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Słowo proboszcza
SzanowniPaństwo,katedra,kościół biskupi, to główny kościół biskupa diecezjalnego. Przed X w. nie używano jeszczesłowa „katedra”, stosowano po
prostu termin ecclesiamater–„matka kościołów”. Tutaj biskup udziela święceń
prezbiteratu i diakonatu. W Wielki Czwartek w obecności zgromadzonych
kapłanów diecezji poświęcaoleje, które w każdej parafii służą do udzielania
poszczególnychsakramentów. To, co dzieje się w katedrze, jest źródłem życia
Kościoła diecezjalnego.
Każdakatedra jest miejscem o szczególnymznaczeniu. Jestośrodkiem diecezjalnegoKościoła, siedzibą biskupa, odpowiedzialnego zajedność wszystkich
lokalnych wspólnot. W kościele biskupim mają miejsce główne uroczystości
diecezjalneoraz wydarzenia oszerokim charakterzeponadregionalnym. Katedra pw. PodwyższeniaKrzyża Świętegow Opolu to również miejscespotkania
dziedzictwa ducha, kultury i tradycji przeszłości wielu pokoleń, a jednocześnie dla nas, współczesnych, wezwanie i wyzwanie, aby zadbać i przekazać
to dziedzictwo tym, którzy przyjdą po nas.W wymiarze ponadregionalnym
katedraopolskastanowi wielkie dobro kultury narodowej oraz jest znaczącym
pomnikiem architektonicznym ŚląskaOpolskiego,posiadającymwysokąrangę
historyczną i artystyczną.
Jesienią2017r. rozpoczęto realizację projektu pod nazwą:„Świadek wielokulturowości regionu opolskiego.Renowacjai konserwacjawnętrza katedry pw.
PodwyższeniaKrzyża ŚwiętegowOpolu”, który został współfinansowany przez
Unię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014–2020oraz ze środków własnych parafii katedralnej. Celem prac
zespołukonserwatorów było przywrócenie dobregostanu technicznego i estetycznegomurów oraz odtworzenie jej pierwotnego wyglądu, czyli regotyzacja
wnętrza świątyni.
Zakres prac konserwatorskich objął nawęgłówną, dwie nawy boczne oraz
całe sklepienie świątyni. Realizacji prac podjęło się Konsorcjum firm: „MiędzyuczelnianyInstytut Konserwacji i RestauracjiDzieł Sztuki Akademia Sztuk
Pięknychw Warszawie,Krakowie Delegaturaw Krakowie – Lider Konsorcjum
oraz firma KAMEX Konserwacja Obiektów Zabytkowych”. Praceprzebiegały
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zgodnie z programem prac konserwatorskich gotyckiego wnętrza kościoła
katedralnego pw.PodwyższeniaKrzyża ŚwiętegowOpolu pod nazwą:„Regotyzacja– ekspozycjagotyckich wątków ceglanychścian,filarów międzynawowych
i żebersklepiennych”,autorstwa prof. zw.dr. hab.IreneuszaPłuski, zatwierdzonym przez ówczesnegoOpolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Iwonę Solisz.Wszystkie działania konserwatorskie uzyskały pozytywną ocenę
komisji konserwatorskiej, która w maju 2020r. odebrała zakończonepracewe
wnętrzu katedry.

