii budynku
część gospodarczą zamieniono na dwa duże pokoje, a stodołę na pomieszczenie gospodarcze.
W przypadku śmierci ostatniego użytkownika dom taki spotyka różny los, ale najczęściej,
3
4

5

Zob. Wijas-Grocholska E., Czartoryski K., Cegielnie na Śląsku Opolskim, Opole 2006, ss. 20. [katalog wystawy].
Zob. Wijas-Grocholska E., Jasińska M., Rzecz o budynkach z czerwonej cegły na wsi opolskiej z przełomu XIX/XX w.
Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opole 2011, ss. 40 [katalog wystawy].
Zob. Wijas-Grocholska E., Wzory na połaciach wiejskich dachów, Opole 2011, ss. 140.
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niezamieszkały, popada on wkrótce w ruinę i po uporządkowaniu spraw spadkowych jest
często rozbierany. Na jego miejsce powstaje jakiś bliżej nieokreślony twór architektoniczny,
z reguły nie pasujący do dawnego dziedzictwa kulturowego wsi i Śląska.
W krajach zachodniej Europy, w regionach żyjących z turystyki, nie tylko odgórne
zarządzenia władz, ale również lokalne lub regionalne stowarzyszenia nie pozwalają
na zmiany w zastanych zasobach budowlanych i dziedzictwie danego regionu. Ściśle określone
przepisy normują tam wygląd zewnętrzny zabudowań, dbałość o detale architektoniczne,
o kolorystykę pokryć dachowych, a nawet określają dopuszczalną roślinność. W Polsce
nie ma takich przepisów. W naszym pojęciu demokracja polega na zasadzie „każdy sobie rzepkę
skrobie”, więc skoro sąsiedzi mają dachy czerwone, ja się wyróżnię… i zrobię dach niebieski.
Sytuacji tej stara się zapobiec obecny Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński, który jest twórcą
wprowadzonego 16 lat temu do województwa opolskiego, a dalej na kraj, programu Odnowa
Wsi. Od 2012 r. stara się on wprowadzić program pt. „Najciekawsze wsie” na wzór istniejącego
we Francji Les Plus Beaux Villages de France - Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi (osad,
dawnych miasteczek) Francji. Jest to stowarzyszenie użyteczności publicznej podejmujące
inicjatywę na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego wsi w celu zachowania i promocji
wybitnych przykładów dziedzictwa kulturowego wsi francuskiej, które poprzez stworzenie
podstaw do rozwoju turystyki ma na celu zapobieżenie postępującemu wyludnianiu obszarów
wiejskich Francji. Według zasad Stowarzyszenia zewnętrzny wygląd prywatnego budynku
jest dziedzictwem kulturowym regionu i własnością społeczną, dlatego nie wolno dokonywać
w nich żadnych współczesnych zmian; wnętrze natomiast jest już własnością prywatną
i tam każdy urządza je według własnego uznania.
Niezależnie od w/w programu Wojewody Opolskiego coraz częściej zdarzają
się indywidualne przypadki poszanowania dawnego dziedzictwa wsi, zasługujące na poparcie
i popularyzację. Coraz częściej widać stare śląskie budynki odnawiane bez ingerencji
w stolarkę okienną, z zachowanymi oryginalnymi elementami dekoracyjnymi szczytu, jak
np. w Żerkowicach nr 10 (fot. 4) czy Polskiej Nowej Wsi (fot. 5).
Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak remont kapitalny starego budynku w dawnej
wsi Gosławice, włączonej w 1974 r. do miasta Opola, tworzącej obecnie odrębną dzielnicę. Wieś
Gosławice wzmiankowana jest już w1223 r., a pod nazwą Goslavitz występuje w dokumencie
z 1254 r. Mieszkająca tu ludność zakorzeniona jest od wieków. Historia poniżej omawianego
budynku wiąże się nierozerwalnie z historią rodziny Grzyszczoków. Interesujący nas budynek
wybudował w 1913 r. Albert Grzyszczok, mieszkaniec Gosławic, niedługo po swoim ślubie
z Agnieszką z domu Przybyła. Za domem znajdowało się pole uprawne, ale podstawą
utrzymania rodziny była praca Alberta na kolei. Na portalu pokazującym stare fotografie
Opola, jest zdjęcie przedstawiające dworzec Opole-Wschód, na którym w prawym dolnym
rogu widać Alberta wraz z żoną (fot. 6). Dochowali się wspólnie 7 dzieci: cztery córki i trzech
synów. Na jedynej zachowanej fotografii z lat 30. XX w. widać ich dom (fot. 7); w otwartej
bramie stoją trzy córki: najstarsza Zofia oraz młodsze Maria i Wiktoria. W drzwiach domu stoi
któryś z synów. Dom o długości 25,60 cm, szerokości 6 m oraz wysokości 6 m wybudowano
