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Kościół pofranciszkański w Wodzisławiu Śląskim.
Zagadnienia historyczne i konserwatorskie

Post-Franciscan church in Wodzisław Śląski.
Historical and conservation issues

Stan badań w świetle źródeł
pisanych i ikonograficznych

Stan badań nad początkami miasta Wodzisławia i nad
średniowieczną fazą franciszkańskiego kościoła jest bar-
dzo skromny. Przywoływana w licznych, choć późnych
źródłach, dawna nazwa miasta o brzmieniu patronimicz-
nym – Vladislavia, civitas Vladislaviensis – jest wiązana z do-
mniemanym założycielem, księciem Władysławem
I Opolczykiem. Z działalnością księcia Władysława I wią-
że się także fundację franciszkańskiego klasztoru i ko-
ścioła, zwykle datując ten akt hipotetycznie na rok 1257,
chociaż żaden dokument związany z fundacją się nie za-
chował. Szerokie ramy czasowe fundacji klasztoru okre-
ślają w istocie dwie daty 1287 i 1340. Z tych lat bowiem
zachowały się wykazy klasztorów franciszkańskich pro-
wincji śląskiej. Klasztor wodzisławski pojawia się dopie-
ro w drugim wykazie z roku 1340. Datę 1257 po raz
pierwszy w literaturze wymienił Rudolf Hirsch, jeden
z ostatnich właścicieli dóbr wodzisławskich, w swym
opracowaniu historycznym o mieście i kościele z roku
1883. Przywołał on bliżej nieokreślony tekst zachowany
jakoby w wiedeńskim klasztorze franciszkanów, mówiący
iż eodem anno fratrem Minorum convento et habitationem obte-
nent Loslau in Silesia1.

Poza Hirschem (Janowcem i Porwołem) nikt źródła
tego nie przytoczył, a tym bardziej weryfikował, ani nie
określał jego charakteru – bezpośredniego lub pośred-
niego. Dla Jerzego Janowca przekaz ten stal się jednak
punktem wyjścia do obszernego przeglądu innych źró-
deł historycznych referujących działalność fundacyjną
księcia Władysława I i w konkluzji uznał on rok 1257 jako
najbardziej prawdopodobny dla początków wodzisław-
skiego klasztoru2. Podobny tok myślenia przyjął Paweł
Porwoł, argumentując, iż z braku innych źródeł zarów-
no lokację miasta, jak i fundację klasztoru można łączyć
z rokiem 12573.

Dzieje nowożytne i współczesne kościoła są znacz-
nie lepiej opisane w źródłach i w publikacjach historycz-

State of research in the light of
written and iconographic records

The state of research on the origins of the town of
Wodzisław and the medieval phase of the Franciscan
church is very poor. The old name of the town with its
patronymic origin – Vladislavia, civitas Vladislaviensis –
quoted in numerous though late sources is associated
with its assumed founder, duke Władysław I of Opole.
The rule of duke Władysław I is also associated with the
foundation of the Franciscan monastery and church, usu-
ally dating that act hypothetically to 1257, even though
no document concerning the foundation has been pre-
served. The time brackets of the monastery foundation
are defined by dates 1287 and 1340, since it was from
that period that registers of Franciscan monasteries in
the province of Silesia have been preserved. The monas-
tery in Wodzisław appeared only in the second register
from 1340. For the first time the year 1257 was men-
tioned in literature by Rudolf Hirsch, one of the last
owners of the Wodzisław estate, in his historical study
about the town and church from 1883. He referred to an
indefinite text reportedly preserved in the Franciscan
monastery in Vienna, stating that “eodem anno fratrem
Minorum convento et habitationem obtenent Loslau in Silesia”.1

Apart from Hirsch (Janowiec and Porwoł) nobody
else has quoted that source, verified it or defined its char-
acter – directly or indirectly. For Jerzy Janowiec the re-
port was a springboard for an thorough review of other
historical sources recounting foundation activities of duke
Władysław I and, in conclusion, he assumed the year 1257
to be the most likely date for the beginnings of the mon-
astery in Wodzisław2. Paweł Porwoł adopted a similar way
of thinking, claiming that for lack of other sources both
the town location and the foundation of the monastery
could be associated with 12573.

