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1. SAKRALNE OBIEKTY WAROWNE – ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 

Obiekty architektury obronnej stanowią istotną, wielonarodową część architektonicz-
nej spuścizny minionych wieków. Szczególną rolę w tej grupie pełnią obiekty sakralne, 
które oprócz wiodącej funkcji religijnej wyraźnie wspomagały funkcje obronne danego 
terytorium. Różnorodność form przestrzennych, rozwiązań konstrukcyjnych i materiało-
wych, wynikająca z ciągłego dopasowywania metod obrony do postępu techniki wojsko-
wej, a przejawiająca się w licznych systemach fortyfikacyjnych architectura militaris utrud-
nia stosowanie ogólnych zasad konserwatorskiego postępowania wobec tego szczególne-
go zasobu architektury obronnej. Na obszarze województwa śląskiego sakralne obiekty, 
jako dzieła i zespoły fortyfikacyjne nie są zbyt liczne. Stanowią tym bardziej cenny,  
a w swojej różnorodności wyjątkowy w skali polskiej, zasób. Są one odzwierciedleniem 
ewolucji budownictwa obronnego i sakralnego jednocześnie. Obiekty te są świadectwem 
szczególnego wyboru i wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
do funkcji warownych. 

Obiekty te poddano kompleksowym analizom krajobrazowo-architektonicznym, któ-
rych wyniki będą mogły być i powinny rozszerzone na prace szczegółowe np. w poszcze-
gólnych gminach lub powiatach województwa śląskiego oraz przyczynić się do wsparcia 
aktywności lokalnych grup działania tj. szkolnych kół miłośników obiektów historycz-
nych, towarzystw krajoznawczych itp. Wybór obiektów był prowadzony w taki sposób, 
aby reprezentowały stosunkowo dużą różnorodność, aby na tej postawie stworzyć propo-
zycję typologii obiektów i traktować je jako swoiste modelowe reprezentacje. 
 
2. CEL I METODA BADAŃ 
 

Celem projektu była wstępna identyfikacja, ocena stanu zachowania krajobrazu sa-
kralnego i warownego oraz wskazanie kierunków dla promocji ufortyfikowanych obiek-
tów sakralnych województwa śląskiego na potrzeby konserwacji a także turystyki. Szcze-
gółowym celem badań była ocena zagrożeń wybranych obiektów sakralnych o dawnych 
funkcjach warownych oraz ocena ich wartości krajobrazowych. Przedmiotem badań było 
5 wybranych z 20 obiektów zabytkowych ufortyfikowanych obiektów sakralnych w sze-
rokim zapleczu krajobrazowym (ujęcie przestrzenne). Ocena położenia obiektów w krajo-
brazie i ustalenie walorów widokowych ma duże znaczenie dla turystyki i planowania 
przestrzennego. Wykonane prace mają charakter pilotażowy i powinny być kontynuowa-
ne na wyższym poziomie szczegółowości. Projekt może mieć zastosowanie do opracowa-
nia profesjonalnego szlaku turystycznego w oparciu o wykreowany produkt turystyczny. 
 
Metody pracy: 

 
W pierwszym etapie prac stosowano metody studialne. Polegały na zgromadzeniu  

i analizie map topograficznych, ortofotomap i map dawnych; zebraniu i analizie materia-
łów źródłowych, w tym bogatej literatury przedmiotu i regionu oraz archiwalnych mate-
riałów pisanych, materiałów ikonograficznych a także dokumentów parafialnych i tema-
tycznych źródeł internetowych. Uzupełnienie stanowiły opracowania wydawane przez 
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gminy lub parafie. Analizowano także mapy turystyczne dostępne na stronach Urzędu 
Marszałkowskiego, gdyż przyjęto założenie, iż badane obiekty mogłyby stanowić cenne 
uzupełnienie dotychczasowych turystycznych szlaków kulturowych  po województwie 
śląskim. Na tym etapie wskazano 20 obiektów, które spełniały przyjęte kryteria (opis ni-
żej). Na tym etapie pracy wykonano także wzorcowe arkusze kart oceny zagrożeń tech-
nicznych obiektów oraz kart oceny wartości krajobrazowych.  

W drugim – zasadniczym etapie badań przeprowadzono zwiad terenowy w 20 wstęp-
nie wytypowanych obiektach. Pozwolił on zawęzić liczbę badanych obiektów do 7 a na-
stępnie 5. Po mimo, że wstępne założenia projektu mówiły o wyborze 5 spośród 15 obiek-
tów, zdecydowano o rozszerzeniu liczby analiz, aby przedstawić najbardziej zróżnicowa-
ne obiekty. W dalszym etapie prowadzono inwentaryzacje terenowe oraz waloryzacje 
obiektów wg opracowanych kart oceny (rozdz. 9). Prace terenowe wspomagane były wy-
wiadem z proboszczami wybranych obiektów jak również przedstawicielami władz lo-
kalnych i społeczności miejscowych. Szczegółowe obserwacje i pomiary pozwoliły na wy-
pełnieniu kart oceny (w załączeniu). Sporządzono bogatą dokumentację fotograficzną. 
Kartę oceny wartości krajobrazowych wypełniano metodą bonitacji punktowej. 

Ostatni etap prac miał ponownie charakter studialny. Polegał na przygotowaniu jed-
nego wzorcowego warsztatu, podczas którego nastąpiła prezentacja wstępnych wyników  
i poznanie oczekiwań przedstawicieli mieszkańców, władz lokalnych oraz osób duchow-
nych zarządzających danym obiektem. Pozwoliło to na konsultacje społeczne z osobami, 
które ze względu na miejsce zamieszkania bądź też pracy są bezpośrednio związane z ob-
szarami badanych terenów ufortyfikowanych obiektów sakralnych. Na tym etapie celem 
pracy rozpoznano poziom zaangażowania lokalnych społeczności w promocję produktu 
turystycznego, którego rdzeniem ma być badany obiekt oraz rozpoznanie możliwości ak-
tywizacji społeczności lokalnych w sektorze usług (dodatkowe miejsca pracy, mały biznes) 
oraz większej partycypacji społecznej na rzecz rewitalizacji obiektów i szerszego upo-
wszechnienia ich turystycznej roli oraz wartości krajobrazowych. W końcowym etapie 
przygotowano materiał kartograficzny i przystąpiono do sporządzenia raportu. Prace kar-
tograficzne przeprowadzono na modelu numerycznym terenu (NTM) w programie kom-
puterowym MapInfo Professional.  
 
3. KRYTERIA WYBORU OBIEKTÓW DO BADAŃ 
 

Do realizacji zadania wytypowano obiekty i ich zespoły spełniające następujące  
kryteria: 

• położenie nadrzeczne lub/i wzgórzowe obiektów, które z lokalizacyjnego punktu 
widzenia predysponuje obiekt do funkcji obronnej; 

• położenie miejscowości w różnych częściach województwa śląskiego – aby oszaco-
wać potencjał województwa w analizowanym zakresie; 

• różne style architektoniczne – aby ocenić różnorodność stylistyczną architektury sa-
kralnej w połączeniu z architectura militaris i na tej podstawie ocenić wartość historyczną; 

• różny czas powstania – dla potwierdzenia tezy o ważności tego typu obiektów  
w różnych okresach historycznych lub zmienności funkcji obronnej w inną funkcję kom-
plementarną z sakralną; 
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• różny stopień zachowania i udostępnienia obiektów – przyjęto preferencje dla obiek-
tów mało znanych i słabo wypromowanych 

• obiekty sakralne o udokumentowanych wartościach (figurujące w spisie zabytków); 
• obecność architektonicznych form umocnień fortecznych: murów, fos, wież, bastio-

nów i innych form fortyfikacyjnych. Należało ocenić, czy samo położenie obiektu (wzgó-
rze, rzeka, szerokie pole widoczności) nie spełniały waloru obronności. 
 
4. KRYTERIA OCENY WARTOŚCI OBIEKTÓW I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 

Kompleksowa ocena stanu zachowania i zagrożeń obiektów przeprowadzono  
w oparciu o istniejącą dokumentację lub obserwacje i pomiary terenowe. 

Szczegółowe badania opierały się na ustaleniu czy dany obiekt posiada już wykonaną: 
• Analizę historyczną na tle historii miejscowości 

- Kwerendę archiwalną (dokumenty i fotografie archiwalne); 
- Badania architektoniczne nawarstwień i wszelkich zmian architektoniczno-  

konstrukcyjnych; 
• Opis stanu istniejącego  

- Inwentaryzację konstrukcyjną; 
- Inwentaryzację architektoniczną – styl, detale. 
- Inwentaryzację uszkodzeń (rysunki i dokumentacja fotograficzna); 

• Badania techniczne 
- Badania warunków geotechnicznych; 
- Badania stanu zarysowań konstrukcji; 
- Badania stanu zawilgocenia i zasolenia murów; 
- Badania stanu tynków. 

 
W przypadku braku takiej dokumentacji eksperci dokonywali samodzielnie oględzin 

budynków i wypełniali karty oceny.  
Kompleksowa ocena wartości krajobrazowych wybranych miejsc jest pochodną m.in. 

położenia obiektu w przestrzeni, stanu jego zachowania oraz ciągłości spełniania histo-
rycznych funkcji. Uzyskana ocena może być wskazówką do wytyczania kierunków i per-
spektyw rozwoju danego miejsca. Przeprowadzone wartościowanie z założenia miało 
wymiar subiektywny, wynikający z indywidualnego punktu widzenia, wiedzy, świado-
mości i doświadczeń odbiorcy. Dlatego wykorzystano metody, które umożliwiają zobiek-
tywizowanie tej oceny i pozwalają na pomiar określonych cech i parametrów danego 
obiektu sakralnego w krajobrazie. Bazują one na metodzie bonitacji punktowej oraz wizu-
alizacji przeprowadzonej z użyciem narzędzi i technik analizy komputerowej. 
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Tab. 1. Zakres znaczeń poszczególnych grup wartości: 
Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Opis waloru 

Wartość  
informacyjna 

treść krajobraz stanowi nośnik złożonych informacji, które  
jednoznacznie identyfikują dany element lub cechę  dawność 

historyczność 
autentyczność 
reprezentatywność 
unikatowość 
odrębność 

Wartość  
estetyczna 

wzniosłość  
krajobraz jest źródłem odczuć estetycznych,  
przypisywanych wartościom przestrzennej kompozycji,  
najczęściej odnosi się do oceny wizualnej 

piękno 
harmonia 
naturalność 
różnorodność 

Wartość  
emocjonalna 

swojskość krajobraz wykształca u człowieka określone stany  
emocjonalne; wskutek percepcji krajobrazu powstanie  
silnych relacji człowieka z miejscem; cechy odnoszone  
najczęściej do walorów estetycznych (grupa kryteriów  
powyżej) i symbolicznych (grupa kryteriów poniżej) 

tradycja 
tożsamość 

Wartość  
symboliczna 

symbolika krajobrazu jest reprezentacją cech ilustrujących głębsze  
poziomy znaczenia treści; właściwości niejednoznaczne  
pozostawiające odbiorcy możliwość swobodnej  
indywidualnej interpretacji 

sacrum 
genius loci 

Źródło: Wg Myga-Piątek U., 2012 s. 207 (zmienione). 
 

• Krajobraz jako wartość informacyjna 
 

Wśród proponowanych do oceny w tej grupie cech należy wymienić: 
 
A. Informacja – krajobraz jako źródło złożonych informacji, specyficznych właściwo-

ści fizycznych obiektów związanych jego strukturą, fakturą, treścią i funkcją (informacje 
obiektywne); informacje te mają zdolność oddziaływania na intelekt odbiorcy wywołując 
różne skojarzenia (informacje subiektywne); do oceny krajobrazu brano pod uwagę tylko 
te informacje, które jednoznacznie identyfikują dany element lub cechę;  zespół powiąza-
nych elementów strukturalnych krajobrazu nadających mu określony sens, wymowę, zna-
czenie. Treść jest źródłem informacji i symboliki. Jakie informacje może wprost odczytać  
z krajobrazu. Istotna jest „czytelność” krajobrazu sakralnego w zakresie maksymalnej ilo-
ści informacji. Treść krajobrazu rejestruje materialne formy świadczące o obronności i sa-
kralności miejsca. 

B. Dawność – wiek historyczny krajobrazu kulturowego, obecność dających się wy-
datować elementów (obiektów) a także trwałość relacji i powiązań między nimi; dawność 
określonej i utrwalonej funkcji krajobrazu (od kiedy spełnia funkcję sakralna, a od kiedy 
funkcję warowną, obronną) oraz typowej dla niej organizacji przestrzennej; kryterium 
wskazujące najstarsze elementy strukturalne systemu, pozwalające na dalszą bardziej 
wnikliwą analizę ewolucji krajobrazu; 
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C. Historyczność  –  cecha krajobrazu wskazująca na możliwość traktowania krajo-
brazu jako dowodu historycznych wydarzeń, które były istotne dla danego kręgu kultu-
rowego lub regionu; obiekt sakralny i otaczający go krajobraz jest w tym przypadku źró-
dłem informacji i wiedzy o przeszłości; zapisem tradycji miejsca i jest specyficzną formą 
upamiętnienia, poprzez obecność materialnych reliktów;  

D. Autentyczność – rozumiana jako oryginalność, prawdziwość, zgodność struktury  
i funkcji, np.: stopień zachowania pierwotnych wzorów stylistycznych, zgodność aktual-
nego użytkowania terenu z naturalnymi zasobami przestrzeni, dopasowanie do warun-
ków środowiskowych stylów osadniczych i użytkowania ziemi; 

E. Reprezentatywność – wysoki stopień zachowania cech charakterystycznych dla 
danego typu i stylu; cechy reprezentujące typowe dla określonego okresu historii lub krę-
gu kulturowego style użytkowania; kontynuacja pierwotnych funkcji obszaru (ciągłość 
użytkowania terenu lub jego ewolucyjna transformacja) wynikająca z naturalnych walo-
rów środowiska geograficznego;  

F. Unikatowość – wyjątkowość, niepowtarzalność, rzadkość występowania danego 
typu krajobrazu i jego charakterystycznych cech przestrzennych; krajobrazy i  obiekty, są 
tym cenniejsze, im rzadziej występują. Istotna jest przy tym skala unikatowości, (regional-
na, krajowa, kontynentalna, światowa). Całkowicie odmienny wzór użytkowania prze-
strzeni, często endemiczny lub reliktowy będzie miał charakter unikatowy; w naszym 
przypadku możemy stwierdzić raczej jedynie unikatowość na skalę regionu. (np. Jasna 
Góra jest unikatowa w skali Polski). 

G. Odrębność – unifikacja  cech stylistycznych i cech organizacji przestrzeni w obrę-
bie badanego obszaru i wyraźnych różnicach w stosunku do sąsiednich terytoriów. Wyra-
ża pewną typowość i specyficzną organizację, uporządkowanie charakterystyczne dla da-
nego regionu. Dotyczy to stylu architektonicznego, stosowanych materiałów budowla-
nych (np. kamień wapienny na Jurze), kultywowanie dawnych tradycyjnych wzorów 
użytkowania terenu. 

 
• Krajobraz jako wartość estetyczna 
 
Jest to ocena cech wizualnych, podlegająca na przypisywaniu wartości przestrzennej 

kompozycji jaką jest krajobraz do najważniejszych kryteriów oceny w tej grupie należą: 
A. Wzniosłość – wielkość obiektu. Wzniosłość często odnosi się do bezkresu krajo-

brazu; w naszym przypadku chodzi o ocenę „wybijania” się i wrażenia „potęgi” danego 
obiektu w otaczającym krajobrazie. Tę cechę najczęściej miało wzmocnić ufortyfikowanie 
obiektu. Oceniano stopień ufortyfikowania, a także obecność wież, dzwonnic, baszt itp., 
położenie potęgujące ogólny wymiar „potęgi” obiektu.  