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z cegły, kupionej w pobliskiej cegielni w Opolu. Składał się sieni, z której wchodziło się po prawej
stronie do kuchni, a z niej do pokoju. Pokój i drugi pokój po lewej stronie sieni, graniczyły
z pomieszczeniami gospodarczymi (obora i stajnia), a za nimi była niewielka stodoła. Na strych
wchodzono po drabinie przez jatę, otwór znajdujący się pod dachem między drugim pokojem,
a oborą. Na strychu przechowywano siano. W sieni stał wielok – piec do pieczenia chleba
i kołoczy. Potem dorobiono schody z sieni na strych. W tym domu mieszkało w sumie 9 osób.
Tu urodził się i częściowo wychował obecny właściciel Józef Skrzypczyk, syn Zofii. Po śmierci
Grzyszczoków w domu zostały tylko dwie niezamężne siostry: Maria, która zmarła w 1994 r.
i Wiktoria, zmarła w 2008 r. Po jej śmierci dom stał pusty.
Józef Skrzypczyk wraz z żoną Ireną wybudowali swój dom, na tej samej posesji, ale dalej
od drogi. Dochowali się troje dzieci: syna i dwie córki. W 2010 r. postanowili wykonać generalny
remont starego domu po dziadku i adoptować dom na potrzeby mieszkaniowe dzieci. Józef
Skrzypczyk zawodowo zajmuje się budownictwem. Wraz z żoną podjęli decyzję, że dom
z zewnątrz zachowa oryginalny wygląd. Po przystąpieniu do remontu okazało się, że ściany
są mocno spękane (fot. 8), zagrzybione i niektóre należało częściowo wymienić. Ściana szczytowa
była również spękana, ale pozostawiono ją w oryginale, budując przy niej od środka budynku
drugą ścianę, co znacznie podwyższyło koszty remontu. W innych krajach Europy Zachodniej
i w Czechach widok zabezpieczonej ściany szczytowej kamienicy jest spotykany dość często,
sporadycznie zdarza się to w Polsce, ale widok pozostawionej ściany szczytowej wiejskiego,
starego domu jest zjawiskiem niespotykanym, unikalnym, zasługującym na szczególne
wyróżnienie i popularyzację (fot. 9-10). Jak widać na fot. 11 wysokość budynku prawie
nie uległa zmianie. Likwidując stodołę i pomieszczenia gospodarcze oraz zagospodarowując
strych uzyskano dwa osobne mieszkanie (fot. 12-13), ale bryła i wymiary budynku nie uległy
zmianie. Na zewnątrz jedynym dodatkowym elementem jest murowana lauba (fot. 14).
Elewację zewnętrzną budynku oraz szczyt wykonano według zachowanej fotografii, zachowując
w tynku dawne boniowanie. Całość pięknie wykonana, ogrodzona drewnianym ogrodzeniem,
zasługuje na uznanie i wielki szacunek dla inicjatywy państwa Skrzypczyków.
Również w Gosławicach znajduje się inny przykład pozostawienia ściany szczytowej
dawnego budynku w nowo wybudowanym domu. W tym przypadku właściciele odeszli
od tradycyjnej zabudowy, wybudowali dom na rzucie litery L, ale pozostawiona dekoracyjna
ściana szczytowa dawnego budynku niewątpliwie jest wielką ozdobą budynku współczesnego
(fot. 15).
Nieco inny przykład spotkać można we wsi Ochodze. Niewielki budynek mieszkalnogospodarczy nie nadawał się już do eksploatacji. Nowy właściciel zburzył go, ale nowe
fundamenty zajęły miejsce starych. Wielkość i bryła budynku została odtworzona tak samo,
przy czym strych adoptowano na potrzeby trzech sypialni. Na pokrycie nowego budynku
wykorzystano starą, oryginalną dachówkę bunclówkę z Kodersdorfer Werke oraz wykorzystano
stare, poddane renowacji okiennice oraz drzwi wejściowe. Przy drzwiach wejściowych
wybudowano murowaną laubę, a po przeciwnej stronie sieni dobudowano drugą, wchodzącą
w dach wysoką laubę, w której znajdują się na parterze i piętrze – łazienki (fot. 16). Istniejącą
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stodołę pozostawiono, wykorzystując ją jako garaż. Całość sprawia z zewnątrz wrażenie starej
wiejskiej zabudowy, obrośniętej winogronem i dzikim winem, z zachowanym sadem, tworząc
dalej integralny kompleks z otaczającymi ją dookoła wiejskimi zabudowaniami.
Pozytywnych przykładów zachowania i poszanowania śląskiego, wiejskiego dziedzictwa
kulturowego jest więcej, podobnie jak ludzi mających potrzebę zachowania odziedziczonego
dorobku poprzednich pokoleń i ich dziedzictwa. To dziedzictwo, stworzone przez inne
pokolenia ludzi, a zachowane przez obecne, wyróżnia dany region od innych regionów i może
przyczynić się do jego dobrobytu, sprowadzając nie tylko turystów.