The modern and contemporary history of the church
is much better described in sources and historical publi-
cations than its medieval lot. In his honest, almost eru-
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nych niż dzieje średniowieczne. W swym rzetelnym,
wręcz erudycyjnym opracowaniu Janowiec przytacza
liczne wzmianki o kościele: z roku 1555, z roku 1625 oraz
z roku 1642, kiedy to po raz pierwszy pojawia się w źró-
dłach patrocinium św. Trójcy.

Po wojnie trzydziestoletniej pokój westfalski gwaran-
tował katolicki charakter ziem śląskich pod panowaniem
Habsburgów, toteż w drugiej połowie XVII wieku wo-
dzisławscy franciszkanie ożywili swą działalność. Jednak-
że w następnym stuleciu tzw. wojny śląskie, toczone od
roku 1740 do 1763, wyniszczyły okolice śląskie, a Wo-
dzisław przeszedł pod panowanie pruskie. W roku 1810
klasztor został przez władze pruskie zsekularyzowany.
Niewiele później, w roku 1830 opuszczony i zniszczo-
ny pożarem (w roku 1822) kościół odkupiła od miasta
gmina ewangelicka i po odnowieniu przekazała świąty-
nię pod nowym wezwaniem św. Krzyża. W tej roli bez
większych zmian kościół dotrwał wiosny do roku 1945.
Stan zniszczeń wojennych pokazują zdjęcia fotograficz-
ne i opisy w opracowaniach Jerzego Janowca i Pawła
Porwoła4.

Spóźniona i w istocie prowizoryczna odbudowa ko-
ścioła została wykonana zgodnie z projektem z roku
1959, choć nie w pełni. Uproszczono sylwety niektórych
przypór nadbudowując ich gotyckie uskoki. Nie odbu-
dowano też dzwonnicy stojącej, być może już od późne-
go średniowiecza, przed wielobocznym zamknięciem
wschodnim prezbiterium, w narożu bloku przekątnio-
wego5.

Źródła materialne i nowe ustalenia
chronologiczne

We wnętrzu odsłonięto wiele nieznanych wcześniej
gotyckich detali architektonicznych: w nawie ostrołuko-
wy portal gotycki prowadzący dawniej na krużganki
klasztorne, w prezbiterium drugi portal ciosowy prowa-
dzący do nieistniejącego już oratorium, profilowany
gzyms podokienny ze wspornikami pod służki sklepien-
ne, profilowane ościeża ostrołukowych okien i reszty
maswerków, lecz zarówno owe detale jak i wątki ceglane
widoczne w pozostawionych odkrywkach – „świadkach”
nie były ani opisane, ani analizowane w sposób właści-
wy z dzisiejszego punktu widzenia.

Obecny remont konserwatorski lica ścian stworzył
okazję do odczytania najważniejszego źródła material-
nego, jakim są zawsze mury kościoła. Brak tynków na
ścianach nawy i prezbiterium w południowej elewacji
odsłonił duże partie czternastowiecznego wątku z łama-
nego kamienia, uczytelnił pozostałości ciosowego coko-
łu i ujawnił zarys gotyckich, ostrołukowych okien wtór-
nie zamurowanych płaską cegłą barokową, a także frag-
ment ciosowej arkady gotyckiego portalu do nawy – daw-
nego głównego wejścia do kościoła.

Wielokrotne przemurowania kamiennego lica cegłą
dokonywane były od wieku XIV do XX. Odsłonięte
z tynku mury jawiły się zatem jako wielowarstwowy pa-
limpsest, niełatwy do odczytania w kolejnych etapach
zapisu.

Podczas badań w południowej ścianie prezbiterium
zwracały uwagę partie ceglane pozostawione w roku 1959
bez tynku, w charakterze tzw. świadków. Były to ślady

dite, study Janowiec quotes numerous mentions of the
church: from 1555; from 1625 and from the year 1642
when patrocinium of the Holy Trinity appeared in the
sources for the first time.