B. Piękno – podstawowa kategoria estetyczna wyrażająca pozytywną właściwość 
krajobrazu, wynikająca z zachowania i zgodności proporcji, harmonii barw, dźwięków, 
stosowności, umiaru i użyteczności; 

C. Harmonia – określa sposób współwystępowania określonych elementów w krajo-
brazie, który może być przez obserwatora uznany za najbardziej właściwy, doskonale pa-
sujący do akceptowanych wzorców i ideałów, korzystnie oddziałujący na całokształt 
oglądanej scenerii; pełnia zgodności treści, formy i funkcji krajobrazu;  
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D. Naturalność – określa stopień zachowania przyrodniczego podłoża lub przyrod-
niczego tworzywa (np. starych drzewostanów w otoczeniu kościelnym) obecnego w struk-
turze krajobrazu kulturowego; wysoki udział przyrodniczych składników w strukturze  
krajobrazu kulturowego, np. naturalnych form terenu, pokrycia roślinnego o składzie ga-
tunkowym zgodnym z siedliskiem, rzek i stawów o naturalnym przebiegu i wysokiej kla-
sy czystości; 

E. Różnorodność – określa stopień zróżnicowania elementów pod względem wielko-
ści, kształtów, proporcji, wykształcenia planów itp. 

 
• Krajobraz jako wartość emocjonalna 

 
 Zwykle uświadomienie wartości wzbudza w odbiorcy określone stany emocjonalne (re-
akcje psychofizyczne). Należą tu cechy pozwalające na wykształcenie u lokalnych spo-
łeczności silnych odczuć – związków swojskości i tożsamości (emocje pozytywne) lub po-
czucia straty tradycji krajobrazu (emocje negatywne); cechy odnoszone najczęściej  do wa-
lorów  estetycznych (por. piękno, wzniosłość, malowniczość krajobrazu); są niezwykle 
ważne w zagospodarowaniu turystycznym. Stany emocjonalne mogą być zachętą do po-
nownych odwiedzić lub reklamowania takich miejsc innym przyjezdnym. Do najistotniej-
szych w tej grupie należą następujące kryteria oceny: 

A. Swojskość – niematerialna własność obiektu i krajobrazu polegająca na wykształ-
ceniu się pomiędzy człowiekiem a miejscem związków przynależności i przywiązania (nie 
ma wiele wspólnego w wielkością, np. wielkie obiekty, porażające swym majestatem naj-
częściej nie muszą wzbudzać poczucia swojskości, a maleńki kościółek w pięknym poło-
żeniu - tak); 

B. Tradycja krajobrazu – ta część tradycji zbiorowości zamieszkującej dany obszar, 
która odnosi się do cech zarejestrowanych przestrzennie, pielęgnowanych, podlegających 
ochronie i przekazywanych z pokolenia na pokolenie jako wartościowy składnik tożsamo-
ści przestrzennej. Część dziedzictwa kulturowego, dotycząca cech i składników przestrze-
ni regionu, którą dana społeczność traktuje jako własność i wartość, i z nią się utożsamia;  

C. Tożsamość krajobrazu  –  przestrzenny zapis trwałej identyfikacji danej społecz-
ności  
z określonym obiektem i jego otoczeniem. Stwierdzone występowanie u lokalnych spo-
łeczności (parafian) zwyczajów i obyczajów związanych z badanym miejscem; ta cecha jest 
źródłem umacniania swojskości krajobrazu i tworzenia jego tradycji. 

 
• Krajobraz jako wartość symboliczna (emblematyczna) 
 

W tej grupie oceny wartości najważniejszymi kryteriami są:  
A. Symbolika – cechy, które nie występują bezpośrednio a ilustrują głębszy poziom 
znaczenia treści miejsca; właściwości niejednoznaczne pozostawiające odbiorcy moż-
liwość swobodnej indywidualnej interpretacji; symbolika jest zespołem cech, które są 
postrzegane zmysłowo (percepcja) a w procesie interpretacji są im przypisywane zna-
czenia (pojęcia); 
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B. Sacrum krajobrazu – występowanie hierofanii, która w sposób wyspowy organizuje 
przestrzeń i nadaje krajobrazowi znaczenie święte; wybór obiektów nastąpił m.in. tak 
aby były to krajobrazy jednocześnie sakralne i religijne.  
C. Genius loci – duch miejsca, siła kształtująca wyjątkowość regionu (tożsamość miej-
sca). Oceniano obecność ducha. 
(kryteria na podstawie: Myga-Piątek, 2012; Pawłowska, Swaryczewska, 2003). 

 
5. SAKRALNE OBIEKTY WAROWNE – ZARYS PROBLEMATYKI 
 

5.1. Rola naturalnych elementów krajobrazu w obronności miejsca 
 

Śledząc historyczną ewolucję systemów obronnych należy zacząć od naturalnych wa-
runków środowiska przyrodniczego, które stwarzały uprzywilejowane walory obronne. 
Należały do nich: 

• średniej wysokości izolowane wzgórza i krawędzie skalne, wysunięte w stosunku do 
obniżonego przedpola, które dodatkowo zapewniało dobrą widoczność; 

• zakole rzeki, najczęściej ostro wcięty meander lub odcinek przełomowy, ewentualnie 
bardzo szeroki odcinek rzeki; 

• otoczenie w postaci naturalnych grzbietów lub garbów i pagórów skalnych, stano-
wiących wstępną – strategiczną przeszkodę do pokonania; 

• rozległe i gęste lasy, bagna i rozlewiska stanowiące teren bezpośrednio przyległy do 
miejsca obronnego; 

• ograniczona liczba naturalnych przejść przez te przeszkody i naturalne szlaki komu-
nikacyjne, które w sposób zorganizowany można było kontrolować. W warunkach pol-
skich najczęściej były to odcinki dolin i pradolin. Jednym z przykładów była w średnio-
wieczu pradolina Wisły, którymi biegły historyczne trakty, np. północny, wychodzący  
z Krakowa przez Zwierzyniec—Liszki—Babice, do Oświęcimia (pod osłoną zamków Li-
powca i Bobrku). Drugi – południowy szlak z okolic Bramy Krakowskiej i Tyńca skrajem 
doliny Wisły mijał znów zamkowe mury Skawiny i Brzeźnicy Malowanej i docierał do 
Oświęcimia. Stąd, z węzłowego punktu spływu trzech rzek: Wisły, Przemszy i Soły, szlak 
wyprowadzany był na południe ku Bramie Morawskiej. Innym przykładem jest średnio-
wieczna tzw. Wysoka Droga, wiodąca przez działa wodny na wierzchowinie Wyżyny 
Krakowskiej przez Biały Kościół, Przeginię i Olkusz na Bytom, Opole i Wrocław, ku za-
chodniej części Europy. Naturalny dolinny wariant tej części drogi stanowiła Dolina Prąd-
nika, przez Zielonki, Ojców i Sułoszową do Olkusza, na Sławków. 
Podobnie przedstawiają się biegi szlaków ku wschodowi na Przemyśl i Lwów, ku północy 
na Sandomierz i Mazowsze, a nawet na południe do myślenickiej „brony". 
Zdaniem J. Bogdanowskiego te naturalne walory rzeźby terenu i cechy krajobrazu kształ-
towały od prehistorii przez stulecia układy obronne regionu śląsko-krakowskiego które 
odgrywały znaczenie aż po drugą wojnę światową. Dla takiego położenia utarło się okre-
ślenie: „krajobraz naturą warowny”(Bogdanowski, 1993). 
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5.2. Systemy obronne 
 

Obiekt sztuki obronnej zachowane w postaci: grodu, zamku czy fortu, zawsze przy-
biera wyraźną funkcję warowną. Opierając się na opracowaniach J. Bogdanowskiego, 
(m.in. 1993) można wskazać na ewolucyjne przekształcanie elementów obronnych i stop-
niowe ich doskonalenie.  W dziejach całej historii sztuki obronnej w ciągu tysiącleci można 
wyróżnić dziesięć zasadniczych elementów obronnych. W kolejności powstawania się  
w dziejach fortyfikacji są to systemy: 

• Ścianowy, w którym element obrony stanowi ściana, sposób zaś jej obrony jest wy-
łącznie czołowy; 

• Zatokowy, w którym element obrony stanowi przede wszystkim ściana, ale sposób 
obrony jest nie tylko czołowy, lecz również kleszczowy, uzyskiwany przez lokalne wpro-
wadzenie nieregularnego załamania kurtyny w formie jakby zatoki (pilastej, półkolistej, 
prostej itp.). Obydwa te systemy związane są w Polsce głównie z grodami i okresem 
wczesnego średniowiecza; 

• Wieżowy, gdzie obok ściany jako element obronny występuje wieża, wprowadzająca 
oprócz obrony czołowej, horyzontalnej, także umacniającą ją, a silnie eksponowaną — 
wertykalną — pionową. System typowy dla zamków średniowiecznych. 

• Basztowy, w którym prócz ściany jako element obrony występuje baszta umożliwia-
jąca prowadzenie w pełni skrzydłowej obrony, przy jednoczesnym górowaniu nad przed-
polem. System stosowany już w XIV w. w miastach i zamkach, stale rozwijany i doskona-
lony w XV oraz XVI stuleciu. 

• Bastejowy (panujący w XVI w.), oparty na podobnej zasadzie co basztowy, lecz wy-
posażony w nowy element — basteję, ograniczającą już stopień górowania nad przedpo-
lem, charakterystyczny dla baszt, na rzecz bliskiej obrony; 

• Bastionowy, gdzie basteję zastępuje pięcioboczny bastion, eliminując wszystkie pola 
martwe. System trwający od wieku XVI po połowę XIX w.; 

• Kleszczowy (nieco podobny do zatokowego), rzadziej spotykany, w którym podsta-
wowy element obrony stanowi ściana, jednak łamana w sposób geometrycznie regularny  
i zwielokrotniany, broniona na zasadzie kleszczowego sposobu, lecz bez udziału czołowe-
go. System charakterystyczny dla XVII i XVIII stulecia; 

• Poligonalny, gdzie oprócz ściany służącej do obrony dalekiej (przedpola) występuje 
kojec do obrony bliskiej. Sposób obrony w stosunku do ścian jest albo czołowy, albo klesz-
czowy, w stosunku zaś do kojca — skrzydłowy (spotykany w XVIII/XIX w.; 

• Fortowy ześrodkowany, w którym główny element obrony stanowi tzw. standardo-
wy fort. System po raz pierwszy tworzący zespół bez ścian łączących elementy obrony ze 
sobą, które zestawiane są z sąsiednimi na zasadzie obrony skrzydłowej między-pól  
i przedpola, właściwy dla 2 połowy XIX w., a nawet początku XX w.; 

• Fortowy grupowy, w którym fort standardowy zostaje zastąpiony serią różnofunk-
cyjnych fortów przeznaczonych to dla artylerii, to dla piechoty, a także fortów większych, 
mniejszych, a nawet szańców. Niemniej sposób obrony pozostaje ten sam — skrzydłowy. 
Czas występowania to przełom XIX i XX w.; 

• System rozproszonej fortyfikacji oparto na podobnej zasadzie co poprzedni, jako 
główny element wprowadzono mały ostróg o różnych funkcjach. Z jednej strony w celu 
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obrony bliskiej (funkcja kojców), z drugiej — dalekiej (funkcja bastionów), wiązany w ob-
szary umocnione siecią okopów, potern i zasieków. Charakterystyczny dla XX w.; W za-
leżności od zasad przyjętych dla kształtowania planu, profilu lub poszczególnych elemen-
tów i urządzeń, mogły w każdym systemie powstawać odmienności zwane szkołami lub 
manierami, np. były: szkoła włoska, widoczna w obwarowaniach Tenczyna, i holenderska 
w Częstochowie. Nierzadko systemy, szkoły czy maniery mieszały się w różnych okresach 
czasu a nawet w obrębie jednego dzieła obronnego. Dlatego bardzo często spotkane bu-
dowle to konglomeraty różnych systemów (na podstawie J. Bogdanowski, 1993).  
 
6. SAKRALNE OBIEKTY OBRONNE W EUROPIE – ZARYS PROBLEMU 
 

Od zarania dziejów architektura sakralna stanowiła w krajobrazie dominujący element 
odzwierciedlający rozwój kulturowy, a co najważniejsze cywilizacyjny. To właśnie świą-
tynie, a nie budownictwo świeckie (zwłaszcza w wiekach średnich) reprezentowały nowa-
torskie rozwiązania inżynierskie oraz z zakresu szeroko rozumianej sztuki. Były więc,  
w przestrzenie ówczesnych osad i miast najważniejszym obiektem, a otaczające je tereny 
stawały się z czasem jednym z głównych miejsc życia społeczności lokalnej. Jako obiekty 
fundowane przez średniowiecznych władców miały krzewić, a potem umacniać nową 
wiarę, być pomocą w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego i w końcu 
jako najokazalsze, i jak wskazuje historia, najbardziej trwałe obiekty stać się miejscem 
obrony w sensie militarnym.  

Funkcja obronna kościołów zależała przede wszystkim od ich usytuowania. Znacznie 
mniejsze w tej kwestii znaczenie miały obiekty znajdujące się w grodach, czy też później-
szych miastach. Często znajdujące się w głównej części przestrzeni miejskiej stanowiły 
jedynie schronienie dla ludności spoza murów. Ich bryła i rozwiązania konstrukcyjne nie 
musiały spełniać wymogów obronnych, przez co stawały się z czasem bardziej okazałe  
w sensie artystycznym.  

Tak więc znaczenie typowo obronne mają budowle otoczone solidnymi murami (nie-
jednokrotnie jest to umocniony mur cmentarny), wyposażonymi w krenelaż i machikuły 
jak również wieżami obronnymi. Budowane je na obszarach pogranicznych oraz małych 
osiedlach i osadach. Praktycznie od okresu przedkarolińskiego (V – VIII w.) budowano 
tego typu świątynie (przeważnie były to budowle centralne), które, biorąc pod uwagę cza-
sy ich funkcjonowania przyjmowały na siebie raczej zadania ochrony ludności miejscowej, 
niż typowej obrony. 

Typowo obronny charakter miały na przykład średniowieczne świątynie na połu-
dniowym wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego, na Półwyspie Jutlandzkim, wyspach 
Fionii i Zelandii, a zwłaszcza na  Bornholmie. Do dzisiaj zachowało się jedynie kilka obiek-
tów, z których cztery znajdują się właśnie na Bornholmie. Są to romańskie kościoły w Ny-
ker, Nylars, Olsker i Østerlar, o założeniu centralnym (rotundy) z przełomu XII i XIII w.,  
a o wybitnie obronnym charakterze świadczy bryła tych obiektów. Te trzykondygnacyjne 
budowle pozwalały nie tylko na odbywanie obrzędów sakralnych, ale również na schro-
nienie okolicznej ludności oraz zbrojną obronę, która przy wykorzystaniu zgromadzonych 
w kościołach zapasach żywności i wody (jedno piętro służyło jako magazyn) mogła trwać 
dość długo. 

 11 



Na Wyspach Brytyjskich, jak również na terenach dzisiejszej Francji czy Włoch, za-
równo w okresie przedkarolińkim, jak i później w czasach romańskich także niektóre 
świątynie budowano z myślą wykorzystania ich na cele militarne. Były to obiekty o mało 
skomplikowanej bryle, z wydłużoną nawą, ciasnymi i wąskimi przejściami pomiędzy do-
datkowymi pomieszczeniami (np. kościół św. Jana w Escomb (Durham) z początków VIII 
w.). Innym rozwiązaniem były wieże dzwonne, które mogły pełnić też funkcje obserwa-
cyjne jak i w ostateczności obronne. 

Jednak najlepszym, wręcz klasycznym przykładem kościołów jako obiektów obron-
nych są założenia z terenu: 

• Siedmiogrodu – Ighişul Nou, Prejmer (chyba najlepiej do dziś zachowany kościół 
otoczony murami, wewnątrz których dobudowano w XV w. około 300 pomieszczeń 
mieszkalnych dla chroniącej się ludności), Sighişoara, Vorumloc, Dealul Frumos; 

• południowej Francji – Agde, Les-Stes-Maries, Royat czy Montmajour (benedyktyń-
skie opactwo z X w. z wysoka na 26 m wieżą obronną) 

• Szwabii – Groβsachsenheim, Merkling oraz Lienzingen; 
• Alzacji – Hunawihr (przykład XII wiecznego kościoła cmentarnego, otoczonego mu-

rem z sześcioma basztami); 
• Szwajcarii – Sitten; 
• Austrii – Maria-Saal, Weissenkirche. 
 