Szanowni Państwo,dzieła odpowiedzialne i ważneBóg powierza ludziom
zdeterminowanym i wytrwałym, gdyż tylko te cechy gwarantują powodzenie. Jakoproboszcz parafii składam serdecznewyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do dzieła odnowy wnętrza katedry pw.
PodwyższeniaKrzyża Świętegow Opolu. W pierwszej kolejności dziękuję
biskupowi opolskiemu, ks. Andrzejowi Czai, za powołanie Kapituły Odnowy
Katedry Opolskiej zrzeszającejwielegrup społecznych,która od pięciu lat aktywnie wspieradziałania parafii na rzeczdzieła odnowy katedry. Bezwsparcia
duchowego,materialnego orazmerytorycznego zadanieto nie byłoby możliwe.
Dziękuję również osobom odpowiedzialnym za koordynowanie projektu
oraz przebiegi nadzór prac konserwatorskich wewnętrzu katedry; wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy na codzień, nawiele sposobówwspierali działania
parafii katedralnej wtym historycznym dziele.Dzisiaj zpełnąodpowiedzialnościąmożemystwierdzić, żezszacunkudla przeszłości zadbaliśmy oprzyszłość,
z nadzieją, żenastępnepokolenia czynić będąto samo.
Oddajemy w Państwaręce niniejszą publikację, która przypomni historię
katedry oraz zapozna z przebiegiem prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła, które były realizowanew ramach projektu. Publikacja zawiera również
opis odkryć dokonanych w trakcie przebiegu prac, które mogą nasprzybliżyć
do odtworzenia przekształceńarchitektonicznych orazhistorycznego wyglądu
świątyni. Mam nadzieje,żebędzieto interesującai wartościowa lektura, która
pozwoli na nowo odkryć piękno i znaczeniekościoła katedralnego – ecclesia
mater diecezji opolskiej oraz świadkawielokulturowości regionu opolskiego.
Proboszczparafii katedralnej
ks.dr Waldemar Klinger
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Wprowadzenie
Lata 60. XX w. to czas,kiedy podjęto próbę przeprowadzenia gruntownej
renowacji katedry opolskiej. Pracekonserwatorskie miały zmierzać do eskpozycji gotyckich ścian we wnętrzu katedry. Zamiaru tego nie udało się, niestety,
zrealizować zewzględu na trudności natury technologicznej. Powstałajednak
bardzo ważna dokumentacja konserwatorska w postaci odręcznych rysunków
odsłoniętych fragmentów ścianpółnocnej i południowej, przedstawiającazmiany historyczne w obrębie wątków ceglanych.Autorem rysunków jest o. Edward
Frankiewicz OFM. Dokumentacja ta przechowywanajest w archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomimo niepowodzenia prac
konserwatorskich, zmierzającychdo odsłonięcia ściankatedry, wykonano jednak
innezakresy prac,równieważnedla estetyki i architektury wnętrza.W latach70.
podjęto dalszeprace.Dachkatedry otrzymał nowe,miedzianeposzycie, aw latach
90.wykonano przepiękne drzwi zbrązu, które stały sięozdobąwejściagłównego
do katedry. W latach 2007–2009przebiegałremont wież katedry.
Rok 2015stał sięprzełomowym w kontekście odnowy i renowacji katedry
opolskiej. Ks.infułat Edmund Podzielny,ówczesnyproboszczparafii katedralnej,
najednym znabożeństwapelował:„Naszakatedra, matka wszystkich kościołów
w diecezji, zestarzałasię i prosi o pomoc!” 1 stycznia 2015 r. biskup opolski
Andrzej Czajapowołał do istnienia Biuro Koordynacji Projektów Diecezji
Opolskiej. Data 8 marca 2015 r. wyznaczanatomiast powołanie do istnienia
Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej, zrzeszającejszerokiespektrum społeczne
regionu Opolszczyzny.DiecezjalneBiuro Koordynacji Projektów orazKapituła
otrzymały zbieżne cele działania: wspieranie biskupa opolskiego oraz parafii
katedralnej w renowacji katedry pw. PodwyższeniaKrzyża Świętegow Opolu.
W 2015r. kaplica św.JanaNepomucenaodzyskuje swoją świetność i blask
dzięki szerokozakrojonym pracom konserwatorskim, odsłaniającprzed nami
fragmenty reliktów murów romańskich. W maju 2015 r. rozpoczynają się
pierwsze pracekonserwatorskie na elewacji zewnętrznej prezbiterium świątyni od strony północnej. Pracesą kontynuowane przez następnedwa lata;
częśćzakresu prac przenosi się na północną elewacjęzewnętrzną. Realizacji
prac konserwatorskich podejmuje się Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie z Delegaturą w Krakowie oraz firma KAMEX Konserwacja Obiektów
Zabytkowych.
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Pracezostająobjęte piecząkonserwatorską zestrony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie
reprezentowanąprzezprof. zw.dr. hab.IreneuszaPłuskę,autora programu prac
konserwatorskich elewacji zewnętrznych katedry. Środki finansowe na realizacjęzadaniapozyskiwanesąześrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,Opolskiego WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków oraz Miasta
Opola. Wkłady własnedo otrzymanych dotacji na ten zakresprac zabezpiecza
parafia katedralna przy czynnym wsparciuKapituły. W 2016r. następujązmiany
personalnew parafii; dekretem biskupa opolskiego, proboszczemparafii mianowany zostajeks. dr Waldemar Klinger.
W dwuletnim okresie prowadzenia prac konserwatorskich na elewacjach
zewnętrznych katedry trwają intensywne prace nad planowaniem kolejnych
etapówprac oraz poszukiwaniem dalszychźródeł finasowania. Powstająkolejne
programy prac konserwatorskich autorstwa prof. zw.dr. hab.IreneuszaPłuski,
m.in. na:konserwacjężeliwnych i kamiennych renesansowychpłyt epitafijnych
umieszczonychna elewacjachzewnętrznych, konserwację gotyckiego wnętrza
kościoła, konserwacjęwnętrza obu wież oraz wytyczne konserwatorskie dotycząceprojektowanej trasy turystycznej, umożliwiającej częściowezwiedzanie
obu wież katedry i powierzchni strychowej zmożliwością udostępnieniatarasu
międzywieżowego w katedrze. Okres pomiędzy 2015a2017r. to również czas
przygotowaniaprojektów budowlanych(w tym branżowych) wzakresach:projekt trasy turystycznej w obrębie wież, strychu oraz tarasu międzywieżowego,
przebudowa placu katedralnego wraz z oświetleniem zewnętrznym katedry,
iluminacja wnętrza katedry, projekt ekspozycji multimedialnej na poddaszu
katedry oraz w wieżach. Parafia katedralna zleca również przeprowadzenie
bezinwazyjnych badańgeoradarowych,mającychnacelulokalizację krypt pod
posadzkąkościoła. W trakcie prac zostająodkryte dwie krypty pod kaplicami północnymi. Pracekończą się opracowaniem szczegółowejdokumentacji
krypt. Równolegle w tym samymczasie,przy wytężonej pracy Biura Koordynacji Projektów, parafia katedralna staleaplikuje o środki krajowe i unĳne na
realizację planowanych zakresówprac. W 2017r. podjęta została m.in. próba
pozyskaniadotacji z programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020na projekt pod nazwą:„Miasto 5 stolic, 4 kultur i 4
języków. Renowacjai konserwacjagotyckiej katedry pw. PodwyższeniaKrzyża
Świętegow Opolu z reliktami murów romańskich i rewitalizacja otoczenia
katedry. Projekt trasy turystycznej umożliwiającej częściowezwiedzanie obu
wież katedry i powierzchni strychowej z możliwością udostępnienia tarasu
międzywieżowego”.Niestety, katedra jako obiekt zabytkowy nie była w stanie
spełnić karkołomnych kryteriów ocenywniosków. Zabrakło 0,75punktu.
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Wiosną 2017r. parafia katedralna otrzymujepozytywną decyzjęo przyznaniu
dofinansowania z RegionalnegoProgram Operacyjnego Województwa Opolskiegonalata 2014–2020naprojekt zatytułowany „Świadek wielokulturowości
regionu opolskiego. Renowacjai konserwacjakatedry pw. PodwyższeniaKrzyża
Świętego w Opolu”. Prace zaplanowane sąna lata 2017–2020, a podstawą ich
realizacji jest program konserwatorski pod nazwą:„Regotyzacja – ekspozycja
gotyckich wątków ceglanychścian,filarów międzynawowych i żebersklepiennych”, autorstwa prof. zw. dr. hab. Ireneusza Płuski. Źródłem do określenia
zakresuprac w programie konserwatorskim była wspomniana już dokumentacja rysunkowa o. EdwardaFrankiewicza OFM, powstała w latach 60. XX w.
Program otrzymał akceptację oraz pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na realizację prac.
Rozpoczynająsięprace,aleteż wielka niepewność konserwatorów, co ujawnią ścianywewnętrzneświątyni. Program prac konserwatorskich jest odważny,
zakładacałkowite skucietynków wewnętrznych i odsłonięcie wątków ceglanych
kościoła. Możnaśmiało powiedzieć, żeautor programu konserwatorskiegopodejmuje wyzwanie,którego nie udało sięprzeprowadzić wlatach 60.XX w. Komisje konserwatorskiewnikliwie analizują poszczególneodcinki odsłoniętych
ściankatedry. Nie wszystkiefragmenty dająsięjednoznacznie zinterpretować.
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ElżbietaMolak, zlecaprzeprowadzeniebadańarchitektonicznych, celemokreślenia przypuszczalnegowyglądu
orazprzekształceńarchitektonicznych katedry naprzestrzeni wieków. Największąniespodzianką i jednocześniezaskoczeniemokazuje sięścianapołudniowa
świątyni – to na niej dokonane odkrycia przekraczająwszelkie oczekiwania.
W trakcie prowadzeniaprac konserwatorzy odsłaniają relikty średniowiecznej
okrągłej klatki schodowejoraz jednobiegowąklatkę schodową,ukrytą w grubości muru między tzw. małą a dużą zakrystią. Historia nie zamierza jednak
milczeć i ujawnia więcej: pomieszczenienadtzw. małązakrystią zzachowanymi
tynkami na ścianachi ceramiczną posadzkąna podłodze. Prace„wstrzymują
oddech”,adokonane odkrycia zostająpoddane szczegółowymanalizom. Ostatecznie komisja konserwatorska przy nadzorze Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków podejmuje decyzję o zabezpieczeniu dokonanych
odkryć do momentu opracowaniaprogramu konserwatorskiegoorazkoncepcji
ekspozycji, celemprzystosowania tych przestrzeni dla zwiedzających.
W 2018r., równocześnie z toczącymi siępracami na elewacjachwewnętrznych kościoła, parafia katedralna realizuje następneprojekty i zakresy prac.
Dzięki dotacjomMinisterstwa SprawWewnętrznychiAdministracji, MinisterstwaKultury i Dziedzictwa Narodowego,opolskiegoZakładu KomunalnegoSp.
z o.o., Miejskiego Konserwatora Zabytków w Opolu oraz środków własnych
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parafii odsłonięciu spod tynków i konserwacji poddane zostająfilary świątyni. W tym samymczasie,dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,konserwacji zostajepoddany chór muzyczny katedry. Rok 2019
to początek prac konserwatorskich kończącychrenowację prezbiterium katedry. Dodatkowo podjęte zostają prace nad wymianą opraw oświetleniowych
wkatedrzeoraz oświetleniem ewakuacyjnym wramach zabezpieczeńprzeciwpożarowych (PPOŻ). Trwają również prace konserwatorskie czternastu stacji
Drogi Krzyżowej.
W maju 2020r. zostajązakończonepracekonserwatorskie na ścianachoraz
całym sklepieniu katedry. Nawagłówna świątyni, nawyboczne,chór muzyczny
oraz filary świątyni otrzymują spójnośćarchitektoniczną i estetyczną.Katedra
odsłoniła ukryte oblicze z wyrytą na nim historią. Postawiła jednak dalsze
wyzwania, które trzeba podjąć.
Szanowni Państwo,minione pięć lat tak owocnej pracy nie byłoby możliwe bezwsparcia wielu instytucji państwowych i samorządowych,organizacji,
stowarzyszeń,grup społecznych,instytucji kościelnych oraz ludzi dobrej woli.
W tym momenciezapomoc wrealizacji tegodzieła pragniemy podziękować:
Marszałkowi Województwa Opolskiego, Andrzejowi Bule, oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji ProgramówOperacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
Karinie Bedrunce,zażyczliwą współpracęwrealizacji projektów; Prezydentowi
Miasta Opola, Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, zawsparciefinansoweotrzymane
od Miejskiego Konserwatora Zabytków, które pomagało zachowaćpłynność
finansową,wspierającwkłady własnedla poszczególnychdotacji. Podziękowania
kierujemy wstronę przedstawicieli Urzędu WojewódzkiegowOpolu, szczególnie Elżbiety Molak – Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za
wsparcie merytoryczne, nadzór konserwatorski nad realizowanymi pracami
oraz udostępnienie dla celów publikacji wyników badań architektonicznych
we wnętrzu katedry, przeprowadzonych przez PawłaFilipowicza. Przekazany
materiał zostałzamieszczonywniniejszej publikacji. W tym miejscudziękujemy
również pracownikom urzędów: Marszałkowskiego,Wojewódzkiego, Miasta
Opola orazOpolskiego WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków zaniezawodną
pomocprzy koordynacji projektów, uzyskiwaniuniezliczonychopinii, pozwoleń
i decyzji administracyjnych, koniecznych do aplikowania o środki dotacyjne
oraz prowadzenia poszczególnych zakresów prac.
Dziękujemy Kapitule Odnowy Katedry Opolskiej, wszystkimjej członkom,
w tym: firmom, instytucjom kultury i sztuki oraz księżomdiecezji opolskiej
za podejmowanie wielu inicjatyw o charakterze,kulturalnym, społecznym
i religĳnym, dzięki którym pozyskiwanebyły środki finansowe,koniecznena
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zabezpieczeniewkładów własnych do przyznawanych dotacji. Mediom lokalnym dziękujemy zaprzekazywanieinformacji zprzebieguprac oraz wydarzeń
towarzyszącychrenowacji katedry opolskiej. Szczególnepodziękowaniakierujemy również w stronę ekonomadiecezji opolskiej, ks. dr. Gintera Żmudy, za
działania inicjatorskie Kapituły oraz czuwaniei koordynowanie pracy Prezydium Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej.
Dziękujemy wykonawcom prac konserwatorskich i renowacyjnych w katedrze opolskiej, Konsorcjum firm: „Międzyuczelniany Instytut Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,Krakowie
Delegaturaw Krakowie– Lider Konsorcjum i firma KAMEX Konserwacja
Obiektów Zabytkowych” orazich przedstawicielom: prof. dr. hab.Ireneuszowi
Płusce,autorowi programów konserwatorskich, zaodwagęzaplanowaniadzieła
regotyzacji wnętrza świątyni, Markowi Wawrzkiewiczowi – konserwatorowi
dzieł sztuki, zakierowanie pracami konserwatorskimi, oraz Wojciechowi Pyrkowi i Andrzejowi Strumińskiemu za sprawną organizację prac w katedrze.
Słowapodziękowania kierujmy również w stronę Haliny Ilnickiej, pełniącej
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiegow trakcie realizacji prac.
Dziękujemy autorom niniejszej publikacji zatwórczą współpracęi podzielenie się swoją wiedzą. Publikacja staje się pewną formą udokumentowania
efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich, które były przedmiotem
projektu pod nazwą „Świadek wielokulturowości regionu opolskiego. Renowacja i konserwacja katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętegow Opolu”.
Opracowanieprzedstawiarównież historię katedry orazjej walory architektoniczno-artystyczne.
Szanowni Państwo,bezożywczegotchnienia i życzliwego ducha wiele dzieł
nie byłoby możliwych. W tym miejscu serdecznepodziękowania kierujemy
w stronę proboszcza parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
wOpolu, ks.dr. WaldemaraKlingera, którego kompetencje,życzliwość,uśmiech
i zawszepełna dyspozycyjność stawały się ogromnym wsparciem w codziennej, stawiającej częstowiele trudnych wzywań, pracy na rzecz dzieła odnowy
katedry. Dziękujemy zaprzykład osobistegozaangażowaniasercai umysłu, za
kreatywność i pracowitość. Dziękujemy za postawę, która jest dla nas przykładem odpowiedzialności wobecdziedzictwa przeszłych pokoleń i szacunku
w stosunku do przyszłych.
Koordynatorzy Projektu
Agnieszka Węsiora
BeataBalicka-Błagitka
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Ilustracja 1. PanoramaOpola w 1680 r. Obraz wotywny namalowany w 1685r.
Muzeum ŚląskaOpolskiego. Fot. A. Nowak
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Opolska katedra na przestrzeni wieków
Historia opolskiej katedry jestnierozerwalniezwiązanazhistorią Opola i Śląska.Kościół pw. PodwyższeniaKrzyża Świętegonależy do najstarszych śląskich
kościołów. Co warto podkreślić, jegometryka jest starszaod przeprowadzonej
w XIII w. lokacji miastaOpola. Śladyosadnictwanaterenie miastasięgająVIII
w. i wiążąsięzesłowiańskim plemieniem Opolan, który nacyplu wyspyPasieki,
zwanymOstrówkiem, założył osadę.Pierwszyprzekazogrodzie nad Odrą odnotowano w zapiskachtzw. GeografaBawarskiegow połowie IX w. W okresie
kształtowania państwa Piastów Śląsk około 990 r. został odebrany Czechom
przez Mieszka I. W nowych strukturach administracyjnych państwaPiastów
osadastała się ważnym ośrodkiem militarnym przekształconym w warowny
gród dla jednej z drużyn Bolesława Chrobrego. Czaspanowania Bolesława
Chrobrego to także okres umacniania wiary chrześcĳańskiej. Według legendy
w1002r. w rejonie placu targowego,mieszczącegosięnaprawym brzeguOdry,
z nakazu polskiego władcy stanął drewniany kościół pw. ŚwiętegoKrzyża. Ta
decyzja była efektem odbytego w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego, na którym
BolesławChrobry uzyskałzgodęnautworzeniemetropolii i biskupstwwswoim
państwie. Powstałewe Wrocławiu biskupstwo potrzebowało w swojej diecezji
kościołów. NakazBolesławaChrobregoopostawieniu kościoła wpobliżu grodu
(w grodzie nie było miejsca) jest bardzo wiarygodny. Rangaświątyni została
wzmocniona w 1024r., kiedy to biskup wrocławski Klemens obdarował świątynię relikwią Krzyża Świętego,otrzymaną od św.Emeryka, synakróla węgierskiego,Stefana.Warto zaznaczyć,żejest to najstarszana Śląskurelikwia Krzyża
Świętego(biorąc pod uwagędatęjej przekazania). Jakwielkie znaczeniemiał ten
gestdla mieszkańcówmiasta świadczyherb Opola, który składasięw połowie
z orła piastowskiegoi w połowie z krzyża. Herb miasta narodził się zapewne
w okresiepierwszej lokacji Opola – jegonajstarszywizerunek zachowałsięna
pieczęciz końcaXIII w. Lokacji Opola na prawym brzeguMłynówki dokonał
książęKazimierz I około 1217r., przenosząctu mieszkańcówgrodu. W miejscu
grodu rozpoczął budowęzamku.I tak po 215latach kościół pw.ŚwiętegoKrzyża
włączono w granice utworzonego miasta Opola.
Od 1036 r. rozpoczął siętrudny okres w historii państwaPiastówm.in. za
sprawątzw. reakcji pogańskiej oraz spustoszeniaŚląskaprzez księcia czeskiego
Brzetysława w 1038 r. Odzyskanie Śląskaw 1050 r. przez Kazimierza Odnowiciela tylko na krótko przerwało walki z Czechamio śląskąziemię (trwały
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do 1137 r.). Śmierć króla BolesławaKrzywoustego w 1138 r. rozpoczęła okres
rozbicia dzielnicowego państwa polskiego. W 1179 r. Śląskzostał na nowo
podzielony – wyodrębnione zostało nowe księstwo z Opolem, Otmuchowem
i Nysą.Pierwszym księciem opolskim został Jarosław,synBolesławaWysokiego, który w 1198 r. otrzymał godnośćbiskupa wrocławskiego. Po jego śmierci
w 1201 r. księstwo zajął Mieszko Laskonogi (dawniej: Plątonogi), który stał
się założycielem dynastii Piastów opolskich. Opolscy Piastowie dbali o swoje
księstwo,dokonując wielu lokacji miast i wsi, wspierająckościoły i klasztory –
byli pierwszymi dobrodziejami kościoła pw. ŚwiętegoKrzyża.
Opole od co najmniej 1223 r. było stolicą archiprezbiteratu. W tym roku
wzmiankowano pierwszego znanegoz imienia śląskiegoplebana, którym był
Reginald z Opola. W latach 1232–1239kościół pw. ŚwiętegoKrzyża podniesiono do rangi kolegiaty. W tym czasiepowstaław Opolu kapituła kolegiacka.
W XIII w. nastąpiła dużazmiana w wizerunku świątyni. W latach 1254–1295
wmiejscedrewnianego kościoła wzniesiono nową,murowaną bazylikę zjedną
wieżą. Jednonawowabazylika była w stanie pomieścić ok. 4 tysięcy parafian.
Parafiaobejmowałamiasto i przyległe wioski. Budowaodbyła sięprzy wsparciu
opolskiego księcia Bolka I. Prawaparafialne w tym czasieprzeniesione zostały
do kościoła „na górce”.