Fot. 1. Lasocice. Technika szachulca, XVIII w.

Fot. 2. Gosławice. Szczytowe ustawienie domów parterowych.

Fot. 3. Kolonia Gosławicka. Malowanie domu.

Fot. 4. Żerkowice. Dom z 1901 r.
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Fot. 5. Polska Nowa Wieś. Dom z 1911 r.

Fot. 6. Dworzec Opole-Wschód.
Grzyszczok Albert i Agnieszka.
Fotografia archiwalna za: http://dolny-slask.org.pl/812169,foto.html.

Fot. 7. Gosławice. Zachowana fotografia domu z lat 30. XX w.

Fot. 8. Gosławice. Spękane mury.

Fot. 9. Gosławice, ul. Lipowa. Przykład pozostawienia ściany
szczytowej

Fot. 10. Gosławice. Stary gibel zabezpieczony przed zawaleniem
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Fot. 11. Gosławice. Wykonanie nowej więźby dachowej.

Fot. 12. Gosławice. Stan po remoncie.

Fot. 13. Gosławice. Stan po remoncie.

Fot. 14. Gosławice. Stan po remoncie.

Fot. 15. Gosławice. Przykład pozostawienia ściany szczytowej.

Fot. 16. Ochodze. Widok na nowe łazienki.
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Krzysztof Spychała

Plany warstwicowe grodzisk Opolszczyzny
jako podstawowa dokumentacja konserwatorska
Grodziska, relikty po grodzie lub osadzie obronnej, są w terenie widoczne najczęściej w postaci
kolistego wyniesienia lub w postaci stożka otoczonego wałem, fosą lub zespołem wałów i fos. Obiekty
te stoją wśród pól i lasów, często skutecznie ukryte przed ludźmi. Są one znane lokalnym mieszkańcom
pod różnymi nazwami: zamek, zamczysko, górka, szaniec, kopiec, okopy, grodziszcze. Dzisiaj te obiekty
naziemne, niektóre okazałe, dobrze zachowane, inne niepozorne, jeszcze inne niewidoczne, rozorane,
strzegą tajemnice wydarzeń, o których nigdy się nie dowiemy. Skupiały one od zawsze uwagę ludzi,
jako miejsca tajemnicze i nasycone skarbami. Większość z nich w nawarstwieniach kulturowych kryje
relikty drewnianych, murowanych lub ziemnych dawnych urządzeń obronnych, resztki umocnień,
fundamenty rycerskich wież mieszkalnych lub innych budowli1.
Współcześnie te pozostałości średniowiecznych warowni, strażnic czy obozów refugialnych,
jako archeologiczne obiekty naziemne, stanowią element krajobrazu kulturowego i jako
dzieła ludzi, są one jakby wtopione w krajobraz przyrodniczy. To wielowiekowe trwanie ludzi
i natury, ich oddziaływanie na otaczające środowisko przyrodnicze wytworzyło przestrzeń, którą
dzisiaj nazywa się krajobrazem kulturowo-przyrodniczym. Współistnienie ludzi i przyrody
przez stulecia było normalne, oba te światy akceptowały siebie. Ukryte dotąd, nie tylko pod
warstwą pól, ale najczęściej głęboko w lasach, grodziska obecnie są dostępne praktycznie
dla wszystkich, nie tylko dla turystów i badaczy-romantyków, ale także dla niszczycieli: detektorystów
i surwiwalowców. Obiekty te, pierwotnie zlokalizowane były w miejscach trudno dostępnych, w terenie
o naturalnym ukształtowaniu obronnym albo w pobliżu ówczesnych szlaków handlowych, które
obecnie znajdują się poza współczesnymi trasami.
Dzisiejsze przeobrażenia krajobrazu i jego przestrzeni, zagospodarowanie środowiska
naturalnego, doprowadziło do tego, że dostępność do naturalnie chronionych obiektów
archeologicznych o własnej formie terenowej jest bardzo łatwa. Dzisiaj z powodu nierozważnej
gospodarki przestrzennej dochodzi do zaburzenia relacji kulturowo-przyrodniczych
i w efekcie do degradacji krajobrazu i istniejących w nim obiektów archeologicznych – grodzisk.
A przecież to właśnie w tak ujętym krajobrazie kulturowym tkwi świadectwo działalności dawnych
mieszkańców. Świadczy ono bowiem o tożsamości danego regionu i jednocześnie prowadzi
do zainteresowania współczesnych mieszkańców przeszłością regionu, jego historią. Dlatego tak
ważna jest polityka regionalna uwzględniająca w planowaniu przestrzennym relacje współczesnego
rozwoju z krajobrazem kulturowym, w którym funkcjonują zabytki archeologiczne m.in. grodziska.
Stwarza to możliwość promocji rozwoju turystyki regionalnej prowadzącej po naziemnych obiektach
archeologicznych, oddalonych od głównych dróg. Prawidłowo wyeksponowany i opisany relikt
1