Nie można nie wspomnieć też o wielkich założeniach klasztornych, które to obiekty, 

budowane według ścisłych reguł chcąc nie chcąc pełniły rolę odizolowanej (często solid-
nymi murami z wkomponowanymi w nie budynkami klasztoru, refektarza oraz kościoła) 
przestrzeni łatwej do obrony w razie niebezpieczeństwa. Jeżeli dodamy do tego fakt, że 
większość średniowiecznych klasztorów budowana była na tzw. „surowym korzeniu” 
(czyli terenach wcześniej nie zasiedlonych), z reguły w zakolu, lub nad rozlewiskiem rze-
ki, to daje nam to obraz obiektu o wybitnie obronnym charakterze. Oczywiście pierwotne 
założenia architektoniczne na przestrzeni wieków znacznie się zatarły, ale niektóre są 
jeszcze czytelne we współczesnym krajobrazie (Mont Saint Michel, Cluny, Cîteaux – żeby 
przytoczyć jedynie wybrane obiekty francuskie). 

Z czasem kościoły przestały pełnić ważną rolę gospodarczą w wyniku zmian politycz-
nych jak również religijnych (liczne ruchy reformatorskie, wojny na tle religijnym), sku-
piając się jedynie na krzewieniu wiary. I choć w dalszym ciągu budowano okazałe świą-
tynie to w dobie gotyku, renesansu czy w końcu baroku ich rola obronna w strukturze 
przestrzeni malała. Stanowiły za to ważny element rozwoju nowatorskich rozwiązań  
w sztuce oraz myśli architektonicznej.  

Innym trendem była inkastelizacja istniejących już obiektów. W dobie wojen religij-
nych (choć nie tylko) w celu ochrony choćby samej świątyni i jej zasobów umacniano do-
raźnie jej najbliższe przedpole. Należy pamiętać o tym, że spora część kościołów (nie tylko 
katolickich) będąc jedynym solidnym obiektem murowanym w danym terenie skazana 
była na przyjęcie funkcji obronnej. 

 
 

 

 12 



6. KOŚCIOŁY WAROWNE/INKASTELOWANE W POLSCE – ZARYS  
PROBLEMATYKI 
 

Przez obwarowanie lub inkastelowanie kościoła rozumiemy przystosowanie obiektu 
do obrony. Polegało ono na wyposażeniu budowli w elementy obronne: krenelaże, machi-
kuły, strzelnice, wieże; oraz obwody warowne. Wzbogacona o te elementy świątynia sta-
wała się organicznie ukształtowaną jednostką obronną mogącą pełnić podwójną rolę: 
obiektu kultu i warowni. 

Inkastelacja kościołów w średniowieczu nie była powszechna i łatwa do przeprowa-
dzenia. Stanowiła pewne ustępstwo na rzecz władzy świeckiej i funkcji w budynku kul-
towym i jako taka na ogół była źle widziana przez władze kościelne, które zawsze dążyły 
do zachowania czystości i nienaruszalności miejsc kultu.  Nie raz przesadnie podkreśla się 
obronne walory świątyń, wliczając w poczet kościołów warownych te, które z obronnością 
nic wspólnego nie miały. Dotyczy to kościołów romańskich gdzie z racji ich masywnej 
struktury dopatrywano się „zamku” świadomie wznoszonego, któremu jak twierdzono 
„starano się od razu dać nie tylko religijną, ale i fortyfikacyjną postać, tak aby ta twierdza 
moralnego życia była zarazem fortecą zasłaniającą materialnie kraj”. Niektórzy nawet na-
zwę „kościół” – kostel próbowali wywodzić od kasztelu obronnego – castellum. Chociaż  
i w przypadku architektury romańskiej możemy dopatrywać się pewnych początków 
procesu. Do takich przykładów należy np. klasztor w Tyńcu pod Krakowem. Już zapisana 
na przełomie XIII/XIV w. w Kronice Wielkopolskiej legenda o Helgundzie i Walgierzu 
Wdałym lokuje w IX w. na wzgórzu gródek rodu Starżów – Toporów, skonfiskowany  
i przekazany Benedyktynom przez Kazimierza Odnowiciela. Jednak obiekt tenfunkcję wa-
rowną zachował przez cały okres historyczny. W XVIII w. stanowił punkt oporu konfede-
ratów barskich.  

Kolejnym przykładem może być kościół św. Andrzeja na Okole w Krakowie, wybu-
dowany ok. 1079 r. prawdopodobnie z przekształcenia dawnego gródka palatyna Siecie-
cha. Kościół ten podczas najazdu Tatarów w XIII w. oparł się najazdu tatarskiemu dając 
schronienie mieszkańcom Krakowa. 

Pierwsze przykłady już planowej inkastelacji pochodzą z XIII w. Źródła historyczne 
mówią, że podczas konfliktu Henryka Brodatego z Konradem Mazowieckim inkastelowa-
no kościoły w Krakowie. Ponownej inkastelacji poddano wspomniany kościół św. Andrze-
ja, a także stojący na Wawelu kościół św. Jerzego. „Kronika Wielkopolska” negatywnie 
określa te działania słowami: „W czasie tego Henryka zakorzenił się ów niegodziwy zwy-
czaj inkastelacji”. 

O szerokim zasięgu inkastelacji możemy mówić podczas Wojen Husyckich w XV w. 
Wojny Husyckie były konfliktem o podłożu nie tylko politycznym, ale i religijnym. Istnia-
ła realna możliwość zamieszek i rozruchów kiedy to z powodów religijnych palono ko-
ścioły i klasztory (np. Bardo, Krzeszów, Henryków). Wydarzenia te – w obawie przed he-
retykami - powodują szeroką akcję inkastelacyjną. Dodatkowo zbiegły się one w czasie  
z  użyciem broni palnej. Owa innowacja oraz stosowanie nowych sposobów walk dopin-
gowały feudałów do modernizacji i rozbudowy wszelkich fortyfikacji. 

W pierwszej kolejności otaczano obwarowaniami istniejące poza murami miast świą-
tynie i klasztory. W 1425 r. książę Ludwik polecił miastu dla ochrony podlegnickiej  
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kolegiaty św. Grobu wzniesienie rozległych umocnień. Podobnie w Złotoryji po najeździe 
husyckim w 1427 r. cały kościół zamieniono na warownię. Kościół wyposażono w studnię, 
na strychu zlokalizowano magazyny żywności, żarna i piec chlebowy. W 1431 r. obwaro-
wano kościół wałem i fosą. 

Podobna akcja miała miejsce w kościołach położonych na terenie niewielkich osad 
wiejskich. Tu cmentarze położone wokół kościołów otacza się murami o charakterze 
obronnym. Dodatkowo mury wzmacnia się budyneczkami bramnymi które często posia-
dały kaplice nad przejazdem. Przykładem takich realizacji może być: Wierzbna, Świerza-
wa, Domasław, Witkowo, Szalejów Górny. 

Kolejną akcją inkastelacji poddawane były kościoły miejskie położone w pobliżu forty-
fikacji miasta (ale wewnątrz nich). Jednak w wielu przypadkach była to inkastelacja pozo-
rowana w której chodziło o nadanie pozoru obronności obiektowi dobrze widocznemu za 
murów miejskich.   

Kościół Bożego Ciała we Wrocławiu – ściany świątyni nawy głównej od strony połu-
dniowej zwieńczono na osiach skarp cylindrycznymi wieżyczkami. Jednak inkastelacja ta 
miała bardziej efekt psychologiczny dla zbliżającego się pod mury wroga, niż rzeczywistą 
obronę. 

Podobnym przykładem może być Gródków którego wieżę zwieńczono krenelażem.  
W tym przypadku należy jednak również rozważyć znaczenie natury religijnej. Chodzi tu 
o symboliczne treści wiążące kościół – Dom Boży z Civitas Dei – Niebieską Jerozolimą, 
często przedstawianą w średniowieczu z murami obronnymi. Kolejną akcją była inkaste-
lacja świątyń położonych w pobliżu zamków. 

Następną akcję inkastelacji przyniósł XVI w. i związany z nią postęp działań tureckich 
na Bałkanach. Zagrożenia tureckiego obawiano się w innych częściach Europy. Trudno 
jest dokładnie ustalić liczbę i sposób przeprowadzonych fortyfikacji. Fortyfikowane były 
obiekty sakralne położone przy murach miejskich. Przykładem może być kościół w Pacz-
kowie inkastelowany przez biskupa Salzę w XVI w. W nawie kościoła usytuowano stud-
nię. Nad prezbiterium – które przykryto płaskim dachem – podwyższono mur i zaopa-
trzono w strzelnice. Na osi gotyckich okien wykuto skośne otwory o funkcji podobnej do 
machikuł. W późniejszym okresie przebudowano korpus wieńcząc go attykami. Nato-
miast samo wejście do świątyni nie było umacniane.   
Kolejnym sposobem inkastelacji tego okresu była fortyfikacja kaplic położonych przy mu-
rach miejskich. Kaplice przy bramach i murach mają bardzo dawną genezę. Usytuowane 
przy bramach miały zarówno podnosić ich splendor, ale i miały nadprzyrodzoną siłą 
chronić przed przeciwnościami losu. Często takie kaplice zamieniano na basteje.  

Wojna 30 – letnia stanowiła kolejną wojną religijną. Przemarsze wojsk, kontrybucje  
i grabieże były na porządku dziennym. W tym okresie nowe prace architektoniczne nale-
żały do rzadkości. W XVII w. inkastelacja nie mogła już zatrzymać dużej armii, ale mogła 
chronić ludność przed luźnymi oddziałami i bandami maruderów. Przykładem może być 
trzymiesięczna obrona Michałkowa gdzie w okresie kontrreformacji 1691/1692 bronili się 
chłopi.  

Analizując rozmieszczenie kościołów obronnych na Śląsku w okresie wojny 30 – letniej, 
największe ich skupienie występuje na południe od Wrocławia po Strzegom. Nie wskazu-
ją one pod kątem rozlokowania żadnej przemyślanej linii – łańcuchów. Ich lokalizacja  
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miała jedynie za obronę jednego, danego konkretnego miejsca. Inkastelowano kościoły 
katolickie i zbory protestanckie.  

Główne sposoby inkastelacji tego okresu to okół wokół kościoła. Inkastelowano bo-
wiem cmentarze położone przy kościołach, natomiast same budynki kościelne nadzwyczaj 
rzadko. Inkastelacja kościołów wiejskich następowała z rozkazu pana – nie dozwalano by 
była to samoistna inicjatywa chłopa, gdyż obawiano się by chłopi posiadali broń, a już 
zwłaszcza obiekt obronny.  
Na pograniczu Śląska i Rzeczypospolitej, w obawie przed działaniami wojennymi roz-
grywającymi się w związku z Wojną 30 – letnią ufortyfikowano klasztor Paulinów na Ja-
snej Górze. Kolejnym przykładem może być Wancerzów. Również z tego okresu – ale po-
łożony już nieco w głębi Małopolski – może być kościół w Korzkwi stanowiący wraz  
z niedaleko położonym zamkiem wzajemny system obronny.  
Reasumując – inkastelacje świątyń podzielić można na 4 etapy historyczne: 

• XII-XIII w.  
• XV w. - wojny husyckie 
• XVI w. – rozwój broni palnej, zagrożenie tureckie  
• Wojna Trzydziestoletnia. 
 
Ich powodem była sytuacja polityczna i związana z tym potrzeba doraźnego przysto-

sowania do obrony – wobec braku zamku - najsolidniejszego obiektu murowanego jakim 
były świątynie. W przypadku wojen o charakterze religijnym dochodził czynnik obrony 
nie tylko mieszkańców – parafian, ale i samej świątyni przed rabunkiem czy zbezczesz-
czeniem. Inkastelowano zarówno samą bryłę świątyni dodając do niej elementy obronne 
w bryle głównej czy wieży. Częściej jednak elementem obronnym był mur otaczający ko-
ściół – często zaopatrzony w strzelnice, czy wieże.  
 
8. UFORTYFIKOWANE OBIEKTY SAKRALNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

Z przeprowadzonej kwerendy ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa 
śląskiego oraz przeglądu takich obiektów w innych częściach Polski wynika, że nasze wo-
jewództwo liczy niewiele klasycznych obiektów tego typu. Do najbardziej klasycznych 
inkaselowanych kościołów należą klasztor na Jasnej Górze, kościół w Dankowie i klasztor 
w Wancerzowie. Klasztor jasnogórski nie był przedmiotem opracowania, gdyż jako po-
mnik historii ma rangę ogólnokrajową a nawet międzynarodową. Realizowany projekt nie 
wniesie wiele do jego promocji. Poszukiwano obiektów zgodnie z przyjętymi kryteriami. 
Ostatecznie wskazano na obszarze województwa 20 obiektów spełniających przyjęte kry-
teria. Ich lokalizację prezentuje poniższy ryc. Pełny wykaz objętych kwerendą kościołów 
zgromadzono w tabeli. 2.  
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Ryc. 1. Lokalizacja sakralnych obiektów o cechach warownych na tle Modelu Numerycznego  
Terenu województwa śląskiego 
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Położenie badanych obiektów na tle jednostek fizycznogeograficznych ilustruje ryc. 2  
 

 

    
 

Ryc. 2. Położenie badanych obiektów na tle podziału fizycznogeograficznego Polski  
wg J. Kondrackiego (1998). Po prawej powiększony obszar. 

 
Analizowane obiekty leżą w przewadze w obrębie Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny 
Wieluńskiej, Wyżyny Katowickiej, Progu Lelowskiego  i Obniżenia Liswarty.  
Pełny wykaz obiektów objętych analizą zawiera tabela 2. 
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Tab. 2. Baza obiektów sakralnych o funkcjach warownych 

L.p. Wezwanie kościoła Miejscowość Obiekt 

1 Parafia Świętej Trójcy 

 

Będzin 

 
2 Parafia Św. Stanisława BM 

Sanktuarium NMP Dan-
kowskiej 

 

Danków 

 
3 Kościół Św. Doroty Będzin  

(Dorotka) 

 
4 św. Jakuba Apostoła 

 

Giebło 

 
5 pw. Chrystusa Króla 

 

Gliwice  

Szobiszowice 
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6 Kościół pw. św. Krzyża i 
Wniebowzięcia Matki Bożej 

Częstochowa 
Jasna Góra 

 
7 Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 
Jaworzno 

 
8 św. Trójcy 

 

Koniecpol 

 
9 Św Antoniego Koziegłówki 
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10 Św. Macieja Apostoła 
 

Kruszyna 

 
11 Wniebowzięcia NMP 

 
Mstów 

 
12 Najświętszej Maryi Panny Piekary  

Śląskie 
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13 Św. Mikołaja BW 
 

Przybynów 

 
14 Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny 
Racibórz 

 
15 Św. Jakuba Apostoła Sączów 

 
16 Kościół św. Jana Chrzciciela 

 
św. Macieja Apostoła 

Siewierz 

 
17 Trójcy Przenajświętszej Skarżyce 
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18 Świętego Jana Chrzciciela Tąpkowice 

 
19 Św. Bartłomieja Apostoła 

 
Włodowice 

 
20 p.w. św. Apostołów  

Szymona i Judy Tadeusza 
 

Żarki 
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9. ANALIZA WYBRANYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH O CECHACH  
WAROWNYCH 
 

9.1. BĘDZIN 
 

9.1.1. Położenie i historia założenia obiektu 
 

Kościół św. Trójcy na Wzgórzu Zamkowym powstał na wzgórzu w bezpośrednim są-
siedztwie zakola Czarnej Przemszy (ryc. 1, 2). Jego lokalizacje określają punkty: 

• szerokość geograficzna: 500 19’, 35,26 N 
• długość geograficzna:     190 07’ 50,82 E 
• wysokość:                         287,5 m n.p.m. 
 

 
 

Ryc. 3. Fragment ortofotomapy wzgórza Zamkowego w Będzinie.  
Źródło: Geoportal 
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Ryc. 4. Fragment mapy topograficznej Wzgórza Zamkowego w Będzinie.  
Źródło: Geoportal. 

 

 
 

Ryc. 5. Model numeryczny terenu – lokalizacja kościoła św. Trójcy i kościoła św. Doroty.  
Położenie wzgórzowe i nadrzeczne. 
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Fot. 1. Kościół św. Trójcy w Będzinie. 
 

 
 

Fot. 2. Widok na otoczenie Kościoła św. Trójcy w Będzinie od strony południowej. 
 