After the Thirty Years’ War, the Peace of Westphalia
guaranteed catholic character of the lands of Silesia un-
der the Habsburg rule, so in the second half of the 17th

century the Franciscans from Wodzisław revived their
activity. However, in the next century the so called Sile-
sian wars, waged from 1740 till 1763, ravaged the lands
in Silesia and Wodzisław was annexed by Prussia. In the
year 1810, the monastery was secularized by the Prus-
sian authorities. Not much later, in 1830, abandoned and
destroyed by fire (in 1822) the church was purchased
from the town by the evangelical community who, after
restoration, renamed it the church of the Holy Cross and
reused it to serve cult purposes. In this role, without
major changes the church survived until the spring of
1945. The state of war damage is shown in photographs
and descriptions enclosed in the studies by Jerzy Janow-
iec and Paweł Porwoł4.

Late and actually provisional restoration of the
church was carried out according to the Project from
1959, though not completely. Silhouettes of some but-
tresses were simplified by building over their Gothic
offsets. The bell tower which, possibly since the late
medieval period, stood before the multi-sided east con-
fines of the presbytery in the corner of a diagonal block
was not rebuilt5.

Material sources and new chronological
findings

Numerous Gothic architectonic details, previously
unknown, have been disclosed inside: an ogival Gothic
portal in the nave formerly leading to the monastery clois-
ter, another stone-block portal in the presbytery leading
to the non-existent oratory, a profiled window cornice
with supports for imposts, profiled frames of ogival win-
dows and remaining tracery, but both those details and
brick bonds visible in the exposed sections –“witnesses”
– have been neither described nor analysed in the way
considered appropriate from the present-day viewpoint.

Current conservation restoration of the wall face cre-
ated an opportunity to decipher the most important ma-
terial source which is the church walls. Lack of plaster
on the nave walls and in the south elevation of the pres-
bytery revealed large sections of a fourteen-century bond
of broken stone, uncovered relics of a stone-block plinth
and disclosed the outline of Gothic ogival windows sec-
ondarily walled-in with flat Baroque brick, as well as
a fragment of a stone-block arch of a Gothic portal lead-
ing to the nave – the former main entrance to the church.

Numerous repairs of the stone face using brick were
carried out from the 14th to the 20th century. Therefore,
the walls revealed under plaster appeared as a multi-lay-
er palimpsest, difficult to decode at subsequent stages of
recording.

During research attention was drawn by brick sec-
tions in the south wall of the presbytery, not plastered in
1959 but left as the so-called witnesses. They revealed
traces of a vaulted two-bay room functioning previously
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Ryc. 1. Wodzisław Śląski, kościół pofranciszkański, widok od połu−
dniowego wschodu (fot. J. Węcławowicz, 2010)

Fig. 1. Wodzisław Śląski, post−Franciscan church, view from south−
east (photo by J. Węcławowicz 2010)

Ryc. 2. Wodzisław Śląski, kościół pofranciszkański. Ściana południo−
wa nawy, przęsło środkowe. Węgar gotyckiego portalu dołem za−
murowanego wtórnie użytymi gotyckimi cegłami i ciosami, a u góry
cegłą barokową i maszynową (fot. J. Węcławowicz, 2008)

Fig. 2. Wodzisław Śląski, post−Franciscan church. South wall of the
nave, central bay. Door jamb of the Gothic portal, at the bottom walled
in with reclaimed Gothic bricks and stone blocks, at the top with Ba−
roque and machine−made brick (photo by J. Węcławowicz 2008)

Ryc. 4. Wodzisław Śląski, kościół pofranciszkański, ściana południo−
wa prezbiterium, przęsło zachodnie. Aranżacja konserwatorska ce−
glanego lica wnętrza oratorium (wyk. GRUPA WĘCŁAWOWICZ; fot.
J. Węcławowicz, 2010)