K. Spychała, Czy możliwe jest jeszcze odkrycie nieznanych grodzisk? [w:] Archeologia Żywa, Nr 3 (37), Warszawa 2006,
s.60-61.
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archeologiczny razem z otaczającą go przyrodą, stanowi doskonały cel dla wycieczek turystycznych
pieszych i rowerowych. (Ryc. 1-2)
Ważnym elementem, który daje podstawę do objęcia opisywanych wyżej zabytków
archeologicznych szczególną ochroną, z dyspozycją wykonania szczegółowych badań
i pomiarów w postaci planów warstwicowych, a zatem do zachowania ich dla przyszłych pokoleń
w stanie niezmienionym, jest autentyczność tych zabytków2. Ta cecha sprawia, że naziemne obiekty
archeologiczne postrzegane są przez ludzi jako „wiarygodni świadkowie przeszłości”. I właśnie z tej
autentyczności grodzisk wynika ich wartość źródłowa, którą muszą zweryfikować badacze oraz
– dla wielu ludzi – wartość emocjonalna, związana z możliwością stąpania po obiektach, które były
uczestnikami zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości3.
Zainteresowanie badaczy grodziskami na Śląsku sięga połowy XIX wieku. Wówczas
i na początku XX wieku, archeolodzy niemieccy pracujący na Śląsku wraz z lokalnymi nauczycielami
i ówczesnymi badaczami-amatorami, rozpoczęli zbieranie i weryfikowanie informacji dotyczących
naziemnych obiektów archeologicznych, głównie grodzisk i innych budowli obronnych.
Duże zasługi w inwentaryzacji grodzisk położył geodeta i badacz Max Hellmich. Zinwentaryzował
on wiele obiektów archeologicznych, utworzył ich kartotekę wraz z opisami. Zostały one przedstawione
w opracowaniu pt. Die Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit4.Wiele wysiłku
w rozpoznanie, inwentaryzację i weryfikacje m.in. grodzisk, położył, pochodzący z Kluczborka, archeolog
Georg Raschke. Jako szef ówczesnego urzędu konserwatorskiego w Raciborzu, prowadził liczne
badania ratownicze i interwencje terenowe. Poprzez działalność popularyzatorską, rozwinął on wśród
nauczycieli, ideę ochrony stanowisk archeologicznych. W pracy pt. Vorgesichichte des Kreises Kreuzburg
OS5, opisał m.in. grodziska. O stanowiskach powiatu grodkowskiego pisał badacz amator, przyrodnik
i kolekcjoner Eberhard Drescher6. W powiecie prudnickim działał nauczyciel A. Maruschke,
który zinwentaryzował wiele stanowisk archeologicznych przedstawiając je w swoim katalogu7.
Także badacz-amator oficer Rudolf Stoeckel, działający w powiecie głubczyckim, kozielskim
i raciborskim, miał na swoim koncie liczne prace inwentaryzacyjne i badawcze. Jednak wydaje się,
że prekursorem w poszukiwaniach i inwentaryzacji grodzisk na Śląsku był Oskar Vug, niemiecki
geodeta i kartograf, badacz i poszukiwacz dawnych obiektów obronnych. W wydanym w 1890
roku katalogu pt. Schlesische Heidenschanzen ihre Erbauer und die Handelstrassen der Alten, Breslau8
przedstawił różnorodne ślady dawnych reliktów obronnych. Odkryte obiekty opisywał, często kreślił
ich historię i powtarzał legendy z nimi związane. Wykonał także wiele schematycznych rysunków tych
archeologicznych założeń obronnych, które można uznać za pierwotne plany warstwicowe.