 

Pierwsza historyczna wzmianka o kościele i parafii pochodzi z 1308 roku, przy okazji 
opłat tzw. świętopietrza. Od samego początku istniał przy kościele cmentarz grzebalny. 
Przypuszcza się, że ówczesny będziński kościół był niewielki, drewniany, zbudowany na 
rzucie prostokąta, jednonawowy. Dach miał kryty gontem, sufit płaski i drewnianą podło-
gę z tarcic. W 1363 roku z rozkazu Kazimierza Wielkie-go drewniana świątynia została 
zburzona, a na jej miejscu powstał murowany, jedno-nawowy, prostokątny kościół w stylu 
gotyckim, z wysoką czworograniastą wieżą-basztą, która służyła także jako strażnica.  
W następnych wiekach kościół był kilkakrotnie rozbudowywany.  

W 1560 r. miasto i parafia wraz z kościołem Św. Trójcy zostały siłą zajęte przez Arian  
z Ogrodzieńca pod dowództwem Jana Firleja. Zginął wtedy broniący świątyni  miejscowy 
pleban. Kościół został zamieniony na zbór, a katolicy zostali zmuszeni do uczęszczania do 
odległego o kilka kilometrów kościoła św. Stanisława w Czeladzi. Nie mogąc się doczekać 
zwrotu kościoła mieszczanie rozpoczęli budowę za murami miasta nowego kościółka pod 
wezwaniem Tomasza Becketa. Silnie zdewastowany kościół Św. Trójcy wrócił do katolików 
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na skutek interwencji królewskiej dopiero w 1564 roku. Jego odbudowa trwała aż do 1601 
roku, w czasie której prawdopodobnie nastąpiło obniżenie wieży. 

W 1589 roku w będzińskiej parafii, przy okazji paktów będzińsko-bytomskich o zrze-
czenie się roszczeń Maksymiliana Habsburga do tronu polskiego, gościł kardynał Hipolit 
Aldobrandini, późniejszy papież Klemens VIII. W czasie najazdu szwedzkiego w 1655 ro-
ku kościół wraz zamkiem i miastem został spalony. Po wojnie w 1660 roku odbudowano 
go w stylu barokowym. Zamiast gotyckich sklepień dano w nawie głównej płaski sufit,  
a w prezbiterium drewniane sklepienie w obawie, że mury osłabione pożarem nie utrzy-
mają stropów. Obniżono również z tego powodu wysoką wieżę kościelną i dano jej 
zwieńczenie w postaci barokowego hełmu obitego blachą pomalowaną na kolor czerwo-
ny. W 1841 r. na szczycie hełmu zamontowano krzyż. Po prawej stronie kościoła, od połu-
dnia, były wówczas dobudówki: babiniec, skład na katafalk i rekwizyty kościelne, zakry-
stia i skarbiec. Do wnętrza świątyni prowadziły 2 wejścia: główne przez wieżę i boczne 
przez babiniec. Podłoga w kościele była drewniana, wszystkie okna okratowane, sufit  
w nawie płaski. Wnętrze świątyni otrzymało także wystrój barokowy. Tak odbudowany 
kościół został na nowo konsekrowany (uroczyście poświęcony). 

Kolejnym okresem rozbudowy jest początek oraz koniec XIX w. Najpoważniejsze pra-
ce budowlane związane z ponowną rozbudową i przekształceniami zostały wykonane  
w latach 1873 ÷ 1889. Wtedy to rozbudowano zamknięte trójbocznie prezbiterium (1873 ÷ 
1879) i dobudowano od strony południowej babiniec. Równocześnie z rozszerzeniem ko-
ścioła powiększono podziemne grobowe krypty. Przed rokiem 1878 istniały najprawdo-
podobniej pod całym kościołem podziemne grobowce, ponieważ jeszcze pod koniec XVIII 
w. zdarzały się wypadki chowania zmarłych w kościele o czym świadczą parafialne me-
tryki zgonów szlachty i mieszczan, pochowanych w XVIII wieku w grobach kościelnych. 
W okresie tym kościół był otoczony murem z kamienia łamanego, w części południowej 
wzmocnionym szkarpami (przy-porami). Od strony północnej oraz zachodniej i połu-
dniowo-zachodniej otoczony jest ciągiem murów obronnych stanowiącym system obrony 
zamku. 
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Ryc. 6. Fragment ortofofomapy i mapy topograficznej – Kościół św. Trójcy wraz z murami. 
 

W końcu XIX wieku do kościoła, dzięki fundacji rodziny Mieroszewskich, dobudowa-
na została kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej . W krypcie pod nią pochowano człon-
ków rodziny Mieroszewskich, ówczesnych właścicieli dóbr będzińskich i sosnowieckich – 
Magdalenę i Stanisława Mieroszewskich, który w ówczesnych czasach był starostą bę-
dzińskim (stąd kaplicę nazywano Starościańską lub Mieroszewskich). Dziś do tej krypty 
wchodzi się nie z kaplicy, lecz od zewnątrz kościoła. 

Kaplicę wybudowano przy prezbiterium od strony północnej w stylu neogotyckim. 
Miała podłogę z tarcicy dębowej, sklepienie naśladujące gotyk, a dach kryty był gontem. 
W ołtarzu znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a po jego bokach dwie zło-
cone figury aniołów. Po odnowieniu w 1836 r. kaplica otrzymała sufit płaski. W latach 
1872 ÷ 1903 sprowadzono do niej nowy ołtarz w stylu barokowym, który istnieje do dziś. 
Drewnianą podłogę zastąpiła posadzka mozaikowa. Kaplica ma cztery duże okna, dziś 
bez witraży. W szczycie ołtarza w rozecie istnieje witraż przedstawiający Pana Jezusa  
w cierniowej koronie, w purpurowym płaszczu i z trzciną w ręku. Ściany kaplicy miały 
olejne wymalowania oraz strop, w którego półkolistych po-lach widniały postacie: Matki 
Boskiej Częstochowskiej z napisem „Pod Twoją obronę uciekamy się”, św. Joachima, św. 
Anny, św. Józefa i czterech Ewangelistów. Dziś do kaplicy wchodzi się z nawy kościoła. 
Wejście jest arkadowe a od strony kościoła widnieje nad nim dawny herb Będzina. Duży 
ołtarz w stylu barokowym wykonano w końcu XIX w. Na pomalowanych na kremowo 
ścianach kaplicy wisi obecnie pięć obrazów. Wysoko nad wejściem wewnątrz kaplicy 
wmurowane zostało duże marmurowe epitafium nagrobkowe rodziny Mieroszewskich  
z datą 1891. Po lewej stronie kaplicy widoczne jest wejście po schodkach z poręczą na za-
bytkowa ambonę. Po prawej znajdują się drzwi do schowka, w którym przechowuje się 
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feretrony, chorągwie kościelne, można z niego wyjść na zewnątrz kościoła. Posadzka  
w kaplicy jest marmurowa. 

W 1888 roku z drugiej południowej strony świątyni została zbudowana kaplica Serca 
Pana Jezusa (rys. 4). Obecnie wchodzi się do niej z nawy kościoła. Nad arkadowym wej-
ściem istnieje herb księdza L. Dobrzańskiego. Naprzeciw wejścia na południowej ścianie 
ustawiony jest ołtarz w stylu barokowym wykonany w końcu XIX w. W ołtarzu umiesz-
czona jest zabytkowa rzeźba Chrystusa na krzyżu. Nad wejściem do kaplicy z nawy ko-
ścioła znajduje się niewielki zabytkowy chór. Dawniej w rogu kaplicy znajdowała się mu-
rowana chrzcielnica, otoczona żelazną ozdobną balustradą. Sklepienie kaplicy naśladujące 
gotyk, jest drewniane, pokryte barwną polichromią olejną z XIX w. Kaplica została odno-
wiona w latach 70 – tych. Ściany pomalowano na kolor pomarańczowy w czasie ostatnie-
go remontu kościoła w latach 1989 ÷ 1990. 

W tym samym czasie powstała również nowa zakrystia i kruchta południowa, tzw. 
babiniec. Przedłużono ponownie prezbiterium i ozdobiono sklepieniem. Wsta-wiono do 
okien 14 witraży, gipsowe stacje Drogi Krzyżowej i 2 małe boczne ołtarze: św. Franciszka 
z Asyżu i św. Katarzyny Sieneńskiej. Obie kaplice otrzymały ołtarze w stylu barokowym. 
Z tego okresu pochodzą także drzwi do kościoła w wieży, na których są inicjały ks. Do-
brzańskiego i jego herb. 

Wnętrze kościoła przechodziło w ciągu wieków liczne przeobrażenia. Na początku XX 
w. przystąpiono do kolejnego remontu kościoła. Pokryto blachą miedzianą wieżę, a póź-
niej także dach nawy głównej i sygnaturkę. W 1927 r. pomalowano wnętrze kościoła. Za-
łożono dokoła ścian, do wysokości około 1,5 m. nad poziomem posadzki, dębową boaze-
rię. Wykonano nowe żelazne schody na chór i nowe tabernakulum. Blachą cynkową po-
kryto dachy babińca i zakrystii. Pomalowano i pozłocono wielki ołtarz i ambonę oraz ołta-
rze boczne św. Franciszka i św. Barbary. W 1941 r. kościół otrzymał nową polichromię 
wykonaną przez W. Pileckiego, która została zmieniona w latach 70 – tych ubiegłego wieku.  

W między czasie wykonano gruntowny remont świątyni po uszkodzeniach spowo-
dowanych eksploatacją górniczą (szkody górnicze), który rozpoczął się w 1952 r. za ks. 
prob. Mieczysława Zawadzkiego, a zakończył w latach 70 – tych, za ks. prob. Wacława 
Wicińskiego. Wnętrze kościoła bardzo się wówczas zmieniło. Usunięto stare gipsowe sta-
cje Drogi Krzyżowej i zastąpiono je malowanymi obrazami. Na ścianach powstały nowe 
freski, odnowiono polichromię kościoła. Twórcą jej jest artysta plastyk doc. Andrzej Ko-
walski z Katowic. Zlikwidowano także boczne ołtarze, odnowiono ołtarz główny i ołtarze 
w kaplicach, ambonę oraz organy. Położono posadzkę marmurową w całym kościele. 
Wykonano nowe ławki i zakupiono meble do zakrystii. Wystrój utrzymano zasadniczo  
w stylu barokowym. Z części babińca po-wstała w 1986 r. kaplica Miłosierdzia Bożego. 
Jest w niej boczne wyjście z kościoła, a także mieści się w niej biblioteka. Obszernym dzia-
łem w bibliotece jest literatura hagiograficzna. Księgozbiór liczy 3560 zbiorów. Podczas 
remontu w latach 1989 ÷ 1990 zmieniono jedynie kolorystykę ścian, pozostawiając bez 
zmian dobrze zachowane malarstwo artystyczne. Kościół także pomalowano na zewnątrz. 
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9.1.2. Karta oceny zachowania i stopnia zagrożeń 
 
Miejscowość: BĘDZIN ul. Plebańska 2 
Obiekt: Kościół Świętej Trójcy z otoczeniem 
 
Część I  
Ocena zachowania i zagrożeń obiektu 
 

Lp. Nazwa ocenianego  
parametru 

Opis parametru 

1 Wiek lokowania obiektu 
 

1363 r. pierwszy kościół murowany jako kaplica zamkowa; 
obecna centralna cześć kościoła, pomiędzy nawą główna a prezbite-
rium. 

2 Najstarsza wzmianka  
źródłowa 

1301 r. wieś warowna z kościołem drewnianym 

3 Opis i ocena zabudowy oraz 
wnętrza 

Budynek kościoła w zabudowie zwartej, wielobryłowy z przybudo-
waną dzwonnicą w osi budynku. Kościół jednonawowy, zoriento-
wany z kaplicami bocznymi w transepcie. Pomiędzy prostokątną 
nawą główną Kaplica Kazimierzowska z 1363 roku. Nawa główna  
i wieża z XVII wieku. Kaplice boczne z XIX w. Babiniec dobudowany 
w wieku XIX. Konstrukcja murowana , kamienno ceglana. Stropy 
belkowe drewniane. Więźba dachowa drewniana, wieszarowa, ty-
powa dla tego typu budowli. Pokrycie dachu z blachy.  
Dł.40,41 m; Szer. 28,29 m; Wysokość 18,42 m; 
Wysokość wieży 34,42 m 

4 Rodzaj fortyfikacji Kamienne mury obronne założenia zamku warownego o wysokości 
ok. 5,5 m i grubości średniej ok. 2,0 m. 
Wątki ceglane przy podejściu do kościoła z XIX wieku. 

5 Lata ewentualnej  
przebudowy 
 

Wieki XV i XVI nawa główna, wieża, prezbiterium. 
Wieki XVII kaplica boczna północna, barokowy chór, XIX kaplica 
boczna południowa i babiniec. 

6 Styl architektoniczny  
pierwotny  

Gotycki 

7 Styl architektoniczny  
wtórny 

Style pośrednie z naleciałościami barokowymi. Rozbudowy XIX 
wieczne naśladują wcześniejsze wątki architektoniczne. Chełmy wie-
ży i sygnaturki barokowe. 

8 Rodzaj fortyfikacji 
 

Kościół znajdował się w otoczeniu murów obronnych zamku. Praw-
dopodobny przebieg w nocnej granicy podwórza plebanii i otoczenia 
budynku kościoła. 

9 Stopień zachowania  
fortyfikacji 
 

Zachowany obrys umocnień założenia zamkowego z kościołem. Za-
chowany fragment muru obronnego od strony północnej oraz muru 
południowego widocznego z ciągu ulicy Plebańskiej. 

10 Rok budowy fortyfikacji Z rozkazu Kazimierza wielkiego ok. 1358r. 
11 Ważne wydarzenia  

historyczne związane  
w funkcją obronną 

Arianie 
Szwedzi 

12 Rodzaj zniszczeń obiektu 
 
 

Współcześnie: naturalne zużycie elementów więźby i pokrycia  
dachu, szkody wynikłe z eksploatacji górniczej pod powierzchnią 
Góry Zamkowej – uszkodzenia ciągłości fundamentów budynku, 
pęknięcia ścian i nadproży, zawilgocenia ścian i posadzek, pęknięcia  
i przemieszczenia posadzek i stropów. Uszkodzenia wynikłe  
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z niezgodnym z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej re-
montem przeprowadzonym w latach 70. XX-go wieku. Zniszczone 
zostały elementy wyposażenia kościoła – dekoracje ścian, posadzki, 
ołtarze boczne, przypadkowej przebudowie uległ ołtarz główny oraz 
ołtarze w bocznych kaplicach. 
W murach od strony południowej wyraźne pięcia przemieszczenia  
w licach i narożach. 

13 Diagnoza zagrożeń  
substancji materialnej 
 

Elementy nośne budynku i murów ulęgają systematycznej degrada-
cji. Dalsze utrzymywanie tego stanu działa na szkodę obiektu oraz 
grozi realną katastrofą budowlaną. 

14 Wskazania do rewitalizacji lub 
restauracji  
 
 

Wzmocnienie gruntu w otoczeniu kościoła i murów obronnych skar-
py na której posadowiony jest kościół. Wzmocnienie fundamentów 
Kocioła. Naprawa murów ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Na-
prawa stropów i posadzek. Naprawa nadproży. Badanie i prace dą-
żące do przywrócenia dawnych wymalować powierzchni ścian. Od-
tworzenie posadzki kościoła 

15 Prowadzone prace  
archeologiczne 
 

W roku 2008 przeprowadzono prace archeologiczne w bezpośrednim 
otoczeniu kościoła, przy murach fundamentowych. Wcześniej  
prowadzono badania archeologiczne w otoczeniu plebanii. 

16  Prowadzone prace  
restauracyjne kościoła,  
parku i fortyfikacji 

Park – inwestycja miejska 

17 Rodzaj posiadanej dokumen-
tacji konserwatorskiej 

Brak 

18 Źródło finansowanie prac 
konserwatorskich 

Brak 

19 Lokalne grupy działania na 
rzecz obiektu 

Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce 
 

 

Część II  
Ocena zachowania i zagrożeń otaczającego krajobrazu (walorów widokowych  
i funkcjonalnych) 
 

1 Stopień widoczności obiektu  
w otoczeniu 
 

Budynek kościoła ze względu na swoje charakterystyczne 
usytuowanie stanowi silną dominantę krajobrazową i archite-
ktoniczną w sylwecie miasta.  
Pod względem znaczeniowym stanowi obok zamku jedną z ikon 
architektonicznych regionu. 

