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Kościół w Szydłowcu i jego niezwykły projekt 
sklepienia wyryty w murze

Murowany z kamienia kościół św. Zygmunta w Szy-
dłowcu w pobliżu Radomia datowany jest na przełom 
XV i XVI wieku i jest zabytkiem wysokiej klasy. Z uwa-
gi na dużą wartość kulturową, historyczną i artystycz-
ną jako zespołu architektury, malarstwa i rzeźby został 
poddany badaniom konserwatorskim i pracom restau-
ratorskim. W ich wyniku odsłonięto polichromie i de-
tale architektoniczne związane z fundacją i mecenatem 
rodu Szydłowieckich jako patronów kościoła1. Odkryte 
w latach 1970–1989 malowidła ścienne z XV, XVI, XVII 
i XVIII wieku, liczne inskrypcje, daty oraz ryty rysunek 
architektoniczny z XV stulecia podniosły jeszcze bar-
dziej rangę gotyckiej świątyni.

Budynek posiada tradycyjny, często stosowany 
układ przestrzenny: wysoką nawę z kaplicami bocz-
nymi i węższe, niższe prezbiterium2. Mury z pia-
skowca o nieregularnym wątku, z ciosami w narożach, 

The church in Szydłowiec and its unique  
wall-carved vault design

The masonry stone Church of St. Sigismund in  
Szydłowiec near Radom is dated to the end of the fif-
teenth and the start of the sixteenth century and is a 
high-class monument. Due to its high cultural, his-
torical and artistic value as a complex of architecture, 
painting and sculpture, it was subjected to conservation 
studies and restoration work. As a result, polychromes 
and architectural details associated with the foundation 
and artistic patronage of the Szydłowiecki family as the 
church’s patrons were uncovered.1 The wall paintings 
from the fifteenth, sixteenth, seventeenth and eight-
eenth century, numerous inscriptions, dates and a car-
ven architectural drawing from the fifteenth century, 
all uncovered in the years 1970–1989, elevated the rank 
of the Gothic-style church even more.

The building has a traditional, often-used spatial 
layout: a tall nave with side chapels and a narrower, 
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świadczą o średniowiecznej genezie. Od południa do 
nawy przylega obszerna, wysoka kwadratowa kaplica 
Najświętszej Maryi Panny, od północy – kwadratowa 
kaplica św. Stanisława oraz kruchta, natomiast od za-
chodu znajduje się przedsionek (kruchta). Prezbite-
rium jest niższe i węższe od nawy, obok dostawiono 
dwuprzęsłową zakrystię i skarbczyk. Nawę nakrywa 
drewniany strop (obecny pochodzi z XVIII w.). Przy 
ścianie zachodniej znajduje się drewniany chór mu-
zyczny wsparty na kolumnach z podniebieniem kase-
tonowym (ok. 1515–1532), połączony z wewnętrzną, 
wieloboczną wieżyczką schodową. Prezbiterium, za-
krystia i kaplice mają sklepienia żebrowe; najbardziej 
ozdobne, późnogotyckie sklepienie zachowało się nad 
prezbiterium. Kruchta od zachodu nakryta jest kopułą 
wzniesioną w roku 1922 (ryc. 1).

Kościół opięty jest przyporami. Ściany obiegają 
profilowane, kamienne gzymsy: cokołowy, kapnikowy 
i koronujący. Szczyty schodkowe są ceglane, ze sterczy-
nami i z blendami od wschodu i zachodu, ozdobione 
tarczami z herbami fundatorów: Odrowąż, Łabędź, 
Jastrzębiec i Sulima; prezbiterium i nawa kryte stromy-
mi dachami dwuspadowymi z zachowaną storczykową 
więźbą dachową z XVI wieku. Okna w większości są 
ostrołukowe, profilowane, dwudzielne, z wyjątkiem 
okien w fasadzie i zakrystii od strony wschodniej (pro-
stokątne, podzielone laskowaniem na krzyż). We wnę-
trzu zachowało się kilka kamiennych portali gotyckich. 
Kościół wzniesiono w latach 1493–1509 z fundacji Ja-
kuba Szydłowieckiego, podskarbiego wielkiego koron-
nego i burgrabiego. Ukończył go w roku 1532 Miko-
łaj Szydłowiecki, kasztelan radomski, brat Krzysztofa 
Szydłowieckiego, kanclerza koronnego3. W kaplicy 

lower presbytery.2 The sandstone walls, with irregular 
joint patterns and stone pieces in corners attest to the 
church’s medieval origins. From the south, the nave is 
abutted by an extensive, tall, square-shaped Chapel of 
Holy Mary, while from the north—the square-shaped 
Chapel of St. Stanislaus and the church porch, while 
from the north is a vestibule. The presbytery is lower 
and narrower than the nave, and a two-bay sacristy and 
treasury were placed nearby. The nave is covered by a 
wooden deck (the current one is from the eighteenth 
century). Near the western wall there is a wooden 
musical choir supported by columns with a coffered 
underside (ca. 1515–1532), connected to an internal, 
polygonal stairwell tower. The presbytery, sacristy 
and chapels have ribbed vaults; the most decorative, 
late-Gothic vault has survived above the presbytery. 
The western porch is covered with a dome erected in 
1992 (Fig. 1).

The church is flanked by abutments. The walls 
are encircled by profiled stone parapets: a baseboard 
parapet, drip parapets and crowning parapets. The 
church’s stepped eaves are made of brick, with pin-
nacles and blendes from the east and west, decorated 
with escutcheons displaying the coat of arms of found-
ers: the Odrowąż, the Łabędź, the Jastrzębiec and the 
Sulima; the presbytery and nave are covered with steep 
pitched roofs with a preserved rafter and tie-beam truss 
from the sixteenth century. The windows are largely 
ogival, profiled, with two bays, with the exception of 
facade and sacristy windows from the east (rectangu-
lar, divided into a cross-shape via tracery). In the in-
terior, several stone Gothic portals have survived. The 
church was erected in the years 1493–1509, and was 

Ryc. 1. Kościół parafialny św. Zygmunta w Szydłowcu, rzut wraz z opisem charakterystycznych elementów budowlanych; kolorem zielo-
nym oznaczono sklepienie prezbiterium oraz lokalizację obrazującego go rytu; oprac. autorzy 2020 na podstawie rysunku M. Brykowskiej.
Fig. 1. Parish Church of St. Sigismund in Szydłowiec, floor plan with descriptions of distinctive structural elements; the vault of the presby-
tery and the location of the engraving that depicts it have been marked in green; original work 2020, based on a drawing by M. Brykowska.
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Najświętszej Maryi Panny budowanej przez Jakuba 
Szydłowieckiego, ukończonej po jego śmierci, widnie-
ją herby fundatora – w zworniku sklepienia Odrowąż, 
na wspornikach żeber Odrowąż, Habdank i Jastrzę-
biec. W prezbiterium znajduje się nagrobek Mikołaja 
Szydłowieckiego, fundacji jego brata Krzysztofa, wyko-
nany z czerwonego marmuru w formie płyty z leżącą 
postacią. Jego autorstwo przypisywane jest warsztatowi 
Bartolomeo Berrecciego, a nagrobek datowany na rok 
1532.