Fig. 4. Wodzisław Śląski, post−Franciscan church, south wall of the
presbytery, west bay. Conservation arrangement of the brick face of
the oratory interior (made by GRUPA WĘCŁAWOWICZ; photo by
J. Węcławowicz 2010)

Ryc. 3. Wodzisław Śląski, kościół pofranciszkański, ściana południo−
wa prezbiterium, przęsło zachodnie. Ceglane lico wnętrza oratorium
w wątku mieszanym, miejscami wendyjskim, miejscami gotyckim−
polskim. Pośrodku ciosy skutego wspornika sklepienia, a ponad nimi
zamurówka wozówkowa i główkowa, licująca odsadzki przyścienne
sklepień. Po bokach wnęki arkadowych przejść. Po prawej wtórnie
dobudowana przypora prezbiterium (fot. J. Węcławowicz, 2008)

Fig. 3. Wodzisław Śląski, post−Franciscan church, south wall of the
presbytery, west bay. Brick face of the oratory interior in mixed bonds,
wendian in some places and Gothic – Polish in others. In the centre,
blocks from a hacked off vault support, and above them stretcher
and header brickwork lining the wall offsets of vaults. Niches of arched
passages on the sides. On the right a buttress added to the presby−
tery (photo by J. Węcławowicz 2008)
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sklepionego, dwuprzęsłowego pomieszczenia funkcjo-
nującego dawniej przy południowej ścianie prezbiterium.
Jerzy Janowiec oraz Paweł Porwoł przypuszczali, że była
to zakrystia6, lecz bardziej prawdopodobna jest teza, iż
w tym miejscu stała kaplica (klauzurowa) lub oratorium7.

Badacze śląskiej architektury mendykanckiej nie zaję-
li się w swoich publikacjach wodzisławskim kościołem8.
Niemniej jednak z obszernego śląskiego materiału porów-
nawczego można wysnuć zasadniczy wniosek, iż prze-
strzenny typ sakralny reprezentowany w Wodzisławiu –
z długim, zamkniętym wielobocznie prezbiterium – mógł
zostać zrealizowany nie wcześniej niż około roku 1300.

Oratorium można datować orientacyjnie nie wcze-
śniej niż na pierwszą ćwierć wieku XIV, a „nadbudowę”,
czyli mury prezbiterium, do połowy tegoż stulecia9.

Ślady przebudowy barokowej są nikłe. Poza oknami
zamkniętymi półkolistymi arkadami nie przetrwały żad-
ne elementy stylowe. Pozostaje więc zawierzyć wspo-
mnianym wyżej przekazom źródłowym, iż generalna
barokizacja nastąpiła około roku 1758. Nie można jed-
nak wykluczyć wcześniejszych etapów, może z wieku
XVII, powodowanych chociażby pożarami i krótkotrwałą
sekularyzacją klasztoru.

Elementy dekoracyjne dziewiętnastowiecznego ko-
stiumu historycznego, które pozostały po zniszczeniach
drugiej wojny światowej, świadomie usunięto jeszcze
w trakcie odbudowy po roku 1957.

Wnioski konserwatorskie
i uzasadnienie projektowanej

aranżacji ścian
W rezultacie wielu często dramatycznych wydarzeń

dziejowych i związanych z nimi zniszczeń, ale też i prze-
mian stylowych architektury kościoła, w jego sylwecie
zatracał się sukcesywnie charakter gotycki. Po wojnie sta-
rano się go przywrócić poprzez rekonstrukcję szczytu
zachodniego i podwyższenie dachów. Jednakże artyku-
lacja ścian elewacji południowej, dzięki nowym wykro-
jom okien pozostała w zasadzie nowożytna a przy tym
bez stylowego detalu. Z kolei tzw. świadki wątków ce-
glanych na ścianie południowej miały być w zamierze-
niu autorów projektu z roku 1959 przekazem historycz-
nym o wczesnych dziejach kościoła i klasztoru. Niestety
wybór odsłoniętych partii był przypadkowy, uzależnio-
ny zapewne od stanu zachowania lica i w rezultacie prze-
kaz ten nie był czytelny.