2 Widoczne przedpole (czytelne 
osie widokowe, dominanty kra-
jobrazowe) 
 

Dominanta urbanistyczna w skali miasta. 
Charakterystyczny widok przy wjeździe do miasta od strony 
zachodniej – od ul. Czeladzkiej. Wraz z zamkiem stanowi symbol 
miasta. 

3 Stan zachowania otaczającej  
zieleni 

Park Góry Zamkowej, aktualnie rewitalizowany 

4 Istniejąca promocja obiektu 
 

W ramach działalności Stowarzyszenia Ratujmy Kościół Na  
Górce. 

5 Infrastruktura usługowa na 
przedpolu  

Brak 

6 Rozwój osadnictwa  
w otoczeniu (szczególnie  
problematyczne inwestycje) 

Przebieg i przebudowa Alei Kołłątaja w końcu lat 70. XX w. 

7 Rodzaj turystycznego  
udostępnienia 

Dobre 
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9.1.1. Karta oceny zachowania wartości krajobrazowych 
 
Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Ocena waloru 

1 2 3 4 5 
Wartość  
informacyjna 

treść     X 
dawność     X 
historyczność     X 
autentyczność    X  
reprezentatywność   X   
unikatowość     X 
odrębność    X  

Wartość  
estetyczna 

wzniosłość    X  
piękno     X 
harmonia    X  
naturalność    X  
różnorodność    X  

Wartość  
emocjonalna 

swojskość    X  
tradycja    X  
tożsamość    X  

Wartość  
symboliczna 

symbolika     X 
sacrum    X  
genius loci    X  

 SUMA (18)   1 11 6 
 Sumaryczna wartość  

walorów (max.= 90) 
77 

 
Średnia wartość waloru: 4,27 
Objaśnienia do kryteriów: 
5 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu bardzo dobrym 
4 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu dobrym 
3 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu przeciętnym 
2 – wartość (cecha) występująca fragmentarycznie, szczątkowo, lub w postaci zniekształconej 
1 – wartość (cecha) niezachowana i niereprezentowana. 
 

9.2. DANKÓW 
 

9.2.1. Położenie i historia powstania obiektu 
 
Położenie nadrzeczne – na prawym brzegu rzeki Liswarty. 
Kościół św. (ryc. 1, 2). Jego lokalizacje określają punkty: 

• szerokość geograficzna: 500 59’ 57,88’’ N 
• długość geograficzna:    180 48’ 3,49’’ E 
• wysokość:                         210 m n.p.m. 
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Ryc. 7. Fragment ortofotomapy doliny Liswarty w okolicach Dankowa. 
Źródło: Geoportal. 

 

 
 

Ryc. 8. Fragment mapy typograficznej doliny Liswaty – widoczny zarys umocnień Dankowa.  
Źródło: Geoportal. 
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Ryc. 9. Model numeryczny terenu – lokalizacja kościoła w Dankowie 
Położenie nadrzeczne. 

 
 

Nad Liswartą na początku XV w. powstał zamek. W XVI w. przebudowano go na re-
prezentacyjno-obronną rezydencję magnacką. W obrębie fortyfikacji powstał również  
w XVI w. kościół, przebudowany w latach 1630-1650. Kolejne przebudowy zamku, pole-
gające na otoczeniu go fortyfikacjami typu bastionowego, przeprowadził w latach 30-tych 
XVII w. Stanisław Warszycki, późniejszy kasztelan krakowski. Ugodowe stanowisko kasz-
telana w 1655 r. wobec Szwedów obroniła twierdzę przed atakami. Równocześnie War-
szycki wspomagał oblegany klasztor jasnogórski. Otwarcie wystąpił przeciw Szwedom 
dopiero wtedy, gdy już było pewne, że nie utrzymają się w Polsce. Według opisu Ulryka 
Verdun z 1677 r. zamek był wielki i dobrze zbudowany na brzegu jeziora (w rzeczywisto-
ści było to rozlewisko Liswarty), otoczony kamiennymi fortyfikacjami i bastionami  
w kształcie gwiazdy. Obwarowania znajdowały się zarówno od strony jeziora jak i lądu. 
Narożne bastiony zostały wzmocnione dodatkowym dziełem fortyfikacyjnym, umiesz-
czonym w połowie kurtyny północno-zachodniej. W trakcie rokoszu Zebrzydowskiego 
(początek XVII w.) w zamku przebywał król Zygmunt III Waza. W 1756 r. zamek był jesz-
cze potężną i zamieszkałą warownią magnacką. W ciągu pół wieku stał się opuszczoną 
ruiną (1823 r.). W 2 połowie XIX w. pleban rozebrał go do fundamentów, by powiększyć 
powierzchnię ziemi uprawnej. 
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Ryc. 10. Fragment ortofofomapy i mapy topograficznej kościoła św. Stanisława – wraz  
z umocnieniami. czerwona strzałka ilustruje kierunek wykonania zdjęcia (fot. 4). 

 
Z fortyfikacji zachowały się jedynie oblicowane murem wały ziemne, prostokątna ru-

ina kamiennego budynku (w pobliżu kościoła) nazywanego „Domem kasztelanowej", śla-
dy fos, ruina dwukondygnacyjnego budynku bramnego, owalny ślad ziemny w połu-
dniowo-wschodniej części majdanu (mogła tu stać samotna wieża) oraz część kurtyny od 
strony północno-wschodniej z wąskim przejściem pod wałami. W latach 60-tych XX w. 
Andrzej Gruszecki przeprowadził prace konserwatorskie związane z oblicowaniem wa-
łów. Podczas sondażowych prac archeologicznych, przeprowadzonych w tym okresie nie 
ustalono usytuowania renesansowego pałacu. 
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Ryc. 11. Skan  szkicu zarysu fortyfikacji bastionowej w Dankowie. 

Źródło: Zamki i inne warowanie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
  
 

 
 

Fot. 3. Fragment murów obronnych w Dankowie. 
 

 
 

Fot. 4. Wnętrze zespołu fortyfikacyjnego i kościół św. Stanisława w Dankowie widoczne  
od strony południowo-zachodniej. 
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9.2.2. Karta oceny zachowania i stopnia zagrożeń 
 
Miejscowość: DANKÓW, gmina Lipie, pow. kłobucki 
adres: Danków 30, 42-165 Lipie 
Obiekt: kościół św. Stanisława w Dankowie, zabudowania warowne  
 
Część I  
Ocena zachowania i zagrożeń obiektu 
 
Lp. Nazwa ocenianego parametru Opis parametru 
1 Wiek lokowania obiektu 

 
1650 r. budowa murowanego kościoła w obrębie twierdzy, 1675 – 
poświęcenie kościoła 

2 Najstarsza wzmianka  
źródłowa 
 

1217 (zjazdy biskupie i książęce), 1283 – Danków wymieniany jako 
miasto (obok Wielunia); 1267 – kościół drewniany; 1267 – Synod 
prowincjonalny bp. w Dankowie 
1419 – dokumenty dotyczące istnienia parafii. 
Do XIV w przez Danków prowadziła droga z Krakowa do Sieradza, 
po wybudowaniu przez Kazimierza Wielkiego zamku w Krzepicach 
znaczenie Dankowa zmalało. 

3 Opis i ocena zabudowy oraz 
wnętrza 

kościół barokowy, ulokowany w północnej części układu fortyfika-
cyjnego, otoczony drogą krzyżową, zlokalizowaną na części XVII 
wiecznych fortyfikacji obronnych. Majdan fortyfikacji obecnie nieza-
budowany (pałac wyburzony), w kurtynie zachodniej zachowane 
ruiny bramy wjazdowej.  
Świątynia, powstała z materiałów uzyskanych podczas rozbiórki 
dawnej baszty obserwacyjnej i kaplicy zamkowej Zamku w Danko-
wie. 
Wymiary 44,4 m długości 18 m. szerokości 

4 Rodzaj fortyfikacji bastionowe 
5 Lata ewentualnej  

przebudowy 
remont elewacji kościoła (2009r.), wykonane zabezpieczenia izolacyj-
ne (2009r.), remont dachu (2006r.) 

6 Materiał budowlany i Styl 
architektoniczny pierwotny  

cegła, wątki kamienno-ceglane 
barok 

7 Styl architektoniczny wtórny barok 

8 Stopień zachowania  
fortyfikacji 
 

1767 – pożar budynków fortecznych, wieży i dachu kościoła  zacho-
wany w stu procentach obwód fortyfikacji, przerwany w okolicy 
kościoła i ruin bramy 

9 Rok budowy fortyfikacji XVII w. (lata trzydzieste) 
10 Ważne wydarzenia  

historyczne związane  
w funkcją obronną 
 

1474 – stacjonowanie przez 6 tygodni wojsk króla Kazimierza Jagiel-
lończyka przed wyprawą na Śląsk; 
1565 – 1641 – kościół należał do arian 
od XV – przynależność Dankowa do rodu Kobylańskich, przełom 
XVI i XVII w.  przynależność - Jan  Hińcza z Rogowa herbu Działosza 
od XVII w Danków należał do Warszyckich (budowa pałacu) 
1607 – król Zygmunt III wraz z dworem 
1632 – umocnienie pałacu i budowa fortyfikacji 
1657 – król Jan Kazimierz 
1655 – obrona obiektu przez Szwedami, zasilanie klasztoru na Jasnej 
Górze (nie było ataku Szwedów, ale należy podkreślić znaczący 
udział Warszyckiego w obronie Jasnej Góry w czasie potopu) 
XVII w. – własność rodu Pociejów a następnie Ponińskich; 1767 – 
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przeniesienie siedziby rodowej do wybudowanej w Lipiu dworu, 
stopniowy upadek założeń (rozbieranie murów, wznoszenie budyn-
ków gospodarczych) 

11 Rodzaj zniszczeń obiektu brama w postaci niezabezpieczonej ruiny, widoczne pęknięcia, trój-
kątny naczółek grozi upadkiem, obmurowania fortyfikacji z wysy-
panym licem, częściowo sypią się obmurowania fortyfikacji; kościół 
niezagrożony. Brak zachowanych śladów po istnieniu pałacu (opisa-
nego w materiałach źródłowych); 
XIX w. zasypano podziemia i krypty piaskiem; XIX w . przeniesiono 
cmentarz parafialny poza obręb wałów. 

12 Diagnoza zagrożeń substancji 
materialnej 
 

podtrzymywanie bramy wjazdowej w stanie ruiny grozi jej rozpa-
dem, brak konserwacji obwałowań może przyczynić się do znacz-
nych uszkodzeń unikatowych fortyfikacji ziemnych. 

13 Wskazania do rewitalizacji lub 
restauracji  

istniej projekt rekonstrukcji bramy wjazdowej; konieczność remontu 
kurtyny murów obronnych 

14 Prowadzone prace  
archeologiczne 

podczas remontu wałów w latach 80. XX w. (wg opracowania „Zam-
ki i inne warownie”, remont był przeprowadzony w latach 60 XX w.) 

15  Prowadzone prace  
restauracyjne kościoła, parku  
i fortyfikacji 
 
 

2000 – montaż 8 witraży; 2001 – nowe tynki, odnowiono polichromię, 
meble, kamienne filary i portale,  
wykonano remont podłogi, figur; 2006 – zamontowano nowe ławki, 
przeprowadzono remont dachu – we własnym zakresie parafii, re-
mont dachu   – we własnym zakresie parafii 
2012 – renowacja ołtarza,  

16 Rodzaj posiadanej dokumen-
tacji konserwatorskiej 

figuruje w rejestrze zabytków wraz z wałami – wnętrze objęte ochro-
ną w 2012 r.  

17 Źródło finansowanie prac 
konserwatorskich 

finanse własne parafii 
 

18 Lokalne grupy działania na 
rzecz obiektu 

nie istnieją 
 

19 Prawo własności własność parafii (dobra odzyskane oficjalnie w 2010 r.) 
20 Osoba odpowiedzialna ks. proboszcz Henryk Dusza, tel. 34 310 43 12 

 
Część II  
Ocena zachowania i zagrożeń otaczającego krajobrazu (walorów widokowych  
i funkcjonalnych) 
 

1.  Położenie obiektu nadrzeczne na lewym brzegu Liswarty; dawna granica Wielko-
polski i Małopolski oraz granica archidiecezji gnieźnieńskiej i 
krakowskiej 

2  
Stopień widoczności obiektu  
w otoczeniu 
 

obiekt doskonale widoczny w otoczeniu, szczególnie piękna 
panorama od strony drogi południowej, odbiór spotęgowany 
otoczeniem równiny zalewowej Liswarty; dobrze widoczny maj-
dan, dobra widoczność z majdanu na kościół i wały 

2 Widoczne przedpole (czytelne 
osie widokowe, dominanty  
krajobrazowe) 

obiekt stanowi wyraźną dominantę w krajobrazie,  

3 Stan zachowania otaczającej  
zieleni 
 

różnorodny starodrzew głównie drzew liściastych: lipy, kaszta-
nowiec, jesion - rozmiar pomnikowy: obwód 3,30 m. wys. 25-30 
m.), grochodrzewy, tulipanowiec oraz krzewy i rabaty kwiatowe 

4 Istniejąca promocja obiektu 
 
 

imprezy turystyczne gminne:  
- Jarmark nad Liswartą – sierpień 2012 (w planach impreza 

cykliczna) 

 37 



- inscenizacja 39 pułku ułanów (w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, upamiętniająca walki pułku Ułanów Wołyńskich 
w Dankowie) 

- zjazd motocyklistów (impreza zewnętrzna) 
- Trasa kajakowa Liswarty (szlak turystyki kajakowej rzeką 

Liswartą) 
5 Infrastruktura usługowa  

na przedpolu  
 

gospodarstwo agroturystyczne w Albertowie, hotel – w trakcie 
uruchomienia – 8 pokoi w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym 
w Napoleonie 

6 Rozwój osadnictwa w otoczeniu 
(szczególnie problematyczne 
inwestycje) 
 

zabudowa zwarta, część domów zachowanych z kamienia. 
Uciążliwe inwestycje – zakład cementowy Murabet, Anmar, 
Drewbet, Jamar  - ( Drewbet i Jamar z racji na duże oddalenie nie 
mają większego wpływu krajobrazowego na obiekt 

7 Rodzaj turystycznego  
udostępnienia 

Dobre 

 
9.2.3. Karta oceny zachowania wartości krajobrazowych 
 

Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Ocena waloru 

1 2 3 4 5 
Wartość  
informacyjna 

1 treść    X  
2 dawność     X 
3 historyczność     X 
4 autentyczność     X 
5 reprezentatywność    X  
6 unikatowość    X  
7 odrębność    X  

Wartość  
estetyczna 

8 wzniosłość   X   
9 piękno    X  
10 harmonia    X  
11 naturalność    X  
12 różnorodność   X   

Wartość  
emocjonalna 

13 swojskość    X  
14 tradycja    X  
15 tożsamość    X  

Wartość  
symboliczna 

16 symbolika    X  
17 sacrum    X  
18 genius loci    X  

Razem  suma punktów   2 13 3 
Wartość ogółem  Sumaryczna wartość 

walorów 73 

 
Średnia wartość waloru 4,05 
Objaśnienia do kryteriów: 
5 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu bardzo dobrym 
4 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu dobrym 
3 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu przeciętnym 
2 – wartość (cecha) występująca fragmentarycznie, szczątkowo, lub w postaci zniekształconej 
1 – wartość (cecha) niezachowana i niereprezentowana. 
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9.3. KONIECPOL 
 
9.3.1.Położenie i historia powstania obiektu 

 
Miejscowość: KONIECPOL, ul. Kościelna 1 
Obiekt: Kościół Parafialny pw. Świętej Trójcy z otoczeniem 

• szerokość geograficzna: 500 46’ 23,77’’ N 
• długość geograficzna:    190 40’38,78’’ E 
• wysokość:                         231 m n.p.m.. 

 

 
 

Ryc. 12. Fragment ortofotomapy Koniecpola. Źródło: Geoportal. 

 
Ryc. 13. Fragment mapy topograficznej Koniecpola. Źródło: Geoportal 

 

 39 



Kościół pod wezwaniem św. Trójcy to budowla wczesnobarokowa. Zbudowany został 
częściowo z cegły, a częściowo z kamienia ciosowego, podobnie jak gzymsy wewnątrz i na 
zewnątrz kościoła. 