Ilustracja 2. Szkicukładu kolegiaty ŚwiętegoKrzyża, w: F. Idzikowski, Opole.Dzieje miasta do
1863r. red. S.Baldy, Opole 2002, s.39.
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W średniowieczu kościół miał duży wpływ na wychowaniei obyczajeludności. Mieszkańcy Opola byli objęci nauką kościelną przez 150 dni w roku.
Szkołakolegiacka, utworzona w 1268r., pełniła ważnąrolę w nauczaniu dzieci. Kolegiata opolska posiadała dość bogatąbibliotekę – jej księgozbiór został
wzbogaconydzięki darowiźnie kanonika GrzegorzazGórek w1397r. Biblioteka
mieściła się w jednym z pomieszczeńw kościele pw. ŚwiętegoKrzyża.
W upalne lato 1415 r. piorun spowodował pożar i zniszczeniekościoła
(murowana świątynia miała dach kryty gontem). Po pożarzezdecydowano
owzniesieniu kościoła halowegowmiejscespalonejbazyliki. W 1446r. kolejny
duży pożar miasta zniszczył nowy kościół. Odbudowa i generalnaprzebudowa
kościoła po pożarzezostałaukończona dopiero w 1520r., do czegoprzyczynił
się mecenat ostatniego opolskiego Piasta, JanaDobrego. W efekcie powstała
imponujących rozmiarów gotycka świątynia halowa, zakończonaod wschodu
trzema apsydamizjednolitym dachemsiodłowym. Z tegookresuzapewnepochodzi kamienna gotyckachrzcielnica, której czaręzdobią dwa herby – Opola
i opolskich Piastów. To połączenie symboli świeckich (herby) z chrzcielnicą
wskazuje,żefundatorami byli mieszczaniei opolski książę.Odbudowakościoła
zaowocowałautworzeniem przy nawachbocznych większości kaplic i nadbu-

Ilustracja 3. Plan Opola z ok. 1400r. wg: W. Dziewulski, Miasto lokacyjnew Opolu w XIII–XV w.,
„Studia Śląskie”,t. I. Opole 1958
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dówek, które – zdaniem kuratora Bannera – od strony zewnętrznej „kościół
bardziej szpecąniż upiększają”.I tak po stronie północnej zbudowanezostały
kaplice: pw. św. Anny i św. Jadwigi. Po stronie południowej, najbliżej wejścia
głównego, znajduje się kruchta boczna z wejściem bocznym do kościoła; do
niej przylega zakrystia z wejściem do kościoła. Obok niej mieści się kaplica
pw. ŚwiętejTrójcy (obecnie Piastowska),którą wbudowano pomiędzy szkarpy
korpusu i nakryto sklepieniem krzyżowym. W opisie Bannerapojawia sięinformacja, że„jako trzecie wejściedo domu Bożegosłuży kruchta przyległa do
zakrystii z wejściem z kościoła, w której mieszcząsię schody prowadzącedo
biblioteki znajdującejsięnad kaplicą Matki Bożej”.
Bezpotomna śmierć jednego z wybitniejszych władców księstwa opolsko-raciborskiego, księcia JanaDobrego,w 1532r. zakończyła okres piastowski na
terenie księstwa.Król CzechFerdynand Habsburg zajął księstwo,które traktował jako „środek płatniczy”, zastawiającje w coraz to inne ręce.Od tego czasu
Opolei księstwobyły włączanewstruktury administracyjneCzech, Austrii, Prus
i Niemiec. Obraz stosunków etnicznych w mieście na podstawie urbarza z lat
1532–1533kształtował się następująco:nazwiska słowiańskie (polskie, czeskie,
łużyckie, morawskie) nosiło 62,6%opolan, nazwiskaniemieckie – 9,0%,wątpliwe– 23,3%,natomiast Żydów było 5,1%.Mieszkańcy posługiwali się językiem
polskim, niemieckim, a takżeczeskim.Znamienne jest też to, żepierwszy protestancki kaznodzieja, Wawrzyniec Jost,który pojawił się w Opolu w 1527 r.,
głosił kazania i po polsku, i po niemiecku. Sprawozdaniez wizytacji kościoła
kolegiackiego z 1696 r. stwierdza, że nabożeństwaodprawiane były w języku
polskim i niemieckim, akazaniena niedzielnej sumiegłoszono zawszepopolsku.
Wiek XVII stanowi„czarną kartę” wdziejachmiasta.Pożary,epidemiei konflikty w Czechachodbiły sięnakondycji ekonomicznej Opola i jegomieszkańców.W 1615r. wielki pożar Opola strawił większączęśćmiasta,takżekościoły.
Siła ognia była tak duża,żestopiły siędzwony kościelne. Również wojna trzydziestoletnia (1618–1648)nie omĳała Opola. W tym czasiemiasto,takżekościół
pw.ŚwiętegoKrzyża, paliło sięw1618,1622i 1647r. Szkodywyrządzone przez
nieprzyjacielskie wojska oszacowanow Opolu na 131 tysięcy talarów. Pożar
nie ominął mieszkańcówtakże w 1684r. Po tej serii pożarów dachy domostw
zaczętokryć dachówką.W 1725r. taki dach otrzymała również opolska kolegiata. Tu nasuwasiępytanie: Czy obecnegotyckie, gwiaździste sklepienie oparło
się tym licznym pożogom, czy też poddano je późniejszym przeróbkom bądź
naprawom? Wielu badaczyuważa, żeobecne sklepienia zostały wykonane na
nowo około połowy XVII w.
Wiek XVIII kolejny raz zmienił polityczną przynależnośćŚląska,atym samym Opola. W 1740r. zmarł cesarzKarol VI Habsburg.Rządyprzejęła córka,
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Ilustracja 4a.Opole z ptasiej perspektywy, rys. F.B.Werner,1750,Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu

Ilustracja 4b. Plan widokowy Opola z ok. 1750r. rysunek F.B.Werner – klisza
szklana z Muzeum ŚląskaOpolskiego
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Maria Teresa,co wykorzystał król pruski Fryderyk II. Podczaspierwszejwojny śląskiej (1740–1742) zajął większą częśćŚląska,a zawarty w 1742 r. pokój
przypieczętował losy Śląska.Pod rządami pruskimi ludność Opola przestała
być jednolita pod względem wyznaniowym. Do miasta przybyli niemieccy
protestanci. Byli to urzędnicy i żołnierze garnizonu, w mniejszym stopniu
kupcy i rzemieślnicy. W 1744r. w Opolu mieścił się konsystorz ewangelicki,
a od 1746r. pracował ewangelicki kapelan wojskowy.
Wiek XVIII spowodował duże zmiany w wyposażeniukolegiaty. W 1702 r.
doniosłym wydarzeniem było zawieszeniena kościelnej wieży dużegodzwonu
nazwanego„Wojciechem”,który wykonano nazlecenieStablowskiego– dziekana
kolegiaty. Na płaszczudzwonu umieszczono scenyzżycia św.Wojciecha. W 1711