W nawie planowane było prawdopodobnie sklepie-
nie, na co wskazują wzniesione wokół niej skarpy ze-
wnętrzne. Ich rozmieszczenie sugeruje możliwy układ 
halowy czterofilarowy – tego rodzaju hale są typowe 
dla grupy późnogotyckich świątyń w ośrodkach mało-
polskich, wznosiły je warsztaty związane z mecenatem 
rodu Szydłowieckich (m.in. w Ćmielowie, Żarnowie 
i Chlewisku Końskim). Charakterystyczną cechą tych 
warsztatów była technika dekorowania kamiennych 
portali czy obramień okiennych. Przykładem zachowa-
nej kamieniarki, tzw. łamanej, są fazowane portale ka-
mienne, także z dekoracją ostro ciętą, tzw. kryształową, 
oraz obramienia okienne o krzyżujących się laskowa-
niach, pokryte polichromią.

Na północnej ścianie nawy kościoła św. Zygmun-
ta widnieje pełnowymiarowy wykres, czyli naturalnej 
wielkości plan – projekt sklepienia, mierzący około 
13x8,5 m (ryc. 2). Rysunek gotyckiego architekta został 
odkryty w XX wieku przez Zofię Medwecką, prowa-

founded by Jakub Szydłowiecki, grand crown treasur-
er and burgrave. It was completed in 1532 by Mikołaj  
Szydłowiecki, castellan of Radom and brother of 
Krzysztof Szydłowiecki, crown chancellor.3 The Chap-
el of Holy Mary, built by Jakub Szydłowiecki and com-
pleted after his death, features the coats of arms of the 
founder—at the vault’s closer it is the Odrowąż and on 
the abutments of the ribs the Odrowąż, the Habdank 
and the Jastrzębiec. The presbytery houses the tomb-
stone of Mikołaj Szydłowiecki, funded by his brother 
Krzysztof and made from red marble in the form of a 
slab with a reclining figure. Its authorship is ascribed to 
the workshop of Bartolomeo Berrecci and dated to 1532.

It is probable that a vault was planned in the nave, 
as evidenced by internal escarpments erected around 
it. Their distribution suggests a possible four-column 
hall layout—such halls were distinctive for a group of 
late-Gothic churches in Lesser Poland’s urban centers 
and were erected by workshops associated with the pa-
tronage of the Szydłowiecki family (e.g. in Ćmielów, 
Żarnów and Chlewiska Końskie). One distinctive 
characteristic of these workshops was a technique of 
decorating stone portals or window surrounds, as well 
as sharply cut crystalline decoration, as well as window 
surrounds with inersecting tracery covered by poly-
chromes.

On the northern wall of the nave of the Church of 
St. Sigismund there is a full-sized diagram or plan—a 
design of a vault that is around 13 x 8.5 m (Fig. 2). The 

Ryc. 2. Zdjęcie rytu odsłoniętego na północnej ścianie nawy głównej kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu; fot. autorzy.
Fig. 2. Photograph of the engraving uncovered on the northern wall of the main nave of the Church of St. Sigismund in Szydłowiec; 
original photo.
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dzącą konserwację wnętrza w latach 1970–1992. Nie 
jest on sygnowany ani datowany. Pochodzi zapewne 
sprzed roku 1509, gdy ukończono już budowę prezbi-
terium i nawy. W drugim etapie wznoszenia kościoła 
(realizowanym w latach 1515–1532) uległ częściowe-
mu uszkodzeniu wskutek wzniesienia balkonu chóru 
i założenia kamiennej posadzki w kościele, która zasło-
niła dolne krawędzie rysunku. Wymiary i kształt rytu 
zgadzają się ściśle z wymiarami prezbiterium. Wykres 
został wyryty w tynku, rowki mają głębokość około 
2 mm i zostały wypełnione granatowym kitem. Ry-
sunek składa się z linii jednakowej grubości – piono-
wych, poziomych i ukośnych pod kątem 45 stopni. Na 
pierwszej warstwie tynku, zawierającej ryt sklepienia, 
zachowały się zacheuszki, świadczące o konsekracji 
świątyni. Kolejna warstwa tynku nosi ślady malowideł 
Stanisława Samostrzelnika, który pracował dla rodu 
Szydłowieckich w latach 1511–15254.

Niektóre fragmenty planu są obecnie zasłonięte 
lub uszkodzone wskutek dziejowych zmian i przeró-
bek budowlanych wnętrza (otworów, balustrad). Bra-
ki linii można jednak łatwo odtworzyć w teoretycznej 
rekonstrukcji rysunkowej dzięki powtarzalności wzoru 
i analogii do kompletnego rozrysu przęsła. W gotyc-
kim rysunku zawarto informacje o rozmieszczeniu 
wszystkich żeber, ich skrzyżowań, miejsc podporu 
i głębokości osadzenia w murze. Szerokość trzech linii 
prowadzonych stale równolegle odpowiada szeroko-
ści żebra (16 cm). Oprócz rzutu poziomego w dolnej 
części ściany umieszczono wykres łuku żebrowego 
oraz jego profil (zaznaczony jako półprzekrój, inaczej: 
kład miejscowy żebra). Dolna część rysunku urywa 
się wskutek podniesienia poziomu posadzki kościoła. 
W wyniku prac inwentaryzacyjnych ryt został starannie 
utrwalony i zabezpieczony5. Opracowano interpretacje 
faz tworzenia projektu sklepienia w postaci dwuwy-
miarowego płaskiego planu, opartego na figurze kwa-
dratu o boku równym szerokości prezbiterium6.

Gotycki rysunek architektoniczny – charaktery-
styczne cechy i rola w przekazie tradycji

Ryt w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu stano-
wi przykład gotyckiego rysunku architektonicznego. 
Odgrywał on zazwyczaj rolę praktyczną, był sposo-
bem pracy, etapem rozplanowania budowy, powstawał 
często wprost na budowie jako tzw. rysunek tracony. 
Najczęściej przygotowywano go na tzw. podłodze ry-
sunkowej wygładzonej warstwą gliny lub gipsu, rza-
dziej na ścianach7. Nie pełnił funkcji estetycznych ani 
artystycznych, stąd jego oszczędna forma, linearny 
charakter i brak poglądowych przedstawień, iluzji prze-
strzennych, cieniowania, kolorowania itp. Przedstawia-
no głównie rzuty, widoki elewacji i detale. Cechą cha-
rakterystyczną była precyzja i staranność wykonania. 
Rysunki stanowiły składnik umowy budowniczych (co 
poświadczają źródła pisane), dbano o ich zachowanie, 
uznawano je za wspólny majątek cechowy i materiał 
do nauki, dziedziczyli je kolejni kierownicy budów. 

drawing by a Gothic architect was discovered in the 
twentieth century by Zofia Medwecka, who supervised 
the conservation of the interior in the years 1970–1992. 
It is neither signed nor dated. It is probably from before 
1509, as this is when the construction of the presbytery 
and the nave was already completed. During the sec-
ond stage of the church’s construction (which was per-
formed in the years 1515–1532) it was partially dam-
aged due to erecting the choir balcony and laying the 
stone floor in the church, which obscured the lower 
edges of the drawing. The dimensions and shape of the 
engraving are identical to the daylight dimensions of 
the presbytery. The diagram was carved in plaster and 
the engravings have a depth of around 2 mm and were 
filled with dark blue infill. The drawing is composed 
of vertical, horizontal and diagonal lines that have a 
45 degree slant. The first layer of plaster, which bears 
the engraving of the vault, displays surviving apostol-
ic crosses, which denote the church’s consecration. 
The following subsequent layer bears traces of paint-
ings by Stanisław Samostrzelnik, who worked for the  
Szydłowiecki family in the years 1511–1525.4