Świątynię zbudowano na rzucie prostokąta z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. 
Kościół posiada sklepienia kolebkowe, nad krzyżem transeptu - sklepienie kopulaste, na-
tomiast w zakrystii kolebkowo - krzyżowe.  

Wokół kościoła biegnie mur z ozdobną bramą wraz z dzwonnicą i zegarnicą - umiesz-
czonymi w narożach prostokąta od strony frontu.  
 

We wnętrzu zachowały się wspaniałe elementy wyposażenia.  
 

− Ołtarz główny pochodzący prawdopodobnie z XVII wieku 
− Obraz św. Trójcy z XVII wieku 
− Osiem barokowych ołtarzy bocznych 
− Ambona barokowa datowana na połowę XVII wieku, rzeźbiona figurami świętych 
− Zacheuszki rokokowe z drugiej połowy XVII wieku, zapalane tylko podczas uro-

czystości konsekracji kościoła 
− Symboliczny nagrobek hetmana Stanisława Koniecpolskiego w formie sarkofagu  

z rzeźbą leżącego rycerza, wystawiony przez Henryka Potockiego 
− XIX – wieczna kopia obrazu Henryka Potockiego z XVII wieku przedstawiająca 

hetmana Stanisława Koniecpolskiego na koniu. W prawym dolnym rogu płótna 
umieszczony jest monogram H.P. (Henryk Potocki) jako tego, który pierwszy na-
malował portret hetmana, a nieco na prawo widnieje monogram C.N. (prawdopo-
dobnie Cyprian Norwid) z datą 1841 rok. 

 

 
 

Ryc. 14. Lokalizacja kościoła św. Trójcy w Koniecpolu na tle Numerycznego Modelu Terenu. 
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Ryc. 15. Położenie kościoła św. Trójcy w Konicpolu. 
 

 
 

Fot. 5. Fragment murów zespołu fortecznego w Koniecpolu. 
 

 
 

Fot. 6. Widok na wnętrze zespołu sakralnego w Koniecpolu. 
 

9.3.2. Karta oceny zachowania i stopnia zagrożeń 
 

Miejscowość: KONIECPOL, ul. Kościelna 1 
Obiekt: Kościół Parafialny p.w. Świętej Trójcy z otoczeniem 
 

Część I  
Ocena zachowania i zagrożeń obiektu 
 

Lp. Nazwa ocenianego  
parametru 

Opis parametru 

1 Wiek lokowania obiektu 
 

1550 r. kościół drewniany na miejscu drewnianej kaplicy.  
W latach 1561- 1572 zamieniony na zbór kalwiński. Budowa muro-
wanego kościoła w latach w 1632 – 1642 z fundacji Stanisława Ko-
niecpolskiego.  

2 Najstarsza wzmianka  
źródłowa 
 

W 1443 r. lokacja miasta na mocy wydanego w Budzie przez króla 
Władysława Warneńczyka aktu lokacyjnego wystawionego na proś-
bę Przedbora z Koniecpola. 

3 Opis zabudowy Budynek kościoła na planie regularnego krzyża ma formę bazyliki  
z transeptem. Nawy boczne utworzono z dwóch kaplic połączonych 
wąskimi przejściami i otwartych do nawy głównej arkadami filaro-
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wymi. Fasada dwukondygnacyjna, zwrócona w stronę miasta. Po-
siada barokowe zwieńczenie z trójkątnym szczytem i wolutowymi 
spływami po bokach. Podobnie przedstawia się wschodnia elewacja 
zwrócona ku rzece. Nad krzyżem transeptu wznosi się wysoka wie-
życzka na sygnaturkę. Wystrój wnętrza barokowy i rokokowy z XVII 
i XVIII w. Okna małe i wysoko usytuowane co jest związane  
z obronna funkcją kościoła. Kościół wzniesiono z kamienia marglo-
wego i cegły. 

4 Rodzaj fortyfikacji Kamienne mury otaczają cmentarz na planie prostokąta. Od strony 
Rynku w murze strzelnice kluczowe. Wszystkich strzelnic 16. Od tej 
samej strony dwie wieże narożne, dwukondygnacyjne (dzwonnica  
i zegarowa) z drewnianymi nadbudówkami i nakryte dachami na-
miotowymi. 

5 Lata ewentualnej  
przebudowy 

XVIII/XIX w. 

6 Styl architektoniczny  
pierwotny  

Barok i rokoko  

7 Styl architektoniczny  
wtórny 

Rokoko 

8 Rodzaj fortyfikacji 
 

Kamienne mury otaczają cmentarz na planie prostokąta. Od strony 
Rynku w murze strzelnice kluczowe. Wszystkich strzelnic 16. Od tej 
samej strony dwie wieże narożne, dwukondygnacyjne (dzwonnica  
i zegarowa) z drewnianymi nadbudówkami i nakryte dachami na-
miotowymi. 

9 Stopień zachowania  
fortyfikacji 
 

Pełny obwód muru otaczający prostokątny cmentarz. Mur zaopa-
trzony w 16 strzelnic kluczowych i flankowany dwoma wieżami.  

10 Rok budowy fortyfikacji Połowa XVII w.  
11 Ważne wydarzenia  

historyczne  
związane w funkcją  
obronną 

 
Szwedzi 

12 Rodzaj zniszczeń obiektu Zawilgocenie murów obronnych. 
13 Diagnoza zagrożeń  

substancji materialnej 
- 

14 Wskazania do rewitalizacji 
 lub restauracji  

Wskazane remonty bieżące 

15 Prowadzone prace  
archeologiczne 

Brak danych 

16  Prowadzone prace  
restauracyjne kościoła,  
parku i fortyfikacji 
 
 

Odnawiany m.in. po 1879 i w latach 1924-1927, w 1946, 1959, 1977. 
Od 1990 r. prace konserwatorskie prowadzone są każdego roku. 
Kościół został gruntownie odrestaurowany – ściany, sklepienie, za-
bytkowe ołtarze, ambona, konfesjonały. Odnowione zostały także 
cztery wieże stojące obok kościoła. Na jednej z nich  zamontowano 
zegar. 

17 Rodzaj posiadanej  
dokumentacji  
konserwatorskiej 

Obecnie w trakcie gromadzenia i uzupełniania 

18 Źródło finansowanie prac 
konserwatorskich 

Brak danych 

19 Lokalne grupy działania na 
rzecz obiektu 

Brak 
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Część II  
Ocena zachowania i zagrożeń otaczającego krajobrazu (walorów widokowych  
i funkcjonalnych) 
 

1 Stopień widoczności obiektu  
w otoczeniu 
 

Budynek kościoła ze względu na swoje charakterystyczne 
usytuowanie stanowi silną dominantę krajobrazową  
i architektoniczną w sylwecie miasta.  
Pod względem znaczeniowym stanowi jedną z ikon architekto-
nicznych regionu. 

2 Widoczne przedpole (czytelne  
osie widokowe, dominanty  
krajobrazowe) 
 

Dominanta urbanistyczna w skali miasta. 
Charakterystyczny widok przy wjeździe do miasta od strony 
północno – zachodniej, od ul. Mickiewicza oraz południowo – 
wschodniej, od ul Partyzantów. 

3 Stan zachowania otaczającej  
zieleni 

Dobry 

4 Istniejąca promocja obiektu http://www.koniecpol.pl/home1.php?go=zabytki 
http://www.koniecpol.pl/home1.php?go=koscioly 

5 Infrastruktura usługowa na 
przedpolu  

Kościół położony w pobliżu centrum miasta.  

6 Rozwój osadnictwa w otoczeniu 
(szczególnie problematyczne  
inwestycje) 

Osadnictwo silnie rozproszone. Szczególnie problematyczne 
zabudowania po na drugim brzegu Pilicy, stanowiące zakłócenie 
walorów widokowych na kościół od strony wschodniej. 

7 Rodzaj turystycznego  
udostępnienia 

Udostępnianie krypty fundatorów w pierwszy piątek  
listopada każdego roku.  

 
 

9.3.3. Karta oceny zachowania wartości krajobrazowych 
 
Miejscowość: KONIECPOL 
adres: ul. Kościelna 1 
Obiekt: Kościół Parafialny p.w. Świętej Trójcy z otoczeniem 
 
Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Ocena waloru 

1 2 3 4 5 
Wartość  
informacyjna 

treść     X 
dawność    X  
historyczność    X  
autentyczność    X  
reprezentatywność    X  
unikatowość     X 
odrębność    X  

Wartość  
estetyczna 

wzniosłość     X 
piękno     X 
harmonia     X 
naturalność    X  
różnorodność     X 

Wartość  
emocjonalna 

swojskość    X  
tradycja    X  
tożsamość    X  

Wartość sym- symbolika    X  
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boliczna sacrum    X  
genius loci     X 

 SUMA (18)    11 7 
 Sumaryczna wartość  

walorów (max.= 90) 
79 

 
Średnia wartość waloru 4,38 
Objaśnienia do kryteriów: 
5 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu bardzo dobrym 
4 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu dobrym 
3 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu przeciętnym 
2 – wartość (cecha) występująca fragmentarycznie, szczątkowo, lub w postaci zniekształconej 
1 – wartość (cecha) niezachowana i niereprezentowana. 
 
 

9.4.  GLIWICE-SZOBISZOWICE 
 

9.4.1. Położenie i historia powstania obiektu 
 

Miejscowość: GLIWICE-SZOBISZOWICE 
Obiekt: Kościół Parafialny pw. Bartłomieja otoczeniem 

• szerokość geograficzna: 500 18’ 38,68’’ N 
• długość geograficzna:    180 40’38,78’’ E 
• wysokość:                         232,5 m n.p.m. 

 

 
 

Ryc. 16. Fragment ortofotomapy Szobiszowic. Źródło: Geoportal. 
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Ryc. 17. Fragment mapy topograficznej Szobiszowic.  
Źródło: Geoportal. 

 

 
 

Ryc. 18. Model numeryczny terenu – lokalizacja kościoła św. Bartłomieja w Szobiszowicach. 
 

 
 

Fot. 7. Kościół św. Bartłomieja w Szobiszowicach, widok od strony północno-wschodniej. 
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Fot. 8. Kościół św. Bartłomieja w Szobiszowicach – podczas prac renowacyjnych,  
widok od strony zachodniej. 

 

  
 

Ryc. 19. Lokalizacja kościoła św. Bartłomieja. Strzałka wskazuje kierunek wykonania zdjęcia.  
Źródło: Geoportal. 

 
Kościół św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej w Gliwicach należy do najstarszych obiek-

tów na terenie Gliwic. Zbudowali najprawdopodobniej templariusze w 1232 roku,  
a w drodze pod Wiedeń nawiedził król Jan III Sobieski. Obiekt pomimo prowadzonych, co 
jakiś czas prac remontowych wykazuje widoczne uszkodzenia, obejmujące m.in. ściany 
zewnętrzne i dach. Szczegółową ocenę stanu technicznego obiektu, w tym również oceny 
geotechnicznych warunków jego posadowienia przeprowadzili pracownicy Wydziału 
Budownictwa Politechniki Gliwickiej (Bartoszek, i in. 2008). Szczegółowo wyniki tych ba-
dań zostały opublikowane w Czasopiśmie Technicznym (Pająk, Drobiec, Wieczorek, 2009) 
oraz w Monografiach Spotkanie z zabytkiem (Bartoszek i in., 2008).  

Wieś Szobiszowice była wzmiankowana w źródłach pod datą 1276 r. Szobiszowice 
składały się z dwóch osad połączonych w jedną parafię. Pierwsza to Szobiszowice – osada 
przedlokacyjna stanowiącą część szlachecką a druga – Petersdorf położony na północny 
wschód, na terenie którego stał kościół. Dokument z 1276 roku określał położenie wsi  
w następujący sposób: „…guae iacet circa civitatem Glivicensi”. W dokumencie z 17 wrze-
śnia 1297 r. była wzmianka o parafii, a sam dokument został sporządzony przez pierw-
szego proboszcza szobiszowickiej parafii – kapelana Wańkę (Wacława). Należy więc przy-
jąć, że parafia powstała pomiędzy 1276 a 1297 rokiem. Istnienie parafii zostało potwier-
dzone w 1447 roku w sprawozdaniu wizytacyjnym papieskiego kolektora Mikołaja 
Wolffa. Była to wówczas jedna z większych parafii w regionie. 

Kościół św. Bartłomieja położony był na niewielkim wzniesieniu, przy jednym  
z głównych traktów komunikacyjnych i kupieckich. Kościół zbudowano w stylu gotyckim 
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jako budowlę orientowaną. Kościół składa się z prostokątnej nawy, do której od strony 
wschodniej przylega niższe i węższe prezbiterium. Od zachodu dobudowana została wie-
ża-baszta zwieńczona krenelażem. Od północy przylega do budynku kruchta i zakrystia. 
Kościół jest świątynią inkastelowaną, czyli posiadającą cechy i funkcje obronne (masywne 
kamienne mury, których grubość wynosi od  1,1 m do 1,56 m, małe okna, wieża z krenela-
żem, kamienny mur otaczający kościół). Budowla miała 5 okien a dach kryty był gontem. 
Zakrystia, podobnie jak wieża była murowana. Wieża wyposażona była się trzy dzwony.  
Czwarty dzwon zamontowany był wwieżyczce nad nawą kościoła. 

Prezbiterium i zakrystia obecnego kościoła pochodzą z XV wieku; natomiast nawa  
i wieża zostały odbudowane po zniszczeniach z 1626 r. (najazd wojsk gen. Mansfelda von 
Wallenstein).   

W 1679 r. z protokołu wizytacyjnego wynika, że kościół w Szobiszowicach zbudowany 
był z kamienia, miał 32 łokcie długości i 18 szerokości.  Ołtarze były pokryte rzeźbami  
i malowidłami przedstawiającymi Dziewicę Maryję i apostołów.  

Stary Kościółek św. Bartłomieja przy Toszeckiej przez prawie 800 lat swojego istnienia 
odegrał dużą rolę w historii miasta Gliwice, a także okolicznych miejscowości. U wlotu 
dzisiejszej ul. Floriańskiej przy kościele był plac, który w przeszłości pełnił funkcję placu 
odpustowego, targowego a więc był zalążkiem rynku. Kościół oprócz dużego znaczenia 
kulturowego, religijnego stanowi sam w sobie zabytek na krajową skalę, będąc jednocze-
śnie „skarbcem” zgromadzonych w jego wnętrzu reliktów, umieszczonych na ścianach  
i sklepieniach unikalnych polichromii oraz innych dzieł sztuki rzemieślniczej. 

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków wraz z cmentarzem i otaczającym go mu-
rem. Wpisu dokonano 2.11.1956 r. i  powtórzono 10.03.1960 i 16.04.2006 r. 

 
9.4.2. Karta oceny zachowania i stopnia zagrożeń 

 
Miejscowość: GLIWICE-SZOBISZOWICE, ul. Toszecka 36 
Obiekt: Kościół Parafialny p.w. Świętego Bartłomieja  
 
Część I  
Ocena zagrożeń obiektu 
 
Lp. Nazwa ocenianego  

parametru 
Opis parametru 

1 Wiek lokowania obiektu 
 

XIII w. – wzmianki o parafii. Kościół z ok. 1232 r., drewniany.  
Według tradycji założony przez Templariuszy. 

2 Najstarsza wzmianka 
 źródłowa 

1232 r.  

3 Opis zabudowy Kościół w stylu gotyckim reprezentuje typ trójczłonowej, wczesnogo-
tyckiej świątyni wykształconej na terenach Śląska w XIII w. Bryła 
składa się z prostokątnej, salowej nawy i przyległego do niej od 
wschodu prezbiterium. Od strony zachodniej wieża o typie baszty z 
półkoliscie zamkniętym otworem wejściowym. Wieża zwieńczona 
krenelażem. Do bryły przylega kruchta i zakrystia. Prezbiterium 
posiada murowane sklepienie kolebkowy z lunetami na tzw. gurcie. 
Na piętrze, nad zakrystią znajduje się empora, dawniej otwarta do 
wnętrza kościoła przez dwie półkoliste arkady.  
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4 Rodzaj fortyfikacji Kamienne mury otaczają cmentarz na planie koła. Wieża o funkcji 
baszty obronnej zwieńczonej krenelażem.  