Karta Wenecka 1964, http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf; Z. Kobyliński, Teoretyczne
podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa, 2001, s. 81.
3
Ibidem.
4
M. Hellmich, Die Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Breslau, 1923.
5
G. Raschke, Vorgesichichte des Kreises Kreuzburg OS, Kreuzburg, 1940.
6
E. Drescher, Das Gebiet Ellguth. Kreis Grottkau OS, (II Teil), 1932.
7
A. Maruschke, Die ur- und frühgeschichtliche Besitdlung des Kreises Neustadt OS, [w:] Aus Oberschlesiens Urzeit, 1929, nr 2.
8
O. Vug, Schlesische Heidenschanzen ihre Erbauer und die Handelstrassen der Alten, Breslau, 1890.
2
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Plan warstwicowy stanowiska archeologicznego mającego własną formę terenową, to plan
wysokościowy wykonywany przy zastosowaniu metod geodezyjnych. Tworzony on jest w skali
odpowiedniej do wielkości obiektu archeologicznego. Dawniej wykonanie planu warstwicowego
stanowiska było bardzo skomplikowane i pracochłonne, a także kosztowne. T. Żurowski w swoim
opracowaniu przedstawił sposoby wykonania pomiarów przez archeologa, bez udziału geodety9.
Obecnie dzięki wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych przygotowanie
takiego planu jest szybsze i łatwiejsze. Plan warstwicowy stabilizowany jest kamieniem geodezyjnym
wkopanym w centralną część grodziska, który jest jednocześnie stałym punktem pomiarowym.
Dlatego w każdym czasie posługując się takim planem może być tworzona siatka pomiarowa,
na podstawie której wytyczać można badawcze wykopy archeologiczne. Prawidłowe i dokładne
wykonanie planu warstwicowego stanowiska archeologicznego, powiązanego z państwową siecią
osnowy geodezyjnej, a na jego bazie utworzenie siatki pomiarowej, mają pierwszorzędne znaczenie
dla wszelkich planowanych badań archeologicznych. Plan warstwicowy wykonany przez specjalistę
geodetę, niezbędny jest także do lokalizacji ruchomych znalezisk archeologicznych. Dokument
taki odzwierciedla ukształtowanie terenu i zlokalizowany obiekt archeologiczny: stożek wraz
z wszystkimi elementami, które go otaczają. Jest to jakby przeniesienie ukształtowania przestrzeni
na papier przy zastosowaniu metod geodezyjnych i przy zachowaniu zasad kartografii.
O potrzebie inwentaryzacji i związanym z nią niezbędnym wykonywaniem planów warstwicowych
jako podstawowej dokumentacji stanowiska archeologicznego, zwłaszcza dla stanowisk o własnej
formie terenowej, postulowało wielu badaczy. Taką inwentaryzację grodzisk śląskich, ich opis
i często rycinę, wykonywali wspomniani już O. Vug, M. Hellmich, G. Raschke. W połowie
XX wieku i później, wielu archeologów i badaczy, m.in. J. Żurowski i R. Jakimowicz10, W. Antoniewicz
i Z. Wartołowska11, W. Kozłowska12, J. Kaźmierczyk, K. Macewicz i S. Wuszkan13, M. Parczewski14,
wswoichopracowaniachuznało,żeplanwarstwicowyjestniezbędnymelementeminwentaryzacjigrodzisk
i postulowało, aby przed badaniami tych obiektów wykonać taki plan. O potrzebie wykorzystywania
w archeologii metod stosowanych w geodezji i kartografii pisał także inż. T. Żurowski w swoim artykule
– instruktażu do wykonywania planów warstwicowych i pomiarów stanowisk archeologicznych15.
Podobnie J. Fellmann pisząc o metodyce badań archeologicznych opisał pomiary geodezyjne
przydatne w badaniach obiektów o własnej formie terenowej i wskazał na ich szczególną przydatność