W nowym, realizowanym obecnie projekcie konser-
watorskim zachowanie gotyckiego charakteru sylwety
było bezdyskusyjne10. Rekonstrukcja okien gotyckich
w zachodnim prześle prezbiterium i w nawie, mimo za-
chowanych pod tynkiem wyraźnych obrysów ostrołu-
kowych węgarów nie była jednak uzasadniona, albo-
wiem zatarłaby ważny etap przemian nowożytnych
w dziejach kościoła. Dla jego uczytelnienia zaprojek-
towano wokół barokowych otworów okiennych opaski
tynkowe z niewielkimi impostami i kluczami. Takie
formy były obiegowym motywem prowincjonalnej ar-
chitektury barokowej przez długie dziesięciolecia. Po-
dobne, lecz skromniejsze opaski tynkowe, bez wyróż-
nionych impostów i kluczy, zaprojektowano wokół por-
talu obecnego wejścia do kościoła w zachodnim przę-

at the south wall of the presbytery. Jerzy Janowiec and
Paweł Porwoł supposed that it may have been a sacristy6,
but it seems more likely that a chapel (enclosed) or an
oratory may have been located here7.

Researchers of Silesian mendicant architecture did
not include the church in Wodzisław in their publica-
tions8. Nevertheless, from the vast Silesian comparative
material an elementary conclusion can be drawn that the
spatial church type represented in Wodzisław – with
a long presbytery ending in a multi-sided enclosure –
might not have been realized before 1300.

The oratory can be approximately dated to no ear-
lier than the first quarter of the 14th century, and the
“superstructure” i.e. the walls of the presbytery to the
mid-14th century9.

Traces of Baroque rebuilding are hardy visible. Apart
from windows enclosed with semi-circular arches no
other elements of style have been preserved. So, what
remains to be done is to believe the above mentioned
source information that general baroquisation took place
around 1758. However, earlier stages e.g. from the 17th

century, caused by fires and brief secularization of the
monastery cannot be ruled out.

Decorative elements from the 19th century which
remained after the damage caused by World War II, were
consciously removed already during the renovation af-
ter 1957.

Conservation conclusions
and justification for the intended

wall arrangement
As a result of numerous, frequently dramatic, histor-

ical events and destruction connected with them, but also
stylistic alterations in the church architecture, its silhou-
ette successively lost its Gothic character. After the war
there were attempts at restoring it by means of recon-
structing the west gable and raising the roofs. However,
articulation of the walls of south elevation remained ba-
sically modern, due to new window openings, and more-
over without stylistic detail. On the other hand, the so
called brickwork ‘witnesses’ in the south wall were in-
tended by the authors of the project from 1959 as
a historical message concerning the early history of the
church and monastery. Unfortunately, the exposed sec-
tions were randomly selected probably depending on the
state of preservation of the wall-face and consequently
the message was not clearly legible.

In the new currently realised conservation project
preservation of the Gothic character of the silhouette was
unquestionable10. However, reconstruction of Gothic
windows in the west bay of the presbytery and the nave,
despite clear outlines of ogival door jambs preserved be-
neath plaster, was not justified since it would have oblit-
erated a significant stage of modern changes in the church
history. To make it more legible plaster trims with small
imposts and keys were designed round Baroque win-
dow openings. Such forms were a common motif in pro-
vincial Baroque architecture for decades. Similar though
less decorative plaster trims, without distinctive imposts
or keys, were designer around the portal of the present-
day entrance to the church in the west bay of the nave



Wiadomości Konserwatorskie • Conservation News • 29/2011 95

śle nawy oraz wokół niewielkiego czworokątnego por-
talu w ścianie północnej.

Swoisty tekst o wczesnych dziejach kościoła i klasz-
toru zapisany w ceglanych reliktach oratorium został
uczytelniony. Obrysowano ostrołukowe arkady przy-
ściennych odsadzek sklepień aż do szczytów ostrołuków,
ale także obrysowano zasięg lica ściany zachodniej. Dla
pokazania domniemanej sylwety oratorium na ścianie
prezbiterium zarysowano poziomo w tynku ściany tzw.
wydrę kalenicy dachu pulpitowego. Odsłonięte spod tyn-
ku wątki ceglane poddano konserwacji (odsolenie wąt-
ku, wyrównanie lica uszkodzonych cegieł, uzupełnienie
spoinowania zaprawami trassowymi).