Some fragments of the plan are currently either 
obscured or damaged due to historical changes to and 
the remodeling of the interior (openings, balusters). 
However, the missing lines can be easily recreated via 
a theoretical graphical reconstruction due to the repet-
itiveness of the pattern and analogies to the complete 
drawing of the span. The Gothic drawing contains 
information about the placement of every rib, their 
intersections, points of support and anchoring depth. 
The width of the three lines that are traced continu-
ally in parallel corresponds to the width of the rib (16 
cm). apart from the floor plan, a diagram of the rib arch 
and its profile were drawn in the lower part of the wall 
(marked as a semi-cross-section, i.e. a local side projec-
tion of the rib). The lower part of the drawing is miss-
ing due to the elevation of the church’s floor level. As 
a result of surveying work, the engraving was carefully 
preserved and secured.5 An interpretation of the phas-
es of the vault’s design was prepared in the form of a 
two-dimensional plan, based on the shape of the square 
with a side equal in length to the presbytery’s width.6

Gothic architectural drawing—distinctive cha-
racteristics and role in communicating tradition

The engraving in the Church of St. Sigismund in  
Szydłowiec is an example of a Gothic architectur-
al drawing. It typically played a practical role, it was a 
means of work, a stage of planning construction and 
was often made on-site as a left-in-place drawing. Typ-
ically, it was prepared on a so-called drawing floor, 
leveled using a layer of clay or gypsum, with rare cases 
drawn on walls.7 It did not play an artistic or aesthet-
ic role, hence its austere form, linear character and no 
visual representations, spatial illusions, shading, color, 
etc. The subjects included primarily floor plans, facade 
views and details. It was characterized by precision 



63Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 64/2020

W strzechach prowadzono nauczanie rysunku, zarów-
no poprzez przerysowywanie, jak i tworzenie nowych 
wariantów i wzorników8. Były kopiowane i modyfi-
kowane, stanowiły źródło wzorców i inspiracji. Nie 
znano pojęcia prawa autorskiego, a wręcz wskazane 
było wzorowanie się na istniejącym, sławnym dziele, 
posługiwanie się powtórne jego planami. W czasach 
gotyku rysunki architektoniczne były użyteczne pod-
czas wznoszenia np. katedr, trwającego niejednokrot-
nie wiele lat. Należy podkreślić uniwersalne warto-
ści gotyckich rysunków prezentujących osiągnięcia 
techniczne pokoleń twórców i ich rolę pośredniczącą 
w przekazywaniu tradycji. Wszechstronne opracowa-
nia najstarszych rysunków architektonicznych, w tym 
także podobnych do zabytku z Szydłowca, ukazały się 
w języku niemieckim9.

Oprócz rytu w kościele św. Zygmunta na terenie 
Polski zachowały się inne niewielkich rozmiarów robo-
cze rysunki budowlane, sporządzone głównie na cegle. 
Należy wśród nich wymienić: efektowny rysunek roze-
ty z kościoła Mariackiego w Stargardzie Szczecińskim 
odkryty na cokole filara międzynawowego, rysunek na 
cegle odnaleziony w krypcie kaplicy Mariackiej kościoła 
Najświętszej Maryi Panny w Chojnie oraz rysunek z li-
zeny elewacyjnej kościoła parafialnego w Chociwlu.

Szczególnie interesujący jest rysunek wykonany na 
cegle (o wymiarach 238x137x88 cm), odkryty w dato-
wanym na pierwszą połowę XV wieku sklepieniu piw-
nic ratusza szczecińskiego. Przedstawia układ żeber, 
zwornika i cegieł w wysklepkach. Został wykonany 
ostrym narzędziem (prawdopodobnie nożem strychar-
skim) w surowej cegle, która później została wypalona 
i umieszczona w sklepieniu. Ślad ten odkryto w roku 
1966 w czasie prac konserwatorskich. Rysunek roboczy 
odpowiada zrealizowanemu sklepieniu. Antoni Kąsi-
nowski opisuje i objaśnia kolejne, prawdopodobne fazy 
powstania tego rysunku10 – była to graficzna instrukcja 
o sposobie murowania, kierunku układania cegieł i ich 
klinowania lub wyjaśnienie projektanta dla strycharza 
odnoszące się do wyrobu, który miał wykonać. Cegła 
klinowa faktycznie została zastosowana w sklepieniu.

Cenne rysunki projektowe związane są również z ka-
tedrą Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu. Do dziś 
przetrwały dwa oryginalne plany z przełomu XIII i XIV 
wieku, dotyczące głównie elewacji i wyglądu wież o mo-
numentalnej wysokości 142 m. Jeden z planów zawiera 
również informacje o zależnościach przestrzennych po-
między poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. 
Wzniesienie tak monumentalnej budowli to praca wie-
lu pokoleń, pojawiła się zatem konieczność utrwalenia 
i przekazania projektu kolejnym budowniczym11.

W ostatnich latach zostały odkryte analogiczne ry-
sunki sklepień, jednak w znacznie mniejszej skali, za-
wierające mniej szczegółowe informacje niż przykłady 
z Szydłowca czy Strasburga. W roku 2016 w Kowalewie 
Pomorskim natrafiono na fragment kształtki żebrowej 
z rysunkiem czteroramiennego sklepienia gwiaździ-
stego. Według Bogusza Wasika jest to szkic, za pomo-
cą którego mistrz tłumaczył pewne zagadnienia inne-

and diligent workmanship. The drawings were an ele-
ment of the builders’ contracts (as attested to in written 
sources), and care was taken to preserve them, as they 
were considered the shared property of the relevant 
guild and learning material, passed down to successive 
construction overseers. Draughtsmanship was taught 
in domestic conditions, both by redrawing and creat-
ing new variations and pattern sets.8 They were cop-
ied and modified, constituting a source of patterns and 
inspiration. The concept of copyright was unknown 
and it was even encouraged to follow the example set 
by an existing and famous work by reusing its plans. 
During the Gothic period, architectural drawings were 
useful during the erection of, among other buildings, 
cathedrals, a process which often lasted many years in 
each case. The universal value of Gothic drawings that 
depict the technical achievements of generations of de-
signers and their role as intermediaries in conveying 
tradition should be highlighted. Comprehensive draw-
ing documentation of the oldest architectural plans, 
including many similar to the Szydłowiec monument, 
have been published in German.9

Apart from the engraving in the Church of St.  
Sigismund, other small-sized working-stage construc-
tion drawings have survived in Poland, mostly drawn 
on brick. These include: the impressive drawing of 
the rosette from the Church of Holy Mary in Stargard 
Szczeciński, discovered on the plinth of an inter-nave 
column, a drawing on brick found in the crypt of the 
Chapel of Holy Mary of the Church of Holy Mary in 
Chojno and the drawing of a facade lesene of the parish 
church in Chociwle.

The drawing made on brick (its dimensions being 
238 x 138 x 88 cm) that was discovered on the base-
ment vault of Szczecin’s townhouse and dated to the 
fifteenth century, is particularly interesting. It depicts 
the layout of the ribs, closer and bricks in the vault’s 
surfaces. It was made using a sharp tool (probably a 
brickmaker’s knife) in raw brick, which was later fired 
and placed in the vault. This trace was discovered in 
1966 during conservation work. The working-stage 
drawing corresponds to the actual vault as built. Antoni 
Kąsinowski described and discussed the successive 
probable phases of the drawing’s creation10—it was a 
graphical instruction in bricklaying, the direction in 
which the bricks were to be laid and wedged, or the de-
signer’s instruction to the brickmaker concerning the 
product they were to make. Wedge bricks were indeed 
used to make the vault.