Ilustracja 5. Kościół ŚwiętegoKrzyża,ok. 1885r., fragment pocztówki litograficznej z 1899r., opr. A. Nowak (ta pocztówka była umieszczonaw tubie
w jednej z nowych wież)
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r. w kaplicy pw. św.Jadwigizawieszonoobrazprzedstawiającydrzewo genealogiczne Piastów opolskich autorstwa śląskiegomalarza JohannaC. Lischki. W 1729r.
prezbiterium odgrodzono balustradąw stylu regencji.W 1737r. kościół ozdobiły
obrazy olejne zDrogą Krzyżową namalowaneprzez opawskiegoartystęJana Jerzego
deKont, który otrzymał obywatelstwoOpola (zaznaczyłto najednym zobrazów).
W latach1773–1774kościół wyposażonowzespółrokokowych ołtarzy autorstwa
Wenzla J.Böhma. Był to ołtarz główny zescenąukrzyżowania Chrystusa, wraz
zpostaciami apostołów Piotra i Pawła,i dwaołtarze boczne.Wtedy teżrozebrany
został nagrobek księcia JanaDobrego, stojący pośrodku nawy głównej. Renesansowąpłytę nagrobnąumieszczonow ścianie kaplicy pw. ŚwiętejTrójcy.
Wiek XIX przyniósł kolejne zmiany. W 1805r. zostałaufundowana nowa
ambonawstylu klasycystycznym, wykonanaprzezwrocławskiego sztukatora Jana
Echtlera. Wojna francusko-pruska (1806–1807)zubożyła Prusy, które, szukając
pieniędzy, ogłosiły w 1810r. dekret o kasacjimajątków zakonnychi kościelnych.
Członkom opolskiej kapituły wręczonodokument orozwiązaniukapituły. Zarekwirowano częśćnaczyńliturgicznych oraz cennąbibliotekę kolegiacką.
W 1813r. ważnym wydarzeniem dla kościoła pw. ŚwiętegoKrzyża stało się
przeniesienie do niego z kościoła „na górce” obrazu Matki Boskiej Piekarskiej
(Opolskiej). Ks. proboszcz Franciszek Paul umieścił obraz w kaplicy Matki
Bożej Szkaplerznej.
W 1816r. naskutekkolejnej reformy państwapruskiego Opolezostało stolicą
rejencji opolskiej. To okresuprzemysłowienia miasta,wzrostu liczby mieszkańców
i poszerzeniajegogranic. To czaskolejnych zmian wkościelepw. ŚwiętegoKrzyża.Powołanew 1840 r. Bractwo Różańcoweprzy kaplicy z cudownym obrazem
Matki Boskiej w 1852r. zebrało 1600talarów, zaktóre ks. proboszczH. Gleich
kupił nowy, marmurowy ołtarz, w którym 17 lipca 1852r. umieszczonoobraz
Matki BoskiejOpolskiej. Z tegopowodu kaplicęszkaplerznągruntownieprzebudowano,usuwającznajdującesięnad kaplicą dawneoratorium książęce(później
oratorium Oppersdorfów). Wyremontowano również podchórze – rozebrano
kaplicę chrzcielną pw.Ducha Świętegoi kaplicę pw.Trzech Króli.
OkresKulturkampfu (1871–1879)wRzeszyniemieckiejnieominął opolskich
kościołów. W 1875r. zawieszonowczynnościach proboszczaks.W. Porschai ks.
K. Wrzodka. Kościół zamknięto na kilka lat. Powrót księży nastąpił w 1883r.
W 1885r. księżapodjęli siędużegoprzedsięwzięcia przystępując do renowacji
świątyni. Było to bardzo dużeprzedsięwzięcie,które udało się przeprowadzić
takżedzięki dużemuzaangażowaniuparafian. Firma rzeźbiarskazMonachium
wymieniła zniszczonerzeźby w ołtarzu głównym i posągi w nastawachbocznych. W nawie głównej kościoła wzdłuż filarów ustawiono nowe,neogotyckie
ołtarze, a na chórze muzycznym zamontowano nowe organy firmy Schlagze
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Świdnicy. Na zewnątrz trwały pracenaprawczemocno skorodowanychmurów
kościoła – wtym celuskuto tynk, pozostawiającsurowącegłę.W 1899r. zbudowano dwie strzeliste, neogotyckie wieże,które odmieniły wizerunek kościoła.
Koniec prac budowlanych nastąpił w 1900 r. W 1914 r. podchórze otrzymało sklepienie kryształowe. Kolejnym wyzwaniem była instalacja ogrzewania
kościoła. W latach 1915–1916pod kaplicą pw. Trójcy Świętej zainstalowano
piec (podczastych prac nie stwierdzono pod kaplicą żadnychpochówków ani
trumien, tym samymrozwiano domysłyo starejkrypcie).
KlęskaNiemiec wpierwszej wojnie światowej obudziła nadziejęwśród polskiej ludności na połączenie Śląskaz odradzającym się państwem polskim.
O przynależności Górnego Śląskamiał zadecydowaćplebiscyt, nadzorowany
przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącąi Plebiscytową, którą ulokowano
w Opolu. Stolica Apostolska mianowała abp.Achillesa Rattiego na stanowisko
Wysokiego Komisarza Kościelnegodla obszarówplebiscytowych Górnego Śląska.Zamieszkał on naprobostwie parafii ŚwiętegoKrzyża, której proboszczem
był wtedy ks. JózefKubis. Abp Ratti 13 czerwca 1920 r. podczas niedzielnej
mszydla polskiej i niemieckiej ludności wygłosił słowo Boże,atłumaczem na
polskiej i niemieckiej mszybył ks. proboszczKubis.
Przeprowadzony 20 maja 1921r. plebiscyt dał korzystniejszy wynik stronie niemieckiej (59,4%) – w samym Opolu za Niemcami zagłosowało 94,8%
ludności. Wybuch III powstania śląskiegoz 2 na 3 maja 1921 r. wpłynął na
ostatecznypodział Górnego Śląska,w wyniku którego Polskaotrzymała 29%
z tego obszaru, a Niemcy – 71%.
Opole wraz z częściąGórnego Śląskapozostało w granicach państwa niemieckiego, zachowującnadanymu w 1919r. statusstolicy prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien).Zmiany,jakie zaszłypo plebiscycie,nie zmieniły
programu duszpasterskiegoparafii. Zachowanezostały mszewjęzyku polskim,
nabożeństwamajowei różańcowe.Takżewokresie hitlerowskim, ażdo 1939r.,
mimo różnych nieprzyjemności zestrony władz ks. Kubis odprawiał mszepo
polsku i bronił parafian,którzy mówili w tym języku.
Ważnym działaniem ks. JózefaKubisabyła szczególnatroska o obraz Matki
Boskiej Opolskiej. Ksiądz proboszcz sprowadził z kościoła w Jeleniej Górze
barokowy ołtarz, który zastąpił ufundowany w 1852 r. neogotycki ołtarz dla
obrazuMatki Boskiej Opolskiej. Zanim obrazumieszczonowbarokowym ołtarzu został nazlecenieks.Kubisa poddany w1927r. konserwacji, awe wrześniu
tegożroku odbyła siękolejna translacja obrazu – do nowegoołtarza w tej samej
kaplicy maryjnej. W 1936r. ks. proboszczzlecił kolejną konserwację obrazu,
tym razemgruntowną, w pracowni artysty malarzaŁukaszaMrzygłoda zNysy.
W 1943r. ks. prałat Kubis wobawieprzed ewentualnym uszkodzeniemobrazu
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bądź zniszczeniemzamówił jego kopię u prof. Fey’aw Berlinie. Kopia została
umieszczonaw kościelem, a oryginalny obraz Matki Boskiej Opolskiej został
ukryty w Zakładzie św.JózefawPrószkowie.Do kościoła pw. ŚwiętegoKrzyża
wrócił w lipcu 1945r. – 17lipca odbył się pierwszy powojenny odpust ku czci
Matki Boskiej.
Działania II wojny światowejrozpoczęły sięw Opolu w 1945r. Jużw 1944r.
Niemcy ogłosiły Opole miastem– twierdzą. Tużprzed zbliżającym sięfrontem
mieszkańcówOpola ewakuowanowgłąb Niemiec. W styczniu 1945r. oddziały
I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej zdobyły prawobrzeżnączęśćOpola
oraz wyspę Pasiekęi Bolko. Lewobrzeżne Opole zdobyte zostało 15 marca
1945r. Przekazaniewładzyprzezradzieckąnomenklaturę polskiej administracji
nastąpiło 24 marca 1945 r. W Opolu było wtedy zaledwie 170 mieszkańców.
Cofającesięniemieckie wojsko wysadziło wszystkie mosty. Wojska radzieckie
spaliły większośćdomów w obrębie staregomiasta oraz przy obecnej ul. Krakowskiej, ul. Katowickiej, ul. 1-goMaja i ul. Reymonta– ogółem901budynków.
Zniszczona została większośćbudynków użyteczności publicznej (sądy, stara
rejencja, kina, szpital, hotele). Poważnie zniszczone i zdewastowanezostały
zakładyprzemysłowe.Cementownia„Odra” (dawniej „Odra-Port”) pozbawiona
była całkowicie parku maszynowego.Inne cementownie były w różnym stopniu zdewastowane.Kościół pw. ŚwiętegoKrzyża ocalał, ucierpiał jedynie dach
(uszkodzony pociskami).
W tych pierwszych powojennych miesiącach przystąpiono do organizacji
duszpasterstwanaterenie miasta, conastąpiło dekretem prymasaPolski Augusta
Hlonda 15sierpnia 1945r. Zostałaustanowionanowajednostka administracyjnawarchidiecezji wrocławskiej – Administracja ApostolskaŚląskaOpolskiego,
nowąsiedzibąordynariatu zostałoOpole, natomiast kościół pw.ŚwiętegoKrzyża
został podniesiony do godnościprokatedry.
W 1952 r. obchodzono uroczyście 250-lecie pobytu obrazu Matki Boskiej
Opolskiej w Opolu z udziałem kard. StefanaWyszyńskiego,Prymasa Polski.
Obchody rozpoczęto 6 grudnia – trwały one ażdo 14 lutego następnegoroku.
W tym czasieobraz znajdował sięw głównym ołtarzu na specjalnie przygotowanym tronie. W 1958r. podjęto starania, niestety bezskuteczne,oodzyskanie
dzwonów zabranych przez Niemców w czasiewojny. W efekcie zamówiono
nowedzwony wfirmie F.FelczyńskiegowPrzemyślu,które zostały poświęcone
8 października 1961 r. Największy dzwon otrzymał imię „św. Urban”, trochę
mniejszy – „Maryja. Matka BoskaOpolska”,kolejne dwadzwony to „św. Jacek”
i „św. JudaTadeusz”.
Z okazji obchodówMillenium Chrztu Polski, które przypadałyna 1966r.,
przystąpiono do dużegoremontu wnętrza kościoła. Zamiarem było usunięcie
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tynków, abyodsłonić gotyckiemury. Okazałosięto jednak niemożliwe – mury
były w dużym stopniu wbardzozłym stanie.Nałożono na te partie nowetynki, a artysta S.Szmucz Krakowa wykonał na nich w technice sgraffito sceny
religĳne pokazujące odnalezienie Krzyża Świętegoprzez cesarzowąHelenę,
uzdrowienie chorego, który dotknął Krzyża Świętego,Ostatnią Wieczerzę
oraz postaci: św. Wojciecha, św. Jadwigi, bł. Ofki z krzyżem, św. Jackaz figurą Madonny i bł. Czesławaz monstrancją. W trakcie remontu odsłonięto
gotyckie okna w północnej nawie oraz obniżono okna do stanu pierwotnego
w prezbiterium. Kościół otrzymał też nowe witraże w odsłoniętych oknach.
Odnowiona świątynia zostałapoświęconawewrześniu 1968r. przez ks. prymasaStefanaWyszyńskiegoi ks. kard. Karola Wojtyłę. W 1972r. ustanowiona
zostaładiecezjaopolska, akościół opolski od tegomomentu stał sięgłównym
kościołem diecezji. Ważnym działaniem było wykonanie w 1978 r. nowego
zadaszeniazblachy miedzianej. Rok 1997przyniósł opolskiej katedrze nowe
drzwi z brązu, które zaprojektował i wykonał opolski artysta Adolf Panitz.
Drzwi zamontowano w wejściu głównym. XXI w. rozpoczął się dla diecezji
opolskiej i parafii przygotowaniem i rozpoczęciemdużegoremontu kościoła.
Remont rozpoczęto od katedralnych wież w latach 2007–2009.Kolejne prace
objęły ściany zewnętrznei wewnętrzne, stropy, krypty i wyposażenie.Efekty
sąjuż widoczne, opolska katedra odzyskuje swój blask.Pracekonserwatorskie
i badawczeukazały wiele nieznanych miejsc, jak choćby odkryta w kaplicy
św. JanaNepomucena studnia.
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Notka biograficznaautorki artykułu
UrszulaZajączkowska–historyk, muzealnik, przez41lat związanabyła zMuzeum ŚląskaOpolskiego, gdzie przeszławszystkie stopnie awansu(od asystenta
w Dziale Historycznym do dyrektora muzeum). Obecnie na emeryturze. Autorka licznych scenariuszywystaw stałych i czasowychw muzeum. Autorka
licznych publikacji o Opolu, ŚląskuOpolskim, fotografach i fotografii Opola.
Pomysłodawczynii autorka koncepcji kamienicy czynszowejprzy ul. św.Wojciecha9 w Opolu.
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Ilustracja 6. Widok częścizachodniej rynku w stronę kościoła ŚwiętegoKrzyża, 1885.Fot. E. Mertens,Muzeum ŚląskaOpolskiego

Ilustracja 7. Widok północnej częścimiasta zkościołem ŚwiętegoKrzyża, 1938.Fot. LeoBartelt,
Muzeum ŚląskaOpolskiego

Ilustracja 8. Fragmentmiasta od zachoduz widokiem na kościół ŚwiętegoKrzyża. Fot. N. N., 1936,
Muzeum ŚląskaOpolskiego

Ilustracja 9. Widok kościoła ŚwiętegoKrzyżaod strony Odry. ok. 1947.Fot. Marian Kornicki,
Muzeum ŚląskaOpolskiego

Ilustracja 10. Widok kościoła ŚwiętegoKrzyża od strony Rynku, ok. 1947.Fot. Marian Kornicki,
Muzeum ŚląskaOpolskiego

Ilustracja 11. Nawagłówna, widok na prezbiterium. Fot. A. Nowak, 2017,2019
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Pracekonserwatorskie we wnętrzu katedry
Opolska katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego była dotychczas niedocenianą budowlą o gotyckiej metryce, przysłoniętej historycznymi przekształceniamii remontami. To obiekt niezwykleważny dla kultury materialnej
ŚląskaOpolskiego.
Pierwszy kościół w tym miejscu, nad brzegiem Odry, wg tradycji miał
ufundować Bolesław Chrobry ok. 1002 r. Przyjmuje się, że w 1024 r. biskup
wrocławski Klemens przekazał kościołowi relikwię Krzyża Świętego,od którego świątynia przyjęła wezwanie.Pierwszeznanei potwierdzone informacje
o katedrze pochodzą z 1223r. – z zachowanegodokumentu biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, w którym wymienione jest imię pierwszego tutejszego
proboszcza,Reginalda. Do rangi kolegiaty podnosi opolską katedrę biskup
wrocławski TomaszI, oczyminformujewzmianka z1239r. Podkoniec XIII w.
zfundacji księciaBolka I opolskiegowzniesiono nowąmurowanajuż bazylikę,
poświęconąw listopadzie 1295r.

Ilustracja 12. SeraphimBuff, Katedra opolska,fragment grafiki, ok. 1859r.
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W 1415r. kolegiatę strawił pożar miasta. Popożodzeobiekt został odbudowywanyjako kościół halowy.Z 1444r. pochodząinformacje o nowej zakrystii,
w 1447r. wzmiankowane jest noweprezbiterium, w 1470r. zakończonoprace
przy korpusie świątyni. W 1518 r. wzniesiono kaplice pw. Świętej Trójcy, św.
Jadwigi i św. Anny. Odbudowę zakończono ok. 1520 r., za panowania księcia
JanaII Dobrego. Kolejne pożary świątyni – w 1446, 1615, 1618, 1622, 1647
i 1684r. – orazjej odbudowy wznaczącysposóbzmieniły bryłę obiektu, wygląd
jego elewacji i wnętrz, w tym także sklepień, których odtworzenie i naprawy
datuje sięna połowę XVI i początekXVII w.

Ilustracja 13. Katedra opolska, zdjęciez 1880r.