Uzupełnieniem tekstu dotyczącego średniowiecz-
nych dziejów kościoła było obrysowanie w tynku ele-
wacji południowej konturów wysokich ostrołukowych
okien, zgodnie z opisanymi śladami zachowanymi w wąt-
ku kamiennym. Płytkie ryty nie zaburzyły rytmu obec-
nych, zbarokizowanych okien, a są czytelnym komuni-
katem o gotyckiej proweniencji murów.

Proponowany w projekcie kolor ścian kościoła –
ugrowo-piaskowy – był zdeterminowany zastanymi ko-
lorami, które już dominują w jego bryle i jej otoczeniu:
różowo-czerwonym kolorem niedawno położonej da-
chówki (wg danych firmy Creaton: Naturrot), kolorem
cegły gotyckiej odsłoniętych świadków i żółto-beżowym
kolorem ścian dawnego klasztoru (czyli obecnego bu-
dynku sądu).

and around a small quadrangular portal in the north wall.
Specific information concerning the early history of

the church and monastery recorded in the brick relics of
the oratory was made legible. Ogival arcades of wall off-
sets of vaults were outlined up to the top of ogival arch-
es, but the range of the face of the west wall was also
outlined. To show the supposed silhouette of the orato-
ry on the presbytery wall the so-called the ridge wall chase
of a pitched roof was engraved horizontally in the wall
plaster. Brick bonds revealed from under the plaster un-
derwent conservation procedures (desalination, levelling
out the face of damaged bricks, filling in joint with trass
mortars).

The text concerning medieval history of the church
was completed by outlining the contours of tall ogival
windows in the plaster of south elevation, in accordance
with the described traces preserved in the stone bond.
Shallow engravings did not disturb the rhythm of the
present Baroque windows, and are a clear message con-
firming the Gothic provenance of the walls.

The colour of the church walls suggested in the
project – ochre and sandy – was determined by the col-
ours found there, already dominating its bulk and the
surroundings: pink-red colour of the recently laid roof
tiles (acc. to the data provided by the firm Creaton: Natur-
rot), Gothic-brick colour of the uncovered ‘witnesses’ and
yellow beige hue of the walls of the former monastery
(i.e. the present seat of the Court of Law).

1 Cyt. w: J. Janowiec, Wodzisław – średniowieczne miasto śląskie. Hi-
storia pofranciszkańskiego kościoła i klasztoru pw. św. Trójcy w Wo-
dzisławiu [Katowice 1957], mps, ss. 23, sygn. II/1360a i II/1358a,
s. 12; P. Porwoł, Kościół ewangelicki (pofranciszkański) pw. Św. Trójcy
w Wodzisławiu Śląskim, Racibórz 2000, s. 4.

2 Janowiec 1957, ibidem.
3 Porwoł 2000, s. 4-5; Monografistka najdawniejszych kościo-

łów franciszkańskich na Śląsku, Janina Eysymont nie przyjęła
tego datowania (być może z braku możliwości weryfikacji po-
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Streszczenie

Fundację franciszkańskiego kościoła i klasztoru
w Wodzisławiu wiąże się z osobą księcia Władysława
I Opolskiego, zwykle datując ten akt hipotetycznie na rok
1257. Szerokie ramy czasowe fundacji klasztoru sięgają
aż do roku 1340, albowiem dopiero w tymże roku w wy-
kazie klasztorów franciszkańskich prowincji śląskiej po-
jawia się klasztor wodzisławski.

Po ożywionej działalności zakonników zarówno
w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych, pod ko-
niec wieku XVIII Wodzisław przeszedł pod panowanie
pruskie. Klasztor zsekularyzowano, a kościół przekaza-
no ewangelikom.