Valuable design drawings are also associated with 
the Cathedral of our Lady of Strasbourg. Two original 
plans from the end of the thirteenth and the start of 
the fourteenth century have survived there, primarily 
depicting the facade and the appearance of the church’s 
towers with a monumental height of 142 m. One of 
the plans also includes information about the spatial 
dependencies between individual structural elements. 
Erecting such a monumental structure was the work 
of several generations, which is why it was necessary 
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mu rzemieślnikowi12. W tym samym roku w katedrze 
oliwskiej odkryto unikatowy szkic wykonany praw-
dopodobnie przez rzemieślników, którym posłużył za 
rysunek techniczny przy pracach remontowych. Został 
wyryty na mokro rylcem w pobiale muru (prawdopo-
dobnie dlatego, że w XVI wieku pergamin, na którym 
sporządzano rysunki techniczne, był niezwykle drogi) 
i wypełniony czerwienią żelazową13. Jest stosunkowo 
niewielki (25x35cm) i znajduje się na wysokości okna 
ściany południowej pierwszego przęsła świątyni, licząc 
od strony transeptu. 

Charakterystyka sklepienia prezbiterium fary  
w Szydłowcu

Wnętrze prezbiterium przekrywa sklepienie żebrowe 
o oryginalnym układzie, podzielone na trzy identyczne 
przęsła prostokątne i wschodnie zamknięcie wielobocz-
ne. Ze względu na modelowanie podniebienia ten rodzaj 
sklepienia kwalifikowany jest jako żaglasty z lunetami, 
a ze względu na rodzaj wzoru utworzonego z żeber zali-
czany do wariantów gwiaździsto-sieciowych (zob. ryc. 3).

Kamienne, profilowane masywne żebra spływają na 
ściany wzmocnione w tych miejscach zewnętrznymi 
skarpami. W ścianie południowej regularnie w każdym 
przęśle, pośrodku skarp rozmieszczono ostrołucz-
ne otwory okienne. Łuki żeber dzielą obszar każdego 
przęsła na kilkanaście drobnych pól wypełnionych wy-
sklepkami. W kompozycji dominują kształty central-
nie umieszczonych ośmioramiennych dużych gwiazd, 
których ramiona nie dochodzą jednak bezpośrednio 
do ścian. Trzy kolejne gwiazdy, utworzone z segmen-
tów łukowych żeber, łączą się w ciąg, tworząc formę 
łańcucha dzięki nakładającym się wzdłuż osi sklepienia 
romboidalnym ramionom. W ten sposób granice przę-
seł znaczone łukami międzyprzęsłowymi są przerwane 
i powstaje efekt scalenia całego układu. Pola przęsła 
dzielone żebrami tworzą żaglaste łupiny, ale nie są to 
wycinki sfery, choć upodabniają się do niej. Jedynie 
wokół zworników tworzą się fragmenty powierzchni 
kuli. Wnętrze przekryte tym sklepieniem jest kameral-
ne, niewysokie (ok. 9 m), dzięki czemu warunki ob-
serwacji całego układu i detali są bardzo dobre. Można 
zauważyć regularność układu, wyważone proporcje, 
starannie opracowane detale, a kontrastowa kolorysty-
ka, tzn. brązowo-ceglaste polichromie żeber i białe pola 
międzyżebrowe, podnosi walory estetyczne wnętrza.

Układ przestrzenny tej konstrukcji zainteresował 
badacza Józefa Frazika, który odkrył podobny wzór 
sklepienia zachowany w wiedeńskim zbiorze średnio-
wiecznych rysunków architektonicznych, sporządzony 
na pergaminie, w drobnej skali14. Stało się to jeszcze, 
zanim odsłonięto autentyczny wielki ryt naścienny 
w Szydłowcu. Analogiczne sklepienia zrealizowano 
również w innych świątyniach, np. w południowych 
Czechach (Horni Dvoriste ok. 1511 i sypialnia Włady-
sławowska na zamku w Pradze 1485–1490), w Niem-
czech (Stammheim 1487, Zeigelheim 1518, Owingen 
k. Uberlingen 1498) i Austrii (Schluderns ok. 1500).

to preserve the design and hand it down to successive 
builders.11

Analogous vault drawings have been discovered in 
recent years, yet on a much smaller scale. They includ-
ed less detailed information than the specimens from 
Szydłowiec or Strasbourg. In 2016, a fragment of a 
rib block with the drawing of a four-armed star vault 
was discovered in Kowalewo Pomorskie. According 
to Bogusz Wasik, it is a sketch through which a mas-
ter probably explained certain matters to a different 
craftsman.12 In the same year, a unique sketch, prob-
ably made by craftsmen, was discovered in the Oliwa 
Cathedral. It was probably a technical drawing used in 
renovation work. It was carved in wet wall wash with 
a stylus (probably because in the sixteenth century, 
parchment, which was used to draw technical drawings 
on, was exceptionally expensive) and filled with crocus 
metallorum pigment.13 It is relatively small, being just 
25 x 35 cm in size. It is located at the height of the 
window of the southern side of the church’s first span, 
counting from the transept.

Overview of the vault of the Szydłowiec  
parish church presbytery

The interior of the presbytery is covered with a ribbed 
vault that has an original layout, which is divided into 
three identical rectangular spans and an eastern polygo-
nal closing element. Due to the model of its underside 
surface, it is classified as a type of a sail vault with lu-
nettes, and in terms of the pattern formed by its ribs, it 
is considered a variant of the stellar and net vaults (see 
Fig. 3).

The massive stone profiled ribs flow down onto 
the walls which are reinforced at the points of contact 
with external abutments. In the southern wall, regu-
larly, at every span, ogival windows were placed at the 
center of the escarpments. The rib arches divide the 
surface of every span into around a dozen small fields 
filled with cells. The composition is dominated by 
the shape of large, centrally located eight-point stars, 
whose arms do not directly reach the walls. Three 
consecutive stars crated from the segments of arched 
ribs form a sequence, a type of chain, due to the rhom-
boidal arms that overlap along the axis of the vault. 
Thus, the borders of the spans, marked with inter- 
span arches, have gaps and an effect of the binding of 
the entire layout is produced. The bays of the span, 
divided by ribs, form sail-like shells, but they are not 
sections of a sphere, although they do look similar. 
Spherical fragments are located only around the clos-
ers. The interior covered by this vault is cameral and 
not too high (ca. 9 m), which is why the conditions 
for observing the entire layout and its details are very 
good. The layout’s regularity, balanced proportions 
and carefully worked details and contrasting colors, 
i.e. the brick-brown polychromes of the ribs and the 
white fields of the cells are easily visibly, which en-
hances the aesthetic value of the interior.
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Badania rytu

Pomocna w niniejszych badaniach była publikacja 
sprawozdania z praktyk inwentaryzacyjnych, przepro-
wadzonych w Instytucie Historii Architektury i Sztuki 
Politechniki Warszawskiej w roku 1991. Autorka, Ma-
ria Brykowska, odwołuje się do odkrycia przez Zofię 
Medwecką (konserwatora dzieł sztuki) rysunku skle-
pienia pod tynkiem:

Na ścianie północnej nawy, w części pozbawionej okien, 
na narzucie z zaprawy wapiennej, wykonany został rysu-
nek sklepienia w skali 1:1 metodą tzw. tracenia, tj. wgłę-
bionych na 0,2 cm linii (obecnie powleczonych szarą far-
bą). Wszystkie linie wykreślono za pomocą łaty (lineału) 
i cyrkla15. 