Największezmiany miały miejsce na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy
to zamurowano częśćokien korpusu, zlikwidowano pulpitowe dachy kaplic,
a ich elewacjom nadano jednolity wygląd, podwyższono wieżę południową
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i wzniesiono wieżępółnocną, przebudowanozachodnią elewacjęi przedsionek
międzywieżowy. Wówczasoblicowano także wszystkie ściany świątyni nową
cegłąmaszynową,co wznaczącysposóbzmieniło wygląd katedry. Wewnętrzu
usunięto częśćbarokowych ołtarzy i nadano mu charakter neogotycki. W zachodnie przęsłokorpusu wbudowano chór muzycznyi wstawiono noweorgany
z neogotyckim prospektem,a ścianywnętrz pokryto tynkami.
Ostatni szerokozakrojony remont katedry miał miejscewlatach 1963–1966.
Wtedy to m.in. podjęto próbę odsłonięcia ceglanychwątków ścian, usuwając
z ich powierzchni stare wyprawy tynkowe. Zaniechano tego, gdy okazało się,
iż odsłaniana cegłajest w bardzo złym stanie zachowania.Pozostawionetynki
poddano gruntownej renowacji. Wystrój ściankościoła wzbogaciły wtedy sceny
religĳne wykonane w technice sgraffita przez krakowskiego artystę Stanisława
Szmuca.Odsłonięty wątek ceglany pozostał jedynie w części prezbiterialnej
naw bocznych i na ścianachchóru muzycznego.
Katedrajest świątynią orientowaną, typu halowego,ztrzema nawami odługości pięciu przęseł. Posiada trójabsydowe zamknięcie od wschodu. Absydy

Ilustracja 14. Plan katedry opolskiej z rozwarstwieniem chronologicznym wg Schiedlausky,Hartman, Eberle, Die Bau- und Kunstdenkmäler desStadtkreisesOppeln, Breslau 1939
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zamknięte są trójbocznie. Od zachodu spinają bryłę obiektu dwie wieże na
rzuciekwadratu zprzedsionkiem pomiędzynimi, wktórym znajdujesięgłówne
wejściedo kościoła. Zamknięcie nawy głównej – szerszejodnawbocznych – jest
nieznacznie względemnich wysunięte. Prezbiterium nie jest wyraźnie wyodrębnione z korpusu budowli. W środku podkreślono je poprzezpodniesienie
poziomu posadzki odwastopnie względemcałegownętrza świątyni oraz ścianami oddzielającymi absydęnawygłównej od absydnaw bocznych. Pobokach
wydłużonego horyzontalnie korpusu znajdują się przybudówki na planach
prostokątów. Od północy sąto kaplice – św.Jadwigii św.Anny oraz wieżyczka
schodowaprzy wieży, od południa – kaplica Piastowska,dużai mała zakrystia
oraz kruchta. Korpus spięty jest od zewnątrz nieregularnie rozmieszczonymi,
dwuuskokowymi skarpami, częściowoprzysłoniętymi ścianami kaplic, zakrystii i kruchty. Okna są rozglifione, zamknięte ostrołukowo, z wypełnieniem
kamiennym laskowaniem i maswerkamiz witrażowym przeszkleniem.
Średniowieczne mury ceglane wnętrza świątyni stanowią w obecnym
układziehistorycznym niewątpliwiewartościowy zabytekarchitektury sakralnej
z początku XVI w. Jakomonumentalny obiekt z licznymi przekształceniami
historycznymi od końca XIII do XIX w. katedra opolska stanowi znakomity przykład rodzimego, śląskiego budownictwa ceglanego.Rozczłonkowane
wpłaszczyźniei mocno rozwinięte w fakturze architektonicznej ścianywnętrza
kościoła sąniezwykle wartościowymi pod względemwalorów wizualno-estetycznych.
W założeniach konserwatorskich ogólny charakter prac określono jako
„regotyzację” wnętrza świątyni, co w przypadku katedry opolskiej należy rozumieć jako odsłonięciei rekonstrukcję historycznych murów i wątków ceglanych, wwiększości gotyckich, będącychczęstocharakterystyczną cechąestetyki
wnętrz średniowiecznych„wielkich” katedr. „Regotyzacja”wnętrza świątyni jest
określeniem stosowanymdo konkretnego rodzaju prac renowacyjnych, ajego
pierwotną etymologią jest słowo recompositioponowne złożenie i ustawienie,
ajego greckim odpowiednikiem możebyćanastilosis – podnoszenie,wznoszenie. Pojęciate stosujesięw historii sztuki i konserwacji zabytkóww przypadku
zniszczonychkataklizmami lub mocno przekształconychobiektów historycznych. Należy pamiętać, żesześćwielkich pożarów kościoła (1415, 1446, 1615,
1622,1647i 1684r.) oraz naprawy poważnie nadwerężonychpożarem sklepień
znaczącoprzekształciły wnętrza, głównie naw bocznych i sklepień świątyni.
Kataklizmy orazinne względyużytkowezmuszałyużytkowników dawnejkolegiaty do ciągłych naprawmurów, aco zatym idzie, do powiększaniai podwyższaniabudowli. Największejednak przekształceniaceglanychmurów nastąpiły
pod koniec XIX w. Przebudowy i ingerencje w ściany świątyni spowodowały
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liczne przemieszania wątków ceglanych,trudne już dzisiaj do jednoznacznej
interpretacji historycznej.
Bardzopomocnewidentyfikacji historycznych murów okazałysięczęściowozachowanewyniki badańarchitektonicznych wnętrzao. EdwardaFrankiewiczaOFM
z lat 60. XX w. oraz niezwykle pomocne opracowanie autorstwa Hanny Kozaczewskiej-GolaszzPolitechniki Wrocławskiej.
Pozakończeniuprac konserwatorskich udało sięokreślić z dużym prawdopodobieństwem zasięgmurów średniowiecznych i nowożytnych. Pozostawienie późniejszych, niż średniowieczne, fragmentów ścian potraktowano jako
szczególnenośnikipamięci historycznej i „świadków” historycznych ingerencji
budowlanych. Ekspozycja ścian i filarów w gołej ceglepolegała na usunięciu
bardzo zwięzłych cementowychtynków zasłaniającychistotne walory estetyczne
świątyni. Oprócz wartościowych, średniowiecznych wątków ceglanych ujawniono również fragmenty murów pozbawionychcechstylowych i estetycznych,
abędącychgłównie rezultatem późniejszego,utylitarnego traktowania obiektu,
orazprymitywnie wykonanychremontów, sprzecznychzregułami historycznej
architektury. Odsłonięciezatem gotyckich ściani innych gotyckichform stylowych było więc w przypadku katedry opolskiej działaniem związanymzrestytucją i łączysięzreintegracją dawnychpłaszczyznarchitektonicznych średniowiecznegownętrza, wydobytych spod XIX-wiecznych tynków. W normalnie
użytkowanym przez wiele stuleci wnętrzu, jeszczeprzed jego potynkowaniem
w XIX w., dużepartie wątków ceglanychulegały zużyciu, przekształceniu lub
zniszczeniu. W tych przypadkach jedynym rozwiązaniem była ich częściowa
wymiana na nowe cegły, identyczne ze starymi. Granice takiej „regotyzacji”
wnętrza określała zasadazachowaniaprawdy historycznej i autentyzmu dzieła
architektonicznego. Uszanowaniu i zachowaniu podlegały także wartościowe
przekształcenia historyczne, ich zakres,skalai forma.
Zastosowano postępowanie oparte na współczesnych, naukowych podstawachwiedzy konserwatorskiej, zapewniono pełną rzetelnośćopartą nafachowej
wiedzy technicznej i technologicznej oraz – co najważniejsze – zapewniono
bezspornądominację autentycznych, gotyckich wątków ceglanych.
Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem konserwatorskim było całkowite usunięcie tynków z lat 60. XX w. pokrywających ściany naw bocznych
i profilowane filary międzynawowe. Niezależnie od aspektów stylowych
i estetycznych, usunięcie tynków miało istotne znaczenie, pozwalające na
precyzyjniejszeokreśleniechronologii budowy i wtórnych przekształceńświątyni. Szczególneznaczenie miało określenie zasięguwystępowania ceglanych
wątków wendyjskich z pierwotnej, późnoromańskiej budowli w zachodniej
częściobiektu i w partii chóru muzycznego.
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Ilustracja 15. Ściany
nawy południowej z filarami międzynawowymi
pokryte tynkami z lat
60. XX w., stan przed
konserwacją.
Fot. A. Nowak, 2017

Ilustracja 16. Ortofotoplan ściany
nawy południowej
z rejestrem stanu po
konserwacji.
Fot. J.Haliński, 2019
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Z powierzchni sklepień należałousunąćgrube nawarstwienia przemalowań
wykonaneróżnegorodzaju farbami oraz efekty wątpliwych naprawpłaszczyzn
wysklepek i profilowanych żeber sklepiennych, polegających na miejscowych
przetarciach ich powierzchni cienkowarstwową zaprawącementową.W przypadku później tynkowanych ceglanych żeber sklepień zachodziła poważna
obawa,żeusunięcie cementowychtynków z ceglanychprofili mogłoby uszkodzić delikatne i wyjątkowo cienkie kształtki ceramiczne.Dlatego na żebrach
zachowanoobecnenawarstwienia tynku.
Po odsłonięciu ceglanychwątków ścian i filarów samakonserwacja wątków
ceglanychmiała charakter zachowawczy.Należyprzezto rozumieć, żezniszczone
zabytkowe fragmenty ścian ceglanychodtwarzane były tylko w tych przypadkach,gdziebyło to absolutnieniezbędne. Mocno uszkodzonemury uzupełniono
sprawdzonymod wieków tradycyjnym sposobemwypełnienia brakującychpartii
wątków cegłamioanalogicznychwymiarach i zgodnejzoryginalną kolorystyką.
W przypadku uzupełnień rozległych zniszczeńi ubytków profili naroży filarów
międzynawowych konieczne było użycie do ich rekonstrukcji profilowanych
kształtek ceglanychwykonanych na wzór oryginalnych elementów.
Stosowanow pracachkonserwatorskich sprawdzonetechnologie i techniki
muratorskie, niewiele odbiegająceod technologii stosowanychwprzeszłoścido
wznoszeniamurów opolskiej świątyni, ale zmodyfikowane o zdobyczewspółczesnejnauki i sztuki konserwatorskiej. Odczyszczonopowierzchnie cegiełoraz
wzmocniono ich strukturę metodą impregnacji. Uzupełniono i zrekonstruowano wszystkie ubytki cegieł w murach, gdzie ich czytelność co do kształtu
elementów nie budziła zastrzeżeń.Wykonane uzupełnienia i rekonstrukcje
poddano pewnemu„uspokojeniu”, abyswojąnowościąnie zaburzały płaszczyzn
danychpartii ścian.
Dużym wyzwaniemnatury technicznej i estetycznejbyłouzupełnienieubytków pojedynczych cegieł w wątku ścian i filarów. Drobne ubytki w obrębie
poszczególnychzabytkowychcegiełuzupełniono specjalniedobranąfakturalnie
i kolorystycznie mineralną masąsztucznejcegły.Przy bardzo dużej „falującej”
powierzchni zniszczonegomuru wymagało to całościowego,odpowiedniego
opracowania płaszczyzny ścian, tak aby możliwe było założenie spoinowania
wątku ceglanegobezkonieczności zniekształcania formy spoin wmiejscu przełamania opracowywanej płaszczyzny.
Filarom przywrócono pierwotny wygląd zpołowy XV w. poprzezczęściową
rekonstrukcjęceglanych, pionowych profili i kamiennej odsadzkizwieńczającej
cokołową częśćfilarów.
Utrzymano odkryte spod warstw tynków reliktowo zachowanepierwotne
lub wtórnehistorycznespoinowania wątków ceglanychściani filarów. Usunięto
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jedynie zwięzłei nietrafione wfakturze i kolorze późniejszespoiny cementowe.
Nowe konserwatorskie spoiny ceglanychwątków odtworzono w tych partiach
zniszczonego spoinowania, w których zasięgjego występowania nie budził
wątpliwości. Rekonstrukcja spoinowania powtarza jego pierwotny charakter.
Nawiązuje do formy, kolorystyki i sposobuzakładania oryginalnych spoin.
W górnej, przysklepiennej częścifilarów zachowanoi uczytelniono malowaną na czerwono zaprawęspoin. W przypadku zachowanychwątków barokowych spoiny, zgodniezich charakterem,uzupełniono i scalonokolorystycznie.
Dokładne badania laboratoryjne pozwoliły określić skład zaprawużytych do
spoinowania wątków oraz pigmentów do kolorowania powierzchni spoin.
W miejscach,wktórych niemożna było mieć całkowitej pewnościodnośniedo
zasięgudanegorodzaju spoinowania, zakładano spoinę płaską,ściętąna równi
z licem cegły, w kolorze „neutralnej”, ciepłej szarości.
Sklepienia nawy głównej i naw bocznych zostały zaaranżowanekonserwatorsko tak, aby ich wygląd nawiązywał do oryginalnych sklepień gotyckich.
Tynkowe profilowane żebra sklepień pomalowano na kolor cegły z zaznaczeniem jasnegospoinowania. Przedstawionąi wykonaną propozycję opracowania
estetycznegożebersklepiennych uzasadniaanalogia metod i technik spotykanych szczególnie na Śląsku.
Rozpatrując propozycję nowej ekspozycji wnętrza katedry opolskiej, przywracającej jej monumentalny, zabytkowy charakter, należało rozważyć kwestię istniejącej dekoracji sgraffitowej występującej na ścianachnaw bocznych,
zrealizowanej w latach 60. ubiegłego wieku przez artystę malarza Stanisława
SzmucazKrakowa. Twórczość StanisławaSzmucajest wysoko oceniana wsztuce współczesnejII połowy XX w., jakkolwiek oceniając poziom artystyczny
sgraffit wkatedrze,należypotwierdzić powszechniewypowiadanenie najlepsze
opinie o jego walorach estetycznych.Jednakżew publikowanych materiałach
i recenzjach twórczości S.Szmucadekoracje sgraffitowe w katedrze opolskiej
uznawanesązanajwiększe osiągnięcie artysty.
Oceniającobiektywnieproblematykę, walory estetyczneiwartość„pamiątkową”dekoracji sgraffitowych wkatedrze,należałowprojekcieregotyzacji świątyni
utrzymać je we wnętrzu – jako zaszłośćhistoryczną, związanąz najnowszymi
dziejami świątyni i pamięcią o artyście. Zachowanedekoracje stanowią rodzaj
wydzielonych obrazów na gotyckich, ceglanychwątkach ścian naw bocznych.
Pozbawione tynków ceglaneściany naw i filary międzynawowe, a także
sklepienia, po usunięciu pokrywających je bezwartościowych nawarstwień
ukazały całązłożonośćhistorii opolskiej katedry – jej budowy, zniszczeńi odbudowy, rozbudowy, remontów i renowacji począwszyod XIII w. do czasów
współczesnych.Wymagałoto podejmowania na bieżąco,wtrakcie trwania prac,
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Ilustracja 17.a,b. Sklepienienawy południowej: (a) stan przedkonserwacją;(b) stanpo konserwacji.
Fot. A. Nowak, 2017, 2019