Zniszczenia wojenne w roku 1945 doprowadziły ko-
ściół do niemal całkowitej ruiny. Prowizoryczna odbu-
dowa kościoła została wykonana dopiero po roku 1959.

Obecny remont konserwatorski lica ścian stworzył
okazję do odczytania najważniejszego źródła material-
nego, jakim są zawsze mury kościoła. Brak tynków na
ścianach nawy i prezbiterium w południowej elewa-
cji odsłonił duże partie czternastowiecznego wątku
z łamanego kamienia, uczytelnił pozostałości ciosowe-
go cokołu i ujawnił zarys gotyckich, ostrołukowych
okien, wtórnie zamurowanych płaską cegłą barokową,
a także fragment ciosowej arkady gotyckiego portalu
do nawy – dawnego głównego wejścia do kościoła.
Wielokrotne przemurowania kamiennego lica cegłą
dokonywane były od wieku XIV do XX. Odsłonięte
z tynku mury jawiły się zatem jako wielowarstwowy
palimpsest, niełatwy do odczytania w kolejnych eta-
pach zapisu.

W nowym, realizowanym obecnie projekcie konser-
watorskim zachowanie gotyckiego charakteru sylwety
było bezdyskusyjne. Swoisty tekst o wczesnych dziejach
kościoła i klasztoru zapisany w ceglanych reliktach ora-
torium został uczytelniony. Obrysowano ostrołukowe
arkady przyściennych odsadzek sklepień aż do szczytów
ostrołuków, ale także obrysowano zasięg lica ściany za-
chodniej Odsłonięte spod tynku wątki ceglane poddano
konserwacji.

Uzupełnieniem tekstu dotyczącego średniowiecz-
nych dziejów kościoła było obrysowanie w tynku ele-
wacji południowej konturów wysokich ostrołukowych
okien oraz portalu południowego, co wyeksponowało
zachowane ciosy węgarów. Płytkie ryty nie zaburzyły
rytmu obecnych, zbarokizowanych okien, a są czytelnym
komunikatem o gotyckiej proweniencji murów.

Abstract

Foundation of the Franciscan church and monastery
in Wodzisław is associated with duke Władysław I of
Opole, and usually dated hypothetically to 1257. The vast
time brackets of the monastery foundation reach as far
as 1340, as it was then that the Wodzisław monastery was
mentioned in the register of Franciscan monasteries in
the Province of Silesia.

After periods of the monks’ intense activity both in
the medieval times and in modernity towards the end of
the 18th century, Wodzisław was annexed under the Prus-
sian rule. The monastery was secularised and the church
was handed over to evangelicals.

War-time damage in 1945, brought the church to al-
most complete ruin. Provisional reconstruction of the
church was carried out only after 1959.

Present-day conservation renovation of the wall face
gave an opportunity to interpret the most important ma-
terial source which is always the church walls. Lack of
plaster on the walls of the nave and presbytery in the
south elevation uncovered large sections of a fourteen-
century bond from broken stone, revealed the relics of
a stone-block pedestal and the outline of Gothic ogival
windows which were secondarily walled-in with flat
Baroque bricks, as well as a fragment of a stone-block
arcade of a Gothic portal to the nave – the former main
entrance to the church. Multiple repairs of the stone face
using brick were made since the 14th till the 20th century.
Therefore, the walls revealed under plaster appeared as
a multi-layer palimpsest, impossible to decode at subse-
quent stages of recording.

Preserving the Gothic character of the silhouette in
the new, currently realised conservation project was un-
questionable. Specific information concerning the early
history of the church and monastery recorded in brick
relics of the oratory was made legible. Ogival arcades of
wall offsets of vaults were outlined up to the top of ogival
arches, but the range of the face of the west wall was also
outlined. Brick bonds revealed from under the plaster
underwent conservation procedures.

The text concerning medieval history of the church
was completed by outlining the contours of tall ogival
windows in the plaster of south elevation, and the south
portal exposing preserved blocks of the door jamb. Shal-
low engravings did not disturb the rhythm of the present
Baroque windows, and are a clear message confirming
the Gothic provenance of the walls.