Rysunek odznacza się stosunkowo bogatą tre-
ścią i precyzją wykonania. Skonstruowanie sklepienia 
gwiaździsto-żebrowego należało do trudniejszych za-
dań technicznych, M. Brykowska przypuszcza więc, że 
w tym celu przybył na budowę wybitny architekt i wy-
kreślił plan, który oprócz podstawowych informacji 
o przebiegu żeber zawierał również informacje o deta-
lach, linie odnoszące, kwadratową siatkę oraz informa-
cje o zagłębieniu żeber w ścianach. W wyniku inwenta-
ryzacji autorka przedstawiła rysunek w skali 1:50 (zob. 
ryc. 4), odzwierciedlający ryt na ścianie, określając jego 

The spatial layout of this structure attracted the 
interest of Józef Frazik, a scholar who found a simi-
lar vault pattern preserved in a Viennese collection 
of architectural drawings, drawn on parchment and to 
a fine scale.14 This happened even before the authen-
tic wall drawing was discovered in Szydłowiec. Analo-
gous vaults were also built in other churches, e.g. in the 
southern Czech Republic (Horni Dvoriste ca. 1511 and  
Vladislaus’s bedchamber at the castle in Prague 1485–
1490), in Germany (Stammheim 1487, Zeigelheim 
1518,Owingen near Uberlingen 1409) and Austria 
(Schluderns ca. 1500).

Study of the engraving

This study was greatly aided by the publication of a 
building survey practical training report by the Insti-
tute of the History of Architecture and Art of the War-
saw University of Technology in 1991. Its author, Maria  
Brykowska, cited the discovery of the drawing underneath 
the plaster by Zofia Medwecka (an artwork conservator):

On the wall of the northern nave, partially without win-
dows, on a coat of lime mortar, a drawing of the vault was 
drawn, to a scale of 1:1, using the so-called tracing meth-
od, i.e. engraved lines 0.2 cm deep (currently covered in 
grey paint). All the lines were drawn using a straight edge 
(ruler) and compass.15 

Ryc. 3. Współczesny stan gotyckich sklepień prezbiterium kościoła; fot. autorzy.
Fig. 3. Contemporary condition of the Gothic vaults of the church presbytery; original photo.
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proporcje jako 1,5 kwadratu o wymiarach 851x1301 cm 
(1x1,528). Powyższe wyniki zostały w roku 1992, wraz 
z inwentaryzacjami budowli i otoczenia, opublikowa-
ne przez autorkę w języku niemieckim16. Interpretację 
rytu z zastosowaniem technik komputerowych wyko-
nała też Anna Kulig, uzyskując wirtualny model skle-
pienia prezbiterium17.

Nowe pomiary cyfrowe

W czerwcu 2020 autorzy tego artykułu przeprowadzili 
nowe pomiary we wnętrzu prezbiterium o wymiarach 
8,5x13x9,6 m. Obiekt utrzymany jest w doskonałym 
stanie technicznym, a w ostatnim czasie wykonano 
jego renowację i konserwację. Zespołowi inwentary-
zacyjnemu zapewniono dostęp do kluczowych miejsc 
z uwagi na pomiar sklepienia, w tym do fragmentów 
oddzielonych nastawą ołtarzową. Podczas pomiarów 
zinwentaryzowano położenie przestrzenne wszystkich 
żeber, a także ustalono poziomy ich styku z murami. 
Wykonano również rozmierzenia względem okien 
i skarp zewnętrznych.

Pomiary zajęły jeden dzień i zostały wykonane 
z dwóch stanowisk. Zrealizowano je przy użyciu sys-
temu Flexijet, składającego się z laserowego tachimetru 

The drawing is marked by its relatively rich content 
and precision. Constructing a star vault with ribs was 
one of the more difficult technical tasks, which is why 
M. Brykowska assumed that an outstanding architect 
came to the construction site for this purpose and drew 
the plan, which, apart from basic information concern-
ing the outline of the ribs, also featured information 
about details, reference lines, a square grid and informa-
tion about inserting the ribs into the walls. As a result of 
a building survey, the author presented a drawing drawn 
to a scale of 1:50 (see Fig. 4), which reflected the engrav-
ing on the wall and determined its proportions to be 1.5 
of a square, whose dimensions were 851 x 1301 cm (1 x 
1.528). These findings were published by the author in 
German, together with a survey of the building and its 
surroundings.16 An interpretation of the engraving using 
digital techniques was also performed by Anna Kulig, 
who produced a model of the presbytery’s vault.17

New digital measurements

In June 2020, the authors of this paper performed new 
measurements in the presbytery’s interior, whose di-
mensions are 8.5 x 13 x 9.6 m. The building is main-
tained in excellent technical condition, and a renovation 

Ryc. 4. Inwentaryzacja rytu opracowana w 1991 przez M. Brykowską; na rysunek nałożono szczegółową podziałkę, obrócono go, prze-
skalowano i zorientowano w kierunku północnym; oprac. autorzy 2020.
Fig. 4. Survey documentation of the engraving prepared in 1991 by M. Brykowska; a precise grid was overlaid on the drawing, which was 
then rotated, rescaled and oriented northwards; original work 2020.
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oraz oprogramowania wykorzystującego w sposób bez-
pośredni współrzędne mierzonych punktów. Progra-
mem, z którym m.in. współpracuje Flexijet, jest Archi-
cad, pozwalający – przy użyciu nakładki BIMTool – na 
bieżące modelowanie z wykorzystaniem mierzonych 
punktów. Urządzenie cechuje bardzo dobra precyzja 
jak na wymagania stawiane pomiarom architektonicz-
nym, gdyż maksymalny błąd wynosi 2 mm przy odle-
głości 50 m.

Położenie rzeczywistych punktów charakterystycz-
nych sklepienia zostało odtworzone w trójwymiaro-
wym modelu komputerowym, w którym powiązano 
dane pochodzące z obu stanowisk pomiarowych. Na-
niesiono około 600 rozstawionych średnio co 32 cm 
punktów, które reprezentowały przebieg osi żeber po 
ich licu zewnętrznym. W programie Archicad wyko-
nywano obrys łamaną przestrzenną, której łączna dłu-
gość wyniosła 190,5 m. Następnie dane zostały wyeks-
portowane i przekształcone w programie Rhinoceros, 
służącym do zaawansowanego modelowania 3D i wy-
specjalizowanym w edycji krzywych i powierzchni. 
Potem zbadano przebieg żeber, który wskazywał na 
niewielkie odchylenia ich od płaszczyzny (do 2 cm). 
Prawdopodobnie wynikały one na ogół z błędnego 
trafienia wiązką laserową w oś żebra, na co wskazywał 
falisty przebieg łamanych. Polilinie 3D stanowiły tuż 
po pomiarach obiekty przestrzenne, składające się śred-
nio z 38 segmentów. Przy użyciu programu Rhinoceros 
oraz z wykorzystaniem algorytmu utworzonego w do-
datku Grasshopper przeprowadzono wygładzenie ła-
manych poprzez przekształcenie ich na krzywe Beziera 
drugiego stopnia. Podstawę do wyznaczenia przebiegu 
wygładzonych krzywych stanowiły punkty interpolo-
wane na bazowych poliliniach 3D. Następnie zastoso-
wano narzędzia analizy krzywizny programu Rhino-
ceros, mierząc i uśredniając promień krzywizny. Na 
tej podstawie określono promień łuku równy 5,48 m 
i wpisano go w rozłożoną płaszczyznę. Maksymalne 
odchylenia żeber od krzywizny łuku okręgu wynosi-
ły 4,5 cm. Zmierzony na rycie promień łuku wyniósł 
w zaokrągleniu 5,5 m, co potwierdza wysoką precyzję 
utworzonej krzywizny żeber.