5 Lata ewentualnej  
przebudowy 
 

1447 r. – rozbudowa kościoła. Dodanie do prezbiterium prostokątnej 
nawy. 1592 r. kolejna przebudowa, niemożliwa do określenia. 1626 r. 
odbudowa wieży i ścian po zniszczeniach podczas obrony miasta 
przed duńskimi wojskami gen. Ernesta Mansfelda von Wallenstein. 
1849 r. drewniana empora chóru i organów. Ok. 1910 r. remont.  

6 Styl architektoniczny 
 pierwotny  

Gotyk 

7 Styl architektoniczny  
wtórny 

Wyposażenie – barok i klasycyzm.  

8 Rodzaj fortyfikacji 
 

Baszta o funkcji baszty zwieńczona krenelażem. Kamienny mur ota-
czający cmentarz pełnił dodatkową funkcję obronną.  

9 Stopień zachowania  
fortyfikacji 
 

Pełny obwód muru na planie koła otaczający kościół . Wieża – baszta.  

10 Rok budowy fortyfikacji XIV w.  
11 Ważne wydarzenia  

historyczne  
związane w funkcją  
obronną 

Husyci 
Szwedzi - Wojna Trzydziestoletnia. Obrona przed duńskimi woj-
skami gen. Ernesta Mansfelda von Wallenstein 

12 Rodzaj zniszczeń obiektu Zachowany 
13 Diagnoza zagrożeń  

substancji materialnej 
 
 

- spękania ścian i sklepień 
- zawilgocenia murów 
- uszkodzenia elementów więźby dachowej i stropu nad nawą 
- uszkodzenia pokrycia dachowego 
- uszkodzenia posadzek i tynków 
- uszkodzenia muru zewnętrznego 

14 Wskazania do rewitalizacji lub 
restauracji  
 
 

- Izolacja kościoła 
- Iniekcja spękań murów 
- Wzmocnienie sklepień 
- Oczyszczenie murów 

15 Prowadzone prace  
archeologiczne 
 

1973 r. – 4 odkrywki fundamentów; 2 od środka, dwie od zewnątrz. 
Stwierdzenie jednofazowości budowy zakrystii i prezbiterium.  

16  Prowadzone prace  
restauracyjne kościoła, parku  
i fortyfikacji 
 

Odnawiany m.in. po 1879 i w latach 1924-1927, w 1946, 1959, 1977. 
Od 1990 r. prace konserwatorskie prowadzone są każdego roku. 
Kościół został gruntownie odrestaurowany – ściany, sklepienie,  
zabytkowe ołtarze, ambona, konfesjonały. Odnowione zostały także 
cztery wieże stojące obok kościoła. Na jednej  
z nich  zamontowano zegar. 

17 Rodzaj posiadanej  
dokumentacji  
konserwatorskiej 
 

Dokumentacja i analiza konserwatorska i konstruktorska: 
Zbigniew Pająk, Łukasz Drobiec, Mirosław Wieczorek, „Przyczyny 
uszkodzeń i sposób remontu XVII w. kościoła św. Bartłomieja w 
Gliwicach”.  Czasopismo Techniczne, 2009, z .9 (106).  

18 Źródło finansowanie prac 
konserwatorskich 

Brak danych 

19 Lokalne grupy działania na 
rzecz obiektu 

 
Brak  
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Część II  
Ocena zachowania i zagrożeń otaczającego krajobrazu (walorów widokowych  
i funkcjonalnych) 
 

1 Stopień widoczności obiektu  
w otoczeniu 

Budynek kościoła usytuowany wśród zabudowy miasta. Ograni-
czona ekspozycja zabytku. 

2 Widoczne przedpole (czytelne 
osie widokowe, dominanty  
krajobrazowe) 

Charakterystyczny widok przy dojeździe od strony  
ul. Floriańskiej i Bernardyńskiej.  

3 Stan zachowania otaczającej  
zieleni 

Dobry 

4 Istniejąca promocja obiektu Brak 
5 Infrastruktura usługowa na 

przedpolu  
Kościół położony w pobliżu centrum miasta.  

6 Rozwój osadnictwa  
w otoczeniu 
(szczególnie problematyczne 
inwestycje) 

Od strony południowej kościół przesłonięty bilbordami rekla-
mowymi negatywnie rzutującymi na odbiór wizualny kościoła.  

7 Rodzaj turystycznego  
udostępnienia 

Brak 

 
7.4.3. Karta oceny zachowania wartości krajobrazowych 
 

Miejscowość: GLIWICE-SZOBISZOWICE, ul. Toszecka 36 
Obiekt: Kościół św. Bartłomieja (stary) 
 
Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Ocena waloru 

1 2 3 4 5 
Wartość  
informacyjna 

treść    X  
dawność     X 
historyczność     X 
autentyczność     X 
reprezentatywność   X   
unikatowość    X  
odrębność    X  

Wartość  
estetyczna 

wzniosłość   X   
piękno   X   
harmonia  X    
naturalność  X    
różnorodność   X   

Wartość  
emocjonalna 

swojskość   X   
tradycja    X  
tożsamość   X   

Wartość  
symboliczna 

symbolika   X   
sacrum   X   
genius loci   X   

Razem suma punktów  2 9 4 3 
Wartość ogółem Sumaryczna wartość walorów 62 
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Średnia wartość waloru: 3,44 
Objaśnienia do kryteriów: 
5 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu bardzo dobrym 
4 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu dobrym 
3 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu przeciętnym 
2 – wartość (cecha) występująca fragmentarycznie, szczątkowo, lub w postaci zniekształconej 
1 – wartość (cecha) niezachowana i niereprezentowana. 
 

9.5. WANCERZÓW 
 
9.5.1. Położenie i historia założenia obiektu 
 

Miejscowość: MSTÓW  
adres: ul. Targowa 2, 42-244 Wancerzów 
Obiekt: zespół klasztorny kanoników regularnych i pw. Wniebowzięcia NMP 

• szerokość geograficzna: 500  50’ 8,74’’ N 
• długość geograficzna:    190 17’49,27’’ E 
• wysokość:                        252,5 m n.p.m. 
 

 
 

Ryc. 20. Fragment ortofotomapy Mstowa i Wncerzowa. Źródło: Geoportal. 
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Ryc. 21. Fragment mapy topograficznej Mstowa i Wncerzowa. Źródło: Geoportal. 
 

 
Ryc. 22. Model rzeźby terenu okolic Wancerzowa wygenerowany z mapy topograficznej. 
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Ryc. 23. Położenie klasztoru w Wancerzowie na tle Numerycznego Modelu Terenu. 
Położenie nadrzeczne. 

 
Klasztor w Wancerzowie pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Zakon kanoników re-

gularnych osiedlił się tutaj już w pierwszej połowie XII wieku z inicjatywy Piotra Włosto-
wica. W czasie rozbioru Polski klasztor zlikwidowano. Zakonnicy wrócili tutaj dopiero  
w 1990 roku z inicjatywy arcybiskupa Stanisława Nowaka. 

Klasztor odwiedzały także koronowane głowy. Przebywali tutaj król Kazimierz Jagiel-
lończyk w 1474 roku oraz w 1665 roku król Jan Kazimierz w czasie wojny ze Szwedami. 

Otoczony murem obronnym z ośmioma basztami klasztor podlegał arcybiskupom 
gnieźnieńskim, podczas gdy parafia położona na przeciwległym brzegu Warty biskupom 
krakowskim. Jest to jeden z najstarszych ośrodków życia zakonnego w Polsce, bowiem 
kanonicy regularni osiedlili się tutaj przed 1145 rokiem z inicjatywy Piotra Włostowica. 
Oprócz duszpasterstwa prowadzili tu szkołę, szpital oraz skryptorium. Ich biblioteka li-
czyła 3 tys. woluminów. 
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Ryc. 24. Zespół warowny klasztoru w Wancerzowie na optofotomapie i mapie topograficznej. 
Źródło Geoportal 

 

 
 

Fot. 9. Kościół w Wancerzowie. 

 
 

Fot. 10. Kościół w Wancerzowie – przedpole objęte murami obronnymi, 
widok w kierunku północnym. 
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Fot. 11. Kościół w Wancerzowie – mury obronne z wieżami,  
widok z kierunku południowo-zachodniego. 

 
W 1474 roku. przebywał tu Kazimierz Jagiellończyk w okresie wojny z Węgrami o tron 

czeski, a w 1665 r. w czasie wojny król Jan Kazimierz. 
Po II rozbiorze Polski (1793) Wancerzów znalazł się w zaborze pruskim. Dobra klasz-

torne sekularyzowano w 1819 roku., a w 1823 roku skasowano klasztor, przekazując para-
fię księżom diecezjalnym. Dopiero w 1990 roku na zaproszenie abp Stanisława Nowaka 
kanonicy regularni powrócili do swego dawnego klasztoru. 

Do dziś zachował się zrekonstruowany w okresie międzywojennym mur z ośmioma 
basztami i pozostałościami baszty północnej, przebudowana z południowej bramy 
dzwonnica, a także przekształcony budynek dawnej wartowni. 

Co ciekawe, podczas drobnych prac prowadzonych po II wojnie światowej aż  
3-krotnie w pobliżu klasztoru odnajdywano skarb w postaci łącznie blisko tysiąca XIV-
XVI-wiecznych monet. 

W średniowieczu Warta pod Mstowem oddzielała ziemię sieradzką od krakowskiej. 
Stanowiła także granicę diecezji gnieźnieńskiej i krakowskiej. Na początku XIII w. na le-
wym brzegu rzeki, na ziemiach należących do arcybiskupa z Gniezna wybudowano ze-
spół klasztorny kanoników regularnych. Stanął on na pagórku, ponad Mstowem położo-
nym na przeciwległym, "krakowskim" brzegu. W niespokojnym czasie bratobójczych walk 
i tatarskich najazdów założenie obwarowano. Fortyfikacje były stale modyfikowane.  
W XVI w. wzniesiono kolejne, nie oparły się jednak artylerii wojsk szwedzkich w dobie 
potopu. Najeźdźcy puścili z dymem miasto i opactwo. 

Zrujnowane fortyfikacje zrekonstruowano na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. 
Są bardzo rzadkim i najlepiej zachowanym w Polsce przykładem umocnień klasztornych  
z XVI w. Mur obronny z dziewięcioma basztami otacza klasztor i kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP. Świątynię odbudowano w latach 1718-1742. Wysoko na gzymsie, pod sa-
mym okapem kościół obiegają napisy, które przed laty umieszczono zapewne po to, by 
wzmóc poczucie bojaźni bożej u tutejszych parafian. Są to filozoficzne sentencje, fragmen-
ty ewangelii i psalmów. Przy wejściu znajduje się tablica z mądrą maksymą św. Ignacego: 
"Tak postępuj człowiecze, byś się żyć nie wstydził i umierać nie bał". 
 

9.5.2. Karta oceny zachowania i stopnia zagrożeń 
 
Miejscowość: MSTÓW  
adres: ul. Targowa 2, 42-244 Wancerzów 
Obiekt: zespół klasztorny kanoników regularnych i pw. Wniebowzięcia NMP 
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Część I  
Ocena zagrożeń obiektu 
 
Lp. Nazwa ocenianego 

 parametru 
Opis parametru 

1 Wiek lokowania obiektu 
 

przed 1145 r. - z inicjatywy Piotra Włostowica. 
Już w 1193 roku papież Celestyn wymieniał Mstów w bulli potwier-
dzającej posiadłości i dziesięciny należne klasztorowi kanoników 
regularnych z Piasku we Wrocławiu. Mstów przed tą datą musiał być 
znaczącą miejscowością, a gospodarujący tu zakonnicy mieli swoją 
świątynię. 
1220 – budowa zespołu klasztornego (na ziemi sieradzkiej – lewy 
brzeg Warty) z polecenia biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. 
Kościół z XII w – w XIII w przebudowany lub wybudowany od pod-
staw w stylu romańskim 
Dawny budynek klasztorny (obecna plebania) powstał w czasie lo-
kowania kościoła, przebudowany w  

2 Najstarsza wzmianka  
źródłowa 

1220 r. 

3 Opis i ocena zabudowy  
i wnętrza 

58 m x 33,5 m.; grube mury, małe okna. Najwyższą wartość przed-
stawia późnogotyckie skrzydło płd-wsch oraz gotycka cześć środko-
wa;  z poł. XV w. oraz zachowane nieliczne fragmenty z czasów fun-
dacji w 1220 r. Nisko sklepiona sień z ozdobnymi schodami i liczny-
mi wnękami. W kapitularzu zrekonstruowane sklepienie krzyżowe 
wsparte na czworobocznym filarze. Do kapitularza wejście ozdobio-
ne portalem. Przylegają do niego dwa karceresy. Obraz Matki Bożej 
Mstowskiej Miłosierdzia, będącego podobizną wizerunku jasnogór-
skiego. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII w. Spośród 
jedenastu ołtarzy na większą uwagę zasługują trzy: główny-
późnobarokowy, wzorowany na ołtarzu jasnogórskim i dwa boczne 
rokokowe stojące w środkowych przęsłach nawy. W stylu rokoko-
wym zbudowany chór. Okute drzwi z XV w. do zakrystii. Do skarb-
ca prowadzi portal z XV w. Krypty grobowe z licznymi trumnami 
zawierającymi zmumifikowane szczątki członków kościelnych 
bractw. 

4 Lata ewentualnej  
przebudowy 

XVII, XVIII w. 

6 Styl architektoniczny  
pierwotny  

romański dla kościoła – brak zachowanych pierwotnych śladów sty-
lu; gotycki – zachowany w środkowej części kościoła i w obrębie 
piwnic 

7 Styl architektoniczny  
wtórny 

W XVII w na bazie wcześniejszych fundamentów wybudowano no-
wy kościół, a w 1718-1748 dokonano barokowej przebudowy. Kościół 
wielokrotnie odbudowywany po kilku pożarach. Obecny późnoba-
rokowy wygląd kościoła typu bazylikowego pochodzi z przełomu 
XVII/XVIII w. Fasadę zachodnią zdobią dwie wieże, podwyższone 
na przełomie XIX/XX w.  
Brama wejściowa do zespołu klasztornego w części zachodniej po-
chodzi z XVIII w – późnobarokowa  

8 Rodzaj fortyfikacji System basztowy, z basztami wysuniętymi przed mur.  
9 Stopień zachowania 

 fortyfikacji 
dobry 

10 Rok budowy fortyfikacji 
 

XVII w. – mur z dziesięcioma basztami spełniał rolę fortecy; zrekon-
struowany w okresie międzywojennym (1914 i 1925-1932);  
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do południowego boku przylegała czworoboczna dzwonnica stano-
wiąca niegdyś bramę główną,  po obu jej stronach ulokowane były 
dwie baszty okrągłe u podstawy i ośmioboczne w góry. Okrągłe 
baszty w 4 narożnikach murów, Dodatkowo 2 baszty broniły 
wschodniego odcinka murów a dziesiąta baszta broniła klasztor od 
północy. 
We wschodniej części murów istniała jeszcze jedna brama – obecnie 
zamurowana. W płd-wsch. narożniku zachowany barokowy ceglany 
budynek z dwoma zewnętrznymi półkolumnami ujmującymi bramę 
gospodarczą.  bramy dzwonnica, a także przekształcony budynek 
dawnej wartowni.  
Prawdopodobne otoczenie murów fosą i wałem ziemnym, zniszczo-
ne po wojnach szwedzkich.  