Ilustracja 18.a,b. Nawapółnocna: (a) stanprzed konserwacją;(b) stanpo konserwacji.
Fot. A. Nowak, 2017, 2018
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decyzji codo odpowiedniej aranżacji konserwatorskiej poszczególnychodkryć,
ujawniających się na ścianach świątyni. Forma ich ekspozycji musiała także
uwzględniaćfakt, żeobiekt jestczynnym i ważnymmiejscemkultu religĳnego.
Najcenniejszymzdokonanychodkryć było odsłonięciereliktów średniowiecznej
okrągłej klatki schodowej,„utopionej” obecniewmurzenawy południowej, oraz
bardzo dobrze zachowanejjednobiegowej klatki schodowej,ukrytej w grubości
muru między tzw. małą adużązakrystią.
W trakcie konserwacji ceglanychwątków ściany nawy południowej – po
usunięciu cementowychtynków w czasiewykuwania całkowicie zdestruowanych, pojedynczych cegieł i po wyciagnięciu kilku z nich – odkryto pozostałości ściany okrągłej klatki schodowej z dobrze zachowanymi ceglanymi
stopniami schodów (wraz z P. Filipowicz). Wyraźnie rozpoznawalny zarys
przebieguklatki uwidocznił sięw drugim przęślenawyod strony zachodniej,
począwszyod poziomu posadzki do wysokości glifu okiennego. Na jednym
zestopni znajdowały się pozostałości ptasiegogniazda,w którym znaleziono
skrawekpergaminu zfragmentem tekstu zapisanympismem o kroju gotyckim
z inicjałem w kolorze czerwonym.

Ilustracja 19. Ściananawy południowej z widocznymi miejscami odkryć klatek schodowych,
nieregularnym przemurowaniembieguokrągłej klatki po stronielewej i zamurowanymokienkiem prowadzącym do pomieszczeńnad zakrystiami po stronie prawej. Fot. A. Nowak,2019
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Kolejnym odkryciem dokonanym w nawie południowej było ujawnienie
pomieszczenianad tzw. małą zakrystią. Pomieszczeniezzachowanymi tynkami
na ścianachi ceramiczną posadzkąna podłodze łączyło sięwąskim przejściem
z zagruzowaną przestrzenią strychową nad dużą zakrystią – ta część,o wysokości ok. 1,5m, powstaławwyniku przebudowyzakrystii i wykonania nowego
stropu w XIX w. Wejściedo odkrytego pomieszczenianad małą zakrystią było
możliwe po usunięciu zamurówki małego okienka, którego zarys pojawił się
na ścianie nawy w pobliżu empory chóru muzycznego,4,5 m nad posadzką.
Najbardziej spektakularnym było odkrycie w trakcie eksploracji zagruzowanego strychu nad dużą zakrystią wejścia do jednobiegowej, bardzo wąskiej
klatki schodowej,ukrytej
w grubości muru między obu zakrystiami.
Klatka
o szerokości66 cm, przy grubości muru 156 cm, biegnie w dół od poziomu
strychu w kierunku północnym, tj. do wnętrza katedry. Niestety, jej bieg został przerwany w dolnej strefie i kończy sięścianąwymurowaną z nowożytnej
cegły maszynowej.Na ścianachi sklepieniu wnętrza klatki zachowanesątynki
pokryte pobiałą, a schodywykonane z cegły przykrywają drewniane stopnice,
na których zalegadrobny gruz. W połowie biegu klatki na ścianiewschodniej
znajduje się glif okienny z zamurowanym wąskim okienkiem, które obecnie
wychodzi na wnętrze dużej zakrystii.

Ilustracja 20. Plan katedry opolskiej z zaznaczonymimiejscami usytuowania odkryć okrągłej
klatki schodoweji klatki umiejscowionej w grubości muru między małąi dużą zakrystią.
Opr. M. Wawrzkiewicz, 2019
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Ilustracja 21 a, b. Odkryte pomieszczenienad małą zakrystią: (a) ścianapołudniowa z widocznym
małym okienkiem „wejściowym”; (b) ścianawschodnia z zagruzowanymprzejściem do przestrzeni
strychowej nad dużązakrystią. Fot. A. Nowak, 2019

Ilustracja 22 a, b. Odkryta przestrzeń strychowa nad dużązakrystią, ścianazachodnia: (a) zagruzowanewejściena strych; (b) przysłonięte gruzem wejściedo klatki schodowejbiegnącejw grubości
muru między zakrystiami. Fot. A. Nowak,2019

Oba odkrycia – tak ważnedla wciąż nie do końca rozpoznanej i opracowanej historii opolskiej katedry, a także dla historii architektury ziem śląskich,
aŚląskaOpolskiego wszczególności– będąwymagały podjęcia szeregudziałań
w ramach planowanego programu badawczo-konserwatorskiego: dokładnej
i rozważnej eksploracji odkrytych wnętrz, przeprowadzenia badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich wraz z pełną inwentaryzacją
pomieszczeń,w tym skanowanialaserowego3D. Wyniki tych działań stanąsię
podstawą do opracowania programu postępowania konserwatorskiego oraz
projektu aranżacjikonserwatorskiejwnętrz wrazzprojektem architektonicznym
rozwiązującym kwestie udostępnienia odkrytych pomieszczeń.Należy mieć
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Ilustracja23 a, b. Odkryta klatka schodowa biegnąca w grubości muru między małą i dużą zakrystią: (a) widok w dół klatki; (b) ceglane schody z drewnianymi stopnicami; Fot. A. Nowak, 2019

nadzieję, że planowane prace rozpoczną się w najbliższym czasiei pozwolą
znaleźćodpowiedzi na pytania onajstarsząhistorię gotyckiej katedry w Opolu.
Konserwacja katedry opolskiej była świadomym i przemyślanym działaniem, opartym na współczesnej naucekonserwatorskiej. Jestto obecnie jedna z największych w kraju, a może i najważniejsza realizacja konserwatorska
tegotypu, przywracającahistoryczne i estetycznewalory zabytkowetej śląskiej
świątyni. Zawartewcałym postępowaniukonserwatorskim podstawynaukowe
oparto na historycznym rozpoznaniu, materiałoznawstwie i współczesnych
technikach i technologiach konserwatorskich. Artystyczna aranżacjawnętrza
stawia katedrę opolską jako jeden z najlepszych przykładów aktualnej sztuki
konserwacji w Polsce.
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Współautor koncepcji oraz programu konserwacji elewacji i wnętrz opolskiej
katedry (z Marekiem Wawrzkiewiczemi TomaszemMyckiem – konserwatorami dzieł sztuki, JoannąPłuską–historykiem sztuki, Marią Rogóż– chemikiem).
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RzeźbyKamiennej, Stiuku i Ceramiki. Autor licznych projektów i znaczących
realizacji konserwatorskich, jak konserwacjazamkuwNiepołomicach, Pieskowej Skale,BaranowieSandomierskim, murów obronnych i Bramy Floriańskiej
w Krakowie, budynku Collegium Maius UJ, wnętrz katedry w Sandomierzu
(z prof. W. Zalewskim i prof. I. Płuską).Kierujący zespołemkonserwatorskim
realizującym pracewewnętrzu opolskiej katedry, autor odkrycia średniowiecznych klatek schodowychdokonanegow trakcie ich realizacji.
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Ilustracja 24. Nawapółnocna w trakcie prac konserwatorskich. Odsłonięty ceglanywątek ściany
po usunięciu cementowychtynków z wyraźnie widocznymi śladami historycznych przekształceń
świątyni. Fot. A. Nowak, 2017

Ilustracja 25. Nawapołudniowa w trakcie prac konserwatorskich. Widoczny odsłonięty ceglany
wątek ściany po usunięciu cementowych tynków w trakcie odczyszczaniepowierzchni cegieł. Fot.
A. Nowak, 2019

Ilustracja 26. Nawapółnocna w trakcie prac konserwatorskich. Widoczny odsłonięty ceglanywątek ścianypo usunięciu cementowychtynków z odkrytym zarysemzamurowanejniszy lawaterza
(?). Fot. A. Nowak, 2017

Ilustracja 27. Nawapołudniowa w trakcie prac konserwatorskich. Widoczny otwór odsłaniający
odkryty relikt wnętrza owalnej klatki schodowej.Na ceglanychschodachpozostałości ptasiego
gniazda zezwitkiem pergaminu zapisanympismem gotyckim. Fot. M. Wawrzkiewicz. 2019

Ilustracja 28. Nawapołudniowa w trakcie prac konserwatorskich po usunięciu tynków. Widoczne,
odkryte ceglanestrzępia muru zamykającegood wschodu zakrystie z okresu średniowiecza.
Fot. A. Nowak, 2018

Ilustracja 29. Przestrzeństrychowa nad dużązakrystią. Widoczne zagruzowanie pachsklepiennych
cegłą,ceramicznymi dachówkami i fragmentami elementówkamiennych. Fot. A. Nowak,2019

Ilustracja 30.Wnętrzeklatki schodowejodkrytej w grubości muru między małąadużązakrystią. Na
„dnie” klatki znalezionopozostawionystalowyprzecinaki butelkępo piwie(ok. 1900r.) z browaru
Neuländer Dampfbrauerei w Nysie. Fot. A. Nowak, 2019

Ilustracja 31. Nawagłówna w trakcie prac konserwatorskich przy sklepieniu. Widok z rusztowania
na prezbiterium zasłoniętewielkoformatowym baneremz nadrukiem zdjęcia jego wnętrza z ołtarzem głównym. Fot. A. Nowak, 2020

Ilustracja 32. Fragment ściany pólnocnej. Fot. Rafał Nosal, 2018
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Historia katedry ukryta w murach
Badania architektoniczne ścianpółnocnej i południowej kościoła katedralnego wOpolu pw.PodwyższeniaKrzyża Świętego,realizowane wlatach
2017–2019.
Badania architektoniczne katedry podjęto w dość specyficznychokolicznościach– wtrakcieprowadzenia prackonserwatorskich, kiedy odsłaniano kolejne
partie lica podłużnych ścian świątyni od strony jej wnętrza. Wykorzystywano
nadarzającąsięsposobnośćobserwacji powierzchni ścian, wcześniejotynkowanychi niedostępnychbadaczomarchitektury. Z jednej strony możliwośćwykorzystaniaustawionych rusztowańumożliwiała prowadzeniebadań nacałej wysokości
wnętrza, z drugiej – wysokie tempo prac konserwatorskich i ich organizacja
stanowiły pewneograniczeniaw dokumentowaniu odkrywanych reliktów.
Wcześniejszeopracowania dotyczące dziejów budowlanych kościoła miały miejsce w okresie przedwojennym, wykonane w 1939 r. przez Günthera
Schiedlaustha,Rolfa Hartmanna i Hildę Eberle. Przed nimi historię świątyni
zgłębiali Ferdinand von Quast(1846)i Thurm (1935), ich rozpoznaniapodważała jednak praca z 1939r. Po wojnie historię kościoła analizowali: o. Edward
Frankiewicz OFM – przy okazji pracremontowych prowadzonychwlatach60.
XX w., Krzysztof Eysymontt (1964) oraz Hanna Kozaczewska-Golasz(2014).
Należy zwrócić uwagę, że badaczeniemieccy mogli korzystać z przekazu
związanegozgruntownymi pracamiremontowymi prowadzonymi naprzełomie
XIX i XX w., jest więc prawdopodobne,że dysponowali informacjami, które
nie wynikały wyłącznie zanalizy starszychmateriałów historycznych. Ich praca
mogła jednak celowo pomĳać obecnośćnajstarszychreliktów świątyni z tych
samychprzyczyn, co decyzjao rozbiórce reliktów zamku opolskiego.
Bezpośredniąanalizę, wykonaną również w oparciu o własne rozpoznanie
powierzchni ścianwewnętrznych, miał sposobnośćprzeprowadzićo.E.Frankiewicz OFM przy okazji prowadzonegoremontu wnętrza wlatach sześćdziesiątych
XX w. Pomimo żenie posiadał profesjonalnegowykształcenia architektonicznegoczy konserwatorskiego, sporządził i pozostawił po sobiedośćprecyzyjną
dokumentację odsłanianych wówczasreliktów.
Opracowania Krzysztofa Eysymontta i Hanny Kozaczewskiej-Golaszstanowią bardzo cenny zbiór informacji o historii kościoła, należyjednak zwrócić
uwagę,żeautorzy nie mieli możliwości konfrontowania swoichrozważańdotyczącychdziejów katedry opolskiej bezpośredniozzabytkowąsubstancjąobiektu.
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Ilustracja 33. Widok katedry od strony
zachodniej. Fot. M. Warzkiewicz, 2017