Tak wykonany model przestrzenny zrzutowano 
w celach porównawczych pionowo, prostokątnie na 
płaszczyznę poziomą (zob. ryc. 5). Uzyskano w ten 
sposób płaski rysunek, bardzo zbliżony do konwencji 
średniowiecznego rytu.

Analiza danych przestrzennych dotyczących 
geometrii sklepienia

Podczas badań postanowiono zastosować podejście 
wykorzystywane w przeszłości do analizy powiązań 
pomiędzy odkrytymi rysunkami architektonicznymi 
a zrealizowanym obiektem budowlanym. Już w XIX 
wieku Sulpicjusz Boisseree zastosował do badania ry-
sunków katedry w Kolonii triangulację. W nowszych 
opracowaniach badacze skupiają się nie tylko na ry-
sunku projektowym, lecz także na widocznych na 

and conservation project has recently been executed. 
The building survey crew was given access to places 
crucial to the measurement of the vault, including frag-
ments separated by the reredos. During measurement, 
the spatial distribution of all ribs was surveyed, and the 
levels at which they connected with the walls. Meas-
urements relative to windows and internal abutments 
were also taken.

The measurement was performed in one day, using 
two stations. They were conducted using the Flexijet 
system, which comprises a laser tachymeter and be-
spoke software that directly utilizes the coordinates of 
points measured. ArchiCAD cooperates with Flexijet 
and allows—using the BIMTool extension—to directly 
build models using the points measured. The device is 
characterized by very high precision relative to the re-
quirements placed before architectural measurements, 
as the maximum error at a distance of 50 m is just 2 
mm. The distribution of actual distinctive points of the 
vault was recreated using a digital three-dimensional 
model, in which data from both measurement stations 
was merged. Around 600 points distributed 32 cm apart 
on average were entered, representing the course of rib 
axes along their external face. Using ArchiCAD soft-
ware, the authors made outlines using a 3D polyline, 
whose combined length was 190.5 m. Afterwards, the 
data was exported and converted in Rhinoceros soft-
ware, which is used for advanced 3D modeling and 
specializes in editing curves and surfaces. Afterwards, 
the outline of the ribs was investigated and small devia-
tions from the plane were observed (up to 2 cm). They 
were probably the result of faults in how the laser beam 
fell on the rib axis, as demonstrated by the waviness 
of the polylines. Three-dimensional polylines formed 
spatial objects after the measurements and numbered 
38 segments on average. Using Rhinoceros software 
and an algorithm created in the Grasshopper exten-
sion, we smoothed the polylines by converting them 
into quadratic Bézier curves. Points interpolated on 
3D polylines provided a basis for outlining the course 
of the smoothed curves. Afterwards, we applied curve 
analysis tools in Rhinoceros, measuring and averaging 
the curve radius. On this basis, we found the arch radi-
us of 5.48 m and inscribed it into the developed surface. 
The maximum deviations of the ribs from the circular 
arch curve was 4.5 cm. The arch radius as measured on 
the engraving was, when rounded, 5.5 m, which con-
firms the precision of the rib curvature.

The 3D model was used to make two-dimensional 
horizontal and vertical projections (see Fig. 5) to per-
form a comparison. A two-dimensional drawing was 
obtained in this manner, which was highly similar in 
convention to the medieval engraving.

Analysis of spatial data concerning the vault’s 
geometry

During the study, it was decided to use an approach that 
had been applied to analyze links between uncovered 
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pergaminach lub papierze odciskach, zwanych przed-
rysunkami, o charakterze geometrycznych konstruk-
cji pomocniczych. Pracami badawczymi tego rodzaju 
zajmowała się m.in. Maria Velte18. Poddała ona analizie 
rysunki rzutów wież katedr w Wiedniu, Strasburgu, we 
Fryburgu i w Bazylei. Wykazała zastosowanie triangu-
latury podobnej do kwadratury stosowanej przez Ro-
ritzera. Wśród polskich autorów zajmujących się teorią 
i praktyką warsztatu średniowiecznego należy wymie-
nić Marię Łodyńską-Kosińską i Józefa Frazika19.

Do analizy danych uzyskanych podczas współcze-
snych pomiarów posłużono się celowo uproszczonym 
widokiem, czyli spłaszczonym do rzutu modelem 
krzywych łukowych. Nałożono je na skan rysunku 
inwentaryzacyjnego, wykonanego w roku 1991 przez 
Marię Brykowską, rozpatrując od tego momentu wy-
łącznie wymiary poziome sklepienia. Zastosowano 
liczne algorytmy przygotowane przez autorów w apli-
kacji Grasshopper, stanowiącej dodatek algorytmicz-
no-parametryczny do oprogramowania Rhinoceros. 
Pozwoliło to stworzyć logiczny model służący prze-
tworzeniu danych. Celem było uzyskanie informacji 
statystycznych i obrazów wskazujących rozbieżności 
pomiędzy planowanym na rycie widokiem sklepienia 
a jego zrzutowanym prostokątnie modelem, precyzyj-
nie współcześnie zinwentaryzowanym.

Zmierzony rzut sklepienia umieszczono na prze-
skalowanym rysunku rytu, nakładając go bezpośrednio 

architectural drawings and completed buildings. In the 
nineteenth century, Sulpiz Boisserée used triangulation 
to study the drawings of the cathedral in Cologne. In 
newer studies, scholars focus not only on the design 
drawings, but also on the prints visible on parchment, 
called pre-drawings, which act as geometric ancillary 
constructions. Studies of this type were engaged in by, 
among others, Maria Velte.18 Velte analyzed the tower 
floor plans of cathedrals in Vienna, Strasbourg, Freiburg 
and Basel. She demonstrated the application of trian-
gulature, similar to quadrature as applied by Roritzer. 
Polish authors who explored the theory and practice 
of medieval engineering include Maria Łodyńska- 
Kosińska and Józef Frazik.19

The analysis of data obtained during contempo-
rary measurements was performed using a purpo-
sively simplified view, i.e. a two-dimensional projec-
tion of a model of arch curves. They were overlaid on 
top of a scan of the survey drawing drawn in 1991 by  
Maria Brykowska, and afterwards only the horizon-
tal dimensions of the vault were analyzed. We em-
ployed numerous algorithms prepared by the au-
thors of Grasshopper—which is an algorithmic and 
parametric extension of Rhinoceros software. This 
allowed us to create a logical model used to process 
the data. The goal was to obtain statistical informa-
tion and images showing the discrepancies between 
the view of the vault planned on the engraving and 

Ryc. 5. Widok perspektywiczny trójwymiarowego modelu osi żeber, który został zrzutowany na płaszczyznę poziomą, z nałożonym ry-
sunkiem rytu; oprac. autorzy 2020.
Fig. 5 Perspective projection of the three-dimensional rib axis model, which was projected onto a horizontal surface, with an overlay of 
the drawing of the engraving; original work 2020.
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poprzez charakterystyczne punkty nasad przy ścianie 
południowej. Był to obszar najlepiej dopasowany – 
miejsce ze znikomymi odstępstwami od rytu (średni 
błąd wynosił 2,5 cm, a w pozostałych miejscach od 10 
do 24 cm). W związku z tym południową ścianę pre-
zbiterium potraktowano jako miejsce bazowe. Następ-
nie utworzono algorytm pozwalający przygotować ze-
stawienia i statystyki (zob. górną część ryc. 6). Dzięki 
temu można było określić m.in. amplitudę błędu, która 
mieściła się w przedziale od 0,3 cm do ponad 30 cm. 
Wartość uśrednioną błędu określono na 15 cm.