T. Żurowski, Pomiar archeologicznych stanowisk naziemnych, [w:] Światowit, t. XXI, 1955, s. 350; http://www.archeo.
uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1955-t21-s350-378.pdf.
10
J. Żurowski, R. Jakimowicz, Atlas grodzisk i zamczysk śląskich, t. 1, Kraków, 1939, http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/
doccontent?id=23311&from=FBC.
11
W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Mapa grodzisk w Polsce, Warszawa 1964.
12
W. Kozłowska, Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych,
[w:] Kwartalnik Opolski, Opole 1956, t. 1, s. 6-23.
13
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej,
Opole 1977.
14
M. Parczewski, Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu, Warszawa-Kraków, 1982.
15
T. Żurowski, Pomiar archeologicznych stanowisk naziemnych, [w:] Światowit, t. XXI, 1955, s. 350-378; http://www.
archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1955-t21-s350-378.pdf.
9
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w ich inwentaryzacji 16.16) Także dr M. Furmanek w 2014 roku, w artykule pt. Nauka i technika
w służbie archeologii, bardzo szeroko uzasadnia potrzebę tworzenia takiej dokumentacji17.
Obecnie w XXI wieku rozwój wielu dyscyplin nauki, głównie technicznych i przyrodniczych,
doprowadził do ścisłej współpracy archeologów z badaczami – reprezentantami tych dziedzin nauki.
M. Furmanek i wielu archeologów przed nim, uważają, że taka interdyscyplinarna współpraca ma znaczący
wpływ na prawidłową inwentaryzację obiektów archeologicznych, ich rozpoznanie i analizę wyników
uzyskanych podczas badań. Także i on, przyjmuje, że współpraca z geodetami i kartografami jest podstawą
wykonania prawidłowych badań wykopaliskowych. Dobrze wykonany plan warstwicowy stanowi
konkretnąpomocprzyanalizieprzestrzennejrozległegonaziemnegoobiektuarcheologicznegolubobiektu
zniszczonego, rozoranego, ledwie rysującego się na powierzchni pól. Zastosowanie technik geodezyjnych
i kartograficznych pozwala na zarejestrowanie takiego reliktu archeologicznego, jego lokalizacji
i wyglądu wraz z otoczeniem przestrzennym i przyrodniczym (np. stare drzewa, pniaki)
w postaci planu warstwicowego. Pomiary te winni wykonywać geodeci, a archeolog powinien wskazać
obszar do tych pomiarów. Wykonywany plan musi być powiązany z państwową siecią osnowy
geodezyjnej. Geodezyjne szkice polowe, dzienniki pomiarów biegunowych, szkic siatki pomiarowej,
niwelacja stanowiska i inne dokumenty są bezwzględnie potrzebne do zarejestrowania i naniesienia
szczegółów terenowych na tworzoną mapę. To właśnie geodeta przy zastosowaniu odpowiedniej
techniki i metod, wykona pomiary obiektu archeologicznego mającego własną formę terenową, a także
dzięki nowym możliwościom elektronicznym, wykona jego model przestrzenny.
Jak już wcześniej wspomniałem, pierwsze plany grodzisk śląskich, w tym Opolszczyzny, wykonał
O. Vug. Uważam, że można je uznać za pierwowzór współczesnego planu warstwicowego. Kolejni
badacze niemieccy, w 1 poł. XX wieku, koncentrowali się głównie na opisach przestrzennych
grodzisk, przyjmując jako podstawę do inwentaryzacji rysunki wg O. Vuga. Analiza dokumentacji
z badań archeologicznych w archiwach urzędów konserwatorskich wykonana przez E. Tomczaka
i przedstawiona w artykule pt. Mapy, szkice i metody pomiarów sytuacji w archeologii, wykazała,
że archeolodzy w XX wieku nie przywiązywali dużej wagi do prawidłowych pomiarów stanowisk18.
Jednak w latach 60-70. XX wieku konserwator zabytków archeologicznych w Opolu K. Macewicz
wraz z prof. J. Kaźmierczykiem, a później z dr. Z. Bagniewskim, przy pomocy podstawowych,
ówczesnych przyrządów geodezyjnych, łaty i taśmy mierniczej, tyczki, węgielnicy, pionu, poziomicy,
kompasu, a później prostego niwelatora, wykonali pierwsze pomiary kilkudziesięciu grodzisk, tworząc
schematyczne plany warstwicowe19. W miarę upływu lat były one coraz dokładniejsze. Dopiero
w połowie lat 80. XX wieku rozpoczęła się ścisła i systematyczna współpraca urzędu konserwatorskiego
w Opolu z geodetami z Opolskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Opolu
J. Fellmann, Pomiary grodzisk i cmentarzysk w Polsce. Metody geodezyjne inwentaryzacji powierzchniowej, [w:] Rozprawy
Zespołu badań nad polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Metodyka
naukowo-techniczna badań archeologicznych i antropologicznych, t. IV, Warszawa, 1967, s. 7-82.
17
M. Furmanek, Nauka i technika w służbie archeologii, [w:] Archeologia Górny Śląsk , Katowice, 2014, s. 418.
18
J. Szabaj, E. Tomczak, Mapy, szkice i metody pomiarów sytuacji w archeologii, [w:] Badania archeologiczne na Górnym
Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, Katowice, 2001, s. 256.
19
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole
1977; Archiwum Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.
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w zakresie dokumentowania grodzisk. Zespół konserwatorski archeologów K. Macewicz, S. Wuszkan