Badaniaprowadzone w latach 2017–2019pozwalają więc nauzupełnienie
dotychczasowej wiedzy. W trakcie prowadzonych prac udokumentowano,
niekiedy poddanopomiarowi i interpretacji kilkadziesiąt węzłówbadawczych,
które w oparciu o zaobserwowanewzajemnerelacje względne poszczególnych
partii murów pozwoliły na sporządzeniestratygrafii podłużnych ścian naw
bocznych oraz w pewnym zakresie weryfikację datowania murów przylegających do nich.
To wszystko uzupełniono badaniami termoluminescencyjnymi, wykonanymi przez dr. Artura Gintera (2017, 2018r.), których wyniki w niektórych
przypadkach przyniosły obraz dośćnieoczekiwany.
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Innym badaniem terenowym, którego wyniki przynoszą znaczącywkład
wrozpoznanie historii kościoła, sąnieinwazyjne badaniageoradarowe,prowadzonew2012r. przezfirmę GEORADARi w2019r. przezMirosława Furmanka
i Artura Rapińskiego.
Wnioski z badań architektonicznych wypływają więc zarówno z dotychczasowychbadań historycznych, terenowych, termoluminescencyjnych, jak
i georadarowych.
Ze względu na syntetyczny charakter niniejszego opisu wyników badańarchitektonicznych, dokonaneodkrycia ograniczonezostajądo tych, którewydają
sięszczególnieistotne dla dziejów świątyni, jak również tych, które zmuszajądo
znaczącegoskorygowaniadotychczasowejwiedzy ohistorii kościoła i zaskoczyły
w trakcie prowadzeniabadańrównież ich autorów.
Zarówno fragmenty muru północnego, jak i południowego naw bocznych
kościoła, wobrębieich pogrubienia, ujawniającegosięwidocznymi wewnętrzu
nawbocznychodsadzkami,sąfragmentami świątyni najstarszej,wykorzystanymi w latach późniejszychw trakcie kolejnych faz jej rozbudowy. Były znacznie

Ilustracja 34. Widok północnej ścianykatedry w kierunku wschodnim. Fot.A. Nowak,2018
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Ilustracja 35. Widok północnej ścianykatedry w kierunku zachodnim. Fot.A. Nowak,2018

Ilustracja 36. Widok południowej ścianykatedry po zakończeniuprac konserwatorskich.
Fot.A. Nowak, 2019

66

Historia katedry ukryta w murach

przekształcanewwyniku realizacji między innymi wejśćdo przyległych kaplic
budowanychwlatachpóźniejszych.Niemniej zarównood strony północnej, jak
i południowej, na linii ich wschodniegozakończenia,ujawnione zostały ślady
nieistniejących murów biegnącychw kierunku dzisiejszegownętrza kościoła.
Sąone niewątpliwie reliktem zamknięcia wschodniego ówcześniefunkcjonującychnawbocznych,araczejpołudniowej nawyboczneji północnej zakrystii,
zlokalizowanejsymetryczniedo bocznejnawypołudniowej. Odkryciereliktów
zakrystii od strony północnej, poza wyżej wymienionym ślademnieistniejącej ściany wschodniej, wiąże się z rozpoznaniem przebiegu jej zamknięcia
zachodniego, a przede wszystkim odnalezieniem przez prowadzących prace
konserwatorskie wcześniej zamurowanej niszy, zapewnelawaterza,oraz położonegonieco nawschód,nieznacznie nad poziomem posadzki, odpływu wody
wykonanegow murze północnym kościoła. Odprowadzenie wody zachowane
jest w bardzo dobrym stanie, w formie ceglanegozagłębienia ze spadkiem
w kierunku ściany, zakończonegootworem odpływowym. Budowę lawaterza
pozazakrystią trudno uznaćzamożliwą, dlategopierwotna lokalizacja zakrystii
przylegającejzapewnedoówczesnegoprezbiterium po północnej stronie kościoła wydaje się oczywista. Prawdopodobnie rozebrano ją wraz z przedłużeniem
nawy bocznej północnej na wschód. W tym samym czasiezbudowano nową
zakrystię, istniejącą do dzisiaj, która przylega do nawy południowej kościoła.
Ustalonookresprzedłużenia nawypołudniowej wkierunku wschodnim naok.
1475r. (± 44lata – badaniatermoluminescencyjne). Początkifunkcjonowania
nieistniejącej zakrystii należywiązaćzlatami osiemdziesiątymiXIII w. Takądatę
wypału ustalono dla ceglanejpróbki pochodzącejzreliktu dawnegonarożnika
północno-wschodniegozakrystii.
Znaczną częśćmuru północnego nawy bocznej przesłania dekoracja rzeźbiarska wykonana przez Stanisława Szmucaw latach sześćdziesiątychXX w.,
a decyzja o jej zachowaniu uniemożliwiła obserwację tej częścimuru nawy.
Dokonał jej jednak o. E. Frankiewicz OFM, ilustrując na dość precyzyjnych
rysunkachrelikt pary dwóchostrołukowych okien,których lokalizacja pozostaje
w kolizji z dzisiejszym podziałem wnętrza świątyni na poszczególneprzęsła.
Odkrył on również relikty oparcia dwupolowegosklepienia nad nieistniejącą
zakrystią wrazzamurowanymotworem okiennym pod łukiem wschodnim. Nie
zdawał sobiewówczassprawyz istnienia w tym miejscu zakrystii.
Kolejne partie muru północnego ulegały kolejnym przekształceniom,których wymagały budowy kolejnych wejść do wznoszonych kaplic – św. Anny
i św.Jadwigi – i potrzeby połączeniaich z wnętrzem kościoła. Znacznapartia
muru posiadajednak cechytechnologiczne zbliżone do fragmentu ściany,dla
której udało się ustalić wczesnądatę wypału cegieł (ok. 1287 r.). Została ona
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Ilustracja 37. Relikt lawaterzai odprowadzenie wody. Fot.A. Nowak,2018

Ilustracja 38. Relikt lawaterzai odprowadzenie wody. Fot.A. Nowak,2018
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Ilustracja 39. Fragmenty murów pozbawionych wątku, interpretowane jako
relikty ścian biegnącychdo wnętrza nawy,
nawa północna. Fot. A. Nowak,2018

zbudowanazcegiełozbliżonych proporcjach zzastosowaniemzaprawyobarwie
jasnej,niemal białej, zzawartościądrobnegokruszywa. Zachodnie zamknięcie
bryły zakrystii rozpoznano w postaci śladów rozebranegomuru, który biegł
do wnętrza kościoła, oraz braku lica tego fragmentu ściany północnej nawy
bocznej.Relikt ten znajdujesięnieco nawchód od wejściado kaplicy św.Anny
i na zachód od niszy dawnego lawaterza.
Dalej w kierunku wschodnim w stosunkuod istniejącego,przebudowywanegoportalu północnego rozpoznano rozwarstwienie, w którym wyraźnie do
partii zachodniej muru dobudowanopartię wschodnią. Pomiar użytych cegieł
oraz wspólne cechy użytej zaprawy z wyżej opisywanym fragmentem muru
pozwolił wyciągnąćwniosek, żeniewielki fragment pomiędzy portalem i rozwarstwieniem należy do najstarszej rozpoznanej fazy budowy kościoła. Mur
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Ilustracja 40. Fragmentymurów pozbawionych wątku, interpretowane jako relikty ścianbiegnących do wnętrza nawy, nawa południowa. Fot.P.Filipowicz, 2019

przylegający od wschodu zawierał ślady ściany biegnącejw kierunku wnętrza
kościoła. Powyższyfragment uznano zajednoznacznie późniejszy od fazy najstarszej.Powstałjednak zapewnejuż na przełomie XIII i XIV w.
Zaskakującerozpoznanieprzyniosło badaniepółnocno-zachodniego narożnika kościoła, któremożliwebyło do przeprowadzeniajedyniepowyżej poziomu
empory. W sposób jednoznaczny rozpoznano, że mur nawy kontynuuje się
wkierunku zachodnim wrazześladamiopracowaniaspoinowania, amur wieży
został zbudowanypóźniej. Uznano,żecały odcinek pomiędzy wcześniejopisanym reliktem muru pierwotnego wsąsiedztwieportalu i narożnikiem kościoła
powstał w końcu XIII w., nie odnaleziono bowiem rozwarstwienia pomiędzy
obydwoma elementami, a powierzchnia ściany wydawała się technologicznie
jednorodna. Ponadto liczono się z dotychczasowym datowaniem wież – jako
najstarszymireliktami pierwotnej świątyni. Późniejszebadaniatermoluminescencyjneprzyniosły datowanieobu fragmentów przyległych murów i ustaliły
czaswypału cegiełścianypółnocnej na1332r. (±30), awieży – na1488r. (±24).
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O ile uzyskany czaswzniesienia fragmentu muru północnego nawy można
uznaćzafazępierwotną, zakładającbliskość dat 1287i 1332,to późne datowanie
badanegofragmentu wieży, jednoczesnegoz przedłużeniem naw bocznych na
wschód(1475[±44]), jest zaskakujące,choćprawdopodobne. Zwracanatomiast
uwagęfakt, żedatowanie fragmentu muru północnego jest także dość bliskie
uzyskanejdacie odnośnie do północnej ściany, zamknięcia „małej zakrystii”
przylegającej do ściany zewnętrznej nawy południowej: 1365 (±31). Jestwięc
prawdopodobne,żepierwotnie zachodniezamknięcie nawbocznychpokrywa
sięzopisanymreliktem rozebranegomuru odnalezionym wsąsiedztwieportalu