Podejście algorytmiczno-parametryczne z zastosowa-
niem programu Grasshopper umożliwia użytkownikom 
przekształcanie danych za pomocą tworzonego przez 
nich wizualnego schematu. Poszczególne przekształce-
nia łączy się przewodami, wprowadzając dane po lewej 
stronie każdej funkcji, a wyniki uzyskując po prawej. 
Masowe informacje o położeniu punktów węzłowych 
zostały wprowadzone jako parametry i uporządkowa-
ne (zob. lewą, górną część ryc. 6). Uzyskano hierarchię 
danych, która odzwierciedliła konstrukcję sklepienia 
tak, aby w poszczególnych pod zbiorach pogrupowane 
były węzły żeber w zależności od ich położenia. Wobec 
tego węzły położone najniżej, na obwodzie sklepienia, 
znalazły się w oddzielnym pod zbiorze, podobnie jak 
dwa pośrednie zbiory węzłów i zbiór węzłów central-
nych (zworników).

W dolnej, lewej części algorytmu wprowadzo-
no również masowo uporządkowane informacje, ale 
o zmierzonym przebiegu osi żeber, które następnie 
zostały sprowadzone do poziomych (w płaszczyźnie 
rzutu) odcinków rozpiętych pomiędzy punktami wę-
złowymi i podzielone na segmenty. W prawej, dolnej 
części algorytmu segmentom nadano grubość żebra 
i pokolorowano je tak, aby obrazowały odchylenie od 
zakładanych w rycie położeń (ryc. 7). Powyżej znajdu-
je się część algorytmu generująca kolorową legendę. 
Kolory oznaczają odległość przesunięcia dla każdego 
miejsca żeber od błękitu, czyli braku przesunięcia, do 
czerwieni, określającej największe przesunięcie wyno-
szące 33,5 cm.

W prawej, górnej części schematu znajduje się 
algorytm przeliczający długości wektorów na kolory 
i wyświetlający efekty (zob. ryc. 6–8). Przedstawiono 
tam również algorytmy obliczające i listy z wynikami 
statystyk. Powyższe działanie umożliwiło przepro-
wadzenie zaawansowanych analiz z uwzględnieniem 
znaczenia konstrukcyjnego i estetycznego miejsc 
sklepienia.

Bezpośrednia analiza danych oraz ocena wygene-
rowanych obrazów pozwoliła stwierdzić zwichrowa-
nie rzeczywistych wymiarów równoległoboku w sto-
sunku do jego projektowanego kształtu o średnio 
15 cm w osi wschód–zachód. Równocześnie stwier-
dzono stosunkowo niewielkie odchylenia punktów 
centralnych sklepienia (ok. 10 cm) oraz znaczne od-
stępstwa w położeniu punktów pośrednich, bardziej 
oddalonych od środka układu (do 33 cm, przy śred-
nim błędzie ok. 20 cm).

the orthogonally projected model based on contem-
porary high-precision measurements.

The plan of the vault as measured was placed on 
a rescaled drawing of the engraving, directly over-
laid based on distinctive points of the caps near the 
southern wall. This was the area that displayed the 
highest degree of correspondence—a place with mi-
nuscule differences in relation to the engraving (an 
average deviation of 2.5 cm, while in other places it 
ranged between 10 and 24 cm). Because of this, the 
southern wall of the presbytery was used as a base 
point. This was used to determine, among other 
things, the deviation amplitude, which ranged from 
0.3 cm to over 30 cm. The average deviation was 
found to be 15 cm.

The algorithmic and parametric approach with the 
application of Grasshopper software allows users to 
transform data using a visual scheme that they create. 
Individual transformations are connected to the left 
of every function and the outputs are obtained on the 
right. Mass information about node position location 
were introduced as parameters and sorted (see the up-
per left part of Fig. 6). A data hierarchy was obtained 
that reflected the structure of the vault so that every 
subset featured the nodes of ribs depending on their 
location. Thus, the lowest placed nodes, along the 
outline of the vault, were placed in a separate subset, 
similarly to two intermediate subsets of nodes and the 
central node (closer) set.

In the lower left part of the algorithm we also in-
troduced structured mass information about the out-
line of rib axes as measured, which were then flattened 
(onto the plan plane) into sections suspended between 
nodal points and divided into segments. In the right 
lower part of the algorithm we assigned the thickness 
of the rib and colored it so that it would show the de-
viation from the placement assumed in the engraving 
(Fig. 7). Above is a part of the algorithm that generated 
the colored legend. The colors denote the distance of 
the deviation for every rib location from blue, which 
indicates no deviation, to red, which indicates the high-
est deviation of 33.5 cm.

In the right upper part of the scheme is the algo-
rithm that calculates the length of vectors into colors 
and displays effects (see Fig. 6–8). It also presents cal-
culating algorithms and lists with statistical results. 
This procedure allowed us to perform advanced anal-
yses while accounting for the structural and aesthetic 
significance of places in the vault.

Direct data analysis and assessment of the images 
generated allowed us to report dislocation relative to 
the actual dimensions of the parallelogram relative to 
its shape as designed by 15 cm on average along the 
east-west axis. At the same time, we found relatively 
small deviations of the vault’s central points (ca. 10 cm) 
an significant deviations in the placement of interme-
diate points, which were more distant from the center 
of the layout (up to 33 cm, with an average deviation of 
around 20 cm).
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Ryc. 7. Mapa przesunięcia wszystkich żeber prezbiterium wzglę-
dem zakładanej w rycie geometrii; w algorytmie nadano segmen-
tom grubość żebra i zróżnicowano je kolorystycznie tak, aby obra-
zowały odchylenie od zakładanych w rycie położeń; pomiar odbył 
się w poziomej płaszczyźnie rzutu; kolory oznaczają odległość 
przesunięcia dla każdego miejsca żeber od błękitu, czyli braku 
przesunięcia, do czerwieni, określającej największe przesunięcie 
wynoszące 33,5 cm; oprac. autorzy 2020.
Fig. 7. Map of the dislocation of all of the presbytery’s ribs relative 
to the geometry assumed in the engraving; using the algorithm, 
we gave the segments the thickness of the rib and differentiated 
them using colors so that they can visualize the deviation from the 
positions assumed in the engraving; the measurement was perfor-
med on the horizontal plane; colors indicate the deviation distance 
for every rib location from blue, which indicates no deviation, to 
red, which indicates the greatest deviation, which was 33.5 cm; 
original work 2020.

Ryc. 8. Współczesne zobrazowanie odstępstw w położeniu zin-
wentaryzowanych punktów węzłowych od zakładanej w rycie 
geometrii; wektory przesunięcia punktów na płaszczyźnie rzutu 
zostały oznaczone kolorem obrazującym odległość (zgodnie z le-
gendą w prawym dolnym rogu) od błękitu, czyli braku przesunię-
cia, do czerwieni, określającej największe przesunięcie wynoszą-
ce 33,5 cm; oprac. autorzy 2020.
Fig. 8. Contemporary visualization of deviations in the position of 
nodal points as surveyed from the geometry assumed in the en-
graving; point dislocation vectors were marked on the floor plan 
plane using a color that visualizes distance (as seen in the legend 
in the lower right corner) from blue, which indicates no deviation, 
to red, which indicates the greatest deviation, which was 33.5 cm; 
original work 2020.