i K. Spychała wytypowali obiekty i ustalili zasady współpracy z zespołem opolskich geodetów20.
Tak jak wielokrotnie na konferencjach i w literaturze, postulowali specjaliści i badacze,
w województwie opolskim rozpoczęto realizację programu dokumentowania i inwentaryzacji
naziemnych obiektów archeologicznych, głównie grodzisk, tworząc plany warstwicowe. Wykonane
według wszelkich prawideł geodezyjnych i kartograficznych, odzwierciedlały one w skali obiekt
archeologiczny wraz z otoczeniem, ukazując jego ukształtowanie przestrzenne (rzut poziomy
z przekrojami). Często relikt archeologiczny niepozornie rysujący się w terenie, zwłaszcza leśnym,
czy na zaoranym polu, po wykonaniu planu warstwicowego, staje się nagle czytelniejszy, np. obiekty
w Chrzelicach lub w Komornie. Według zasobów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Opolu i zapisków w literaturze na terenie województwa opolskiego wyróżniono około 300
istniejących, domniemanych i wątpliwych obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej, tzn.
grodzisk, kurhanów, osad obronnych. Datowane są one na epokę brązu, okres rzymski i średniowieczny.
Jednak tylko około 150 z nich można uznać za istniejące lub zniszczone. Z tej liczby tylko 10 jest
obiektami użytkowanymi w pradziejach, pozostałe to relikty budowli średniowiecznych. Z pośród
obiektów istniejących, 20-30 wymaga potwierdzenia, że są obiektami archeologicznymi. Regularna
współpraca z Opolskim Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Opolu zaowocowała
wykonaniem planów warstwicowych około 100 grodzisk. Do zakończenia tego zadania pozostało
wykonanie planów dla około 10-15 naziemnych obiektów archeologicznych. Załączone ilustracje
przedstawiają plany wybranych grodzisk wykonanych niejednokrotnie na przestrzeni ponad 125 lat21.
(Ryc. 3-30)
Dzisiaj, wraz z rozwojem nauk technicznych i po wprowadzeniu nowych technologii
dokumentowania, przyszedł czas na potwierdzenie prawidłowości wykonania planów warstwicowych
obiektu archeologicznego i jego otoczenia. Ze względu na lokalizację większości grodzisk i kurhanów
w lasach, w ich dokumentowaniu nie można było zastosować fotografii lotniczej. Obecnie, wykonane
przed laty plany warstwicowe obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej są weryfikowane
przez nowoczesny system lotniczego skanowania laserowego LIDAR22. Ten nieinwazyjny sposób
rozpoznania reliktów archeologicznych zlokalizowanych w trudno dostępnych obszarach leśnych, gdzie
prowadzenie tradycyjnych badań powierzchniowych lub inwentaryzacji geodezyjnej jest utrudnione lub
wręcz niemożliwe, pozwala na zaktualizowanie kształtu obiektu i zasięgu jego występowania. Uzyskany
tą metodą obraz grodziska lub zespołu kurhanów jest bardziej przydatny do ich inwentaryzacji. A razem
z analizą źródeł archiwalnych o dawnych badaniach, źródeł kartograficznych, obrazujących przestrzeń
wokół tychże obiektów w poprzednich stuleciach oraz w połączeniu z badaniami geofizycznymi,
Archiwum Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, teczki
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego.
21
Ryciny pochodzą z katalogu O. Vuga oraz z archiwum Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Opolu.
22
W 2014 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął rozpoznanie naziemnych obiektów
archeologicznych przez nowoczesny system lotniczego skanowania laserowego LIDAR. Pierwsze badania zespołu
kurhanów w Mikowicach, gm. Namysłów wykonał dr M. Furmanek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
20
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laserowy skaning lotniczy daje obraz obiektu bez jego niszczenia23.
Ta, rozpoczęta w 2014 roku weryfikacja tradycyjnych planów warstwicowych stanowisk
archeologicznych o własnej formie terenowej, ich ocena i sprawdzenie, przez system lotniczego
skanowania laserowego, pozwala na uzyskanie aktualnego obrazu przestrzennego tych obiektów
archeologicznych oraz określenie ich stanu zachowania. Można także pozyskać informacje graficzne
obrazujące zniszczone lub słabo zachowane części systemu obronnego grodziska lub kurhanów,
nieczytelnych przy wykonywaniu planu warstwicowego.
Wydaje się jednak, że plan warstwicowy wykonany metodą geodezyjną, oczywiście przy
zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i programów komputerowych, pozostanie podstawowym
elementem konserwatorskiej dokumentacji badawczej naziemnego stanowiska archeologicznego.
Zostało to także zapisane w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (zmiana Dz. U. z 2015 r. poz. 383)24.
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Ryc. 1. Głuchołazy, gm. loco. Trasa turystyczna – Ryc. 2. Włodzienin, gm. Branice. Grodzisko z ruiną kościoła. Widok od północnegoRelikty średniowiecznej kopalni złota.
zachodu. (Fot. OPGK w Opolu. Archiwum WUOZ w Opolu).
(Fot. Archiwum WUOZ w Opolu).