11 Ważne wydarzenia  
historyczne  
związane w funkcją  
obronną 
 

Do XIV wieku pod zarządem Mstowa pozostawała cała okolica,  
z Częstochową włącznie. 
W klasztorze przebywali król Władysław łokietek i Kazimierz Wiel-
ki, a w 1391 – Król Władysław Jagiełło. W 1474 roku, w okresie wojny 
z Węgrami o tron czeski, w klasztorze przebywał Kazimierz Jagiel-
lończyk.  
W 1665 roku był tu król Jan Kazimierz, toczący wojnę domową po 
rokoszu hetmana Lubomirskiego. 
W ramach klasztoru funkcjonował: szpital oraz skryptorium - biblio-
teka ok. 3 tys. woluminów. 
Po II rozbiorze Polski (1793) Wancerzów znalazł się w zaborze pru-
skim. Dobra klasztorne sekularyzowano w 1819 roku, a w 1823 roku 
skasowano klasztor, przekazując parafię księżom diecezjalnym.  
W 1990 roku na zaproszenie abp Stanisława Nowaka kanonicy regu-
larni powrócili do dawnego klasztoru. 
po II wojnie światowej aż 3-krotnie w pobliżu klasztoru odnajdywa-
no skarb w postaci łącznie blisko tysiąca XIV-XVI w. monet 

12 Rodzaj zniszczeń obiektu Mury okalające, dzwonnica, elewacja całego obiektu 
13 Diagnoza zagrożeń  

substancji materialnej 
Woda, wietrzenie, grzyb 
 

14 Wskazania do rewitalizacji lub 
restauracji  
 

Odnowienie elewacji całego zespołu; zagospodarowanie przestrzen-
ne terenu wewnątrz obiektu; rewitalizcja murów; odnowienie wnę-
trza kościoła- ołtarze boczne, organy 

15 Prowadzone prace  
archeologiczne 

Przy fundamentach 

16  Prowadzone prace  
restauracyjne kościoła,  
parku i fortyfikacji 
 

Świątynię odbudowano w latach 1718-1742. 
Zrujnowane fortyfikacje zrekonstruowano na przełomie lat 20. i 30. 
XX w. Są bardzo rzadkim i najlepiej zachowanym w Polsce przykła-
dem umocnień klasztornych z XVI w. 

17 Rodzaj posiadanej  
dokumentacji  
konserwatorskiej 

Obecnie w trakcie gromadzenia i uzupełniania 

18 Źródło finansowanie prac 
konserwatorskich 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Starostwo Powia-
towe w Częstochowie 
140 tys. dotacji (20 +120 tys) 

19 Lokalne grupy działania na 
rzecz obiektu 

Planujemy stworzyć Fundację  
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Część II  
Ocena zachowania i zagrożeń otaczającego krajobrazu (walorów widokowych i funkcjo-
nalnych) 
 

1 Położenie obiektu Wzgórzowe, nadrzeczne na lewym brzegu Warty, dawna granica 
archidiecezji gnieźnieńskiej i krakowskiej; granica Wyżyny Czę-
stochowskiej, Obniżenia Górnej Warty i Wyżyny Wieluńskiej. 

1 Stopień widoczności obiektu  
w otoczeniu 

bardzo dobry 

2 Widoczne przedpole (czytelne 
osie widokowe, dominanty  
krajobrazowe) 
 

teren w otoczeniu przebudowany; w pobliżu zaadaptowane na 
cele rekreacyjne zakole Wart wraz z ostańcem skalnym, które 
stanowi dobry punkt widokowy na klasztor. 

3 Stan zachowania otaczającej 
 zieleni 
 

drzewostan lipowy (kilka lip o wymiarach przekraczających 3 m 
obwodu), 2 klony, robinia akacjowa, jesion wyniosły. 

4 Istniejąca promocja obiektu 
 
 

tablica informacyjna na terenie klasztoru, przewodniki i informa-
tory o Mstowie wydane przez Urząd Gminy, w których wzmian-
kowany jest klasztor. 

5 Infrastruktura usługowa na 
przedpolu  

niewystarczająca – bar, agroturystyka,  

6 Rozwój osadnictwa  
w otoczeniu 
(szczególnie problematyczne 
inwestycje) 

bardzo problematyczna lokalizacja przychodni zdrowia o wiel-
kokubarturowej architekturze zastawia widok na klasztor. 

7 Rodzaj turystycznego  
udostępnienia 
 

Parking w fazie budowy na ok. 30 oraz istniejący na kilkanaście 
samochodów. Teren sąsiedni o wyraźnych elementach infra-
struktury rekreacyjnej i turystycznej. 

 
9.5.3.  Karta oceny zachowania wartości krajobrazowych 

 
Miejscowość: MSTÓW  
adres: ul. Targowa 2, 42-244 Wancerzów 
Obiekt: zespół klasztorny kanoników regularnych i pw. Wniebowzięcia NMP 
 
Grupy  
kryteriów 

Kryterium  
szczegółowe 

Ocena waloru 

1 2 3 4 5 
Wartość  
informacyjna 

treść    X  
dawność     X 
historyczność     X 
autentyczność    X  
reprezentatywność    X  
unikatowość    X  
odrębność    X  

Wartość  
estetyczna 

wzniosłość    X  
piękno    X  
harmonia    X  
naturalność    X  
różnorodność     X 

Wartość  
emocjonalna 

swojskość    X  
tradycja    X  
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tożsamość   X   
Wartość  
symboliczna 

symbolika    X  
sacrum    X  
genius loci    X  

 SUMA (18)   1 14 3 
 Sumaryczna wartość  

walorów (max.= 90) 74 

 
Średnia wartość waloru: 4,11 
Objaśnienia do kryteriów: 
5 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu bardzo dobrym 
4 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu dobrym 
3 – wartość (cecha) zachowana i reprezentowana w stopniu przeciętnym 
2 – wartość (cecha) występująca fragmentarycznie, szczątkowo, lub w postaci zniekształconej 
1 – wartość (cecha) niezachowana i niereprezentowana. 
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10. ANLIZA PORÓWNAWCZA I OCENA KOŃCOWA 
 

Badania stanu zachowania i zagrożenia wybranych 5 obiektów sakralnych o funkcjach 
warownych wykazują znaczne zniszczenia. Ze względu na to, że wszystkie obiekty do-
kumentują ważną dla Polski historię, należy rozpocząć jak najpilniej prace remontowe  
i rekultywacyjne.  

Przeprowadzone badania terenowe poświęcone ocenie wartości krajobrazowych wy-
branych obiektów pozwoliły na analizę porównawczą. Przedmiotem oceny były 4 grupy 
kryteriów: wartość informacyjna, wartość estetyczna, wartość emocjonalna i wartość sym-
boliczna. 
 

• Wartość  informacyjna 
 

 
 

Ryc. 25. Zróżnicowanie oceny wartości w ramach kryterium „Wartośc informacyjna” 
wybranych obiektach. 

 
W ocenie wartości informacyjnej analizowanych obiektów największą sumaryczną 

wartość otrzymał Będzin (31 punktów). W pozostałych obiektach wartość ta wynosi po 30 
punktów każdy. Można zaobserwować duże zróżnicowanie poszczególnych elementów 
składowych. Za „treść” najwyższą liczbę punktów otrzymał Będzin i Koniecpol (po 5 
punktów). Jednak Koniecpol otrzymał jako jedyny 4 punkty za „dawność” i „historycz-
ność”, gdzie pozostałe obiekty otrzymały po 5. Najwyżej „autentyczność” została ocenio-
na w Dankowie i Szobiszowicach, które otrzymały maksymalną liczbę punktów. Składo-
wa „reprezentatywność” najsłabiej została oceniona w Będzinie i Szobiszowicach, a obiek-
ty te otrzymały jedynie po 3 punkty. Maksymalną liczbę punktów za „unikatowość” 
otrzymał Będzin i Koniecpol po 5 punktów, pozostałe obiekty po 4. Komponent „odręb-
ność” najniżej został oceniony w Dankowie otrzymując tylko 3 punkty. Pozostałe obiekty 
otrzymały po 4. 
 
 
 
 
 

59  



• Wartość  estetyczna 
 

 
 

Ryc. 26. Zróżnicowanie oceny wartości w ramach kryterium „Wartośc estetyczna”  
wybranych obiektach 

 
Ocena wartości estetycznej wskazuje na duże zróżnicowanie ocenianych obiektów. 

Największą liczbę punktów zdobył Koniecpol (24), zaś najniższe wartości zanotowano  
w Szobiszowicach (13), gdzie poszczególne składowe otrzymały najniższe wartości. 

Oceniając „wzniosłość” obiektu maksymalną liczbę 5 otrzymał tylko Koniecpol, zaś 
pozostałe obiekty po 4 i 3 punkty. „Piękno” zostało wysoko ocenione zarówno w Koniec-
polu jak i Będzinie, najniższe wartości odnotowano w Szobiszowicach (3). Składowa 
„harmonia” najwyższą wartość uzyskała w Koniecpolu  (5), a najniższą w Szobiszowicach 
(2). Pozostałe obiekty otrzymały po 4 punkty. Podobnie jak harmonia również „natural-
ność” najniżej została oceniona w Szobiszowicach uzyskując wartość 2, zaś w pozostałych 
obiektach została oceniona na 4. W Koniecpolu  i  Wancerzowie „różnorodność” została 
oceniona najwyżej, zaś Danków i Szobiszowice otrzymały po 3 punkty. 

       
• Wartość emocjonalna 

 

 
 

Ryc. 27. Zróżnicowanie oceny wartości w ramach kryterium „Wartośc emocjonalna”  
wybranych obiektach 
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Ocena wartości emocjonalnej wskazuje iż trzy obiekty otrzymały po 4 punkty za 
„swojskość”, „tradycję” i „tożsamość”. Szobiszowice otrzymały najniższą wartość suma-
ryczną 10. Złożyła się na to niska ocena „swojskości” (3 punkty) i tożsamości (również 3 
punkty.)    
 

• Wartość symboliczna 
 

 
 

Ryc. 28. Zróżnicowanie oceny wartości w ramach kryterium „Wartośc symboliczna” 
wybranych obiektach. 

 
Najwyższe sumaryczne wartości przy ocenie wartości symbolicznej otrzymał Będzin  

i Koniecpol (po 13 punktów), jednak różnie została oceniona struktura. Będzin otrzymał 
maksymalną liczbę punktów za „symbolikę” zaś Koniecpol za „genius loci”. Sacrum zo-
stało ocenione po 4 punkty. Danków i Wancerzów otrzymały sumaryczną wartość 12  
a każdy element został oceniony na 4.  Najniższe wartości otrzymały tradycyjnie Szobi-
szowice, gdzie każdy element składowy wartości symbolicznej został oceniony na 3. 

 
• Analiza porównawcza 

 
Objęte analizą zespoły architektoniczno-warowne charakteryzują się bardzo różnym 

stopniem zachowania substancji budowlanej jak i różnym stopniem zagrożeń. Największe 
uszkodzenia stwierdzono w Szobiszowicach i Będzinie. Kościoły te wymagają natychmia-
stowej rekonstrukcji. Kościół w Dankowie i Wancerzowie wymaga także prac remonto-
wych. W Wancerzowie takie prace zabezpieczające trwają i będą kontynuowane. Z grupy 
analizowanych budowli w najlepszej kondycji materialnej pozostaje Koniecpol.  Analiza 
wartości krajobrazowych wykazała, że najwyższą sumaryczną wartość uzyskały Koniec-
pol i Będzin (odpowiednio 79 i 77 punktów) oraz Wancerzów i Danków (odpowiednio 74  
i 73 pkt).  Najniższą punktację uzyskały Szobiszowice. Biorąc pod uwagę średnią wartość 
walorów krajobrazowych – jej rozkład wyglądał podobnie. Dane te ilustrują odpowiednio 
ryc.29, 30, 31). 
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Ryc. 29. Zestwienie porównanwcze wartości sumaryczne i średniej z uzyskanej oceny. 
 

 
 

Ryc. 30. Zestwienie porównanwcze sumy wartości badanych obiektów. 
 

 
 

Ryc. 31. Zestwienie porównanwcze średniej wartości z uzyskanej oceny. 
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11. PROPOZYCJA OBIEKTÓW DO SZLAKU TURYSTYCZNEGO PO  
UFORTYFIKOWANYCH OBIEKTACH SAKRALNYCH 

 

 
 

Ryc. 32. Propozycja obiektów do szlaku turystycznego ufortyfikowanych kościołów  
warownych województwa śląskiego 
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12. WNIOSKI 
 

 
 

Ryc. 33. Analiza widoczności zespołu sakralno-warownego w Dankowie od strony  
południowo-wschodniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 34. Analiza widoczności zespołu sakralno-warownego w Dankowie od strony  
południowo-wschodniej 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że w województwie śląskim obiekty sakralne  
o funkcjach warownych nie są liczne. Szczegółowa kwerenda wykazała 20 takich miejsc. 
Najbardziej spektakularnym przykładem jest klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. 
Jako pomnik historii jest to obiekt bardzo znany i dobrze wypromowany. Nie został on 
zatem wybrany do szczegółowych badań.  Jak wynika z powżyszej mapy badane obiekty 
grupują się w dwóch regionach: Wyżynie Częstochwoskiej i Wyżynie Śląskiej. Z zebra-
nych w bazie 20 obiektów, większość zlokalizowana jest na Wyżynie Częstochowskiej, 
szczególnie w zasięgu jej krawędzi (kuesty górnjurajskiej). Szczegółową analizą objęto 7 
obiektów: Danków, Wancerzów, Będzin, Giebło, Włodowiece, Szobiszowice i Koniecpol. 
W dalszej selekcji obiektów  pominięto kościoły w Gieble i Włodowicach ze względu na 
niepotwierdzone w źródłach walory obronne. Autorzy są jednak przekonani, że ze wzglę-
du na swe wzgórzowe położenie kościół w Gieble (romański) i Włodowicach (obecnie ba-
rokowy) spełniały niegdyś funkcje obronne. Konieczne są szczegółowe prace archeolo-
giczne i historyczne.  

W ramach projektu opracowano logo sakralnych obiektów o funkcjach warownych 
nawiązując do maniery symboliki stosowanej dla tematycznych szlaków turystycznych 
województwa śląskiego. 

zaproponowany wzór logo wygląda następująco:   
 

Spośród wytypowanych obiektów badane miejsca wykazują bardzo dużą różnorod-
ność, w zakresie lokalizacji, stylu budowy oraz stanu zachowani i zagrożenia oraz warto-
ści krajobrazowych. Każdy z obiektów jest pod wieloma względami unikatowy. Wykaza-
ne w tabelach oceny zagrożenia, stanowią jedynie wskazówkę do podjęcia natychmiasto-
wych prac remontowych i rewitalizacyjnych.  

Wśród przyczyn zniszczeń większości badanych obiektów należy wskazać: 
• Nierównomierne osiadanie fundamentów, spowodowane zróżnicowaniem obcią-

żeń przekazywanych przez ściany budynków, a także zmianami właściwości me-
chanicznych gruntu 

• Drgania komunikacyjne i szkody górnicze (szczególnie Będzin, Szobiszowice)  
• Zniszczenia korazyjne wynikające z długotrwałego braku systematycznej konser-

wacji i bieżących remontów. 
 

Część obiektów: Wancerzów, Szobiszowice takie prace już prowadzi. W Będzinie na-
leży niezwłocznie rozpocząć prace remontowe w obrębie samego kościoła i murów przy-
kościelnych. W Dankowie remont w pierwszej fazie powinien objąć budynek bramny  
i naprawę wałów i murów obronnych (unikatowych w województwie śląskim bastionów). 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że pilnymi zabiegami pielęgnacyjnymi należy objąć 
przedpola widokowego obiektów.  Przykładem słabej widoczności w terenie obiektów są 
Szobiszowice – zabudowane budynkami mieszkalnymi (brak otwarcie widokowego) ale 
także Koniecpol. Zniszczenie przedpola widokowego nastąpiło w Wancerzowie, przez 
budowę wielkogabarytowego, budynku przychodni zdrowia w miejscu gdzie skupiona 
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jest funkcja turystyczno-rekreacyjna. Budynek przerywa ciągłość funkcjonalną i fizjono-
miczną obszaru. Pielęgnacji wymaga (selektywne wycięcia) także przedpole widokowe 
zespołu w Dankowie po stronie południowo-wschodniej zespołu obronnego (ryc. 33, 34). 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na zaproponowanie 20 obiektów do szlaku tury-
stycznego po województwie śląskim. Opracowanie tematycznego przewodnika jak rów-
nież wytyczenie połączenia (trasy samochodowe, rowerowe, piesze) po wszystkich 20 
obiektach wymaga dalszych szczegółowych studiów. Pilotażowe badania w 5 wybranych 
miejscach można traktować jako przyczynek do dalszych pogłębionych studiów o charak-
terze interdyscyplinarnym. Autorzy są przekonani, że zaprojektowanie i wypromowanie 
takiego szlaku znacznie wzbogaci dotychczasową ofertę turystyczną  województwa ślą-
skiego.  
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