Ilustracja 41. Rozwarstwienie
narożnika północno-zachodniego kościoła widoczne nad
poziomem empory.
Fot. P.Filipowicz, 2019
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północnego. Kolejną wczesnąfazą rozwoju świątyni byłoby jej przedłużenie
w kierunku zachodnim i likwidacja elementówkolidujących przestrzennie
z nawami bocznymi, a dopiero następną– budowa wież. Rozpoznania dokonane w obszarzenawy południowej wydają się tę tezępotwierdzać, co będzie
opisanew dalszejczęściartykułu.
Badaniaściany południowej nawy bocznej przyniosły wyniki zbliżone do
przeprowadzonychod strony północnej. W miejscachsymetrycznych do rozpoznawanychreliktów rozebranych murów, biegnącychw kierunku wnętrza
kościoła wnawiepółnocnej, dostrzeżonoanalogiczneanomalie w nawiepołudniowej, copotwierdziło pierwotny wschodni zasięgnawbocznychi pozwalana
wskazanienajstarszegoich zasięguod zachodu,nalinii rozpoznanegoprzebiegu
rozebranegomuru.
Przeprowadzone badania georadarowew 2019 r. ujawniły na osi kościoła
anomalie, które występują w obszarzeprzyległym od zachodu do przebiegu
nieistniejącego muru zachodniego,wyznaczającobiekt owymiarach zbliżonych
do kwadratu,który mógłby odpowiadaćlokalizacji pierwotnej wieżylub kruchty
na osi najstarszegozachodniegozamknięcia bryły świątyni.
Najistotniejszymi wynikami badań przeprowadzonych w obrębie ściany
południowej, poza wcześniejwspomnianymi reliktami murów biegnących
dawniej w kierunku wnętrza kościoła, jest wczesnezamurowanie(ok. 1365 r.
[±31]) od północy tzw. „małej zakrystii”. Jejasymetrycznepolasklepienne(żebra
pola północnego nie spływają do narożnika pomieszczenia,awyznaczająjego
pierwotną kontynuację na północ) wskazują, że pomieszczenieto skrócono
(w połowie XIV w.) zapewnewcelurozbudowy nawy w kierunku zachodnim.
Takiemu samemuzabiegowi poddano odkrytą w trakcie badań owalną klatkę schodową,której częśćrozpoznano w narożniku południowo-zachodnim
kościoła pierwotnego. Schodyte mogły prowadzić na nieistniejącą, najstarszą
emporęzachodnią lub do pomieszczeniaznajdującegosięnad „małą zakrystią”.
Relikty klatki schodowejujawniono wewgłębnychodkrywkach zamurowania
schodów(wykonanych z udziałem firmy konserwatorskiej). Udało się w nich
odnaleźć kilka ceglanych,zabiegowychstopni opartych na zachowanymfragmencie również ceglanegordzenia oraz na ścianie zewnętrznej klatki z zachowanym fragmentem opracowanegoi dobrze zachowanegolica. Nieco powyżej
odsłonięto fragmenty przesklepienia biegu schodów.
Zamurowanie „małej zakrystii” przylegaod strony zachodniej, poniżej arkady empory, do muru starszegozopracowanąpłaszczyznąlica zewnętrznego,
biegnącąwgłąbmuru, w kierunku południowym. Ten fragment ścianytechnologicznie odpowiada najstarszymrozpoznanym partiom kościelnych murów,
jest wykonany zdośćpłaskich cegieł spoinowanych jasnązaprawązdomieszką
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Ilustracja 42. Fragment sklepienia nad małą zakrystią, widok w kierunku północnym. Fot.A. Nowak,2018
Kolejne stopnie klatki schodowej odsłoniętej przez firmę konserwatorską. Wewnątrz odkrywki widocznypółokrągły przebieg muru wewnętrznego schodów.Kolejne stopnie ostopniachlekko wklęsłych,powierzchnia cegiełlekko starta.
Zodsłonętej niszywydobyto szkielety ptaków i zapewne nietoperza oraz fragment
pergaminu zapisanego pismem gotyckim

Ilustracja 43. Stopnieowalnej klatki
schodowej. Fot. P.Filipowicz, 2019
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Ilustracja 44. Odkryte przesklepienie
owalnej klatki schodowej.
Fot. P.Filipowicz, 2019

opracowanynarożnik
z warstwą tynku
biegnącądownętrza
muru

Ilustracja 45. Rozwarstwienie muru
poniżej empory,
widoczny fragment
ściany z zachowaną
jej powierzchnią
zewnętrzną.
Fot. P.Filipowicz, 2019
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drobnego kruszywa. Wczesnedatowaniezamurowania (ok. 1365r.) potwierdza
powyższe spostrzeżenie.
Ważnegoodkrycia dokonano wtrakcie eksploracji pomieszczeniaznajdującegosięnad „małą zakrystią”. Pozazamurowanym reliktem wyjścia zww. schodów rozpoznanotu dobrze zachowanyfragment przypory południowej, która
należyniewątpliwie do najstarszejrozpoznanej fazy funkcjonowania kościoła.
Jejlokalizacja nie odpowiada dzisiejszemupodziałowi przęseł,zbieżnajest natomiast z analogicznym reliktem po przeciwnej stronie, na zewnątrz kościoła,
nieco na wschód od portalu północnego. Powierzchnia tego fragmentu muru
jest pokryta warstwą cegieł pochodzących z remontu kościoła prowadzonego
na przełomie XIX i XX w. i jego pełniejsza obserwacjanie jest możliwa do
przeprowadzenia. Pomieszczenie posiada dobrze zachowanąceglaną posadzkę, było połączone przejściem z pomieszczeniemznajdującym sięniegdyś nad
główną zakrystią. Zachowaneotwory drzwiowe pomiędzy nimi pozwoliły na
ustalenie pierwotnego poziomu użytkowego obu pomieszczeń.Stwierdzono
kolizję przestrzennąpomiędzy istniejącym sklepieniem nad zakrystią główną

Ilustracja 46. Pomieszczenienad małą zakrystią,
narożnik północno-wschodni, zachowanaprzypora południowa. Fot.P.Filipowicz, 2019
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Ilustracja 47.
Pomieszczenie nad
małą zakrystią,
narożnik północno-wschodni,
zachowanaprzypora
południowa.
Fot. P.Filipowicz, 2019

fragmenty zawiasóworaz
ryglowania przejściado
kolejnego pomieszczenia

śladnaprawy
nadproża

Ilustracja 48. Jednoz dwóch przejśćpomiędzy
pomieszczeniaminad zakrystiami południowymi.
Fot. P.Filipowicz, 2019
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ślad rygla zamykającego przejście

opracowaniespoin- zatarcie
i poziome nacięcie- strona południowa

fragment zawiasu

opracowaniespoin- zatarcie
i poziome nacięcie- strona północa
Ilustracja 49.Jednozdwóch przejśćpomiędzy pomieszczeniaminad zakrystiami południowymi.
Fot. P.Filipowicz, 2019
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Ostrołukowezwieńczenie łuku widoczne
w odkrywcewykonanej przez konserwatorów

Częściowozachowanyprzebieg linii
otworu zwieńczonegoostrołukowo

Ilustracja 50. Fragment zamurowanej arkady zwieńczonej ostrołukowo pomiędzy pomieszczeniem
nad główną zakrystią i nawąpołudniową. Fot.P.Filipowicz,2019

i niniejszym poziomem. Pierwotniezakrystia główna była znacznieniższa,anad
nią znajdowało się obszernepomieszczenie, zapewnekaplica. Jegoranga była
dośćznaczna,gdyżwmurze pomiędzy nim anawą bocznąkościoła zbudowano
wydatnąostrołukową arkadę,którą odsłonięto w trakcieprac konserwatorskich.
W murze pomiędzy „małą” i
główną zakrystią prowadzący prace
konserwatorskie natrafili na jednobiegową, wąską klatkę schodową wznoszącąsię
w kierunku południowym, prowadzącądo pomieszczeńznajdujących sięnad
obiemazakrystiami.
Kolejnym istotnym odkryciem jestzamurowanadolnapartiaotworu okiennego,ujawnionegopomiędzy nawąpołudniową i głównązakrystią, zlokalizowanego
nad wejściemdo niej, poniżej wcześniejopisanejarkady łączącejprzestrzeńnawy
zniezachowanympomieszczeniem.Okno to znajdujesięna linii dzisiejszegofilara
międzynawowegoi spływu żebersklepiennych na ścianę południową kościoła.
Stanowiewidentnąkolizję przestrzennązistniejącym układem konstrukcyjnym
świątyni i pochodzi zapewnezwczesnejfazyjej funkcjonowania.
Całkowicie nieznany pozostajewschodni zasięgnajstarszegoprezbiterium.
Dość znacząceanomalie rozpoznane w trakcie badań georadarowych prowa78
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Ilustracja 51. Fragment zamurowanego,
zwężanegootworu okiennego nalinii
podziału przęsełkościoła, glif wschodni.
Fot.A. Nowak, 2019

dzonychw2019r. naosi kościoła, wrejonieprezbiterium, bezpośredniozalinią
najstarszegozasięgunawbocznych, mogąbyćistotnym wskazaniemistnienia tu
krypty. Miałaby ona rangęszczególnązewzględu na eksponowanąlokalizację.
Rozwój bryły kościoła od strony zachodniej pozostajeniejasny. Nie prowadzono w tym rejonie prac konserwatorskich i powierzchnie średniowiecznych
ścian pozostały na poziomie przyziemia niedostępne.Po uzyskaniu wyników
badańtermoluminescencyjnych wnioski zbadańarchitektonicznych dotyczące
stratygrafii tej częściświątyni ulegająpewnym korektom, co uwzględnia treść
niniejszego opracowania. Jednakpóźne datowanie wież zachodnich powinno
zostać poddane ponownej weryfikacji, jako wynik szczególniezaskakujący,
zwłaszczaże znacznaczęśćich odsłoniętej powierzchni zewnętrznej ujawnia
w wielu miejscachwątekwendyjski, acegłyrelatywnie niskie (ok. 8,5 cm) mogłyby wskazywaćna znacznie starszedatowanie.
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Wyniki badańgeoradarowych(2012,2019)wmiejscachspodziewanychwwyniku badańarchitektonicznych anomalii wwielu miejscachwydająsiępotwierdzać
wnioski z tych badań. Wydaje się jednak zasadnekontynuowanie rozpoznania
georadarowego,szczególniew miejscach domniemanej lokalizacji pierwotnych
filarów międzynawowych(odmiennej od współczesnej),zachodniegozamknięcia
kościoła i wschodniego zasięgunajstarszegoprezbiterium.
Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe jest wskazanie najistotniejszychfaz rozwoju bryły kościoła:
FazaI, koniec XIII w. – budowakościoła trójnawowego,zzakrystią przyległą
od północy do prezbiterium, owalną klatką schodowąw narożniku południowo-zachodnim i przestrzenią nazywanąwspółcześnie„małą zakrystią” oraz być
możewieżązlokalizowanąnaosinawygłównej od strony zachodniej.Mury „małej
zakrystii” w tym czasiekontynuowały sięw kierunku wnętrza kościoła, wyznaczającbyć możeprzestrzeń, nad którą była zlokalizowana empora zachodnia.
FazaII, I połowa XIV w. – rozebranieokrągłej klatki schodowej,skróceniepomieszczeniadzisiejszej„małej zakrystii”, przedłużenienaw wkierunku zachodnim.
FazaIII, połowaXV w. – przedłużenieprezbiterium w kierunku wschodnim,
budowanowej zakrystii.
FazaIV, II połowa XV w. – przedłużenienawbocznychw kierunku wschodnim, zamiana ścian bocznych prezbiterium na filary międzynawowe,budowa
wież(?). W tym czasiestarazakrystia północna już nie istnieje, mogła zostaćrozebranawcześniej–wrazzbudową nowejzakrystii południowej, wpołowieXV w.
Fazyrozwoju obiektów przyległych do bryły kościoła w niniejszym opracowaniu pominięto jako rozpoznane i znane z opracowań wcześniejszych.
STRATYGRAFIAOZNACZENIA:
mury powstałe ok. 1287r.
mury powstałe ok. 1300r.,
po powstałych ok. 1287r.
mury powstałe ok. 1416r.
budowa nowego kościoła
mury powstałe ok. 1447r.
mury powstałe w II poł. XVw.
mury powstałe w I poł. XVIw.,
budowa kaplic
mury powstałe w XVIw.,
po budowie kaplic
mury powstałe w poł. XVIIIw.
mury powstałe w XIXi XXw.
oraz współczesne
przebieg nieistniejących XIIIw.
murów
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Ilustracja 52.Stratygrafiamurów północnegoi południowego z uwzględnieniem rozpoznania ścian przyległych.
Autor: P. Filipowicz, 2019

Historia zapisana w murach

Omówiono je wyłącznie w przypadkach,w których badaniaarchitektoniczne
murów północnego i południowego naw bocznych kościoła przynosiły nowe
informacje o historii jegofunkcjonowania.
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Ilustracja 53. Nawapołudniowa w trakcie prac konserwatorskich. Widoczna górnapartia zamurowania reliktów wnętrza odkrytej owalnej klatki schodowej,które obecniejest parapetemwnęki
okiennej. Fot. M. Wawrzkiewicz, 2019

Ilustracja 54. Nawapołudniowa w trakcie prac konserwatorskich. Odkryte spod warstw przemurowań przypuszczalnieXIV-wieczne otwory wentylacyjne (?) znajdującesięna poziomie posadzki.
Fot. A Nowak, 2019

Ilustracja 55. Nawapółnocna w trakcie prac konserwatorskich. Widoczny odsłonięty ceglanywątek ściany po usunięciu cementowych tynków z odkrytą niszą lawaterza.Fot. A. Nowak, 2017

Ilustracja 56.Nawapółnocna w trakcie prac konserwatorskich. Odkryty relikt muru poprzecznego
zeskośniewyprowadzonymi cegłami w górnej partii ściany nawy. Fot. A. Nowak,2018
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