Ryc. 3. Tarnice, gm. Niemodlin.Grodzisko.
Plan wg O. Vuga.

Ryc. 4. Tarnice, gm. Niemodlin. Grodzisko. Plan warstwicowy. (Archiwum WUOZ
w Opolu).
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ilustracje
5-10. Stary Las, gm. Głuchołazy. Grodzisko. Plany, model i widok. (Archiwum WUOZ w Opolu)

Ryc. 5

Ryc. 6.

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9. Krasna Góra, gm. Niemodlin. Grodzisko. Plan
wg O. Vuga.

Fot. 10. Krasna Góra, gm. Niemodlin. Grodzisko. Plan schemat.
(Archiwum WUOZw Opolu).
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Ryciny 11-13 Gierów, gm. Grodków.
Grodzisko. Plany warstwicowe.
(wg O. Vuga; Archiwum WUOZ
w Opolu).

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13
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Ryciny 14-17. Gnojna, gm. Grodków. Grodzisko. Plany i model.
(wg O. Vuga; Archiwum WUOZ w Opolu).

Ryc.14

Ryc.15

Ryc. 16

Ryc. 17
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Ryciny 18-22. Lipki, gm. Brzeg. Grodzisko. Plany i model.
(wg O. Vuga; Archiwum WUOZ w Opolu)

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 22
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Ryc. 20

Ryc. 21

ilustracje
Ryciny 23-26. Płużnica Wielka, gm. Strzelce
Opolskie. Grodzisko. Plany, model i widok.
(Fot. OPGK. Archiwum WUOZ w Opolu)

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 25

Ryc. 26
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Ryciny 27-29. Włodzienin, gm. Branice. Grodzisko:
plany i widok. (Fot. OPGK w Opolu. Archiwum WUOZ
w Opolu).

Ryc. 27

Ryc. 29

Ryc. 28
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