Ryc. 9. Współczesne zobrazowanie odstępstw w położeniu zin-
wentaryzowanych punktów węzłowych od zakładanej w rycie 
geometrii; poprzez zróżnicowanie kolorystyczne (od błękitu, czyli 
braku przesunięcia, do czerwieni, określającej największe prze-
sunięcie) wskazano odchylenia geometrii w kierunku wschód– 
zachód; oprac. autorzy 2020.
Fig. 9. Contemporary visualization of deviations in the position of 
nodal points as surveyed from the geometry assumed in the en-
graving; visualization based on color difference (from blue, which 
indicates no deviation, to red, which indicates the greatest devia-
tion) presenting an indication of geometry deviation along the east-
-west direction; original work 2020.

Ryc. 10. Współczesne zobrazowanie odstępstw w położeniu 
zinwentaryzowanych punktów węzłowych od zakładanej w ry-
cie geometrii; poprzez zróżnicowanie kolorystyczne (od błękitu, 
czyli braku przesunięcia, do czerwieni, określającej największe 
przesunięcie) wskazano odchylenia geometrii w kierunku północ– 
południe; oprac. autorzy 2020.
Fig. 10. Contemporary visualization of deviations in the position 
of nodal points as surveyed from the geometry assumed in the 
engraving; visualization based on color difference (from blue, 
which indicates no deviation, to red, which indicates the greatest 
deviation) presenting an indication of geometry deviation along the 
north-south direction; original work 2020.
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Wnioski

Nowoczesne narzędzia inwentaryzacyjne charakte-
ryzują się wysoką precyzją pomiarów, a także w połą-
czeniu z podejściem algorytmiczno-parametrycznym 
umożliwiają skrupulatną analizę geometrii zabytko-
wych obiektów oraz czytelne zobrazowanie danych. 
Tego rodzaju wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii daje interesujące efekty, umożliwiające stawia-
nie bardziej precyzyjnych hipotez badawczych oraz 
głębsze poznanie dawnych technik budowlanych, 
rzemiosła i sztuki20. Jednocześnie opracowania utwo-
rzone na podstawie pozyskanych współcześnie danych 
mają wysoką wartość dokumentacyjną i mogą sta-
nowić fud amenty dalszych analiz. Nie bez znaczenia 
jest też możliwość oceny precyzji historycznych ma-
teriałów projektowych, będących podstawą realizacji 
zabytkowych obiektów. Pozyskane i przeanalizowane 
dane mogą stanowić potwierdzenie kunsztu dawnych 
mistrzów. W tym kontekście szydłowiecki kościół sta-
nowi unikat w skali europejskiej i wart jest szerszego 
wyróżnienia na tle innych późnogotyckich obiektów 
zabytkowych. W tym zakresie można się odwołać do 
znakomitego przykładu ostatnich działań podjętych 
przez środowisko konserwatorów w Wiślicy na rzecz 
jej popularyzacji i przywrócenia właściwego znaczenia 
ze względu na wartości historyczne21.

W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono 
ścisły związek rysunku projektowego i zrealizowanej 
budowy. Szczegółowa analiza danych pozwoliła stwier-
dzić, że sklepienie realizowano z dużą precyzją w obrę-
bie punktów węzłowych. Zauważono jednak znaczne 
odchyłki w obszarach bardziej oddalonych od centrum 
układu sklepienia. Idealna zgodność geometryczna zo-
stała potwierdzona w zakresie ulokowania nasad opo-
rów żeber.

Conclusions

Modern building surveying tools are characterized 
by high measurement precision and in combination 
with an algorithmic and parametric approach, allow 
for thorough analysis of the geometry of historical 
buildings and the legible visualization of data. This 
application of modern technologies produces inter-
esting effects, which allow the formulation of pre-
cise research hypotheses and a more in-depth un-
derstanding of historical construction techniques, 
craftsmanship and art.20 At the same time, documen-
tation prepared on the basis of contemporary data 
has high documentary value and can serve as a basis 
for further analyses. The ability to assess the preci-
sion of historical design materials, which served as 
a basis for building historical buildings, is also not 
without significance. The data that was obtained and 
analyzed in the study can serve as a confirmation of 
the mastery of historical masters. In this context, the 
church in Szydłowiec is a unique building on the 
European scale and deserves recognition in compar-
ison to other late-Gothic historical buildings. Here 
we can reference the excellent example of the latest 
measures of the conservation community in Wiślica 
towards popularizing it and restoring its proper sig-
nificance as based on historical value.21

Based on the research performed, we confirmed 
the close relationship between the design drawing 
and the structure as built. Detailed data analysis al-
lowed us to state that the vault was built with a high 
degree of precision in terms of nodal points. We also 
observed significant deviations in areas more distant 
from the center of the vault’s layout. Perfect geomet-
ric similarity was confirmed in terms of the placement 
of rib support caps.
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest gotyckie sklepienie w 
prezbiterium kościoła w Szydłowcu. Powiązany z nim 
jest oryginalny dużych rozmiarów ryt, zachowany 
na ścianie nawy głównej, pełniący podczas realizacji 
świątyni funkcję swoistego „projektu wykonawcze-
go”. To unikat w skali europejskiej i jedyny taki zespół 
śladów dawnego rzemiosła budowlanego. Ryt, odkry-
ty po pięciu wiekach, wzbudził duże zainteresowanie 
badaczy wskazujących nieliczne przypadki podobnych 
rysunków, zachowanych jednak fragmentarycznie na 
posadzkach, tarasach, ścianach czy sklepieniach. Na 
przestrzeni lat powstały hipotezy rekonstrukcyjne do-
tyczące faz rysunkowych i realizacyjnych tego dzieła 
w Szydłowcu. Autorów artykułu zainteresowały za-
leżności między projektem a zrealizowanym kształ-
tem sklepienia, czyli zagadnienie, w jakim stopniu 
odwzorowano w naturalnej skali koncepcje zapisane 
na płaskim rysunku. Dokonano analizy porównaw-
czej przebiegu żeber ze stanem istniejącym wymuro-
wanych segmentów kamiennych łuków żebrowych. 
Podczas prac zastosowano nowoczesny sprzęt pomia-
rowy i zaawansowane oprogramowanie. Celem badań 
było określenie i sklasyfikowanie wzajemnych podo-
bieństw i różnic.
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Abstract

This paper discusses Gothic vault located in the pres-
bytery of a church in Szydłowiec. It is linked with an 
original, large engraving that has survived in the wall 
of the church’s main nave, and acted as a sort of “con-
struction-phase design” during the church’s construc-
tion. It is a unique specimen on the European scale and 
the only complex of traces of historical construction 
craftsmanship of its kind. The engraving, uncovered 
after five centuries, inspired considerable interest in 
scholars who pointed to rare cases of similar drawings 
that have been only fragmentarily preserved on floors, 
terraces, walls or vaults. Over the years, reconstructive 
hypotheses were formulated concerning the draw-
ing and construction phases of the Szydłowiec vault. 
The authors became interested in the dependencies 
between the design and the geometry of the vault as 
built, i.e. the degree to which the conceptual proposals 
recorded on the drawing were expressed on a natural 
scale. The authors performed a comparative analysis of 
the outline of the ribs, comparing them with the exist-
ing state of the ribbed stone arch segments. Modern 
measurement equipment and advanced software was 
used. The goal of the study was to determine and clas-
sify similarities and differences between the elements.


